
 

 

 

 المحاضرة االولى

 تدرج مصادر القانون التجاري -

 :على  4894لسنة  03من قانون التجارة العراقي رقم  4تنص م 

 .يسري هذا القانون على النشاط االقتصادي للقطاع االشتراكي والمختلط  والخاص -4

يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هذا القانون أو في أي قانون خاص  -2

 .أخر 

 ترتيب مصادر قانون التجارة

 .اء كانت قواعده آمرة أو مفسرةالتشريع التجاري سو -4

 .القواعد اآلمرة في المجموعة المدنية -2

 .قواعد القانون المدني المفسرة والمنظمة -0

 .قواعد التطبيق العملي -4

 .قواعد االتفاقيات الخاصة -5

 هل العرف مصدر من مصادر القانون التجاري؟

لم تنص صراحة على ( 4م)ه، الن لم ينص القانون التجاري بصورة مباشرة على كون العرف مصدرا من مصادر

ذلك، ولكنها احالت ذلك إلى القانون المدني، الذي يعد العرف مصدرا من مصادر القانون المدني، فضال عن وجود 

ولذلك يمكن األخذ بها واعتبار العرف . 474م+ 464م + 460احكاما سكت عن ذكرها القانون التجاري، مثل م 

 .مصدرا من مصادر القانون

يبدو ان توجه المشرع العراقي الستبعاد العرف كمصدر من مصادر القانون التجاري هو امر منتقد ويجب معالجته 

لما للعرف دورا مهما في الحياة التجارية، وخاصة في التجارة الدولية حيث يواجه التاجر عادات وأعرافا  يتوجب 

 .األخذ  بها،  و قد ال يتضمنها القانون التجاري

 

 

 

 

 

 حماضرات يف  القانــون التجــاري



 األول الباب

 اإلعمال التجارية والتاجر

 : وضعت نظريتين متميزتين يرتبط  بهما تحديد موضوع أطار قانون التجارة وهاتين النظريتين

 :النظـــرية الذاتيــــــــة: أوال

أو النظاام الشخصاي، وبمقتضاى هاذه النظرياة أن قاانون التجاارة هاو قاانون ويطلق على هذه النظرية أيضاا  باالمفهوم 

فهو والحالة هاذه قانوناا  حرفياا  موضاوعه التااجر وحرفتاه ال (التجار) األشخاص الذين يحترفون النشاط التجاري أي 

تجارياة وعلاى غير  لذا مهمة القانوني تنصب بالدرجة األساس علاى تحدياد مان هاو التااجر وماا هاو مفهاوم الحرفاة ال

 . ضوء ذلك يتم تحديد نطاق تطبيق القانون

ان هاذه النظريااة تجعاال ماان نطاااق تطبيااق قااانون التجاارة ضاايقا  طالمااا ان قواعااده ال يمكاان تطبيقهااا  إال علااى طائفااة  -

 .التجار وبصدد المعامالت المتعلقة بنشاطهم التجاري

 :النظرية الموضوعية -:ثانيا  

ضاا بالنظرياة المادياة او العينياة وتساتند فاي تحديادها لنطااق تطبياق قاانون التجاارة علاى ويطلق على هذه النظرية أي 

فقانون التجارة حسب هذه النظرياة هاو قاانون العمال التجااري علياه . طبيعة العمل دون اعتبار لمن يباشر ذلك العمل 

وصاوفة باذاتها او كانات شاائعة فاي فأن أحكام هذا القانون تطبق على جميع األعمال التي تعتبر تجارية سواء كانات م

 .البيئة التجارية ولو لم يحترفها بها حتى لو وقعت لمرة واحدة وبصورة عرضية 

 

صاراحة اذ تقارر  والظاهر من أحكام قانون التجارة ان المشرر  العراقرق قرد اعتمرد النظريرة الموضروعية الماديرة -

االشرترايق والمتررتطا والتررا   ط االقتصررادي لطقعاعررا تنظرريا النشرا: أوال )) أن قاانون التجااارة يقاوم علااى  4ف4م

وعلياه فاأن قاانون التجاارة هاو قاانون األعماال التجارياة أي قانوناا موضاوعيا  مادياا  (( وفقا  لمقتضريا  طعرة التنميرة

يعتبرر تراجرا  يرل شرت  ) 4ف7فاأن المشارع وضاع مفهوماا  معيناا  للتااجر فبمقتضاى ناص م، أساسه العمل التجااري

ثام حادد بعاد (.  وجه االحتراف عمال تجاريا وفر  أحكرام هرذا القرانون معنوي يزاول باسمه ولحسابه عطىطبيعق او 

 .   ذلك واجبات التاجر المهنية ونظمها قانونا  

       

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثانية

 الفصل األول

 األعمــــــال التجــــــارية

 الفرع األول 

 المقصود بالعمل التجاري 

تخلاو القاوانين التجارياة عموماا  ماان تعرياي اصاطالحي للعمال التجااري وقااد اكتفات القاوانين الماذكورة با يراد تعااداد 

ترتيبي معين لإلعمال التجارية ولهذا حاول الفقه استنادا  على التعداد التشاريعي لععماال التجارياة ان يضاع قاعادة او 

عتبر كذلك من اإلعمال التجارية اال ان اجتهاد  الفقاه لام يساتخلص فكارة مفهوما  يتميز بموجبه ما يعتبر تجاريا  وماال ي

 .عامة شاملة للعمل التجاري 

 القانونية بل طرح نظريات مختلفة يستند بعضها على العوامل االقتصادية ويستند البعض اآلخر على العوامل

 نظريــــــة المضـــــاربة

 .إلى فكرة المضاربة كمعيار للعمل التجاري أتجه الفقه

معااين بقصااد  هااي وضااع رأساامال معااين فااي عماالأو بعبااارة أخاار   تعنااي السااعي وراء تحقيااق الاارب  :والمضرراربة 

إضااافة ( رباا  نقاادي)وينصاارف هااذا المفهااوم لكاال فعاال ماان شااأنه تحقيااق فائاادة ماديااة الحصااول علااى رباا  ماان ورائااه

ان هذه النظرية التي تعتمد معيارا  اقتصاديا  تتفق مع طبيعة اغلاب ، للعوامل التي تتضمن عنصر الصدفة والمخاطرة 

 .كمعيار للعمل التجاري إال أنها وب جماع الفقه ال تكفي لوحدها. األعمال التجارية كالشراء ألجل البيع وغيرة

  فهي توسع من دائرة اإلعمال التجارية بحيث تشمل إعماال مدنية بطبيعتها أذ ان قصاد تحقياق الارب  لايه ةااهرة

 تقتصر فقط على العمل التجاري بل تمتد لجميع أوجه النشاط اإلنساني وهي عامل مشترك بين المهن دون تمييز، 

 لتااي ال صاالة لهااا بعنصاار المضاااربة كاإلعمااال المتعلقااة بالساافات  تعجااز عاان تفسااير تجاريااة بعااض األعمااال ا

 (.الكمبياالت والشيكات)والسندات لعمر 

 ،هاذا التادخل  ان هذه النظرية لم تعد مقبولة في االتجاه المعاصر لتدخل الدولاة فاي النشااط االقتصاادي والتجااري

 .الذي ال يهدف إلى تحقيق الرب  بالمعنى التقليدي

  لهااذه النظريااة جانبااا  ايجابيااا  يتمثاال باسااتبعاد كافااة األعمااال التااي ال تهاادف إلااى الاارب  ماان النطاااق ومااع ذلااك فااأن

 .التجاري

 

 :نظريـــــــة التــــداول



ومحصلة هذه النظرية ان العمل القاانوني تثبات لاه الصافة .  ويقصد بالتداول حركة السلع والنقود واألوراق التجارية 

وعلى الارغم مان ان هاذه  –. التي يكون فيها الغرض منه تحريك السلع واألشياء وتداولها التجارية في جميع األحوال

 النظرية تفسر الكثير من اإلعمال التجارية اال أنها ال تصل  كذلك لوحدها ان تكون معيارا  مطلقا  لععمال التجارية

  في من جهة ال تضفي صفة التجارية على عمل المنت  علما  بأن المنت  األول هو اول مان يضاع السالع والبضاائع

 في الحركة

  ومن جهة أخر  بعض األعمال القانونية التي تدفع السلع الى التداول ومع ذلك فأنهاا ال تعتبار تجارياة بال أعمااال

 .مدنية

 :نظريـــــــة المشــــــرو 

فا ذا كاان العمال يقاوم علاى الذي يميز األعمال التجارية هو الكيفية التاي ياتم بهاا العمال ان  –د فقهي آخر وير  اجتها

صااورة مشااروع فهااو تجاااري ويقااوم المشااروع التجاااري علااى عنصاارين همااا االحتااراف ووجااود تنظاايم مساابق أي 

ذه النظرياة يعاد تجارياا  كال عمال يقاع وتطبيق اا لها. االستعانة بمجموعة من الوسائل المادية كارأس الماال وقاوة العمال 

بمناسبة استغالل مشروع تجاري وبغاض النظار عان التعاداد القاانوني لععماال التجارياة أماا العمال القاانوني المنفارد 

 .فأنه يعتبر من األعمال المدنية طالما ال يتم بصيغة مشروع 

 

 :نظريــــــــة الحرفــــــــة

 لتي تزاول ضمن الحرفة التجارية تعتبر أعماال تجاريةاألعمال اومحصلة هذه النظرية أن 

ومفهوم الحرفة بالعمل في استغالل تجاري بطريقة ثابتة ومنظمة ثابتة ومنظمة مستمرة ، وعلاى هاذا تساتلزم الحرفاة 

ويعااب علاى  –. بعض المظاهر الخارجية كوجود محل تجاري واستخدام قوة عمل واتصال بالعمالء وسمعة تجارية 

نظرية انها لم تضع معيارا  للحرفة التجارية فال يكفي فاي الواقاع اإلشاارة الاى المظااهر الخارجياة التاي تتطلبهاا هذه ال

 .أذ ان هذه المظاهر ال تحرج عن كونها امرا  الزما  لجميع الحرف عموما  المدنية منها والتجارية.الحرفة

 

 

 

 :نظريــــــة الســــبب

وينظار الاى هاذا  .بمفهوم الباعث الدافع للتعاقد والاذي يطلاق علياه بالنظرياة الحديثاة للساببتأخذ هذه النظرية بالسبب 

الباعث الدافع من خالل الغرض البعيد او غير المباشر الذي يؤدي الى التعاقد لاذا فاأن تحدياد الصافة التجارياة للعمال 

 افز تجاريا  فالعمل تجاريا  والعكه صحي  ف ذا كان الح. الموجه للعمل( الحافز)القانوني يستلزم استقصاء الباعث 

يقيم وزنا  للغرض او القصد إلضفاء الصفة التجارية للعمال القاانوني كماا هاو األمار فاي  والواقع ان المشر  العراقق

  ويعاب عطى هذه النظرية—.الشراء ألجل البيع



 الباعاث علاى العمال فالقصاد عباارة عان عنصار معناوي كاامن فاي الانفه ومان  فمن العساير تحدياد القصاد او

 .الصعوبة استخالصه والوقوف عليه عند أجراء التصرف

  تعجز النظرية عن تفسير بعض األعمال التي أضفي عليها  المشرع صفة التجارية دون ما اعتبار لنية وقصاد

 .كاألعمال المتعلقة باألوراق التجارية.القائم بها

 

 لفرع الثانيا

 النظام القانونق لطعمل التجاري

 

يعتبر قانون التجارة العراقي قانونا موضوعيا  بالدرجة األولى فهو قانون األعمال التجارية، مع األخذ بنظار االعتباار 

وعلى هذا فأن العمل التجاري يخضع ألحكام ال يخضع لعا العمل المدني ومجمل هذه األحكاام هاي . الحرفة التجارية 

ما يطلق عليه بالنظام القانوني للعمل التجاري  ، وينظر الى تطبيق هذا النظام دون مراعاة للشخص القائم بالعمال أي 

 :وتتمثل أوجه هذا النظام بما يلي  –ام غير محترف لهذا النشاط  –( تاجر)سواء كان محترفا  للنشاط التجاري 

 

 من حيث االطتصا  القانونق -:أوال  

بينمااا يخضااع العماال الماادني للمجموعااة  –العماال التجاااري لقواعااد وأحكااام المجموعااة القانونيااة التجاريااة  يخضااع

ومع ذلك فقد تطبق قواعاد القاانون المادني عناد خلاو المجموعاة التجارياة مان حكام خااص بالعمال التجااري —المدنية

 .يوذلك انطالقا  من كون القانون المدني مصدرا  من مصادر القانون التجار

 -:من حيث ايتساب الصفة التجارية -:ثانيا  

ان مزاولة األعمال التجارية احترافا  يكسب الشخص طبيعيا  كان ام معنويا  الصفة التجارياة ، أي يعتبار تااجرا  وتقارر 

ولحسرابه عطرى وجره االحترراف  يعتبرر تراجرا  يرل شرت   طبيعرق او معنروي يرزاول باسرمه –أوال )) من ق ت  7م 

ويترتااب علااى اكتساااب هااذه الصاافة نتااائ  قانونيااة هامااة ماان حيااث المركااز (( يررا  وفرر  أحكررام هررذا القررانونعمررال  تجار

 .القانوني للشخص كما تترتب عليه واجبات ال تطلب من غير التاجر

 :من حيث اإلفــــــالس  -:ثالثا  

 .نظام ال يسري إال على من يحترف النشاط التجاري أي تاجر: اإلفالس

وسيلة خاصة للتنفيذ في الديون التجارية اذ يمكن مان خاللاه تصافية أماوال التااجر المتوقاي عان أداء ديوناه وإلفالس 

التجارية تصفية جماعية لغرض توزيع المبالغ عن هذه التصفية على الدائنين بصورة متساوية كي ال يتزاحم بعضاهم 

 لى حساب اآلخرينمع بعض في التنفيذ على أموال المدين واستيفاء حقوقهم كاملة ع

 



 :ويترتب عطى حكا اإلفالس جمطة نتائج أهمها

 .منع المفله من أدارة أمواله والتصرف بها -4

 .سقوط جميع آجال الديون النقدية التي عليه -2

 .حرمانه من الحقوق المدنية وغير ذلك -0

 

لخاصاة بالمادين المعسار يسير نحو استبعاد نظام اإلفاالس التجااري وتوحياد األحكاام ا ومع ذلك فأن المشر  العراقق

وصااوغها فااي قواعااد تهاادف الااى تصاافية أمااوال الماادين تصاافية جماعيااة فااي أطااار . سااواء أكااان تاااجرا  أم غياار تاااجر

والاذي تضامن مجموعاة . 4877لسانة( 05)وكان ذلك استجابة  لقانون إصالح النظام القانوني رقم . المصلحة العامة

 .لمرحلة التحول االشتراكي في العراق من المبادئ واإلصالح في التشريعات الالزمة

 .والحقيقة تشير ان كل هذه المبادئ أثرت وبشكل سلبي على القوانين العراقية عموما، والقانون التجاري خصوصا

 

 

 

 من حيث الفـــــــوائد :رابعا  

فاي الماواد التجارياة عناه فاي  وتفرق القواعد العامة باين ساعر الفائادة القاانوني. الفوائد أما قانونية او اتفاقية او مركبة

ويران معطروم المقردار وقر  . أذا يران محرل االلترزام مبط را  مرن النقرود )) من ق مدني 472المسائل المدنية اذ تنص م 

نشرروا االلتررزام وتررأطر المرردين فررق الوفرراا برره يرران مطزمررا  أن يرردفع لطرردائن عطررى سرربيل التعرروي  عررن التررأطير فوائررد 

 ((ة فق المسائل المدنية وطمسة بالمئة فق المسائل التجاريةقانونية قدرها أربعة بالمئ

 

 %4بينما في المواد المدنية % 5في المواد التجارية سعر الفائدة القانونقوعليه فأن 

 ويمكن تعليل الفرق في سعر الفائدة القانوني 

 فيما لو استغلت في    مجال آخر ان المبالغ التي تستمر في النشاط التجاري تكون ذات مردود ايجابي اوفر. 

   وبهرذا اعتبرر المشرر  فررر سرعر الفائردة  –كما وان الدين التجاري يكون أكثر عرضة للخطر من الدين المدني

 .القانونق فق المواد التجارية عنه فق المسائل المدنية بمثابة تعوي  لطدائن

 

على سعر آخر للفوائد التي تسري بينهما اال انه لم يترك ألرادتهما سلطة مطلقة  التفاقا لطمتعاقدين وقد أباح المشر 

 من ق مدني  472في تقرير سعر الفائدة خشية التعسي والستغالل فبمقتضى م 

فرذذا اتفقرا عطرى . يجوز لطمتعاقدين ان يتفقا عطى سعر آطر لطفوائرد عطرى  ال يزيرد هرذا السرعر عطرى سربعة بالمائرة )) 

 .((  يد عطى هذا السعر وجب تتفيضها  لى سبعة بالمائة وتعين ما دفع زائدا عطى هذا القدرفوائد تز



             9191لسنة  961ومع ذلك قد استثنى المشر  البنك المريزي فق القانون رقا 

 

تااة بحكاام القواعااد فاألصاال عاادم جوازهااا واالسااتثناء إباحتهااا فااي المااواد التجاريااة إذا كاناات ثاب: أمررا الفوائررد االتفاقيررة

ال يجوز تقاضق فوائد عطى متجمرد الفوائرد   فرق أيرة حرال ان يكرون ) ) من ق مدني 474والعادات التجارية اذ تقرر 

مجمررو  الفوائررد التررق يتقاضررها الرردائن أيثررر مررن رأس المررال وذلررك يطرره دون أطررالل بالقواعررد العامررة والعررادا  

 ((التجارية

 

 :االستعجــــــالمن حيث صفــة  -:طامسا  

 ان بعض الدعاوي المتعلقة بااللتزامات التجارية ينظرها القضاء بصورة مستعجلة فال تخضع للعطل

 . ومن ذلك دعاو  اإلفالس

 

 :من حيث النفـــــــاذ المعــــجل: سادسا  

لمحكوم به، أي انها ال األصل ال يجوز تنفيذ األحكام القضائية اال بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحوز قوة الشئ ا

وتستثني بعض القوانين من هذه القاعدة القرارات الصادرة في . تقبل التنفيذ إال بعد مرور مدد الطعن المقرر قانونا  

 .المسائل التجارية حيث تجيز نفاذها المعجل حتى لو كانت قابلة للطعن كالقانون الفرنسي وبشرط تقديم كفالة 

  فلم يتعرض قانون المرافعات المدنياة للنفااذ المعجال اال .  صراحة لهذه القرارا ولا يتعرض المشر  العراقق

ألحكام النفقات والقرارات المستعجلة األوامر الصادرة على العرائض دون اإلشارة لعحكاام التاي تصادر فاي 

 إال أن األحكام . المواد التجارية 

 .دون تقديم كفالة ممن صدر الحكم لصالحهالصادرة في دعاوي اإلفالس تكون واجبة التنفيذ المعجل و

 

 :من حيث التنفيذ المباشر -:سابعا  

ان األوراق التجارية القابلة للتنفيذ في دوائر التنفياذ كاإلحكاام  - 4893لسنة  45من ق التنفيذ رقم  44من م4تقرر ف

وإذا كان المطلوب التنفياذ بحقاه كفايال  فيجاب تبلياغ المادين للوقاوف علاى . القضائية بشرط ان ال يكون المدين مظهرا  

 .مالديه من اعتراضات

 

 :تصا  القضائق من حيث االط -:ثامنا  

يختص القضاء التجاري بنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التجارية اما بالنسابة للمنازعاات المتعلقاة بالمساائل المدنياة 

 . فأنها من اختصاص القضاء المدني 



 

تميياز  لم يأخذ بمبدأ تخصص المحاكم اذ يقوم القضاء المدني عندنا بنظر المنازعاات دون بيد ان المشر  العراقق --

اال ان الواقاع الحاالي . بين المسائل التجارية والمدنية ، فهو جهة تطبيق القانون التجاري والقانون المدني في آن واحاد

يشير إلى ان هناك اتجاهات عدة وتوجهات إلى االخذ بقاعادة تخصاص المحااكم فيماا يتعلاق بالمساائل التجارياة ولكان 

 .على نطاق ضيق

نطالقا  من مبادئ قانون إصالح النظام القاانوني توحياد كثيار مان األحكاام التاي تمياز المساائل وفيما عدا ذلك فقد تم وا

لسانة  437او قواعاد اإلثباات فقاد وحاد قاانون رقام . التجارية عن المدنية كما هو األمار ماثال  بالنسابة لقواعاد األهلياة 

ب باب أثبات االلتزام في القانون المادني وقواعاد أحكام اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية والغي لهذا السب 4878

 .اإلثبات في القانون التجاري وقانون المرافعات المدنية

وتتفق المسائل التجارية والمدنية أيضا من حيث مدد التقاادم ماع مراعااة بعاض صاور التعامال التجااري كمادد التقاادم 

لمباادئ واحادة بصادد المهال القضاائية فيجاوز كقاعادة  وتخضع المسائل التجارية كالمدنياة. الخاصة بدعاو  األوراق

 .عامة من  المدين بدين تجاري او مدني مهلة للوفاء بالتزامه اذا استدعت حالته ذلك 

في المعامالت المتعلقة باألوراق التجارية من  المدين مهلة للوفاء بقيماة  يمنع ومع هذا فالبد من مالحظة ان المشر 

 .القيام بأي إجراء متعلق بها إال في األحوال التي ينص عليها القانون الورقة التجارية او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثالثة

 

 الفرع الثالث

 أنوا  األعمال التجارية

 .وهي األعمال التي اعتبرها المشرع تجارية لذاتها: األعمال التجارية األصطية

 .وهي إعمال اكتسبت الصفة التجارية بسبب شكلها :أعمال تجارية حسب شكطها

وهي أعمال مدنياة باألصال بياد أنهاا تكتساب الصافة التجارياة لصادورها مان تااجر : أعمال تجارية بالتبعية او نسبية

 .لحاجاته التجارية

مان أطاراف وهي اإلعمال التي تعد تجارية بالنسبة لطرف ومدنياة بالنسابة لطارف آخار : األعمال التجارية المتتطعة

 .العالقة القانونية

هذا ويجمع الفقه  المقارن على ان التعداد الذي أورده المشرع لععمال التجارية في قاوانين التجاارة المختلفاة لام ياأت 

ولهذا لام يتاوان الفقاه او القضااء عان إضاافة أعماال تجارياة أخار  . على سبيل الحصر بل على سبيل الداللة والمثل 

 .اد لهذه األعمالالى ما ورد من تعد

 .والظاهر من متن النصوص القانونية ان المشرع نفسه لم يستطيع حصر هذه األعمال تماما  

 

 وتقسا األعمال التجارية  لى قسمين

 .أعمال تجارية منفردة -4

 .أعمال تجارية بصيغة المشروع -2

 

 

 المبحث األول 

 األعمال التجارية المنفردة

 

وهي تلك األعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت لمرة واحدة او عرضا  سواءا  وقعت من : األعمال التجارية المنفردة

 .قبل أشخاص يتمتعون بالصفة التجارية ام لم يكتسبوا هذه الصفة

 :من ق ت فأنه يمكن تحديد هذه األعمال بما يلي 6و5وانطالقا  من نص المادتين 

 

 .التأجير بقصد الرب  شراء المنقول أو العقار ألجل البيع او -4

 .االستئجار ألجل التأجير ثانية برب  -2



 .التعامل في أسهم الشركات وسنداتها -0

 .أنشاء األوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها -4

 

 .شراا المنقول أو العقار ألجل البيع او التأجير بقصد الربح: أوال

 التأجير من أكثر األعمال التجارية وقوعا  في الحياة العملية  يعتبر شراء المنقول ألجل البيع او

 ومن أهم أوجه النشاط التجاري الذي يهدف الى تحقيق رب  عن طريق المضاربة ويلحـــــق 

 بشراء المنقول ألجل بيعه، شراء العقار بقصد البيع فقانون التجارة لم يحصر في الواقع الشراء 

 فقط بل أضاف إليه شراء العقار الذي يتم ألغراض تجاريـــــــــة ذا الصفة التجارية بالمنقول

 

يشرترط العتبرار شرراا المنقرول ألجرل البيرع او الترأجير عمرال تجاريرا  ان القانون  5م4ويستشي من مضمون نص ف

 :شروطا  ثالثة هق 

 .ان يكون هناك شراء للمنقول او العقار ألجل البيع او اإليجار  -4

 .منقول او عقار  ان ينصب الشراء على -2

 . ان تكون الغاية المتوخاة من الشراء ألجل البيع او التأجير هي تحقيق رب  -0

 

 .ان يكون هناك شراا لطمنقول او العقار ألجل البيع او اإليجار :الشرط األول

 يتكون هذا الشرط من عمليتين مترابطتين هما 

 :عمطيـــــة الشــــــــراا : أوال  

تعتبر عملية الشراء ركنا  جوهريا  العتبار العمل تجاريا  ونعني بعملية الشراء هنا ان يكون الحصول على المنقاول او 

المقابال ساواء كاان . العقار بمقابل او بعاوض او بعباارة أخار  اقتنااء الشائ بمقابال متفاق علياه باين الباائع والمشاتري

 .نقودا  ام عينا  

شاخص مااال  لام يحصال علياه بالشاراء بال تلقااه دون مقابال فاال يعاد عملاه تجارياا  النتفااء وتأسيساا  علاى ذلاك اذا بااع 

 .عنصر المضاربة

وتنتفي عملياة شاراء الماال بصاورة عاماة فاي حااالت اإلرة والهباة والوصاية او إذا كاان البياع ينصاب علاى اإلنتااج 

 .ها ملكية شئ بدون عوض فاإلرة والوصية عبارة عن تصرفات قانونية يكتسب الشخص بموجب. األول

 

 .أما اإلنتاج األول فيتمثل بعمطيا  الزراعة وأعمال المهن الحرة واإلنتاج الذهنق 



فعمليااات الزراعااة اعتباارت ومنااذ القاادم إعماااال مدنيااة بطبيعتهااا وأخضااعت ابتااداءا  للقااانون الماادني الن االسااتغالل 

شااأ القااانون الماادني، وعمليااات الزراعااة تنصااب علااى الزراعااي اساابق تاريخااا  ماان االسااتغالل التجاااري وماان اجلااه ان

 . استغالل الطبيعة استغال  مباشرا فمصدر اإلنتاج من هذه األعمال هو اذن الطبيعة وليه نتيجة شراء سابق

فأن الحكم يختلي اذا اقترن االستغالل الزراعي بعملياات تحويال اإلنتااج الزراعاي صاناعيا  اذ ان هاذا التحاول يادخل 

عليه لو حاول المازارع قما  أرضاه صاناعيا  الاى دقياق او .في مفهوم الصناعة والصناعة عمل تجاري بحكم القانون 

لحكام اذا قاام المازارع بتربياة الادواجن او الماشاية علاى فأن عمله يعتبر تجاريا  ويؤخذ نفاه ا.قصب السكر الى سكر 

 .أرضه بقصد بيعها او بيع أنتاجها

فأنه يخرج بدوره من دائرة العمل التجاري ، ويقصد بهذه اإلعمال تلك التي تنت  من أعماال الفكار  اما اإلنتاج الذهنق

والذهن وهذا اإلنتاج غير مسبوق بعملية شراء ، فمن يؤلي كتابا  ثم يقاوم بطبعاه بنفساه او عان طرياق ناشار ال يعتبار 

 .عمال  تجاريا  

ه يمكن مالحظة ان هذه األعمال تقوم على استثمار واستغالل ما فأن ولو نظرنا الى أعمال المهن ذوي المهن الحرة

اكتسب من علم وفن وخبره ويدخل ضمن مفهوم المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة فكل من 

المحامي والطبيب والمهندس يقوم بتقديم خدمات أساسها الخبرة للجمهور دون ان تتدخل عملية شراء سابق لهذه 

 .من هنا تعتبر هذه اإلعمال مدنية.الخبرات

 

 :عمطية البيع او اإليجار : ثانيا  

ان عملية الشراء وحدها ال تكفي إلضفاء الصفة التجارية على شراء المنقول او العقار بل يجاب ان تتباع هاذه العملياة 

الساتعمال واالساتهالك فاأن عملية أخر  هي بيع المنقول او العقار او تأجيرها فأذا تم الشراء ال لغارض البياع وإنماا ل

اذ ال يتطلاب القااانون ان يااتم البيااع . العمال ال يعااد تجاريااا  باال مادنيا  فيجااب ان تتااوفر نيااة البياع او اإلجااارة عنااد الشااراء

مباشرة  بعد الشراء وال يشترط ان يكون البيع الحقا  على الشراء فقد يكون ساابقا  علياه وكاذلك فمان يشاتري منقاوال او 

تاأجير لكاي يعتبار عملاه +يجااره يعتبار عملاه تجارياا  وعلاى هاذا فأناه يشاترط قياام عمال مازدوج شاراء عقارا  ألجل إ

 .تجاريا  

 

 

 .:ان يرد الشراا او اإلجارة عطى مال منقول او عقار :الشرط الثانق

معنوياا   لكي يعتبار العمال تجارياا يجاب ان يارد الشاراء علاى ماال منقاول او عقاار والماال المنقاول قاد يكاون مادياا  او

عموما  بالبضائع والسلع على اختالف أنواعها سواء كانت على شكل مواد أولية او مواد نصاي  ويتمثل المال المادي

 مصنعة او مواد تامة الصنع



فتتمثل باألسهم والسندات وحقوق الملكية الصناعية والفنياة (( حسيا  ))فقد يكون بعضها  أما األموال المنقولة المعنوية

 .الختراع والرسوم والنماذج الصناعية  والمحل التجاريكبراءات ا

وينصرف مفهوم العقار الاى كال ماا هاو مساتقر ثابات ، كااألرض والبنااء والغاراس فكال شاراء لهاذه األماوال منقولاة 

 .وغير منقولة ألجل بيعها او إيجارها يعتبر بحكم القانون من األعمال التجارية

 

 :نيــــة الربــــــح توافــر:الشرط الثالث

ينصرف هذا الشرط كماا نار  للباعاث التجااري والباعاث التجااري كمعناى قاانوني يتجساد بنياة المضااربة المقروناة 

بتحقيق رب  وال يمكن في الواقع تصاور تجارياة شاراء المنقاول أو العقاار ألجال البياع او اإلجاارة دون تاوفر الباعاث 

 الصفة التجارية للعمل المذكور فهو عنصره الجوهري وبانتفائه تنعدم 

لذا يجاب . وتأسيسا على ذلك يعتبر مدنيا  شراء الجمعيات التعاونية للبضائع والسلع وبيعها بسعر الكلفة على أعضائها

ان يكون الباعث على العمل تجاريا  وال يشترط ان  يتحقق الرب  فعال كي يعتبر العمل تجاريا  فقاد تهابط األساعار بعاد 

وف اقتصادية معينة فتتحقاق خساارة ،فاال يفقاد العمال تجاريتاه لهاذا السابب طالماا وجاد الباعاث التجااري الشراء لظر

ولعاال قيااام .ابتااداءا  عنااد الشااراء  ،وقااد يقااع ان يااتم الشااراء بنيااة تحقيااق خسااارة دون ان يفقااد العماال صاافته التجاريااة 

قال مان ثمان الشاراء او تقاديم بعاض الهادايا المؤسسات التجارية بين آوناة وأخار  بياع بعاض السالع للجمهاور باثمن ا

 .العينية بدون مقابل مثال ، اذ تبقى هذه األعمال تجارية رغم تحقق الخسارة وذلك لتوفر الباعث التجاري

أن تكاون ) (عق ت )مان  5يشترط صراحة مان خاالل ناص م المشر  العراققومهما يكن من أمر فأن 

 (.الغاية المتوخاة من الشراء هي تحقيق الرب 

 

 : االستئجار ألجل التأجير ثانية بربح: ثانيا  

ال يخارج  ريخضع ألحكام الشراء ألجل البيع او االيجاارة التاي تقادم بيانهاا اال ان يجاب ان يالحال ان الشائ  المساتأج

أجر يقوم في الواقع بعملية شاراء لمنفعاة عناد اساتئجار الماال عن كونه حقا  عينيا  وإجارة لهذا الحق من الباطن فالمست

 .المنقول او العقار

 

 .األعمال المتعطقة بالتعامل فق أسها الشريا  وسنداتها :ثالثا  

اذ ان هاذه الشاركات تهادف . ال خالف أوال في ان جميع اإلعمال التي تتعاطاها الشركات التجارية تعد إعماال تجاريا  

التجاري من خالل المضاربة وتداول األموال إضافة لكونها أشخاص معنوية تعد بحكام القاانون تااجرا   إلى االستغالل

 .الحترافها القيام باألعمال التجارية

 



 :األعمال المتعطقة باألورار التجارية:رابعا  

المساتفيد منهاا بمبلاغ مان النقاود مان  أوراق ذات أشكال خاصة معينة قانونا  تتضامن حقاا  لحاملهاا او: األورار التجارية

ليعزلهاا ( ت/ق)مان ( 6م)وقد نص عليهاا المشارع العراقاي فاي .  عقبل الملتزم بموجبها في اجل قصير او عند االطال

 .عن طائفة االعمال التي يجب ان يتوافر فيها قصد الرب 

 .بكونها قابطة لطتداول بالتظهير او بالمناولة اليدوية - وتمتاز

 :ثــــــــــــة أنـــــــــــوا وهق ثال

  

 عبارة عن سند محرر وفق شروط نص عليها القانـــــــون :  الحوالة  التجارية او السفتجة -4

 بموجبه يأمر شخص يسمى بالساحب شخصا  آخر يسمى بالمسحوب عليه بأن يـــــــؤدي    

 .او عند االطالع لشخص آخر يسمى بالمستفيد مبلغا  من المال في ميعاد معين    

 .واشحاص الحوالة التجارية هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد   

 

 فهو تعهد مكتوب وفق شروط حددها القانون يتعهد فيه شخص ((:الكمبيالة))السند ألمر أو -2 

 بدفع مبلغ معين لشخص آخر يسمى بالمستفيد او ألمره لد  االطالع (( بالمحرر))يسمى       

  ال يتضمن في األصلعند حلول اجل معين ،، فالسند ألمر يختلي عن السفتجة في أنه  او      

 .أكثر من شخصين هما المحرر والمستفيد     

 هو عبارة عن محرر منظم وفق شروط نص عليها القانون بموجبه يأمر الساحب : الشيك -0

 (.المستفيد) بأن يدفع مبلغا  معينا  من النقود لشخص آخر او لحامله (( المسحوب عليه))شخصا      

، النها  قد تحمل في طياتها آجل معينة حسب الوفاا واالئتمان، أداة من أدوات  السفتجة والكمبيالةوتعد كل من 

 .اء لد  االطالع دائما، النه مستحق االدادوا  الوفاافيعد من احد   الشيكاالحوال، اما 

   

 الساحب والمسحوب عليه الذي يكون    :ويشبه الشيك السفتجة من حيث أشخاصه فأطرافه ثالثة فهم 

 .عادة  مؤسسة مصرفية والمستفيد    

 :وتطعب األورار التجارية عطى اطتالف أنواعها دورا  هاما  فهق تقوم   

 تقوم مقام النقود. 

 أهم وسائل االئتمان عدا الشيك تعتبر من. 

  ألنها غالبا  ما تكون مضافة إلى اجل. 

 أوراق قابلة للتداول عن طريق التظهير والمناولة اليدوية. 



 تعتبر األعمال المتعطقة باألورار التجارية  عماال تجارية وب   النظر عن    –من ر    6نص  م 

 .نيتهصفة القائا بها و                            

وكقاعدة عامة في الواقع فأن كل شخص وبغاض النظار عان صافته يقاوم بتحريار الورقاة التجارياة وتوقيعاا وتظهيرهاا 

 والسبب فق ذلك –وضمانها ووفائها يخضع من حيث قيامه للعمل ألحكام قانون التجارة 

ن أدوات التعاماال الخاااص لعواماال ذات طبيعااة اقتصااادية أذ أن المشاارع افتاارض وعلااى أساااس ان هااذه األوراق ماا -4 

 .بالحياة التجارية واالقتصادية وان من يستعملها يفترض فيه وبصورة مطلقة يقوم بعمل تجاري

 .بحكم التعامل والتقاليد ،فاألوراق التجارية اعتبرت دائما  ذات صفة تجارية -2

 

الصرفة التجاريرة يأي ال يعتبرر  وعطى أي حال فأنره يجرب ان يالحرأ برأن مرن يعتراد توقيرع األورار التجاريرة ال يكسرب

 .تاجرا

 بين األورار التجارية الثالث؟ الفروقا اها  ماهق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (عالء عمر دمحم  . د. م.أ)  -محاضرات في القانون التجاري
 



 

 

 

 


