
ثاني      صف تجاري قانون الولى المحاضرة
رقم  ) (1محاضرة

فعرفت.              1 العصور أقدم منذ النسان مارسها والتجارة ، والتجارة التجارية البيئة وليد التجاري القانون
البيض     .             البحر حوض وسكنة ، القديم العراق شعوب أن على التاريخ ويدلنا بها خاصة قواعد لذلك تبعا

سعر             ورتبوا والقراض بالنقد تعاملوا والكلدانيون فالشوريون كبير تجاري بنشاط اختصوا قد المتوسط
ما                حد الى تشبه التي الصكوك بعض استعمال على وتعارفوا اليداع أحكام وبينوا احتسابها وكيفية الفائدة

والوديعة   .           بفائدة بالقرض خاصة ً أحكاما البابلية حمورابي شريعة تضمنت وقد للمر والسند السفتجة
. ) السمسرة    ) التوسط وعقود الشركة وعقد

نظام.               2 الفينيقيون وضع فقد البحرية التجارة إطار في مهمة قواعد ابتدعوا فقد والغريق الفنيقيون أما
التجارة               في المعروفة المشتركة أو العمومية الخسارة نظرية أصل اعتباره يمكن الذي البحر في الرمي
       . حالة         في أنه القاعدة أو النظرية هذه ومفهوم البحري القانون قواعد أهم من تعد والتي حاليّا البحرية

يقع                فإنه يهددها الذي الخطر من وإنقاذها السفينة حمولة لتخفيف البحر الى الشاحنين أحد بضاعة إلقاء
التي               البضاعة صاحب تعويض التضحية هذه بفضل انقذت التي البضائع ومالكي السفينة مالك عاتق على

تحملها         . التي الخسارة مقدار مع يتناسب عادل ً تعويضا ألقيت

3       .     ) مالك.   ) بين اتفاق هي النظام هذا ومحصلة الجسيمة المخاطرة قرض نظام اليونانيون الغريق وترك
وتجهيز                 البضائع شراء لغرض للول ً قرضا الخير هذا يقدم أن على الشخاص أحد مع ربانها أو سفينة

المقرض      .           فإن ، الوصول ميناء الى سالمة السفينة وصلت فإذا البحرية الرسالية لتمام يلزم بما السفينة
والبضائع                السفينة هلك حالة في أي ذلك وبخلف ً عموما مرتفعة فائدة الى بالضافة أقرضه ما يستوفي

   . ومالك             مؤمن فالمقرض البحري التأمين أصل النظام هذا في البعض ويرى ً شيئا يسترد ل المقرض فإن
الخطر                    تحقق بعد إل التأمين مبلغ تسلم له يحق ل الخير هذا ان واحد اختلف مع ، له مؤمن السفينة

مقدما              –  –  القرض المبلغ على يحصل كان الولى الحالة في المقترض أن حين في الهلك منه المؤمن
المقرض  . من

البعض.         )4 يعتقد ما خلف على ، الرومانيون القانون(       4وساهم وتطور نشوء في ضئيلة غير مساهمة
التجاري                الممثل قواعد وضع تم الواقع هذا ومن وتابعيهم رقيقهم خلل من التجارة مارسوا فقد التجاري

البحرية              . بالتجارة المتعلقة الحكام بعض الروماني القانون تضمن فقد ذلك على إضافة التاجر وتابعي
الفقه          )   بعض ويضيف والغريق الفنيقيين من اقتبسوها التي البحرية والخسائر البحري القرض كقواعد

وتصفيتها                المدين أموال على يده بوضع للدائن تقضي التي الرومانية القاعدة مرده الفلس نظام بأن
مقابل               في وتشغيله واستعباده المدين شخص على الستيلء حق الدائن إعطاء القاعدة كانت أن بعد

المر     . لزم إذا وقتله الدين

سميت.             5 مستقلة صغيرة دويلت تكونت الجرمانية القبائل أيدي على الرومانية المبراطورية انهيار وأثر
فظهرت           .  البحته التجارية بالصفة المدن هذه واتسمت وفلورنسا كالبندقية ، اليطالية بالجمهوريات

السياسية               السلطتين على هيمنت أن ، الحكم أنظمة ضعف وبسبب لبثت ما التي التجار طوائف
على             اجتهاداتها وحسب اصطلحت بل الروماني القانون بأحكام الطوائف هذه تتقيد ولم والقتصادية

آخر                ً اتجاها اتجه الفئوي النظام هذا فإن ذلك من أكثر لحكامها نفسها واخضعت جديدة وقواعد عادات
غيره               أو التجاري التعامل بمناسبة الطائفة أعضاء بين تنشأ التي المنازعات في النظر بحصر يتمثل

تلك               فض الشخص هذا ويتولى بالنتخاب الطائفة اعضاء بين من اختياره يتم بالقنصل يدعي بشخص
أولئك            .    قضاء ويعتبر وعادات وقواعد أعراف من التجار فئة عليه اصطلحت ما ضوء على المنازعات

والعادات      .          العراف تلك دونت حتى طويل وقت يمض ولم التجاري القضاء نشوء في البداية القناصل
          . اللوائح     من مصادره استمد الذي التجار قانون ظهور تلى ثم لوائح شكل على وأصدرت والقواعد

قواعده .              وسادت ، أنواعها بصورة اختلف على التجارية العقود القانون هذا أحكام وعالجت المدونة
في               سهلت التي كالكمبيالة التجارية الوراق اشكال بعض ظهور على وساعد أوربا في التجاري النشاط

. كبيرة     بصورة التجارية العمليات إجراء



الشام.               6 بلد بين ما يمتد الجاهلية ومنذ التجاري تعاملهم وكان خاصا ً اهتماما بالتجارة العرب واهتم
تناول.                 ان ذلك على وترتب رقعتها واتساع السلم دولة قيام عند التعامل هذا حركة توسعت وقد اليمن

كالفلس            التجاري القانون أنظمة بعض وأولوا المعاملت قواعد والتحليل بالشرح المسلمين الفقهاء
لم         .       الغراء السلمية الشريعة أن بيد بارزة أهمية كالسفاتج التجارية الوراق صور وبعض الشركة وعقد

سادت                التي الشكلية القواعد من خالية وأنها كما ككل عالجتها بل والتجارية المدنية المعاملت بين تميز
الروماني  . القانون

الصليبية.             7 فالحروب التجاري القانون قواعد تكوين في ً فعال ً دورا الصليبية والحروب الكنيسة ولعبت
قيام              الى بالتالي وأدت المسيحية وحضارة السلم حضارة هما مختلفتين حضارتين لقاء عامل كانت
طريق                عن التجاري التبادل نظم بعض ابتداع أثارها من كان والغرب الشرق بين واسعة تجارية صلت

الكنيسي             فالقانون الموال استثمار قواعد إرساء في ساهمت فقد الكنيسة أما والسماسرة الوكلء
ابتداع               الى التوصل تم التحريم هذا وبسبب الموال استثمار وسائل من كوسيلة بفائدة القرض يحرم

لشخص      .         ً الشخاصمال أحد يقدم النظام هذا وبموجب الموال لستثمار مشروعة كوسيلة لتوصية نظام
ما                   بحدود إل ، الخسارة حالة في المقرض يسأل ل أن على الرباح من جزء مقابل التجار بقصد آخر

       . في   .       التجارية السواق ظهور التطور هذا ولزم التوصية شركة نشأت النظام هذا ومن مبلغ من قدمه
القانون               قواعد تحديد على السواق هذه فساعدت وإنكلترا وبلجيكا كفرنسا ، الغربية أوروبا دول بعض
حسم               تولى الذي التجاري القضاء ً أيضا الحقبة هذه في وظهر كما المميزة سماته وإكسابه التجاري

الى              المحاكم هذه وجود أوروبا في المختلفة القوانين نظمت حيث تشريعيّا التجاري القضاء استقلل
وغيرها    . المدنية المحاكم جانب

والقتصادي.            8 الجغرافي الصعيد على جديدة تطورات العالم عرف عشر الخامس القرن وبحلول
وتقنينه              تدوينه الى المر نهاية في وأدت التجاري القانون أحكام على آثارها انعكست والسياسي

الهند  .             الى التوصل وتم الصالح الرجاء رأس وطريق أمريكا اكتشاف تم ً فجغرافيا شاملة بتشريعات
العثمانيين   .           أيدي على القسطنطنية سقوط الفترة تلك شهدت فقد ً وسياسيا القصى الشرق ودول

النظم              بعض بالتالي فتغيرت المتوسط البيض البحر منطقة دول لسلطتهم ذلك بعد أخضعوا الذين
التالية           : النتائج التغيرات هذه آثار من وكان حينذاك القائمة والتجارية القتصادية

             : ، الطلسي المحيط دول الى السيادة هذه وانتقال التجارية لسيادتها اليطالية الجمهوريات فقدان ً أول
في     .         المستعمرات إنشاء في الدول هذه سارعت وقد وإنكلترا والبرتغال وهولندا وأسبانيا كفرنسا

الشركات         .    ظهرت ثم للنتاج جديدة تجارية ً وسوقا للثروات ً مصدرا باعتبارها المكتشفة المناطق
هذه         .     أموال رؤوس وكات وغيرها الشرقية الهند وشركة هدسن خليج كشركة الكبيرة الرأسمالية

الفردية           . الموال رؤوس وبعض الكبيرة المالية البيوتات مساهمة من تتألف الشركات

طريق     .           عن واستثمارها النقود إيداع عملية لذلك إضافة ونشطت المساهمة شركات ظهرت هنا ومن
. المالية       والوراق بالسندات والتعامل ، المصرفية المؤسسات

نظم :                من استجد ما تقابل جديدة قواعد ووضع التجاري النشاط لحكام شامل تدوين نحو التجاه ً ثانيا
سنة               أولهما أساسين تشريعين فرنسا شرعت حتى عشر السابع القرن حل أن فما في 1673تجارية

سنة            صدر والثاني التجارية المحاكم واختصاص والفلس والبوالص والصرف الشركات مواد تنظيم
1681          . المتعلقة    كالحكام الدولي بالقانون خاصة ً أحكاما القانون هذا نظم وقد البحرية التجارة ً منظما

الفرنسية  .     –  الثورة الغت ثم البحرية التجارة –      1789بالغنائم بقانون عنهما واستعيض القانونين هذين
سنة   التجاري            1807الصادر والقضاء الفلس وأحكام والبحرية البرية التجارة قواعد دفتيه بين جمع الذي

في   .             ً ملموسا ً تأثيرا احكامه أثرت وقد المهمة القوانين من القانون هذا ويعتبر العامة للقواعد إضافة
حرية                  مبدأ على تستند القانون هذا فلسفة بأن علما آسيا في أو أوربا في سواء التجارية القوانين أغلب

أنذاك        . السائدة الفردية الفلسفة مفهوم من ً انطلقا التجارة

عشر.                9 التاسع القرن فإن التجاري للقانون واسعة تدوين حركة شهد قد عشر الثامن القرن كان واذا
تناقض               جديدة اقتصادية أسس على تستند التي الشتراكية المذاهب بظهور تميز قد الحالي القرن وبداية



وأثرت   .            المجتمعات من الكثير سادت حتى الجديدة المبادئ هذه لبثت وما السائدة الفردية الفلسفة
الحياة               في المباشر الدولة تدخل الثار هذه أبرز من وكان التجاري القانون منطلقات على بالتالي

التالية            : المظاهر التدخل هذا تجسد وقد المبادئ وذلك يتسق بما وتوجيهها التجارية

العامة.             1 الملكية نطاق من وتحويلها والرئيسة الكبيرة المشروعات بتأميم النتاج وسائل على السيطرة
.

والخدمات.     .2 السلع أسعار تحديد

والتصدير.             .3 الستيراد على فعالة رقابة فرض خلل من والخارجية الداخلية التجارة تنظيم

التجارية.         .4 الشركات أنواع لبعض ملزم قانوني نظام فرض

ممارسة           في للفراد المطلقة الحرية على القائمة الفلسفة اضمحلت هنا ومن

نفسها                احلل الى التشريع طريق عن الموجه من غالبا الدولة دور وتحول كبير بشكل التجاري النشاط
النشاط      .          دائرة توسع الى بالضرورة أدى التطور هذا إن التجارية بالمشاريع القيام في الفراد محل

لحكام                المبدأ حيث من تخضع كانت التي النشاطات من لكثير شمولها حيث من كبيرة بصورة التجاري
الفقه  .                بعض نادى فقد ولهذا التجاري القانون نطاق اتساع الى بدوره التوسع هذا قاد وقد العام القانون

اقتصادي              بقانون عنه والستعاضة الخاص القانون فروع من ً فرعا باعتباره التجاري القانون إلغاء الى
بالقانون                 التجاري القانون دمج ضرورة يرى الفقه من آخر ً فريقا إن بل ، كافة المعاملت أحكام يضم

ول     .              بها العتداد يمكن ل القبول بعض لقت التي الرؤيا هذه أن بيد واحد قانون في وتوحيدهما المدني
أن               إذ عام بوجه المصالح وحماية العملي التعامل ومتطلبات التجاري النشاط طبيعة تلئم أن يمكن

بهذا        .    –      آراء من طرح ومهما يتميز التجاري فالتعامل بها خاصة قواعد وجود تستلزم النشاط هذا طبيعة
التجاري –      .            التعامل بها ينفرد التي السمات هذه أهم من ولعل غيره دون به خاصة بسمات الصدد

وتميز                 التجاري النشاط يقوم أن يمكن ل بدونه الذي والئتمان القانوني التصرف أيقاع في السرعة
التي            والتصدير الستيراد ونظم اليداع ومخازن المصرفية كالمؤسسات خاصة بأنظمة التجارية البيئة

وغير              الداخلية التجارة أي الداخلي التجاري التعامل نظم وكذلك الخارجية بالتجارة تسميتها على اصطلح
وبمرور              القواعد هذه وأصبحت الخاصة القانونية القواعد تقنين تم والضرورة المنطلقات هذه ومن ذلك

واحد            . آن في الفراد مصلحة خللها ومن المجتمع مصلحة تستلزمها حاجة الوقت

بالمراحل.              10 مر لتطوره التاريخي المدى طوال وعلى التجاري القانون فإن أمر من يكن ومهما
التالية  : المختلفة

المدني :                . التعامل قواعد عن قواعده تتميز ولم مستقل كيان القانون لهذا يكن لم البداية في ً أول

وذاتية :               ً مميزا ً طابعا أكتسب الوسطى العصور مرحلة وهي ثانية وبمرحلة التجارة قانون أن بيد ً ثانيا
بحت               . شخصي بطابع ً متسما التجارية بالحرف يعني ً مهنيا ً قانونا أصبح إذ المدني القانون عن مستقلة

يزال :                 ول التجارة قانون عرف حيث الحديث العصر مرحلة هي ثالثة مرحلة ، المرحلة هذه وتلي ً ثالثا
العمل                واعتبر ، وأحكامه قواعده على الشخصي دون المادي الطابع غلب إذ أسسه في جوهريا ً تحول

التي            والقتصادية السياسية للعوامل إهمال دون التجارة قانون لموضوعات والمرتكز الساس التجاري
. أبعادها         بكل التجارية الحياة في المباشر الدولة تدخل حتمت

سيطرتها              فرضت التي و العثمانية المبراطورية ظهور مع التجاري للقانون الحديثة العصور بدأت وقد
           . البيض      البحر حوض من التجارة مركز تحول ذلك على ترتب وقد السيوية و الوروبية الدول معظم على

 .)  - و           )  –  فرنسا إنجلترا أسبانيا عليه المطلة الدول و الطلنطي المحيط إلي اليطالية المدن و المتوسط
   . هذه             بدأت و التجاري النشاط أهمية ازدادت و الدول هذه في التجارية السواق ظهرت لذلك نتيجة
الرجاء                رأس طريق اكتشاف ذلك على ساعد قد و منتجاتها لتسويق لها مستعمرات عن تبحث الدول



اكتشافها    .             تم التي المناطق ثروات نقل في أثر الكتشافات لهذه كان و المريكتين اكتشاف و الصالح
البنوك                 نشأت و النقد بمسائل الهتمام اكتشافه على ترتب الذي و الذهب خاصة و الوربية الدول إلي

الموال               رؤوس تكتل إلي الكتشافات هذه بعد ملحة الحاجة بدأت قد و المصرفية بالعمليات للقيام
الهند             كشركة ، الكبرى الستعمارية الشركات فقامت الجديدة المناطق في الطبيعية الموارد لستغلل

  . نظرا               و المساهمة لشركة الولى النواة هي الشركات هذه فكانت سن هد خليج شركة و الشرقية
في                الخلقية غير العمال من لكثير ارتكابها و الشركات هذه بها تمتعت التي الهائلة القتصادية للقوة

   . بوضع              قام و أعمالها من للحد التدخل إلي المشرع أضطر فلقد ممكن ربح أعلي على الحصول سبيل
أصبح               و الدولي طابعه التجاري القانون فقد بذلك و التجاري، النشاط لتنظيم اللزمة التجارية التشريعات

لفرنسا              .     كان قد و دولة كل في التجارية البيئة تقتضيه حسبما أخرى إلي دولة من أحكامه تختلف داخليا
سنة             ملكيا أمرا عشر الرابع لويس أصدر فقد الصدد، هذا في التي    ١٦٧٣السبق القواعد على يشتمل

ذلك    )  –   –  - . .. .. .. ......(    أعقب ثم الفلس التجارية الوراق الشركات البحرية التجارة شئون تنظم
سنة      آخر ملكي أمر سنة       .    ١٦٨١إصدار في و البحري بالقانون الخاصة القواعد على و ١٧٩١يشتمل

تحقيق               و الطوائف لبعض مقررة كانت التي المتيازات و الطبقية الفوارق إلغاء مبادئ تأثير تحت
القانون               فقد وبذلك الطوائف نظام إلغاء إلي الفرنسي المشرع اضطر ، المواطنين جميع بين المساواة

بالطابع               اصطبغ و فقط التجار طائفة يهم قانون باعتباره قانون بإصدار الشخصي طابعه التجاري
عن              النظر بغض التجاري القانون أحكام لتطبيق أساسا التجارية العمال من يجعل الذي الموضوعي
لوضع   .               الفرنسية الوطنية الجمعية قبل من لجنة تكليف تم الفرنسية الثورة قيام بعد و به القائم صفة

سنة        وصدر ، التجاري للقانون شامل سنة        ١٨٠٧تقيين إل التنفيذ حيز يدخل لم هذا    ١٨٠٨و تضمن قد و
عشر        .  الرابع للويس الملكيين المرين أحكام معظم التقنين

العراق       في التجاري القانون وتطور لواقع وبالنسبة
السلمي          .     الفتح منذ وسرت لها السلمي الفتح منذ المطبقة هي السلمية الشريعة أحكام فكانت

في       .        التجارية الحياة تنظم الحكام هذه وبقيت تمييز دون المعاملت على السلمية الشرعية أحكام
التي          .       العدلية الحكام مجلة تلغ فلم بالبعيد ليس ولوقت العثماني العهد من الخيرة الحقبة حتى العراق

عام       إل الشريعة من أحكامها قانون      .    1951استمدت أول أن بيد العراقي المدني القانون صدور عند
الصادر               العثماني البرية التجارة قانون هو التجارة موضوع في الحديث العصر في العراق عرفه وضعي

وتم           . 1850سنة  التجاري والفلس والعقود التجارية والوراق التجارية بالشركات ً أحكاما تضمن الذي
رقم        التجارة بقانون المر نهاية في البحرية .       1943لسنة  60إلغاؤه التجارة قانون ذلك بعد صدر ثم

وبوالص           1865العثماني  واستئجارها وإيجارها للسفينة القانوني المركز القانون هذا أحكام وعالجت ،
الكبر      .           الجزء الغاء تم أن الى عديدة مرات عدل وقد البحرية والخسائر والضمان القرض وعقد الشحن

مختلفة   . بقوانين منه

بمختلف.             2 عنيت مختلفة قوانين صدرت العثمانية الدولة عن وانفصاله ً سياسيا العراق استقلل وبعد
سنة            الصادر التجارة غرف قانون القوانين هذه من الملحة التجارية مراقبة  1926المسائل قانون

لسنة   لسنة      1936المصارف التأمين شركات قانون لسنة     1936، الدللين قانون ،1935  . أن  إل وغيرها
رقم             التجارة قانون الواقع في هو المعاصرة المرحلة في القوانين هذه إذ  . 1943لسنة  60أهم الملغي

والوراق             التجارية للعقود إضافة وواجباته والتاجر التجارية للعمال العامة الحكام القانون هذا نظم
كالشركات .               التجاري النشاط جوانب من جوهرية جوانب معالجة من ً خاليا جاء فإنه ذلك ومع التجارية
واستعمال               القانوني للسبك فنية بعيوب ذلك فوق يتسم وكان ، التجاري المحل أوجه وبعض التجارية

قانون     .        ثغرات لبعض وسدا الملحة وللضرورة مخلة بصورة الغربية العجمية تم 1943للمصطلحات
المرقم      التجارية الشركات قانون ،       1957لسنة  31تشريع أربعة بأقسام عالج والذي والملغي المعدل

             ، والتوصية ، التضامن كشركات ، المختلفة الشركات أحكام ثم التجارية للشركات العامة الحكام
رقم       .        التجارة قانون القانون هذا وتبع المحاصة وشركات المحدودة المسؤولية ذات ، 149والمساهمة

المرقم  .       1970لسنة  الجديد التجارة قانون الجديد بالقانون المفعول  1984لسنة  30الملغي النافذ
المصارف .               وقانون الشركات قانون مثل التجارية البيئة تحكم اخرى نافذة قوانين وجود عن فضل ً حاليا

. .… الخ       التجارية الوكالة تنظيم وقانون المال سوق وقانون



التجاري     القانون تعريف في مقدمة

القواعد               من مجموعة عن عبارة بأنّه ويعرف الخاّص، القانون فروع من فرع هو التجاري القانون
والعلقات               التجارة حرفة بتظيم يقوم كما التجار، على تنفذ والتي التجارية بالعمال تتعلّق التي القانونية

التي              العمال وينظم بالتجارة، تختص التي النشطة ينظّم ً وأيضا التجارية، العمال عن الناشئة المحددة
 . والتجارة              القتصاد لعالم ً ضروريجدا وهو والزبائن، التاجر وبين آخر وتاجر التاجر بين تنشأ

التجاري   القانون خصائص

        :   : وفائقة؛     كبيرة بسرعة تتم التجارية المعاملت إّن حيث السرعة خاصية هما خاصيتين التجاري للقانون
السوق                تقلّبات أّن كما جداً، مهم الصفقات وعقد الرباح، وتحقيق التجارة في الوقت عامل لّن وذلك

العمال              تعرقل التي والتشكيلت الجراءات من التجاريّ القانون خلو ً وأيضا به، علقة لها والقتصاد
هذا                في والسرعة كبيرة، وبسرعة قصير وقت في صفقة من أكثر التاجر إبرام في سبب التجارية

     . القانون         إّن حيث الئتمان، خاصية والثبات والستقرار بالبطء يمتاز الذي المدنّي القانون عكس القانون
              ً فدوما للوفاء، أجل المدين إعطاء في الئتمان ويتلّخص فيه، مبالغ بشكل بالئتمان ً يهتمكثيرا التجاري
ثمنها                قبض قبل الجديدة البضائع بشراء يقوم لذلك تعهّداته، كافّة لتنفيذ زمنية فترة إلى يحتاج التاجر

    : الوراق         ونظام البنوك، نظام مثل ومؤسساته ائتمان أدوات على التجاري القانون ويحتوي المباع،
. الفلس         من الحماية يدعم أنّه كما الشركات، ونظام التجارية،

التجاري   القانون مصادر

أي                الخاص للقطاع يكون ل حيث المطلق الشتراكي النهج ذات الدول في القتصادية الخطة قانون يعتبر
. القوانين         .     فوق قانون فهو كافة واللتزامات للحقوق الساس المصدر القتصادي النشاط في دور

              . التجاري   النشاط في ً معينا ً الخاصدورا للقطاع كان إذا فيما يختلف المر ان بيد لها ً أول ومصدرا
فرض                صعيد على سواء التخطيط وأسس يتلئم بما القطاع هذا توجيه الى هنا يصار إذ والقتصادي
العقد             مفهوم من ً واللتزاماتانطلقا العقود أحكام على المرة الصفة بإصباغ اليجابية اللتزامات

  . وعلى               المفروض بالعقد تسميته على اصطلح ما ينشأ حيث معينة عقود بإبرام الفراد إلزام أو الجباري
حالة                بين التمييز التجارية المعاملت أحكام مصادر تحديد موضوع في النظر عند الضروري من فإنه هذا

القانون          .  هذا مثل وجود عدم وحالة وضعي تجاري قانون وجود
   . الى             البعض ويضيف والعرف التشريع عن تخرج ل الوضعي التجاري القانون مصادر فإن ، عامة وبصورة

تفسير      .             مصادر إل الواقع في ليسا والقضاء الفقه من كل أن بيد والقضاء الفقه من كل المصادر هذه
مع                 يتفق نحو على وتفسيره القانون تطبيق على تنصب القضاء مهمة ان إذ القانون لحكام فقط وتقدير

الحلول  .             وتقييم التشريعية القواعد من العامة المبادئ استخلص فهي الفقه وظيفة أما واضعه غرض
أو            .     القضاء أن صحيح فيها الخلل أو النقص مواضع وتبيان القضاء أو المشرع يقدمها التي التفصيلية

ل                   أن غير التفسير خلل من جديدة قانونية قواعد وضع الى النص كفاية عدم أمام ً أحيانا يلجآن قد الفقه
مثل                 استنباط يحيلن بل وضعهما من القواعد هذه بأن كانت صورة بأية الدعاء يمكنهما القضاء أو الفقه

القضاء       .          تلزم ل المستنبطة القواعد فإن آخر جانب من القائم التشريعي النص تفسير الى القواعد تلك
أكثر                    كانت إذا غيرها أخرى بقاعد والخذ عنها النظر غض أو بها الخذ منها فلكل ، بها بالخذ الفقه أو

للقاعدة     .           منشأين بمصدرين ليس الفقه أو القضاء فإن هذا وعلى القائم التشريعي النص مع ملئمة
التي      .          لتلك التجاري القانون مصادر دراسة في سنتعرض لذا فقط مكملة تفسيرية مصادر بل القانونية

والعرف        . التشريع من كل وهي القانونية القاعدة تنشئ

التشريع.  : 1

المدني      . والتقنين التجاري التقنين التشريع ويضم

التجاري  : التقنين



القوانين              نصوص جميع وكذلك التجاري القانون متن في الواردة والقواعد النصوص مجمل به ويقصد
المعاهدات             .     ذلك الى يضاف قوانين شكل على أي منفردة بصورة صدرت وإن به الملحقة أو له المكملة

أو            التجارية القوانين لتنفيذ الصادرة التنظيمية واللوائح والقرارات بالتجارة الخاصة الدولية والتفاقيات
التجاري       . النشاط جوانب من ً جانبا تنظم التي

المدني  : التقنين

هذه                الى الرجوع ويتم تمييز دون الفراد لنشاط المنظمة العامة القاعد تضم التي المدنية المجموعة وهو
ذاته             .     التجارة قانون ويشير التجارية المجموعة في خاص نص فيها يرد لم التي الحوال كل في القواعد

جميع           : "      على المدني القانون يسرى بقوله منه الثانية الفقرة الرابعة المادة نص في صراحة ذلك الى
ل                "      أن يجب أنه على آخر خاص قانون أي في أو القانون هذا في خاص حكم بشأنها يرد لم التي المسائل

محل                ل إذ التجاري بالنص فالعبرة تعارض حصل فإذا والتجارية المدنية النصوص بين تعارض هناك يكون
الخاصة             . القاعدة وهو تجاري نص وجود عند العامة القاعدة وهو المدني النص لتطبيق

2: العرف. 

افتقد                إذا فيما إليه ويصار النشاط من معين بنوع المرتبط الطويل العملي التطبيق جراء العرف ينشأ
كان                 سواء ، المكتوب القانون كفاية ولعدم هنا من ما تعامل بمناسبة يثور نزاع لحسم التشريعي النص
اللزمة                حلولها ووضع آثارها وتحديد وجزئياتها المعاملت صور بجميع بالحاطة ذلك غير أم ً مدنيا أم ً تجاريا
أن             "  "   إل العرف بـ تسميتها على اصطلح التي العملي التطبيق قواعد الى اللجوء المشرع أجاز فقد

غموض                 دون يقررها التي الحوال وفي المشرع بإرادة إل يقع أن يمكن ل القواعد هذه الى الرجوع
التطبيق       .    .       قواعد الى الرجوع يجوز فإنه آخر جانب من للقانون ً مصدرا لعتباره مجال فل ذلك وبخلف
لعتبار      .           مجال ل أنه العراقي التجارة قانون نصوص من والظاهر مخالف نص وجود عدم عند العملي

التطبيق   .            لقواعد القانون مصادر صراحة حددت التي الرابعة المادة تشر فلم للقانون ً العرفمصدرا
هذه                مثل في أحالت بل التجارية المجموعة في القانوني النص انتفاء عند إليها الرجوع وإمكانية العملي

القانون               .    أن إذ إطلقه على يؤخذ أن يمكن ل التصور هذا فإن ذلك ومع المدني القانون الى الفرضية
الى               بالرجوع التجارة قانون أحكام سكوت رغم تسمح ً أحكاما يضم العامة القواعد موطن وهو المدني

المادة  .     نص فبمقتضى العملية أن     : " 163التطبيقات المدني القانون كالمشروط.   1من ً المعروفعرفا
بالنص .     .  كالتعيين بالعرف والتعيين ً بينهم.      . 2شرطا كالمشروط التجار بين عادة.  3والمعروف والممتنع

المادة  " .      من الثانية الفقرة وتقرر حقيقة أنه   : " 164كالممتنع العمل.     2على يجب حجة الناس استعمال
المادة " .    وتقضي يجوز     : "         174بها ول الفوائد متجمد على فوائد تقاضي يجوز ل بأنه نفسه القانون من

إخلل                   دون كله وذلك ، المال رأس من أكثر الدائن يتقاضاها التي الفوائد مجموع يكون أن حال أية في
التطبيق   "            بقواعد الخذ القائم المدني القانون أحكام الى ً نرىواستنادا عليه التجارية والعادات بالقواعد

قواعد                 أن الى الشارة من بد ول هذا المدنية والمجموعة التجارية المجموعة في النص غياب عند العملي
مخالفة               . تشريعية قاعدة وجود وعدم التشريعي النص غياب عند إل إليها يركن ل العملي التطبيق

العراقي*.      : التجاري القانون مصادر تدرج

رقم        التجارة قانون من الرابعة المادة هذا     : "  :  1984لسنة  30تنص يسري ً أول انه على ، وبفقرتين
المدني        .  :    القانون يسري ً ثانيا والخاص والمختلط الشتراكي للقطاع القتصادي النشاط على القانون

آخر                  " . خاص قانون أي في أو القانون هذا في خاص حكم بشأنها يرد لم التي المسائل جميع على
الملغي                 التجارة قانون من الثانية المادة نص حكم عن كبير بشكل يختلف النص هذا حكم أن والملحظ

الساسية .            1970لسنة  149رقم  للمبادئ ً تمطبقا قد الحالي للقانون الرسمية المصادر ترتيب أن إذ
من                 الثالثة الفقرة نص خلل من مضمونها المشرع جسد التي القانوني النظام إصلح قانون بها جاء التي

الرادة     : "     .......  :      سلطان مبدأ من الحد ً ثالثا على القانون هذا يقوم بأنه تقضي التي الولى المادة
الرئيسي      " .         المصدر هو التشريع بأن صراحة يعني وهذا العقدية العلقة على القانونية العلقة وتغليب

أحكام                  الى ثم ومن ً التجارياول القانون أحكام الى ما نزاع نشوب عند الرجوع القضاء على وأن للقانون



المدني  . القانون

التجارية*.        :            المجموعتين في تطبيقه يمكن ً نصا نجد لم إذا الحكم ما هو يطرح قد الذي السؤال ان بيد
المبرم                 الخاص التفاق الحكام أو العملي التطبيق قواعد الى ً الرجوعمثل القضاء بإمكان هل ؟ والمدنية

المشرع                 أن طالما بالنفي يكون أن يجب الجوانب بأن البعض يتصور قد ؟ القانونية العلقة أطراف بين
نتائج        .           الى الواقع في تؤدي قد الرؤيا هذه مثل لكن إليها الرجوع لمكانية أو المصادر لهذه يتعرض لم

ول                 المشرع يجيزه ل أمر وهو ، لها اللزمة الحلول إيجاد وعدم المنازعات حسم بتعليق تتمثل خطيرة
لحكام      .         الرجوع لمكانية السابقة الفقرة في أشرنا وقد للقانون العامة والمبادئ العدالة قواعد تقره

القانون       .        مبادئ على ً واستنادا الحكم بنفس ويؤخذ العامة القانونية القواعد الى ً العملياستنادا التطبيق
التطبيق  .    .           قواعد الى اللجوء إذن هذه والحالة الجائز فمن عليه الخاص التفاق بخصوص ً أيضا العامة

والمجموعة             التجارية المجموعة في التشريعي النص انعدم إذا فيما الخاصة التفاقات وأحكام العملي
وبين                   التجارة قانون من الرابعة المادة نص في ورد ما بين ، يبدو وحسبما نرى كما تعارض فل المدنية

أو                ً تشريعيا نصا القواعد هذه تخالف ل أن بشرط الخاص والتفاق العملي التطبيق لقواعد الرجوع جواز
-: يلي    .           كما التجارة قانون مصادر ترتيب يمكن فإنه هنا من القانون أهداف مع تتنافى

مفسرة :         . أو آمرة قواعده كانت سواء التجاري التشريع ً أول

. المدنية :      المجموعة في المرة القواعد ً ثانيا

. والمنظمة :      المفسرة المدني القانون قواعد ً ثالثا

العملي :    . التطبيق قواعد ً رابعا

الخاصة :    . التفاقات قواعد ً خامسا



 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العراقي     القانون في التجارية العمال

المادة   على 5تنص
العكس                 : يثبت لم ما القصد هذا فيها ويفترض الربح، بقصد كانت اذا تجارية اعمال التالية العمال تعتبر

. ايجارها :             او بيعها لجل عقارا ام كانت منقولة الموال استئجار او شراء اول
. والخدمات :    البضائع توريد ثانيا

. والتصدير :         الستيراد مكاتب واعمال تصديرها او البضائع استيراد ثالثا
. الولية :      المواد استخراج وعمليات الصناعة رابعا

. والعلن :     والتصوير والطباعة النشر خامسا
. والصيانة :      والهدم والترميم البناء مقاولت سادسا

المختلفة :            العرض ودور والملعب السينما ودور والمطاعم والفنادق السياحة مكاتب خدمات سابعا
الخرى.

. العلني :      المزاد محلت في البيع ثامنا
. الشخاص :     او الشياء نقل تاسعا

. اخراجها :       او تفريغها او البضائع شحن عاشرا
. الجتماعية  :         المناسبات من وغيرها الحفلت متطلبات بتوفير التعهد عشر حادي

. العامة  :      المستودعات في البضاع استيداع عشر ثاني
. المصارف  :   عمليات عشر ثالث

. التامين  :  عشر رابع
. وسنداتها  :      الشركات اسهم في التعامل عشر خامس

التجارية  :           الوساطة واعمال والدللة بالنقل والوكالة بالعمولة والوكالة التجارية الوكالة عشر سادس
الخرى.

المادة    المادة على 6وتنص
. ونيته                بها القائم صفة عن النظر بصرف تجاريا عمل بها المتعلقة والعمليات التجارية الوراق انشاء يكون

أو         :       بالطبيعة أو المطلقة التجارية العمال هي ثلثة طوائف الى التجارية العمال ً عموما الفقه يقسم
أعمال              وهي شكلها حسب تجارية وأعمال لذاتها تجارية المشرع اعتبرها التي العمال وهي الصلية

الصل     .           في مدنية أعمال وهي نسبية أو بالتبعية تجارية وأعمال شكلها بسبب التجارية الصفة اكتسبت
هذه          .      الى يضيف من وهناك التجارية لحاجاته تاجر من لصدورها التجارية الصفة تكتسب أنها بيد

من               آخر لطرف بالنسبة ومدنية لطرف بالنسبة تجارية تعد التي العمال هي رابعة طائفة الطوائف
للعمال   .            المشرع أورده الذي التعداد أن على المقارن الفقه ويجمع هذا القانونية العلقة أطراف

لم               .   ولهذا والمثل الدللة سبيل على بل الحصر سبيل على يأت لم المختلفة التجارة قوانين في التجارية
  . ملحظة                ومن العمال لهذه تعداد من ورد ما الى أخرى تجارية أعمال إضافة عن القضاء أو الفقه يتوان
على               جاءت العمال هذه أن يتبين التجارة قانون في العراقي المشرع سددها التي التجارية العمال
أن      .         بالقول صراحة ذلك للقانون الموجبة السباب وتوضح الدللة سبيل على وليس الحصر سبيل

ذلك  : "               في ً مراعيا الحصر سبيل على وارد تعداد من أساس على التجارية العمال نظرية أقام المشرع
الوضاع                حقائق بالعتبار أخذا المعقول التصور حدود في تقع التي التجارية العمال جميع على تشتمل أن

المشرع    .              أن هو آخر تبرير تقديرنا في التبرير هذا الى يضاف أن ويمكن البلدج في والقتصادية التجارية
التوسع                 مقرر هو كما ، يجوز ل والستثناء المدني القانون من استثناء التجارة قانون في يرى العراقي
يستطع   .               لم نفسه المشرع أن هو القانونية النصوص متن من الظاهر فإن ذلك ومع أحكامه وفي فيه

القانون                 من الخامسة المادة من السابعة الفقرة نص في مثل النظر أمعنا فلو تماما العمال هذه حصر
العرض    : "           ودور والملعب السينما ودور والمطاعم والفنادق السياحة مكاتب خدمات يلي ما تقرر التي

المستطاع  "      "     "     من أن يعني الخرى المختلفة العرض دور مصطلح أن جليا لنا لظهر الخرى المختلفة
ويؤخذ              ً آنفا المبينة الفقرة في المذكورة للعمال والهدف بالغاية مشابهة أخرى تجارية أعمال إضافة

من               الخامسة المائدة من عشرة والسادسة عشرة الثانية الفقرتين في ورد ما بصدد الملحظة بنفس
لم .               تجارية أعمال إضافة القياس طريق وعن تسمح النصوص هذه بها أفرغت التي الصياغة القانون

التجاري   .       "        العمل بنظرية يأخذ أن يشأ لم القانون فإن ، أخرى ناحية من بالذات المشرع يحددها



الترابط .       .         . يفتقد القانوني التعداد أن الى إضافة هذا المختلط التجاري للعمل ً أيضا يتعرض ولم التبعي
المواد    تتضمن .6و5إذ الربح       "   قصد المضاربة نظرية على بعضها يستند ً أعمال



 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. 



 

 

 

 



))   ((       / المحترفة  العمال التجاري المشروع بصيغة تتم التي التجارية العمال الثاني المبحث

التي                 العمال تلك هي أخرى بعبارة ، ً مسبقا مهيأ تنظيم على بناء العمل وقوع العمال هذه تستلزم
خلل               من العمال هذه بعض المشرع ويحدد معتادة حرفة تصبح بحيث متكررة بصورة الشخص يباشرها

رقم        التجارة قانون من الخامسة المادة يلي   :1984لسنة  30نص وكما

والخدمات.    .1 البضائع توريد

والتصدير.         .2 الستيراد مكاتب وأعمال تصديرها أو البضائع استيراد

الولية.      .3 المواد استخراج وعمليات الصناعة

والعلن.     .4 والتصوير والطباعة النشر

والصيانة.      .5 والهدم والترميم البناء مقاولت

الخرى.             .6 المختلفة العرض ودور والملعب السينما ودور والمطاعم والفنادق السياحة مكاتب خدمات

العلني.      .7 المزاد محلت في البيع

الشخاص.     .8 أو الشياء نقل

إخراجها.       .9 أو تفريغها او البضائع شحن

العامة.      .10 المستودعات في البضائع استيداع

الجتماعية.         .11 المناسبات من وغيرها الحفلت متطلبات بتوفير التعهد

المصارف.   .12 عمليات

التأمين.  .13

الخرى.            .14 التجارية الوساطة وأعمال والدللة بالنقل والوكالة بالعمولة والوكالة التجارية الوكالة

العمال       . هذه من عمل لكل بالتتابع ونعرض

           : الموال :    ببعض آخر شخص بتجهيز شخص بموجبه يلتزم عقد التوريد والخدمات البضائع توريد ً أول
كان                 إذا حسبما عليها متفق أجرة أو ثمن لقاء معينة زمنية لفترة خلل متتابعة دفعات على المنقولة
من       –  –        معين مقدار بتوريد التعهد ذلك ومثال الستعمال الجارة أو البيع سبيل على الموال تسليم

النقل             ووسائل والطائرات للسفن والوقود الملبس توريد أو الملجئ أو المستشفيات على الغذية
وبضائع .              أموال تسليم عمليات من بسلسلة القيام المورد المتعهد جانب من يفترض فالتوريد الخرى

بالتوريد           .       التعهد عملية في يهم ول بعد فيما وتوريدها عليها بالحصول يلتزم وإنما العقد ساعة لديه ليست
أشخاص               من أو والشركات كالفراد الخاص القانون أشخاص من يكون أن يمكن الذي المتعهد صفة

اذا     .             إل ً تجاريا اعتباره يمكن ل التوريد أن الى الفقه بعض ويذهب ومؤسساتها الدولة أي العام القانون
لتجارية          .       أساسي شرط الشراء أن أي بتوريدها تعهد التي الموال شراء بعملية قام قد المتعهد كان

شراء     .              إل حقيقته في ليس التوريد أن مفاده تبرير على الرأي هذا ويستند ً مدنيا ً عمل يعدّ بانتفائه التوريد
من  .                  أخر بعض يرى بينما الشراء قبل بالتوريد يحصل بالبيع الوعد او البيع أن هنالك ما وكل البيع بقصد

شراء  .                هناك يكن لم أم الموردة للموال شراء هناك كان سواء ً تجاريا يعد التوريد بأن الفقهي الجتهاد



من                ويجعل البيع لجل منقول شراء عملية الى التوريد عملية يحول الشراء اشتراط لن الموال لهذه
أنه      .              بيد ، متعاقبة بيع عمليات عن عبارة التوريد أن المر من والواقع لها ضرورة ل زيادة القانوني النص

التوريد                 تجارية ربط أن الى هذا العادية بصورته البيع عن تميزه وأسسه أحكامه له ً خاصا ً يأخذشكل
الخصوص                بهذا المشرع توجه يلئم أمر وهو التجارية نطاق من الول المنتج أعمال يخرج الشراء بعملية

إطلقه                 على يجري والمطلق ً مطلقا جاء الخامسة المادة من الثانية الفقرة نص بأن نرى فإننا ذلك ومع
                ، التوريد بالطبع ذلك من يستثنى أن على التوريد لتجارية الشراء اشتراط إذن هذا والحالة ضرورة فل
لمرة    .               وقع إذا منها لجزء أو لمحاصيلة المزارع توريد ً مدنيا يعد ذلك على ً وترتيبا منفردة بصورة يقع الذي

وقام            .       التوريد عملية تكررت لو ولكن التوريد احتراف مشروع أمام الحالة هذه في نكون ل إذ ، واحدة
قانون               لحكام يخضع توريد مشروع أمام عندئذ نكون فإننا منتظمة فترات في إنتاج بتوريد المزارع

والغاز .             والكهرباء المياه كتوزيع الصناعي بالتوريد تقديرنا حسب فيتمثل الخدمات توريد أما التجارة
السابق   .       . الحكام لنفس التوريد هذا ويخضع وغيرها التليفون وخدمات

     : هي :         تصديرها أو البضائع استيراد والتصدير الستيراد مكاتب وأعمال تصديرها أو البضائع استيراد ً ثانيا
التبادل          .     تصور يمكن فل ً عموما الدولية والتجارة الخارجية التجارة عليها تقوم التي الساسية المرتكزات
سوق          .      على التجارة هذه وتقوم تصديرها أو البضائع استيراد عمليات دون الدولي أو الخارجي التجاري

يندرج          .      تصديرها أو البضائع واستيراد وكميته النتاج نوعية في الدولي التفاوت وعلى كبيرة عالمية
بالنسبة   .                صحيح والعكس بيع هو تصدير وكل شراء الواقع في هو استيراد كل إن إذ الدولية البيوع ضمن

أو                 استيراد عملية تصور الحقيقة في يمكن فل مشروع صيغة في تتم ل العمال وهذه الخر للطرف
من                  محترف بشكل ً عموما تقع العمال هذه إن بل ، الخاصة للغراض كانت إذا إل اللهم منفرد تصدير

الستيراد   .               بعمليات القيام أن الى التنويه من ولبد ً معنويا أم ً طبيعيا ً شخصا كان سواء بها القائم قبل
فإن                 لذلك إضافة المختصة الجهات من سابقة إجازة على الحصول بعد إل تتم أن يمكن ل والتصدير

العمال          .     هذه الى ويضاف ً تاجرا القانون بحكم ويصبح التجارية الصفة يكتسب العمال بهذه القائم
      . عوض         لقاء خدماتها تقدم المكاتب وهذه والتصدير الستيراد مكاتب أعمال هي بها ترتبط أخرى أعمال

أسعارها             ومستوى والبضائع السلع واستهلك النتاج أماكن عن بالمشورة الخدمات هذه وتتمثل وأجرة
تجارية               وتقوم البضائع وتصدير استيراد عمليات تقتضيها التي العمال من ذلك وغير المختلفة الدول في

الربح        . تحقيق بقصد التوسط فكرة على العمال هذه

        : تامة :      سلع الى الولية المواد تحويل بالصناعة يقصد الولية المواد استخراج وعمليات الصناعة ً ثالثا
أو                صناعة صلب الى الخام الحديد كتحويل المستهلك الفرد حاجة لقضاء مصنعة نصف سلع أو الصنع

لغرض                المواد الصناعة يباشر من يشتري وقد وأقمشة نسيج الى القطن تحويل أو أسمنت الى الرمل
ذلك     "         "      بعد ببيعها يقوم ثم أجله من خصصت الذي الغرض أو الهيئة في عليها التعديلت إدخال أو تحويلها

مفهوم.                ضمن تدخل ل التي الحالت من الحالة هذه اعتبار الى الفقهية الجتهادات بعض وتذهب
هذا                  على تصورنا حسب التعويل يمكن ل أنه بيد البيع لجل المنقول شراء مفهوم ضمن وأنما الصناعة
فقد      .           المختلفة الصناعة صور بين يتميز لم عندنا الشرع لن العراقي بالتشريع المر تعلق بقدر الرأي
صور                من وأخرى صورة بين تفرقه إجراء معه يستحيل بحيث الخصوص بهذا ً مطلقا القانوني النص جاء

أو                 صنعها يتولى التي المواد بالصنع المتعهد اشترى سواء ً تجاريا ً تعدعمل أن يجب فالصناعة لذا الصناعة
نطاق                  في الصناعة يمارس من بين التفريق يجب فإنه ذلك ومع الخرين قبل من تقدم المواد هذه كانت

التنظيم                 من لنوع يخضع مشروع صورة في تتجلى بحيث الهمية من قدر على يمارسها من وبين محدود
كمن .                 الفراد بعض وجهد الذاتي جهده على ً اعتمادا بمفرده العمل الشخص يزاول أن يقع قد إذ المهني

في          .        يدخل ً تجاريا هؤلء عمل يعتبر فل وغيرها أحذية صناعة أو الحدادة أو الخياطة أو بالصياغة يقوم
بالحرفين                عليهم يطلق من به يقوم ومهارة إنتاج بيع لنه مدني عمل بل الصناعة ذوي  Artisansإطار أو

بفرضيتين  .        :- حضره يكمن الصناعة مدلول فإن عليه البسيطة الحرف

السيارات :                إصلح كورش استخداماتها من يزيد أو قيمتها من يرفع المادة على معين تعديل إدخال الولى
ذلك          . وغير الدقيقة الجهزة إصلح وورش الكهربائية اللت اصلح وورش

الشراء :               بطريق المشروع عليها حصل سواء الولية المادة على ً جوهريا ً صناعيا ً تغييرا يجرى من الثانية
الى                  الخام الحديد تحويل على تنصب التي التعدين كصناعة الغير من له قدمت أو عنده من قدمها أو



مشتقات                 من منه يستخرج وما النفط تكرير صناعة أو مشتقة صناعات من ذلك يتبع وما وفولذ صلب
النشاط.         .      هذا أن هنا الصل بالزراعة المقترن الصناعي للنشاط للتعرض تقودنا الفريضة وهذه أخرى
الهمية               قليلة وسائل فيه تستخدم عريضة بطريقة ً الزراعيومزاول للنتاج ً كانمكمل إذا ً مدنيا يعتبر

مزرعته               تنتجها التي الفواكه لتعليب مستقل مشروع خلل من التحويلية الصناعة المزارع باشر إذا ولكن
صناعي                  بنشاط عندئذ يقوم فإنه أرضه تنتجه الذي البنجر من السكر أو اللبان لنتاج ً مصنعا أو ، ً مثل

التجارة           . قانون من الخامسة المادة من الرابعة الفقرة حكم في يدخل
تلك         .        فهي الولية المواد استخراج عمليات أما ً مدنيا وليس ً تجاريا يعد الصورة بهذه نشاطه أن بمعنى

يقوم                أن يمكن ول كثيرة عامله وأيدي ضخمة أموال ورؤوس مهمة وسائل باستعمال تتم التي العمليات
يجب             .    أنه إل خاصة وموافقة امتياز استحصال وبعد المجال هذا في متخصصة شركات إل العمال بهذه

الوسائل                على وإنما ذاتها بحد المواد هذه استخراج الى ل ً تجاريا العمال هذه تكييف لغرض النظر
. الثروات        هذه على الحصول الى تقود التي والمكانات

والعلن :     : والتصوير والطباعة للنشر ً رابعا
دور             .    أو فالناشر الجمهور على للفراد الفني أو الذهني النتاج عرض على العمال هذه جميع تنصب

الجمهور                . على ذلك بعد وعرضه الغير من العلمي أو الدبي والنتاج التأليف حقوق بشراء تقوم النشر
من                 شكل فهي والتصوير الطباعة أما مادي ربح تحقيق بقصد الموال تداول في توسط عملية إذن فهناك

فكرة                الوقت بنفس فيها وتظهر معينة بصورة المادة على تغيير إدخال على تقوم إذ الصناعة أشكال
              ً العلنعمل واعتبار العمل لمباشرة اللزمة الولية المواد وشراء واللة العمل قوة على المضاربة
بأنواع                الجمهور تعريف طريق عن الثروة تداول تنشيط الى تهدف العلن عملية أن من متأتي ً تجاريا

الجمهور                . قبل من عليها والقبال البضائع تصريف في زيادة من التعريف هذا يجره وما المختلفة النتاج

والصيانة :      : والهدم والترميم البناء مقاولت ً خامسا

بإنشاء           .     التعهد ً تجاريا فيعد منها الغرض كان ً وأيا بالعقار المتعلقة التعهدات جميع الفقرة هذه وتشمل
العقارية                الممتلكات من إليها وما للسكن المباني كإنشاء ، خاص غرض لتحقيق النتماء كان سواء العقار

ول               العقارية للموال والصيانة والهدم الترميم عمليات النشاء بعمليات ويلحق كان أو للفراد تعود التي
سمة            .     لضفاء يشترط ول للعمل واحتراف تجاري مشروع خلل من إل الواقع في العمال هذه تتم

فعمل              .  المقاولت لهذه اللزمة العمل مواد تقديم بنفسه المقاول يتولى أن العمال هذه على التجارية
كلتا               .   ففي فقط العاملة اليدي تقديم على عمله اقتصر أو العمل مواد قدم سواء ً تجاريا يعد المقاول

الغرض               . لهذا يستخدمهم الذين العمال عمل على أو العمل مواد على إما المقاول يضارب الحالتين

المختلفة :            العرض ودور والملعب السينما ودور والمطاعم والفنادق السياحة مكاتب خدمات ً سادسا
الخرى:

تجارية         .      المكاتب هذه أعمال وتعتبر لهم الخدمات وتقديم الفراد مهمة بتسهيل السياحة مكاتب تقوم
الصفة                   تتحقق الحالتين وفي ، ً تجاريا أو ً يكونمدنيا فقد ، به تقوم الذي العمل طبيعة عن النظر بغض

أساسها              العمال هذه تجارية أن البعض ويرى لعملئها المكاتب هذه تؤديها التي للخدمات التجارية
التي                بالثقة عبثها يأمن كي المكاتب هذه مع يتعامل من حماية في المتمثلة العملية والعتبارات الضرورة

أعمال  .                 مع المكاتب هذه أعمال توحد أن تقديرنا حسب المحبذ من كان فإنه حال أية وعلى لها يوليها
بتوفير               التعهد أعمال ومع ، الخامسة المادة من الثالثة الفقرة في والواردة والتصدير الستيراد مكاتب
المختلفة               العمال هذه لن ً أيضا الخامسة المادة من عشرة الثانية الفقرة في الواردة الحفلت متطلبات

وتدخل               تتقاضاه أخر لقاء للغير الخدمات تقديم مفهوم على ً جميعا تقوم لنها ً موضوعا متحدة ً شكل
         . تنصب     أعمال فهي والملعب السينما ودور الفنادق اعمال أما العمال مكاتب مفهوم ضمن جميعها

كل       .          أعمال المحلت هذه أعمال الى يضاف أن ويمكن مالي عوض لقاء الجمهور وتسلية ترفيه على
التي     .          العمال على صراحة القياس يبيح السابعة الفقرة فنص الجمهور لتسلية أعدت أخرى مؤسسة

المسارح      : "     " .      أعمال بأن نرى عليه الخرى المختلفة العرض دور المذكور النص يقول إذ فيه وردت
هذه             مثل لتقديم المعدة الخرى الترفيه وأماكن والمقاهي والسيرك الحيوان وحدائق اللعاب ومدن

أعمال         .        جميع أن الى هنا الشارة وتجدر القياس بطريق تجارية أعمال هي ومقابل عوض لقاء الخدمات
البيع              . بقصد شراء على وتنطوي وعملهم الشخاص خدمات على المضاربة فكرة تتضمن المحلت هذه



العلني :      : المزاد محلت في البيع ً سابعا
في              .   ويجري العلني المزاد في البيع محال أعمال تجارية على الخامسة المادة من الثامنة الفقرة تنص

والمزايدة               المنادات بطريقة المنقولة الموال بيع ، والبيع للعرض متخصصة صالت وهي ، المحلت هذه
العلنية .

تم                 التي الصفقة طبيعة وعن المشتري او البائع صفة عن النظر بصرف تجارية الصالت هذه أعمال وتعد
الحتراف  .                وجه على العمال هذه مزاولة هو المحلت هذه أعمال تجارية يحدد الذي أن إذ فيها ابرامها

الدوائر   .             بعض بها تقوم التي العلنية المزايدات أعمال تجارية تعد ل لذا التجاري المشروع وبصيغة
على                  التنفيذ أو التركات بعض تصفية في كما ، بيعها على بالشراف تقوم أو تملكها أموال على الرسمية

حالة                في مخازنها في المودعة تلك أو الجمارك تصادرها التي المهربة الموال بيع أو المدينيين اموال
هذه         .       مثل في تحصل التي فالمزايدة عليها المطلوبة المبالغ دفع أو لستلمها أصحابها تقدم عدم

هنا              .     الشارة من ولبد منتظمة وغير عرضية بصورة إل تقع ل لنها ، المدنية العمال من تعد الفرضيات
وترويج               العمال مكاتب أعمال ضمن المحلت هذه أعمال إدراج ً تماما المشرع بإمكان كان أنه الى

                ، المحلت هذه لعمال بذاتها قائمة مستقلة فقرة تخصيص في الواقع في ضرورة هناك ليس إذ الشغال
كما                .  التجارية العقود أحكام ضمن بها خاصة ً أحكاما التجارة قانون في لها يفرد لم المشرع وان سيما

رقم      الملغي التجارة قانون  .1970لسنة  149فعل

: الشخاص :     أو الشياء نقل ً ثامنا
صفة        .          كانت أيا ً تجاريا النقل ويعتبر القانون لنقل ويخضع الشخاص أو الشياء مكان تغيير هو النقل

اشخاص                 من او ، العامة والمؤسسات كالدولة العام القانون أشخاص من كان سواء أي ، به القائم
إذا     .           إل ً تجاريا المسافر أو للشاحن بالنسبة النقل يعد ول الخاصة والشركات كالفراد الخاص القانون

حول                الرأي واختلف الحوال جميع في تجاري فهو للناقل بالنسبة أما ، التجاري بالنشاط يتصل كان
الناقل                للتزامات بالنسبة ثانوي التزام أنه اعتبار على والمتعة الثاث كنقل ، النقل أنواع بعض تجارية

النقل                 كصور تجارية النقل من الصور هذه أن هو الراجح الرأي أن بيد الجنائز نقل بخصوص وكذلك
الخرى.

: إخراجها :       أو تفريغها أو البضائع شحن ً تاسعا
الماكن       .          في نقلها المراد الشياء وضع هو بالشحن والمقصود النقل اطار في العمال هذه تدخل
لتسليمها     .           النقل واسطة من وإخراجها البضائع إنزال فهو التفريغ أما النقل واسطة في بها الخاصة

بها   .             . القائم صفة كانت ً أيا تجارية وتعتبر الحتراف بصيغة العمال هذه وتتم إليها المرسلة للجهة

      : تسمى :      مستودعات في تتم الستيداع عمليات العامة المستودعات في البضائع استيداع ً عاشرا
بصورة  .            وبضائع سلع من المنقولة الموال وحفظ خزن المستودعات هذه وتتولى العامة بالمستودعات
حفظ           .      هو الموال هذه وحفظ الحال مقتضى حسب طويلة أو قصيرة مؤقتة زمنية لفترة مادية حيازة
القانوني                  "  الحق له لمن إل حيازتها نقل أو الموال في التصرف العام للمستودع يمكن ل أنه أي ، قانوني
المودعة"     .          الموال تعد للودائع محلت سوى العامة المستودعات وليست القانون أحكام وبمقتضى فيها
صيغة "  "              بعضها يتخذ التزامات جملة يتضمن الذي الستيداع، عقد هو تجاري عقد بمقتضى وديعة فيها
وهي               المودعة البضائع تمثل معينة وثائق اليداع عند وتصدر أجرة لقاء اليداع ويكون المودع ضمانات

وصفها           :      ، قيمتها ، وزنها بخصوص المنقولة الموال عن وافية معينة تفصيلت تتضمن التي اليداع شهادة
المستودع       :      ...  .    عن وبيانات إلخ موطنه ، مهنته ، اسمه المودع بشخص تتعلق بيانات الى إضافة وكميتها
كانت                 إذا ما وبيان وجدت إن البضاعة على المؤمنة الجهة واسم المستودع اسم اليداع فيه تم الذي

بوثيقة       .        تسمى أخرى وثيقة الوثيقة بهذه ويرفق أديت قد البضاعة على المستحقة والضرائب الرسوم
   . وعن.           المودع وبإمكان اليداع شهادة في المذكورة البيانات نفس على الوثيقة هذه وتشمل الرهن

من                 الموال لهذه رهن أو بيع من قانونية تصرفات المودعة الموال على يجري أن الوثائق هذه طريق
            . تعتبر     فإنها وائتمان إثبات وسائل كونها الى بالضافة الوثائق هذه إن إذ للغير الوثائق تلك تظهير خلل
منها       .       كثيرة العامة المستودعات على والمثلة المودعة والموال للبضائع ورهن ملكية سندات كذلك

يجب              أنه بيد الثاث إيداع ومخازن المواني في اليداع ومخازن الحبوب وسايلوات المحاصيل مستودعات
لقاءها                 تعطي أن دون البضائع فيها تودع التي المحلت العامة المستودعات من يعتبر ل بأنه يلحظ أن



          . العامة     المستودعات في الستيداع موضوع العراقي المشرع تناول وقد رهن وثائق أو إيداع شهادات
المادة                 ومن التجارة قانون من الرابع الباب من الول الفصل من الثاني الفرع في التجارية العقود ضمن

المادة   202 المادة    216ولغاية وتعرف ،202      " :   ً شخصا لديه المودع بمقتضاه يتعهد عقد بأنه اليداع
بمقتضى                 حيازتها أو ملكيتها إليه تؤول لمن أو المودع لحساب وحفظها بضائع بتسليم ً معنويا أو كان ً طبيعا

آثار   "             . من عليها يترتب وما القانونية العلقة أطراف التزامات المواد بقية وتعالج تمثلها التي السندات
   . العمال  :         هذه تنصب الجتماعية المناسبات من وغيرها الحفلت متطلبات بتوفير التعهد عشر إحدى

الضرورية             المستلزمات توفير عاتقها على تأخذ خاصة مكاتب وتتولها الفراد مهمة تسهيل على
القانون             وأشخاص الفراد كحفلت الخاص القانون أشخاص قبل من تقام التي والحفلت للمناسبات

الخصوص          .     بهذا تمييز فل المختلفة الوطنية المناسبات أو المؤتمرات بمناسبة تقام التي كالحفلت العام
التعهد     .            كان ولو ً تجاريا المتطلبات تلك بتوفير التعهد يعتبر لذلك ً وتطبيقا صفتها أو المناسبة طبيعة حول

يتولى     .               فمن الحتراف سبيل على إل تتم ل العمال هذه فإن آخر جانب من مدنية خدمة لتأدية تم قد
والخبرة                الجهد وبيع العمل على ويضارب ومقابل عوض لقاء بذلك يقوم إنما الخدمات تلك بتقديم التعهد

في .            .    ورد الذي وغيرها الحفلت متطلبات بتوفير التعهد اصطلح أن الى الشارة من ولبد الشخصية
العمال                من وغيرها متطلبات من الصدد بهذا يستجد ما كل يشمل مطاط واسع اصطلح القانوني النص

المشرع            .    قصد وربما لطبيعتها اعتبار ودون بها القيام لغرض التوسط او المضاربة فكرة تتضمن التي
وصورها      . المتطلبات تلك تحديد بصعوبة ذلك

: المصارف  :   عمليات عشر ثاني
المصرفية              للمؤسسات الواسع بالنشاط ً ارتباطا العمال من مختلفة كبيرة مجموعة العمليات هذه تؤلف

والئتمان.               . والتجارية المالية الوراق أو النقود على ترد التي العمليات جميع العمال بهذه ويقصد
ربح               –  – إيجابي مردود تحقيق ذلك وراء من ويبغي الثروة تداول في يتوسط إنما العمال بهذه والقائم

تلك              كانت سواء تجارية أعمالها وتعد متخصصة صيرفيه مؤسسات قبل من المصارف عمليات وتتم
صفة                عن النظر وبغض ، العام القطاع مؤسسات ضمن من عامة أم للفراد تعود خاصة المؤسسات

يلي.      : - ما المصارف عمليات ومن المتعامل

             . معينة  عملة من ً نقودا شخص يستبدل أن ومثاله بالنقد النقد مبادلة بالصرف ويقصد الصرف عمليات
أو                 فضية بأخرى الذهبية النقود استبدال أو أجنبي بنقد الوطني النقد كاستبدال ، أخرى علمة من بنقود

آخر    . معدن أي من

تغيير      .            هو المحلي بالصرف ً أيضا يسمى كما أو اليدوي والصرف مسحوب صرف أو يدوي أما والصرف
العملة               يستبدل كمن اليدوية المناولة طريق عن ويحصل معينة عمولة نظير المكان ذات في النقد

بتسليم      .         يتم الذي الصرف فهو المسحوب المصارف أما المصارف في مباشرة أجنبية بعملة العراقية
خلل              .      من الصرف هذا وينفذ معينة عمولة لقاء آخر بند في أجنبية ً نقودا يقابله ما يقدم أن على النقد

إذا     "   "    .       تجارية الصرف عملية تعتبر ول مصرفية حوالة أو موجه خطاب اعتماد رسالة أو مسحوب شيك
وتعتبر    .          النقود إيداع وبعمليات بفائدة القراض بعمليات المصارف وتقوم مقابل بدون ً مجانا حصلت

المصرف           "     بمقتضاه يخول عقد عن عبارة العملية وهذه المصرفية العمليات أهم من النقد إيداع عمليات
وتتلقى               .  للمودع مثلها برد التزامه مع المهني ونشاطه يتفق بما فيها والتصرف فيه المودعة النقود تملك

. الصكوك               حساب عليه يطلق بها حساب لفتح أو لحفظها وسندات أسهم من المالية الوراق البنوك
أستعمالها             وعدم لديه المودعة المالية الوراق على بالمحافظة المصرف يلتزم العملية هذه وبمقتضى

الئتمان          .       عمليات في مهم دور وللمصارف ذلك منه يطلب عندما بعينها إليه وردها المودع موافقة بدون
عيني               . أو شخصي ضمان بدون القروض وتقديم الجارية الحسابات فتح طريق عن الئتمان تمنح إذ

موعد               قبل يدفع بأن بمقتضاه المصرف يتعهد الذي الخصم، طريق عن ً أيضا الئتمان هذا وتقدم
ائتمان            .   ويتمثل معينة عمولة اقتطاع لقاء إليه ملكيتها نقل مقابل التجارية الورقة قيمة الستحقاق

تنفيذ              في الشتراك وسيلة للعميل يسهل الذي الضمان خطاب العميل منح في كذلك المصارف
يرغب                من على ، عنها العلن عند وتشترط الشركات أو الدولة عنها تعلن التي العامة المشاريع

يتعذر                وقد المحدد الموعد في العمل تنفيذ حسن لضمان نقدي تأمين تقديم العمل تنفيذ في بالشتراك
بدفع                 ضمان خطاب طلبه على بناء يصدر الذي المصارف أحد الى فيلجأ التأمين ذلك تقديم البعض على

للجمهور       .        خدمات بتقديم المصرفية المؤسسات تقوم كذلك الطلب بمجرد معينة مدة خلل معين مبلغ



يتعهد         .      "   عقد عن عبارة الحديدية الخزائن وتأجير معينة أجرة مقابل الحديدية الخزائن تأجير في تتمثل
 . وتقوم              معينة مدة بها للنتفاع المستأجر تصرف تحت معينة خزانة بوضع أجرة مقابل بمقتضاه المصرف

للبنك          "  "      بالنسبة المر هو كما البنكنوت النقد أوراق كإصدار خاص نوع من خدمات بتقديم العامة البنوك
           .   ، أهميتها وحسب المصارف أعمال مختلف العراقي التجارة قانون عالج وقد ً العراقيمثل المركزي

المادة             ومن الرابع الباب من الثاني الفصل هو خاص فصل في المادة   239وذلك وتعتبر . 293ولغاية
بالنسبة               الحتراف وجه على تجارية إليها يشر لم والتي المشرع ذكرها التي المصارف أعمال جميع

بعروض .            .      تعلق إذا ً تجاريا فيكون ً مدنيا أو ً تجاريا يكون قد العمل فإن العميل جانب من أما للمصرف
حسب                 ويخضع واحد جانب من أو ً مختلطا ً تجاريا العمل يعتبر الحالة هذه وفي مدني فإنه وإل التجارة

فقط            . التجارية المؤسسة جانب من تجاري أنه رغم التجارة قانون لحكام تقديرنا

التأمين  :  : عشر ثالث

التجارية         .      الصفة المشرع اضفى وقد التأمين تجارية الخامسة المادة من عشرة الرابعة الفقرة تقرر
    . تصرفا            كونه جانب الى الضمان عملية والتأمين ً فنيا منظم تجاري مشروع بصيغة وقع متى التأمين على

المخاطر                 تغطية بصيغة عرف حيث الوسطى القرون نهاية في إل البعض رأي حسب يظهر لم ً قانونيا
        . أن      الى الخرى الفقهية الجتهادات بعض تذهب بينما البحري التجاري النشاط لتطور نتيجة البحرية

  . تطور               ثم البحرية التجارة ميدان في عشر الثاني القرن منذ إل القانوني التعامل إطار يدخل لم التأمين
كنظام               البري التأمين عشر السادس للقرن الول النصف نهاية ومنذ فظهر متلحقة بصورة ذلك بعد

جديدة             مخاطر من المعطيات هذه أفرزته وما والتكنولوجي الصناعي التقدم بمعطيات ارتبط متكامل
أوجه               مختلف تستلزمها حاجة المعاصر الواقع في أصبح التأمين بأن القول بشيء المبالغة من وليس

المخاطر               تلك أكانت سواء اليومية الحياة في تواجه التي المخاطر تنوع بسبب والمجتمع الفراد حياة
كان                 .   ً وأيا الرادة هذه من بتدخل تقع التي تلك أو وقوعها في الفراد لرادة دخل ل أسباب من ناتجة
وبين                ثابت بقسط التأمين بين التامين تجارية تقرير بصدد تميز الفقهية الجتهادات أغلب فإن ، المر

               . أخر  شخص الى يؤدي بأن بالمؤمن يسمى شخص تعهد ، ثابت بقسط بالتأمين ويقصد التبادلي التأمين
يدفعه                 الذي التأمين قسط مقابل في منه المؤمن الخطر تحقق عند المال من ً مبلغا له بالمؤمن يسمى
فكرة   .               على يستند مشروع بصورة يقع لنه ً تجاريا التأمين من الضرب هذا ويعتبر للمؤمن له المؤمن

يتعرضون    .            الشخاص من مجموعة بين يتم اتفاق فهو التبادلي التأمين أما الربح تحقيق بقصد التوسط
خلل                 من وذلك أحدهم لحق إذا الخطر هذا تحقق عن الناجمة الضرار تغطية بقصد متشابه معين لخطر

من           .     التبادلي التأمين ويعتبر العرض لهذا يتكون لصندوق منهم كل قبل من المدفوعة المالية المساهمة
الربح                بقصد والمضاربة التوسط فكرة فيه تنعدم مشترك تعاون عن عبارة لنه ً مدنيا ً المبدأعمل حيث

            . الرأي         هذا يؤخذ ل أن تقديرنا حسب يجب فإنه ، ذلك ومع ً تجاريا ً التأمينعمل من النوع هذا يعد ل ولذلك
صفتي  .               بين يجمع فيه العضو وأن والمضاربة التوسط فيه ينعدم التبادلي التأمين أن صحيح إطلقه على

التجار                من مجموعة بين يتم الذي التبادلي التأمين حالة ملحظة يجب أنه إل له والمؤمن المؤمن
              ً تجاريا ً يعدعمل التبادلي التأمين فإن الحالة هذه مثل ففي يمارسونه الذي التجاري النشاط ولمتطلبات

القساط     .           نسبة فإن العريني الستاذ يذهب وكما آخر جانب من بالتبعية التجارية نظرية أساس على
"                ً للقساطمقدما المعين العلى للحد يصل ً ثابتا أصبح بحيث ً حاليا ارتفع التبادلي التأمين في تؤدي التي

يفرق   "               ول ثابت بقسط التأمين من شكله في يقترب التبادلي التأمين أصبح بحيث ، الفروض جميع وفي
وكما            .     العراقي المشرع ويعتبر التجارية الصفة بالتالي عليه يضفي مما منهما كل من لغرض إل بينهما
النص                 أن إذ ً تجاريا ً أنواعهعمل بكافة التأمين الخامسة المادة من عشرة الرابعة الفقرة صيغة من يبدو

التأمين          . أنواع من وآخر نوع بين يميز ل ً مطلقا المذكور

التجارية  :           الوساطة واعمال والدللة بالنقل والوكالة بالعمولة والوكالة التجارية الوكالة عشر رابع
الخرى:

قيام               ً عموما التجارية بالوكالة ويقصد التوسط مشاريع أو ، التوسط بأعمال العمال هذه على يطلق
      ) الثالثة       ) المادة من الولى الفقرة وتعرف الموكل الغير ولحساب باسم التجارية المعاملت بإجراء الفرد

رقم        التجارية والوساطة الوكالة تنظم قانون عمل    : "  1983لسنة  11من كل بأنها التجارية الوكالة
أو                  تجارية وكالة كانت سواء معنوي أو طبيعي شخص عن وكيل بصفة شخص العراق في به يقوم تجاري

الى    .... "            الوكالة آثار تنصرف ولذا الصيل عن ً نائبا التجاري الوكيل ويعتبر ً أوتمثيل بالعمولة وكالة



المادة           تعرفها التي المدنية الوكالة من بذلك فتقرب مباشرة عقد     " 927الموكل بأنها المدني القانون من
معلوم          " . جائز تصرف في نفسه مقام غيره شخص به يقيم

إذ                  المعاوضة عقود من تعتبر الولى أن في المدنية الوكالة عن ذلك مع تختلف التجارية الوكالة أن إل
مع                  عامة كقاعدة المدنية الوكالة تعتبر بينما ذلك غير على اتفق إذا إل وبمقابل بأجر تمت أنها يفترض

بالنقل   .            . والوكالة بالنقل بالعمولة والوكالة بالعمولة الوكالة التجارية الوكالة أنواع ومن التبرع عقود
الوساطة        .        اعمال أهم من بالعمولة الوكالة وتعد الخرى التوسط أعمال من ذلك وغير التجاري والتمثيل
التجارية               للعمال القانوني التعداد ضمن لها ذكره رغم بالعمولة للوكالة ً تعريفا التجارة قانون يعط ولم

العقود                 باب ضمن بها خاصة ً أحكاما لها يضع لم أنه روغم القانون من الخامسة المادة أوردته الذي
رقم .            التجارية والوساطة الوكالة تنظيم قانون أن الى إضافة هذا ً   1983لسنة  11التجارية أيضا ً خاليا جاء

بمقتضاه        .           يتعهد عقد إل هي ما بالعمولة فالوكالة ذلك ومع الوكالت من النوع هذا لمفهوم تحديد أي من
. بالعمولة              عليه يطلق أجر مقابل الموكل لحساب ً قانونيا ً تصرفا باسمه يجري بأن بالعمولة الوكيل

المادة       نص من التعريف هذا رقم     76يستشف النقل قانون الوكالة    1983لسنة  80من مفهوم يحدد الذي
عقد   "            ....  .... موكله لحساب باسمه يبرم أن عمولة لقاء الوكيل بمقتضاه يلتزم عقد بـ بالنقل بالعمولة

الصيل" .                . هو آخر شخص لحساب الخاص باسمه العقود بإبرام أذن يقوم من هو بالعمولة فالوكيل
لهذه                اللزمة الولية المواد شراء أو يمثلها التي المصانع تنتجها التي السلع بيع يتولى الذي كالوكيل

باع             .     أو اشترى فإذا يمثلها التي النقل شركات لحساب النقل عقود بإبرام يقوم الذي الوكيل أو المصانع
ويبيع           –   –   يشتري بالعمولة الوكيل فإنه يمثلها التي للشركات النقل عقد أبرام أو الصيل لحساب بضاعة
هناك                   تكون ول ، الغير وبين بينه المبرمة العقود في الموكل اسم يظهر ول ، الغير لحساب العقود ويبرم

يلي     .      : ما ذلك على ويترتب والموكل الخير هذا بين صلة

الوكيل-               .     بأن يعني وهذا الغير أي ، معه يتعاقد من تجاه غيره دون الملتزم هو بالعملة الوكيل أن أ
عن                 تنشا التي اللتزامات بكافة الغير هذا مواجهة في فيلتزم الغير مع التعاقد في ً يعتبرأصيل بالعمولة

علقته             .    في ولكن التعاقد هذا على تترتب التي الحقوق كافة بالمقابل ويلتقي ، بينهما المبرم العقد
الوكالة              . مضمون بتنفيذ مواجهته في ويلزم التصرف مباشرة في عنه ً يعتبروكيل فإنه بالموكل

يرفع-          .         أن ً الغيرمثل بإمكان فليس لذا الموكل قبل مباشرة دعوى بالعمولة الوكيل مع للعاقد ليس ب
التي                البضاعة تسليمه أو الوكيل الى باعها التي البضاعة ثمن بدفع مطالبته لغرض الموكل على الدعوى

التصرف               . عن المسؤول الوحيد باعتباره الوكيل على الدعوى ترفع وإنما الموكل لذمة الخير هذه باعها
فإن             .   عليه المشروع وبصيغة الحتراف وجهة على ممارسة كانت إذا ً تجاريا ً بالعمولةعمل الوكالة وتعتبر

الفقرة                 نص مفهوم ضمن تدخل ول ً تجاريا ً تعدعمل ل فإنها واحدة لمرة بالعمولة بوكالة يقوم من
مباشرة        .       في ترتبط بالعمولة الوكالة فتجارية التجارة قانون من الخامسة المادة من عشرة السادس

         . الوكالة        موضوع يكون أن المهم من ليس فإنه ولذلك ً مدنيا ً اعتبرتعمل وإل مشروع بشكل الوكالة هذه
به          .      المعهود العمل كان ً فسواءا بالعمولة الوكالة على التجاري الوصف يضفي لكي تجاري بعمل القيام

وسواءً                  تجارية أو مدنية طبيعة من للوكيل به المعهود العمل كان ً تجاريةوسواءا أو مدنية بيعة من للوكيل
بشرط                تجارية تعتبر بالعمولة الوكالة فإن غيرها من أم التجارة عروض من العمل هذا محل كان

       " :     . بالتصرفات    يقوم بأن بمقتضاه الوكيل يلتزم عقد فهي بالنقل الوكالة أما مشروع شكل في ممارستها
  "  "      . تقديم       منها تنظيمية أعمال هي الوكالة هذه وأعمال ولحاسبه الناقل باسم بها يتعلق وما القانونية

رقم    –  – .      النقل قانون ويعتبر عمولة بمقابل وتابعيه للناقل العمال " 1983لسنة  80الخدمات
بمثابة                 الناقل عن نيابة النقل مجال في أخرى جهة أية أو الشتراكي القطاع بها يقوم التي والخدمات

بالمثل  "  .              يسمى طرف بمقتضاه يتعهد طرفين بين يتم اتفاق كل التجاري بالتمثيل ويراد بالنقل الوكالة
منطقة              في مستديمة بصيغة ، الموكل وهو الخر الطرف ولحساب باسم الصفقات بإبرام التجاري

الممثل .                 أن من بالعمولة الوكالة عن يختلف أنه بيد ، التجارية الوكالة من نوع التجاري والتمثيل معينة
وبضرورة              التوجيه من لنوع بالعمولة الوكيل يخضع بينما ، خاصين واستقلل بتنظيم يحتفظ التجاري

  . الممثل      :        ويمثل والموكل الوكيل بين تبعية رابطة هناك إن أي ، الموكل الصيل بتعليمات اللتزام
إبرام             .   ويتولى التجارية الشركات من شركة أو الكبرى التجارية المحلت من ً عامةمحل بصفة التجاري
تقدر           .     معينة عمولة وللمثل بذلك خاصة موافقة انتظار بدون الشركة أو المحل هذا لحساب الصفقات
تبرم         .       صفقة كل عن العمولة ويستحق الموكل لحساب تبرم التي الصفقة قيمة بحسب مئوية بنسبة

           ) قبل     )  من الصفقة تمت لو حتى بذاتها معينة منطقة في للموكل العام الوكيل هو الوكيل كان إذا فيما



يتصور                .   وقد ذلك بخلف اتفاق هناك كان إذا إل التجاري الممثل غير آخر شخص طريق عن أن الموكل
أو                    ً تابعا إل الواقع في ليس التجاري الممثل لن ؛ ً مدنيا ً كونهعمل عن يعدو ل التجاري التمثيل بأن البعض

هذا              .     مثل أن بيد الشخاص إيجارة عقود قبيل من إل هي ما الطرفين بين العلقة وأن للموكل ً مستخدما
بتنظيم         .       يحتفظ التجاري الممثل أن إذ التجاري لتمثيل الخاصة الطبيعية مع برأينا يستقيم ل التصور

التبعية                صفة بذلك فتنتقي الحقيقي التجاري المشروع شكل عمله ويتخذ ً آنفا بينا كما ، خاص واستقلل
المادة         .         من الولى الفقرة فإن حال أية وعلى الطرفين بين قائمة أنها الولى للوهلة تترآى قد التي

رقم         التجارية والوساطة الوكالة تنظيم قانون من في     1983لسنة  11الثالثة التجاري التمثيل أدخلت
 . والدللة       .        السمسرة أو الدللة ً أيضا التوسط أعمال وتتضمن استثناء أو تقييد دون التجارية الوكالة عداد

العمولة                هذه وتحدد كليهما من الدلل يقبضها عمولة نظير ً معا يتعاقدا لكي شخصين بين التقريب هي
العقود         .         بإبرام يقوم ً ليسوكيل الدلل أن والصل قانوني نص بمقتضى أو الصفقة قيمة من معينة بنسبة

بين        .          والتوفيق التقريب في دوره ينحصر وسيط هو بل القانونية العلقة أطراف من آخر أو طرف باسم
ويقرب       .          البيع عقد في والمشتري البائع بين يتوسط فهو معين قانوني تصرف إجراء في يرغبان طرفين

عن       .         بمنأى يكون الدلل فإن ذلك على ً وتأسيسا وهكذا اليجار عقد في والمؤجر المستأجر بين
كانت       .          صورة بأية العقد تنفيذ عن ً يكونمسؤول فل العقد عن تتولد التي الشخصية والحقوق اللتزامات

 "  "   . من         .        كلف إذا أما العقد تنفيذ في ً ضامنا ذلك عند فيعد الصفقة إتمام في مصلحة ذو كان إذا إل اللهم
 . ول                 واحد آن في ً وسمسارا ً الحالةوكيل هذه في يعتبر فإنه فيه توسط الذي العقد بإبرام عملئه أحد

أعمال           .       من منفرد بعمل يقوم فمن الحتراف وجه على ممارسة كانت إذا إل ً تجاريا ً الدللةعمل تعتبر
             .     ً تجاريا ً موضوعهاعمل يكون أن الدللة تجارية آخر جانب من ، يشترط ول ً تجاريا عمله يعتبر ل الدللة

يستقيم                ل ذلك بخلف والقول التجارية أو المدنية الناحية من إبرامها المراد الصفقة لطبيعة أهمية فل
                ً مطلقا ً عاما جاء النص أن إذ التجارة قانون من الخامسة المادة من عشرة السادس الفقرة نص وعموم

في                كالدللة مدني بعمل المرتبطة الدللة فإن عليه وإطلقه النص عمومية أمام للتخصيص إذا مجال فل
.       ً مدنيا وليس ً تجاريا ً تعدعمل إيجار عقد



)) التاجر))  نظرية

:   .         . يأتي     وكما تجارية شركة صيغة يأخذ معنويا شخصا يكون وقد طبيعا شخصا يكون قد التاجر

)) الطبيعي/ ))    الشخص التاجر شروط أول

من               بوضوح ذلك ويستشف التجاري العمل فكرة على التاجر لصفه تحديده في التجارة قانون يستند
بصيغة               التجارية العمال يمارس من أن صراحة تقرر التي السابعة المادة من الولى الفقرة منطوق
للمواد     .           العديدة الفقرات خلل من المشرع أورد فقد لذلك ً وتبعا التاجر صفة يكتسب فإنه الحتراف

. التاجر              لصفة الشخص اكتساب احترافها على يترتب التي للعمال ً التجاريةسردا بالعمال تختص التي
فوق              .    يجب بل ً الشخصتاجرا لعتبار المر واقع في يكفي ل لوحده التجارية العمال احتراف أن بيد

      . القانونية        الهلية كذلك فيه تتوافر وأن الخاص ولحسابه باسمه العمال لتلك الشخص تعاطي ذلك
السابعة   .               المادة من الثانية الفقرة نص في ورد لما ً وطبقا هنا التنويه من ولبد التجارة لحتراف اللزمة

ونطاق              نوع بتحديد التجاري النشاط على بالشراف المختصة الجهة صلحية الى التجارة قانون من
هذه                 تعد أن يمكن فل التنمية خطة تنفيذ يكفل بما التاجر يمارسه أن يمكن الذي التجاري العمل

بل              التجارية الصفة لكتساب شرط بمثابة التجاري العمل ونطاق نوع بتحديد ً قانونا الممنوحة الصلحية
الصفة                تنتفي فل العراق في التجاري النشاط ممارسة في المطلقة الشخاص حرية على جوازي قيد هي

الشروط                  فيه توفرت إذا إل للشخص تثبت ل التاجر صفة فإن عليه القيد هذا انتفاء حالة في المذكورة
التالية :

التجاري.     .1 العمل يحترف أن

الخاص.        .2 ولحسابه باسمه التجاري العمل يباشر أن

التجارية.          .3 العمال لحتراف اللزمة القانونية بالهلية ً يكونمتمتعا أن

الحتراف :   ً أول

ويتضمن             .  معين غرض لتحقيق معين بعمل للقيام ودائمة معتادة بصفة النشاط توجيه الحتراف يعني
هما    : عنصرين الحتراف شرط

 . وقد   :             له مهنة واتخاذه معين لعمل الفرد نشاط تكريس في الحرفة مفهوم ويتمثل والعتياد الحرفة
التجاري             . للعمل القتصادية بالطبيعة يرتبط للحرفة فقهي معيار وضع الفقهية الجتهادات بعض حاولت

التجارية،              الحرفة خللها من تمارس أن يمكن التي القتصادية القطاعات حددت المنطلق هذا ومن
وهي :

النتاج(   . مشاريع أ

التوزيع(   . مشاريع ب

الخدمات(   . مشاريع جـ

واحد                   . آن في وتجارية مدنية حرفة من أكثر الشخص يزاول أن من يمنع ما هناك فليس المر كان ً وأيا
صناعي               مشروع باستغلل قام أو كمزارع مهنته بجانب وبيعه المنقول شراء بممارسة مزارع قام فلو

المزارع                اكتساب دون يحول ل حرفة بصورة العملين من كل ممارسة فإن ، الزراعة مهنة بجانب
على   .             محظور أخرى بمهنة تقترن التجارية الحرفة كانت ولو المتقدم بالحل ويؤخذ التاجر لصفة المذكور
أو –    –    .       المحامي أو الداري الموظف كحالة التجاري النشاط ممارسة خاصة قوانين بمقتضى أصحابها

لهذه .                اكتسابهم دون يحول فل التجاري النشاط احترفوا ما متى التاجر صفة هؤلء يكتسب إذ الطبيب



التأديبية         .      للعقوبات يتعرضون أنهم بيد لها يخضعون التي الخاصة القوانين في الوارد المنع الصفة
من        .        مجموعة أو عمل تكرار فهو العتياد أما القوانين تلك في الوارد للحظر مخالفتهم على المترتبة

يندمج  .          .    الصورة وبهذه للحرفة المادي العنصر ، بكونه العتياد الى البعض وينظر التجارية العمال
توفر .                  عدم يؤدي ل إذ القانونية المعطيات بعض مع تقديرنا حسب يستقيم ل التصور هذا أن بيد بالحرفة

فالشركة               .  التاجر صفة انتفاء الى وبالتالي الحتراف انتفاء الى ، الحالت بعض في العتياد عنصر
طالما               تجاري عمل لي ممارستها قبل اي المعنوية شخصيتها وقيام تكوينها بمجرد ً تاجرا تعتبر التجارية

من                تجارية اعمال بتكرار شخص قيام العتياد يتطلب ول ً احترافا التجارية بالعمال القيام هو هدفها أن
بتعاطي        .         الشخص قام سواء ً متوفرا يعتبر العتياد فعنصر تجاري محل للشخص يكون ان او واحد نوع

يمارس     .           الذي المتجول للشخص بالنسبة حتى ً قائما يعتبر إنه بل متشابهة أو مختلفة تجارية أعمال
توفر               .    أن بيد الحتراف وجه على النشاط ذلك يمارس أنه دام ما لخر بلد من ً التجاريمتنقل النشاط

ان       .          دون التجارية العمال بعض تعاطي شخص يعتاد فقد ً الشخصتاجرا لعتبار يكفي ل لوحده العتياد
أسهم     .           في الكتتاب اعتاد الذي فالشخص كثيرة ذلك على والمثلة التجارة احتراف ذلك من يقصد

من            .       المزارع قام لو المر وكذلك تجارية بأعمال قيامه رغم ً ذلكتاجرا أجل من يعتبر ل تجارية شركات
ينفي                    ل أعله في ورد ما أن على ذلك وراء من ربح وتحقيق بيعها لغرض الغير محاصيل بشراء لخر وقت

شرط                 لنتفاء الشخص في توفرها دون العمل في التجارية الصفة تتوفر إذ ، العمل عن التجارية الصفة
يدعي .               من على ويجب القضاء لتقدير تخضع وقائع مسألة العتياد عنصر توفر ويعتبر هذا الحتراف

وراء     .            ً التجاريمستترا النشاط شخص مارس لو فيما الحكم ما ولكن الثبات طرق بكافة إثباته وجوده
الفعلية                  الممارسة ، أخرى جهة من تشترط هل ؟ مستعار اسم خلف النشاط هذا تعاطى أو آخر شخص

باحتراف               شخص يقوم عندما الولى الحالة تواجه ؟ التاجر صفة الشخص يكتسب لكي التجاري للنشاط
على               قادر غير الحقيقي التجاري المشروع صاحب يكون كأن ، غيره لحساب ولكن التجارية العمال

فيستعير              معينة بمهن الخاصة والنظمة القوانين بعض بمقتضى احترافها عليه ً ممنوعا أو التجارة ممارسة
لصفة          .        المستتر اكتساب في ً نزاعأول ل التجارية بالعمال للقيام آخر شخص وراء يستتر أو غيره اسم

يمارس       .          ل الساتر أن في يكمن الحكم هذا وتعليل بنفسه التجارية بالعمال قيامه عدم رغم التاجر
آثار              جميع إليه وتنصرف المشروع مخاطر ً يتحملفعل الذي المستتر لحساب إل التجاري النشاط

ول               .  تستره من بالرغم التاجر لصفة اكتسابه شروط ذلك خلل من فيتحقق الول يجريها التي التصرفات
     ) عليه     .      )  أنكر فقد الساتر أو الظاهر الشخص اسمه أعار الذي الشخص أما الصدد بهذا الفقه حكم يختلف
               ً يتحملفعليا ول الشخصية لمصلحته التجاري بالعمل يقوم ل أنه اعتبار على التجارية الصفة الفقهاء بعض

عن   .                العلن دون ، الصفة بهذه الغير مع وارتباطه التاجر بصفة ظهوره أن نرى ولكننا المشروع مخاطر
القانون                 رتبها التي النتائج جميع وتحميله التاجر بصفة إلزامه الى يؤدي أن يجب ذلك كل الصلية صفته

الغير   .                مع علقته الغشفي استعمل من القانون أحكام من يتخلص أن يجوز ل إذ التجارة محترفي على
التجارة                 قانون في العراقي الشرع ذهب وقد الشخصي الئتمان على بنيت إنما التجارة وأن ً خصوصا

خلف                  ول واحد الحكم بأن نرى أننا إل الحالة لهذه الحالي التجارة قانون يتعرض ولم المذهب هذا الملغى
تحصل .             .    النتحال فحالة التاجر لصفة النتحال حالة وبين الستتار حالة بين التمييز يجب أنه بيد فيه

إبرامه                عند التاجر بصفة مباشرة نفسه بوصف أو والعلم النشر وسائل طريق شخصعن يدعي عندما
اعتبار     .       .     هو النتحال وحكم الظاهر التاجر صفة المنتحل على ويطلق المعاملت بإجراء قيامه أو العقود

لعتباره                 التجارية بصفته الشخص إقرار يكفي ل إذ ذلك عكس يثبت أن الى التاجر حكم في المنتحل
بعض                  تتوافر لم إذا فقط القرار بمجرد تكتسب فل ، القانون من مستمدة الصفة هذه لن ؛ ً تاجرا

 .             . وبإمكان  الثبات طرق بكافة للنقض قابلة قرينه كونه عن يعدو ل فالنتحال وعليه القانونية الشروط
من                   وإن ً تظاهرا كونه عن الواقع في يعدو ل المر أن تبيان بمجرد القرينة تلك يقوض أن نفسه المنتحل

       . الى        الفقهية الجتهادات بعض تذهب ذلك ومع ً التجاريفعل النشاط يزاول لم ً تاجرا بكونه يتظاهر
الغير    .  "            مع وتعامله التاجر بمظهر ، العريني الدكتور يرى كما ظهوره لن ً تاجرا المنتحل اعتبار ضرورة
لنظرية                  ً تطبيقا آثار من الصفة هذه تستتبعه بما التاجر صفة اكتسابه الى يؤدي أن يجب الساس هذا على

المنتحل     " .           على التاجر صفة إضفاء أن الرأي هذا من يستشف المشروعة الغير لثقة وحماية الظاهر
أن     .            .   إذ النتحال طبيعة حقيقة يلئم التصور هذا أن تقديرنا حسب ترى ول الخير لهذا عقوبة إل ليس
نرى              .   لهذا معين ائتمان على والحصول التجارية الصفة أساس على الغير مع يتعامل ما ً نادرا المنتحل

الى         –  –       التجارية الصفة اكتساب على قرينة النتحال اعتباره هو النتحال حكم يكون أن الملئم من بأن
أن            .      إذن يتضح تقدم مما الثبات طرق بكافة العكس لثبات قابلة قرينة أي ذلك عكس يثبت أن

التجارة          .     قانون كان وإذا ً الشخصتاجرا لعتبار أساسي شرط هو التجارية للعمال الفعلي الحتراف



جهة          –  –     من يترتب ل القانون فإنه التاجر الشخصصفة يكتسب لكي التجاري النشاط احتراف يشترط
تثبت                فل المذكورة الصفة ، ً الحتراففعل شرط توافر من وبالرغم استثناء الحالت بعض في أخرى

الخدمات              طبيعة مع الصفة هذه تعارضت إذا الشتراكي القطاع لمؤسسات التاجر صفة القانون بحكم
        . الحرف        أرباب ً أيضا الصفة تلك اكتساب من ويستثنى الدولة تقديرنا حسب هنا والمقصود تؤديها التي

الصغيرة.

العامة-     :1 المعنوية والشخاص الدولة

. معينة             أغراض تحقيق بمجموعها تهدف مختلفة مؤسسات على هيكله يقوم معنوي شخص الدولة
والسياسي             الفلسفي للمفهوم ً تبعا مختلفة بصيغ التجاري النشاط المعاصر الواقع في الدولة وتمارس
المشروع                دور ً كليا ينعدم بحيث تامة هيمنة التجاري النشاط على الدولة تهيمن فقد عليه تستند الذي

من    .            فتمارس الخاص القانون اشخاص مع ً النشاطاشتراكا هذا تتعاطى وقد التجارية الحياة في الخاص
للتجارة     .           . الفعلية الممارسة دون الرقابة على الدولة دور يقتصر وقد التجارة وتعاطي الرقابة ذلك خلل

       . التجاري        النشاط في الدولة دور كان ً وأيا التجارية الحياة في الرئيسي الدور الخاص للمشروع فيكون
بعض                  في إل اللهم التجاه هذا عن القانون حكم يختلف ول ً تاجرا اعتبارها عدم على مجمع الفقه فإن
هذه.               اكتساب أن في يكمن العامة لمؤسساتها أو للدولة التاجر صفة ثبوت عدم في العلة الجزئيات

مؤسساتها          .       أحدى أو الدولة تمارس فعندما بها تقوم التي الوظيفة مفهوم مع ً يتعارضعمليا الصفة
وتأمين              أفضل خدمة تقديم ذلك وراء من ً تستهدفأساسا فإنها التجاري النشاط العامة المعنوية

     . قانون          من العاشرة المادة وتشير الخاص المشروع يميز الذي الربحية مفهوم عن ً بعيدا العامة الحاجات
بالتاجر     : "        المتعلقة الحكام الشتراكي القطاع مؤسسات على تسري بقولها صراحة ذلك الى التجارة

   . " تبرير             على ويلحظ تؤديها التي الخدمات طبيعة مع يتعارض ل الذي بالقدر القانون في عليها المنصوص
يختلف                 واسعة فكرة يعتبر المفهوم هذا بأن ً علما العامة المصلحة مفهوم على يستند أنه الستثناء هذا

مما                ، المصلحة هذه عليه ترتكز الذي التنظيمي أو الموضوعي للمعيار ً تبعا ً وضيقا سعة فحواها تحديد
كانت               وإذا التجاري، للنشاط الدولة ممارسة نطاق أبعاد تحديد في الغموض من ً بالتالينوعا يضفي
التجارية                 العمال أن يعني ل ذلك فإن آنفاً، ذكرت التي للسباب ً استثناءا التاجر صفة تكتسب ل الدولة

        . الصناعة       و التأمين وأعمال المصرفية المؤسسات فأعمال التجارة قانون لحكام تخضع ل تزاولها التي
حتى                التجاري بطابعها محتفظة تبقى التجارة قانون عليها نص التي الخرى العمال من ذلك وغير والنقل
       . أن         أخرى جهة من يلحظ أن ويجب التجاري للعمل القانوني للنظام بالتالي وتخضع الدولة، مارستها لو

للدولة،              الشركات هذه تبعية من بالرغم ً تاجرا وتعتبر التجارية الصفة تكتسب الشتراكي القطاع شركات
  . ذلك              ويستشف الشركات تلك تؤديها التي الخدمات طبيعة مع الصفة هذه أحكام تتعارض ل أن بشرط

       . التجاري        نشاطها تزاول الشركات هذه أن والواقع التجارة قانون من العاشرة المادة نص من صراحة
فمن            الخرى التجارية المنشآت قبل من والمعتمدة المعتادة التجارية والمستلزمات المعطيات وفق

. الصفة              هذه اكتساب على تترتب التي الواجبات لجميع وخضوعها التاجر صفة اكتسابها إذن المنطقي
فمن              .  التجاري القانون أنظمة لجميع الشتراكي القطاع شركات تخضع أن يعني ل ذلك أن على

التي               الخدمات طبيعة مع يتعارض النظام هذا لن التجاري الفلس نظام من استثنائها ً الضروريمثل
يبرز               مما القومية التنمية وخطط للمجتمع ضرورية أو حيوية مرافق على وقيامها الشركات هذه تؤديها

وإفلس      .           الشركات من النمط لهذا الضامنة هي الدولة بأن ً علما النظام ذلك احكام من ً استثناءها ً تماما
. المشرع            عليه ينص أن يمكن ل وهذا الدولة إفلس يعني الخيرة هذه

الحرفيون-  2

التنظيم                حيث من مهم تجاري مشروع شكل على التجاري النشاط يمارس من بين التجارة قانون يفرق
   . على             الفقه ويطلق مهارته لنتاج وبيعه الشخصية مهارته خلل من النشاط ذلك يمارس من وبين المهني

قانون           .    استثنى وقد الصغيرة الحرف أرباب أو الحرفيين مصطلح الصيغة بهذه التجارة يمارس من
التاجر            . صفة اكتساب من وبالتالي لحكامه الخضوع من الفئة هذه صراحة التجارة

صغيرة          : "        " . حرفة يمارس من ً تاجرا يعتبر ل أنه على عشرة الحادية المادة من الولى الفقرة تنص إذ
ما                 الواقع في له التجارة قانون أحكام من واستثناءه التاجر صفة الحرفي على المشرع إضفاء عدم إن



الشخصي                 إنتاجهم يبيعون إنما هؤلء أن له يتبين الحرفيون بها يقوم التي العمال يستعرض فمن ، يبرره
ولذا              .  بسيطة ميكانيكية وبآلت العمال من محدود بعدد إل لعمالهم تعاطيهم في ً يستعينونعموما ول

من            .     الحرفي استثنى عليه لعمالهم بالنسبة ً يكونمعدوما يكاد اللة أو العمل على المضاربة عنصر فإن
               ، الصفة تلك يكتسب من على القانون يرتبها التي اللتزامات من له حماية التاجر صفة اكتساب
نظم            "  "   بعض ضراوة من الصغير التاجر لحماية وكذلك عليه وثقيلة مرهقة تكون ما ً التزاماتغالبا

خلل  .             .   من المشرع وضع فقد بغيره الحرفي يختلط ان وخشية ذلك كل من ً وانطلقا التجاري القانون
غيره                 عن الحرفة ذو بمقتضاه يميز ً معيارا التجارة قانون من عشرة الحادية المادة من الثانية الفقرة نص

           " :      ً الشخصمقتصرا يمارسها زهيدة كلفة ذات حرفة كل صغيرة حرفة تعتبر أنه على الفقرة تلك تنص إذ
المفهوم             " .    من ويستخلص صغيرة محركة قوة ذات آلت استخدام على أو البدني نشاطه على ذلك في

حيث                  من حرفته في ملموس بشكل وسع ما متى تاجر الى يتحول قد الحرفي أن القاعدة لهذه المخالف
له              .   وعليه العاملة اليدي من كبير لعدد أو مؤثر لرأسمال استخدامه أو مهمة وأجهزة للت استعماله

واستخدام              لصناعته اللزمة الولية المواد من وافرة كميات بشراء للنجارة بسيطة ورشة صاحب أخذ
المادة                في الوارد الستثناء لتطبيق عندئذ محل ول التاجر صفة يكتسب فإنه العمال من مهما عددا

التجارة     . قانون من عشرة الحادية

الخاص :         ولحسابه الشخص باسم التجاري النشاط ممارسة ً ثانيا

الشخص                تعاطي وجوب من ً أيضا لبد بل ً الشخصتاجرا لعتبار وحده التجارية العمال احتراف يكفي ل
الئتمان                على تقوم إنما التجارة لن الواقع في بديهي الشرط وهذا الخاص ولحسابه باسمه العمال لهذه

من                تترتب التي والنتائج الثار جميع يتحمل أن التجارية العمال يتعاطى من على إذن فيجب الشخصي
  . ل              وعليه الحتراف لشرط ً متمما وجعله الشرط هذا ً عموما الفقه أقر وقد العمال بهذه قيامه جراء

التجاري             : للعمل ممارستهم رغم الشخاص من يلي ما التاجر صفة يكتسب أن يمكن

التجاري :            المشروع صاحب لرادة خاضعون يعتبرون لنهم ومستخدموها التجارية المحلت موظفو ً أول
التاجر         .        صفة هؤلء يكتسب أن يمكن ول بها يقومون التي العمال عن شخصية بصفة مسؤولين وغير

رغم                   تبقى العلقة طبيعة لن ذلك التجاري المحل إدارة تولوا أو الرباح من جزء في اشتركوا لو حتى
العمل      . عقد يحكمها تبعية علقة المشاركة

باسم :       .       التجاري العمل يمارسون أنهم إذ المساهمة والشركات المحدودة الشركات و مدير ً ثانيا
  .         . أن      بيد المديرين دون للشركة تثبت التاجر صفة فإن وعليه لها وكلء بصفة الخاص ولحسابها الشركة
يتم                الشركات من النوع هذا أعمال ممارسة أن من ً انطلقا التضامن شركات لمديري تثبت التاجر صفة

بل             للشركة المقدمة بالحصص الشركاء هؤلء مسؤولية تتحدد ول المتضامنين الشركات جميع باسم
ولذا    .            .  نفسه الشريك نشاط إل ليس التجاري الشركة نشاط فإن هنا ومن أموالهم جميع الى تتعداها
العمل        .           شرط توفر تحديد في يدق قد المر أن غير التاجر صفة واحد آن في والشريك الشركة تكتسب

كالوكالة              معينة بخصوصية تتميز التي التجارية العمال بعض مزاولة عند الخاص ولحسابه الشخص باسم
      . التجاري       والممثل بالعمولة الوكيل من فكل السمسرة أو الدللة وأعمال التجاري والتمثيل بالعمولة

هؤلء                 من كل فإن ذلك ومع الخاص لحسابه ل الغير لحساب الصفقات بإبرام الواقع في يقوم والسمسار
            . التام    الستقلل بالضرورة يستلزم العمال هذه ممارسة أن في يكمن ذلك وتحليل التاجر صفة له تثبت

وتنصرف  .             الستقلل وجه وعلى الخاص لحسابه الشخص يمارسها لذاتها محترفة أعمال فهي الغير عن
.    ً وديونا ً حقوقا آثارها إليه

التجارية :    الهلية ً ثالثا

القانوني                 التصرف فصحة للتعاقد أهل كان إذا إل ً قانونا يلتزم أن عامة كقاعدة الطبيعي للشخص يمكن ل
التصرفات       .        من نوع التجارية العمال ان وبما القانوني الثر أحداث في الشخص بصلحية ترتبط

التاجر          .        الشخصصفة يكتسب ل هذا وعلى لها اللزمة بالهلية يتمتع أن يباشر لمن يجب فأنه القانونية
        .         ً وأنكل والرادة بالتمييز ترتبط الهلية أن وبما التجارية بالعمال للقيام اللزمة الهلية فيه تتوافر لم ما

نقصان         –   –      الى أما يؤدي قد لهلية عوارض عوارض من يعترضها وبما بالسن تتأثر والرادة التميز من



وغير                   ، الهلية لكامل ثلثة بنقاط نتعرض أن اللزم من فإنه التمييز كمال بعد حتى تعدمها أو الهلية في
.    ) الهلية ) لناقص ً وأخيرا الصغير المميز

الهلية-   : كامل أ

أنه        .          : على المذكور القانون من الثامنة المادة تنص إذ التجارية للهلية معينة ً سنا التجارة قانون يحدد لم
للمبادئ"        ... "           ً طبقا جاء إنما النص هذا حكم أن الواضح ومن بالهلية ً يكونمتمتعا أن التاجر في يشترط

رقم         عند القانوني النظام اصلح قانون قررها المتعلقة   : "   1977لسنة  35التي الحكام توحيد تقرر التي
المسائل              بين فيما التنسيق ابتغاء المدني القانون في وصوغها والتجارية المدنية المسائل في بالهلية

نص " .              وبمقتضى بالهلية الخاصة المدني القانون أحكام الى الرجوع إذن هذه والحالة عليه المتشابهة
هنا     : "        " .    106المادة  الشارة من ولبد كاملة سنة عشرة ثماني هي الرشد سن أن المدني القانون من

لجنبي             .    يحق فل التجارة تعاطي في والعراقي الجنبي بين الصدد بهذا يفرق العراقي المشرع أن الى
التي               الدولة قانون أي الشخصي قانونه يقررها التي الخاصة القواعد وفق إل التجاري النشاط ممارسة

      .       . ينتمي   التي الدولة لقانون تخضع وإنما الموطن لقانون تخضع ل الجنبي فأهلية بجنسيته إليها ينتمي
أنه   .             : " المدني القانون من عشرة الثامنة المادة من الولى الفقرة تقرر غذ بجنسيته الشخص إليها

العراقي          "      المشرع فإن ذلك ومع بجنسيته الشخص إليها ينتمي التي الدولة قانون عليها يسري الهلية
             " :     ، فيه آثارها وتترتب العراق في تعقد التي المالية التصرفات حالة في هو الخصوص بهذا استثناء يورد

الطرف                  على يسهل ل خفاء فيه سبب الى يرجع أهليته وكان الهلية ناقص ً أجنبيا الطرفين أحد كان إذا
السباب           ".        جملة من أن على الرأي ويتفق الهلية كامل التصرف هذا في يعتبر الجنبي فإن ، تبينه الخر

الهلية          "       عوارض من لعارض عليه ً محجورا ً الجنبيمثل يكون أن النص مفهوم إليها ينصرف التي الخفية
حددها    " .              التي تلك من أعلى ً سنا الرشد لبلوغ يحدد الجنبي القانون أن أو الشخصي قانونه أنشأها التي

              . إذا  إل اللهم الهلية كامل العراقي مع المتعاقد الجنبي يعتبر الفرضيات هذه مثل ففي العراقي القانون
وليس       .           الموطن قانون هو هنا التطبيق الواجب القانون أن بمعنى الجنبي من تعاقد من نية سوء ثبت

فرض   .            "  أن أهمها متعددة بمعطيات الفقه بعض يرى كما الستثناء هذا ويبرر الجنبي جنسية قانون
القواعد         "   "     مرتبة من الول ينزل وعليه الوطني القانون يلزم كما الجنبي القانون يلزم ل العلم

الخلل    "           وعدم والوطني المتعاقد وحقوق مصلحة حماية الضروري من وأن الوقائع مرتبة الى القانونية
الجنبي  .                في لوحده الهلية شرط توفر بأن تقدم مما يستخلص ل أن يجب أنه على التعامل باستقرار
الجنبي                يحصل أن القانون وبحكم ذلك فوق يجب إذ العراق في التجاري النشاط ممارسة من يمكنه

يتعارض                  ل وأن ، القطر في المختصة الدارية الجهة وموافقة إذن على العراق في المتاجرة يرغب الذي
من        .         الثامنة المادة من الثاني الشطر يقرر إذ التنمية خطط متطلبات مع ذلك فوق التجاري نشاطه
وبإذن   "             التنمية خطة لمتطلبات ً التجاريوفقا العمل يمارس أن العراقي لغير ويجوز أنه التجارة قانون

العمل   "             مزاولة تنظم التي الخرى القوانين في الواردة بالقواعد ً أيضا الخلل ودون المختصة الجهة من
           . بعوارض      يتأثر ولم سنة عشرة الثامنة أتم أن القاعدة كانت وإذا ً العملمثل كقانون العراق في والمهن

أتم .                 من أن واستثناء أخرى جهة من يعتبر العراقي القانون فإن للتجار ً الهليةوأهل كامل يكون الهلية
الفقرة                 نص فبمقتضى الهلية كامل مرتبة في ، السن هذه في ً وكانمتزوجا العمر من عشرة الخامسة

رقم          القاصرين رعاية قانون من الثالثة المادة من الخامسة  : "    1980لسنة  78الولى أكمل من يعتبر أنه
من       " .          بإذن السن بهذه المتزوج بإمكان فإن هذا وعلى الهلية كامل المحكمة من بإذن تزوج عشرة

سن                 البالغ شأن ذلك في شأنه تمييز أو استثناء دون التجاري النشاط صور جميع يمارس أن القضاء
بين   .        –      –  المدني أو التجاري التشريع في عندنا الحكم في للتميز مجال ول هذا ً قانونا المقرر الرشد

عشرة       .        الثامنة أتمت ما متى للعراقية فيحق التجارة لتعاطي اللزمة الهلية بصدد والمرأة الرجل
في           .      الحكم هذا يعتبر ول التاجر صفة واكتساب التجاري النشاط احتراف متزوجة غير أم كانت متزوجة

تام               مالي باستقلل الزواج عند للزوجين اعترفت التي الغراء السلمية الشريعة لقواعد ً تطبيقا إل الواقع
من           .     يختلف المر أن إل كاملين واستقلل بحرية وإدارتها لمواله بملكيته منهما كل واحتفاظ الخر عن
–      .        ً آنفا ذكرناها التي للشروط فبالضافة العراق في للتجارة المتزوجة الجنبية ممارسة أهلية جهة

التنمية               – خطة لمتطلبات ً التجاريملئما النشاط يكون وأن العراق في المختصة الجهة من الذن حصول
القانون               ذلك كان فإذا التجارة لممارسة أهليتها مدى لتحديد الشخصي قانونها الى الرجوع يجب فإنه

يقيدها                 جنسيتها قانون كان إذا أما العراق في تمارسها أن لها كان التجارة لممارسة الحرية كامل يمنحها
الشروط         –    –     تلك استفياء وجب مثل القضاء كإذن غيره من أو الزوج من إذن على الحصول بوجوب



          . السجل      في تسجيلها من الشروط هذه استوفيت إذا فيما ولبد العراق في التجارة تعاطي من لتتمكن
ذلك       .           تأشير ً أيضا يلزم فإنه عليها تعديل أي طرأ وإذا الغير بحق تسري لكي إشهارها لغرض التجاري

القيود        .         لهذه والشهار التسجيل شأن من أن والواقع الغير على به الحتجاج يمكن كي وإشهاره التعديل
من                 مدينهم أموال على الدائنين ضمان مدى وعن التعاقد في الجنبية حرية مدى عن أول للغير الكشف

الموال                 اختلط أو الموال انفصال لنظام ً تزوجتوفقا قد المتزوجة الجنبية كانت إذا وفيما ، أخرى جهة

المميز.   2 غير الصغير

وتعتبر   )    (       .  التجاري النشاط مباشرة ً إطلقا يمكنه ل عليه المحجوز بحكمه ويلحق المميز غير الصغير
  ) طريق    .        )     عن الذن له يجوز ل ممن المميز غير للصغير يؤول فقد ذلك ومع ً مطلقا ً بطلنا باطلة تصرفاته

في                  الستمرار يجوز فهل تجاري مشروع في حصة أو تجاري محل ملكية ، الوصية أو الهبة أو الرث
رقم             الشركات قانون تعرض ؟ للصغير الملكية استغلل على المترتب التجاري 1983لسنة  36النشاط

المادة     .     نص فبمقتضى مباشرة غير بصورة الحالة الشركة  : "     67لهذه في المساهم توفي إذا منه
وتقرر            .. " "  الشرعي القسام في أنصبتهم بحسب ورثته الى أسهمه ملكية انتقلت والمحدودة المساهمة

المادة     من الولى ورثته  : "           .70الفقرة مع الشركة تستمر التضامنية الشركة في الشريك توفي إذا أنه
قانوني                   مانع ذلك دون حال أو الخرين الشركاء سائر أو ً كانقاصرا إن يمثله من الوارث عارض إذا أما

هذا                 ويقدر الشركة أموال في مورثه نصيب إل للوارث يكون ول الباقين الشركاء بين تستمر الشركة فإن
حقوق        .            من وذلك بعد يستجد فيما نصيب له يكون ول ً نقدا إليه ويدفع الوفاة يوم قيمته بحسب النصيب

يجب                 الحوال كل وفي الوفاة على سابقة عمليات عن ناتجة الحقوق تلك تكون ما بقدر إل للشركة
واحد                  " شريك غير يبق لم إذا فردي مشروع الى تحويلها أو الجديد ووضعها يتفق بما الشركة عقد تعديل

له        : "          وأن الفردي المشروع في الحصة مالك توفي إذا أنه على المادة نفس من الثانية الفقرة وتنص
من            .        آخر نوع أي الى تحويله وجب قانوني مانع هناك يكن ولم فيها المشاركة في يرغب وارث من أكثر

التجاري      "          النشاط في الستمرار إذن يجوز فإنه هذا وعلى القانون هذا في عليها المنصوص الشركات
     )  (          ً نائبا للصغير يكون أن على تجارية شركة تجاري مشروع في حصة المميز غير الصغير تملك حالة في

     . الى            هنا التنويه من ولبد الصغير مصلحة تحقيق التجاري بالنشاط الستمرار في يكون أن وبشرط ، عنه
رقم       الملغى التجارية الشركات قانون المادة     1957لسنة  31أن نص خلل بأنه    : "216ومن يقرر كان

غير                ) ً موصيا ً يعتبرشريكا أن على معه الشركة استمرار تضامن شركة في حصة الصغير ورث إذا يجوز
التوصية(            " .     شركة لحكام ً وطبقا ورثها التي الحصة حدود في إل الشركة التزمات عن يسأل ول متضامن

حدود                  في إل مسؤول يعد ول التجاري النشاط استمرار رغم ً تاجرا يعد ل الصغير فإن المذكور القانون في
              . محضة   فردية ملكية هي الرث طريق عن للصغير آلت التي الملكية كان إذا أما يملكها التي الحصة

               ) من)   قرار على بناء إل إيقافه أو التجاري الستغلل في الستمرار يمكن ل فإنه تجاري محل ملكية
فللمديرية             الصغير مصلحة فرضها التي الظروف على الحالتين في يستند القاصرين رعاية مديرية

إما         .       تقرر المصلحة تلك ضوء وعلى الصغير مصلحة عن التحري أساسها تقديرية سلطة هنا المذكورة
رعاية         .       قانون أحكام من ذلك ويستشف الملكية تلك وتصفية إيقافه أو التجاري الستغلل في الستمرار

رقم   المادة         1980لسنة  78القاصرين من الثانية والفقرة الولى الفقرة تقرر تملك    78إذ طلب أن على
في                  ً منقول ً القاصرمال تمليك القاصر مقام يقوم من طلب أو الكبار الورثة أحد قبل من المنقول المال

     . القاصر               مصلحة أن تقرر وإذا للقاصر ضرر ذلك في يوجد لم إذا إل بشأنه قرار يتخذ أن يمكن ل تركه
نفس               في وللقضاء القاصر عن ً نائبا عندئذٍ يعين أن يجب فإنه التجاري بالستغلل الستمرار تستوجب
الستغلل                 يفرضها التي بالعمال ً مقيدا أو ً مطلقا ً النائبتفويضا يمنح أن ، الحال مقتض وحسب ، الوقت
رعاية                قانون من والربعين الثالثة المادة نص في المقررة القيود العتبار بنظر يؤخذ أن على التجاري

الدين .           "      " وحوالة وقبولها الحقوق حوالة مباشرة ً القيممثل أو الوصي أو للولي ً يجوزمثل فل القاصرين
المختصة "          "       . القاصرين رعاية مديرية بموافقة إل قاصر لكل دينار مائة على زاد فيما والتحكيم الصلح أو

سحب"            "     للقضاء أن بيد القاصرين رعاية قانون من والربعين الثالثة المادة من الرابعة الثالثة الفقرتان
أن               .   على الصغير بمصلحة الضرار الى تؤدي النائب إدارة أن تبين إذا تقييده أو للنائب الممنوح التفويض

القضاء          .         رأي كان وأيا أمر من يكن ومهما النية الحسن الغير اكتسبها التي بالحقوق المتخذ القرار يخل ل
عملية               من والحكمة التجاري السجل في الصغير بشأن المتخذ القرار تسجيل تقديرنا حسب يجب فإنه

عملية               لن وذلك القاصر يمثل من مع ابتداء المتعاملين ولحقوق القاصر لحقوق ضمان هي التسجيل
بمسؤولية                التعريف خللها من يتم إشهار عملية إل الواقع في هي ما التجاري السجل في التسجيل



السؤال  .           .   فإن للقاصر التجارية الملكية استغلل في الستمرار الممكن من كان وإذا المحدودة القاصر
أم              .     النائب يكتسب هل الملكية لهذه النائب استغلل على تترتب التي الثار هي ما هو نفسه يطرح الذي

النائب                  أو الوكيل بها يقوم التي التصرفات آثار جميع أن العامة القواعد في الصل ؟ التاجر صفة القاصر
التجارية               للملكية استغلله في النائب تصرفات أن وبما بها ويلزم المالية الصيل ذمة الى تنصرف

لصفة                الصغير عن النائب اكتساب الستغلل ذلك على يترتب ل فإنه المالية الصغير ذمة الى تنصرف
قدمنا                كما تقتضي التاجر وصفة ، آخر شخص ولحساب باسم التجاري العمل يزاول أنه طالما التاجر

عن        .        النائب يكتسب أن يمكن ل عليه الخاص ولحسابه نفسه الشخص باسم التجاري العمل تعاطي
الفقهية   .               الجتهادات بعض أن ولو ، ً لكونهأصيل التاجر صفة يكتسب فإنه الصغير أما التاجر صفة الصغير

  . من               لن العام بالنظام تتعلق الهلية قواعد ولن أهليته في لنقص ً تاجرا الصغير اعتبار عدم الى تذهب
من              .    يكون وسوف المالية الصغير لذمة إل تنصرف ل النائب بها يقوم التي التصرفات جميع أن الواضح

                ً وممارسا بطبيعته ً العملتجاريا فيه يعتبر الذي الوقت في ً تاجرا منهما أي اعتبار عدم ً المنطقيأيضا غير
الفلس            .    أن على إفلسه شهر بالتالي ويمكن التاجر صفة الصغير اكتساب نرى فإننا عليه باستمرار

من                استثناء وذلك الخرى أمواله من غيرها دون التجارة في المستثمرة الموال على هنا أثره يقتصر
. بالتقصير    .              ً مفلسا اعتباره أو حبسه يجوز فل شخصه على للفلس تأثير ل كما المالية الذمة وحدة مبدأ

المأذون.   3 القاصر

من                  جزء في التجارة تعاطي ، عشرة الثامنة يبلغ ولم ، سنة عشرة الخمسة أكمل لمن القانون يجيز
المادة                  نص من الحكم هذا ويستفاد القضاء من وترخيص وليه من إذن على يحصل أن بشرط 98أمواله

يسلم          : "       أن المحكمة من بترخيص للولي بأن الولى فقرتها خلل من تقضي التي المدني القانون من
الذن                  ويكون له تجربة التجارة في له ويأذن ماله من ً مقدارا عشرة الخامسة أكمل إذا المميز الصغير

يستطيع   "               ل عشرة الخامسة أكمل الذي القاصر أن ً يتضحأول النص هذا فحوى ومن ً مقيدا أو ً مطلقا
السابعة        .       المادة نص بمقتضى القاصر وولي بالتجار وليه أذنه إذا إل التجاري النشاط ممارسة

رقم       القاصرين رعاية قانون من القانون  "    "  1980لسنة  78والعشرون وبمقتضى المحكمة ثم أبوه هو
تنصبه                  الذي الوصي أو المحكمة ثم الجد وصي ثم الصحيح الجد ثم أبيه وصي ثم أبوه هو المدني

 . إل .               التجارة لممارسة للصغير منحه الذي الذن يسحب إن ذلك المر اقتضى إذا للولي ويجوز المحكمة
منح                   عن الولي امتنع وإذا للقاصر الممنوح الذن إبطال الى يؤدي ل وليته عن عزله أو الولي وفاة أن
إبقاء         .         فقط اختصاصها من يكون الحالة هذه وفي له تأذن أن عندئذ للمحكمة فإن للقاصر اللزم الذن

              . لبد   بل ، التجاري العمل القاصر لممارسة الواقع في يكفي ل لوحده الولي وإذن سحبه أو الذن
النشاط      .            عليه ينطوي لما ً تأويلنظرا الى يحتاج ل هنا والتشدد المحكمة إذن من ذلك على بالضافة

القضاء                    موافقة حصلت إذا إل به له يسمح أن يمكن ل فإنه ولذا بالقاصر تلحق قد مخاطر من التجاري
     .        .   ً الذنمطلقا يكون أن فيجوز ً مقيدا أو ً مطلقا للقاصر الممنوح الذن ويكون الولي لجازة إضافة
النشاط                من معين بنوع ً يكونمقيدا وقد تخصيص أو استثناء دون التجاري النشاط صور جميع يشمل

دون .               التوريد أعمال أو وبيعه المنقول شراء لعمال القاصر ممارسة على الذن يقتصر كأن التجاري
أموال     .               جميع على ً أممقيدا كان ً الذنمطلقا يرد أن يجوز ل أنه غير التجارية العمال أنواع من غيرها

سن .               .    بلغ فإذا له وتجربة القاصر حماية أمواله من محدد جزء الى الحوال جميع في ينصرف بل القاصر
الميدان                  في قيد دون الموال تلك استغلل ذاك عند إمكانه في ويكون أمواله جميع حينئذٍ له تدفع الرشد
وضع.               من المقصود للغرض ً طبقا القاصر مصلحة حماية ضرورة في يكمن الحكم هذا وتعليل التجاري

المادة   (98نص الفرصة    .          )  إعطاء المذكور النص خلل من توخى قد المشرع أن ذلك المدني القانون من
        ) حرية      )  القاصر منح إذن هذه والحالة يمكن فل له تجربة أموله من بجزء التجارة لتعاطي للقاصر

أل                 ، إليه يهدف الذي الغرض المشرع على فوتنا قد نكون وإل التجارة لممارسة أمواله جميع استخدام
لجميع   .              بالنسبة الهلية كامل بمنزلة يصبح المأذون القاصر فإن الذن نطاق كان ً وأيا القاصر حماية وهو

وصلح              وتقاضي واقتراض وشراء بيع من أعماله جميع فإن ذلك وعلى بالتجارة المتصلة التصرفات
من .                  لحقه لو حتى باطلة التصرفات هذه تعتبر ول وليه من إجازة الى حاجة دون صحيحة تعتبر وتحكم
لجميع   .              عندها ويخضع ، التاجر صفة يكتسب فإنه التجارية العمال أحد احتراف وإذا فاحش غبن جراءها
يجوز        .        كما أعماله على التجارية قرينة فتطبق الصفة تلك اكتساب على تترتب التي والقيود اللتزامات

الديون        .         عن المأذون القاصر مسؤولية مدى أثار وقد التجارية ديونه أداء عن توقف إذا إفلسه إشهار
تلك –                 عن القاصر مسؤولية أن الى البعض يذهب إذ ً متميزا ً فقهيا ً الفلسخلفا إشهار آثار مدى التجارية



الى          .          تمتد أن يمكن ل الفلس آثار فإن وعليه الذن في الداخلة الموال دائرة تتعدى أن يمكن ل الديون
الشخصية                 الفلس آثار تشمله ان يمكن ل كما المالية الذمة وحدة مبدأ من استثناء وذلك الخرى امواله

الفلس         .        آثار بأن الخر البعض يرى بينما به ورأفة للقاصر حماية المهنية الحقوق من والحرمان كالحبس
حجتين                  على الرأي هذا ويستند الهلية كامل شأن ذلك في شأنه القاصر أموال جميع الى تمتد ان يجب

أساسيتين :

وتقليل :                بالقاصر الثقة إضعاف الى يؤدي الذن نطاق في الداخلة بالموال الفلس آثار حصر ان الولى
. بتجارته  الئتمان

يقصر                  والذي ، تجارية ملكية إليه آلت الذي الصغير حالة بشأن المقرر الحكم نفس إعطاء يجوز ل الثانية
استثناء            .      الحالة تلك أن إذ به ورأفة حماية التجارة في فقط المستثمر الصغير اموال على الفلس آثار

حالة            "   "     على القاعدة هذه حكم مد عدم إذن الواضح فمن الستثناء تطبيق في التوسع يجوز ل أنه وبما
              . تكون  ان يجب الديون عن المأذون القاصر مسؤولية أن الصدد بهذا نرى كما والراجح بالتجارة المأذون

إضعاف       .            الى يؤدي قد الحل هذا مثل أن الواقع في صحيح الذن نطاق في الداخلة أمواله بحدود مقيدة
ولو    .              "  بطبيعته المر واقع في ضعيف الئتمان ذلك بأن يلحظ أن يجب أنه بيد الغير لدى القاصر ائتمان

نص   "                فإن أخرى جهة من وقت كل في جائز للقاصر الممنوح الذن سحب أن طالما ً الذنمطلقا كان
ذلك    .          98المادة  حماية لغرض وضع المأذون الصغير حالة بالتخصيص يحكم الذي المدني القانون من

التجربة .                سبيل على إل التجاري للنشاط الصغير ممارسة رأينا كما المذكور النص يجز لم إذ الصغير
                ً تماشيا أكثر يعد غيرها دون التجارة في المستغلة بالموال الفلس آثار حصر فإن ولذا أمواله من وبجزء

الشروط            .    توافرت إذا المأذون القاصر حماية من المشرع لغرض ً تحقيقا وأكثر المذكور النص روح مع
التجارة          .     قانون أن بيد القانون بحكم التجارية الصفة يكتسب الشخص فإن المتقدمة الشروط المتقدمة

وتحديد                ، التاجر يمارسه أن يمكن الذي التجاري العمل نوع تحديد للسطلة أجاز بمقتضاه ً حكما أورد
أنه        .          على السابعة المادة من الثانية الفقرة تقرر إذ التنمية خطة مستلزمات ضوء على العمل ذلك نطاق

تنفيذ: "                 يكفل بما التاجر يمارسه أن يمكن الذي التجاري العمل ونطاق نوع يحدد أن المختص للوزير
من  " .                نوع هو وإنما التجارية الصفة اكتساب شروط من ً ليسشرطا النص هذا مضمون أن التنمية خطة
ل                  إذ الواقع في يبرره ما له القيد وهذا التجاري النشاط ممارس حرية على ترد التي الضرورية القيود
الى                 خلله من الدولة تسعى الذي الوقت في عشوائية وبصورة ضابط دونما التجارة تعاطي يتم أن يمكن

        . في        الدولة تدخل صور من صورة إذن فهو الوطني القتصاد يخدم بما سيره وكفالة القتصاد تنظيم
              . تحديد  أو التجاري العمل رفض في السلطة المختص للوزير أن تقدم ما على ويترتب التجاري النشاط
التاجر                 وعلى التحديد ذلك تستلزم أو الرفض ذلك توجب العامة المصلحة أن تبين إذا العمل ذلك نطاق
ممارسته              عند الخرى العتبارات بجانب القتصادي التخطيط مستلزمات العتبار بنظر يأخذ أن لذلك ً تبعا
للتاجر                . التجارية الصفة على القيد لهذا تأثير ل أنه الى ً أخيرا الشارة من ولبد التجاري للنشاط

))   _ التجارية/ ))   الشركة المعنوي الشخص التاجر ثانيا

الشخص                ً النشاطايضا هذا يحترف قد بل فقط الطبيعي الشخص على ، التجارة احتراف يقتصر ل
العمل         .     الشركة احترفت وإذا ً عموما الشركة الى هنا المعنوي الشخص مفهوم وينصرف المعنوي
الشركة             .     فإن ذلك ومع بينهما فرق ل الفرد شأن ذلك في شأنها التاجر صفة تكسب فإنها التجاري

يؤدي                 مما ، المدني العمل تمارس قد بل ، التجاري النشاط بالضرورة تحترف ل قد معنوي كشخص
مختلفين        .       معيارين الصدد بهذا الفقه ويعتمد الصفة لهذه واكتسابها ً تاجرا اعتبارها صعوبة ال بالتالي

 –    –    . فإن      موضوعي معيار وهو الول المعيار فبمقتضى المدنية والشركة التجارية الشركة بين للتمييز
لذلك               .   ً وتطبيقا تتخذه الذي الشكل عن النظر بغض التجاري العمل احترفت إذا إل ً تاجرا تعتبر ل الشركة

بين               تتكون التي والشركات الزراعي الستغلل تباشر التي الشركات التاجر صفة تكتسب ول مدنية تعتبر
الثاني              .    – المعيار أما المهندسين أو المحامين من عدد من تتكون كشركة ، واحدة مهنة أفراد من عدد

منها   –             الغرض كان أيا ً تجاريا ً اتخاذهاشكل لمجرد تجارية الشركة تعتبر فبمقتضاه شكلي معيار وهو
أشكال                  أحد اتخاذها لحظة من ً تاجرا تعتبر الشركة فإن ً مدنيا أم ً تجاريا به تقوم الذي العمل كان فسواء

المعيار  .            اعتمد قد العراقي المشرع أن التجارة قانون نصوص من والظاهر التجارية الشركات
قانون                من السابعة المادة من الولى الفقرة تنص إذ مدنيتها من الشركة تجارية تقرير في الموضوعي



وجه    : "             على ولحسابه باسمه يزاول معنوي أو طبيعي شخص كل ً تاجرا يعتبر يلي ما على التجارة
       . قانون       بمقتضى المعنوية الشخصية تتمتع التي والشركات القانون هذا أحكام وفق ً تجاريا ً الحترافعمل

رقم   التضامنية  :        1983لسنة  36الشركات الشركات ، المحدودة الشركات ، المساهمة الشركات هي
الفردي               المشروع يعتبر واستثناء البسيطة التوصية شركة إلغاء خللها من تم التي البسيطة والشركات

بينا      .      .      كما القانون هذا ويعد المختلطة الشركات ذلك الى يضاف واحد طبيعي شخص من تتألف شكرة
الخاصة              التجارية الشركات بعض قانون وليس ، ومدنية تجارية من ً الشركاتعموما قانون ً آنفا

            . بحكم    تعتبر ل ً آنفا المبينة الشكال أحد اتخذت شركة كل فإن عليه البعض يذهب كما والمختلطة
مساهمة                زراعية شركة ً الشركةمثل كانت فلو ً تجاريا ً كانموضوعا إذا إل ً وتاجرا تجارية شركة القانون

المشرع          .       أن إذن تقدم مما يستخلص ً مدنيا ً موضوعا هنا موضوعها لن التجارية الصفة تكتسب ل فإنها
صور                أحد تتخذ التي الشركة على التاجر صفة لضافة كقاعدة الشكلي المعيار ً تماما استبعد قد العراقي

.           ً تجاريا ً موضوعهاعمل يكون ل والتي الشركات قانون في المحددة الشركات



التاجر  واجبات

التاجر   :4على وهي          الساندة الخرى والقوانين النافذ التجارة قانون بموجب واجبات
التجاري*     السجل في التسجيل

تجاري *   أسم اتخاذ
التجارية*   الدفاتر مسك

المشروعة*     غير المنافسة عن المتناع

    / التجاري  السجل في التسجيل الول المطلب

التجاري   : السجل مفهوم

أردنا                 أننا ولو التجارية المواد في للشهار لزمة كأداة الدول معظم به اخذت نظام التجاري السجل
جهة           : "     تمسكه عام سجل عن عبارة بأنه القول لمكننا وشامل عام بشكل التجاري السجل تعريف

هذه                على يطرأ ما ولثبات ، والتجار التجارية بالمؤسسات تتعلق التي البيانات جميع لتدوين معدة رسمية
قانون        " .       من والعشرون السابعة المادة وتعرف وقانونية مادية تغييرات من أصحابها وعلى المؤسسات

التجارية        :  "      الغرف تنظمه عام سجل بأنه التجاري السجل أعله والوارد السياق وضمن التجارة
النشاط                  ونوع هويته تحدد بيانات من قيده له أجاز ما أو التاجر على القانون أوجب ما لقيد والصناعية

التجاري              " .   وللسجل تغيير من ذلك على يطرأ ما وكل بموجبه أعماله يجري الذي والتنظيم يمارسه الذي
من                .   فهناك آخر عن بلد في بنظامه والخذ وضعه الى أدت التي الفكرة باختلف الواقع في تختلف أهمية
التجارية               . الصفة فيه القيد خلل من تكتسب موضوعي قانوني نظام التجاري السجل تعتبر من الدول

ويمكن              .  التاجر صفة لكتساب ً السجلشرطا في القيد يعتبر ، ً اللمانيمثل التجاري المشرع فبمفهوم
التجارية                  القوانين بعض نرى ل بينما ، يجهلها كان ولو الغير على فيه والمقيدة المختلفة بالبيانات يحتج ان
الفرنسي         .       القانون بحكم التسجيل يؤدي فل التجاري القانون نظم من ً أساسيا ً السجلنظاما في الخرى

يعتبر                  ل السجل في القيد أن بل السجل في سجل شخص كل على التجارية الصفة إسباغ الى مثل
أمر               وترك ، التجارية للصفة الشخص اكتساب على بسيطة قانونية قرينة سوى المذكور القانون بمفهوم

       .         ، لها فليس فيه المسجلة البيانات أما التجاري القانون في المقررة القواعد الى الصفة هذه تحديد
قانون                جملتها من ، العربية الدول قوانين معظم أخذت وقد للغير بالنسبة نسبية حجية سوى كذلك

خاصة    .            أهمية قانوني ونظام كتنسيق للسجل فإن أمره من يكن ومهما التجاه بهذا العراقي التجارة
يلي    : بما حصرها يمكن

1         . كل.         عن معلومات على الحصول للغير يبيح انه إذ هامة استعلمية أداة ، ً يعتبرأول التجاري السجل
والعقود              المعاملت سلمة على الطمئنان لغرض جماعي أو فردي تجاري مشروع أو تجارية مؤسسة
الوظيفة               هذه التجارة قانون من الثلثون المادة وتقرر التجاري المشروع أو المؤسسة مع إبرامها قبل

على  : "              الطلع يطلب أن مواطن لكل فيجوز العلنية مبدأ على التجاري السجل يقوم بقولها صراحة
بهذا               الملحق الجدول يحدده رسم مقابل المحتويات هذه من مصدقة صورة على يحصل وأن محتوياته

القانون " .

على.           .      2 الحصول خلله من تتمكن إذ للدولة فعاله إحصائية أداة ثانية جهة من التجاري السجل يعتبر
المؤسسات              ونسبة فيها المستغلة الموال رؤوس أهمية حيث من التجارة حالة عن دقيقة إحصاءات

حجم                ومعرفة المختلفة التجاري النشاط وانواع منها كل وجنسية ، جماعية أم كانت فردية ، التجارية
بتنفيذها       . وغيره الخاص القطاع يقوم التي المشروعات

يستطيع.               3 إذ القتصادي التخطيط عملية في ً ملموسا ً تلعبدورا اقتصادية وظيفة كذلك السجل يؤدي
للنشاط              وتوجيهه القتصادي التخطيط لعملية اللزمة البيانات جميع يهيئ أن إحصائية أداة بوصفه السجل

والمستقبلية       . النية الوطني القتصاد لمتطلبات ً التجاريوفقا

البيانات.          "   .   4 تعتبر إذ القانونية الوظيفة التجارية المواد في إشهار وظيفة ً أخيرا التجاري السجل يؤدي



على                  السجل في يقيد لم ببيان الحتجاج يمكن ل فإنه وبالمقابل الغير على حجة بالضرورة ، فيه المدونة
آخر        . طريق عن يعلمه يكن لم ما الغير

الباب                 من الثالث الفصل من الثالث الفرع هو التجاري للسجل ً خاصا ً فرعا لدينا التجارة قانون أفرد لقد
قدر                دقيقة كاملة صورة رسم خللها من المشرع حاول قانونية مادة عشرة اثنتي من ً الثانيمؤلفا

التجارية      . والمؤسسات الفرد التاجر لمركز المكان

-: التالية           للمواضيع بالتتابع سنتعرض فإننا متكامل بشكل الحكام هذه دراسة ولغرض

السجل.   .            1 التسجيل.   .2تنظيم شروط

التسجيل.    .    3 الواجبة السجل.     .4البيانات في القيد شطب

للتسجيل.    .        5 القانونية السجل.         .6الثار أحكام مراعاة عدم على تترتب التي الجزاءات

التجاري :    : السجل تنظيم أول

عليها    : "          المنصوص بالسجل المتعلقة المهام والصناعية التجارية الغرف تتولى بأن التجارة قانون يقضي
ومسؤول             التجارية للسماء ً المختصةمسجل والصناعية التجارية الغرف رئيس ويكون القانون هذا في

في    " .            والصناعية التجارية الغرف هي السجل على الشراف جهة فإن عليه فيها التجاري السجل عن
المسجل .           .   فهو السجل عن المباشر المسؤول هو والصناعية التجارية الغرفة رئيس ويعتبر القطر

المادتين       .     نص وبمقتضى واحد آن في التجارية السماء ومسجل التجارة   29و28التجاري قانون من
نوعين      : على للتجار التجاري السجل يكون

بأسمائهم :       . التجار فيه ويسجل إسمي سجل ً أول

التجارة              كافة أسماء ويتضمن البجدية الحروف حسب ً مرتبا تقديرنا حسب السمي السجل هذا ويكون
شركات   . أو ً أفرادا

نوع :                 ، التجار أسماء جميع السجل هذا ويتضمن نشاطاتهم نوع حسب التجار فيه يصنف نوعي سجل ً ثانيا
      . على         القانون وبحكم ذلك فوق ويجب السجل يفهرس ذلك ضوء وعلى قبلهم الممارس التجاري العمل

ومركزية            عامة ونوعية إسمية بسجلت الحتفاظ العراقية والصناعية التجارية للغرف العام التحاد
المركزي         .     السجل هذا ويعتبر المختصة والصناعية التجارية الغرف سجلت في المقيدة البيانات تتضمن
التجاري     .           بالنشاط المتعلقة المعلومات على الحصول طريقه عن يمكن إذ كبيرة أهمية ذو الواقع في

خلصة      .          نشر بعملية أعله المذكورة والصناعة التجارة غرف وتلزم القطر أنحاء كافة على يمارس الذي
المادة           .    نص فبمقتضى التجاري السجل دائرة صحيفة في تدوينها على القانون تنص التي للبيانات

عما     "          خلصة بنشر القيام المختصة والصناعية التجارية الغرفة على التجارة قانون من والثلثون الحادية
من           " .       ، المسجل التجارة قانون ويخول الغرض لهذا إصدارا تتولى نشرة في بيانات من السجل في يقيد

وواقع               للحقيقة ومطابقتها السجل في الواردة البيانات صحة من يتحقق أن في السلطة أخرى جهة
غير .                   وهمية البيانات تلك تكون قد إذ وفحص تدقيق دون هو كما البيانات تدوين يجوز ل أنه بمعنى الحال

المسجل               بأن القول نستطيع ذلك على ً وتأسيسا تعديلها أو قيدها رفض بالتالي يستوجب مما حقيقية
على                   السجل في القيد فيرفض الحق له أن أي ، للقيد اللزمة الشروط توافر من يتحقق أن في السلطة

قرار                  في الطعن العلقة لذوي يجوز هل هو هنا يطرح الذي السؤال أن بيد ً الرفضمسببا يكون أن
. باليجاب                 السؤال هذا على بالباحة التجارة قانون أحكام تبيح ل ؟ سلبيا القرار هذا كان إذا المسجل

موافق                  غير القيد طلب بأن له ظهر ما متى بالرفض المسجل قرار بأن الحكام هذه من يتضح وإنما
ويجوز                 .  قضائية أم كانت إدارية الجهات من جهة أي أمام فيه الطعن يمكن ل قطعي قرار هو للقانون

من             .      الثلثون المادة تقرر إذ القيد من صورة على السجل دائرة من يحصل أي شخص لي القانون بحكم
يطلب     : "            أن مواطن لكل فيجوز العلنية مبدأ على التجاري السجل يقوم يلي ما على التجارة قانون



الجدول               يحدده رسم مقابل المحتويات هذه من مصدقة صورة على يحصل وأن محتوياته على الطلع
في   " .           .      التجارة قانون يتعرض لم ؟ السجل في قيد وجود عدم عند الحكم ما ولكن القانون بهذا الملحق

إعطاء                القيد عدم عند التجاري السجل دائرة الملغى التجارة قانون خول بينما ، الحالة لهذه الواقع
دائرة            .       تصدر أن من ضير فل الحكم بهذا يؤخذ بأن تقديرنا حسب ونرى القيد حصول بعدم سلبية شهادة
هذا                .  الغير لمصلحة ً وحفظا مراعاة وذلك ، فعل فيه القيد عدم عند القيد حصول بعدم شهادة السجل

السجل                محتويات على الطلع حق الغير بإعطاء يكتف لم المشرع أن الى التنويه من ً أخيرا ولبد
جميع              في القيد رقم ذكر بالتسجيل الملزمة التجارية والمؤسسات التاجر على أوجب بل التجاري

. فيه       المقيد التجاري بالنشاط المتعلقة والمطبوعات المراسلت

التجاري :      . السجل في التسجيل شروط ً ثانيا

على            .      الواجب هذا يقع فل التاجر صفة اكتسب الذي الشخص إل التجاري السجل في بالقيد يلتزم ل
والشخص             الطبيعي للشخص بالنسبة هنا المر ويستوي ً التجاريعرضا النشاط يمارسون الذين الفراد

شركات               من أو المختلط أو الخاص القطاع شركات من الشركة أكانت وسواء التجارية الشركة المعنوي
هذه                 لن ، تجارية كانت ولو السجل لنظام تخضع ل فإنها المحاصة شركات عدا ما الشتراكي القطاع

  .        . كان      فسواء القيد طالب جنسية في كذلك تتميز ول المعنوية الشخصية لها وليس مستترة الشركات
لمحترف         .        يكون أن ثانية ناحية من ويشترط التجاري السجل في بالقيد ملزم فإنه ً أجنبيا أم ً عراقيا

            . في      القيد عليه التزام فل العراق في محل له يكن لم فإذا العراق في تجاري محل التجاري النشاط
طلب         .        وفق التسجيل يتم أن ً ويشترطأخيرا المتجول التاجر على التسجيل واجب يقع ل ولذا السجل

                ً ثلثينيوما وخلل القانون عليها نص التي للصيغة ً السجلوفقا دائرة الى العلقة ذوي من يقدم خطي
حيث           .       من ً الطلبموافقا كان فإذا التجاري المحل تملك تاريخ من أو التجاري المحل افتتاح تاريخ من

قبول              المسجل على عندئذ وجب صحيحة فيه المذكورة البيانات وكانت القانون لحكام والصيغة الشكل
الصول      . حسب السجل في وتأشيره الطلب

السجل :      . في التسجيل الواجبة البيانات ً ثالثا
التسجيل                طالب وضع بمجملها تعكس معينة بيانات يتضمن أن يجب السجل دائرة الى يقدم طلب كل

فيها               يكون التي الحالت بين التفريق يقتضي البيانات لهذه والتعرض والتجارية المدنية حالته حيث من
البيانات                بعض تأشير واجب ً أيضا القضاء عاتق على ويقع ً شخصمعنويا أو ً طبيعيا ً التسجيلشخصا طالب

التجاري               . النشاط بمناسبة المعنوي أو الطبيعي الشخص بحق قبله من أحكام إصدار نتيجة تترتب التي

الطبيعي-     . بالشخص الخاصة البيانات أ

وبين                     ، القطر أنحاء في فروع وله العراق في الفرد التاجر نشاط مركز كان إذا ما بين هنا يميز أن يجب
العراق            في فروع وله الخارج في النشاط مركز كان إذا ما حالة

العراق.      .1 في التاجر نشاط مركز

ثلث               : أقسام الى الحالة هذه في التسجيل طلب يتضمنها أن يجب التي البيانات تقسيم يمكن

التاجر-     . بشخص تتعلق بيانات أ

التجاري-     . بالنشاط تتعلق بيانات ب

التجاري-     . بالمحل تتعلق بيانات جـ

الحكم      :          تأشير مع ، والجنسية الميلد ومحل وتاريخ السم هي التاجر بشخص تتعلق التي والبيانات
أهليته                  . التاجر باسترجاع والحكم ، عنه ً نائبا عين من اسم بيان مع نقصانها أو التاجر أهلية بفقد الصادر

وجدوا              :   "   " إن وكلءه أسماء يلي ما يبين أن عليه فإن العراق في التجاري لمحله فروع للتاجر كان وإذا



وتاريخ                 الفرع مدير اسم تسجيل فيجب فرع بافتتاح قيامه وعند وجنسيته منهم كل ميلد ومحل وتاريخ
            . النشاط   طبيعة تبيان على تنصب فإنها التجاري بالنشاط تتعلق التي البيانات أما وجنسيته ميلده ومحل

أعمال               أو ً والتصديرمثل الستيراد يكون كأن ، التجاري المشروع مشغل فعل يمارسه الذي التجاري
     . بالمحل           تتعلق التي البيانات أما المختلفة التجاري النشاط أنواع من ذلك الى وما التأمين أو النقل

الرئيسي                التاجر مركز عنوان الجاري السم ، تملكه تاريخ أو التجاري المحل افتتاح تاريخ فهي التجاري
التي                 الخرى التجارية المحال وعناوين ، خارجه في أو العراق في كانت سواء له التابعة الفروع وعناوين

منها         . كل في يمارسها التي التجارة ونوع للتاجر تعود

خلل                  من التأشير يتم أن على ً آنفا المذكورة البيانات في يطرأ تعديل أو تبديل كل بتأشير القانون ويلزم
. التأشير                 هذا تستلزم التي الواقعة أو الحكم أو القانوني التصرف تاريخ من ً يوما ثلثين خلل يقدم طلب

فيه.         .2 فروع وله العراق خارج التاجر نشاط مركز

يلي         : ما والثلثين الثالثة المادة من الثالثة الفقرة تقرر

الى"                    الفرع قيد طلب في يشير أن فعلية داخله في وفرع العراق خارج في رئيسي مركز للتاجر كان إذا
التاجر       " .           واجب أن تقديرنا حسب ، النص هذا يعني ول العراق في نشاطه بممارسة له الصادرة الجازة

قد              .   كما العراق في التجارة لممارسة المختصة السلطة من له الصادرة الجازة تأشير على هنا يقتصر
بالنسبة                  تفيد التي البيانات السجل في يؤشر أن ذلك فوق عليه يجب بل النص من الولى للوهلة يترأى

     ..       ) تطرأ  )  التي التعديلت وجميع إلخ وجنسيته ميلده ومحل وتاريخ اسم من المدنية بحالته التاجر لشخص
حكم                من بالعسار المتعلقة الحكام جميع السجل في يؤشر أن ً وينبغيأيضا البيانات هذه على ً لحقا

العراق               في صادرة كانت إذا نقصانها أو الهلية وبفقد صلح وإبطال وصلح وإلغاء وإجراءات وشهر
محاكمه      . إحدى من التنفيذ صيغة أكتسبت

التجارية-     –   - . الشركة المعنوي بالشخص الخاصة البيانات ب

في                 الرئيسي الشركة نشاط مركز كان إذا ما حالة بين كذلك البيانات هذه بخصوص يميز أن يجب
العراق                . في فروع وللشركة العراق خارج النشاط مركز كان إذا ما وحالة فيه فروع ولها العراق

فيه.        .1 فروع ولها العراق في الشركة مركز

 :   ) اسم         )    التالية البيانات الشركة مدير قبل من الشركة قبل من المقدم التسجيل طلب يتضمن أن يجب
إدارتها              مجالس ورؤساء مؤسسيها أسماء ، تمارسه الذي التجاري النشاط نوع إنشائها تاريخ الشركة

          , في     أو العراق في أكانت سواء لها التابعة الفروع عناوين الرئيسي إدارتها مركز المفوضين ومديريها
الصادرة            .   الجازة الفرع افتتاح وتاريخ وجنسيته منهم كل ميلد ومحل وتاريخ الوكلء أسماء خارجه

           . الصدد     بهذا ، التجارة قانون أحكام من الظاهر فإن ذلك ومع العراق في التجاري النشاط بممارسة
في                  تعتبر التي البيانات بعض تجاوز قد المشرع أن ، الملغى التجارة قانون في ورد ما خلف وعلى

             ، منه المؤداة والمبالغ المال رأس مقدار وفروعها للشركة التجاري كالعنوان وضرورية مهمة الواقع
        . الى         الشارة عدم سبب هو ما ندري ول ونظامها الشركة تأسيس عقد من صورة مع الشركاء اسماء

مدى                على الوقوف ناحية من سواء ضرورية بأنها علما السجل في قيدها عدم والى البيانات هذه
القانون                بحكم ملزمة الشركة فإن حال أية وعلى الداخلي تنظيمها معرفة حيث من أو الشركة مسؤولية
ثلثين                خلل التأشير طلب يقدم أن على ً آنفا المذكورة البيانات على تطرأ التي التعديلت جميع تأشير

. التأشير             هذا تستلزم التي الواقعة أو الحكم أو القانوني التصرف تاريخ من ً يوما

العراق.        .2 في فروع لها التي الجنبية الشركة

الشركة                  مدير من يقدم أن يجب التسجيل طلب فإن العراق في فروع ولها عراقية غير الشركة كانت إذا
بشأن                 المقررة البيانات جميع المذكور الطلب يتضمن أن على السجل دائرة الى فرعها مدير أو وكيلها أو



           . وخلل      ً البياناتلحقا تلك على يطرأ تعديل كل كذلك يؤشر وأن العراق في مركزها يكون التي الشركة
فرع                 رصيد مقدار تأشير يوجد لم القانون أن الى التنويه من ولبد السابقة الفقرة في المقررة المدة

ونظامها    .            الشركة تأسيس عقد من صورة بالطلب يرفق أن ضرورة أو الجنبية المؤسسة أو الشركة
           . وإخضاع       العسار إشهار أحكام السجل في يؤشر أن يجب أنه بيد فائدة من البيانات هذه تؤديه ما رغم

. الصلح          وبإبطال العسار حالة وبإنهاء بالصلح الصادرة والحكام للتصفية الشركة

القضاء-       . قبل من التأشير الواجبة البيانات جـ

صورة                 يرسل أن التجارية الشركة أو الفرد التاجر بشأن معينة أحكام منه صدرت إذا القضاء القانون يلزم
من                 الولى الفقرة نص فبمقتضى باتة صيرورتها من ً يوما ثلثين خلل السجل دائرة الى الحكام تلك من

إذا              التالية الحكام تأشير المختصة المحكمة على يجب التجارة قانون من والثلثين السادسة المادة
الفرد    : التاجر ضد صدرت

للتصفية.    "  "    .1 التاجر وإخضاع الفلس العسار إشهار حكم

الصلح.       "  "   2 بإبطال والحكم الفلس العسار حالة وبإنهاء بالصلح الصادر الحكم

التاجر.                 3 باسترجاع والحكم عنه ً نائبا عين من اسم بيان مع نقصانها أو التاجر أهلية بفقد الصادر الحكم
أهليته .

من                  صورة السجل دائرة الى يرسل ان المحكمة قلم على يجب فإنه تجارية بشركة المر تعلق اذا أما
. باتة          صيرورتها من ً يوما ثلثين وخلل يلي بما الخاصة الحكام

للتصفية.      .1 الشركات واخضاع العسار احكام

الصلح.          .2 بإبطال والحكم العسار حالة وبانتهاء بالصلح الصادر الحكم

الفقرة.          )3 مضمون الى ً واستنادا تقديرنا حسب ذلك الى بحل(    2و(  )1يضاف الصادرة الحكام أعله
عزلهم        . أو المصفين تعيين أو بطلنها أو الشركة

السجل :     :  من القيد شطب ً رابعا

الواقع                يستوجبه الشطب هذا بأن علما السجل في القيد بشطب خاصة أحكام من التجارة قانون يخلو
العراق              . في الممارس التجاري النشاط لحقيقة مطابقته مدى حيث من السجل انتظام وحسن العملي

الحالت                  بعض في يقع أن يجب القيد شطب أن التجارة قانون أحكام بعض من يستشف فإنه ذلك ومع
نشاطه              توقف عند التاجر على يجب أنه التجارية الدفاتر بصدد المقررة القواعد بعض فبمقتضى

ذلك . "     "            يفيد بما عليه للتأشير العدل للكاتب الصلي اليومية دفتر تقديم وفاته عند ورثته وعلى التجاري
من                 فإنه التجاري السجل في التسجيل الواجب من كان إذا أنه المتقدمة القاعدة على ً نرىوقياسا عليه

التالية          :  الحالت إحدى تحققت اذا فيه القيد شطب ايضا الضروري

العتزال-        . أو الترك بسبب التجاري النشاط توقف أ

التاجر-   . وفاة ب

الشركة-    . تصفية انتهاء جـ

مما                ، ً وانتهاؤهفعل التجاري النشاط انقطاع هي واحدة مشتركة حالة الواقع في الفرضيات هذه وتقرر
طلب       .           تقديم خلل من والثانية الولى الحالة في الشط ويتم السجل من القيد محو الى بالضرورة يؤدي



تقرر                   إذا الوفاة حالة في ورثته من أو التجاري نشاطه توقف عند نفسه التاجر قبل من السجل دائرة الى
 . أما               القيد لشطب عندئذ محل فل التجاري الستغلل في الورثة استمر فلو ً نهائيا التجاري المحل إغلق

من                النتهاء وبعد التصفية يتولى الذي المصفي على يقع الشطب بطلب اللتزام فإن الشركة تصفية حالة
من                محتفظة تبقى الشركة لن تصفيتها وقبل انحللها بعد الشركة قيد شطب يمكن فل التصفية عملية
الى               أدت التي الحالة كانت ً القانونيوأيا بوجودها أي المعنوية بشخصيتها التصفية ولغاية النحلل حين

  ) تاريخ             )  من مثل شهر محددة زمنية فترة خلل يقدم أن يجب الشطب طلب فإن التجاري النشاط توقف
للمسجل     .           كان المدة تلك خلل المذكور الطلب يقدم لم فإذا الشطب تستوجب التي الواقعة تحقق

         . طلب       عدم في البعض إهمال تلفي الجراءات هذه وتستهدف نفسه تلقاء من القيد شطب في الحق
زوال                  بعد حقيقية غير قيود بقاء الى ً يؤديعمل قد مما ، التجاري النشاط توقف رغم القيد شطب

.     ً تاما ً نفسهازوال التجارية المشاريع

للتسجيل :    : القانونية الثار ً خامسا

في             :-     القيد أن يلي بما إجمالها يمكن قانونية آثار جملة التجاري السجل في التسجيل على يترتب
اكتسابه              وبالتالي التجاري للنشاط الشخص مزاولة على قانونية لقرينة ً منشئا ً يعتبرأول التجاري السجل

بتسجيل  .                تاجر كل تلزم التي التجارة قانون من التاسعة المادة نص من صراحة ذلك ويتضح التاجر لصفة
آخر              .    جانب من الثبات طرق بكافة العكس لثبات قابلة القرينة هذه أن بيد التجاري السجل في اسمه

الولى                 الفقرة تنص إذ التجاري السم لحماية لزما أمرا السجل في القيد من جعل التجارة قانون فإن
لقانون      "            هذا لحكام ً وفقا ً تجاريا ً التجارياسما السجل في قيد من أنه على والعشرين الرابعة المادة من

حدود                ضمن السم صاحب يزاوله الذي التجارة نوع في آخر شخص قبل من استعماله يجوز فل
السم       " .          استعمال من للغير يمكن ل بأنه يعني وهذا فيها قيده تم التي المحافظات أو المحافظة

شخص     .          أي معارضة ً قانونا المسجل التجاري السم لصاحب ويحق آخر شخص باسم المسجل التجاري
يجوز   .             وهل الغير على حجة السجل في المدونة البيانات تعتبر هل ولكن التجاري اسمه يستعمل

خلف                  وعلى الواقع في التجارة قانون مشرع يتعرض لم ؟ السجل في تسجيله يتم لم بيان بأي الحتجاج
في       .            للقيد يعط لم المشرع بأن ذلك من البعض يستخلص وقد الفرضية لهذه الملغى القانون في ورد ما
في                  حجية أية السجل في المدونة البيانات على يضفي ل التجارة قانون أن بمعنى الثر هذا مثل السجل

التجاري  .            .      للسجل أن هو وسندنا به الخذ تقديرنا حسب يمكن ل التصور هذا مثل أن بيد الغير مواجهة
من      .           .  العلنية مبدأ على القانون وبحكم آخر جانب من ويقوم التجارية المواد في قانوني إشهار وظيفة
يعدم             .     ذلك لخلف والقول الغير على حجية السجل في المدونة والبيانات القيود اعتبار من لبد فإنه هذا

في                المدونة البيانات بأن ً آنفا بينا الساس هذا وعلى القانونية أهميته ويهدم للسجل الشهار وظيفة
في                  القيد واجب بيان بأي الغير هذا على الحتجاج يجوز ل وبالمقابل ، الغير على حجية لها السجل

أن            .        الى ً أخيرا التنويه من ولبد هذا البيان بمضمون الغير علم ثبت إذا إل اللهم قيده يتم ولم السجل
رقم      الملغي التجارية الشركات في        1975لسنة  31قانون لزما ً التجاريشرطا السجل في القيد جعل

العراق            . في التجارية العمال لبدء أو المعنوية الشخصية الشركات لكتساب الحالت بعض

التسجيل :     بالتزام الخلل جزاء ً سادسا

الواردة                البيانات صحة من تتثبت أن المختصة والصناعية التجارية الغرفة على يجب انه من الرغم على
الحكام                  البيانات هذه تخالف أن ذلك مع يقع فإنه ، الحال لواقع مطابقتها تراقب وأن السجل في

فإنه                التسجيل أحكام مراعاة عدم عند أي ، الحالة هذه وفي السجل في بالتسجيل المتعلقة القانونية
مدني         . وجزاء ، جنائي جزاء الجزاءات من نوعين يترتب

الجنائي.   :1 الجزاء

ألف                   على يزيد ل العلى وحدها دينار مائة عن يقل ل الدنى حدها مالية غرامة صورة الجزاء هذا يتخذ
 . عليه                  السجل في بالقيد الخاصة الحكام من أيا خالف ً معنويا أم كان ً طبيعيا ً تاجرشخصا كل على ، دينار

قانوني                حكم لي مخالفة فيها تقع التي الحوال جميع في التطبيق واجبة تكون المذكورة العقوبة فإن
ما                 ذكر عدم عند أو ، القيد لجراء المقررة المدد مخالفة عند المذكورة بالعقوبة فيؤخذ للتسجيل مقرر



في              المخالفة كانت أو للتاجر التجاري بالنشاط المتعلقة والمطبوعات المراسلت جميع في ذكره يجب
عند        .       أشد عقوبة الشركات قانون ويقرر السجل لدائرة كاذبة وهمية ومعلومات بيانات تقديم صورة

المادة           تنص إذ للحقيقة مطابقة غير ومعلومات بيانات تقديم أنه      "213تعمد على الشركات قانون من
نشاط                 حول رسمية جهة الى صحيحة غير معلومات او بيانات عمد عن أعطى شركة في مسؤول كل

دينار ...                    ألف عن تقل ل بغرامة أو السنة على تزيد ول أشهر ثلثة عن تقل ل مدة بالحبس يعاقب الشركة
. "         ً بالعقوبتينمعا أو ً آلفدينارا ثلثة على تزيد ول

المدني.   :2 الجزاء

               ً الكاذبضررا الوهمي القيد أو التجاري السجل في التسجيل عدم رتب أنه هي المدني الجزاء وصورة
في                 بيناه لما ً وطبقا ، آخر جانب من يمكن ول المدنية المسؤولية لحكام وفقا التعويض يجب للغير

السجل             . في يدون ولم التسجيل واجب بيان بأي الغير على الحتجاج السابقة الفقرة

    / التجاري  السم اتخاذ واجب الثاني المطلب
رقم              التجارية السماء قانون هو خاص قانون العراق في التجاري السم ينظم 1959لسنة  25كان

رقم    بالقانون رقم.          1975لسنة  60المعدل الجديد التجارة قانون بصدور ألغي القانون هذا لسنة 30لكن
رقم    1984 الشركات رقم        1983لسنة  36وقانون الحالي التجارية الشركات بقانون ألغي لسنة 21الذي
1997. التجاري.     السم نظما واللذين

: التجاري/    بالسم المقصود أول

السم               ويتألف معنوي أو طبيعي شخص أي بموجبها النشاط يزاول تسمية كل التجاري بالسم يقصد
شركة                أو طبيعي شخص يديرها تجارية منشأ أية للجمهور بالنسبة يعني مبتكر مصلح كل من التجاري
الرواد         "    "  "   معرض او الحديثة الزياء محلت مثل يقال كأن معها للتعامل واستقطابه به التأثير يمكن

صراحة   " .             ذلك ويتضح لقبه أو نفسه التجاري المشروع مستغل اسم يكون وقد الكهربائية المواد لتجارة
اسمه          "        من يتخذ أن الفرد للتاجر يجوز يقرر الذي التجارة قانون من والعشرين الثانية المادة نص من

مع          "          الحالة هذه في يندمج التجاري السم أن بيد ً تجاريا ً اسما ملئمة أخرى تسميه أية أو لقبه أو الثلثي
بالمنشأة  .              ً يتعلقأساسا ً موضوعيا ً عنصرا يعتبر التجاري السم فإن أمر من يكن ومهما التجاري العنوان
      . السم        لمفهوم التجاري المشرع تعرض وقد الخرى المنشآت من غيرها عن تمييزها لغرض التجارية

السم           .      يكون أن يجب إذ التجارة قانون من والعشرين الحادية المادة نص خلل من وعناصره التجاري
يجوز             "   ل وأنه التجارية المنشأة أو للتاجر التجاري النشاط لتمييز وسيلة المادة هذه بمقتضى المذكور
للنظام                  ً مخالفا ً بيانا يضمنه أن أو العراقية غير أو العربية غير السماء من التجاري اسمه يتخذ أن للتاجر

فإنه                "    ذلك ومع التجاري نشاطه بحقيقة أو حاله بواقع إيهامه أو الجمهور تضليل شأنه من ً بيانا أو العام
أو                  شركة لفرع يعود السم ذلك كان إذا والوطنية العربية غير السماء من التجاري السم يكون أن يجوز

العراق               "   فرع مصطلح السم هذا الى يضاف أن بشرط العراق في مجاز أجنبي لتاجر أو أجنبية مؤسسة
العناصر" .                 ضمن من يكونا أن يمكن لقبه أو للتاجر الشخصي السم أن المتقدمة الحكام من يتبين

إجراء   .             يمكن ل بحيث التجاري والعنوان المذكور السم يختلط قد الصورة وبهذه التجاري للسم المكونة
         .         ً يقبلقطعا ل اللقب أو المدني السم لن ذلك قبوله الواقع في العسير من أمر وهو بينهما التفرقة

التجاري                المحل عناصر من ً معنويا ً التجاريعنصرا السم يعتبر بينما بالمال تقويمها يمكن ول عنها التفرغ
القانون              .    " بحكم ويجوز للغير به التصرف حالة في المتجر مع وانتقاله عنه التفرغ ويجوز مالية قيمة له

في                    حقوقه إليه آلت من أو المتنازل له أذن إذا سلفه اسم يستعمل أن تجاري محل ملكية إليه تنتقل أن
يضاف                    أن على ذلك في حقوقه إليه آلت من أو المتنازل له أذن إذا سلفه اسم يستعمل أن على ذلك

عناصر                  ضمن من اللقب أو المدني السم اعتبار فإن هذا وعلى الملكية انتقال على يدل بيان السم الى
ما           .        هذه نظرنا وجهة يؤيد ما ولعل تلفيه الولى من وكان والخلط للرتباك يؤدي ً امرا يعد التجاري السم

قانون    في رقم          1975لسنة  60ورد التجارية السماء لقانون معدل جاء الذي ، ، 1959لسنة  25الملغي
يلي          : ما على المذكور القانون من الثانية المادة تنص إذ



القانون"        : هذا لغرض تجاريا اسما يسجل ل

المميزة.      .1 الصفة من الخالي السم

قوانين.               2 بموجب ممنوع استعماله أن أو منشآتها أو الدولة مؤسسات من بأنه يوحي الذي السم
أخرى .

العامة.           .3 المصلحة مع يتعارض الذي أو العام للنظام المخالف السم

الجمهور.               .4 استغلل أو تضليل الى يؤدي والذي للواقع المطابق غير أو الملئم غير السم

المسجل.             5 يقتنع التي المشهورة السماء او الجنبية الشركات فروع أسماء عدا الجنبية السماء
تسجيلها  . بضرورة

المسجلة.     .6 للسماء المشابهة السماء

خاص.           .7 بنص استثنى ما إل الوطنية أو العربية غير السماء
 . وعلى                التجاري السم لتكوين لزمين غير اللقب أو الشخصي السم بأن صراحة النص هذا من يتضح إذ

العملي               الواقع في يلحظ التجاري السم في كعناصر واللقب المدني السم استعمال فإن حال أية
إلخ  .    :          ....  . إبراهيم زكي معرض أو والسياحة للنقل محمود أحمد مكتب يقال كأن ومثاله واسع بشكل

على        "        للشركة التجاري السم يدل أن بوجوب يقضي التجارة قانون فإن التجارية للشركة بالنسبة أما
."                 ً فرديا ً مشروعا أو بسيطة او تضامنية شركة كانت إن الشركاء أحد أسم القل على يحتوي وأن نوعها

   "            ً المؤسسونعقدا يعد أن ضرورة الشركات قانون من عشرة الثالثة المادة من الولى الفقرة وتضيف
 ) إن ...   :            ) مختلطة كلمة إضافة مع نوعها فيه يذكر نشاطها من المستمد الشركة أسم ً يحتويأول للشركة

تسمية                  أية إضافة ويجوز ً فرديا ً مشروعا أو تضامنية كانت إن القل في أعضائها أحد وأسم مختلطة كانت
محل      "            على المذكور السم يثبت أن يجب فإنه الحوال جميع وفي محدودة أو مساهمة كانت إن مقبولة

) يكون         "       ) أن على عنها يصدر ما وكل ووثائقها وشهاداتها أوراقها على يطبع وأن الرئيسي الشركة غدارة
. الضافة          سبيل على أجنبية لغة استعمال جواز مع العربية باللغة

: به/       يشتبه عما التجاري السم تمييز ثانيا

: والغموض              للخلط ً دفعا به يشتبه قد ما بعض عن التجاري السم تمييز الضروري من
يتخذه.               1 الذي السم هو التجاري فالعنوان ، التجاري العنوان عن التجاري السم تمييز ً فينبغيأول

بالنشاط –   –           المتعلقة الوراق على به والتوقيع التجارية معاملته إجراء لجل الفرد التاجر الشخص
العنوان .              يكون أن ويجب أسرته وأسم للشخص المدني السم هي التجاري العنوان وعناصر التجاري

يجب      .            فإنه آخر عنوان مع تجاري عنوان تشابه وأن وقع فلو قبل المسجلة العناوين عن ً التجاريمختلفا
        . ذاتي         عنصر عن عبارة التجاري العنوان فإن عليه الخر العنوان عن يميزه ما أحدهما الى يضاف أن

مالية                 قيمة له وليست للغير به التصرف يمكن ل الشخاص من غيره عن ليميزه الشخص الى ينصرف
التجاري          . للسم بالنسبة رأينا ما خلف على لصاحبه توقيع فهو

شأنه.           .       2 من رمز بأي تتمثل الخيرة فهذه التجارية والعلمة التجاري السم بين يخلط ل أن ينبغي كذلك
الغير         .      – تمكين استعمالها من ويستهدف معين منتج قبل من السوق في المعروضة السلع تمييز
  . أن –              ويجوز أخرى مرة طلبها ثم ومن نوعيتها يقدر التي والسلع البضائع من التحقق من المستهلك

المادة               وتعرف متناسقة ألوان مجموعة من أو هندسية أشكال أو حروف من التجارية العلقة تكون
رقم        التجارية والبيانات العلمات قانون من بقولها      : "1957لسنة  21الولى التجارية العلمة ، المعدل

والرسوم              والرقام والحروف والمضاءات الكلمات من ً مميزا ً يتخذشكل ما كل تجارية علمة يعتبر
أو                ما لبضاعة استعماله طلب أو استعمل إذا منها مجموع أي أو والنقوش والتصاوير والختام والعناوين
بها                   التجار أو إنتاجها أو صنعها بسبب العلمة صاحب تخص البضاعة تلك أن على للدللة بها تعلق له كان

معه   " .             تنتقل التجاري المحل عناصر من ً وعنصرا ً معنويا ً التجاريةمال العلمة وتعتبر للبيع عرضها أو



. وبيعه      به التصرف حالة في للغير
الى.              3 يؤدي ما بكل يعني الصناعي فالرسم الصناعية والنماذج الرسوم عن ً أيضا التجاري السم ويختلف

ورق            .    ذلك ومثال حرفية أو صناعية بطريقة له كتصميم استعماله ويمكن ً خاصا ً النتاجمظهرا إكساب
يختلف           .   وبهذا والسجاد للنسيج اللزمة والمواد الخزفية الواني على توضع التي والرسوم الجدران

معين              . تجاري لنتاج والعلن الدعاية من كنوع يستخدم الذي الفني الرسم عن الصناعي الرسم
من  "          "     النوع بهذا وتظهر الفنية كاللوحة صورة لعطاء واللون الخط تنظيم على يقوم الفني فالرسم

النموذج "      ...     "  .   أما القانونية الحماية عليها ويستحق للرسم المبدع المبتكر الفنان شخصية الرسوم
أو           .     السيارات نماذج ومثاله معين صناعي إنتاج لعمل كتصميم استعماله يمكن تشكيل كل فهو الصناعي

ويحمي              استثماره بحق الصناعي النموذج أو الرسم واضع ويتمتع الساعات ونماذج والطائرات السفن
عناصر          .      من والنماذج الرسوم وتعتبر المشروع الغير الستغلل أوجه جميع من الحق هذا ً القانونعموما

. وبيعه               التجاري بالمحل التصرف عند للغير وتنتقل ً معنويا منقول مال تمثل فهي المعنوية التجاري المحل

: التجاري/    السم اتخاذ واجب ثالثا
السماء                قانون يشوب كان الذي النقص سببه نقاش محل كان ً الصددتساؤل بهذا التجارة قانون حسم

رقم   رقم         1959لسنة  25التجارية الملغي التجارة وقانون ، المختلفة وتعديلته 1970لسنة  149الملغي
هذا                ونتيجة ً تجاريا ً التجارياسما المشروع اتخاذ وجوب على ً إيجابيا أو ً الشارةسلبا عدم حيث من

شاء                   وأن اتخذه الشخص شاء إن ً بلحقا ً واجبا يعد ل التجاري السم اتخاذ إن الى البعض ذهب النقص
لممارسة                   العملي الواقع أن من الرغم على ، قانوني أثر أي ذلك على يترتب أن دون عنه النظر صرف

         .       ً التجاريواجبا السم اعتبار الى آخر رأي ذهب بينما للمشروع يكون أن فعل يوجب التجاري النشاط
 . وعلى               اتخاذه عند السم هذا تسجيل تلزم التي التجاري السجل أحكام بعض ظاهر على ً استنادا ً قانونيا

الفقرة                  تقرر إذ الصدد بهذا غموض كل وأزال النقاش هذا حسم قد النافذ التجارة قانون فإن حال أية
أو         : "        كان ً طبيعيا شخصا تاجر كل على وأنه المذكور القانون من والعشرين الحادية المادة من الولى
عليه               .  التجارية السماء من غيره عن بوضوح ً مختلفا ً تجاريا ً التجارياسما نشاطه لتمييز يتخذ أن ً معنويا

ومراعاة              اتخاذه الجماعي أو الفردي التجاري المشروع على قانوني واجب التجاري السم فإن إذن
 . إضافة                 دينار ألف على تزيد ول دينار مائة عن تقل ل بغرامة يتمثل لجزاء يتعرض ذلك وخلف أحكامه

-: النتائج            من يلي ما التجاري السم اتخاذ على يترتب فإنه ذلك على

إذا-                 تسجيله ورفض ، القانون لحكام ً كانموافقا إذا التجارية السماء مسجل قبل من تسجيله ضرورة أ
الحكام    . لهذه ً كانمخالفا

في-   .              قيده رفض أو التجاري السم قيد قرار نشر التجارية السماء مسجل على نشره ضرورة ب
      .        ً الرفضقابل أو التسجيل قرار ويكون إصدارها المختصة والصناعية التجارية الغرفة تتولى التي النشرة

ذوي               تبليغ تاريخ من ً يوما ثلثين خلل وذلك البداءة محاكم القضائية الجهات أمام والطعن للعتراض
. بالقرار  العلقة

اعتراض-         .          عند الغير من بطلب يتم أن إما والشطب للقانون ً سجلخلفا قد كان إذا شطبه ضرورة جـ
أنه       .       .        لديه تحقق إذا وقت أي في المسجل ذات من يتم أن وإما السم قيد على المسجل لدى الغير هذا

              ً التجاريةوقابل السماء نشرة في للنشر ً الحوالخاضعا جميع في الشطب قرار ويكون للقانون مخالف
ذوي       –   –        تبلغ تاريخ من ً ثلثينيوما خلل البداءة محاكم القضائية الجهات أمام للطعن آخر جانب من

. بالقرار  العلقة

التجاري.   "   "     . المحل واجهة على التجاري السم تثبيته ضرورة د

: التجاري/    السم حماية رابعا
من               معارضة بحق تتمثل حماية القانون لحكام ً المسجلوفقا التجاري السم على التجارة قانون يضفي

المادة                من الولى الفقرة تنص إذ يمارسه الذي التجاري النشاط في استعماله في للغير السم سجل
لحكام       : "          ً وفقا ً تجاريا اسما التجاري السجل في قيد من أنه على التجارة قانون من والعشرين الرابعة
ضمن                  السم صاحب يزاوله الذي التجارة نوع في آخر شخص قبل من استعماله يجوز فل القانون هذا



استعمال        "        عند تقديرنا حسب الحكم بنفس ويؤخذ فيها قيده تم التي المحافظات أو المحافظة حدود
جهة              .  من بينهما الخلط الى التشابه ذلك يؤدي بحيث ً المسجلقبل التجاري للسم مشابه لسم الغير

أو                 الجمهور تضليل الى مؤديا أو التجاري النشاط لواقع ملئم غير ً تجاريا ً اسما يتخذ من يتعرض أخرى
تزيد                    ول دينار مائة عن تقل ل بغرامة تتمثل جزائية لعقوبة العربية غير السماء من كان أو ، العام ً مخالفا

             . بالتعويض   يطالب أن التجاري لسمه الغير استعمال بسبب ضرر لحقه لمن ً أخيرا ويجوز دينار ألف على
. المدنية    المسؤولية لحكام ً طبقا



   / التجارية  الدفاتر مسك الثالث المطلب
  . قواعدا            ووضع انواعها وحدد تجارية دفاتر مسك والمعنوي الطبيعي التاجر على العراقي القانون أوجب

:   . يأتي          وكما الثبات في حجيتها وفي للقضاء وتقديمها مسكها في الدفاتر لهذه

: التجارية/    الدفاتر أهمية أول

: يلي       فيما التجارية الدفاتر أهمية إجمال يمكن
النشطة-              ١ أوجه رقابة من المختلفة وأجهزتها الدولة تمكن أنها في التجارية الدفاتر أهمية تبدو

الدولة             خطة في المحددة القتصادية الهداف مع اتساقها مدي لمعرفة المختلفة، ٠القتصادية

المالي-                .٢ مركزه حقيقة علي الوقوف من تمكنه أنها في للتاجر بالنسبة التجارية الدفاتر أهمية تبدو
. إصلحه               يتم حتي الخلل أو الضعف وأوجه التجارية العمال مباشرة في نجاحه مدي ومعرفة

بما-                ٣ يتمسك أن يستطيع الذي الغير حيث القضاء، أمام إثبات كوسيلة ً هاما ً دورا التجارية الدفاتر تلعب
التاجر    . ضد بها دون

يمسكها-               ٤ التي الدفاتر في المفروض من أنه حيث الئتمان، تيسير في كوسيلة التجارية الدفاتر تصلح
. عملياته               عن الكشف في صادقة تكون وإن المالية، أحواله عن معبرة تكون أن التاجر

خللها-                ٥ من لنه التدليس أو بالتقصير الفلس عقوبة من يعفي التاجر فإن منتظمة الدفاتر كانت إذا
فيه              . لرادته دخل ل ظرف نتيجة كان الفلس وأن نيته حسن يثبت أن يستطيع

أما-               ٦ للتاجر، الضريبي الوعاء تقدير يتم خللها من حيث الضرائب، دائرة المنظمة التجارية الدفاتر تفيد
الجزافي                 التقدير إلى تلجأ الضرائب مصلحة فإن ً موجودةأصل غير أو منتظمة غير الدفاتر هذه كانت إذا

عناصر               لكل شموله تضمن حتي فيه مغالى عادة يكون التقدير وهذا الضريبي التاجر وعاء لمعرفة
. للتاجر   التجاري النشاط

: التجارية/    الدفاتر أنواع ثانيا
عن                ) ماله رأس يقل ل الذي التاجر على التجارة قانون من عشرة الثانية المادة لمنطوق ً (30000وفقا

مركزه               بيان تكفل بطريقة وأهميتها تجارية طبيعة تستلزمها التي الدفاتر يمسك أن دينار ألف ثلثين
التيين .         : - الدفترين يمسك أن الحوال جميع في وعليه المالي

اليومية.   .1 دفتر
الستاذ.   .2 دفتر

الرسائل        "       من الصل طبق بصور يحتفظ بأن التاجر القانون من عشرة السادسة المادة وتلزم
هذه          .     يحفظ أن وعليه بتجارته والمتعلقة يتسلمها أو يرسلها التي المحررات من وغيرها والبرقيات

من    " .             يشاء ما إمساك التاجر إمكان في أن الحكام هذه من يلحظ وواضحة منظمة بطريقة المحررات
النشاط                ممارسة عند أدنى كحد دفتران لديه يكون أن الوقت بنفس ملزم أنه بيد التجارية الدفاتر

تجارية         .      ودفاتر إلزامية تجارية دفاتر نوعين على التجارية الدفاتر أن القول فيمكن وعليه التجاري
النواع .         : هذه من نوع لكل يلي فيما ونعرض اختيارية

اللزامية-   :  الدفاتر أ
اثنان              : ، التجارة قانون من عشرة الثانية المادة نص بمقتضى ، اللزامية التجارية الدفاتر

اليومية.   .1 دفتر
الستاذ.   .2 دفتر

الرسائل                من الصل طبق بصور يحتفظ أن ، عشرة السادسة المادة أحكام حسب التاجر على ويجب
بتجارته          . والمتعلقة يتسلمها أو يرسلها التي المحررات من وغيرها والبرقيات



اليومية.   : 1 دفتر
الصلي             :    اليومية دفتر لليومية دفتر بين التجارة قانون ويميز التجارية الدفاتر أهم من اليومية دفتر يعتبر
            . تدرج   الذي الدفتر ذلك بأنه الصلي اليومية دفتر عشرة الثالثة المادة وتعرف المساعد اليومية ودفتر

الى : "                بالضافة الفرد التاجر وعلى التاجر بها يقوم التي التجارية العمليات جميع بيوم ً ويوما ً تفصيل فيه
هو          " .         اليومية دفتر ان النص هذا من يتبين بيوم ً يوما الشخصية مسحوباته الدفتر هذا في يقيد أن ذلك

الذي               المفصل اليومي المحضر وأنه التاجر أو التجاري المشروع أعمال جميع عليه تركز الذي الساس
دفتر          .       أن المذكور النص من ويستخلص التجاري يومه أثناء التاجر بها يقوم التي العمال جميع يتضمن

التالية        : القيود على يحتوي أن يجب الصلي اليومية

ظهره.          .        1 أو قبله أو وباعه أشتراه ما كبيان ً وتفصيل ً يوميا التاجر بها يقوم التي المالية العمليات جميع
يومه   .            . في باشرها التي العمليات كافة الدفتر هذا في تدون ً وعموما التجارية الوراق من

ثابت.               ...2 مبلغ أو كمرتب أو ومعاشه الخاصة لحاجاته يقررها التي كالمبالغ الشخصية مسحوباته جميع
أهمية                 مدى تبيان في تكمن الجراء هذا من والحكمة بيوم ً ويوما تامة بصورة المسحوبات هذه وتدون إلخ

    . جميع          قيد أن على الغير وحقوق التجاري المشروع التزامات على وتأثيرها وحقيقتها المسحوبات هذه
المنشآت                 في وبالذات للرتباك مدعاة يكون قد واحد دفتر في واحد يوم في تقع التي التجارية العمليات

يومية        .        دفاتر استعمال القانون أجاز للرتباك ً وتلقيا العمليات هذه وتختلف فيها تكثر التي الكبيرة
العمليات               من المختلفة النواع تفصيلت بتبيان منها واحد كل يختص الصلي اليومية دفتر بجانب مساعدة

وخامس.             القبض لوراق وآخر للصندوق وثالث للمبيعات وآخر للمشتريات دفتر يوجد كأن التجارية
دفتر  .                في بالتفصيل التجارية العمليات قيد الى عندئذ حاجة فل الدفاتر هذه مسك تم وإذا الدفع لوراق

منتظمة                . مواعيد في الصلي اليومية دفتر في العمليات هذه إجمالي بترحيل يكتفي إنما الصلي اليومية
كل         .         اعتبر هذه الترحيل عملية تتم لم وإذا ً فشهرا شهرا أي شهر بفترة المواعيد هذه القانون ويحدد

تنظيم                 في القانون يتطلبها التي الشروط جميع فيه تتبع أن يجب وبالتالي أصلي يومية دفتر مساعد دفتر
التجارية  . الدفاتر

الستاذ.   : 2 دفتر
تفاصيل                   يتضمنه أن يجب ما خلل من الهمية هذه وتبدو اليومية دفتر أهمية عن الدفتر هذا أهمية تقل ل

نهاية                 في التاجر لدى الموجودة البضاعة تفاصيل على الدفتر هذا يتضمن أن القانون يلزم إذ وبيانات قيود
مستقلة                . وقوائم دفاتر في واردة الموال تلك تفصيلت كانت إذا عنها إجمالي بيان أو المالية السنة

الميزانية      .           من صورة ذلك فوق الدفتر هذا يتضمن أن ويجب الستاذ لدفتر والقوائم الدفاتر تلك وتعتبر
    . جدول             عن عبارة والميزانية منها صورة أو نسخة به ترفق أو ، والخسائر الرباح وحسابات السنوية

هذا             .   ويتألف مالية سنة في التاجر أو التجاري للمشروع واليجابي السلبي المالي المركز يوضح حسابي
الغير              قبل التاجر وحقوق والمنقولة الثابتة الموال وهي الصول لمفردات أحدهما جانبين من بجدول

علوة               للغير التاجر أو التجاري المشروع على التي الديون مقدار منه يستخلص الخصوم لمفردات والخر
دفتر        .          في الميزانية من صورة تحرير وجوب أن والواقع الذمة على دين أول بوصفه المال رأس على

أساسين     :- غرضين تحقيق يستهدف الستاذ

. وواضحة :               دقيقة بصورة التجاري المشروع أو التاجر قبل من المستغل المال رأس مقدار تبيان الول

أغراض :               تحقيق سبيل في الستثمار ومقدار المال رأس فيها استثمر التي والوجه الكيفية تبيان الثاني
المتواجدة  .              التجارية الموال عن شاملة صورة يعطي عام جرد دفتر إذن الستاذ دفتر التجاري المشروع

التاجر              . أو التجاري للمشروع الفعلي المالي المركز الوقت بنفس ويوضح المالية السنة نهاية في

والوثائق.    3 المراسلت صور ملف

من        :          الصل طبق بصور يحتفظ أن التاجر على أنه التجارة قانون من عشرة السادسة المادة تنص
يحفظ           .    أن وعليه بتجارته والمتعلقة يتسلمها أو يرسلها التي المحررات من وغيرها والبرقيات الرسائل



أو     .           "   " ملف يمسك أن التاجر على يجب أنه النص هذا من يتبين وواضحة منظمة بطريقة المحررات هذه
ولهذا "               .  ً تجاريا معه يتعامل بمن علقته تحديد في أهمية لها التي المستندات كافة صور لحفظ فايل

بالمعنى               التجارية الدفاتر في المقيدة والبيانات الرقام من المستمدة الدلة تأييد في خاصة أهمية الملف
صور               جميع يشمل أن يجب أنه أي الواسع بالمعنى المراسلت صور ملف تفسير ويتعين الدقيق

ناحية     .           من أهميتها لها المستندات صور أن في جدال ول التجارية بالعمال تتصل التي المستندات
الحسابية            بالقيود ومقارنتها ببعض بعضها ومقارنتها الصلية والمراسلت المستندات تقديم عند الثبات

عليها        . المتنازع الوقائع لثبات التجاري الدفتر في المدونة

الختيارية-   : الدفاتر ب

وكما               .     أوضحنا كما فله بيانها ورد ما غير أخرى دفاتر التاجر إمساك دون الواقع في يحول ما ثمة ليس
المعاملت                تستلزمها التي الدفاتر من يشاء ما يتخذ أن التجارة قانون من عشر الثانية المادة تقرر

دفاتر              باستعمال التجاري الواقع في العادة جرت وقد ً قانونا المقررة اللزامية الدفاتر عدا التجارية
هي        : الدفاتر هذه وأهم اللزامية الدفاتر بجانب اختيارية

المسودة.   :1 دفتر

اليومية                 دفتر الى وعناية بدقة لنقلها ً تمهيدا التاجر بها يقوم التي العمليات جميع الدفتر هذا في يدون
الختصار   . من بشيء

الصندوق.   :2 دفتر

النقود            .      حركة إثبات يمكن وبواسطته مبالغ من الصندوق من يخرج وما يدخل ما فيه يدون دفتر وهو
هذا           .   ويستعمل التاجر لدى الموجودة النقدية السيولة مقدار من التحقق وبالتالي والواردة الصادرة

والقبض            . الدفع عمليات فيها تتوالى التي المصرفية المؤسسات في خاصة بصورة الدفتر

التجارية.    : 3 الوراق دفتر

استحقاقها               . مواعيد مع لمر أو التاجر على المسحوبة التجارية الوراق جميع الدفتر هذا في ويسجل
المخزن.   :4 دفتر

يجوز           .       أنه الى الشارة وتجدر هذا التجاري المحل من وتخرج تدخل التي البضائع ببيان الدفتر هذا يتعلق
التقنية              الجهزة باستخدام وصورها المراسلت دفتر وعن المساعد اليومية دفتر عن يستعيض أن للتاجر

. المالي         مركزه وبيان حسابته تنظيم في المتطورة الحديثة والساليب

التجارية/     الدفاتر مسك قواعد ثالثا

هنا             .   ومن التجارية المعاملت في الثبات طرق من وطريق التجاري للنشاط تقييم أداة التجارية الدفاتر
عقوبات               الوقت بنفس ورتب مراعتها يجب خاصة لحكام الدفاتر هذه مسك أخضع قد المشرع فإن

المرتبة     .            الجزاءات ذلك بعد نوضح ثم الدفاتر مسك لصول ً نتعرضأول الحكام بهذه الخلل على رادعة
الدفاتر       . هذه بمسك الخاصة بالقواعد الخلل على

التجارية-     . الدفاتر مسك أصول أ
التالية         : القواعد وفق التجارية الدفاتر مسك يكون ان يجب

1. السطور-                    بين أو الهوامش في كتابة أو محو أو شطب أو فراغ أي من خالية الدفاتر هذه تكون أن
تلفي           .      الجراء هذا من والقصد التجارية الدفاتر مسك في التامة الدقة مراعاة يجب انه ذلك ومعنى

بيان                 تصحيح يجوز ل وعليه التاريخ تقديم او التغيير أو للضافة ً ومنعا الوهمية العمليات تدوين او الغش
معاكسة          .        بكتابة الخطأ هذا تصحيح يقتضي وإنما الحقل نفس في التجاري الدفتر في خطأ أدرج قد كان



اكتشافه  . بتاريخ

فيه-                 2 ورقة كل يوقع وأن صفحاته من صفحة كل ترقم أن الصلي اليومية دفتر استعمال قبل يتعين
والحكمة                 الدفتر منها يتكون التي الصفحات عدد يذكر أن بعد الدائرة ختم عليه يضع وأن العدل الكاتب

بأكمله                   الدفتر يعدم أن أو غيرها بها يستبدل أن أو الدفتر صفحات بعض إخفاء صنع هي القاعدة هذه من
هذه    .            وتستعمل حساباته لتنظيم بطاقات يستعمل التجاري المشروع كان إذا أما مصطنع آخر به ويبدل

تصدرها              التي التعليمات وفق تصديقها يجب فإنه الشتراكي القطاع مؤسسات في الواقع في البطاقات
. التجارة  وزارة

الصفحات-               3 عدد على للتصديق العدل الكاتب الى المالية السنة نهاية في التجاري الدفتر تقديم يجب
العدل     .           للكاتب يقدم أن يتعين التجاري بالدفتر العمل انتهاء وعند المالية السنة خلل استعملت التي

. ذلك    يفيد بما للتأشير

للكاتب-               4 التجاري الدفتر تقديم وفاته عند ورثته وعلى التجاري نشاطه توقف عند التاجر على ينبغي
. ذلك      يفيد بما عليه للتأشير العدل

التاجر                   . يد بخط القيود تدرج لم اذا التجاري الدفتر انتظام مدى على أثر ل أنه إليه الشارة يجب ومما
العمليات               تدوين اشتراط ضمنها من ليس معينة بإجراءات القيام هو المشرع اشترطه ما لن وذلك

رقم                الثبات قانون من والثلثين الثانية المادة منطوق من ذلك ويتضح التاجر يد بخط لسنة 107التجارية
وغير .        : "        1979 المنتظمة اللزامية الدفاتر في المدونة القيود أول  يلي ما على المادة هذه تنص إذ

قبله                 من المدونة القيود حكم في تعتبر ذلك في المأذونين الدفاتر صاحب مع العاملين قبل من المنتظمة
        ) يقيم" . :        ) أن الى ورضاه صاحبها بعلم دونت أنها ً أول الفقرة في ذكرها الواردة القيود في يفترض ً ثانيا

. ذلك    عكس على الدليل

التجارية))    (( بالدفاتر الحتفاظ مدة

الحتفاظ                وورثته التاجر على يجب أنه الدفاتر لمسك بيانها السابقة القواعد من تقدم ما الى يضاف
الدفتر               على التأشير تاريخ من تبدأ سنوات سبع مدة فيها الواردة للقيود المؤيدة والمحررات بالدفاتر

والبرقيات          )    الرسائل بأصول الحتفاظ ً ايضا وورثته التاجر وعلى التاجر نشاط بوقف او صفحاته بانتهاء
بأن            .     للتاجر المشرع ويسمح ورودها او اصدارها تاريخ من تبدأ سنوات سبع مدة صورها او والتلكس

      . ) قبيل        )  من المذكورة المدة تعتبر ول سنوات سبع المذكورة المدة خلل الصل من ً بالصوربدل يحتفظ
قرينة                  قيام مرورها على يترتب بل الدفاتر في ثابت دين أو حق سقوط انقضائها عن ينتج فل التقادم

أن                   يثبت ان للخصم يجوز إذ العكس لثبات قابلة القرينة التاجر أن بيد دفاتره أعدم قد التاجر أن على
من                بالرغم تقديمها عن التاجر امتنع فإذا المذكورة المدة مرور رغم بالدفاتر ً محتفظا يزال ل التاجر

تحميل                للمحكمة وجاز الثبات طرق من طريق بأي مضمونها إثبات في الحق للخصم كان وجودها إثبات
. الدعوى            في الفصل نتيجة كانت مهما الثبات ذلك مصروفات الممتنع التاجر

التجارية-             . الدفاتر بمسك الخاصة القانون قواعد مراعاة عدم على تترتب التي الجزاءات ب

هذه                تمسك لم لو كما ، التجارية الدفاتر بمسك الخاصة القانونية بالحكام الخلل على المشرع رتب
منظمة                 غير كانت أو الممارس التجاري النشاط أهمية مع تتناسب ول كافية غير كانت أو ً الدفاترأصل

  –   –           ً جنائيا جزاء سنوات سبع المقررة القانونية المدة بها يحتفظ لم أو ً قانونا المقررة للشروط ً وفقا
ألف                  على تزيد ول دينار مائة عن تقل ل بغرامة يتمثل التجارة قانون من والثلثين الثامنة المادة قررته

دينار .

تبين                تجارية دفاتر مسكه عدم عند بالتقصير الفلس لعقوبة يتعرض التاجر فإن تقدم ما الى بالضافة
التي                 العقوبات تطبيق الى يؤدي مما ً قانونا منتظمة غير الدفاتر هذه كون أو المالي وضعه وواقع حقيقة

تزيد                   ل غرامة أو سنة على تزيد ل لمدة الحبس عقوبة وهي الحالة هذه مثل في العقوبات قانون فرضها



تزيد   .              ل لمدة الحبس وهي بالتدليس الفلس عقوبة فرض العقوبات قانون أوجب كما ً دينارا مائة على
أو                   منها قسم أو كلها التجارية الدفاتر إخفاء أو إعدام حالة في سنتين عن تقل ول سنوات سبع على

. بغيرها  استبدالها

: للقضاء/     التجارية الدفاتر تقديم رابعا

القيود                من الدلة استخلص لغرض التجارية الدفاتر تقديم يطلب أن نزاع عليه عرض ما اذا للقضاء
من        .        يطالب أن ً أيضا الخصم يستطيع كما المعروض النزاع حل على المساعدة لغرض فيها المدونة

              ً وأيا الثبات في ً اعتبارهادليل لغرض التجارية الدفاتر بتقديم الدعوى في الخر الطرف تكليف القضاء
بطريقتين                 إل يكون أن يمكن ل إليها الرجوع عملية فإن التجارية الدفاتر إبراز تطلب التي الجهة كانت

الجزائي         .       . الطلع أو التقديم الولى الطريقة الكلي الطلع أو والتسليم الجزئي الطلع أو التقديم هما
طلب               على بناء عليها للطلع نفسها للمحكمة التجارية الدفاتر إبراز الجزئي الطلع أو بالتقديم يقصد
التقديم               طريقة وتمتاز المعروض بالنزاع تتعلق التي القيود استخراج لغرض نفسها تلقاء من أو الخصم

الدفتر       .          بفحص المحكمة قيام على العملية هذه تقتصر إذ حيازته عن التجاري الدفتر مقدم تخلي بعدم
رقم    .            الثبات قانون من والخمسين الثالثة المادة من الولى الفقرة وتنص إشرافه وتحت صاحبه بحضور

طرفي      : "          1979لسنة  107 أحد طلب على بناء أو نفسها تلقاء من للمحكمة يلي ما على الصدد بهذا ،
النص      ..           هذا يتعلق الذي تصرفه تحت أو حيازته في الموجود الدفتر بتقديم الخر الطرف تكليف الدعوى

طبيعة                  ذا النزاع كان سواء الدفاتر تقديم طلب فيجوز الدعاوي من معين نوع على ينحصر ل التقديم أن
أن                 .   على تاجر غير قبل من أو تاجر على تاجر قبل من مقامة الدعوى كانت وسواء مدنية أو تجارية

يلي                : ما الرد طائلة تحت يتضمن أن يجب النزاع أطراف أحد قبل من الدفاتر تقديم طلب

به-        . يتمسك الذي السند أو الدفتر أوصاف أ

التفصيل-          . من يمكن ما بقدر السند أو الدفتر فحوى ب

عليه-      . بها يستدل التي الواقعة جـ

تصرفه-               . تحت أو الخصم حوزة في السند أو الدفتر بأن تؤيد التي والظروف الدلئل د

. بتقديمه-     الخصم إلزام وجه هـ

. عليه            للطلع إليها الدفتر بتقديم عندئذ المحكمة أمرت الطلب الخصم أثبت فإذا

رقم      :           الثبات قانون أو التجارة قانون المشرع يحدد لم الكلي الطلع او التسليم الثانية 107الطريقة
ذلك               1979لسنة  معنى تحديد على الفقه جرى وقد التجارية الدفاتر على الكلي الطلع أو التسليم معنى

المحكمة  : "           .     قلم إيداعها أو له حيازتها عن صاحبها فيتخلى الخصم تصرف تحت الدفاتر وضع يفيد بما
وبديهي                 ".  بيانات أو قيود من شاء ما منها ويستخرج عنه ينوب من بواسطة أو بنفسه فيها الخصم ليبحث

على             .   كالوقوف التاجر أو التجاري المشروع أسرار معرفة للخصم يسمح الطلع من النوع هذا أن
العملء                 ثقة وسلب به الضرر إيقاع الى يؤول الذي المر ، عملئه وأسماء التجاري ووضعه المالي مركزه

يجوز .               ل معينة حالت على الكلي الطلع أو التسليم ً عموما المختلفة التجارية القوانين وتقصر منه
هي     .    : الحالت وهذه القياس سبيل على حتى تجاوزها

منه               . الواقي والصلح الفلس وحالة ، الشركات تصفية ، المشتركة الموال قسمة التركة أو الرث
بتصفية                  يتعلق المر لن ذلك الدفاتر على الطلع من خشية ول ضرر ل الحالت هذه في أنه ويلحظ

في                  الحال هو كما الطراف لجميع ً مشتركا ملكا أخرى جهة من تصبح الدفاتر ولن ، للتاجر المالية الذمة
في  .                 المر هو كما التجاري النشاط بأسرار الحتفاظ من فائدة ثمة هناك تعد لم أنه أو الشركة تصفية

حسب  .          .       يعني ل ذلك أن بيد التسليم أو الكلي للطلع عندنا التجارة قانون يتعرض ولم الفلس حالة
الدعوى               سير وحسن الضرورة استلزمتها إذا فيما الوسيلة هذه الى اللجوء يمنع المشرع أن تقديرنا



للمشروع .               المالية الذمة بتصفية تتعلق التي الحوال على فقط الطلع هذا يقتصر أن بشرط وحسمها
         . المحكمة   .        تلبية عن التاجر امتنع لو الحكم ما ولكم قانوني مانع أي ذلك دون يحول فل التاجر أو التجاري

أن     .           : "   للقاضي أنه هو ً عاما مبدأ الثبات قانون من التاسعة المادة تقرر ؟ إليها التجارية دفاتره بتقديم
امتناعه                 اعتبار جاز تقديمه عن امتنع فإن بحوزته يكون الذي الثبات دليل بتقديم الخصوم من أيا يأمر

وجود  " .          : "     الخصم أنكر إذا أنه على القانون نفس من والخمسون الخامسة المادة وتنص عليه حجة
ذلك                   لدى بوجوده ً كافيا ً إثباتا السند او الدفتر طالب يقدم ولم تصرفه تحت أو حوزته في السند أو الدفتر

ل                   أنه أو له وجود ل تقديمه المطلوب السند أو الدفتر بأن المنكر الخصم تحليف المحكمة فعلى ، الخصم
عن               ".    المتناع وعند به الستدلل من خصمه ليحرم عنه البحث يهمل ولم يخفه لم وأنه بوجوده يعلم

ومع               ".  الثبات طرق من طريق بأي الدفتر مضمون إثبات للخصم يحق فإنه أعله المذكورة اليمين أداء
تقديم               عن التاجر امتناع عند التهديدية للغرامة اللجوء جواز الى الفقهية الجتهادات بعض تذهب ذلك

يوم         .          كل عن المال من بمبلغ عليه يحكم كأن لمرها المتثال على إجباره لغرض وذلك ، للقضاء دفاتره
المحكمة                   . أمر تنفيذ عن فيه يتأخر يوم كل عن المال من بمبلغ عليه يحكم أمر تنفيذ عن فيه يتأخر

المدين                امتناع أن تقرر والتي المدني التشريع في الواردة العامة القواعد تطبيق على الرأي هذا ويستند
عليه              .      يؤاخذ ما أن غير التنفيذ بهذا يقوم أن إلى عليه المالية الغرامة فرض يجيز عينا التزامه تنفيذ عن

صاحب                لجبار كإجراء التهديدية للغرامة الصور من صورة بأي يتعرض لم المشرع أن هو الرأي هذا
لها                ليست التجارية الدفاتر فإن ذلك على بالضافة أمرها على بناء للمحكمة تقديمه على التجاري الدفتر

على                    اللجوء يجعل مما ، قيود من فيها ورد بم بالخذ ملزم غير القضاء وأن ، الثبات في مطلقة حجية
القانون              . حكم مع ينسجم ول الهمية ضئيل ً أمرا للمحكمة الدفتر تقديم لغرض المالي التهديد

: الثبات/      في التجارية الدفاتر حجية خامسا

رقم       القانون وهو الثبات قانون في       1979لسنة  107يحدد التجارية الدفاتر بدور الخاصة القواعد ،
رقم                 القانوني النظام إصلح قانون لحكام ً تنفيذا صدر قد القانون هذا ان الى هنا الشارة وتجدر الثبات

وقد             . 1977لسنة  35 خاص قانون في والتجارية المدنية المسائل في الثبات قواعد توحيد أوجب الذي
المادة               من المدني القانون من الول الكتاب من السادس الباب أعله المذكور القانون  –505-444ألغى
رقم              الملغى التجارة قانون يتضمنها التي الحكام بعض الى بالضافة اللتزام بإثبات لسنة 149المتعلق

رقم(     564والمادة  107 – 103والمواد  41و  38و  37المواد ) : 1970 المدنية المرافعات 83وقانون
المواد     8و  9المادتان ) 1969لسنة  المتضمن الرابع تعديلت(.    140-98والباب الثبات قانون وتضمن

بها                وردت التي الخاصة القواعد من ويتضح الثبات في حجيتها ومدى التجارية الدفاتر دور بخصوص مهمة
 ) أو               ) التاجر صاحبها لمصلحة الثبات كان إذا لما ً تبعا تختلف الثبات في التجارية الدفاتر قيمة أن الشأن

التالي     : التفصيل حسب وذلك ضده

الغير.      .1 على التجارية بالدفاتر الحتجاج

المادة      من الولى الفقرة التي      : "       28تنص الدفاتر في الواردة القيود تكون ل أنه على الثبات قانون من
من           "     الولى الفقرة وتقتضي لصاحبها حجة منتظمة غير أم منتظمة كانت سواء مسكها القانون يوجب

والدفاتر      : "         29المادة  اللزامية غير الدفاتر في الواردة القيود تكون ل يلي بما نفسه القانون من
وغير    " .           اللزامية التجارية للدفاتر ليس أنه النصوص هذه من يتبين لصاحبها حجة الخاصة والوراق

وللقضاء –                .  تاجر غير أم ً تاجرا الغير هذا كان سواء الثبات قوة فيها وليس الغير على حجة اللزامية
خصمه                 . ضد الثبات في فيها المدونة القيود من الفادة لغرض صاحبها قبل من تقديمها حالة في رفضها

المخالف                 المفهوم الى ً استنادا ، للثبات دليل بداية التجارية الدفاتر تكون أن نرى كما المتصور غير ومن
المادة   إذا     : "         77لنص بالشهادة انقضائه أو القانوني التصرف وجود إثبات يجوز تقول التي القانون من

           . الستعانة       الممكن من بأنه ً انطباعا يعطي قد النص هذا أن صحيح ً دينارا خمسين على تزيد ل قيمته كانت
إل                ، ً دينارا خمسين القانوني التصرف قيمة فيها تتجاوز التي الحوال جميع في للثبات التجارية بالدفاتر

المادتين               من الولى الفقرة نصوص حال بأي يعارض أن يمكن ل الحكم هذا ،   29و  28أن القانون من
اللزامية             وغير اللزامية التجارية بالدفاتر التمسك إمكانية صراحة تمنع وواضحة امرة نصوص وهي

استثناء                  . أو تخفيف أو تأويل الى يحتاج ل هنا القانوني فالمنع الغير ضد منتظمة غير أم كانت منتظمة
مبرراتها   .              ويخالف القاعدة مع يتعارض استثناء خلق الى يؤدي سوف ذلك بخلف والقول بات منع فهو



وبناء                .  لنفسه ً يصطنعدليل أو ينشئ أن للشخص يجوز ل بأنه تقضي التي العامة المبادئ على القائمة
هذا                  كان سواء الغير على التجارية بالدفاتر يحتج أن الثبات قانون أحكام ضوء في يمكن ل فإنه عليه

.     ً عاديا ً شخصا أم ً تاجرا الغير
التجارية.     .2 بالدفاتر الغير احتجاج

منتظمة                  غير أم كانت منتظمة ، لخصمه اللزامية التجارية الدفاتر في قيود من ورد بما يتمسك أن للغير
تاجر                بين الدعوى كانت وسواء ً مدنيا أم ً تجاريا التصرف هذا كان سواء القانوني التصرف إثبات لغرض

أنه      .             الثبات قانون من والعشرين التاسعة المادة من الثانية الفقرة تقرر إذ تاجر وغير تاجر بين أم وتاجر
منتظمة                 غير أم منتظمة كانت سواء مسكها القانون يوجب التي الدفاتر في الواردة القيود تكون أن يجوز

في"          ".         واردة تكون التي القيود أن ذلك وعلة فيها المثبت القرار تجزئة عدم شريطة صاحبها على حجة
       .  ) لمصلحة     ) العتراف بهذا الغير تمسك إذن فيجوز الكتابي القرار العتراف مقام تقوم التجارية الدفاتر

ل                 أنه بيد لمصلحته أدلة من فيها ورد ما لستخلص بتقديمها الدفاتر صاحب إلزام القضاء من فيطلب
كان                 ما ويستبعد لمصلحته فيها ورد بما يتمسك بحيث القرار هذا تجزئة بالدفاتر يحتج الذي للخصم يمكن

فل                    ، الثمن ودفع ما شخص من بضاعة اشترى قد التاجر أن التجاري الدفتر في ذكر فلو مصلحته غير في
أو                    ً الدفتركامل في جاء بما يقر أن عليه بل الثاني القيد ويرفض الول بالقيد يقبل أن الخير لهذا يجوز

على  .      "  "        حجة فيها الواردة للبيانات يكون فل الختيارية اللزامية غير للدفاتر بالنسبة أما ً يطرحهكامل
حالتين    : في إل صاحبها

دينا-        . استوفى أنه صراحة فيها ذكر إذا أ

لمصلحته-                  . ً حقا أثبتت لمن السند مقام تقوم أن فيها دون بما قصد أنه صراحة فيها ذكر إذا ب

يتمسك        "    "       أن الثانية الحالة شرط أو ما دين استفياء الولى الحالة شرط تحقق إذا للغير يجوز وعليه
رأت          .      إذا للمحكمة أن بيد الثبات في لمصلحته ً دليل منها ويستخلص لخصمه اللزامية بالغير بالدفاتر

لمن                  المتممة اليمين توجه أو ، قيود من التجارية الدفاتر في ورد ما بشأن قناعتها لستكمال ً ضروريا ذلك
يثبت               ان اختيارية أم كانت إلزامية التجارية الدفاتر لصاحب كذلك ويجوز وقيودها الدفاتر بتلك يتمسك

. الثبات              طرق بكافة ، عليه خصمه بها يتمسك التي القيود في ورد ما عكس

:      / المشروعة  غير المنافسة عن المتناع الرابع المطلب

قيود                  عليها ترد أن من لبد بل مطلقة التجاري النشاط ممارسة في الشخاص حرية تكون أن يمكن ل
صيانة     .          أو المستهلك وتضليل الغش منع أو الداب فحماية العامة والمصلحة العملية الضرورة تفرضها
التامة           .      الحرية إطلق عدم تفرض وغيرها العوامل هذه جميع وقومية وطنية أهداف تحقيق أو ، المن
           . ونفوذ     سلطة من لها بما ، الدولة تدخلت فقد المنطلق وهذا التجاري النشاط ممارسة عند للشخاص

الحياة                في المؤثر ودوره أهميته مع تتفق وجهة توجيهه لغرض الميدان هذا في التشريع خلل ومن
المواد  .            في والتجارة والصناعة بالنقل المتعلقة فالقوانين متعددة ذلك على والمثلة العامة الجتماعية

العلنية            بالمزايدة والبيع التجارية والسماء بالعلمات المتعلقة القوانين وكذلك التجارية والوكالت الغذائية
بنفس            .       وفر قد المشرع أن إل التجارية الحياة في التدخل هذا نطاق مدى على واضحة لدلئل ، وغيرها

في          "  "     يقع قد الذي المنافسة الصراع من الجماعي أو الفردي التجاري لمشروع اللزمة الحماية الوقت
يجوز     .          فل وجنائية مدنية قانونية بجزاءات المذكورة الحماية وتتمثل قانونية غير بأساليب التجارية البيئة

المألوفة               والممارسات تتفق ل المنافسة من أساليب التاجر أو التجاري المشروع يتبع أن القانون بحكم
النشاط              . ذات يمارسون الذين بالخرين الضرار الى وتؤدي التجارية الحياة تقتضيها التي التعامل ونزاهة

ومن            .  التجارية باللتزامات المتعلقة العامة للحكام المبدأ حيث من تخضع المشروعة الغير والمنافسة
رقم        الملغى التجارة قانون عالجها المنطلق خللها        1970لسنة  149هذا من حدد عامة قاعدة لها فوضع

التجارة         .     قانون أن بيد عليها المترتبة والجزاءات صورها وبعض المشروعة الغير المنافسة مفهوم
رقم   للقواعد           1984لسنة  36الحالي المنافسة هذه موضوع يبدو كما وترك التجارية اللتزامات باب ألغى



والنماذج              الختراع براءة كقانون ، القوانين بعض في بشأنها وردت التي الخاصة وللحكام العامة
رقم   رقم       1970لسنة  65الصناعية التجارية والبيانات العلمات وقانون القواعد  1957لسنة  21، وبعض

من       .          الحماية أن ملحظة يجب فإنه آخر جانب من التجارة قانون يتضمنها التي التجاري بالسم الخاصة
بين          .        التفاق يمكن فإنه ذلك على فعلوة فقط المشرع تدخل عند تقف ل قد المشروعة الغير المنافسة

التي                الشروط استعمال في مثل شائع هو كما ، المنافسة هذه استبعاد على القانونية العلقة أطراف
فإن               .   عليه مشروعة غير مزاحمة من بينهما يقع قد ما لتلفي البائع على التجاري المحل مشتري يفرضها

.        ً أتفاقا وإما ً قانونا إما مشروعة غير تكون المنافسة

جراء :      .           تقع التي المنافسة تلك هي ً قانونا المشروعة غير المنافسة ً قانونا المشروعة غير المنافسة ً أول
القانونية               القواعد بحكم مقررة المعطيات تلك كانت سواء التجاري التعامل معطيات مع يتعارض فعل أي

خلل                من الملغى التجارة قانون ذهب المعنى بهذا التجارية البيئة في عليها المتعارف القواعد بحكم أم
العادات       : "         يخالف فعل كل مشروعة غير منافسة يعتبر بأنه تقرر التي والتسعين الثامنة المادة نص

للممارسات      ... " .         مخالفة يقع فعل أي فإن عليه وبناء التجارية المعاملت في المرعية الشريفة والصول
يسمح              ً واسعا المفهوم هذا ويعتبر مشروعة غير منافسة يعد التجارية المعاملت في المرعية والقواعد

فإنها      .         تحققت وإذا مختلفة صور المشروعة غير وللمنافسة المكان قدر المنافسة صور بجميع بالحاطة
قانونية   . جزاءات ترتب

المشروعة.     .1 الغير المنافسة صور

مجموعتين        : الى المشروعة غير المنافسة صور رد يمكن

تخلق :                وان المنافس سمعة الى تسيء أن كانت وسيلة بأية شأنها من التي العمال جميع الولى
الغير                 علمة على العتداء العمال هذه ضمن من ويعتبر نشاطه أو سلعة أو التجاري محله مع اللتباس
               ً اسما المنافس المحل اتخاذ أو الختراع براءات على لعتداء أو الصناعية نماذجه أو رسومه او التجارية
الكاذبة     .          الدعاءات ونشر بث كذلك المجموعة هذه تحت وينضوي المنافس المحل لسم ً مشابها ً تجاريا
وزبائنه                عملئه جمهور عنه ينصرف حتى ، ينتجها التي والسلع البضائع عن الحقائق تشويه تستهدف التي

المالي    . مركزه بالتالي ويتحطم

ويدخل :               .  منافس محل في الضطراب تحدث أن كانت وسيلة بأية شأنها من التي العمال جميع الثانية
أو                العمل بترك إما منافس آخر تجاري محل عليه يعتمد الذين العمال تحريض المجموعة هذه ضمن

إقبال          .      يرتبط ما ً كثيرا إذ المنافس عملء استقطاب لغرض لديه للعمل ، الطرق بشتى بإغرائهم
وخبرة               شخصية صفات من فيه والخدمة بإدارته القائمون به يتحلى بما معين متجر على المستهلك

ملموس                بشكل والتأثير عنه جمهوره صرف الى فيه للخدمة هؤلء ترك يؤدي بحيث التعامل في ومهارة
              .  ، منافسة اعمال أسرار على الوقوف لجل بالمحل العاملين اغراء الى المنافس يعمد وقد نشاطه على

معرفة               الى التوصل أو لهم يقدمها التي والتسهيلت للعملء البيع طريقة او الموردين اسماء كمعرفة
هذه            .     بمثل القيام ويعتبر عليها التجارة موضوع يقوم التي للمواد معين تركيب او معينة صناعية اسرار

به                . الضرار ثم ومن منافس محل في الضطراب خلق الى تؤدي لنها مشروعة غير منافسة الفعال

الجزاءات.  :2
              ، الضار لفعل أساسها مسؤولية دعوى المشروعة غير المنافسة أعمال من بعمل القيام على يترتب

المادة          نص في المقررة القانونية العامة للقواعد ً طبقا تقضي      204وذلك والتي ، المدني القانون من
      . "   ) عندنا : "       ..... ) التجاري المشرع يضع لم إذ التعويض يستوجب فإنه ضرر بأي الغير يصيب تعد كل بأن

قيامها    .            شروط تقصيرية مسؤولية دعوى هي المنافسة دعوى فإن إذن عليه الشأن بهذا ً خاصا ً حكما
أو     .            ن القانون يحرمها التي الفعال من فعل بصدور لخطأ ويتحقق بينهما سببية وعلقة وضرر خطأ
الفعل          .      وقوع بمجرد الخطأ ويتحقق التجارية البيئة في عليها المتعارف والصول يتنافى فعل أي بصدور
تمييز .                 ول التحرز وعدم الهمال نتيجة وقع أو الضرار بنية صدر سواء ً قائما الخطأ فيعتبر وعليه المادي
الفعل      .           بين سببية علقة قيام ً أخيرا ويجب التعويض يستلزم فكلهما المعنوي أو المادي الضرر بين هنا

الضار  .                لفعله نتيجة هو الغير أصاب الذي الضرر كان إذا إل المخطئ مسألة تجوز فل والضرر الضار



مع .               المتناسب بالتعويض تحكم أن المحكمة على كان الدعوى في الشروط هذه توفرت فإذا وبسببه
كأن      .             عينا الضرر بإزالة ، الممكن حدود وفي ً أيضا تقضي ان ولها ً معنويا أم كان ً ماديا الحاصل الضرر

الحكم        .        بنشر تأمر أن كذلك للمحكمة ويجوز التجارية العلمة أو التجاري السم استخدام بحظر تأمر
ل            .      الدعوى هذه أن بيد للمدعي العتبار رد من كنوع المحلية الصحف في عليه المحكوم نفقة على

من               والربعين الرابعة المادة نص فبمقتضى خاصة قوانين في المقررة الجنائية الجزاءات قيام دون تحول
رقم       الصناعية والنماذج الختراع براءة سنتين : "       1970لسنة  65قانون على تزيد ل مدة بالحبس يعاقب

من          : "        " "   وكل براءة عنه منحت ً اختراعا قلد من كل العقوبتين بكلتا أو دينار ألف على تزيد ل بغرامة أو
داخل   " "                في وسجل سبق صناعي نموذج شهادة أو براءة حق وجه بغير حاز من وكل ً صناعيا ً نموذجا قلد
رقم   " .            التجارية والبيانات العلمات قانون من والثلثين الخامسة المادة وتقضي خارجه أو 21العراق

بإحدى                 1957لسنة  و دينار مائتي على تزيد ل وبغرامة سنوات ثلث على تزيد ل مدة الحبس بعقوبة
قانون                ..   ويقرر للغير مملوكة علمة نية بسوء وضع أو قلدها أو تجارية علمة زور من كل على العقوبتين

التجاري                السم على العتداء حالة في دينار اللف الى دينار مائة من الغرامة عقوبة ً أخيرا التجارة
م  .   ً قانونا التجارة   .38المسجل قانون

:    : ً اتفاقا الممنوعة المنافسة ً ثانيا

هذا                في أحكام من المشرع قرره ما على فقط تقتصر ل المشروعة غير المنافسة من الحماية
في .                الشروط بتضمين أو الخاص التفاق طريق عن المنافسة هذه من التجار يحتاط ما فغالبا  الموضوع
             . من     التجاري المحل بيع عند التعامل عليه درج ما ذلك على المثلة ومن بينهم فيما يبرمونها التي العقود

ومن          .        للقانون ً موافقا الشرط هذا مثل ويعتبر مماثل آخر تجاري محل إنشاء من البائع يمنع شرط وضع
            .     ً متجرا ينشئ أن عندئذ للبائع فليس الشرط هذا مثل التفاق تضمن فإذا خلفه على يتفق أن الممكن

    .             ، أخرى جهة من عنه عملئه وصرف المشتري إيذاء خشية وذلك باعه الذي للمحل مشابها أو مماثل
                 ً زمنيا ً منعا يتضمن الذي الشرط باطل يعتبر وعليه ، المدة مطلق يكون أن يمكن ل التحريم شرط فإن

           . ) أنواع       )  لكل ً عاما التحريم شرط يرد ل أن كذلك ويجب ً نسبيا طويلة مقبولة غير مدة يقرر أو محدد غير
التي    .                التجارة نوع ذات ممارسة من البائع منع على يقتصر أن من لصحته لبد بل ً كانباطل وإل التجارة

المشتري     .             لمصلحة دعوى الشروط أو التفاق لحكام البائع مخالفة على ويترتب بها شبيه من أو باعها
أو                 التفاق البائع مخالفة جراء من أكيد ضرر الخير هذا اصاب اذا فيما ، العقدية المسؤولية أساسها
الحق .        .      ذلك الى بالضافة وللمشتري الحاصل للضرر التعويض طلب عندها للمشتري فيحق للشرط

  .               ً ايضا وله للتفاق ً خلفا البائع اسسه الذي التجاري المحل غلق يطلب أن أو العقد فسخ طلب في
كان                 التي للمميزات فقده مقابل وذلك ، اشتراه الذي التجاري المحل ثمن من المتبقي دفع عن المتناع
              . محل   إنشاء في المشروعة الطرق كل للبائع فإن التحريم شرط مدة انقضت إذا أما المنع شرط يحققها
حرم                   الذي المكان ذات في ذلك كان لو حتى فيها يرغب التي التجارة نوع يباشر وان مشابه جديد تجاري

فيه   . الشتغال عليه
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. والنقل عقد يبرم بين شخاص او االشياءمكان ا . ويتجسد ىذا العمل بتغييرونالنقل عمل تجاري بحكم القان
قانون الناقل وبين طرف آخر يبغي تحقيق غرض معين . ويخضع عقد النقل لقانون خاص بو مستقل عن 

( . وقد جاء ىذا القانون تطبيقًا لمبادئ قانون اصالح النظام 2) 3801لسنة  08التجارة ، ىو قانون رقم 
القانوني . وتبعًا لذلك فقد حددت مرتكزاتو بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجالي نقل األشخاص 

يجاد التوازن بين التزامات األطراف المختمفة ، والمساىم ة في تحقيق متطمبات خطط التنمية واألشياء وا 
القومية وتوحيد القواعد التي تحكم جميع صور النقل المختمفة وتغميب صفة العالقة القانونية عمى صفة 

(.  ويشتمل قانون النقل عمى 1العالقة العقدية، مع ضمان قيام القطاع االشتراكي بقيادة وتوجيو نشاط النقل )
:مى أبواب أربعة كما يميمائة وثمان وخمسين مادة موزعة ع : 

 الباب الثالث:  أحكام النقل، الباب الثاني :  أحكام النقل، ول :  أىداف وأسس وسريان القانونالباب األ
اميةالباب الرابع : أحكام خت الخاصة   

بحريًا كان أم جويًا، وبريًا كان أم نيريًا وبغض النظر عن  وتسري أحكام ىذا القانون عمى جميع صور النقل
. وتعرف المادة التي يكون العراق طرفًا فييا صفة الناقل عمى أن تراعى عند تطبيقو أحكام االتفاقيات الدولية

آخر الخامسة من القانون عقد النقل بأنو : " اتفاق يمتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص أو شيء من مكان الى 
لقاء أجر معين" وقد ورد ىذا التعريف ضمن أحكام النقل العامة ، فيو إذن تعريف شامل لجميع أنواع النقل 

ال تمييز بينيا الميم إال من حيث خصوصية الوسيمة المستعممة في النقل وطبيعة طرق تنفيذه . ويختمف 
الممغي من حيث الصياغة القانونية والتحديد المفيوم المتقدم لعقد النقل عن التعريف الوارد في قانون التجار و 



من قانون التجارة الممغي عقد النقل بأنو : " اتفاق يمتزم  242الدقيق لممعنى الشامل ، إذ عرفت المادة 
بمقتضاه الناقل مقابل أجرة بأن يقوم بوسائطو الخاصة بنقل شيء أو شخص الى مكان معين " فمن حيث 

بدقة المصطمح القانوني المطموب وعمى وجو الخصوص فيما يتعمق بعدم ذكر  الصياغة القانونية حدد المشرع
" الوسائط الخاصة" لمناقل . إذ أن ىذا األخير قد يمجأ وغالبًا ما يقع ذلك نتيجة ظروف معينة لغيره من 

بالضرورة  الناقمين لتنفيذ عقد النقل سواء بإجارة وسائطيم أو باالتفاق معيم مباشرة لمقيام بالنقل مما ينفي
.والنقل عقد رضائي ممزم لمجانبين ت لوسائطو الخاصة في النقل الاستعمال الناقل " المتعاقد" في ىذه الحا
ال يتطمب انعقاده كقاعدة عامة أن قد رضائي يتم باتفاق الطرفين ومن عقود المعاوضة واإلذعان . فيو ع

رغم ما قد يستمزمو إتمام اإلبرام من وجود شكمية معينة  يفرغ في شكل معين. ونرى ال جدال في رضائية العقد
، كوثيقة النقل أو تذكرة النقل أو سند الشحن. والنقل عقد معاوضة ممزم لمجانبين إذ بموجبو يمتزم الناقل 

بعممية النقل المتفق عميو في المواعيد المحددة لقاء أجرة يمتزم بدفعيا الشاحن أو المسافر . أما صفة اإلذعان 
في عقد النقل، فإنيا تتمثل في أن النقل يتواله عمومًا أحد األشخاص المعنوية العامة " كما ىو األمر في 
مرافق السكك الحديدية والخطوط الجوية... إلخ " وفي ىذه الحالة فإن ىذه األشخاص المعنوية العامة ىي 

وضة . بجانب ذلك فإن الدولة تتدخل التي تتولى وضع شروط العقد وبنوده وال مجال فيو لممناقشة أو المفا
ة حتى في حالة تولي النقل أحد أشخاص القانون الخاص، ومن خالل القانون لتضع شروط العقد وتنظم عالق

. ىذا ويجب أن يالحظ أيضًا ان الناقل ممزم بحدود إمكانيات النقل بقبول طمبات أطرافو بصورة قانونية ممزمة 
ن أو مسافر طالما أبدى أي منيما استعداده لدفع األجرة وتنفيذ شروط العقدالنقل. فميس لو رفض طمب شاح . 

 . ينعقد النقل إذا توفرت شروط إبرامو وىي ، الرضا ، األىمية ، والمحل ، والسبب
  الرضا:-3

. وتقرر الفقرة النقل عقد رضائي يتم بمجرد تبادل اإليجاب والقبول دون التوقف عمى أي إجراء آخر الحق 
األولى من المادة السادسة من قانون النقل بقوليا : " يتم عقد النقل بمجرد االتفاق ويجوز إثباتو بجميع الطرق 

" . ومع ذلك فإنو يجب أن يالحظ بأن تسميم البضاعة لمناقل يكون نوعًا من القبول لإليجاب الصادر من 
.  الى واسطة النقل يعد قبواًل لإليجاب الصادر من الناقل  األول ، في عقد نقل األشياء ، أو صعود الراكب

بيد أن ىذا ال يعني أن العقد يفقد صفتو الرضائية . فالتسميم والصعود ال يمزمان لالنعقاد بل لمتنفيذ ، بمعنى 
يقرر من  . من جانب آخر فأن قانون النقلأن كال من التسميم والصعود ما ىما إال نوعان من التنفيذ لمعقد



خالل المادة السابعة أنو : " إذا كان لمناقل أكثر من نموذج واحد لمعقود التي يبرميا ، العقد عقد النقل 
بمقتضى نموذج الذي يتضمن الشروط العامة إال إذا اتفق عمى اتباع نموذج آخر وفي ىذه الحالة ال يجوز 

ا النص أن المشرع أراد إضفاء نوع من الحماية تجزئة الشروط المذكورة في ىذا النموذج " . والظاىر من ىذ
لمطرف المقابل لمناقل في عقد النقل، وتالفيًا لمشروط الخاصة التي قد يفرضيا الناقل والتي قد ال تتالئم مع 
مصمحة ذلك الطرف وتخفيفًا لسمة اإلذعان في العقد. كذلك فإنو ال يجوز لمناقل وبحكم القانون أن يرفض 

قل الشيء ، إذا كانت ضمن إمكانات النقل ، الميم إال إذا كان ذلك الرفض مبررًا كأن طمبات النقل في ن
يكون عدم تمبية الطمب مثاًل راجع لسبب أجنبي ال دخل إلرادة الناقل فيو . وعميو أيضًا في حالة تجاوز 

لوية لممواد طمبات النقل طاقة وسائط النقل أن يحترم التسمسل التاريخي ليذه الطمبات مع أعطاء األو 
. وال حاجة لمقول بأن ىذا النيج التنظيمي تستمزمو أولويات المصمحة الضرورية التي تمس حياة المواطنين

.العامة وضرورة تالفي الرفض التعسفي أو التحكمي لمناقل . 
االىمية-2  

ذا فإن األىمية المشترطة بالنسبة النقل ال يعد نوعًا من أنواع التصرفات التي ترد عمى ممكية شيء ما. ل
لممرسل أو الراكب ىي سن التمييز. عممًا بأن ليس بإمكان الناقل عمومًا التحقق من أىمية جميع األشخاص 
الذين قد يبرم معيم العقد. ونقص أىمية المرسل أو الراكب ال يرتب حسب رأي بعض الفقو ضرر ما ، طالما 

. أما بالنسبة لمناقل فاألىمية المطموبة ىي بموغ سن الرشد إذا األشخاص أن شروط العقد واحدة بالنسبة لجميع
كان الناقل شخصًا طبيعيًا أما إذا كان ىذا األخير شخصًا معنويًا وىي الحالة الغالبة، فإنو يكفي لتوافر 

في أطار األىمية أن يكون من أغراض ىذا الشخص المعنوي القيام بالنقل. أما عيوب الرضا فإنيا قد تقع 
عقد نقل الشيء، ومن غير المتصور عمومًا أن تثار في نقل األشخاص. فقد يرد الغمط مثال في طبيعة 

الشيء المراد نقمو، كان يسمم لمناقل أشياء عمى أنيا من طبيعة معينة وتظير بعد ذلك خالف تمك الطبيعة. 
.دد إجازتو وعدم إجازتوفالعقد يكون ىنا موقوفًا وتطبق بشأنو القواعد العامة المقررة بص . 

المحل: -1  
يعتبر كل منقول مادي محل عقد نقل األشياء بشرط أن يكون ىذا المنقول المادي من بين األشياء القابمة 

لمتعامل فييا. أما في عقد نقل األشخاص فإن محل العقد ىو شخص الراكب إضافة الى أمتعتو. ويتضح ذلك 
سة من قانون النقل التي تقرر أن عقد النقل "اتفاق يمتزم بمقتضاه الناقل بنقل بوضوح من نص المادة الخام



من نفس  31شخص أو شيء من مكان الى آخر لقاء أجر معين ". وتقرر الفقرة )د( من ثانيًا من المادة 
احن فإن القانون ضرورة بيان " قيمة الشيء محل عقد النقل ". ىذا بالنسبة لمناقل أما بالنسبة لممرسل والش

. ومع ىذا فإنو يجب التنويو بأن المحل ركن  محل العقد ىو "أجرة النقل المحددة أو المتفق عمييا في العقد" 
لمعقد وركن في االلتزام الذي يترتب عمى األطراف في أن واحد. إذ ال حاجة لمنقل في الواقع إذا أنعدم المحل 

لعامة بطالن العقد. والقول بأن المحل ركن في االلتزام ، وانعدام المحل يعني ببساطة وبحكم القواعد ا
 -المحل –صحيح، بيد أن ذلك ال يعني حسب تقديرنا اقتصار أىمية محل النقل عمى االلتزام دون اعتباره 

.ً عاو . وأيًا كان االمر فإن العقد يعتبر باطال إذا لم يكن المحل موجودًا أو مشر ركنًا جوىريًا لمعقد  
السبب:-4  

يتحدد السبب كركن من أركان عقد النقل بمحل التزام كل طرف من أطرافو. عميو فإن التزام الناقل بالقيام 
بعممية النقل ، سواء بنقل الشيء أو الشخص ، ىو السبب اللتزام الطرف المقابل، المرسل أو الراكب، بدفع 

كب بدفع االجرة ىو السبب اللتزام الناقل بالقيام مقبل النقل أي األجرة. وأن التزام كل من المرسل أو الرا
ال كان العقد باطاًل. ومن أمثمة السبب الغير المشروع االتفاق  بعممية النقل ويجب أن يكون السبب مشروعًا وا 

.عمى نقل شيء مسروق أو شخص مختطف   
 
 



: النقل   عقد أطراف

بين             .      عامة كقاعدة العقد ويدور النقل عقد أشخاص أي ، أشخاصه إل النقل عقد بأطراف يقصد ل
هما    : - طرفين أو شخصين

والمرسل        Voyageurوالراكب  Transpoteurالناقل  والناقل ، الشخاص نقل عقد في Expediteurفي
الثنائية                   العلقة في يدخل قد إذ ذلك على يزيدون قد الخير العقد هذا أشخاص أن بيد الشياء نقل عقد

إليه      المرسل هو آخر الخير .          Le destinafeurشخص هذا مع سابقة عقدية صلة على المرسل يكون فقد
بين)  (                 حينئذ العقد فيدور وصولها عند منه بدل البضاعة تسلم على معه اتفق لو كما ، إليه المرسل

لو   :       .         كما إليه والمرسل المرسل شخص يتحد وقد إليه والمرسل ، المرسل ، الناقل هم ثلثة أشخاص
                  ، نفسه الى النقل محل الشيء المرسل أرسل أو ، آخر مكان في لها لفرع تنتجها بضائع شركة أرسلت

ثالث       .              شخص إليه المرسل يكون أن هو النقل في العملي الواقع أن إل طرفين بين إل هنا العقد يقع فل
إبرام                 يتولى مرسل بمقتضاه البائع يكون ، بيع عقد في ً عموما تتجسد سابقة عقدية صلة بالمرسل تربطه

وصولها           . عند البضاعة إليه المرسل المشتري يتسلم أن على النقل عقد



(ألشخاص) آثار عقد نقل امحاضرات  
 القانون التجاري/ المرحمة الثانية

 كمية القانون والعموم السياسية/ قسم القانون
 االستاذ الدكتور عالء حسين عمي

 المرجع
 االستاذ الدكتور باسم محمد/ صالح القانون التجاري

 
الراكب   -يختمف عقد نقل األشخاص عن عقد نقل االشياء في أن النقل األول ال يوجد فيو غير طرفين ىما:

والناقل . فطبيعة العقد ال تسمح باألطراف الثالثة الذين في عقد نقل األشياء ؛ ألن الراكب يقوم مقام المرسل 
يرتبيا عقد نقل األشخاص  بالنسبة ألطرافو فإننا نتعرض والمرسل إليو معًا . ونظرًا لاللتزامات المختمفة التي 

 . اواًل اللتزامات وحقوق الناقل ومن ثم اللتزامات وحقوق الراكب
 
التزامات الناقل وحقوقه -أ   
 

يقع عمى الناقل في نقل األشخاص التزامان أساسيان ىما : نقل الراكب وامتعتو والمحافظة عمى سالمتو أثناء 
  النقل

 
ل الراكب وأمتعتهنق-1   
 

يجب عمى الناقل إيصال الراكب الى الجية المقصودة في الميعاد المتفق عميو . ويتحدد ىذا الميعاد إما 
باتفاق الطرفين أو من خالل نشرات دورية يعمنيا الناقل لمجميور ويمتزم بتنفيذىا كما ىو األمر بالنسبة 

. فإذا أخل الناقل في تنفيذ ما ورد في  منشأة نقل المسافرين لمنشرات التي تصدرىا منشأة السكك الحديدية أو 
تمك النشرات وتأخر وصول الراكب عن الميعاد المحدد كان الناقل مسؤواًل عن تعويض الضرر الذي يصيب 

و . وارتباطًا بيذا االلتزام فإنالراكب من جراء ذلك . ويتم نقل الراكب بوسائط صالحة لمنقل من جميع الوجوه



يجب عمى الناقل أن يوفر لمراكب مكانًا في الدرجة التي تعاقد عمييا فإذا ازدحمت واسطة النقل بحيث لم 
يتمكن الراكب من الحصول عمى ىذا المكان او اضطر الى الركوب في  درجة أدنى من درجتو فإن لو حق 

ع الفرق في اجرة النقل لمراكب فضاًل وفي حالة عدم عدولو فإن الناقل يكون مسؤواًل عن دف العدول عن النقل 
وعمى الناقل أيضًا  أن يييئ لممسافر الراحة المناسبة أثناء السفر .  عن تعويض الضرر إن كان لو مقتضى 

ال كان  واذا التزم ان يقدم لمراكب مقابل اجرة اضافية خدمات اخرى فإن عميو القيام بيذه الخدمات وتقديميا وا 
، باإلضافة لمتعويضات كان التعويض مقتضى . أما بخصوص أمتعة الراكب فإن  بل مسؤواًل عن رد المقا

الناقل يمتزم بإيصال تمك االمتعة الى المكان المقصود . وينصرف مفيوم األمتعة الى الموازم الشخصية 
متعة : أواًل : . ويميز قانون النقل بين نوعين من األ مضافًا إلييا " الحيوانات المرخص لمناقل بنقميا " 

. ثانيًا : األمتعة المرافقة التي وتخضع لألحكام الخاصة بنقل األشياء –الحقائب  –األمتعة المسممة لمناقل 
يحتفظ بيا الراكب معو وتكون في حراستو فإن الراكب يكون مسؤواًل عنيا وعن األضرار التي تسببيا لمغير أو 

ر خطأ من الناقل او من أحد تابعيو ومن ذلك فإن لمغير مطالبة الناقل لواسطة النقل  الميم اال اذا اثبت صدو 
بالتعويض عن الضرر ويكون لمناقل حق الرجوع عمى الراكب بما أداة من تعويض إذ تقرر كل من الفقرة 

لتي الثانية والثالثة من المادة التاسعة عشرة ما يمي : " ثانيًا : ال يكون الناقل مسؤواًل عن ضياع األمتعة ا
يحتفظ بيا الراكب أو ىالكيا أو تمفيا وال عما يمحق بالحيوانات المصاحبة لو من أضرار إال إذا أثبت الراكب 

خطأ الناقل أو خطأ تابعيو . ثالثًا : يسأل الراكب عما يمحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب األمتعة او 
بمطالبة الناقل بالتعويض عما أصابو من ضرر الحيوانات المصاحبة لمراكب وال يمنع ىذا من قيام الغير ، 

وليذا األخير حق الرجوع عمى الركب بما دفعو من تعويض "  وعمى أية حال فإن عمى الناقل احتياطًا فحص 
 أمتعة الراكب وبحضوره قبل ابتداء النقل او اثنائو لغرض التحقق من مطابقة األمتعة لشروط العقد

 
 لراكب أثناء النقل : عمى الناقل إيصال المسافر او الراكب سميمًا الى جهةالمحافظة عمى سالمة ا-2

، وىو التزام أساسي ال يمكن لمناقل التممص منو فكل  الوصول . ويطمق عمى ىذا االلتزام بالتزام السالمة
ل سالمة الراكب أيا . ويتضمن الناق شرط يتضمن إعفاء الناقل كميًا أو جزئيًا من ىذا االلتزام يعد باطاًل 

. ويجب أن يالحظ بأن التزام الناقل ىذا ال  التنقل وحتى لو تم النقل بالمجانكانت الواسطة المستخدمة في 
يقتصر عمى بذل العناية الالزمة من أجل سالمة الراكب فال يجدي الناقل نفعًا أن يثبت بأنو قام بجميع 



لى الجية المقصودة ذلك أن التزام الناقل بتوصيل الراكب سالمًا ىو االحتياطيات من أجل نقل الراكب سالمًا ا
التزام بنتيجة وليس التزام بوسيمة ، بمعنى أن الناقل يمتزم بتحقيق غاية معينة ىي وصول الراكب سالمًا الى 

خل بتنفيذ عميو اذا أصاب الراكب ضررًا فإن الناقل يكون قد أ الجية المقصودة وليس التزام بتحقيق عناية 
التزامو ألنو لم يحقق النتيجة المطموبة ويمتد التزام المحافظة عمى سالمة الراكب من وقت الشروع في 

الصعود لواسطة النقل ولغاية النزول منيا عند الوصول . وفي حالة تعدد ارصفة وقوف واسطة النقل )تعدد 
لغاية خروجو منيا في مكان تمك االرصفة و  المواقع( فإن الناقل يعتبر مسؤواًل من لحظة دخول الراكب الى

. ىذا وال يعد الناقل مسؤواًل  يشمل النقل الجوي والنقل البحري . بيد أن نطاق تطبيق ىذه القاعدة ال الوصول
:عن الضرر الذي يصيب الراكب في الحالتين التاليتين  

 
ة الناقل اذا اقتضى النقل تغيير واسطة النقل في حالة انتقال الراكب من واسطة الى اخرى بدون حراس-أ

  الطريق
 

حالة تجوال الراكب خارج المحل المعد لالستراحة المعين من قبل الناقل-ب   
 

التزامات الراكب وحقوقه -ب   
: اداء اجرة النقل، اتباع تعميمات الناقل:تقتصر التزامات الراكب عمى ما يمي  

اداء اجرة النقل-1  
. وينظم االتفاق بين الطرفين كيفية اداء االجرة بيد أن  عمى الراكب أداء أجرة النقل في موعدىا المحدد 

الراكب قد يضطر أحيانًا الى الوفاء بأجرة النقل قبل القيام بعممية النقل . ويقع ىذا الفرض عمومًا في حالة 
ل بدء النقل . وغالبًا ما يكون تحديد أجرة النقل بمعرفة كون تعميمات تقضي بالحصول عمى تذكرة السفر قب

الناقل بحيث يتعين عمى الراكب اإلذعان ليذا التحديد إذا كان حريصًا عمى إبرام العقد . ويعمن الناقل عن 
أجرة النقل بصورة تعريفة محددة لمجميور وال يقبل المناقشة فييا ، كما ىو األمر مثاًل بالنسبة لمنقل في 

ك الحديدية او شركات النقل البري والجوي وعمى أية حال فإن قانون النقل يضع قاعدة عامة بصدد السك



تحديد األجرة . إذ تقرر المادة الخامسة عشرة منو ما يمي : " تحدد أجرة نقل الشخص داخل العراق وفقًا 
  " لمتعريفات المقررة من قبل الجيات المختصة وال يجوز مخالفتيا

ة؟األجر  متى تستحق  
 تستحق األجرة ولو لم يحضر الراكب في الوقت المعين لمنقل

بيد أن التخمف عن الحضور ال يفقد الراكب حق طمب تنفيذ النقل الحقًا في حالة دفعو لألجرة مقدمًا إذا كان 
االتفاق مع قد أخطر الناقل بتخمفو . ويستثنى من ىذه القاعدة النقل الداخمي بالسيارات فال يمكن لمراكب 

والبد من التنويو الى أن الراكب يتعرض الى  الناقل عمى تنفيذ النقل الحقًا عند تخمف األول عن ميعاد النقل 
نوع من الجزاء فيما إذا : " استقل واسطة النقل دون دفع االجرة او تيرب من دفعيا اذا كانت مستحقة الدفع 

أن ال تقل عن خمسة دنانير اثناء النقل ، فيمزم بدفع اجرة مضاعفة عمى  "  
 متى تسقط االجرة؟

تسقط االجرة اذا ألغي النقل قبل مباشرتو لسبب يعود الى الناقل أو تابعيو او عمى الوسائط المستعممة في 
. ونرى ان يصار في ىذه الحالة أيضًا الى تعويض الراكب عما يمحق بو من ضرر عمى وجو  النقل 

لتأخير . وال يستحق الناقل أجرة النقل أيضًا اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرتو الخصوص بسبب ا
وأخطر الناقل بعدولو قبل مدة ال تقل عن اربعة وعشرين ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل ، او عند 

اىرة تحول دون تنفيذ . ومن البدييي ان االجرة تسقط كذلك عند قيام قوة ق الضرورة القصوى في اليوم نفسو 
. ويجب التمييز بين حالة  النقل ، أو قيام ظروف معينة تجعل النقل خطرًا عمى سالمة الركاب وأرواحيم 

عدول الراكب عن النقل وتعطل النقل بعد مباشرة تنفيذه فإذا تعطل النقل بعد مباشرتو لسبب يعود الى الناقل 
مراكب الخيار بين  العدول عن النقل ويتحمل الناقل ىنا مصاريف أو تابعيو او الى الوسائط المستعممة فم

إيصالو الى المحل المتفق عميو ، أو االنتظار لغاية عودة حركة النقل . وال يطالب الراكب في ىذه الحالة 
عدول . أما إذا عدل الراكب عن النقل بعد مباشرتو فإن األجرة تستحق كاممة إال إذا كان ال بأي مبمغ إضافي 

. بيد أن المشرع يسمح  بسبب ضرورة قصوى فال يستحق الناقل إال أجرة الجزء الذي تم تنفيذه من النقل 
لمراكب بالعدول واسترداد كامل األجرة إذا كان النقل يتم بمواعيد منتظمة ومقررة مسبقًا وتأخر تحرك واسطة 

البد من اإلشارة الى ان لمراكب الذي دفع االجرة مقدمًا . ىذا و  النقل عن تمك المواعيد لمدة ساعة في األقل 
وحصل تبعا لذلك عمى بطاقة أو تذكرة النقل الحق في التنازل عن ىذه التذكرة لمغير قبل مباشرة النقل . بيد 



أن ىذا التنازل ال يعتد بو فيما اذا كانت التذكرة قد صرفت باسم الراكب وكانت ىناك اعتبارات معينة في 
أجرة النقل . فبمقتضى نص المادة الحادية والسبعين من قانون النقل . " يجوز التنازل عن تذكرة النقل تحديد 

قبل مباشرتو إال إذا كانت التذكرة باسم الراكب أو روعي في إعطائيا لو اعتبارات خاصة " . ومن جممة تمك 
مبة والمسنين والمتقاعدين والشباب االعتبارات الخاصة التي تراعي في صرف تذكرة النقل منح التذكرة لمط

والسفرات الجماعية ... إلخ . وميما يكن من أمر فإن لمناقل ضمان قانوني الستيفاء أجرة النقل وغيرىا من 
المبالغ المستحقة لو بسبب النقل . ويتمثل ىذا الضمان بحبس أمتعة الراكب واستيفاء تمك المبالغ من ثمنيا ما 

ازة الناقلدامت أمتعة الراكب في حي   
 

اتباع تعميمات الناقل-2   
 

فال يجوز لو االخالل النظام المقرر لمخدمات وحسن انتظام النقل  عمى الراكب مراعاة الناقل الخاصة بالنقل
والتعسف في التصرف فمن الضروري مثاًل أن يستعمل الراكب واسطة النقل من الجية المخصصة لمصعود 

ن المكان المخصص لذلك . ويجب أن يراعي راحة غيره من المسافرين وأن يحتفظ بتذكرة وأن يكون النزول م
النقل لحين انقضاء السفر ، كما ويجب عميو أن يقدميا كمما طمب منو ذلك وأن يستعمل المكان المبين في 

يع األشخاص تذكرة النقل من حيث درجتو . والتزام اتباع التعميمات ىو التزام عام واجب التطبيق عمى جم
دون استثناء أو تمييز ، وكل اتفاق خالفو ال ينتج أثره إال بين أطرافو . ويعد ىذا االلتزام من جانب آخر 

.التزام أدبي يفرضو واقع حماية المسافرين " ضمان راحتيم والمحافظة عمى وسائط النقل  " . 
 



 محاضرات) آثار عقد نقل األشياء(
 القانون التجاري/ المرحمة الثانية

 كمية القانون والعموم السياسية/ قسم القانون
 االستاذ الدكتور عالء حسين عمي

 المرجع
ياالستاذ الدكتور باسم محمد/ صالح القانون التجار   

 
أشخاص عقد نقل األشياء ىم،  المرسل والناقل والمرسل اليو إذا كان األخير غير المرسل. ونتكمم عن 

 .التزامات وحقوق كل منيم بالتتابع
 
:التزامات المرسل وحقوقه -أ   
 

خطار  عداده لمنقل وا  الناقل يمتزم المرسل في عقد نقل األشياء بتسميم الشيء محل النقل، وبتقديم بيانات عنو وا 
باتخاذ استعدادات النقل إذا تطمب النقل ذلك وأخيرًا دفع األجرة والمصاريف. إن تسميم الشيء محل النقل 

. وينصب لمناقل يعد المرحمة األولى لمنقل. ويتم التسميم في محل الناقل الميم إال إذا اتفق عمى محل آخر
. ويتم التسميم في مع احتفاظ المرسل بوضع يده عميياااللتزام بالتسميم عمى نقل حيازة البضاعة الى الناقل 

الوقت المتفق عميو، واذا لم يحصل اتفاق بصدد ذلك فان التسميم يجب ان يتم في وقت مناسب . وعند 
التأخير في تسميم الشيء فإن المرسل يتحمل تبعة ذلك مالم يكن التأخير يعود لسبب أجنبي ولكن مالحكم إذا 

لشيء محل العقد لمناقل؟ يذىب بعض الفقو الى ان لمناقل في مثل ىذه الحالة الحق في لم يسمم المرسل ا
. بيد ان مثل ىذا التصور ال يستقيم حسب المطالبة باألجرة المتفق عمييا إذا ما أثبت استعداده إلجراء النقل

ذا حصل من جراء عدم تقديرنا ، ونرى أن يصار الى فسخ العقد لتخمف أحد األطراف عن تنفيذ التزامو،  وا 
التنفيذ ضرر فإن بإمكان الناقل المطالبة بالتعويض. ىذا ويعتبر التسميم أثرًا من آثار العقد وليس بأي حال 

من األحوال شرطًا من شروط االنعقاد ألن العقد كما الحظنا من العقود الرضائية. يمتزم المرسل بتسميم 
نما جاء النص القانوني مطمقًا . لم يبالوثائق الضرورية لتنفيذ النقل ين المشرع طبيعة ىذه الوثائق وأنواعيا وا 



مما أضفى نوعًا من الغموض الذي قد يثير النزاع. ومع ذلك فإنو يستشف بان المشرع يقصد بتمك الوثائق 
 جميع المستندات والموافقات اإلدارية التي من شأنيا تسييل عممية تنفيذ النقل وعمى وجو الخصوص النقل

الذي يتم خارج حدود القطر. وليذا السبب تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسين عمى الناقل يكون 
"مسؤواًل عن ضياع تمك الوثائق الضرورية أو إىمال استعماليا أو إساءة ىذا األستعمال". عمى المرسل ان 

وكيفية حزمو وعدد الطرود المثبتو واسم يقدم لمناقل بيانات بنوع الشيء محل النقل وقيمتو ووزنو وحجمو 
المرسل إليو وعنوانو والمكان المطموب إرسال الشيء إليو وأية بيانات أخرى يطمبيا الناقل لتعيين ذاتية الشيء 

. وىذا يعني ان يكون الشيء محل النقل مطابقًا لما اتفق عميو في العقد سواء من حيث نوعو أو قيمتو أو  
إلخ . ويترتب عمى ذلك أنو إذا ظير بأن ىناك عيبا في الشيء أو كان حزمو قد تم  وزنو أو حجمو ...

. عمى المرسل ان يعد  بصورة تؤدي الى إلحاق الضرر بو فإنو يجوز لمناقل رفض القيام بالنقل وتنفيذه 
و اليالك أو الشيء لمنقل اذا كانت طبيعة الشيء تقتضي تغميفو أو تعبئتو أو حزمو لغرض نقمو بكيفيو تقي

التمف وال تعرض األشخاص أو واسطة النقل أو األشياء األخرى التي تنقل معو الى الضرر . ويمزم المرسل 
. عميو ، إذا تبين لمناقل  أيضًا بأن يراعي الطريقة المقررة بمقتضى شروط العقد لمتغميف أو التعبئة أو الحزم 

لمشروط الواردة في العقد ، فإن لو رفض التسميم وتنفيذ النقل . أن الحزم أو التغميف أو التعبئة غير مطابقة 
. ومن ىذا  واذا حدث ضرر بسبب عيب في التغميف أو التعبئة أو الحزم فإن المرسل يكون مسؤواًل عنو 
. " واذا ظير  المنطمق قضت محكمة التمييز بأنو ال يسأل الناقل عن النقص الحاصل  من رداءة التغميف 

. بيد أن الناقل يكون مسؤواًل عن  بب التمف في البضاعة ىو رداءة التغميف فال جناح عمى الناقل "أن س
. إذا تطمب النقل استعدادًا خاصًا فعمى المرسل  الضرر إذا كان عمى عمم مسبق بسوء تغميف البضاعة "

فإنو ال يجوز لممرسل أن يقوم بتسميم الشيء  . وتأسيسًا عمى ذلك إخطار الناقل بذلك قبل التسميم بوقت كاف 
دون سابق إنذار إذا كان نقمو يستمزم أن يييئ الناقل الوسائل الالزمة سواء من حيث وسائط النقل أو تنفيذ 

النقل بصورة ال تحمق ضررًا بو .كما وأن لمناقل في مثل ىذه الفرضية رفض تسمم الشيء وتنفيذ النقل ." يمتزم 
رة النقل وغيرىا من المصروفات المستحقة لمنقل ما لم يجر االتفاق عمى أن يتحمميا المرسل المرسل بدفع أج

. واألجرة ىي المبمغ  إليو . وفي ىذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليو مسؤولين عن دفعيا بالتضامن " 
ىو األمر بالنسبة لمنقل الجوي الذي يجب أداءه مقابل وتحدد األجرة عمومًا بمقتضى تعريفو مقررة ابتداء كما 

أو النقل في السكك الحديدية وغير ذلك من مرافق النقل األخرى التي تتوالىا الييئات العامة . أما اذا لم تكن 



ىناك تعريفة محددة فإن االتفاق ىو الذي يحدد مقدار األجر وميعاد ومكان الوفاء بو . واألصل أن المرسل 
نو يجوز االتفاق عمى ان يتحمل المرسل إليو األجرة ، وىنا يجب أن يالحظ بأن ىو المدين بااللتزام . بيد أ

مسؤولية المرسل ال تنتفي عن اداء األجرة . فبمقتضى نص المادة الستون من قانون النقل ، يكون المرسل 
ناع المرسل مسؤواًل بالتضامن مع المرسل إليو بدفع األجرة . ويبدو أن المشرع أراد تالفي حالة نكول أو امت

إليو عن أداء األجرة فقرر لمناقل ىذا النوع من الضمان . ويقرر قانون المرسل حقوقًا تقابل التزاماتو المختمفة 
الوثائق  وتعد ىذه الوثيقة من أىم . فمممرسل وبحكم القانون أن يطمب من الناقل تسميمو صورة من وثيقة النقل

سيمة إثبات لمعقد وقرينة عمى تسمم الناقل لمشيء محل النقل ، وتعطي ىذه مستندات النقل فيي و  في العقد
، فيي بصورة عامة سندا بممكية الشيء ووسيمة لإلثبات . ووثيقة النقل  الوثيقة فوق ذلك الحق بتسمم الشيء

ء بالتظيير من جانب آخر محرر ينشأ باسم شخص معين أو ألمره أو لمحامل . عميو فإنيا قابمة لمتداول سوا
. وتتضمن  أو بالمناولة اليدوية أو وفقًا ألحكام حوالة الحق إذا كانت محررة باسم شخص معين )اسميو(

. ومن جممة البيانات  وثيقة النقل نوعين من البيانات : األولى بيانات إلزامية ، والنوع الثاني بيانات اختيارية 
ل إليو ، مكان القيام ، ومكان الوصول ، وصف الشيء كاماًل ومن جميع اإللزامية اسم الناقل والمرسل والمرس

الجوانب إلخ ... أما البيانات االختيارية فمنيا قيمة الشيء الذي يتولى الناقل نقمو ، ميعاد مباشرة النقل ، 
ذا تسمم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يقدميا الى الوصف واسطة النقل .... إلخ ناقل ليدون فييا . وا 

ال كان لمناقل االمتناع عن تنفيذ ىذه التعميمات  . ويفقد المرسل  التعميمات الجديدة موقعًا عمييا من المرسل وا 
. إذا لم تحرر وثيقة لممرسل فإن من حقو ىذا الحق بمجرد تسمم المرسل إليو وثيقة النقل أو وصول الشيء

موقعًا من " الناقل بتسمم الشيء محل النقل عمى أن يكون الوصل مؤرخًا ومشتماًل  عندئذ أن يطمب وصالً 
. وبيذه الصورة فإن الوصل ىو البديل عن وثيقة  عمى البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل " 

.لممرسل الحق في  عند عدم تحرير ىذه الوثيقة ، ويترتب عميو نفس اآُلثار التي تترتب عمى وثيقة النقل
توجيو الشيء محل النقل طيمة بقائو في حيازة الناقل ، وبإصدار أوامره إليو سواء بعدم مباشرة النقل أو بوقفو 
عادة الشيء إليو أو بتوجييو الى شخص آخر غير المرسل إليو األصمي أو الى مكان آخر أو غير ذلك  وا 

النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يمحق الناقل  من التعميمات عمى ان يدفع المرسل أجرة ما تم من
. بيد أن حق المرسل بتوجيو الشيء ينتفي عند وصول الشيء أو عند  من ضرر بسبب التعميمات الجديدة 

 .طمب المرسل إليو تسممو الشيء أو بعد إخطاره بالحضور الستالمو
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إن أول التزام يقع عمى الناقل ىو أن يستمم الشيء محل العقد كي يقوم بتنفيذ النقل بيد أن ىذا االلتزام ليس 
ن بأمكان الناقل رفض التسمم إذا كان الشيء مخالفًا لما ىو متفق عميو . لذا فإن عمى الناقل عند مطمقًا إذ أ

تسممو الشيء التأكيد من صالحيتو لمنقل وبعكسو فإنو يعتبر مسؤواًل عن األضرار المترتبة نتيجة سوء حالة 
" تسمم الناقل الشيء المطموب  شيء وقت التسميم فبمقتضى نص المادة الثامنة العشرين من قانون النقل أن

نقمو دون تحفظ يدل عمى أنو تسممو بحالة جيدة ومطابقة لمبيانات المذكورة في وثيقة النقل . فإذا ادعى عكس 
. والتأكد من  ذلك فعميو اإلثبات " وعمى أساس ىذا المبدأ سار قضاء محكمة تمييز العراق بييئتيا العامة 

خالل فحصو ويقرر قانون النقل ىذا الحق صراحة فممناقل التأكد من حالة  صالحية الشيء لمنقل يتم من
. واذا اقتضى فحص الشيء فض األغمفة أو  الشيء ومن مدى صحة البيانات التي قدميا المرسل بشأنو 

فتح األوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص في موعد معين . فإذا لم يحضر في ذلك الموعد يجوز 
جراء الفحص بغياب المرسل ولمناقل الرجوع عمى المرسل أو المرسل إليو بمصروفات الفحص حسب لمناقل إ

:الخيار بين لمناقل  –واذا تحقق بعد الفحص بأن حالة الشيء ال تسمح بنقمو دون ضرر فمو مقتضى الحال   
 

-أ رفض النقل صراحة  
 

بعممو " بحالة الشيء وقبولو بالنقل وفي ىذه الحالة يتم  تنفيذه بشرط أن يأخذ الناقل إقرارا من المرسل-ب
قرار المرسل عمى وثيقة النقل .تثبيت حالة الشيء وا    

 
-2 شحن الشيء  

 



الشحن ىو تحميل الشيء عمى واسطة النقل بمعنى وضعو في المكان المعد أو المناسب لو في واسطة النقل 
عممية مادية تستمزم في الغالب تييئة أجيزة مناسبة لتنفيذه . وتتضمن عممية شحن تمييدًا لنقمو فيو إذن 

بصورة تكفل عدم تضررة أو تضرر واسطة النقل وما عمييا من أشياء أخرى أو إلحاق الضرر  الشيء رصو
مة تمييز العراق الى بالغير عمى وجو العموم . وبخالف ذلك يعد الناقل مسؤواًل وتاسيسًا عمى ذلك تذىب محك

أن الناقل يعتبر " مسؤواًل عن الضرر الحاصل في البضاعة نتيجة سوء التحميل والربط باألسالك بصورة 
. ومع ذلك فإنو ال يحول أي مانع قانوني دون االتفاق عمى قيام المرسل او الغير بتنفيذ ىذا  غير صحيحة "

. ويستثنى  سؤواًل عن األضرار التي تنجم عن الشحن أو الرص االلتزام ، وعندىا يكون المرسل أو الغير م
من ىذه القاعدة حالة ما اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ . اذ يفترض القانون ىنا ان الشحن والرص " قد 

  " تما تحت مسؤوليتو حتى يقيم الدليل عمى عكس ذلك
 

-3 نقل الشيء  
 

لقيام بنقل الشيء بالصيغة المتفق عمييا . غير إن ىذا االلتزام يمقي عمى عاتق الناقل ضرورة عمى الناقل ا
مراعاة الوقت الالزم لمنقل والطريق المتفق عميو ، والوسائط المستعممة في النقل . فمن حيث الوسائط فإن 

ىذه الوسائط االعتيادية يجب عمى الناقل استعمال الوسائط االعتيادية ما لم يتفق عمى خالف ذلك . بيد أن 
. والمقصود ىنا ان تكون الوسائط صالحة حسب المعطيات  أن تكون صالحة لمنقل " من جميع الوجوه "

الفنية الالزمة ليا وان ال تحمق اي ضرر في حالة استعماليا لنقل الشيء محل العقد وخالف ذلك يعد الناقل 
في فيما اذا حدد المرسل الواسطة التي يتم عمييا نقل الشيء فبمقتضى مسؤواًل ومع ذلك فأن ىذه المسؤولية تنت

نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين : " ال يسأل الناقل عن الضرر الذي يصيب الشيء المنقول 
بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل أو عربات خاصة تم الشحن عمييا بطمب من المرسل " . وعمى 

ال فبأقصر الطرق ما لم تكن ىناك ضرورة التباع طريق آخر الناق .  ل أن يسمك الطريق المتفق عميو وا 
وتتمثل الضرورة لالنحراف عن الطريق " بسبب االضطرار الى تقديم المساعدة أو ألي شخص مريض أو 

وغيره من األضرار ما  . وفي جميع ىذه الفروض ال يكون الناقل مسؤواًل عن التأخير مصاب أو في خطر "
. أما من حيث الوقت الذي يستغرقو  لم يكن ىناك غش أو خطأ جسيم من جانب الناقل أو من جانب تابعيو 



تنفيذ النقل فإن الناقل يرتبط بالميعاد المتفق عميو في العقد أو الميعاد الذي تحدده ظروف النقل عمى أن 
حال . فإذا حدث تأخير ما فإن الناقل يسأل عنو ويمزم بالتعويض يكون ذلك الميعاد معقواًل يتفق ومقتضى ال
 . حسب قواعد وأحكام المسؤولية العقدية

 
المحافظة عمى الشيء-4   
 

يمتزم الناقل بالمحافظة عمى الشيء من الوقت الذي يكون فيو تحت سيطرتو وحيازتو لغاية إيصالو عمى جية 
بذل العناية الالزمة لضمان سالمة الشيء والعناية المطموبة ىنا الوصول . وىذا يعني بأن عمى الناقل أن ي

نما كل ما " يمزم البضاعة من  ىي عناية الرجل المعتاد أي العناية العادية التي تشمل ليس لحفظ فقط وا 
ذا اقتضت المحافظة عمى  الشي تدخل يومي لمصيانة التي تقتضييا عممية النقل ذاتيا "  ء أثناء الطريق . وا 

اعادة الحزم او اصالح االغمفة او زيادتيا او تخفيضيا او غير ذلك من التدابير الضرورية فإن عمى الناقل 
داء ما تستمزميا من مصروفات " بيد أن لو الحق ىنا بالرجوع بيذه المصاريف عمى المرسل أو  القيام بيا " وا 

الناقل غير ممزم بالقيام بأي تدبير غير معتاد في النقل وتحدد الفقرة  ىذا والبد من التنويو الى أن المرسل إليو 
الثانية من المادة الثالثة والثالثين من قانون النقل بعض صور التدابير غير المعتاد " برش النبات بالماء أو 

قوم بيا الناقلإطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية لو " الميم إال في حالة االتفاق عمى أن ي  ؟ 
 

 5- تفريغ الشيء
 

التفريغ ىو إخراج الشيء من واسطة النقل تمييدًا لتسميمو . وتعتبر عممية التفريغ جزاء من عممية النقل ، إال 
ار أنيا تختمف عن التسميم إذ أن التسميم عممية ينتيي بيا عقد النقل واألصل أن يقوم الناقل بالتفريغ عمى اعتب

. وال مانع أن ىذه العممية جزء في عممية النقل ، ويحتمل بنفس الوقت مصاريفو ما لم يتفق عمى خالف ذلك
من أن يتولى المرسل إليو أو أي شخص آخر . عممية التفريغ وعندئذ يكون مسؤواًل عن األضرار التي تقع 

 أثناء أو جراء التفريغ
 



 6- تسميم الشيء
 

ال يعني تفريغ البضاعة أن التزامات الناقل عن سالمتيا قد انتفت فالناقل يبقى مسؤواًل قانونًا عن الشيء 
لحين تسميمو الى المرسل إليو . ويتم التسميم بصورتين إما بصورة فعمية أو حكمية ويقصد بالتسميم الفعمي 

. وتبين الفقرة األولى من المادة  متفق عميو ذلك التسميم الذي يتم الى المرسل إليو فعاًل وفي المحل ال
الخامسة والثالثين من قانون النقل معنى التسميم الحكمي بقوليا : " ويعتبر التسميم الى الجيات المختصة او 

الى الحارس الذي عينتو المحكمة تسميمًا حكيمًا " . وتسميم الشيء يقتضي من الناقل إخطار المرسل إليو 
وأن " يعممو بالميعاد الذي يستطيع خالل الحضور لتسممو إذا لم يكن التسميم  –ل الشيء وصو  –بوصولو 

. وقد يختمف المرسل إليو عن الحضور رغم إشعاره او يحضر ويمتنع عن دفع االجرة واجبًا في محمو "
ذا لم  يماتو والمصروفات المستحقة عميو ، فيجب عمى الناقل حينئذ إخطار المرسل بذلك وان يطمب تعم . وا 

تصل تعميمات المرسل خالل فترة مناسبة فإن لمناقل الطمب من القضاء " تثبيت حالة الشيء واإلذن لو 
. ومن الواضح ان ىذا االجراء يعد  بوضعو تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعمى مسؤوليتو " 

د تترتب جراء عدم إرسال تعميمات من المرسل . وسيمة لضمان حقوق الناقل وتخمصو من المسؤولية التي ق
يداع ثمنو صندوق المحكمة في الحاالت التالية :ويجيز القانون لمقضاء مبيع الشيء بالكيفية التي يراىا وا    

 
 1. اذا كان الشيء معرضًا لميالك أو التمف

 
 2. اذا كان الشيء معرضًا ليبوط القيمة

 
الشيء تقتضي مصروفات باىظةاذا كانت المحافظة عمى   .3 

 
وال ريب بأن إجازة القضاء ببيع الشيء في الفروض المذكورة آنفًا أمر تقتضيو الضرورة العممية ، وحماية 
لمصالح االطراف المختمفة . بجانب ىذه االلتزامات ، فإن لمناقل حقوق وتتمخص ىذه الحقوق أواًل باألجرة 

تو ومدى صالحيتو لمنقل والتأكد من صحة البيانات التي يقدميا فحص الشيء محل النقل لمتحقق من حال



المرسل . وبما أننا سبق وأن تعرضنا لمنقطتين األخيرتين فسنبحث فقط الحق في األجرة سواء من حيث 
حاالت استحقاقيا وسقوطيا وضمان استحقاقيا االجرة حق لمناقل بمقتضى المعاوضة المعقودة بينو وبين 

ابل لعممية النقل التي يمتزم بتنفيذىا الناقل لمصمحة المرسل . ويحدد االتفاق مقدار األجرة المرسل فيي المق
وميعاد ومكان الوفاء بيا . والغالب أن مقدار األجرة ال يكون موضع نقاش ومفاوضة بين األطراف إال عند 
وخالف ذلك فإن األجرة تخضع  "تعاقد المرسل مع ناقل من القطاع الخاص أي وكما يطمق عميو " ناقل حر
عمومًا لتعريفة محددة ابتداء من قبل مؤسسات القطاع االشتراكي التي تتولى أعمال النقل . والبد من التنويو 
الى ان جميع ما ينفقو الناقل من مصروفات اضافية كمصاريف الوزن والعد والقياس وغير ذلك يضاف الى 

المرسل ىو الممتزم بدفع األجرة وتبعًا لذلك فإن الوفاء بيا يتم عند تسميم البضاعة  مبمغ االجرة . واألصل أن
. بيد ان المرسل اليو قد يكون الممتزم بدفع االجرة . وىنا يكون الوفاء بيا عند وصول البضاعة . وأيا كان 

إليو وال عالقة لمناقل بيذا األمر فإن تحديد الممتزم بدفع األجرة يستند عمى اتفاق سابق بين المرسل والمرسل 
االتفاق عميو ، فإن لمناقل الحق في الرجوع عمى المرسل عند نكول المرسل إليو عن دفع االجرة . ويسقط 

:حق الناقل باألجرة او بجزء منيا اذ تحققت حالة مما يمي  
 

 1. اذا ىمك الشيء بقوة قاىرة .
 

النقلاذا حالت القوة القاىرة دون مباشرة  .  .2 
 

 3. اذا باشر الناقل النقل ولكن حالت القوة القاىرة دون االستمرار فيو فممناقل أجرة ما تم من النقل
 

وال حاجة لمقول بأن ىذه األحكام تتوافق وقواعد العدالة ، فمن العدالة أن يتحمل كل من الناقل والمرسل نتائج 
ال يحرم الناقل من المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ  القوة القاىرة . غير أن سقوط األجرة كاًل أو جزء

. والقول بخالف ذلك يؤدي في الوقع الى نوع من الكسب دون سبب  وغيرىا من المصروفات الضرورية 
عمى حساب الناقل . وقد يقع بأن يدفع المرسل أو المرسل إليو مبمغ يتجاوز مقدار االجرة المتفق عميو . فإذا 

ة تعود لمبرر مقبول فإنو يصح ذلك . وال يمكن لممرسل او المرسل اليو استرداد الزيادة وتتجسد كانت الزياد



ىذه الحالة عندما تكون ىناك زيادة في مدة النقل او المسافة عن القدر المتفق عميو . وخالف ذلك فإن من 
ال كان ىن حق من دفع زيادة عمى االجرة ان يسترد ما دفعو من زيادة  اك كسب دون سبب لمصمحة ، وا 

الناقل . ولمناقل ضمان خاص الستيفاء اجرة النقل . فمو وبحكم القانون حبس الشيء إذا لم يستوف أجرتو . 
إذ تقرر المادة التاسعة والثالثون من قانون النقل أنو " لمناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقمو الستيفاء اجرة 

ب النقل من ثمنو ما دام ىذا الشيء في حيازتو " . ويستند ىذا الحكم وغيرىا من المبالغ المستحقة لو بسب
عمى القاعدة التالية : " إن من يصبح دائنًا ألخر بسبب حيازتو شيئًا يتعين عميو رده يجوز لو حبسو حتى 

مان . ولم يكن ىذا الحق مقررًا في قانون التجارة الممغي بل اقتصر ض يستوفي منو ما ىو دائن بو لو " 
. في الوقت الذي لم يتعرض قانون النقل لحق االمتياز او  الناقل عمى حق باالمتياز عمى ثمن البضاعة 

يقرره لمصمحة الناقل . لذا فميس ليذا األخير حق امتياز عمى ثمن الشيء ، ولو أن بعض الفقو يميل الى 
.بنص اال يستقيم حسب تقديرنا اذ ال امتياز رغم غياب النص ، إال أن ىذا التصور ال منحو مثل ىذا الحق    

 
التزامات المرسل إليه وحقوقه -ج   
 

ال يعتبر المرسل إليو طرفًا في عقد النقل ومع ذلك فإنو يكتسب من ىذا العقد حقوقًا في مواجية الناقل 
سب منو ويتحمل بنفس الوقت التزامات ويقر الفقو عمومًا بأن المرسل إليو ىو شخص من أشخاص العقد يكت

فيو في مركز  حقوقًا ويتحمل التزامات تجاه الناقل والمرسل انطالقًا من نظرية االشتراط لمصمحة الغير 
المستفيد ال يثبت لو الحق اال عند وصول الشيء اليو ، أما االلتزامات فتترتب عميو من لحظة إظيار رغبتو 

ل ان المشرع العراقي قد اخذ بيذا التصور . اذ في التمسك بالعقد . والظاىر من نصوص احكام قانون النق
:تنص المادة الخامسة والستون من القانون المذكور عمى أنو  : 

 
ال تثبت لممرسل اليو الحقوق الناشئة عن عقد النقل وال يتحمل االلتزامات الناتجة عنو اال اذا قبل ىذه -1

 . الحقوق وااللتزامات صراحة او ضمناً 
 



الخصوص قبواًل ضمنيًا من المرسل اليو تسمم وثيقة النقل او الشيء محل النقل او  يعتبر عمى وجو-2
المطالبة بتسميمو او اصداره تعميمات بشأنو . وأيا كان األمر فإن التزامات المرسل عميو ىي تسمم الشيء 

وفات الخزن محل العقد عند وصولو في الميعاد المعين لو من قبل الناقل ، وعند تخمفو فإنو يمتزم بمصر 
. ومتى تقدم  ويحق لمناقل اذا مضت مدة الميعاد ، نقل الشيء الى محل المرسل اليو مقابل  اجرة اضافية 

. بيد أن لممرسل اليو الحق بطمب فحص  المرسل اليو بتسميم الشيء وجب عمى الناقل تمكينو من اجرائو 
خفية قبل تسممو لو . وعمى الناقل ان يسمح لو الشيء لكي يطمئن عمى سالمتو من العيوب الظاىرة وال

بالفحص وبخالف ذلك فإنو يجوز لممرسل إليو رفض تسمم الشيء من جانب آخر فإن عمى المرسل إليو أن 
يثبت بعد فحصو الشيء تحفظو عمى حالة الشيء اذا وجده تالفًا او ىالكًا جزئيًا واشعار الناقل كتابو بذلك 

يخ تسممو الفعمي " ويعتبر عدم قيامو بذلك قرينة عمى أنو قد تسمم الشيء بحالة خالل ثالثين يومًا من تار 
. وعمى ىذا االساس قضت محكمة التمييز انو : " ال  جيدة ومطابقة لمبيانات المذكورة في وثيقة النقل " 

.وانو " اذا تسمم  يكون الناقل مسؤواًل عن ىالك الشيء او تضرره بعد تسميمو الى المرسل اليو دون تحفظ " 
المستورد الكائن دون تحفظ ونقميا الى داره وباشر بنصبيا وتعذر عمى الخبير بيان ما اذا كان تضرر 

البضاعة قد نتج بفعل المستورد او الناقل او الكمارك ... فال يمكن مساءلة الناقل او الكمارك عن الضرر " 
" يسقط حق اقامة الدعوى عمى الناقل عن التمف او النقص في ، تقرر أنو  1991/ 292وفي قرارىا المرقم  

البضاعة اذا كان المرسل اليو قد استمم البضاعة ولم يجر الفحص عمييا إلثبات النقص او التمف قبل 
وان : " تسمم البضاعة من قبل المرسل اليو وتصرفو بيا دليل عمى عدم حصول اضرار بيا   استالميا "  .
. ومع ذلك فإن الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة قد تنتفي فيما اذا تم فحص  في الكمارك " خالل خزنيا 

. وينضوي تحت التزامات المرسل اليو اخيرًا  الشيء ومعاينتو وقت تسميمو من قبل الناقل و المرسل إليو 
ؤدي المرسل تمك االجرة مع اداؤه ألجرة النقل والمصروفات المستحقة لمناقل . فإذا كان األصل ىو ان ي

المصاريف ، فإن من الممكن مع ذلك ان يتفق عمى تحمل المرسل اليو االجرة والمصاريف بيد ان مثل ىذا 
االتفاق ال يبرئ المرسل من التزامو بأداء االجرة لمناقل بصورة مطمقة اذ يكون المرسل في ىذه الحالة مسؤواًل 

.النقل وغيرىا من المصروفات المستحقة بالتضامن مع المرسل اليو عن دفع اجرة . 



الناقل  مسؤولية

للمسؤولية                ذلك بعد نتعرض ثم الشياء نقل في احكمها دراسة الى الناقل مسؤولية موضوع في نتعرض
الشخاص   . نقل في

الشياء-      . نقل في الناقل مسؤولية أ

هذه          :      .   وتبدأ والتأخير ، التلف ، الهلك هي ثلثة حالت في الشياء نقل في الناقل مسؤولية تقرر
ول              .  القانون أحكام وفق إليه المرسل الى بتسليمه وتنتهي للشيء الناقل تسليم وقت من المسؤولية

كل      .       .     للناقل ً تابعا ويعتبر ً أيضا تابعيه أفعال الى تمتد بل فقط الناقل أفعال على المسؤولية تقتصر
من                تمتد الناقل مسؤولية أن وبما النقل عقد على المرتبة اللتزامات تنفيذ في الناقل يستخدمه شخص

إذا                  الحزم أو التعبئة أو التغليف في العيب عن الناشئ الضرر عن يسأل فإنه التسليم لحين التسلم وقت
المعتاد   .                 . النقال على يخفى ل مما كان أو ً كانظاهرا إذا بالعيب ً الناقلعالما ويعتبر بالعيب ً كانعالما

تقوم             ... . الناقل مسؤولية فإنه الوجوه جميع من للنقل ً صالحا الشيء كان إذا أما

الهلك.  . 1

أن                ويمكن عليها العثور وعدم تدميرها أو زوالها البضاعة بهلك ويقصد البضاعة هلك عن الناقل يسأل
جزئي              .      أو كلي اما والهلك معينة زمنية فترة في إليه المرسل الى تصل لم إذا هالكة تعتبر البضاعة يقال

الذي                  فهو الجزئي الهلك اما احترقت أو غرقت لو كما ، كلها بالبضاعة يتعلق الذي هو الكلي والهلك
عدد                   حيث من أو الوزن حيث من ناقصة البضاعة وصلت لو كما الخر البعض دون البضاعة ببعض يتعلق

             . ) قانون ) من والثلثين السادسة المادة من الثانية الفقرة وتحدد ً الهلكحكميا يكون وقد الحجم الطرود
الناقل          : "          يقم لم إذا الهالك حكم في الشيء يعتبر تقول إذ ، الهالك حكم في الشيء يعتبر متى النقل

موعد               انقضاء من ً يوما وأربعين خمسة خلل لتسلمه الحضور إخطاره أو إليه المرسل الى بتسليمه
استثنائين "           : الحكم هذا على أورد قد المشرع فإن ذلك ومع التسليم

المادة :          تقرر إذ السيارات في الشيء بنقل يتعلق يلي        : " ....110الول ما الصدد بهذا النقل قانون من
المحدد                 الموعد من ً وأربعينيوما خمسة مرور بعد تسليمه عدم حالة في الهالك حكم في الشيء يعتبر

                 ً يوما تسعين مرور بعد يسلم لم إذا الهالك حكم في الشيء فيعتبر موعد تحديد عدم حالة وفي للتسليم
الشيء    " . الناقل تسلم على

المادة :       .     نص فبمقتضى ً بحرا الشيء نقل إطار في قرر في    "   133الثاني الشيء يعتبر النقل قانون من
                ً يوما ستين خلل لتسلمه بالحضور إخطاره أو إليه المرسل الى بتسليمه الناقل يقم لم إذا الهالك حكم

التسليم    " . موعد انقضاء من

التلف .  2

أو     .             الحجم أو الوزن حيث من كاملة البضاعة وصول حالة بالتلف ويقصد البضاعة تلف عن الناقل يسأل
وجد                     لو كما أو عطب حالة في الخضار أو الفاكهة وصلت لو كما ، معين عوار بها أو معيبة ولكنها غيره
               .   ً أمجزئيا كان ً العوارشامل لطبيعة ً تبعا منها جزء أو كلها البضاعة العيب يشمل وقد كسر البضاعة في

بالشكل                 يكن لم استخدامها أن او له أعدت الذي للستخدام صالحة تعد لم كونها يعني البضاعة وتعيب
إذا                   الشيء في يوجد الذي العوار عن يسأل ل الناقل أن البديهي ومن بالتلف تصب لم لو فيما الكامل

الناقل        . قبل من النقل مستندات في ً مثبتا كان

التأخير.  3

كان                الذي الوقت بعد البضاعة وصول حالة بالتأخير ويقصد الشيء وصول في التأخير عن الناقل يسأل



المادة   .    وتحدد فيه وصولها تسليم        : "    36يجب في ً تأخيرا يعتبر يلي كما التأخير مفهوم النقل قانون من
عملية                 تستغرقه الذي الوقت انقضاء فمن موعد تحديد عدم وعند المحدد الموعد في يتم لم إذا الشيء

المادة          " .    وتشير ذاتها الظروف في الحريص الناقل بها يقوم التي أنه     32النقل الى نفسه القانون من
الناقل        .      : "   يلتزم أنه المذكور النص يقرر إذ النقل لظروف الوصول ميعاد تحديد ترك الممكن من

كانت              " .   ولما النقل ظروف تحدده معقول ميعاد في وإل ، عليه المتفق الميعاد في الشيء بتوصيل
تسليم                عند تنتفي فإنها ، تسليمه ولغاية للشيء تسلمه حين من القانون بحكم تمتد الناقل مسؤولية

في                   الشيء نقل تم إذا ً أيضا الناقل مسؤولية تتحقق ول مقامه يقوم من الى أو إليه المرسل الى الشيء
إن                     تابعيه من أو الناقل من الجسيم الخطأ أو الغش ثبت إذا إل اللهم إليه المرسل أو المرسل حراسة

تحقيق                 عن الناقل تخلف فإن لذا نتيجة أو غاية بتحقيق قيامه على مبنية عقدية مسؤولية الناقل مسؤولية
الخطأ                 تحقيق على القرينة بمفهوم دللة ذلك يعني إذ مسؤولية تحقيق الى يؤدي النتيجة أو الغاية تلك

اللزمة .                 العناية بذل عن كانت صورة بأية يتوانى ل أن الناقل على أن ذلك على وينبغي العقدي
المسؤولية          .     لساس التصور وهذا الوصول جهة الى وصوله ولغاية النقل طيلة الشيء على للمحافظة

                 ، الشخص الشيء نقل أو الشيء نقل في سواء النقل مسؤولية أن من البعض طرحه ما مفهوم يشمل
   "           ) أو   ) سيطرة تحت الشخص أو الشيء دام ما تتقرر الناقل مسؤولية أن بمعنى العهدة فكرة على تقوم
عن    "                التخلف على الناقل تأسيس فكرة عن يختلف المفهوم هذا بأن نرى ل ونحن الناقل توجيه أو رقابة
حيث    .               من إل بينهما خلف ول تصورنا حسب واحدة نتيجة الى يؤدي المفهومين فكل نتيجة أو غاية تحقيق

من   "   .            الشخص نقل في ً القانونمسؤول بحكم يعد الناقل كان وإذ غير ل العهدة مصطلح استعمال
هنا                المسؤولية امتداد فإن ، منها خروجه ولحين النقل واسطة وقوف أرصفة الى الراكب دخول لحظة

عنه                  ينفصل أن يمكن ل بحيث النقل بعقد ، الراكب سلمة على بالمحافظة الناقل التزام صلة على يستند
مد.                  الساس هذا وعلى النقل قطاع شهده الذي الكبير التطور نتيجة متأتية للعقد ضرورية حالة وأنه

ولغاية              النقل أرصفة دخوله من المبتدأة الفترة ليشمل الراكب بسلمة الناقل التزام العراقي المشرع
هو           .       الناقل مسؤولية أساس كان وإذا البحري والنقل الجوي النقل بصدد مقرر هو ما عدا منها خروجه

عادة                   الشيء ذلك يلحق هما الشيء نقل في يسأل أنه حال بأي يعني ل ذلك فإن نتيجة بتحقيق التزامه
الى                  مقسمة أشياء تتضمن النقل وثيقة كانت وإذا النقل أثناء الحجم أو الوزن في نقص من طبيعته بحكم

كان                 إذا طرد كل أو مجموعة لكل الوزن اساس على فيه المتسامح النقص حدد طرود او مجموعات
الناقل                   فإن آخر جانب من تعينه الممكن من كان أو ، النقل وثيقة في الستقلل وجه على معينا الوزن

في                  .   ويدخل به لناقل علقة ل أجنبي نتيجة تأخير أو تلف أو هلك من الضرر كان إذا المسؤولية من يعفى
يلي     : ما الجنبي السبب مفهوم

حيث.   :            1 من والستحالة الهمية بطابع يتسم خارجي حادث كل القاهرة بالقوة ويقصد القاهرة القوة
كالحوال                   ، عليه التغلب أو به التكهن العادي الحريص الرجل بوسع يكون ل خارجي حادث كل أو ، دفعه

انفجار       .         قاهرة قوة المفهوم هذا حسب يعتبر ول كالمصادرة الدارة على أو ً الستثنائيةمثل الجوية
يرجع                 حادث كل ً وعموما تصادمها أو عليها تسير التي القضبان عن خروجها أو احترافها أو النقل وسائط

صلحيتها                لضمان الحيطة اتخذ أنه ثبت ولو النقل تنفيذ في الناقل يستعملها التي واللت الدوات الى
قوة .        : "         يعد ل المشحونة بالخشاب يقع الذي الحريق أنه التمييز محكمة تقرر الساس هذا وعلى للعمل

قوة             .      يعد ان يمكن ول النقل واسطة من الشرر تطاير سببه كان إذا المسؤولية من الناقل تعفي قاهرة
فجأة          . النقل تابعي وفاة الى يرجع حادث كل كذلك قاهرة

كانت-     :           2 لو كما للبضاعة الخاصة للطبيعة الشيء في الذاتي العيب ويرجع الشيء في الذاتي العيب
. وتلفت        فاكهة البضاعة كانت أو ونفق ً مريضا ً حيوانا

عليه-   :             3 يترتب مما المنقولة للبضاعة الخاصة الطبيعة الى الناقل تنبيه عدم في ويتمثل المرسل خطأ
أن                 على التفاق عند البضاعة شحن في خطأ ارتكابه أو عليها، للمحافظة اللزمة بالعناية الناقل قيام عدم

. العملية    بهذه المرسل يقوم

4             : فيخطئ-    إليه المرسل عاتق على وصوله بعد الشيء تفريغ عملية تكون أن ومثاله إليه المرسل خطأ
             . من  والربعين السادسة المادة من الولى الفقرة المختلفة الحالت هذه الى أشارت وقد تنفيذها في

النقل  . قانون



النحراف       "            أو النقل تعطيل عن الناشئ الضرر تعويض عن يسأل ل الناقل أن الى التنويه من ولبد هذا
في                أو مصاب أو مريض شخص لي المساعدة تقديم الى الضطرار بسبب له المعين الطريق عن

الثانية                "  .    الفقرة وتحدد تابعية جانب من أو الناقل جانب من الجسيم الخطأ أو الغش ثبت إذا إل ، خطر
يلي             : كما الجسيم والخطأ الغش مفهوم النقل قانون من عشرة السابعة المادة من

الضرر- "                  . إحداث بقصد تابعيه من أو الناقل من يقع فعل عن امتناع او فعل كل بالغش يقصد أ

قد-                    لما بعلم مقرون بطيش تابعيه أو الناقل من يقع فعل عن امتناع أو فعل كل الجسيم بالخطأ يقصد ب
ضرر    " . من عنه ينجم

؟               المسؤولية من الناقل بإعفاء ً أوشرطا ً اتفاقا النقل وثيقة تتضمن ان يجوز هل ولكن

من                 بالعفاء ً النقلشرطا وثيقة تتضمن أن القانون بحكم يجوز فل بالنفي هي السؤال هذا على الجابة
الشرط             .     هذا مثل ويعتبر التلف أو الهلك حالتي في تابعيه أفعال او الناقل فعل على المترتبة المسؤولية

الناقل          .         يشترط أن ً استثناءا يجوز فإنه ذلك ومع ً جزئيا العفاء كان لو حتى ً مطلقا ً باطلبطلنا التفاق او
المادة         تقرر إذ التأخير عن المسؤولية من النقل    :50إعفاءه قانون من

المعقول"                  الحد وضمن مبرر له التأخير كان اذا التأخير عن مسؤوليته من الناقل إعفاء على التفاق يجز
. "

عن            .      مسؤوليته تحديد له فإن والتلف الهلك عن المسؤولية من إعفاءه اشتراط للناقل يجوز ل كان وإذا
الناقل   .             مسؤولية أن يعني التحديد أن إذ منها العفاء غير المسؤولية وتحديد والتأخير والتلف الهلك

فكل                .  والخارج العراق بين تتم التي النقل حالة على يقتصر المسؤولية تحديد أن غير معينة بحدود قائمة
بعدم         .       يرتبط المسؤولية تحديد فإن كذلك ً يعدباطل الداخلي النقل أطار في الناقل لمسؤولية تحديد
بقيمة                 التصريح عدم الى ً أخيرا المسؤولية تحديد ويخضع تابعيه من أو منه جسيم خطأ أو غش صدور

تتضمن    .            النقل وثيقة كانت اذا المسؤولية بتحديد التمسك للناقل يجوز فل النقل وثيقة في الشيء
أنواع   .               من نوع كل في معينة ضوابط المشرع له وضع فقد التحديد سقف أما الشيء بقيمة ً تصريحا

. الضوابط                تلك بمقتضى المقررة الحدود تتجاوز حدود تعيين على التفاق للطراف أباح أنه بيد ، النقل
في           .       الناقل مسؤولية حكم ما ولكن النقل محل الشيء حبس حق ذلك في بما القانونية الجراءات جميع

قبل                من متلحقة متعددة مراحل على يقع الذي النقل ذلك المتعاقب بالنقل يقصد ؟ المتعاقب النقل
المسؤولية          .        تحديد في ابتداء القضاء اتجه وقد مراحل على واحد ناقل قبل من يقع وقد متعددين ناقلين

مسؤولية            .    على والتشديد والخير والمتوسط الول الناقل من كل بين التفرقة الى المتعاقب النقل في
التالي              . التفصيل حسب المتعاقب النقل في المسؤولية يقرر النقل قانون ان بيد المتوسط الناقل

منهما.                1 ولكل الخير الناقل على الرجوع إليه للمرسل وأن ، الول الناقل على الرجوع للمرسل إن
مسؤولين               الناقلين جميع ويكون نقله مرحلة في التلف أو الهلك حدث الذي الناقل على الرجوع

إليه    . المرسل تجاه بالتضامن

الواضح.                 2 ومن سبقه الذي الناقل من إليه تسليمه عند الشيء حالة وتثبيت فحص متعاقب ناقل لكل
المسؤولية            . من التملص الناقل خللها من يتمكن وسيلة الحق هذا أن هنا

به.               .3 الخاصة المرحلة في يقع لم الضرر بأن أثبت إذا المسؤولية من الناقل يعفى

المستحقة.              4 بالمبالغ إليه المرسل مطالبة من له السابقين الناقلين تجاه ً الخيرمسؤول الناقل يكون
النيابة         . أساس على تكون المبالغ بهذه والمطالبة النقل بسبب

باتخاذ       . الحق الخير للناقل فإن هنا ومن



الشخص-      . نقل في الناقل مسؤولية ب

الناقل              .   على النقل في التأخير وعن الراكب تصيب التي الضرار عن الشخاص نقل في الناقل يسأل
تصيب                 التي الضرار عن ً يعدمسؤول الناقل أن بمعنى عليه المتفق المكان الى ً الراكبسالما إيصال ً أول

يترتب   .              وما إصابات أو جروح من البدنية الضرار الى هنا الضرر مفهوم وينصرف النقل أثناء الراكب
التي                 الدبية للضرار ً وأخيرا ، الفائت بالبرح يتمثل الذي المادي للضرر ً وأيضا العلج نفقات من ذلك على

يحتمل  .               ل ً مطلقا الضرر عن الناقل مسؤولية بصدد العراقي القانون في الحكم ورد فقد الراكب تصيب
عن              : "    الناقل يسأل أنه النقل قانون من العاشرة المادة من الولى الفقرة تقرر إذ التخفيف أو التحديد
على        "           التفاق يجوز فل ، العام النظام من الحكم وهذا النقل عقد تنفيذ أثناء الراكب تصيب التي الضرار

الضرر                   ذلك أن أثبت اذا الضرر عن مسؤولية دفع للناقل أن بيد ً يعتبرباطل بالعفاء شرط فكل يخالفه ما
           . يعد        الناقل فإن الراكب وفاة الى النقل حادث أدى اذا أما قاهرة قوة الى أو الراكب خطأ الى يرجع

الذي                والدبي المادي الضرر أثبات حالة في وأقاربه الراكب ورثة تصيب التي الضرار جميع عن ً مسؤول
   .            . ً يسببعموما والتأخير عليه المتفق الموعد في الراكب إيصال في التأخير عن الناقل ويسأل أصابهم

هل  .          .        هو هنا يطرح الذي السؤال ولكن ما خسارة يرتب أو معينة فرصة عليه يفوت فقد للراكب ضرر
يوجب                 ضرر ذاته بحد يعتبر التأخير أن ام ، ً الضررفعل حصول بالتعويض الراكب يطالب لكي يجب

الوقت     .             اضاعة وأن ، للوقت إضاعة هو التأخير أن الى البعض يذهب الضرر لثبات حاجة دونما التعويض
تحقق         .        وقت من ثابت بالتعويض الراكب فحق الضرر اثبات لعملية ضرورة ل ولهذا محقق ضرر هي

فإنه .          .       الفعلية المطالبة حيث من أما النظرية الناحية من تقديرنا حسب يستقيم الرأي هذا ان التأخير
أساس                أي وعلى الضرر هذا طبيعة تكييف ضرورة المثل سبيل على منها معقدة عملية بعقبات يصطدم
تحديدها   .               اليسير من ليس عوامل نتيجة يحصل ما ً غالبا التأخير فإن آخر جانب من وكيف احتسابه يمكن

مجمل         .           أو للراكب يعود التأخير سبب يكون أن يقع وقد الجوي النقل في ً المرمثل هو كما ، بدقة
يتضح              الساس هذا وعلى وهكذا مساءلتهم في للناقل الحق اعطاء وبالتقابل يستلزم مما المسافرين
التأخير                 ذلك على يترتب أن دون التعويض يستوجب ذاته بحد كضرر التأخير تقدير ً نسبيا العسير من بأنه

حسب               يعد ل الناقل مسؤولية في التشديد بأن ً علما بتعويضه للمطالبة بالضرورة الراكب يدفع ضرر
فأنه             .     المر كان وأيا ومطلوب فيه مرغوب توجه هو بل نقاش أو نظر محل المعاصر القانوني التوجيه
يصدر                 ل وان ً التفاقمكتوبا ذلك يكون أن بشرط التأخير عن العضاء على التفاق تقديرنا حسب يجوز

مسؤولية                  ينفي ل الراكب خطأ بأن ً أخيرا التنويه من ولبد تابعيه أو الناقل من جسيم الخطأ أو غش
يعني                 الضرر احداث في الراكب مساهمة فإن لذا الحاصل الضرر الخطأ هذا استغرق اذا إل اللهم الناقل

المساهمة         . تلك بقدر الناقل مسؤولية تخفيض الحوال جميع في



 عقد الوكالة بالعمولة                                         

 –هٞاػذ ر٘ظ٤ْ اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ سؿْ أٗٚ  4897ُغ٘خ  ٫63 ٣زؼٖٔ هبٕٗٞ اُزغبسح سهْ 

أٝسد اًُٞبُخ أُزًٞسح ػٖٔ ا٧ػٔبٍ اُزغبس٣خ اُز٢ ؽذدرٜب أُبدح اُخبٓغخ ٓ٘ٚ  –اُوبٕٗٞ 

ٖٝٓ اُؼشٝس١ إ ٣ز٬ك٠ أُششع ٛزا اُ٘وض ُٔب ًُِٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ٖٓ أ٤ٔٛخ ك٢ اُ٘شبؽ 

ٝا٫هزظبد١ ٝاٜٗب اصبسد ٫ٝ رضاٍ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزغبإ٫د ػ٠ِ طؼ٤ذ اُزطج٤ن اُزغبس١ 

ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ  4893ُغ٘خ  478ٖٝٓ ٛزا أُ٘طِن ػبُظ هبٕٗٞ اُزغبسح أُِـ٢ سهْ . اُؼ٢ِٔ 

ٝث٘بء ػ٠ِ ٓب روذّ كبٕ . ٓ٘ٚ  554ُـب٣خ  544اًُٞبُخ اُزغبس٣خ ثلشع خبص ٖٓ أُبدح 

ٞعت اُشعٞع ا٠ُ اُوٞاػذ اُؼبٓخ أُوشسح ًُِٞبُخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُزؼشع ًُِٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ٣غز

أُـ٢ِ   4896 ُغ٘خ 44أُذ٢ٗ ٝا٠ُ اؽٌبّ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اًُٞبُخ ٝاُٞعبؽخ اُزغبس٣خ سهْ 

ٝك٢ ػٞء ٛزٙ ا٫ؽٌبّ  5349ُغ٘خ  98ٕٞ ر٘ظ٤ْ اًُٞبُخ اُزغبس٣خ سهْ هبٗاُز١ ؽَ ٓؾِٚ 

اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ػوذ ٣زؼٜذ ثٔوزؼبٙ . ٗٞػؼ اثزذاء ٓلّٜٞ اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ٝششٝؽ اٗؼوبدٛب 

ٔٚ رظشكبً هب٤ٗٞٗبً ُؾغبة أًَُٞ ٝٝاػؼ ٖٓ ٛزا اُزؼش٣ق إ ا٤ًَُٞ ا٤ًَُٞ ثبٕ ٣غش١ ثبع

اُضب٢ٗ . ٣شرجؾ ثؼوذ٣ٖ؛ ا٫ٍٝ ٛٞ ػوذ اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ اُز١ ٣زْ اثشآٚ ث٤ٖ ا٤ًَُٞ ٝا٫ط٤َ

ٛٞ اُؼوذ اُز١ ٣جشّ ث٤ٖ ا٤ًَُٞ ٝاُـ٤ش ؽ٤ش ٣وّٞ ا٫ٍٝ ثبُؼَٔ ثبعْ ٗلغٚ ُؾغبة ًِٓٞٚ ٫ٝ 

ٝرجؼبً ُزُي ٫ روزظش آصبس اًُٞبُخ ػ٠ِ ا٤ًَُٞ ثَ اٜٗب رشرت آصبساً . ٤ش٣ظٜش ك٤ٚ اعْ ٛزا ا٫خ

ٖٓ  463ٝاًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ػَٔ رغبس١ ٓؾزشف ثؾٌْ اُوبٕٗٞ ف . ثبُ٘غجخ ُِـ٤ش ًزُي 

أُبدح اُخبٓغخ ٖٓ هبٕٗٞ اُزغبسح ، ٣ٝزٛت اُجؼغ ا٠ُ إ اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ٫ ٣ٌٖٔ اػزجبسٛب 

ٝاُشاعؼ إ رغبس٣خ . ث٤ذ إ ٛزا اُشأ١ ٓؾَ ٗظش . ػٜب رغبس٣بً رغبس٣خ ا٫ ارا ًبٕ ٓٞػٞ

اًُٞبُخ ٫ ٣شرجؾ ثٔٞػٞػٜب كغٞاء ًبٕ رُي أُٞػٞع ٓذ٤ٗبً اّ رغبس٣بً كبٜٗب رؼذ رغبس٣خ 

ٝر٘ؼوذ اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ثزٞاكش . ٣ٌٝل٢ ُزغبس٣زٜب إ رٌٕٞ ٓٔبسعخ ثظ٤ـخ ا٫ؽزشاف كوؾ

ٞد ٖٓ سػبً ٝٓؾَ ٝعجت ك٢ٜ ػوذ سػبئ٢ ٫ ٣خؼغ اُششٝؽ اُؼبٓخ ا٬ُصٓخ ٩ثشاّ اُؼو

١٧ اعشاء ش٢ٌِ ثَ اٜٗب هذ ر٘ؼوذ ػٔ٘بً ٝرُي ؽجوبً ُِوٞاػذ اُؼبٓخ أُوشسح ك٢ اُوبٕٗٞ 

كٔغشد ا٫رٕ ٝا٫ٓش ٣ؼزجشإ ر٬٤ًٞ ارا دُذ اُوش٣٘خ ػ٠ِ رُي آب ا٤ِٛ٫خ ا٬ُصٓخ . أُذ٢ٗ

ا١ إ ٣ٌٕٞ هذ ارْ اُضبٓ٘خ . ك٢ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ كبٗٚ ٣شزشؽ ثبُ٘غجخ ًَُِٔٞ ا٤ِٛ٫خ أُوشسح

. ػششح ع٘خ، اٝ إ ٣ٌٕٞ ٓؤرٝٗبً ُٚ ثب٩رغبس ارا ًبٕ ٤ٔٓضاً ٝثِؾ اُخبٓغخ ػششح ٖٓ اُؼٔش



٣ٝؼزجش اُشخض أُؼ١ٞ٘ أ٬ًٛ ُِزؼبهذ ثٔغشد اًزغبثٚ اُشخظ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ، ًبُششًبد 

اؽٌبّ هبٕٗٞ اًُٞبُخ ٝاُٞعبؽخ  آب ثبُ٘غجخ ٤ًَُِٞ ك٤غت إ رشاػ٠. ٝأُ٘شآد ٝؿ٤شٛب

ُغ٘خ  98ٕٞ ر٘ظ٤ْ اًُٞبُخ اُزغبس٣خ سهْ هبٗٓؾِٚ اُز١ ؽَ  4896ُغ٘خ  44اُزغبس٣خ سهْ 

اُـ٠ . ٫ٝثذ ٖٓ اُزٞهق ه٬٤ًِ ػ٘ذ ٛزا اُوبٕٗٞ ُج٤بٕ اْٛ ا٫ؽٌبّ اُز٢ رزؼِن ثبًُٞبُخ. 5349

ٝرؼذ٬٣رٚ، ٝهبٕٗٞ  4868ُغ٘خ  539هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اًُٞب٫د اُزغبس٣خ سهْ . ٛزا اُوبٕٗٞ 

ٝٝؽذ اؽٌبٜٓب رؾذ رغ٤ٔخ عذ٣ذح رؾَٔ  4896٘خ ُغ 9ٓؼبهجخ اُٞعبؽخ ؿ٤ش أُششٝػخ سهْ 

 ٝؽَ  5349ٝهذ أُـ٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ع٘خ  .هبٕٗٞ اًُٞبُخ ٝاُٞعبؽخ اُزغبس٣خ: أُؼ٤٤ٖ٘ ٢ٛ 

ٖٓ  4896ع٘خ  اُوب٣ٕٝٞٗزؤُق  5349ُغ٘خ  98ٕٞ ر٘ظ٤ْ اًُٞبُخ اُزغبس٣خ سهْ هبٗٓؾِٚ 

 :ص٬س ٝػشش٣ٖ ٓبدح ٓوغٔخ ػ٠ِ اسثؼخ كظٍٞ ًٔب ٢ِ٣

 

 .ك٢ اٛذاف اُوبٕٗٞ ٝٝعبئَ رؾو٤وٜب: اُلظَ ا٫ٍٝ 

 

 .ك٢ ر٘ظ٤ْ ٜٓ٘خ اًُٞبُخ: اُلظَ اُضب٢ٗ 

 

 .ك٢ اُؼوٞثبد: ُش اُلظَ اُضب

 

 .ك٢ ا٫ؽٌبّ اُخزب٤ٓخ: اُلظَ اُشاثغ 

 

ٝارا ًبٕ ا٤ًَُٞ ششًخ . ٝهذ ؽظش اُوبٕٗٞ ٓٔبسعخ ٜٓ٘خ اًُٞبُخ ٝاُٞعبؽخ ثبُؼشاه٤٤ٖ كوؾ 

اعٜٜٔب اٝ ؽظظٜب ًبكخ ًِٓٔٞخ ُِؼشاه٤٤ٖ ٝإ رٌٕٞ ٓغغِخ ك٢ " ك٤شزشؽ إ رٌٕٞ 

إ ٣ٌٕٞ ا٤ًَُٞ اٝ  4896ع٘خ  هبٕٖٗٞٓ اثؼخ ٖٓ أُبدح اُش( ة)ٝرشزشؽ اُلوشح . "اُؼشام

ٝٓغ رُي كبٗٚ ٣غٞص ُِٞص٣ش . اُٞع٤ؾ ٓزٔزؼبً ثب٤ِٛ٧خ اُوب٤ٗٞٗخ ٝأًَ اُخبٓغخ ٝاُؼشش٣ٖ ع٘خ

أُخزض إ ٣غزض٠٘ ٖٓ ا٫ؽٌبّ اُغبثوخ ثج٤بٕ ٣٘شش ك٢ ٗششح اُغغَ اُزغبس١، دٝائش اُذُٝخ 

ثذٝسٙ اُشائذ ػ٠ِ اُٞعٚ  بً ٢ٌُ ٣وّٞ ٛزا اُوطبع٣ٝؼذ ٛزا ا٫عزض٘بء أٓشاً ٫صٓ.  اُؼبّٝاُوطبع 

رخؼغ ٝ .ثبُ٘غجخ ٤ِٛ٧خ ا٤ًَُٞ 5349. ٫ٝ ٝعٞد ُٔضَ ٛزا اُؾٌْ ك٢ هبٕٗٞ ع٘خ أُطِٞة



ٓٔبسعخ اًُٞبُخ اُزغبس٣خ ا٠ُ ٗظبّ ا٫عبصح ك٤غت ػ٠ِ اُشخض اُز١ رزٞاكش ك٤ٚ اُششٝؽ 

اُوب٤ٗٞٗخ اُغبثوخ اُزوذّ ثطِت ا٠ُ ٓغغَ اًُٞب٫د ٝاُٞعبؽبد ُِؾظٍٞ ػ٠ِ اعبصح ٓٔبسعخ 

) ٝك٢ جذ ثبُطِت خ٬ٍ ص٬ص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ روذ٣ٔٚ ٝػ٠ِ أُغغَ إٔ ٣. اػٔبٍ اًُٞبُخ

ُٝٔوذّ اُطِت ٫ػزشاع ُذٟ ٝص٣ش اُزغبسح خ٬ٍ أ٣بّ(  43أطجؾذ  5349هبٕٗٞ ع٘خ 

، ٣ٌٕٝٞ هشاس اُٞص٣ش هطؼ٤بً ثٜزا (٣5349ٞٓب ك٢ هبٕٗٞ ع٘خ  63)خ٬ٍ  خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً 

٫ٝ ثذ ٖٓ . كبُوشاس ٣وجَ اُطؼٖ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُوؼبء ا٩داس١( 5349)أٓب ك٢ هبٕٗٞ  اُشؤٕ

اُز٣ٞ٘ٚ ػ٠ِ إ ٓٞاكوخ ٓغغَ اًُٞب٫د اُزغبس٣خ ػ٠ِ ؽِت ا٩عبصح ٫ رٔ٘ؼ طبؽجٜب ؽوبً 

ٝ سكغ رغغ٤َ اًُٞبُخ ٝاُـبئٜب ٝك٢ ا١ ٝهذ ، ػ٘ذ اٗزلبء ششؽ ٌٓزغجبً كِِٔغغَ شطت ا

ا٫ إٔ ُز١ٝ اُؾن . ٖٓ اُششٝؽ ا٬ُصٓخ ُٔ٘ؾٜب اٝ ارا رؼبسػذ ٓغ أُظِؾخ اُؼبٓخ

ٖٓ ربس٣خ اُزج٤ِؾ ٣ٞٓب(  63خ٬ٍ  5349)ك٢ هبٕٗٞ ع٘خ ا٫ػزشاع خ٬ٍ خٔغخ ػشش ٣ٞٓبً 

٣وجَ  5349)ٝك٢ هبٕٗٞ ع٘خ  ح ٣ٌٕٝٞ اُوشاس ثٜزا اُشؤٕ هطؼ٤بً ثبُوشاس ُذٟ ٝص٣ش اُزغبس

ٝاُٞعطبء ؽغت اُزخظض  ٛزا ٣ٝظ٘ق ا٬ًُٞء. اُطؼٖ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُوؼبء ا٩داس١(

٣ٝشرت اُوبٕٗٞ عِٔخ ٖٓ . اُغِؼ٢ ُِٔٞاد اُز٢ ٣زؼبِٖٓ ثٜب ، ٝػ٠ِ ٛزا ا٫عبط رٔ٘ؼ ا٫عبصح

 : اُٞاعجبد اُز٢ ٣ِضّ ا٤ًَُٞ ثبُو٤بّ ثٜب ٢ٛٝ 

 

خ٬ٍ  5349)ٝك٢ هبٕٗٞ ع٘خ  إٔ ٣غذد ا٩عبصح ك٢ ٜٗب٣خ ًَ ع٘خ اثزذاء ٖٓ ربس٣خ ٓ٘ؾٜب. 4

 .٣ٞٓب ٖٓ ثذا٣خ اُغ٘خ اُغذ٣ذح( 63

 

خبطبً خب٤ُبً ٖٓ ًَ شطت اٝ ؽٍي اٝ رؾش٤خ أٝ  ػ٠ِ ا٤ًَُٞ اٝ اُٞع٤ؾ إ ٣ٔغي دكزشاً . 5

كشاؽ، ٣ذٕٝ ك٤ٚ ٓوذاس اُؼُٔٞخ أُزؾووخ ُٚ داخَ اُؼشام ٝخبسعٚ ٝإ ٣ج٤ٖ ٓوذاس ٓب ؽٍٞ 

ا٠ُ اُؼشام ثزٞعؾ أُظبسف أُغبصح ٝٗغجزٜب ا٠ُ ٓجبُؾ اُظلوبد أُؼوٞدح ، ٝٓب رْ . ٜٓ٘ب

ط٤ٚ ٓغ رًش اعٔبء ع٤ٔغ ر١ٝ ٖٓ ػ٤ِٔبد ا٫عز٤شاد ٝاُزظذ٣ش ُؾغبة ٤ًِٞٓٚ أٝ ٓٞع

٣ٝؼشع ٛزا اُذكزش ػ٠ِ اٌُبرت اُؼذٍ ؽجوبً ُِوٞاػذ أُوشسح ثظذد . اُؼ٬هخ ٝػ٘ب٣ْٜٝ٘ ًبِٓخ

 .ٓغي اُذكبرش اُزغبس٣خ 

 



ٝارا خبُق ا٤ًَُٞ ٛزٙ ا٧ؽٌبّ كبٗٚ . ػ٠ِ ا٤ًَُٞ روذ٣ْ ًشق ثؤػٔبُٚ خ٬ٍ ًَ ع٘ٚ ٓب٤ُخ. 6

ض٬ً اُو٤بّ ثؼَٔ ٖٓ اػٔبٍ اًُٞبُخ ٝاُٞعبؽخ اُزغبس٣خ ك٬ ٣غٞص ٓ. ٣زؼشع ُؼوٞثبد شذ٣ذح 

هجَ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ا٩عبصح ٫ٝ ٣غٞص ٤ًَُِٞ أ٣ؼبً ػذّ رغغ٤َ ع٤ٔغ ًٝب٫رٚ ػٖ اُششًبد 

ٝأُئعغبد ا٫ع٘ج٤خ ٝك٢ ؽبُخ ٕٓٞ أُخبُق شخظبً ٓؼ٣ٞ٘بً ك٤ؼبهت أُغئُٕٝٞ ػٖ اداسرٚ 

٫ٝ س٣ت ك٢ . ٝرظل٤زٚ ٝٓظبدسح ػ٫ٞٔرٚثؼوٞثخ اُغغٖ أُئثذ أٝ أُئهذ ٓغ اُؾٌْ ثؾِٚ 

إٔ ٛزٙ اُوٞاػذ رؾون ٖٓ عبٗت اعزجؼبد ع٤ٔغ اُؼ٘بطش اُز٢ ٫ رذ٣ٖ ثب٫ُٞء ُِوطش أٝ اُز٢ 

ٓ٘غ اُزٞعؾ ؿ٤ش " رؼَٔ دٕٝ ٓشاػبح ُٔظِؾخ ا٫هزظبد اُو٢ٓٞ ٝرغزٜذف ٖٓ عبٗت آخش 

اُز٢ هذ رئد١ ا٠ُ اُؾبم أُششٝع ٝرؾذ ٖٓ ظٞاٛش ا٫عزـ٬ٍ  ٣ٝغذ اُضـشاد اُزشش٣ؼ٤خ 

كل٢ ظَ ٛزا  ٫ ٝعٞد ُٔضَ ٛزٙ اُؼوٞثبد 5349ٝك٢ هبٕٗٞ ع٘خ  ."ػشس ثبُٔظِؾخ اُٞؽ٤٘خ

أ٣بّ ػ٘ذ  43خ٬ٍ  ٓخبُلخ اُششٝؽ أػ٬ٙ ٤ًَُِٞٝ اُزظِْ ذػ٘ ثبُؼُٔٞخ اُوبٕٗٞ رِـ٠ اًُٞبُخ

 5349ٝهبٕٗٞ ع٘خ  4896ٝص٣ش اُزغبسح. ٝاُغجت ك٢ اخز٬ف أؽٌبّ اًُٞبُخ ث٤ٖ هبٕٗٞ ع٘خ 

اُز١ طذس ك٢ ٛزٙ اُلزشح اُشاٛ٘خ ٫ٗلزبػ اُذُٝخ اُؼشاه٤خ  5349ع٘خ  هبٕٗٞٛٞ إٔ كِغلخ 

اُز١ طذس ك٢ ظَ اُزٞعٚ  4896ع٘خ ٝكن ؽٔٞػ ا٫هزظبد اُؾش ٓـب٣شح ُلِغلخ هبٕٗٞ 

 ُِذُٝخ اُؼشاه٤خ آٗزاى. ا٫شزشا٢ً

 

 ار إٔ اُزٔض٤َ . ٣غت أ٫ ٣خِؾ ث٤ٖ اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ٝث٤ٖ اُزٔض٤َ اُزغبس١ ٝأخ٤شا

اُزغبس١ ٫ ٣خشط ػٖ ًٞٗٚ ارلبم ٣زْ ث٤ٖ شخظ٤ٖ ٣زؼٜذ ثٔوزؼبٙ أؽذٛٔب ٣غ٠ٔ 

ًَٔٞ ثظٞسح ثبُٔٔضَ اُزغبس١ ثبثشاّ اُظلوبد ثبعْ ُٝؾغبة اُطشف ا٥خش ٝٛٞ اُ

ٝاُزٔض٤َ اُزغبس١ ٗٞع ٖٓ اًُٞبُخ اُزغبس٣خ ث٤ذ . ٓغزذ٣ٔخ ك٢ ٓ٘طوخ عـشاك٤خ ٓؼ٤٘خ

كج٤٘ٔب ٣خؼغ ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ ُزٞع٤ٚ . اٗٚ ٣خزِق ػٖ اًُٞبُخ اُزغبس٣خ رٔبٓبً 

ٝرؼ٤ِٔبد ا٫ط٤َ أًَُٞ ثؾ٤ش ٫ ٣غٞص ُٚ ٓخبُلزٜب كبٕ أُٔضَ اُزغبس١ ٣ؼزجش 

ثؼجبسح أخشٟ إٔ ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ . ؽ٤ش اعشاء اُزظشف ٓغزو٬ً ػٖ أًَُٞ ٖٓ 

ٛزٙ اُؼ٬هخ ك٢ اُزٔض٤َ  ٣شرجؾ ثؼ٬هخ رجؼ٤خ ٓغ أًَُٞ ا٫ط٤َ ، ث٤٘ٔب ٫ رٞعذ ٓضَ

 . اُزغبس١

 



 القواعد التي تحكم الوكالة بالعمولة                                   

  

ٝأًَُٞ ، ٝرٔزذ  رشرت اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ آصبساً هب٤ٗٞٗخ ٓخزِلخ ثبُ٘غجخ ٧ؽشاكٜب ، ا٤ًَُٞ

ا٥صبس ُؼوذ اًُٞبُخ ُِـ٤ش ار إٔ ا٤ًَُٞ اُؼٍٔٞ ٣شرجؾ ثؼوذ٣ٖ ؛ ا٫ٍٝ ػوذ ًٝبُخ ثبُؼُٔٞخ 

ٖٓ ٛ٘ب كبٗٚ . ٝاُضب٢ٗ ػوذ ٓغ اُـ٤ش ُؾغبة ا٧ط٤َ ٣ٌٕٝٞ ا٤ًَُٞ  ٓغئ٫ًٝ ػ٘ٚ شخظ٤بً 

٣شرجٜب اُؼوذ  ٣غت إٔ ٗزؼشع أ٫ًٝ ٫ُزضآبد ا٤ًَُٞ ٝأًَُٞ ٝػٔبٗبرٜب ٖٝٓ صْ ٦ُصبس اُز٢

 .ثبُ٘غجخ ُِـ٤ش 

 

 آثار الوكالة بالعمولة بين المتعاقدين

 

 التزامات الوكيل/ أوال

 

ر٘ل٤ز اُؼَٔ ٝكن رؼ٤ِٔبد أًَُٞ ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ أٓٞاٍ أًَُٞ ، : اُزضآبد ا٤ًَُٞ ٢ٛ 

 .ٝأخ٤شاً اؽ٬ع أًَُٞ ػ٠ِ ع٤ش اًُٞبُخ ٝروذ٣ْ ؽغبة ػٜ٘ب 

 

ػ٠ِ ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ اُو٤بّ ثبُؼَٔ أٌُِق ثٚ : أًَُٞ ر٘ل٤ز اُؼَٔ ٝكن رؼ٤ِٔبد  .4

طٞسح ده٤وخ ٫ رغبٝص ك٤ٜب ُزؼ٤ِٔبد أًَُٞ ٝخ٬ف رُي كبٗٚ ٣ؼذ ٓغئ٫ًٝ ٝروشس 

ػ٠ِ ا٤ًَُٞ ر٘ل٤ز اًُٞبُخ دٕٝ : " ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ ثٜزا اُظذد أٗٚ  866أُبدح 

ارا خشط ك٢ " ٤ًَ ٝٓغ رُي كبٗٚ ٫ ؽشط ػ٠ِ اُٞ" ٓغبٝصح ؽذٝدٛب أُشعٞٓخ 

رظشكٚ ػٖ ٛزٙ اُؾذٝد ٓز٠ ًبٕ ٖٓ أُزؼزس اخطبس أًَُٞ عِلبً ًٝبٗذ اُظشٝف 

" ث٤ذ إٔ ػ٠ِ " ٣ـِت ٓؼٜب اُظٖ ثؤٕ أًَُٞ ٓب ًبٕ ا٫ ٤ُٞاكن ػ٠ِ ٛزٙ اُزظشكبد 

ٝأ٣ب .  " ا٤ًَُٞ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ إٔ ٣جبدس ثبث٬ؽ أًَُٞ ثٔب عبٝص ثٚ ؽذٝد اًُٞبُخ 

كبٕ اُخشٝط ػٖ رؼ٤ِٔبد اًُٞبُخ ٣غت إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ك٢ ؽذٝد اُزؼ٤ِٔبد ًبٕ ا٫ٓش 

 :كزؼ٤ِٔبد ٛزا ا٧خ٤ش رز٤ٔض ك٢ اُٞاهغ ثغٔبد ص٬صخ ٢ٛ . ا٥ٓشح ٨ُط٤َ 

 



 :آب أٜٗب رؼ٤ِٔبد آٓشح اُضا٤ٓخ. أ

 

ا ٫ ٣زشى ٤ًَُِٞ ك٤ٜب ؽش٣خ اُزظشف ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ؤخز ثٜب ؽشك٤بً ٝػ٠ِ ٝعٚ اُخظٞص ار

رؼِوذ ٛزٙ اُزؼ٤ِٔبد ثطج٤ؼخ اُزظشف أًَُٞ ثبعشائٚ كِٞ ًِق ا٤ًَُٞ ثبُششاء ك٬ ٣غٞص ُٚ 

ث٤ذ إٔ ٛزا ٫ ٣ؼ٢٘ ػذّ اكغبػ أُغبٍ أٓبّ ا٤ًَُٞ ثبُو٤بّ ثب٧ػٔبٍ . اُو٤بّ ثبُٔوب٣ؼخ اٝ اُج٤غ 

 .اُز٤ِ٤ٌٔخ أُزؼِوخ ثبُؼَٔ ٝاُز٢ رغزِضٜٓب ٓوزؼ٤بد اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ أُزؼبسف ػ٤ِٚ 

 

 :رؼ٤ِٔبد رٞع٤ٜ٤خ _ ة

 

ٝٛزٙ اُزؼ٤ِٔبد رزخز ط٤ـخ ا٩سشبد ٣ٝج٤ؼ اُلوٚ ػٔٞٓبً ٤ًَُِٞ ٓغبٝصرٜب ك٤ٔب ارا رْ ػوذ 

اُظلوخ ثششٝؽ أكؼَ ٖٓ رِي اُز٢ ؽذدٛب ا٧ط٤َ ػ٠ِ إٔ رؼٞد أُ٘لؼخ أُزشرجخ ٖٓ عشاء 

ئٔخ ًَُِٔٞ ، ًؤٕ ٣شزش١ ثضٖٔ آب ارا اثشّ ا٤ًَُٞ اُظلوخ ثششٝؽ ؿ٤ش ٬ٓ رُي ًَُِٔٞ 

أػ٠ِ ٖٓ اُضٖٔ اُز١ ػ٤٘ٚ ُٚ ٛزا ا٧خ٤ش أٝ ٣ج٤غ ثضٖٔ أهَ ، ًبٕ ًَُِٔٞ سكغ اُظلوخ 

ثششؽ إ ٣ؼِْ ا٤ًَُٞ ثشكؼٚ ٝا٫ اػزجش هبث٬ً ُِضٖٔ ٝرُي ؽجوبً ٧ؽٌبّ اُوٞاػذ اُؼبٓخ اُز٢ 

 . "  اُغٌٞد ك٢ ٓؼشع اُؾبعخ ا٠ُ اُج٤بٕ ٣ؼزجش هج٫ًٞ : " ... روؼ٢ ثؤٗٚ 
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ٝرغٔغ ٛزٙ اُزؼ٤ِٔبد ث٤ٖ اُزؼ٤ِٔبد ا٥ٓشح ٝاُزؼ٤ِٔبد اُزٞع٤ٜ٤خ ٣ٝ٘طجن ثشؤٜٗب ٓب رْ ث٤بٗٚ 

آٗلبً ٝػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ كبٕ ًَُِٔٞ ، ًوبػذح ػبٓخ ، سكغ اُظلوخ ك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ اُز٢ 

رُي كًَِِٔٞ اػبكخ ُشكغ اُظلوخ ٣خبُق ك٤ٜب ا٤ًَُٞ اُزؼ٤ِٔبد ٝارا رشرت ػشس ٖٓ عشاء 

ؽِت اُزؼ٣ٞغ كبرا اشزشٟ ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ ثؼبػخ ٓخبُلخ ُِ٘ٞع أٝ اُظ٘ق اُز١ ؽذدٙ 

ٝٓغ رُي كبٕ ٓخبُلخ ا٤ًَُٞ ُِزؼ٤ِٔبد هذ ٫ ٣ئد١ . أًَُٞ اثزذاء ك٬ ٣ِضّ ثوجٍٞ اُظلوخ

ٓظِؾخ  ثبُؼشٝسح ا٠ُ سكغ اُظلوخ ٝٓضَ رُي ارا ًبٕ رظشف ا٤ًَُٞ ٫ ٣زؼبسع ٓغ

ا٧ط٤َ أٝ ٣ِؾن ثٚ ػشس ٓب كِٞ اشزشٟ ا٤ًَُٞ ٤ًٔخ أًجش ٖٓ ٤ًٔخ اُجؼبػخ اُز٢ ؽِجٜب 



أًَُٞ كبٕ ٛزا ا٧خ٤ش ٫ ٣ِضّ ا٫ ثب٤ٌُٔخ اُز٢ ؽِجٜب ٝارا ثبع ا٤ًَُٞ اُؼٍٔٞ أٌُِق ثبُج٤غ 

ٓ٘ؼ  ثضٖٔ ٓئعَ ثضٖٔ ٓؼغَ كبٗٚ ٣ِضّ ثؤداء اُضٖٔ ػ٘ذ ا٧عَ أُوشس ثٔوزؼ٠ اُزؼ٤ِٔبد ٝارا

ا٤ًَُٞ اُؼٍٔٞ أٌُِق ثبُج٤غ أع٬ً ُِٞكبء ثبُضٖٔ أٝ روغ٤طٚ ثذٕٝ ارٕ أًَُٞ ًبٕ ُٜزا 

ا٧خ٤ش ٓطبُجخ ا٤ًَُٞ ثؤداء اُضٖٔ ثؤعٔؼٚ كٞساً ٝخش٤خ إٔ ٣ؾبث٢ ا٤ًَُٞ ٗلغٚ كبٗٚ ٫ ٣غٞص 

ٝك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ كبٕ ػ٠ِ ا٤ًَُٞ إٔ ٣جزٍ ك٢ . ُٚ إٔ ٣زؼبهذ ٓغ ٗلغٚ ُٔظِؾخ أًَُٞ

ػ٤ِٚ كبٕ ا٤ًَُٞ ٫ ٣ؼذ ٓغئ٫ًٝ ػٖ اُؼ٤ٞة ارا ُْ ٣ٌٖ ثب٩ٌٓبٕ . ًبُخ ػ٘ب٣خ اُشعَ أُؼزبداُٞ

اًزشبف ٛزٙ اُؼ٤ٞة ٖٓ هجَ اُشعَ اُؼبد١ ٝٓغئ٤ُٝخ اُؼ٤ت اُخل٢ اُز١ ٤ُظ ٖٓ ا٤ُغ٤ش 

 .ًشلٚ روغ ػٖٔ ٓغئ٤ُٝخ اُجبئغ ٤ُٝظ ا٤ًَُٞ

 

 .أُؾبكظخ ػ٠ِ أٓٞاٍ أًَُٞ . 5

 

كبرا ِٛي دٕٝ رؼَذ ٓ٘ٚ ُْ ٣ِضٓٚ اُؼٔبٕ، ًَُِٝٔٞ إٔ . أٓٞاٍ ا٧ط٤َ ٣ذ أٓبٗخ ٣ذ ا٤ًَُٞ ػ٠ِ

ٝرؤع٤غبً ػ٠ِ رُي ٫ ٣غؤٍ ا٤ًَُٞ ػٖ اُؼشس أُزؤر٢ ٖٓ عجت أع٘ج٢ . ٣طِت اصجبد ا٬ُٜى

ًبُوٞح اُوبٛشح، أٝ اُؼ٤ت اُزار٢ ك٢ اُش٢ء ٝؿ٤ش رُي ٓٔب ٣٘ذسط ػٖٔ ٓلّٜٞ اُغجت 

ث٤ذ . ٤ًَُٞ ٣ذ أٓبٗخ كبٗٚ ٣ٔ٘غ ػ٤ِٚ اعزؼٔبٍ أٓٞاٍ ًِٓٞٚ ُظبُؼ ٗلغٚٝثٔب إٔ ٣ذ ا. ا٧ع٘ج٢

َٛ ٣ِضّ ا٤ًَُٞ ثبعشاء اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أٓٞاٍ ًِٓٞٚ اٗط٬هبً ٖٓ : إٔ اُغئاٍ اُز١ ٣طشػ ٛٞ 

ك٬ ٣وغ ػ٠ِ ػبرن ا٤ًَُٞ ػتء . ٛٞ ثبُ٘ل٢: اُغٞاة . اُزضآٚ ثبُٔؾبكظخ ػ٠ِ ٛزٙ ا٧ٓٞاٍ

ٞاٍ أًَُٞ ا٫ ارا ًبٗذ رؼ٤ِٔبد أًَُٞ ثبعشاء اُزؤ٤ٖٓ طش٣ؾخ؛ ٧ٕ اعشاء اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أٓ

ث٤ذ إٔ ا٤ًَُٞ ٣ٌٕٞ . اُزؤ٤ٖٓ ػ٤ِٔخ هبئٔخ ثزارٜب رغزِضّ ٗلوبد هذ ٫ ٣زٌٖٔ ا٤ًَُٞ ٖٓ أدائٜب

ِٓضٓبً ثبُزؤ٤ٖٓ ك٢ ؽبُخ ؽِت أًَُٞ اثشاّ رؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ا٧ٓٞاٍ ٝػ٘ذٛب ٣وغ ػتء أداء 

ٝارا أخَ ا٤ًَُٞ ك٢ اعشاء اُزؤ٤ٖٓ كبٗٚ ٣ٌٕٞ ٓغئ٫ًٝ ػٖ صٖٔ . ا٧هغبؽ ػ٠ِ ٛزا اُخ٤ش

اُجؼبػخ ػ٘ذ ٬ًٜٛب أٓب ارا هبّ ا٤ًَُٞ ثبعشاء اُزؤ٤ٖٓ دٕٝ رؼ٤ِٔبد طبدسح ٖٓ ا٧ط٤َ كبٕ 

ٛزا ٝإ . ػِٔٚ ٣ؼذ كؼبُخ ٫ٝ ٣ِضّ أًَُٞ ثؤداء ا٧هغبؽ ا٫ ارا رؾون اُخطش أُئٖٓ ٓ٘ٚ

ًبٗذ ا٧ٓٞاٍ اُز٢ ٣ؾٞصٛب ُٔظِؾخ أًَُٞ عش٣ؼخ اُؼطت أٝ  ػ٠ِ ا٤ًَُٞ ك٢ ؽبُخ ٓب ارا



ؽز٠ ُٜجٞؽ اُو٤ٔخ إٔ ٣طِت رؼ٤ِٔبد ا٧ط٤َ ٢ً ٣زخِض ٖٓ أُغئ٤ُٝخ ٝثخ٬كٚ ٣ؼذ 

 .ٓغئ٫ًٝ ؽجوبً ٫ُزضآٚ ثبُٔؾبكظخ ػ٠ِ أٓٞاٍ ًِٓٞٚ

 

 .اؽ٬ع أًَُٞ ػ٠ِ ع٤ش اًُٞبُخ ٝروذ٣ْ ؽغبة ػٜ٘ب. 6

 

ػ٠ِ ا٤ًَُٞ ٖٓ ٝهذ ٥خش إٔ ٣طِغ أًَُٞ ػ٠ِ : "ٕ أُذ٢ٗ أٗٚ ٖٓ اُوبٗٞ 866روشس أُبدح 

ػ٤ِٚ ارٕ ٫ ٣غٞص ". اُؾبُخ اُز٢ ٝطَ ا٤ُٜب ك٢ ر٘ل٤ز اًُٞبُخ ٝإٔ ٣وذّ ُٚ ؽغبثبً ثؼذ اٗوؼبئٜب

٤ًَُِٞ اخلبء أُؼِٞٓبد ػٖ أًَُٞ ثظذد اعشاء اُظلوخ ٝاُز٢ هذ رئصش ػ٠ِ اثشآٜب ا٠ُ 

. وذ٣ْ ؽغبة ًَُِٔٞ ػٖ اًُٞبُخ ثؼذ ارٔبٓٚ اُؼَٔ اُز١ ًَٝ ثٚعبٗت رُي كبٕ ا٤ًَُٞ ِٓضّ ثز

٣ٝؼذ ٛزا ا٫ُزضاّ ك٢ اُٞاهغ أٓشاً ؽج٤ؼ٤بً ار ٫ ٣ٌٖٔ ًَُِٔٞ ا٣٩لبء ثغ٤ٔغ اُزضآبرٚ رغبٙ 

ا٤ًَُٞ ٓبُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ث٤٘خ ٖٓ ؽغْ اُزٌب٤ُق ٝأثٞاثٜب ٣ٝغت إٔ ٣ٌٕٞ ٛزا اُؾغبة ده٤وبً 

. ٝهذ ٣ئد١ اُـش ك٢ اُؾغبة ا٠ُ عش٣ٔخ خ٤بٗخ ا٫ٓبٗخ  ٝخ٬ف رُي ٣ٌٕٞ ا٤ًَُٞ ٓغئ٫ًٝ 

٫ٝ ٣ٌٖٔ ٝؽغبة ًبَٓ ٜٗبئ٢ خزب٢ٓ  ،ٖٝٓ أٌُٖٔ إ ٣ِزضّ ا٤ًَُٞ ثزوذ٣ْ ؽغبة عضئ٢ 

إٔ ٣ؼل٠ ا٤ًَُٞ ٖٓ روذ٣ْ ٛزا اُؾغبة اُٜ٘بئ٢ ث٤ذ أٗٚ ٣غٞص اػلبء ا٤ًَُٞ ٖٓ روذ٣ْ اُؾغبة 

ٝا٧طَ أ٫ ٣لؼ٢ ا٤ًَُٞ . ًٞٗٚ أهَ أ٤ٔٛخ ٖٓ اُؾغبة ا٫ٍٝ اُغضئ٢ اُذٝس١ اٗط٬هبً ٖٓ

ٝاُؼِخ ك٢ رُي رٌٖٔ ك٢ . ثبعْ أًَُٞ ُِـ٤ش ٝأ٫ ٣لظؼ ػٖ أعْ اُـ٤ش اُز١ رؼبَٓ ٓؼٚ

اػزجبساد ػ٤ِٔخ ًٔب ٣شٟ اُجؼغ ٖٓ أٜٛٔب إٔ اخلبء ا٫عْ هذ ٣ؼزجش ػب٬ًٓ ٖٓ ػٞآَ ٗغبػ 

ار إ ػذّ ا٩كشبء ثبعْ . ٤َ ٫ ٣ٌٖٔ ا٧خز ثٚ ػ٠ِ اؽ٬هٚٝاُٞاهغ إٔ ٛزا اُزؼِ. اثشاّ اُظلوخ

ا٧ط٤َ ٫ ٣ؼذ أٓشاً ٫صٓبً ًُِٞبُخ ٝهذ ٣ٌٕٞ ا٩كظبػ ثبعْ أًَُٞ ػشٝسح ُٔظِؾخ ٛزا 

٫ٝثذ ٖٓ اُز٣ٞ٘ٚ أخ٤شاً . ا٧خ٤ش ٫ٝ ٣زشرت ًشق ا٫عْ ا١ رؼذ٣َ ك٢ ا٥صبس اُوب٤ٗٞٗخ ًُِٞبُخ

ُزا كبٗٚ ٫ ٣ؼذ ٓغئ٫ًٝ ارا آز٘غ ػٖ ر٘ل٤ز . ر٘ل٤ز اُظلوخ ا٠ُ إٔ ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ ٫ ٣ؼٖٔ 

ٖٓ عبٗت آخش كبٕ اُؼٔبٕ ٫ ٣وشس ا٫ ث٘ض هب٢ٗٞٗ أٝ ارا رؾِٔٚ أؽذ ا٧ؽشاف . اُزضآبرٚ

ك٬ ػٔبٕ ػ٠ِ ا٤ًَُٞ ارٕ ا٫ ارا رؼٖٔ ػوذ اًُٞبُخ ششاً طش٣ؾبً ثبُؼٔبٕ . طشاؽخ

أٝ   ٤ُٝظ ٛزا اُششؽ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُز٤٤ٌق اُوب٢ٗٞٗ ًلبُخ٣ٝغ٠ٔ ٛزا اُششؽ ثششؽ اُؼٔبٕ 

٣وّٞ ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ ثٔوزؼبٙ ثذٝس أُئٖٓ ُٚ ، ٝؽن أًَُٞ ٛٞ اُش٢ء أُئٖٓ  رؤ٤ٖٓ



ثَ ٛٞ اُزضاّ أط٢ِ ٝك٢ ؽبُخ ا٫رلبم ػ٤ِٚ ٣زوبػ٠ ا٤ًَُٞ ٓوبثِخ ص٣بدح رؼبف ا٠ُ . ػ٤ِٚ

 .اُؼُٔٞخ
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دكغ ا٧عشح أٝ اُؼُٔٞخ، سد أُظبس٣ق ٝاُ٘لوبد اُز٢ رٌجذٛب ا٤ًَُٞ : اُزضآبد أًَُٞ ٢ٛ

 .ك٢ ر٘ل٤ز اًُٞبُخ

 

 .دكغ ا٧عشح أٝ اُؼُٔٞخ.4

 

اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ٖٓ ػوٞد أُؼبٝػخ أُِضٓخ ُِغبٗج٤ٖ ٝرزْ ثؤعش أٝ ثؼُٔٞخ ٝرؼزجش اُؼُٔٞخ 

ٝرغزؾن . ٤ٔ٣ض اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ػٖ اًُٞبُخ اُؼبد٣خ ؿ٤ش اُزغبس٣خ اُؼ٘ظش اُغٞٛش١ اُز١ 

اُؼُٔٞخ ثٔغشد ارٔبّ اثشاّ اُظلوخ ٝدٕٝ اُ٘ظش ُز٘ل٤زٛب ٖٓ ػذٓٚ ٧ٕ اثشاّ اُظلوخ ٣ؼذ 

ث٤ذ إٔ ا٧ٓش ٣خزِق ك٤ٔب ارا رؼٔ٘ذ اًُٞبُخ ششؽ اُؼٔبٕ ار ٣غت . ر٘ل٤زاً ُؼوذ اًُٞبُخ 

ٍٞ ا٫عشح إٔ ر٘لز اُظلوخ كؼ٬ً ٫ٕ ا٤ًَُٞ ٣ؼذ ػبٓ٘بً ك٢ ػ٘ذئز ٢ٌُٝ ٣غزؾن ا٤ًَُٞ اُؼٔ

ٝهذ ٣وغ أ٫ رجشّ اُظلوخ ُخطؤ ٖٓ ا٤ًَُٞ كزغوؾ ا٧عشح ٫ٝ ٣ؾن . ٛزٙ اُؾبُخ ُز٘ل٤ز اُظلوخ 

ٝهذ ٣وغ أ٫ رجشّ اُظلوخ ٧عجبة ٫ دخَ ٤ًَُِٞ ك٤ٜب ، كبٕ ُٜزا ا٧خ٤ش اُؾن . ُٚ أُطبُجخ ثٜب 

ٛزا ٝرزخز اُؼُٔٞخ طٞسح ٗغجخ ٓئ٣ٞخ . ؽجوبً ٤ٔٛ٧خ رُي اُغٜذ  ثزؼ٣ٞغ ػٔب ثزُٚ ٖٓ عٜذ

 .ٖٓ ه٤ٔخ اُظلوخ ٝهذ ٣زلن ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ٛزٙ اُؼُٔٞخ ثظٞسح ٓجِؾ ٓؼ٤ٖ ٓؾذد اثزذاء 

 

 .سد اُ٘لوبد . 5

 

ػ٠ِ أًَُٞ إٔ ٣شد ٤ًَُِٞ : " ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ أٗٚ  874روؼ٢ اُلوشح ا٠ُٝ٫ ٖٓ أُبدح 

ز اًُٞبُخ اُز٘ل٤ز أُؼزبد ٓغ اُلٞائذ ٖٓ ٝهذ ا٩ٗلبم ٜٓٔب ًبٕ ؽع ا٤ًَُٞ ٖٓ ٓب أٗلوٚ ك٢ ر٘ل٤

كبرا اهزؼ٠ ر٘ل٤ز اًُٞبُخ إٔ ٣وذّ أًَُٞ ٤ًَُِٞ ٓجبُؾ ُ٪ٗلبم ٜٓ٘ب شئٕٝ . اُ٘غبػ ك٢ ٜٓٔزٚ 



٣زؼؼ ٖٓ ٛزا " . اًُٞبُخ ٝعت ػ٠ِ أًَُٞ إٔ ٣وذّ ٛزٙ أُجبُؾ ٓز٠ ؽِت ا٤ًَُٞ رُي 

٣ٝوذّ ا٤ًَُٞ . ًَٞ إٔ ٣شد ٓب أٗلوٚ ا٤ًَُٞ ٖٓ ٗلوبد ك٢ ر٘ل٤ز اًُٞبُخ اُ٘ض إٔ ػ٠ِ أُ

ػٔٞٓبً ًشلبً ثٜزٙ اُ٘لوبد ا٠ُ أًَُٞ ٣ٝغت إٔ رٌٕٞ ٛزٙ اُ٘لوبد ٓؼوُٞخ ٝػشٝس٣خ 

. ٝٓششػخ ٝٓضَ رُي دكغ اُشعّٞ ٝأعٞس اُ٘وَ ٝه٤ٔخ اُطٞاثغ ٝٓظبس٣ق اُشؾٖ ٝؿ٤شٛب 

ٝارا أطبة ا٤ًَُٞ ػشس ٖٓ . أ٣بً ًبٗذ ٗز٤غخ اُظلوخ  ٤ًَُِٞٝ اُؾن ثبُٔطبُجخ ثٜزٙ اُ٘لوبد

ٛزا ٫ٝ ٣وزظش . عشاء ر٘ل٤ز اًُٞبُخ ُٝغجت ٫ ٣ؼٞد ُخطؤٙ كبٕ ُٚ اُؾن ثطِت اُزؼ٣ٞغ 

 .ا٧ٓش أُجبُؾ أُ٘لوخ ثَ ٣شَٔ أ٣ؼبً كٞائذٛب ٖٝٓ ٝهذ ا٩ٗلبم 

 

 الضمانات في الوكالة بالعمولة                                  

 

 :ػٔبٗبد ا٤ًَُٞ : أ٫ًٝ 

 

ُج٤بٕ إٔ ؽوٞم ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ ٢ٛ ا٧عشح أٝ اُؼُٔٞخ ٝأُظبس٣ق اُز٢ أٗلوٜب ك٢ ؿ٢٘ ػٖ ا

. ٝػٔبٗبد ا٤ًَُٞ ٫عز٤لبء ٛزٙ اُؾوٞم ٢ٛ ؽوٚ ك٢ ؽجظ اُجؼبػخ . عج٤َ ر٘ل٤ز اًُٞبُخ 

٣ٝوظذ ثؾن اُؾجظ آز٘بع ا٤ًَُٞ ػٖ رغ٤ِْ أُبٍ ُـب٣خ إ ٣غزٞك٢ ع٤ٔغ أُجبُؾ أُغزؾوخ 

كجٔوزؼ٠ ٗض اُلوشح اُضب٤ٗخ . ٛزا اُؾن ٣غزو٢ أعبعٚ ٖٓ اُوٞاػذ اُؼبٓخ ٝ. ُٚ هجَ أًَُٞ 

ك٢ ًَ ٓؼبٝػخ ٓب٤ُخ ثٞعٚ ػبّ ٌَُ ٝاؽذ ٖٓ : " ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ أٗٚ  593ٖٓ أُبدح 

ٝروشس اُلوشح " . أُزؼبهذ٣ٖ إٔ ٣ؾجظ أُؼوٞد ػ٤ِٚ ٝٛٞ ك٢ ٣ذٙ ؽز٠ ٣وجغ اُجذٍ أُغزؾن 

ٌَُ ٖٓ اُزضّ ثؤداء ش٢ء إٔ ٣ٔز٘غ : " وبٕٗٞ أُذ٢ٗ أ٣ؼبً أٗٚ ٖٓ اُ 595ا٠ُٝ٧ ٖٓ أُبدح 

" . ػٖ اُٞكبء ٓب داّ اُذائٖ ُْ ٣ٞف ثبُزضاّ ك٢ رٓزٚ ٗشؤ ثغجت اُزضاّ أُذ٣ٖ ًٝبٕ ٓشرجطبً ثٚ 

ٌُٖٝ َٛ ٣ٌٕٞ ٤ًَُِٞ ؽن آز٤بص ؟ اُٞاهغ إٔ ؽن اُذائٖ ك٢ ؽجظ اُش٢ء ٫ ٣ؼط٤ٚ ؽن 

لوٚ اػطبء ٛزا اُؾن ٤ًَُِٞ اٗط٬هبً ٖٓ كٌشح اُشٖٛ اُؾ٤بص١ ٣ٝؾجز ثؼغ اُ.  آز٤بص ػ٤ِٚ 

ػ٠ِ اكزشاع إ أًَُٞ هذ سٖٛ أُبٍ ُذٟ ا٤ًَُٞ اُؼٍٔٞ ، ٝثششؽ إٔ ٣ٌٕٞ ؽن ا٫ٓز٤بص 

ُٜزا ا٧خ٤ش رب٤ُبً ٖٓ ؽ٤ش أُشرجخ ُذ٣ٕٞ اُذُٝخ ٝأُظبس٣ق اُوؼبئ٤خ ٝاُغٔش٤ًخ ا٫ أٗٚ 



٫ ٣ٌٖٔ روش٣شٙ ٝكن أؽٌبّ هبٕٗٞ اُزغبسح ،  –ز٤بص ؽن ا٫ٓ –٣غت إٔ ٬٣ؽع ثؤٕ ٛزا اُؾن 

 .ار ُْ ٣زؼٖٔ ٛزا اُوبٕٗٞ أ١ ؽٌْ ك٢ ٛزا اُظذد ٝػ٤ِٚ كبٗٚ ٣غت اعزجؼبدٙ 

 

 :ػٔبٗبد أًَُٞ : صب٤ٗبً 

 

ػٔبٗبد أًَُٞ رزٔضَ ثشكغ اُظلوخ ك٢ ؽبُخ ٓب ارا ٗلز ا٤ًَُٞ اًُٞبُخ خ٬كبً ُزؼ٤ِٔبد 

ػٖ ا٬ُٜى ٝاُؼشس ثٔؼ٘بٙ اُٞاعغ اُِْٜ ا٫ ارا ًبٕ هذ رشرت  أًَُٞ ٝإ ا٤ًَُٞ ٣ؼذ ٓغئ٫ًٝ 

ٝارا آز٘غ ا٤ًَُٞ ػٖ ا٫كؼبء ثبعْ اُـ٤ش اُز١ رؼبهذ ٓؼٚ دٕٝ ٓجشس . ٗز٤غخ عجت أع٘ج٢ 

ٓوجٍٞ كبٗٚ ٣ؼزجش ػبٓ٘بً ُز٘ل٤ز اُظلوخ ، ار إ ا٫ٓز٘بع ػٖ ا٫كظبػ ثبعْ اُـ٤ش دٕٝ ٓجشس 

ٓظِؾخ ٓشزشًخ ث٤ٖ اُـ٤ش ٝا٤ًَُٞ ٝػ٠ِ ٛزا ا٧عبط كبٗٚ  ٓوجٍٞ ٫ ٣ٌٖٔ رلغ٤شٙ ا٫ ثٞعٞد

 .٣غت اػزجبس ٛزا ا٧خ٤ش ػبٓ٘بً ُز٘ل٤ز اُظلوخ 

 

 

 

 آثار الوكالة بالعمولة بالنسبة للغير                                   

ا٧طَ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ُِـ٤ش اُشعٞع ػ٠ِ أًَُٞ ًٔب أٗٚ ٫ ٣ٌٕٞ ًَُِٔٞ اُشعٞع ػ٠ِ اُـ٤ش 

ػٖ اُـ٤ش ؽبُٔب إٔ اُؼ٬هخ أُجبششح رٌٕٞ ث٤ٖ  ثذػٟٞ ٓجبششح كب٧ط٤َ ٣ؼذ ػٔٞٓبً ؿش٣جبً 

كٜزا ا٧خ٤ش ٣زؼبهذ ثبعْ ٗلغٚ ُٔظِؾخ ا٧ط٤َ ، كٜٞ أٓبّ اُـ٤ش أط٬٤ً . اُـ٤ش ٝا٤ًَُٞ 

 .٤ُٝظ ٬٤ًًٝ 

 

 :٣ٝشد ػ٠ِ ٛزٙ اُوبػذح اعزض٘بءاد ٣ٌٖٔ اعٔبُٜب ثٔب ٢ِ٣ 

 

ح ػ٠ِ ا٥خش ُِٔطبُجخ إٔ ًَُِٔٞ ٝاُ٘بهَ ك٢ اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ثبُ٘وَ سعٞع ٓجبشش -4

ٝك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ ٣غت ادخبٍ ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ ثبُ٘وَ ك٢ . ثبُؾوٞم اُ٘بشئخ ػٖ ػوذ اُ٘وَ 

ُِٝٔشعَ ا٤ُٚ سعٞع ٓجبششح ػ٠ِ ًَ ٖٓ أًَُٞ ٝاُ٘بهَ ٝا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ ثبُ٘وَ  اُذػٟٞ 



ؽبُز٤ٖ أخش٤٣ٖ  ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ؼبف ا٠ُ ٛزا ا٫عزض٘بء.  ثبُؾوٞم اُ٘بشئخ ػٖ ػوذ اُ٘وَ 

 :٣لشػٜٔب ٝاهغ ٝؽج٤ؼخ اًُٞبُخ ثبُؼُٔٞخ ٢ٛ 

 

ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ أٌُِق ثبُج٤غ هجَ هجغ اُضٖٔ ٖٓ أُشزش١ ( اػغبس)ك٢ ؽبُخ اك٬ط  -5

 .كبٗٚ ٣غٞص ًَُِٔٞ ٓطبُجخ أُشزش١ ٓجبششح ثؤداء اُضٖٔ 

 

أُج٤غ كبٗٚ ٣غٞص ًَُِٔٞ ا٤ًَُٞ ثبُؼُٔٞخ أٌُِق ثبُششاء هجَ رغِْ ( اػغبس)ك٢ ؽبُخ . 6

 .ٓطبُجخ اُجبئغ ٓجبششح ثزغ٤ِْ أُج٤غ ا٤ُٚ 

 

ٛزا ٣ٝغت إٔ ٬٣ؽع ثؤٕ ا٫هزؼبء ثبعْ أًَُٞ ُِـ٤ش ٍ ٣شرت اٗشبء أ٣خ ػ٬هخ ٓجبششح ث٤ٖ 

 .ػ٠ِ أٗٚ ُِـ٤ش اُز١ رؼبهذ ٓغ ا٤ًَُٞ سعٞع ػ٠ِ ٛزا ا٧خ٤ش ٓجبششح . أًَُٞ ٝاُـ٤ش 



 محاضرات )عقد التأمين( 

التأمين ظاهرة حضارية يعزى سبب نشوئها إلى رغبة الفرد في     
الحماية عما يحيط به من أخطار قد تلحق بشخصه أو بماله في حالة

وقوعها، ونتيجة للتطور المتححق الذي عرفه مجتمع الفرد وبالذات في
إطار التقدم التقني لللة ازدادت تل  اخخطار بصورة مذهلة فتحولت

الرغبة في الحماية إلى حاجة ملحة للحماية فمبدأ المسؤولية، الذي يلزم
كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً لغيره بتعويض ذل  الضرر عجز في

الواقع عن ضمان الحماية الفعالة للفرد من اخخطار التي تجابهه في حياته
اليومية وما تسببه تل  اخخطار عند تحقيقها من نتائج سلبية في الذمة

المالية. وتحفياً لهذا العجز ظهرت الحاجة إلى نظام تكميلي لمبدأ
المسؤولية يسمح للفرد بالحصول وفي جميع اخحوال على تعويض مناسب

من اخضرار التي تلحقه وقد أدى هذا الواقع إلى وضع نظام التأمين .

تعريف التأمين وأهميته :-1
   
 المقصود بالتأمين  

التأمين ظاهرة حضارية يعزى سبب نشوئها ا  رغبة الفرد في الحماية عما
يحيط به من أخطار قد تلحق بشخصيه أو بماله في حالة وقوعها. أضرار

متعددة نتيجة للتطور المتححق الذي عرفه مجتمع الفرد وبالذات في إطار
التقدم التقني  ازدادت تل  اخخطار بصورة مذهلة فتحولت الرغبة في

.الحماية ا  حاجة ملحة للحماية فبدأ المسؤولية
الذي يلزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا لغيره لتعويض ذل  الضرر
يعجز في الواقع عن ضمان الحماية الفعالة للفرد من اخخطار التي تجابهه
في حياته اليومية وما تسببه تل  اخخطار عند تحقيقها من نتائج سلبية في

الذمة المالية. تحفيا لهذا العجز ظهرت الحاجة إلى نظام تكميلي لمبدأ
المسؤولية يسمح للفرد بالحصول وفي جميع اخحوال على تعويض مناسب

.من اخضرار التي تلحقه وقد ادى هذا الواقع إلى وضع نظام التأمين
فالتأمين وسيلة لحماية الفرد. بيد أن هذا   يعني اقتصار وظيفة التأمين
على هذه الناحية فقط فإلى جانب دوره كعامل آمن للفرد فإنه يؤدي من

جهة ثانية دورا اجتماعيا متشعب اخبعاد يتجلى بكونه أداة مؤثرة في
التنمية ا قتصادية ومظهرا من المظاهر السياسية للدولة التي تسعى عن
طريقه إلى رفع المستوى المعاشي لذوي الدخل المحدود وذل  بقيامها
بالتأمينات ا جتماعية. ويقوم التأمين على فكرة مؤداها أن توزيع النتائج

الضارة لحادثة معينة او لخطر معين على مجموعة من اخفراد بد  من تل 
من ترك من تحل به تل  الحادثة أو يحل به ذل  الخطر يتحمل لوحده

.اثثار الضارة لوقوعها
ويتم ذل  من خحل إن شاء رصيد مشترك يساهم فيه كل من يتعرض

لخطر معين ومن هذا الرصيد المشترك يعوض من يتحقق الخطر بالنسبة
.له بمقدار يتناسب مع الخسارة الحاصلة

:وفكرة التأمين هذه تقوم بدورها على عحقتين
 اخولى: عحقة قانونية



 واللانية: عحقة فنية
وتتملل العحقة القانونية بعقد التأمين فهي إذن عحقة بين طرفين. يقوم
الطرف اخول وهو المؤمن، وبمقتضى شروط معينة، بتغطية خطر معين
يتعرض له الطرف اللاني، وهو المؤمن له الذي يسعى إلى تأمين شخصه
أو ماله من هذا الخطر نظير دفعة مالية محددةة يدفعها للطرف اللاني. اما

العحقة الفنية فتملل باخسس الفنية التي يستند عليها المؤمن شركة
التامين في تغطية الخطر. ومن جملة تل  ا سس، المساهمة في تحمل

.المخاطر وقواعد ا حصاء واعادة التامين

:تعريف التامين
يخضع التأمين لعوامل وقواعد مختلفة ومتطورة بذاتها قد تجعل من
العسير في نهاية اخمر اعطاءه التعريف الموضوعي الدقيق فالتأمين

بمفهومه القانوني القائم على العحقة القانونية التي تحكم طرفيها عبارة
:عن

عقد بمقتضاه يلتزم شخص يدعى المؤمن لشخص آخر يدعى المؤمن له
بتحمل المخاطر التي يتعرض لها وتعوضه في حالة تحقيقها وذل  لقاء

مبلغ مسمى يدعى قسط التأمين يدفعه المؤمن له للمؤمن. وتبرز الفقرة
: من القانون المدني العراقي هذا المفهوم بقولها983اخولى من المادة 

"التأمين عقد يلتزم به المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو الى المستفيد
مبلغا من المال أو ايرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث
المؤمن ضده وذل  مقابل أقساط او أية دفعة مالية أخرى يؤدي المؤمن

له للمؤمن"
 وبما أن للتأمين جانب فني مجرد من العحقة القانونية التي تحكم طرفيها
فان تعريفه قد يقتصر على إبراز هذا الجانب فقط وبهذه الصيغة يمكن

القول بأن التأمين: )وسيلة يوزع الضرر الذي يلحق بالفرد على مجموعة
من اخفراد أو هو مشاركة المجموع ككل في تحمل الضرر الذي سيصيب

بعض أفراده بناء على مبدأ استبعاد عدم التأكد من خحل التعامل مع
.مجموع من الحا ت بد  من التعامل مع حا ت مفردة(

وتبدو أهمية التأمين من خحل الوظائف المتعددة التي يضطلع بأدائها
والمتمللة بمردوداتها اييجابية ليس بالنسبة للفرد العادي فقط بل لمجتمع
الفرد ، وتتضح أهمية التأمين من خحل الوظائف الرئيسية التالية فالتأمين

أداة أمان ووسيلة تكوين لرؤوس أموال مهمة تساهم وبالضرورة في
عملية التنمية ا قتصادية ويعتبر التأمين أخيراً أداة من أدوات ا ئتمان
المختلفة. ونرى تباعاً كل وظيفة من هذه الوظائف على النحو ا تي : 

وظائف التأمين
أداة لممان :أ-



التأمين حصيلة التدارك والحيطة ومن خحل التأمين يتدارك المؤمن
له حلول خطر أو كارثة تلحق به. ويتملل هذا التدارك بالضمان المسبق
للوسائل المادية التي تمكنه من إزالة النتائج الضارة التي يتحملها من
جراء تحقيق الخطر، فالفرد بحاجة إلى اخمان أي الشعور بالطمأنينة

ومصدر تل  الحاجة تعدد للمخاطر المحيطة به، سواء تل  التي تنجم عن
الظواهر الطبيعية التي   دخل يرادته فيها أو تل  الناجمة عن التقدم

التقني في ميدان اثلة وانتشار استعمالها لمغراض اليومية، والتأمين يوفر
هذا اخمان أو الحماية فهو بالتالي يملل ضمانة للفرد .

أداة تكوين لرؤوس اخموال:ب-
للتأمين وسيلة فعالة في خلق رؤوس أموال مهمة، فتراكم أقساط
التأمين يسمح للمؤمن له بالحصول في نهاية مدة التأمين على رأس مال
يعتد به ولم يكن في وسعه ادخاره لو  إجراءه للتأمين ومرد ذل  يعود إلى

احتمالية استهحك المؤمن له نفسه لتل  اخقساط نتيجة  حتياجاته
المختلفة، فالتأمين بهذه الصورة وسيلة أكيدة  دخار منظم . 

أداة ائتمان:ت-
لوثيقة التأمين قيمة مادية وثمن معين يرتبط بمبلغ التأمين المقرر

في وثيقة التأمين وبالشيء المؤمن عليه، وعلى أساس هذه القيمة
يستطيع المؤمن له الحصول على القروض أو المبالغ التي قد يكون بحاجة
إليها خغراضه ويتم ذل  عن طريق رهن الوثيقة لدى الغير أو لدى شركة

التأمين نفسها .

 اسأس الفنية للتأمين  
التأمين عملية تستند في الواقع على مؤسس منظمة علميا فهو 

فن قائم على فكرة المساهمة و توزيع المخاطر وفق قواعد ايحصاء و
إعادة التأمين وتستند عملية إجراء التأمين أيضا على ما يتخذ من وسائل

.الحيطة ألتدارك
:-المساهمة1

تفترض عملية التأمين بالضرورة مجموعة من اخشخاص معرضين
الخطر أو اخطار معينة فح يمكن للمؤمن عمليا التعامل مع حا ت مفردة

وإ  كنا أمام رهان و مقامرة والكم العددي المفترض يملل المساهمة
المستقلة لكل حالة في تسوية الحوادث أو اخخطار التي قد تقع بالنسبة
لبعض المؤمن لهم. فتسوية المخاطر تتم من خحل رصد التغطية المتأتي

من الدفاعات المالية اي اخقساط التي يؤديها مجموع المؤمن لهم.
وللمساهمة تأثير إيجابي على معدل العبء المالي الذي يقع على عاتق
المؤمن له فكلما كانت المساهمة كبيرة وتعدد المؤمن لهم كلما قلت
نسبة العبء المالي الذي يقع على عاتق كل منهم وتم التواصل بالتالي

.الى اذابة اثار المخاطر وتحفيها

:الحاصاء-2



يقوم ايحصاء على تحليل مجموع معين من الحا ت المتجانسة وبما
أن التأمين من العقود ا حتمالية فإنه عملية التأمين   يمكن أن تتم عمليا
إ  بناء على تقييم ا حتما ت أي التقدير المسبق لعدد وأهمية المخاطر

التي ستقع أو من الممكن تحقيقها خحل فترة زمنية محددةة بالنسبة
لمجموع المؤمن لهم وحساب ا حتمالية   يتم إ  بمقتضى قواعد ايحصاء
بمعنى تحليل مجموع من الحا ت المتشابهة بظروفها وعناصرها المادية
لغرض التوصل إلى حصر فرص تحقيق الخطر في المستقبل ومتى تم

تحديد فرص تحقيق الخطر المؤمن منه فإنه يكون عندئذ باستطاعة شركة
التأمين المؤمن تحديد سعر التامين الذي يستوفى على اساسه قسط

.التامين. ومن هنا تتضح اهمية ا حصاء في اجراء عملية التامين

:-الخطر3
  يمكن تصور عملية التأمين بدون وجود الخطر فهو ركنه الجوهري

بل انه محل عقد التأمين نفسه ا  أنه   يمكن إجراء التأمين من خطر
معين ما لم تتوفر في هذا الخطر الشروط التالية: أن يكون الخطر أو 

.موزعا وان يكون متجانسا ومتوترا اي منتظم الوقوع
ويقصد بالخطر الموزع أ  يكون الخطر ذا طبيعة عامة أو أكيد 

الوقوع بالنسبة للمجموع الكلي للمؤمن لهم. فحبد من وجود عدم تناسب
بين نسبة الحوادث التي يمكن تحقيقها وجمله المخاطر لكي يكون الخطر
تأمينا فإذا كان الخطر المراد التأمين منه ظاهرة عامة تصيب المجموع

الكلي للمعترضين لها فإنه من غير الممكن عمليا التأمين ضدها. وليذا فح
 يجوز التأمين،

ملح ضد مخاطر اخزمات ا قتصادية أو اخخطار الناجمة عن وقوع
الكوارث الطبيعية أو تل  التي يكون مصدرها الحروب اخهلية والدولية

وتستبعد بعض القوانين صراحة من إطار التأمين المخاطر الناجمة عن تل 
الظواهر اما الخطر المتجانس أو المتماثل فهو ذل  الخطر الذي يتميز

بصفة وطبيعة واحدة ويخضع من حيث تحقيقه هو لظروف واحدة وتتملل
اهمية التجانس في تحديدة اللمن الذي يقرر على أساسه سعر التأمين

لمختلف المخاطر اذ   يستطيع المؤمن تحديد قيمة القسط ا  إذا عرف
على وجه الدقة طبيعة الخطر الذي يطلب منه تغطيته وعليه فمن غير
الممكن ملح أن يفرض المؤمن على المؤمن له من خطر الحريق نفسه

نسبة اخقساط المقررة على التأمين من خطر السرقة أو من خطر خيانة
اخمانة وذل  لخضوع كل من هذه المخاطر لظروف موضوعية مختلفة اما
تواتر الخطر فيقصد به أن تكون هناك درجة مألوفة من انتظام وقوعه فإذا

كان الخطر نادر الوقوع فإنه   يعتبر خطر تامينيا  ن الندرة في الوقوع
تتعارض وقاعدة تكرار الظاهرة وبالتالي   يمكن تقدير سعر تعريفة

التأمين ولذا فإن التأمين ضد مخاطر الطاقة الذرية ملح غير ممكن عليا
لندرة وقوع تل  المخاطر فإذا توفرت هذه الشروط في الخطر فإنه يعتبر

.حينئذ خطرا تأمينينا قابح للضمان

:-اعادة التامين4



تستند عملية التأمين كذل  الى إعادة التأمين وإعادة التأمين وسيلة
يتحفى المؤمن من خحلها احتمالية التجاوز او باخحرى ا نحراف في نسبة
المخاطرة المتحققة فعح قياسا بالمخاطر المتوقع تحقيقها استنادا على
جداول ايحصاء و تقدير ا حتما ت و لغرض معالجة هذا ا نحراف الذي
يؤدي إلى زيارة عبء التزامات المؤمن تلجأ شركات التأمين إلى إعادة
التأمين وإعادة التأمين عقد بمقتضاه يحيل المؤمن جميع أو جزءا من

المخاطر المغطاة من قبله إلى معيد التأمين الذي يتعهد بقبولها حسب
شروط العقد وإعادة التأمين عقد اعتيادي يبرم بين المؤمن اخصلي الذي
يصبح بمركز المؤمن له وبين معيد التأمين الذي يعتبر بملابة المؤمن و 

شان للمؤمن له في العقد اخصلي بالعقد الجديد فهو اجنبي عنه   يكتسب
منه حقا و  يحتمل التزاما ويبقى المؤمن وحده المسؤول اتجاه المؤمن له

بموجب وثيقة التأمين المبرمة فيما بينهما.

:- التدارك5
يعني التدارك جميع ما يتخذ من ايجراءات الوقاية وجميع الوسائل
التي من شان استخدامها تحفي وقوع الخطر أو تقليل أهمية أثاره في
حالة تحقيقه ويلعب ألتدارك دورا مؤثرا في توسيع أعمال التأمين وذل 

 من خحل تأثيره المباشر على مقدار قسط التأمين
إذ أنه وجود وسائل التدارك يؤدي إلى تخفيض القسط بصورة تجعل

التأمين بالتالي بمتناول المجموع وبغض النظر  عن قوة دخل الفرد
وتحقيقا لذل  فإن شركات التأمين تأخذ بنظر ا عتبار عند تقرير أقساطها
وجود تل  الوسائل لدى طالب التأمين كما هو الحال في التأمين من خطر

.الحريق أو التأمين من السرقة او على المسؤولية

أطراف عقد التأمين وأبرامه:.2
أطراف عقد التأمين: 

المؤمن :أ.
المؤمن هو الطرف المقابل للمؤمن له في عقد التأمين، والغالب
أن المؤمن يتخذ شكل شركة مساهمة )شخص معنوي( منظمة فنياً، وقد
يكون المؤمن جمعية تأمين تبادلي تتملل بصيغة ا تفاق بين مجموع من
اخشخاص على تغطية اخضرار التي قد تلحق بأحدهم إذا تحقق خطر

معين، ولم يتضمن القانون المدني العراقي أو القوانين اخخرى المنظمة
للتأمين تعريفاً للمؤمن، من ذل  فإنه يمكن استنتاج التعريف التالي من

( من القانون983المفهوم المخالف لنص الفقرة اللانية من المادة )
المدني العراقي: "المؤمن هو الشخص الذي يستلم بدل التأمين ويلزم

نفسه بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن عليه" .

المؤمن له :ب.
هو الطرف الذي يتهدده الخطر المؤمن منه سواء في ماله كحالة
التأمين من اخضرار أو في شخصه في حالة التأمين على اخشخاص ويقع

على عاتقه أداء بدل التأمين .



وتجدر ايشارة إلى أن عقد التأمين قد يمتد إلى أشخاص آخرين
بايضافة إلى المؤمن له. فقد يساهم في العقد أشخاص لهم مصلحةة في
إبرام العقد وتنفيذه ولذا فإنه من الضروري أن يميز بين طالب التامين
والمؤمن له والمستفيد، فطالب التأمين يعتبر عموماً هو الطرف الذي
يوقع العقد ويلتزم تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين، والمؤمن له هو

الشخص الذي يهدد الخطر في ماله أو في شخصه،ة أما المستفيد فهو من
تؤول إليه حقوق التامين إذا تحقق الخطر المؤمن منه، وقد تجتمع هذه
الصفات اللحث في شخص واحد. كأن يؤمن شخص على داره من خطر

الحريق، فهو أو ً طالب تأمين خنه يبرم العقد ويتحمل ا لتزامات المقابلة
 لتزامات المؤمن ويعتبر أيضاً مؤمن له خن الخطر يهدده بالذات وهو من
جهة أخرى المستفيد من التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه إذ تؤول
إليه حقوق التأمين إ  أنه ليس من المستبعد أن يكون اخمر على خحف
ذل ، فقد تتفرق تل  الصفات على أشخاص مختلفين، فيجوز أن يكون

طالب التامين والمؤمن له واحداً ويكون المستفيد شخصاً آخر، كمن يؤمن
على حياته لحالة الوفاة لمصلحة أسرته .

المستفيد:ت.
يعتبر المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه هو الطرف الدائن
تجاه المؤمن. فهو في الغالب المستفيد من عقد التأمين بيد أن حقوق

التأمين قد تؤول إلى شخص آخر غير المؤمن له. ويطلق على هذا
الشخص هنا المستفيد في عقد التأمين فالمقصود بالمستفيد كل شخص

هنا المستفيد في عقد التامين. فالمقصود بالمستفيد كل شخص غير
ً شخص المؤمن له الذي أبرم العقد أصحً. ويجوز أن يكون المستفيد شخصا

عادياً )فرداً( أو معنوياً.
ويعين المستفيد من قبل المؤمن له نفسه ويكون ذل  بنص صريح
في الوثيقة وعند إبرام العقد. وقد تكون تسمية المستفيد في وقت  حق.

الشروط القانونية سأرام عقد التأمين )أركان
عقد التأمين(

  يمكن ابرام عقد التأمين ما لم يكن هناك تراضي ومحل للعقد
وسبب له ونتعرض لكل شرط من هذه الشروط تباعا: 

 - التراضي:أ
الرغبة في التعاقد محور شرطة التراضي ولهذه مظهر خارجي يقوم على

إتفاق إرادتي الطرفين في تحقيق حالة قانونية معينة تتملل بالعقد
والتأمين من العقود الرضائية . فح يمكن إبرامه إذن بدون الرضاء أي

توافق اييجاب والقبول ومن خحل توافر إرادتين تشتركان في إحداث اخثر
القانوني أي إنشاء عقد التأمين إ  أن التعبير عن ايرادة يجب أن يكون

صادراً عن شخص يتمتع بالقدرة القانونية على احداث ذل  اخثر القانوني .
بمعنى أن يكون ذل  الشخص في وضع يستطيع ان يقدر فيه النتائج

ً المترتبة على هذا التعبير . و بد من جهة أخرى أن يكون هذا التعبير خاليا
من العيوب التي تشوب ايرادة . فاخهلية القانونية وايرادة السليمة هي

الشروط الحزمة لصحة التراضي .



 هي قدرة الشخص )الصححية( على استعمال الحق وصححية- اسهلية:1
ذل  الشخص للبوت الحق له أو عليه . وتشترط اخهلية في التأمين

بالنسبة للطرفين وإن كان المؤمن غالباً شخصاً معنوياً . وبهذه الصفة
يعتبر متمتعاً باخهلية بالحدود التي يعنيها عقد إنشائه والتي يفرضها القانون

( . واخهلية الحزمة للمؤمن له هي أهلية ايدارة على اعتبار أن التأمين1)
بالنسبة له )المؤمن له( عقد من عقود ايدارة الدائرة بين النفع والضرر .
يشترط إذن أن يكون المؤمن له قد أتم سن اللامنة عشر من العمر – م

 مدني . ويعتبر العقد موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي في الحدود106
التي يجوز فيها لهذا اخخير التصرف ابتداء فيما اذا أبرم التأمين ناقص

 مدني . ويجب أن تصدر ايجازة بالتصرف أو نقصه خحل97أهلية – م 
136 – م 3ثحثة أشهر من الوقت الذي يعلم فيه الولي بإبرام العقد – ف

أما تصرف المأذون الذي أكمل الخامسة عشر من العمر مدني عراقي.
( . بينما   يمكن ا عتداد بتصرف3فإنه يعتبر كتصرف الكامل اخهلية )

عديم اخهلية حتى وإن لحقته إجازة الولي أو الوصي . فكل تأمين يبرم من
96قبل عديم اخهلية يعد باطحً حتى لو أجاز الولي أو الوصي العقد – م 

مدني .
  تسري القواعد العامة في عيوب الرضا على عقدعيوب  اررادة :- 2

التامين . وعيوب ايرادة عموماً هي ايكراه والغلط وا ستغحل والغبن مع
التغرير . ومن النادر جداً في الواقع أن يشوب ارادة المؤمن له اكراه في
إبرام عقد التأمين . فالمؤمن له   يتعاقد مع المؤمن إ  طائعاً مختاراً .
والعكس صحيح كذل  فشركة التأمين تبرم العقد بمحض إرادتها ورغبتها

في إحداث اخثر القانوني . وإذ تحقق ايكراه فرضاً فإن العقد يعتبر
موقوفاً على إجازة الطرف الذي كان واقعاً تحت تأثير ذل  ايكراه – م

 مدني – فبإمكان المكره وإجازة العقد أو نقضه على أن يتم ذل  من115
 مدني – فإذا مضت تل 136 م 3خحل ثحثة أشهر من تاري  ا نعقاد – ف

المدة ولم يوضح المؤمن رغبته في نقض العقد أو إجازته فإن العقد يعتبر
 مدني  . يجب ان   يخلط بين حالة13 م 2في هذه الحالة نافذاً ف

ً الضرورة وبين ايكراه .. فبمجرد ا ضطرار الى التعاقد   يعد اكراها
وبالتالي   يعيب الرضا فالعقود محكومة في الغالب بحلة الضرورة والفرد
مضطر في الغالب الى اجراء التعاقد . إ  أن استغحل حالة الضرورة لدى
الشخص قد تؤدي الى ايكراه . وعليه لو فرض المؤمن على المؤمن هل

الملزم بإجراء التأمين على المسؤولية قانوناً بأن يبرم هذا اخخير عقد
تأمين آخر ، على الحريق ملحً ، وإ  رفض إجراء التأمين على المسؤولية

فهنا تتحقق حالة ايكراه ، ويعتبر العقد اللاني ، والتالي موقوفاً على
ايجازة . أما الغلط فهو التوهم الغير الواقعي لحالة معينة بحيث يؤدي

بالنتيجة الى التعاقد . والغلط يقع إما في الشخص أو في الشيء. والغلط
في إطار عقد التأمين ممكن الحصول فقد يقع في الشيء المؤمن عليه

كما لو أراد شخص التأمين على بناء منزلة من الحريق فجرى التأمين على
أثاث المنزل بد  من البناء . وقد يحصل الغلط في طبيعية الخطر المؤمن

منه . كما طلبة شخص التأمين على منزله من خطر الحريق فجرى
التأمين على المنزل من خطر السرقة . وقد يقع الغلط أيضاً في صفة

جوهرية المشيء المؤمن عليه . كما لو طلب شخص التأمين على إرسالية



من اخصواف الغير منسوجة استوردها من الخارج فجرى التأمين على تل 
ايرسالية على أساس أنها أصواف منسوجة وبما أن عقد التأمين من

العقود الشخصية فإنه من النادر جداً في رأينا أن يقع الغلط في شخص
المتعاقد . وفي جميع اخحوال فإن حكم الغلط إذا وقع ، سواء في صفة

جوهرية للشيء أو في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، هو أن العقد
 مدني عراقي . أما الغلط الواقع في محل التأمين118  يعتبر نافذاً – م 

ً أو في طبيعية الخطر المؤمن منه فإنه يؤدي على بطحن العقد بطحنا
 من القانون119 مدني عراقي . غير أن المادة 177مطلقاً – ف أ م 

المدني العراقي تعلق نفاذ هذه اخحكام على شرط أن يكون المتعاقد
اثخر قد وقع في " نفس الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل
عليه أن يتبين وجوده " . وعليه يكون من حق من وقع الغلط إما إجازة
العقد أو نقضه خحل ثحثة أشهر من تاري  كشف الغلط . فإذا مضت تل 
المدة ولم يبادر من ذل  الشخص ما يدل على نقض أو إجازة العقد فإن

 مدني عراقي . ويعتبر التغرير مع الغبن136 م 2العقد يعتبر نافذاً . ف
من الوسائل البعيدة الحصول في التأمين . ويجب أن يححظ بأن الغبن
ً لوحده أو التغرير دون الغبن   يكفي في القانون العراقي ليكون عيبا

مفسداً للرضا . فح بد من اجتماعهما لغرض اعتبارهما من تل  العيوب – م
121ً  مدني عراقي  . وإذا تحقق التغرير مع الغبن فالعقد يعتبر موقوفا

وللمتعاقد المغبون الحرية في إجازة العقد أو نقضه خحل ثحثة أشهر من
انكشاف التغرير مع الغبن . وإ  فإن العقد يعتبر نافذاً .

ب - المحل )الخطر كركن قانوني وليس عام  فنيا( : 
محل العقود يذكر عموماً في العقد ، فهو الشيء الذي يرد عليه العقد

ويلبت أثره فيه ويكون ذا قيمة مالية . والتأمين كعقد محله الخطر المؤمن
منه يرتبط به وجوداً وعدماً . فانعدامه يلغي بالضرورة وجود التأمين إذ  
حاجة لتأمين دون خطر . فالمؤمن   يلتزم اقتضاء أ  خن هناك خطر .

وارتباطاً بوجود ذل  الخطر يحددة قسط التأمين . والمؤمن له   يلتزم بأداء
القسط إ  خن هناك خطر يرغب تجنب أثاره الضارة التي تصيب ذمته

المالية اذا تحقق . و  يقتصر مدلول الخطر . كمحل للعقد على ما يتهدد
الشخص من حوادث قد تحل به ، بل قد يكون الخطر حدثاً سعيداً يصيبة
الشخص . فتأمين اخو د وتأمين الزواج والتأمين على الحياة لحالة البقاء

ترد على أخطار   تتخذ صيغة الكارثة عند حدوثها . بل تعتبر حوادث
سعيدة اذا تحققت وتعتبر بذات الوقت أخطاراً تأمينية . ويتم الخطر ،

كمحل للعقد بسمات ثحثة أو شروط:
أمات الخطر:

)أ-( فهو أو ً واقعة محتملة الوقوع يمكن ان تتحقق أو   تتحقق . وعليه  
يمكن التأمين على خطر مستحيل الوقوع استحالة مطلقة أو استحالة

نسبية فلو تعلق اخمر بتأمين خطر   يتصور وقوعه طبقاً للقوانين الطبيعية
فإن العقد يعد باطحً . فح يمكن ملح التأمين ضد خطر تجمد نهر في

منطقة تحكمها ظروف طبيعية يستحيل معها تحقق ملل ذل  الخطر . أما
ا ستحالة النسبية فإنها تعني أن الحادث المؤمن ضده ممكن الحدوث

بذاته بيد أن تحققه يصطدم بظروف خاصة تجعل تحققه مستحيحً كما هو
الحال ملحً في حالة انعدام الشيء المؤمن عليه : فلو فرضنا أن بضائع



تجارية مؤمن عليها ضد خطر السرقة تتلف تماماً بخطر الحريق . فالخطر
هنا السرقة منعدم تماماً . و تجيز بعض القوانين التجارية البحرية أطراف
العحقة القانونية بتحققه أو عدم تحققه ، وإ  كان التأمين باطحً . بيد أنه  
مجال يجراء ملل هذا التأمين في إطار التأمين البري . فالعقد يعتبر باطح
اذا تبين ان الخطر كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه

 م مدني2( ف4العقد او كان احد الطرفين على ا قل عالماً بذل  )
عراقي . 

)ب-( ويتميز الخطر من جهة ثانية بأنه   ارادي . فالخطر التأميني واقعة  
يعتمد تحقيقها على ارادة اطراف العحقة القانونية وبالذات على ارادة

المؤمن له . فإذا كان تحقق الخطر يعتمد على فعل ارادي فإن ذل  يعني
زوال تأمنيه . وبناء على ذل    يجوز التأمين على الخطأ العمدي أو خطأ
المؤمن له ايرادي المقصود . فلو أمن شخص على حياة غيره لمصلحته

ثم احدث عمداً وفاة المؤمن فإنه يحرم من التأمين ويكون المؤمن متحلح
 م مدني . ولو امن شخص على منزله ضد994( – 5من التزاماته )

1000الحريق ثم تعمداً إحداث ذل  الخطر فح حق له في التأمين – م 
مدني عراقي . غير أن وقوع الخطأ العمدي في غير تل  الحالة   يؤدي

الى اعفاء من مسؤوليته تجاه المؤمن له . ويتضح ذل  في الحالتين
التاليتين :

-اذا كان الخطأ العمدي صادراً من الغير اذ ان المحرم تأمينه قانوناً هو1
الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له . فاذا كان الذي صدر منه الخطأ
العمدي اجنبياً عن المؤمن له كأن سرق ماله أو ألحق به ضرر فمن

الواضح هنا أن هذا الخطأ العمدي جائز التأمين عليه . ويجب ان يححظ بأن
مصطلح الغير   ينصرف هنا الى الغير الذي   تربطه أيه عحقة مع المؤمن

له بل تشمل كذل  الغير الذي يكون المؤمن له مسؤو ً عنه مسؤولية
مدنية كولده أو تابعه فح تأثير لعحقة التبعية على التزام المؤمن طالما أن

(6إرادة المؤمن له   عحقة لها بتحقيق ذل  الخطر )
- اذا كان الخطأ العمدي صادراً من المؤمن له نفسه لضرورة تبرر2

وقوعه . كأن يقوم بتحقيق الخطر المؤمن منه لسبب انساني فلو عرض
المؤمن له على حياته نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعحً فإن التأمين
ينتج آثاره كامله . وينضوي تحت هذه الحالة كذل  تحقيق الخطر المؤمن
له منه تحقيقاً لمصلحة عامة كأن يتلف المؤمن له عن عمد أموا ً منقولة
مؤمن عليها ليتدارك امتداد الحريق الذي اندلع في داره الى الدور اخخرى

وحصره في أضيق مجال ممكن . فالتأمين ينتج آثاره كاملة بالرغم من
الفعل العمدي للمؤمن له . وقد تعرض القانون المدني العراقي لهذه

 منه على انه : " يكون999الحالة بصورة غير مباشرة . إذ تنص المادة 
المؤمن مسؤو ً عن كافة اخضرار الناشئة مباشرة عن الحريق واخضرار
التي تكون نتيجة حتمية له . وباخخص ما يحلق اخشياء المؤمن عليها من

ضرر بسبب اتخاذ وسائل للنقاذ او لمنع امتداد الحريق "
984)ج-( أما السمة اللاللة للخطر فهي أن يكون مشروعاً: حسب م 

مدني عراقي ، أي أن عدم قابليته للتأمين ضده تعود   الى طبيعته  بل
 م1الى القانون . فالقانون يخرج أحياناً بعض اخشياء من التعامل – ف

 مدني لضرورات تقتضيها المصلحة العامة حسن سير المجتمع . وعليه61



  يجوز أن يكون الخطر محرماً من وجهة نظر القانون أو مخالفاً لقواعد
النظام العام واثداب . ولذا يعتبر باطحً التأمين على الغرامات المالية أو

المصادرة التي يمكن أن يحكم بها الشخص جنائياً طالما أن كح من
الغرامة والمصادر عقوبة والعقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام
العام . و  يجوز كذل  التأمين على تركة مستقبله بأيلولتها أو عدم أيلولتها

 مدني عراقي - . و  يجوز التأمين على129 م 2لشخص معين – ف
مخاطر الرهان والمقامرة . ويعد باطحً كذل  التأمين الذي يبرم لغرض

تسديد قرض مخصص لشراء مححت القمار أو تأثيلها أو التأمين من خطر
حريق هذه اخماكن.

جـ - السبب :
السبب في التأمين هو الدافع الباعث الذي حمل كح من المؤمن
والمؤمن له على ابرام العقد . ومما   ش  فيه ان سبب التزام
المؤمن له بدفع قسط التأمين للمؤمن يرتكز على الحماية التي

ً يقدمها له المؤمن والمتمللة بإزالة آثار الخطر الذي قد يصيب شيئا
له مصلحة مالية فيه . فوجود السبب بالنسبة للمؤمن من قبل
المؤمن له قائم على وجود خطر يتهددهة وبالمقابل فإن التزام

المؤمن قبل المؤمن له هو سبب التزام ا خير قبل اخول . ولذا
فإن انتفاء السبب يؤدي الى بطحن العقد . فانعدام الخطر الذي

يهدد الشيء المؤمن عليه أو الشخص المؤمن على حياته يؤدي الى
البطحن . وكذل  اخمر في حالة ما اذا كان السبب ممنوعاً قانوناً أو

مخالفاً للنظام العام . فالتأمين الذي يقصد منه تسهيل عمليات
المراهنة والقمار المحرمة قانوناً يعتبر  باطحً لعدم مشروعية

السبب ولمخالفته للنظام العام واثداب . والتأمين على دور تنشأ
ً لغرض أن يمارس فيها أعمال منافية للداب العامة يعد باطح

كذل  . فلو ابرم عقد تأمين ضد خطر حريق تل  الدور فإن العقد
يكون باطحً لمخالفة سببه للداب العامة

إتمام إبرام عقد التأمين:.3
إتمام إبرام العقد )قد( يقتضي عموماً صيغة شكلية تعتبر المظهر
المادي للعقد، وتتملل هذه الصيغة في التأمين بتقديم طلب للتأمين، عند
قبول هذا الطلب من قبل المؤمن يصدر هذا اخخير مذكرة خاصة تدعى
بمذكرة التغطية المؤقتة يعقبها بعد ذل  صدور بوليصة التأمين أو وثيقة

التأمين وعليه نعرض بالتتابع لكل صيغة من هذه الصيغ :
طلب التأمين :أ.

طلب التأمين هو الصيغة العملية لتوجيه اييجاب من طلبة التأمين
ً إلى المؤمن، ويأخذ الطلب صورة محرر مطبوع –استمارة- معدة مسبقا
من قبل المؤمن تتضمن بيانات مختلفة يتخذ بعضها صيغة أسئلة موجهة
لطالب التأمين الذي يجب عليه ايجابة بصراحة تامة ووضوح، ويمكن

تحليل البيانات التي يتضمنها الطلب إلى مجاميع أربعة أساسية.
i..بيانات شخصية خاصة بشخص طالب التأمين
ii..بيانات تتعلق بالخطر المطلوب التأمين ضده
iii..بيانات تتعلق بشروط التأمين



iv. كل بيان قد يرى المؤمن أنه من الضروري إضافته إلى تل
البيانات.

   بيد أنه يححظ بأن ليس لطلب التامين أي أثر قانوني بالنسبة خطراف
ً العحقة القانونية فهو غير ملزم لكليهما فح يمكن اعتبار طلبة التأمين قبو 

بالنسبة للمؤمن طالما أن هذا اخخير لم يصدر منه اييجاب الحزم أي
الرغبة في التعاقد، وللمؤمن بعد دراسة ما ورد من معلومات في الطلب

أن يبت في عرض المؤمن لع سواء بالقبول أو الرفض .

مذكرة التغطية المؤقتة:ب.
إذا صدر قبول المؤمن بعد استحم طلبة التأمين فإن هذا اخخير قد
يقرن قبوله بتوجيه وثيقة تدعى بمذكرة التغطية المؤقتة، وهذه الوثيقة
عبارة عن إشعار شكلي يتضمن تعهداً من قبل المؤمن بتغطيته للخطر

التأميني بصورة مبدئية ولفترة تمتد لحين صدور وثيقة التامين.
و  تصدر هذه الوثيقة في الواقع إ  في حالتين هما :

إذا كان المؤمن قد قبل التامين، فيرسل عندئذ مذكرة تغطية-1
مؤقتة لطالب التأمين تمهيداً يرسال الوثيقة النهائية .

إذا كان المؤمن لم يصدر قبوله بعد تقديم طلب التأمين،-2
ولكي يتمكن من دراسة ذل  الطلب بشكل مفصل فإنه يقوم

بإرسال المذكرة لغاية البت في الطلب إما بالرفض أو
القبول .

وتقوم المذكرة في كلتا الحالتين مقام وثيقة التأمين فإذا تحقق
الخطر المؤمن منه خحل فترة سريانها -المذكرة- فإنها تنتج آثارها

القانونية كاملة كوثيقة التأمين تماماً .

بوليصة التأمين )وثيقة التامين( :ت.
وثيقة التأمين هي مظهر العقد أو الدليل الشكلي الكتابي على إبرام
العقد، فهي إذن وسيلة إثبات يركن إليها في حالة نشوب نزاع قانوني بين
أطراف العحقة القانونية، ويقوم المؤمن لوحده بإعداد هذه الوثيقة وما

تضمه من شروط، وتحتوي وثائق التأمين عادةً على نوعين من الشروط :

شروط عامة مشتركة   تختلف من وثيقة خخرى.-1
شروط خاصة تدرج في الوثيقة بعد ا تفاق عليها من قبل-2

أطراف العحقة القانونية.
وتتضمن وثائق التأمين عموماً ما يلي من البيانات:

أطراف العقد.-1
مبلغ التأمين وقسط التأمين.-2
الخطر المؤمن منه.-3
مدة التامين وتاري  بدء سريان العقد وانتهائه.-4

و  يعني تخلف ذكر البيانات بطحن العقد، بل إن ذل  يؤدي إلى
صعوبة في ايثبات. إذ أن وجود البيانات مكتوبة أو مطبوعة أمر ضروري
للثبات فقط، و  يشترط من جهة أخرى توقيع المؤمن له على وثيقة
التأمين خنه سبق وأن وقع على طلب التأمين بل يجب عليه أن يوقع



المؤمن الوثيقة ويؤرخ توقيعه مع إضافة الختم الرسمي المستعمل من
قبله .

اثثار القانونية لعقد التأمين :. 4
يترتب على عقد التامين من لحظة إبرامه آثاراً قانونية بالنسبة

خطرافه فينشئ التزامات متقابلة من الضروري اييفاء بها وتنفيذها وإ 
تحمل الطرف المخل بهذه ا لتزامات الجزاءات المقررة قانوناً على هذا
الخحل، وقد تمتد آثار العقد إلى الغير ونعني بذل  المستفيد من التامين،
وسنتناول في هذا الموضوع معالجة ا لتزامات التي يرتبها العقد على

عاتق أطرافه وعلى النحو اختي : 
 التزامات المؤمن له :.1

يلتزم المؤمن له قانوناً بما يلي:
أن يؤدي قسط التامين أو الدفعة المالية المتفق عليها في اخجل-1

المقرر في العقد.
أن يبين وقت إبرام العقد الظروف المعلومة له عن الخطر وبما-2

يطرأ أثناء سريان العقد من عوامل تؤثر على هذا الخطر.
وبمقتضى وثائق التأمين المعمول بها فإن على المؤمن له كذل 
إشعار المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه خحل فترة زمنية محددةة  .

أداء قسط التأمين:-1
أداء القسط التزام جوهري، فهو سبب التزام المؤمن بتغطية

الخطر المؤمن منه. وبدون قسط التأمين   يكون هناك في الواقع عقد
تأمين بل هبة مشروطة، فالقسط هو المساهمة المقدرة مالياً لغرض

تغطية الخطر، والمدين المباشر بمبلغ قسط التأمين عموماً هو المؤمن
له، ويجوز مع ذل  أن يقوم أشخاص آخرون بتنفيذ ا لتزام بد ً من

المؤمن له كحالة المستفيد من التأمين، وقد ينتقل عبء ا لتزام إلى
أشخاص آخرين نتيجة ظروف معينة بحيث يصبح الغير مديناً بمبلغ القسط
بد ً من المؤمن له.، كحالة انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه إلى الغير

فيصبح هذا الغير خلفاً للمؤمن له ويكون بالتالي هو المدين المباشر
با لتزام. ويستوي في ذل  الخلف الخاص والخلف العام. فلو توفي

المؤمن له أصبح ورثته هم المدينون بالقسط مكانه .
ويؤدي مبلغ القسط إلى المؤمن مباشرة أو إلى الوسيط إذا كان

هذا اخخير مفوضاً با ستحم قبل من المؤمن وفي اخجل المتفق عليه، وقد
جرى التعامل على أن يكون أداء القسط سنوياً ، بيد أنه ليس هناك ما
يحول دون أداء القسط دفعة واحدة أو أن يقسط القسط نفسه إلى

دفعات متعددة على طول مدة التأمين، ويترتب على ايخحل بأداء مبلغ
 مدني(177القسط في اخجل المحدد المطالبة بإلغاء العقد وفسخه )م

بعد إعذار المؤمن له بهذا اخداء .

تقديم البيانات الخاصة بالخطر عند إبرام العقد وأثناء سريانه:-2
بما أن محل التأمين هو الخطر فإنه يقع على المؤمن له تقديم

البيانات الخاصة بهذا الخطر وتقرير ما يستجد من الظروف المحيطة به،
و  يقتصر فحوى هذا ا لتزام في الواقع على ذل  الجانب فقط، بل إنه



يمتد كذل  إلى واجب إحاطة المؤمن بمعلومات تتعلق بشخص المؤمن له
وبالذات في إطار التأمين على اخشخاص .

986ويتبين من مضمون نص الفقرتين اللانية واللاللة من المادة 
من القانون المدني العراقي بأن على المؤمن له ايد ء بالبيانات المطلوبة

على مرحلتين، اخولى عند إبرام العقد واللانية أثناء سريانه، والبيانات
المطلوبة عند ايبرام هي بيانات موضوعية وشخصية .

وتتملل البيانات الموضوعية بكل ما يتصل بطبيعة الخطر وما يحيط
به من ظروف، ويعتبر من ضمن تل  البيانات ما جرى عليه العمل في

التأمين من خطر الحريق، بأن يوضح المؤمن له نوعية المادة التي أنشء
بها العقار وطريقة إنشائه ووصف للمكان الذي يوجد فيه وما يجاوره من

منشآت، ويدخل أيضاً في إطار هذه المعلومات التزام المؤمن له في
التأمين من المسؤولية عن حوادث وسائط النقل بتبيان نوع وساطة النقل
المؤمن عليها وتاري  صنعها واخغراض المخصصةة لها، والبيانات الشخصية

تتناول شخص المؤمن له من حيث سلوكه الشخصي وصفاته وحالته
المادية ومقدار ما يبذله من العناية في شئونه، ويتم تقديم هذه البيانات
عن طريق ايجابة على أسئلة مطبوعة يوجهها المؤمن إلى المؤمن له،

ويشترط فيها البيانات أن تكون معلومة من قبل المؤمن له فإذا كان على
 مدني(986 م2جهل بها عند التعاقد فإنه غير ملزم بايد ء بها )ف

عراقي .
أما البيانات المطلوبة أثناء سريان العقد فإنها تتملل بكل ما يستجد

 مدني986 م2من أحوال تؤدي إلى زيادة حدة الخطر المؤمن منه )ف
عراقي(، ملال ذل  ترك الدار المؤمن عليها ضد خطر السرقة غير مأهولة
لمدة طويلة من شأنه حصول السرقة، ويجب أن يححظ هنا أن لزيادة حدة

الخطر أثناء سريان العقد آثاراً تتملل في زيادة قسط التأمين بصورة
تتناسب مع هذه الحدة أما إذا لم يبد المؤمن أي اعتراض عند علمه بزيادة
حدة الخطر أو لم يتخذ موقفاً معيناً أو قام بدفع مبلغ التأمين عند تحقق

الخطر فإن حقه يسقط بالتمس  بالدفع بزيادة الخطر.
987 م1ويترتب على ايخحل بهذا ا لتزام طلبة فس  العقد )ف

مدني عراقي( إ  أن المشرع العراقي يميز بهذا الشأن بين حالتين :
اخولى: حالة ما إذا كان ايخحل قد تم بسوء نية فإن للمؤمن فس 
العقد وا حتفاظ بكامل اخقساط التي استلمها وطالبة المؤمن له بايضافة

إلى ذل  باخقساط المتبقية .

اللانية: حالة ايخحل بحسن النية فإنه يحق للمؤمن الفس  على أن
يعيد للمؤمن له اخقساط المدفوعة كاملة أو بالقدر الذي لم يتحمل في

مقابلة خطر ما .

ت. إشعار المؤمن بتحقيق الخطر المؤمن منه :
إذا تحقق الخطر المؤمن منه وعلم المؤمن له بوقوعه على نحو
يستوجب مسؤولية المؤمن بضمانه فإن المؤمن له يلتزم عندئذ بإعحم
المؤمن بتحقيق الحادث الذي ينجم عنه وقوع الخطر، وقد يمتد هذا

ا لتزام فيشمل التزامات أخرى تقع على عاتق المؤمن له، فقد يتفق



المؤمن ومن خحل شروط الوثيقة على أن يقوم المؤمن له حين تحقق
الخطر ببذل جهود معينة من شأنها إيقاف امتداد الخطر والحد من آثاره
ً وقد يتفق المؤمن مع المؤمن له أيضاً على أن يقدم هذا اخخير تقريرا

مفصحً عن مجمل اخضرار التي أصابت الشيء المؤمن عليه.
     و  توجد صيغة شكليةة محددةة للخبار فقد يتم كتابة أو أن يكون عن
طريق شفاهي بيد أنه يجب أن يتم بأسرع ما يمكن تحفياً للنزاع الذي قد

يليره التأخير في ايعحم .
ولكن سقوط الحق كجزاء على عدم ايخبار بوقوع الحادث يعتبر
جزاء بالغ الخطورة و  يمكن اخخذ به إ  إذا توافرت الشروط التالية :

. أن يكون الشرط الخاص بسقوط الحق مطبوعاً بشكل بارز يجلب1
 مدني عراقي(.985 م3انتباه المؤمن له، وإ  عد باطحً )ف

. أن يكون المؤمن له فد تعمد وبسوء نية عدم ايشعار عن الحادث، فإذا2
تخلف المؤمن له عن ايشعار بسبب قوة قاهرة أو خي سبب آخر   يد له

 . 1فيه فح محل لسقوط الحق

. التزامات المؤمن : 2
تقتصر التزامات المؤمن من حيث المبدأ على أداء مبلغ التأمين عند

تحقيق الخطر المؤمن منه أو حلول أجل العقد إذا كان التزام المؤمن
989، 988مضافاً إلى أجل كما هو اخمر في التأمين على الحياة )المواد 

مدني عراقي( .
ويؤدى مبلغ التأمين بصورة عامة بالنقد بيد أنه يجوز تنفيذ ا لتزام

من خحل قيام المؤمن بإصحح الضرر عيناً، وتلجأ شركات التأمين إلى هذه
الوسيلةة في حا ت التأمين على وسائط النقل واث ت الصناعية

والمكائن .
ولما كان مبلغ التأمين يملل من حيث المبدأ قيمة الشيء المؤمن
عليه عند تحقق الخطر، فح يمكن إذن أن ينصبة اهتمام المؤمن على

استبدال كامل للشيء في حالة هحكه كلياً من جراء تحقق الخطر، بشيء
آخر جديد يماثله تماماً، بد ً من دفع مبلغ التأمين المقرر في الوثيقة إ  أنه

يجوز استلناء ومن خحل اتفاق المؤمن والمؤمن له أن يلتزم بأداء مبلغ
يعادل قيمة تشييد البناء المتهدم بد ً من أداء مبلغ نقدي يساوي مقدار
الخسارة التي لحقت المؤمن له. وعموماً   يمكن أن يكون مبلغ التأمين
مصدراً يثراء المؤمن له، و  يجب أن يكون بنفس الوقت مصدر لخسارة

أو افتقار المؤمن بمعنى أن التزام هذا اخخير يتحدد بأداء مبلغ يقابل
الخسارة الفعلية التي لحق المؤمن له ارتباطاً بقيمة الشيء المؤمن عليه
التي حدد بمقتضاها قسط التأمين، فإذا كان مبلغ التأمين المتفق عليه أقل
من قيمة الشيء المؤمن عليه، أي أن المؤمن له قد أمن تأميناً بخساً فإن

المؤمن   يكون ملتزماً إ  بحدود المبلغ المتفق عليه. وإذا كان مبلغ
التأمين يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه أي أن المؤمن له قد غالى في
التأمين فإن المؤمن   يلتزم إ  بدفع ما يقابل الخسارة الحقيقية، وتدعى

هذه القاعدة بقاعدة النسبية، والدائن با لتزام هو المؤمن له، فهو
المستفيد في الغالب من عقد التأمين، فإذا كان المؤمن له هو المستفيد

1



من العقد فيدفع المبلغ إليه مباشرةً وقد يقع كما بينا أن يكون أداء مبلغ
التأمين إلى شخص آخر غير المؤمن له كحالة المستفيد، فيجب عندئذ أن

يؤدى مبلغ التأمين إلى هذا اخخير.
. التزامات المستفيد وحقوقه:3

المستفيد هو من تؤول إليه حقوق التأمين، وفي حالة وجود مستفيد
في التأمين فإن العقد يرتب على عاتق هذا المستفيد التزامات أهمها أنه

يجب عليه ا متناع عن القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى وقوع
 من القانون المدني العراقي1000الخطر المؤمن منه، وتنص المادة 

على أنه: ))  يكون المؤمن مسؤو ً عن الحريق الذي يحدثه المستفيد
 من القانون نفسه994عمداً أو غشاً((. وبهذا المعنى كذل  تنص المادة 

على أنه: ))إذا كان المستفيد من التأمين على الحياة غير الشخص المؤمن
على حياته فإن المؤمن يبرأ من التزاماته إذا تسبب المستفيد عمداً في

موت الشخص المؤمن على حياته أو وقع الموت بناءً على تحريض منه(( ،
ويقابل هذه ا لتزامات حماية قانونية يتمتع بها المستفيد بخصوص حقه

بمبلغ التأمين إذا استلنى المشرع مبلغ التأمين من تركة المؤمن له
 من القانون المدني العراقي. فبمقتضى هذا النص:995بموجب المادة 

))  تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته إما إلى
مستفيدين معينين وإما إلى ورثته بوجه عام. وليس لدائني المؤمن له

المطالبة بهذه المبالغ   في حالة إفحسه و  في حالة إعساره أو الحجز
عليه...((. 

انتهاء عقد التأمين 
:ينتهي عقد التأمين عموما بالطرق التالية

بانتهاء مدته-١
بفس  العقد- ٢
 بزوال الخطر المؤمن منه-٣
بالتقادم- ٤
: انتهاء العقد أانتهاء المدة- ١

  يبرم عقد التأمين إ  لمدة محددةة يجري ا تفاق عليها بين طرفي
العقد وتذكر عموما في عقد التأمين نفسه، فعقد التأمين عقد زمني من

عقود المدة فحبد إذن من اقترانه بمدة ينقضي بانقضائها ويغلب العمل في
التأمين من اخضرار أن يحدد المتعاقدان مدة العقد بسنة واحدة يبدأ

سريانها من وقت تمام العقد اما في التأمين على اخشخاص وبالذات في
التأمين على الحياة فإن هذه المدة أطول عموما وإذا لم يحدد المتعاقدان

مدة العقد صراحة او ضمنا فيفترض في هذه الحالة أن المتعاقدين قد
قصدا أن تكون مدة العقد في هي المدة الغالبة في ايطار العملي سنة أو
أكلر وحسب العرف التأميني. ويجوز أن يتفق الطرفان اتفاقا ضمنيا على

قل من سنة كما هو اخمر في التأمين من حوادثتأن تكون مدة العقد  
النقل حيث يستغرق تنفيذ عقد النقل مدة اقل من سنة. وقد تكون مدة
العقد غير محددة كما هو اخمر في التامين التأمين التبادلي ذي الطبيعة

الخاصة المختلفة عن التأمين التجاري فيرتبط بانتهاء العقد ببقاء او خروج
.المؤمن له من جمعية التأمين التبادلي



يبدو انه يجب أن يححظ بأن انتهاء المدة   يعني على كل حال انتهاء
العقد بالضرورة فقد يمتد العقد لفترة أخرى بعد انقضاء مدته وامتداد

العقد حالة عملية معروفة في التأمين من اخضرار بالذات. غير ان ا متداد
.او تجديد العقد   يمكن ان يتم ا  بناء على شروط صريحة في الوثيقة

: -فسخ العقد2
إخحل أحد أطراف العقد با لتزامات المترتبة عليه يسمح للطرف
اثخر بالتنصل من جانبه من تنفيذ التزاماتها ويؤدي إلى طلب فس  العقد
ومن ثم انتهاء عقد التأمين و الفس    يتم في القانون العراقي أ  بعدا
أعذار المدين ومن ثم المطالبة القضائية و الحكم بإلغاء العقد و  يسري
الفس  عموما إلى من تاري  الحكم القضائي فليس للفس  أثر رجعي

والحا ت التي تؤدي إلى الفس  في التأمين متعددةة أهمها اخحل المؤمن
 أو عدم أداء القسط وذل  طبقا987بالتزامه باخد ء بالبيانات الحزمة م 

 من القانون المدني العراقي986لنص م 

:-زوال الخطر المؤمن منه3
التأمين   يمكن تصوره بدون وجود الخطر وعليه فمن الوقت الذي

يزول الخطر فيه فإن عقد التأمين ينتهي. بيد انه يجب التمييز بين بين
:حالتين

)أ( زوال الخطر بصورة نهائية.
)ب( زوال الخطر بشكل مؤقت ويعتبر العقد في الحال اخولى

منتهيا ا  أنه يقع على عاتق المؤمن اعادة جزء من أقساط التأمين كما هو
اخمر في التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات فلو فرضنا بأن

مال  واسطة النقل مؤمن له ضد مخاطر ايصابة التي تلزم مسؤولية تجاه
الغير وهلكت واسطة النقل هذه هحكا تاما فإن الخطر يكون قد زال عن
عاتق المؤمن وينتهي تبعا لذل  العقد. بيد انه يجب على المؤمن اعادة

جزء من اخقساط وبالذات الجزء الذي يتعلق بالمدة التي كان يجب عليه
تحمل الخطر فيها. اما في حالة الزوال المؤقت فإن العقد يبقى نافذ اخثر

ما عدا فترة الزوال المؤقت للخطر بمعنى آخر أن العقد   ينتهي إلى
.بصورة مؤقته

وتظهر هذه الحالة بالملل التالي: كما لو سافر مال  واسطة النقل
في الملل السابق وترك استعمالها ففي هذه الفريضة يحصل المؤمن له
على إيقاف لعقد التأمين مدة عدم استعماله لواسطة النقل ويعتبر العقد

. نافذا بعد انتهاء المدة
984ويتعرض القانون المدني العراقي من خحل نص المادة 

لموضوع زوال الخطر. اذ تنص هذه المادة على ما يلي: "ويقع العقد عقد
التامين باطح اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد

..."تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد
وا مللة على ذل  متعددة منها تحقق خطر الحريق عند ابرام عقد

.التامين

-التقادم:4



 من القانون المدني العراقي1 فقرة 990تنص المادة 
أخصوص التأمين البري على انقضاء الدعوى الناشئة عن عقد
التأمين أانقضاء ل ث أنوات من وقت حادوث الواقعة التي
تولدت عنها هذه الدعوى. ومن هذه الدعاوي دعوى المطالبة

أاسقساط ودعوى فسخ التأمين وأط نه. ويرد على هذه
القاعدة اأتثناءان يتعلقان أوقت أدأ التقادم أموجب المادة

:2 فقرة 990

)أ-(حاالة إخفاء المؤمن له أعض الحقائق عن المؤمن أو تقديم
معلومات كاذأة عن الخطر فيبدأ التقادم أالنسبة لدعوى

الفسخ من تاريخ علم المؤمن أأخ ل المؤمن له أمبدأ حاسن
النية وليس من تاريخ هذا الخ ل.

)ب -(حاالة المطالبة أمبلغ التأمين فيسري التقادم من تاريخ
علم المؤمن والمؤمن له أتحقق الخطر وليس من يوم تحققه.

أما أخصوص التأمين البحري فالتقادم يختلف جذريا حايث
في        217 بموجب المادة الحق يسقط العلماني البحرية التجارة قانون من

تاري            من خمسسنوات مضي بعد التأمين هذا عن ناشئة دعوى   انعقادكل
العقد   من تاري  تحقق الواقعة.



 (البيوع البحريةمحاضرات )
 المرحمة الثانية
 / قسم القانونكمية القانون والعموم السياسية

 االستاذ الدكتور عالء حسين عمي
 المرجع
 صالح القانون التجاري /االستاذ الدكتور باسم محمد
 

إذ أن تبادل ة المعاصر  ةالدولية التجاري البيوع الدولية ليا أىمية كبيرة في من البيوع البحرية نوع
 السمع عمى صعيد االستيراد والتصدير يرتبط في الغالب بيذه البيوع.

خاصة, محميا اموال منقولة)بضائع  والبيوع البحرية عبارة عن عقود تجارية ذات طبيعة قانونية
فال يعتبر البيع من البيوع البحرية إال إذا واجو  .ميا بحرًا من البائع إلى المشترييتم نق وسمع(

 بطريق البحر. المباعةطرفاه عقد نقل البضاعة 
عن بعضيا بسبب ويتم ابرام ىذه العقود بين مؤسسات تجارية او أشخاص تابعين لدول متباعدة 

ورىا مراحل تطور مختمفة. البحري الذي يفصل بينيا. وقد عرفت البيوع البحرية منذ ظي المجال
وسنعرض وحظت بنفس الوقت بعناية المؤسسات التجارية والقانونية لغرض تنظيميا دوليًا. 

 لمراحل تطور ىذه البيوع ولتنظيميا الدولي ولبعض أنواعيا.
 : تطور البيوع البحرية:أوالا 

نوعًا ىذه المرحمة فقد عرفت  الشرعي رحمة النقل التجاري البحريالبيوع البحرية بميرتبط ظيور 
من البيوع البحرية يطمق عميو بيوع الوصول. ومن سمات ىذه البيوع أن ممكية البضائع ال تنتقل 

حين وصوليا إلى الميناء المعين من قبل ىذا األخير. كما يمتزم البائع إذا تم إلى المشتري إال 
 نقميا. أثناءالتعاقد, بشحن تمك البضاعة والتأمين عمييا. ويتحمل بنفس الوقت خطر ىالكيا 

ما بيوع غمى سفينة وتتخذه ىذه العقود صورتين من البيوع فيي إما بيوع عمى سفينة معينة,  وا 
فيطمق عندئذ عمى تعين فيما بعد فإذا عينت واسطة النقل البحري عند إبرام العقد غير معينة أو س

 البيع: أنو بيع عمى سفينة معينة.
ذا تم التعيين الحقًا عمى  إبرام العقد فيسمى البيع عند ذلك: بأنو بيع عمى سفينة ستعين فيما وا 

يم وىو: وجوب تعيين واسطة عمى عاتق البائع في ىذا النوع من البيوع التزام مبعد. ويترتب 
فترة زمنية محددة. فإذا ما أنقضت تمك الفترة النقل البحري التي سيتم شحن البضاعة عمييا خالل 
 ولم يحصل ىذا التعيين جاز لممشتري فسخ عقد البيع.



غير أن التطور النوعي الحاصل في وسائط النقل البحري, من حيث السعة والسرعة. والذي 
منذ بداية ىذا القرن كانت لو مردوداتو اإليجابية عمى التجارة فرضتو الظروف التكنموجية الحديثة 

 فقد أبان ىذا التطور بأن العقود المتعارفالدولية بشكل عام وعمى البيوع البحرية بشكل خاص. 
 لمتجارة البحرية.عمييا أصبحت ال تفي بأغراضيا وال تنسجم والواقع الفعمي المستجد 

ي العمل أنواع بديمة لتمك العقود, تتالءم والمرحمة الجديدة  لمنشاط وبناء عمى ذلك فقد ظيرت ف
عالقة المتعاقدين عند انتقال الممكية  بانتياء ببيوع القيام أو الشحن وتتميزتعرف التجاري الدولي, 

. ولعل من أىم صور ىذه العقود عقد من البائع لممشتري في ميناء الشحن عكس بيوع الوصول
الذي انتشر استعمالو بسرعة كبيرة في النشاط التجاري الدولي بحيث أصبح  كاف( أو لبيع)سيفا

الجديد لمبيوع البحرية إلى التوجو الواقع  األداة القانونية الضرورية لمتجارة البحرية وقد دفع ىذا
نحو وضع الضوابط القانونية الالزمة ليا, ليس عمى أساس أنيا عبارة عن عقود بيع عادية, بل 

بالتبادل التجاري الدولي. ومن ىنا كان ليذه البيوع تنظيم عمى اعتبار أنيا عقود دولية خاصة 
 دولي متميز.

 لبحرية:ثانياا: التنظيم الدولي لمبيوع ا
تحتوي عمى الشروط  تمثل التنظيم الدولي لمبيوع البحرية بادئ األمر بوضع عقود نموذجية

الضرورية لمتعامل والحمول المالئمة لممنازعات التي قد تقع من جراء التعامل. ومن أشير 
وضعت واقرت بعد ذلك دوليًا, العقد النموذجي الذي اقرتو جمعية لندن النماذج العقدية التي 

م من أىميتيا لم تكن كافية . بيد ان ىذه العقود وبالرغ2211تجارة القمح ونموذج باريس سنة ل
من العيوب. ولعل من أىم عيوبيا تحريرىا بمغو أجنبية تختمف في أغمب األحوال وخالية تمامًا 

ي عن لغة أطراف العالقة القانونية وقد حدا ذلك بالمعنين بيذه العقود إلى عقد مؤتمر دولي ف
تم خاللو إقرار قواعد عامة ومبسطة ليذه البيوع ولم تمض فترة زمنية وجيزة  2211وارشوا سنة 

المؤتمر حتى بادرت جمعية القانون الدولي في نيويورك وأكسفورد إلى عقد مؤتمر عمى عقد ذلك 
عمى القواعد التي أقرت سابقًا. فاصبح استيدف إدخال تعديالت مختمفة  2291دولي آخر سنة 

 .2291-2211أكسفورد -عمى ىذه القواعد بقواعد وارشويطمق 
من جانبيا أن تسيم في تذليل الصعوبات التي قد تعترض  وقد حاولت غرفة التجارة الدولية

جممة قواعد تفسيرية لممصطمحات التجارية. وتم من  2291. فوضعت في سنة تفسير تمك العقود
المتعاقدة. وقد ة من حيث تثبيت التزامات األطراف يفحوى البيوع البحر خالل ىذه القواعد تحديد 

ثم أدخمت غرفة التجارة الدولية  . 2291لعام  االنكوتيرم اصطمح عمى تسمية ىذه القواعد بقواعد 
وقد . إلى وقتنا الحالي 2299منذ  وقد توالت ىذه التعديالت عمى ىذه القواعد جممة تعديالت

متد  نشاط ا. و التجارية الدوليةمجمل األعراف راعت الغرفة المذكورة عند وضعيا ليذه القواعد 
فقد أصدرت  غرفة التجارة الدولية إلى العناية بتنظيم تفسير عقود أخرى غير البيوع البحرية.



ية في إطار تبادل السمع االستيالكتفسيرًا موحدًا لبيوع دولية مختمفة  2211الغرفة سنة 
 .2218وعام 2211واإلنتاجية. كما وأضيفت مصطمحات جديدة أخرى عام 

م الخاصة بالبيوع البحرية ر ياإلنكوت وعمى كل حال فإنو من الضروري اإلشارة ىنا إلى أن قواعد
إال إذا أحال عمييا أطراف العالقة القانونية وبالرغم من أىميتيا الدولية ال تعتبر قواعد ممزمة 

تمك القواعد واستبعاد ما يشاؤون منيا بشرط أن يكون صراحة إذ يجوز لمبائع والمشتري مخالفة 
ذا كانت البيوع البحرية محط اىتمام مؤسسات التجارة الدولية فإن  ذلك بنص صريح في العقد. وا 

ألمرىا فقد نظمت بعض القوانين الوطنية  )الداخمي(ال يعني في الواقع إىمال المشرع الوطنيذلك 
 .ىذه البيوع من الناحية القانونية وحددت ليا القواعد الالزمة

.إذ يتضمن القانون المذكور 2211(لسنة 98ومن جممة ىذه القوانين قانون التجارة العراقي رقم)
بوصفيما من االدوات  .متعددة بشأن عقد البيع)فوب( وعقد البيع)سيف أو كاف( نصوصاً 

 ا كما يأتي:ونية لمتجارة الدولية. وسنعرضيالقان
 
 البيع سيف او كاف ع األول/يالب

 :البيع سيف او كافأوال/تعريف 
رمز يو Cost. Insurance. Freight)     ) مختصر لممصطمح االنكميزي CIF وكممة سيف

ويطمق  Freightوأجرة النقل  Insuranceوقيمة التأمين    Costعمى التوالي لثمن البضاعة 
( ويرمز Cat. Assurance. Fnet)وىو مختصر لممصطمح  CAFكاف  عميو بالمغة الفرنسية

فالمصطمحان  أيضا لما يقابل الكممات االنكميزية ثمن البضاعة و وقيمة التأمين وأجرة الشحن
 نطوي ىذا البيعي. و مترادفان في المعنى وان اختمف المفظ الختالف المغة التي يأتي منيا المفظ

ويعني ىذا المصطمح ان البيع يتضمن باإلضافة الى ثمن ئفة بيوع القيام او بيوع الشحن تحت طا
ى ان البائع في ىذا البضاعة محل العقد اجرة نقميا ومصاريف شحنيا والتأمين عمييا , بعبارة أخر 

النوع من البيوع يمتزم بشحن البضاعة التي قام ببيعيا ثم تغطيتيا من خالل التأمين عمييا , ضد 
جميع المخاطر التي تتعرض ليا ىذه البضاعة اثناء النقل , وتتم موافقة المشتري عمى ذلك 

لي يضم في آن واحد ابتداء حين ابرام العقد , فالثمن الذي يقع عمى عاتق المشتري ثمن اجما
 قيمة البضاعة ومبمغ النقل والتأمين. 

ومن ىنا فإن البائع في عقد البيع سيف يجمع بين صفات ثالثة : فيو أوال بائع يمتزم بنقل ممكية 
البضاعة وتسميميا لممشتري بعد استالمو لثمنيا , وىو ثانيا شاحن لمبضاعة يمتزم بمقتضى العقد 

لشحن ) سند الشحن ( , وىو أخيرا مؤمن عمى البضاعة يقوم بإبرام بعممية شحن وتسميم وثائق ا
 عقد التأمين عمييا لمصمحة المشتري لدى مؤمن حسن السمعة .



بتعريف البيع سيف بصورة تتسق تماما  2211( لسنة  98وقد عني قانون التجارة العراقي رقم ) 
ر عمى ما يمي : ))البيع )سيف( ( من القانون المذكو 982مع مفيومو الدولي , اذ تنص المادة )

ىو البيع الذي يمتزم فيو البائع بإبرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء لتفريغ 
والتأمين عمييا ضد مخاطر النقل وشحنيا عمى السفينة وأداء النفقات والمصروفات الالزمة لذلك 

 ثم اضافتيا الى الثمن(( .
 من التعريف أعاله لمبيع سيف الخصائص االتية:  : الخصائص المميزة لمبيع ))سيف((

ينقل البيع ))سيف(( تبعو ىالك البضاعة ونقميا ابتداء من وقت الشحن الى عاتق  -2
 المشتري .

يستحق البائع ثمن البضاعة أيا كان مصيرىا بعد شحنيا بمعنى ان مسؤولية البائع  -1
 تنتيي من تاريخ شحن البضاعة . 

يعتبر المشتري مالكا لمبضاعة من تاريخ شحنيا وبذلك يكون بإمكانو التعامل عمييا  -9
والتصرف بيا بواسطة السندات التي تمثميا , اذ تعتبر ىذه السندات الوسيمة القانونية 

 التي تمثل البضاعة , فيي أداة إلثبات شحن البضاعة وعقد نقميا . 
لشحن ألجل ابرام عقدي نقل البضاعة ال حاجة لممشتري الى ممثل لو في ميناء ا -4

 والتأمين عمييا . 
  الطبيعة القانونية لعقد البيع سيف :ثانيا/

البيع )سيف( او )كاف( ال يعدو من ناحية التكييف القانوني عن كونو بيعا محمو أموال منقولة )) 
البيع , كقائمة  سمع وبضائع(( يتضمن التزام البائع بتسميم المشتري لسندات معينة كإثبات لتنفيذ

 البيع وسند الشحن ووثيقة التأمين عمى البضاعة .
ان التزام البائع بتسميم ىذه الوثائق ال تأثير لو اطالقا عمى التزامو الرئيسي وىو تسميم البضاعة 
محل العقد ؛ الن ىذه الوثائق كما بينا ما ىي إال أدوات إثبات لقيام البائع بتنفيذ التزامو تجاه 

ومع ذلك فقد ذىبت بعض االتجاىات الفقيية الى تكييف عقد البيع سيف بأنو عقد  المشتري ,
بيع مستندات وليس عقد بيع محمو أموال منقولة )بضائع( وذلك استنادا الى ان الوثائق التي يمتزم 
البائع بتسميميا لممشتري تسمح ليذا األخير بإجراء شتى التصرفات  القانونية عمى البضاعة قبل 

ميا فعال من البائع , كبيعيا مثال او رىنيا بحيث اصبح تداول ىذه الوثائق يعتبر بمثابة استال
تداول لمبضاعة نفسيا , لذلك فإن البيع سيف ما ىو في واقع االمر إال بيع مستندات , بيد ان ما 

قوع يؤخذ عمى ىذا الرأي ىو انو باإلضافة عمى كون الوثائق المذكورة ما ىي إال وسائل اثبات لو 
البيع , فإنو يؤدي بالضرورة الى حرمان المشتري من حين استالمو لتمك الوثائق من حق االدعاء 

 بوجود نقص في البضاعة او اختالف نوعيتيا عن النوعية المثبتة في العقد . 



عمما بأن ىذا الحق يعتبر من الحقوق الثابتة لممشتري في بيوع القيام وقد كراستو صراحة معظم 
ضمن نصوصيا ويمكن التمسك بو في القانون العراقي استنادا لمقواعد العامة المقررة  القوانين

. وال يمكن من جية ثانية القول بأن البيع ))سيف(( ىو في القانون المدنيبالنسبة لمبيع العادي 
عقد مركب من عقد بيع وعقد وكالة يمتزم بمقتضاه البائع كوكيل عن المشتري بإبرام عقد النقل 

رساليا الى المشتري . وذلك الن البائع في البيع ))سيف(( يمتزم أساسا بصفتو وعق د التأمين وا 
))كبائع(( مقابل ثمن معين ))اجمالي(( بتسميم بضاعة تكون محل عقد النقل ومغطاة بنفس 

بعبارة أخرى إن البائع عندما يقوم بإبرام عقدي مخاطره من خالل التأمين عمييا.  الوقت ضد
لتأمين إنما ينفذ التزاما من جممة االلتزامات التي يرتبيا عقد البيع بذاتو عمى عاتق البائع النقل وا

, لذا ال يمكن القول بأن ىذا العقد مركب من عمميتين مستقمتين : األولى عقد بيع بسيط والثانية 
 . عقد وكالة يمتزم البائع بموجبو بإبرام عقدي النقل والتأمين لحساب المشتري 

  االثار القانونية لمبيع سيف :ا/ثالث
يرتب البيع سيف عند ابرامو التزامات مختمفة عمى عاتق اطراف العالقة القانونية البائع والمشتري 
, وتجدر اإلشارة الى ان قانون التجارة لدينا قد استعان كغيره في تحديد مضمون ىذه االلتزامات 

 لمبيوع التجارية الدولية .  تيرماألحكام الواردة في قواعد اإلنكو ب
 نتناول بالبحث التزامات البائع , أوال ثم التزامات المشتري بعد ذلك . 

  التزامات البائع : –أ 
 يمتزم البائع اتجاه المشتري بما يمي : 

بيد انو يجب ان يالحظ ان ىذا التسميم يتم من البضاعة المتفق عمييا في العقد تسميم كامل  -2
ات التي تمثل البضاعة وال ينصب عمى التسميم المادي لمبضاعة نفسيا , وتقرر خالل المستند

 من قانون التجارة بخصوص ىذا االلتزام ما يمي :  981الفقرة الثالثة عشرة من المادة 
عمى البائع )) ان يرسل الى المشتري دون ابطاء سند شحن نظيفا . قابال لمتداول الى الميناء 

ائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتيا ووثيقة التأمين ...(( ويترتب عمى اخالل المعين لمتفريغ . وق
البائع بيذا االلتزام كما لو كانت كمية البضاعة ونوعيتيا غير مطابقة لموصف الوارد في العقد , 
حق المشتري بالمطالبة بفسخ العقد وعند رفض طمب الفسخ يكون لو الحق في انقاص ثمن 

 ومقدار الضرر الحاصل . البضاعة بصورة تتناسب 
يمتزم البائع بمقتضى عقد البيع , بإبرام عقد نقل البضاعة واختيار الواسطة المالئمة لنقميا ,  -1

ويقوم البائع بيذا التصرف لحساب المشتري فميس لو أية مصمحة في تنفيذ عقد النقل الميم إال 
 فيما يتعمق بإعالم المشتري باسم السفينة الناقمة وحصول عممية الشحن عمييا . 

فإنو يجب التمييز بين عممية البيع والنقل بالرغم من ان العمميتين مرتبطتان بالضرورة من  ولذا
الناحية االقتصادية , فكل من العقدين لو في الواقع آثاره الخاصة , فإذا ظير مثال بعد وصول 



البضاعة ضرر جزئي او كمي في المبيع فإنو يجب تحديد السبب الذي أدى الى حصول ذلك 
وتبعا لتحديد السبب تتحدد مسؤولية األطراف المعنية , فإذا كان سبب الضرر ناشئا  الضرر ,

عن سوء في شحنيا كان البائع مسؤوال عن ذلك الضرر , بينما يتحمل الناقل المسؤولية اذا تبين 
بصفتو مرسال اليو مقاضاة بأن الضرر متأت من عممية النقل , ولممشتري في ىذه الحالة و 

بط بالتزام البائع بإبرام عقد النقل التزام اخر مكمل ىو تسوية ما يترتب من مبالغ عمى ويرت. الناقل
 النقل والتي قد يشترط دفعيا في ميناء الشحن . 

عمى البائع تغميف البضاعة ودفع جميع ما يترتب من نفقات عمى التغميف ومن مصروفات  -9
عينة لنقميا. فحص البضاعة ووزنيا او قياسيا ثم شحنيا عمى واسطة النقل البحري الم يتطمبيا

فإذا تم ذلك فإنو يجب عميو إعالم المشتري بالسرعة الالزمة باسم السفينة الناقمة وحصول الشحن 
 عمييا . 

ك يجب عمى البائع تامين البضاعة ضد اخطار النقل وعمية دفع االقساط المترتبة عمى ذل -1
ويغطي التامين ثمن البضاعة كامال ويضاف عمى ىذا المبمغ عشره بالمئة ويمتد االلتزام بالتامين 
عمى البضاعة حتى ولو كان المبيع قد شحن عمى دفعات اذ يجب عمى البائع في ىذه الحالة 
 التامين عمى كل دفعو عمى حدة لحين وصوليا الى ميناء التفريغ واستالم المشتري لتمك الدفعة
بيدا ان التامين عمى البضاعة ال ينصرف اال الى اخطار النقل العادية فال يمتزم البائع مثال 
بتامين المبيع ضد اخطار الحرب اال في حالة االتفاق صراحو عمى ذلك ولكن ليس ىنالك ما 
يحول من جانب اخر قيام البائع نفسة بتغطية البضاعة وتحمل اخطار النقل فيما اذا كان يتمتع 

المالئة المالية الكافية بيد ان الغالب في العمل دوليا ىو ان البائع يقوم بالتامين عمى البضاعة ب
 لدى مؤمن معين لحساب المشتري.

يقع عمى عاتق البائع الحصول عمى اجازة تصدير البضاعة وغيرىا من الوثائق الضرورية  -9
من تمك الدولة او مرورىا عبر  في الدولة التي يقع فييا شحن البضاعة وذلك بتسييل خروجيا

 دول اخرى ودفع جميع الرسوم التي يرتبيا تصدير البضاعة. 
اذا اتفق البائع والمشتري عمى ان يقدم االول لألخير شيادة المنشأ عمى مصدر البضاعة  -1

 فان عمى البائع الحصول عمى تمك الشيادة وتقديميا الى المشتري.
   :ب ـ التزامات المشتري

 المشتري في البيع بااللتزامات التالية:يمتزم 
ينصرف ىذا االلتزام الى قيمة البضاعة ومبمغ النقل واقساط التامين ـ دفع ثمن البضاعة: 2

وجميع المصاريف التي يحدد عادة عقد البيع ويعتبر ثمن البضاعة مستحقا من تاريخ وصول 
ة الفعمي ويتم الوفاء بثمن الوثائق والمستندات الى المشتري بغض النظر عن وصول البضاع

البضاعة من خالل مؤسسو مصرفية تصدر بناء عمى طمب المشتري اعتمادا مستنديا  غير قابل 



لإللغاء مقابل السندات المتفق عمييا فاذا تمت تمك العممية فان البائع يسحب سفتجتو يرفق بيا 
يا البائع بصورة المستندات المطموبة ثم يقوم بخصميا لدى مؤسسة مصرفية )يتعامل مع

معتادة(فيحصل عمى ثمن البضاعة , فتحول تمك المستندات عندئذ الى مصرف المشتري الذي ال 
 يقوم بتسميميا الى ىذا االخير اال عند الحصول عمى الثمن المطموب منو.  

عمى المشتري استالم وثائق ومستندات شحن : استالم وثائق ومستندات شحن البضاعة -1
جوز لو من حيث المبدأ رفض تمك المستندات اذا تم اعالنو بوصوليا من قبل البضاعة فال ي

المؤسسة المصرفية التي يتعامل معيا والتي اصبحت وسيطا في عممية البيع بيد ان المشتري 
الحق في رفض تمك المستندات اذا كانت غير مطابقة لمشروط المتفق عمييا في العقد, وقد يستمم 

ستندات بالرغم من عدم مطابقتيا لشروط العقد وفي ىذه الحالة فانو يعتبر المشتري الوثائق والم
قابل بيا اذا لم يعترض عمييا خالل اربعو ايام من تاريخ تسمميا ويتم االعتراض من خالل 
اخطار يرسل الى البائع ويتضمن الطمب منو بأرسال مستندات مطابقو لشروط العقد خالل مدة 

تمك الفترة ولم يرسل البائع وثائق مطابقو لشروط العقد كان لممشتري زمنية مناسبة فاذا انقضت 
الحق في الطمب بفسخ البيع مع التعويض ان كان لمتعويض مقتضى اال انو ال يجوز لممشتري 
عند ردة لممستندات ألسباب معينة او عند قبولو اياىا بتحفظ ان يبدي بعد ذلك اي اعتراض اخر 

ي سبق لو وان اوردىا ,اما اذا رفض المشتري المستندات دون سبب غير االسباب والتحفظات الت
 قانوني مقبول فانو يمزم بتعويض البائع عند حصول ضرر من جراء ذلك الرفض.

يمتزم المشتري باستالم البضاعة عند وصوليا لمميناء التفريغ :استالم البضاعة )المبيع( -9 
روفات تفريغ البضاعة ونقميا الى مخازنو اال المعين من قبل الطرفين في عقد البيع ويؤدي مص

اذا اتفق عمى خالف ذلك , وقد يظير عند تسميم البضاعة ان كميتيا اقل مما ىو متفق عميو او 
ان بيا عيب معين, فمممشتري في ىذه الحالة ان يخطر البائع بذلك خالل خمسو عشر يوم من 

ستالمو لمبضاعة عدم صالحيتيا لمغرض الذي تاريخ تسميم المبيع فعميا واذا تبين لممشتري بعد ا
اعده ليا  او صوبة تصريفيا فان لو بمقتضى القواعد العامة الحق في فسخ العقد مالم يوجد 
اتفاق يقضي بوجوب الفسخ, واذا رفض طمب المشتري بالفسخ فانو يصار الى انقاص الثمن اما 

المشتري فانو يصار الى تكممة ثمنيا من اذا تبين ان ىنالك زيادة في كمية البضاعة المرسمة الى 
االخير ,فاذا رفض المشتري تكممة الثمن , فيقضى لمبائع عندئذ باسترداد الزيادة الحاصمة في 

 البضاعة 
يتحمل المشتري جميع رسوم االستيراد ورسوم اخراج البضعة من الميناء التفريغ  بما فييا  -1

 رصيف ميناء التفريغ نفقات اخراجيا من السفينة ورسوم استعمال 
يمتزم المشتري في حالة احتفاظو بحق تعين ميعاد شحن البضاعة او تعين  ميناء التفريغ  -9

حالل فترة زمنية محددة بان يصدر تعميماتو بشان شحن البضاعة وتعين ميناء الوصول فاذا 



مضت تمك المدة ولم يصدر تعميماتو لمبائع بيذا الشأن فانو يمتزم بجميع المصروفات االضافية 
نجم عن ذلك ويتحمل ايضا تبعة ما يمحق البضاعة من اضرار حتى تاريخ انقضاء ميمة التي ت

 الشحن. 
  فوب الثاني/ بيع البيع

  اوال: التعريف بالبيع فوب
مشتق من المصطمح   F.O.Bالمختصربيوع القيام البحرية و يعتبر البيع فوب الصورة الثانية من 

ان مسؤولية البائع تنتيي في ىذا البيع عند تسميم البضاعة  ومعناه Free On Boardاالنكميزي 
, فيو بيع تسميم ءت تسمية ىذا البيع بالبيع الفوبعمى ضير السفينة , ومن المصطمحات جا

السفينة او تسميم الميناء او تسميم االقالع , وقد يقع ىذا البيع بصيغو اخرى يطمق عمييا بالبيع 
اقتصار التزام  ويعني Free Alongside Ship النكميزياختصارا لممصطمح ا  F.A.Sفاس 

 البائع عمى تسميم البضاعة عمى رصيف ميناء الشحن.
عموما بانو ذلك البيع الذي تنتقل فيو مميكة البضاعة من البائع الى  ويعرف البيع الفوب 

المشتري بمجرد تسميميا في ميناء القيام عمى ضير السفينة ويتحمل المشتري خطر ىالكيا او 
من  121تضررىا اثناء النقل  ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخالف ذلك, تعرف المادة 

ير السفينة  يتم عمى اساس تسميم البضاعة عمى ظكما يمي: ) ىو الذي قانون التجارة البيع فوب 
فان العالقة القانونية  بين اطراف العقد  (  وعميوالتي يعينيا المشتري في الميناء المعين لمشحن

 .تنتيي من وقت انتقال الممكية المبيع الى المشتري في ميناء الشحن
ما راينا نافذا من حين اذ ان البيع االخير يعتبر كويتشابو البيع فوب في ىذا مع البيع سيف  

  شحن البيع. 
البيع فوب صحيحا  ترتبت اثارة القانونية ىذه االثار تتمثل  بااللتزامات  كل من البائع  انعقداذا 

 122والمشتري يقابل بعضيا البعض وقد نضم قانون التجارة العراقي ىذه االثار في المواد من 
وضعيا المشرع في ضوء القواعد الدولية والقوانين االخرى ونعرض اوال وىي نصوص  988الى 

 التزامات البائع ثم التزامات المشتري بعد ذلك.
 التزا مات البائع  - أ

االلتزام االساسي عمى عاتق البائع ىو بال ادنى شك تسميم البيع غير ان ىناك التزامات اخرى 
 ا تجاه المشتري ومجمل التزامات البائع كما يمي بجانب ذلك االلتزام البد لمبائع من القيام بي

 
يتم تسميم المبيع عند شحن البضاعة عمى ضير السفينة التي : تسميم المبيع .2

عينيا المشتري ويترتب عمى ذلك ان البائع يضل مسؤول عن المبيع لغاية 



اجتيازه حاجز السفينة فاذا اصاب البضاعة ضرر او ىمكت قبل اجتيازىا حاجز 
 كانت تبعو الضرر او اليالك عمى عائق البائع . السفينة

حزم المبيع ونقمة الى ميناء القيام ثم شحنو عمى السفينة  التي عينيا المشتري  .1
ويجب ان تتم عممية الشحن  في المدة المتفق عمييا لشحن البضاعة فاذا اخل 

ذلك البائع بذلك كان مسؤوال عنيا اال اذا كان االخالل متأتيا من المشتري  و 
 عند عدم قيامو بأعالم البائع باسم سفينة الشحن في الميعاد المناسب 

عمى البائع اداء نفقات حزم البضاعة وفحصيا ومصاريف القياس والوزن والعد  .9
  .زم لشحنياالال

يمتزم البائع بعد شحن البضاعة عمى واسطة النقل البحري التي عينيا المشتري  .1
زمة يشحن البضاعة عمى تمك الواسطة وان بان يعمم ىذا االخير وبالسرعة اال

يرسل لو بدون تأخير ووثائق الشحن الالزمة, وليذا  التزام اىمية تتمثل في 
ضرورة اعطاء المشتري الوقت المناسب لغرض القيام بالتامين عمى البضاعة 
فاذا اخل البائع بيذا التزام  ثم ىمكت البضاعة اثناء نقميا فان عمية تبعو 

 لم يوجد اتفاق  بين االطراف يقضي خالف ذلك . ىالكاىا ما
عمى البائع الحصول عمى موافقو السمطات المعنية بشان تصدير البضاعة  .9

والقيام بكل اجراء ضروري من ناحية االدارية بيذا الخصوص مع اداء 
المصاريف المترتبة عمى القيام بيذه االجراءات وبذات المبالغ المستحقة عمى 

 .التصديرالمبيع والرسوم 
يمتزم البائع اذا طمب المشتري منو ذلك  ان يقدم شيادة المنشأ التي تدل عمى   .1

مصدر البضاعة ومحل انتاجيا بعد الحصول عمييا واذا ترتب الحصول عمى 
 .تقع عمى المشتري فأنياشيادة المنشأ مصاريف 

يجب عمى البائع تمكين المشتري من الحصول عمى الوثائق والمستندات  .1
رية واالزم من الدولة التي يقع فيو شحن المبيع واذا كان الطريق البحري الضرو 

لمبضاعة يمر بموانئ دول مختمف فان عميو ان يقدم لممشتري العون االزم 
لغرض الحصول عمى الوثائق التي تسيل من امر مرور البضاعة في تمك 

 .الموانئ
 
 التزامات المشتري: -ب
 ما يمي من االلتزامات: عمى المشتري في البيع فوب-



التي يتم عمييا  أبرام عقد نقل البضاعة ودفع أجرة النقل. بمعنى اختيار واسطة النقل البحري-2
ذا تم إبرام عقد النقل فإن  عمى المشتري وفي ميعاد مناسب إعالم شحن المبيع ودفع أجرتيا. وا 

أو الفترة الزمنية  التي يرىا بضاعة البائع باسم السفينة التي أختارىا وميناء رسوىا وتاريخ شحن ال
من قانون التجارة ىذا االلتزام بقولو:)يمتزم ( 988مناسبة لمشحن وتوضح الفقرة األولى من المادة)

ر سفينة أو أن يحجز المكان الالزم عمى ظيرىا عمى نفقتو ويخطر البائع في المشتري بأن يستأج
اريخ التسميم عمى ظيرىا( ويترتب عمى إخالل باسم السفينة ورصيف التحميل وتو الوقت المناسب 

بيذا االلتزام تحممو لجميع األضرار التي تمحق البضاعة إذا كانت قد تعينت بذاتيا المشتري 
ذا ولجميع المصاريف اإلضافية التي تترتب عمى  عدم األخطار من الوقت الذي تنتيي مدتو. وا 

وان تأخر وصول السفينة التي عينيا المشتري, لميناء الشحن في الوقت المتفق عميو مع  حصل
أو تعذر عمييا شحن المبيع فإنو البائع او إذا غادرت تمك السفينة الميناء قبل انتياء مدة الشحن. 

المترتبة من جراء ذلك ويتحمل بنفس الوقت يقع عمى المشتري أداء جميع المصاريف اإلضافية 
 بعة ىالك البضاعة إذا كانت معينة بذاتيا.ت
يمتزم المشتري بالتأمين عمى البضاعة ودفع أقساط التأمين إال أن لممشتري إنابة غيره لغرض -1

لبيع بإبرام التأمين . وقد يكمف البائع ومن خالل وكالة خاصة مستقمة عن عقد االقيام بيذا األمر
ميا فإن لممشتري الحق في استالم مبمغ التأمين عمى البضاعة. فإذا ىمكت البضاعة أثناء نق

 المؤمن طالما أن العقد قد أبرم لمصمحتو.مباشرة من 
اإلعالم بشحن البائع لمبضاعة وما يترتب من مبالغ عمى عمى المشتري ان يؤدي مصاريف -9

 لموثائق والمستندات الخاصة بتمك البضاعة.إرسال ىذا األخير 
السفينة المعينة من قبمو جميع ما يتحمل المشتري ابتداًء من تاريخ شحن البضاعة عمى ظير -1

أخطار طريق نقميا من ىالك كمي أو تمف ويقع عميو من تمك المحظة  يستحق عمييا من مبالغ 
 جزئي.

 :أوجه الشبه واالختالف بين بيعي سيف وفوب
ين في كالىما تنتيي أن عالقة الطرفين المتعاقد في يتشابو البيع فوب مع البيع سيف

فكالىما من بيوع القيام أو  المبيع لممشتري في ميناء الشحن. من لحظة إنتقال ممكية
  :من ناحيتين عن سيف , اال ان البيع فوب يتميزالشحن

مين عمييا أتالابرام عقد نقل البضاعة  وال  في بيع فوب ليس عمى البائع االولى :
  .مخاطر النقلضد 



ىو الذي يتعاقد عمى نقل البضاعة من ميناء الشحن  الى  فيو ان المشتري الثانية :
ميناء الوصول والتامين عمييا من مخاطر النقل وعمية تبعا لذلك استالم مستندات 

 شحن البضاعة مباشرة من الناقل  ووثيقة التامين عمى البضاعة من المؤمن .
تكميف البائع بأبرام عقدي النقل والتامين  في بيع فوب تريومع ذلك فان بإمكان المش

عمى البضاعة وىنا تكون امام عقد وكالة او انابة متميزة عن عقد البيع ويجوز 
لممشتري كذلك ارسال وكيل او نائب عنو لمغرض القيام بأبرام عقد النقل البضاعة 

البيع شان ذلك شان  والتامين عمييا. وفي ىذه الحالة يتميز عقد الوكالة عن عقد
 الحالة االولى .



 يات الوصرفية(العول)هحاضرات 

 ورحلة الثاًيةالالقاًوى التجاري/ 

 كلية القاًوى والعلوم السياسية/ قسن القاًوى

 االستاذ الدكتور عالء حسيي علي

 الورجع

 ٞباسن هحود/ صالح القاًوى التجار االستاذ الدكتور

 

رٍؼت اٌّظبسف دٚسا ثبسصا فٟ إٌشبؽ االلزظبدٞ ٚرؼذ أػّبٌٙب ِٚب رمَٛ ثٗ ِٓ 

ػ١ٍّبد أػّبال رغبس٠خ ِؾزشفخ لبئّخ ػٍٝ اٌّؼبسثخ ٚرؾم١ك اٌشثؼ ؽغت اٌّبدح 

 . اٌخبِغخ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ وّب ِش ثٕب

 : ٚأػّبي اٌّظبسف ٌٙب عبٔجبْ

 .لبٟٔٛٔ ثٛطفٙب ػمٛد ث١ٓ أؽشاف ِزؼبلذح عبٔت

عبٔت أداسٞ ٠زّضً ثأػّبي اٌخذِخ ٚاٌؼٌّٛخ وزأع١ش اٌخضائٓ اٌؾذ٠ذ٠خ ٚاالوززبة 

 .ثبألعُٙ

 :ٚرٕمغُ ػ١ٍّبد اٌّظبسف ئٌٝ صالس ِغّٛػبد

 .ػ١ٍّبد اال٠ذاع رزّضً ثا٠ذاع إٌمٛد ٚاالٚساق اٌّب١ٌخ-1

 .ٚاٌؾغبة اٌغبسٞػ١ٍّبد االئزّبْ وفزؼ االػزّبد ٚاٌخظُ -2

 .ػ١ٍّبد رشرجؾ ثفىشح اٌٛوبٌخ وزؾظ١ً االٚساق اٌزغبس٠خ ٚرذاٌٚٙب-3

اٌؾغبة اٌغبسٞ : ٚوً ٘زٖ االٔٛاع اػّبي ِؾزشفخ رغبس٠خ ٚعٕذسط ِٕٙب ٔٛػ١ٓ

 :وّب ٠أرٟ. ٚاالػزّبد اٌّغزٕذٞ

 

 اٌؾغبة اٌغبسٞ/اٌّجؾش االٚي

 :ِفَٙٛ اٌؾغبة اٌغبسٞ. أٚال



ػمذ ٠زفك ثّمزؼبٖ ( 212لٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ فٟ اٌّبدح ػشف لبْٔٛ اٌزغبسح اٌؼشا

شخظبْ ػٍٝ أْ ٠م١ذا فٟ ؽغبة ػٓ ؽش٠ك ِذفٛػبد ِزجبدٌخ ِٚزذاخٍخ اٌذ٠ْٛ 

إٌبشئخ ػٓ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رزُ ث١ّٕٙب ِٓ رغ١ٍُ ٔمٛد أٚ أِٛاي أٚ أٚساق رغبس٠خ لبثٍخ 

ػٍٝ ؽذٖ ثزغ٠ٛخ ٌٍز١ٍّه ٚغ١ش٘ب ٚاْ ٠غزؼ١ؼب ػٓ رغ٠ٛخ ٘زٖ اٌذ٠ْٛ ػٍٝ وً دفؼخ 

 ( ٔٙبئ١خ ٠ٕزظ ػٕٙب سط١ذ اٌؾغبة ػٕذ غٍمٗ

أْ اٌؾغبة اٌغبسٞ ٠زظف ثّغّٛػخ ِٓ اٌخظبئض ِٓ ؽ١ش وٛٔٗ ػمذ سػبئٟ  

 .ٍِٚضَ ٌٍغبٔج١ٓ ِٚغزّش اٌزٕف١ز فؼال ػٓ وٛٔٗ ِٓ اٌؼمٛد اٌزغبس٠خ اٌّغّبح 

  :ِضا٠ب اٌؾغبة اٌغبسٞ . صب١ٔب

، ألْ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رم١ذ  االئزّبْ اٌّظشفٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ٠ؼذ ػّالً ِٓ أػّبي .1

ٔزبئغٙب وّذفٛػبد فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ رغشٞ رغ٠ٛزٙب ِؾبعج١بً ثّمبطبد ِززبثؼخ ، 

ف١غطٟ اٌشط١ذ اٌّذ٠ٓ و١ٍبً أٚ عضئ١بً ثؼ١ٍّخ ِمبثٍخ ، ِٓ غ١ش أْ رغٜٛ وً ػ١ٍّخ 

 .ػٍٝ ؽذح 

ِطبٌجخ ا٢خش ثبٌٛفبء  ٠زشرت ػٍٝ اٌؾغبة اٌغبسٞ أْ ٠ّزٕغ ػٍٝ أٞ ِٓ اٌطشف١ٓ .2

،  فٙٛ ٚع١ٍخ رغ٠ٛخ رإدٞ ئٌٝ اٌزٛف١ش فٟ اعزخذاَ ثّجٍغ طفمخ ِؼ١ٕخ رّذ ث١ّٕٙب 

إٌمٛد ؽ١ش ال ٠مَٛ اٌّذ٠ٓ ثبٌٛفبء ٌٍذائٓ خالي ِذح رشغ١ً اٌؾغبة ، ٚئّٔب ٠زُ اٌٛفبء 

ثبٌشط١ذ ػٕذ لفً اٌؾغبة ، ئر رمغ رغ٠ٛخ ع١ّغ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رّذ ث١ٓ ؽشف١ٗ ِشح 

 .ؽذح ثطش٠مخ اٌّمبطخ ػٕذ لفً اٌؾغبة ٚا

، ٚرٌه ٚع١ٍخ لب١ٔٛٔخ ٌزغ٠ٛخ اٌؼ١ٍّبد اٌّزجبدٌخ ث١ٓ ؽشف١ٗ ٚرم١ًٍ إٌّبصػبد .3

ثفؼً اٌّمبطخ اٌزٟ رمغ ث١ٓ ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد ثم١ذ٘ب فٟ اٌؾغبة ؽزٝ ٌٚٛ وبْ ٚلٛػٙب 

فمذ رار١زٙب غ١ش ِّىٓ ٚفمبً ٌٍمٛاػذ اٌؼبِخ ، فبٌذ٠ْٛ ٚاٌؾمٛق اٌزٟ رذسط فٟ اٌؾغبة ر

 . اٌخبطخ ٚػّبٔبرٙب

٠زشرت ػٍٝ اٌؾغبة اٌغبسٞ رغٕت ثؼغ ِخبؽش اإلفالط فٟ ؽبٌخ ئفالط أؽذ  .4

رذسط ف١ٗ ع١ّغ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رّذ ث١ٓ  –وّب رمذَ  –، فبٌؾغبة اٌغبسٞ  ؽشف١ٗ

ؽشف١ٗ ، ٌزا ٠غّؼ ٌٍطشف غ١ش اٌّفٍظ أْ ٠زّغه ثبٌّمبطخ ث١ٓ د٠ٛٔٗ اٌّغزؾمخ 

 . اٌّإعٍخاألداء ٚؽمٛلٗ 

أعّغ اٌفمٙبء فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش ػٍٝ أْ : اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؾغبة اٌغبسٞ . صبٌضب

، ٌٚىٓ اٌخالف صبس فٟ رى١١ف ٘زا اٌؼمذ  ، فُّٕٙ ِٓ لبي أٔٗ  اٌؾغبة اٌغبسٞ ػمذ

، ٚ٘ٛ سأٞ ِٕزمذ ألٔٗ ال ٠زفك ِغ ؽم١مخ لظذ اٌطشف١ٓ ، ئر ٌُ  ػمذ لشع رجبدٌٟ



،  ػمذ لشع ٚٚوبٌخُِٕٚٙ ِٓ لبي أٔٗ . شاع ٚااللزشاع ٠ٕظشف لظذّ٘ب ئٌٝ اإلل

ٚ٘زا اٌشأٞ ِٕزمذ ثذٚسٖ رٌه ألْ فىشرٟ اٌمشع ٚاٌٛوبٌخ ال رٕغغّبْ ِؼبً ، ألْ ِٓ 

رىْٛ ٌٗ طفخ اٌّمزشع رضجذ ٌٗ ٍِى١خ ِجٍغ اٌمشع ، ٚثبٌزبٌٟ رىْٛ ٌٗ عٍطخ 

 .وبٌخ اٌزظشف ف١ٗ ، فٟ ؽ١ٓ ال رّىٕٗ طفخ اٌٛو١ً ِٓ اٌزظشف فٟ ِؾً اٌٛ

ٚاٌشاعؼ اْ ػمذ اٌؾغبة اٌغبسٞ  ػمذ ِٓ ٔٛع خبص ٌٗ رار١ٗ اٌّغزمٍخ ػٓ غ١شٖ 

ِٓ اٌؼمٛد ٚلٛاػذٖ اٌخبطخ اٌزٟ أٔشأ٘ب اٌؼشف اٌّظشفٟ ٚلٕٕزٙب اٌزشش٠ؼبد 

 .اٌزغبس٠خ 

 رشغ١ً اٌؾغبة اٌغبسٞ. ساثؼب 

زٟ رم١ذ ٌّب وبْ اٌؾغبة اٌغبسٞ ػمذ ٠جشَ ث١ٓ اٌؼ١ًّ ٚاٌّظشف فال ثذ فٟ اٌذ٠ْٛ اٌ 

ف١ٗ ِّب ٠ذخً فٟ ٔطبق ٘زا اٌؼمذ،ثّؼٕٝ ِغزٛف١بً ٌٍششٚؽ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب ػمذ اٌؾغبة 

اٌغبسٞ ، ٚثٙزا اٌظذد ، ٠الؽع أْ ارغبٖ ٠ز٘ت ئٌٝ رٛع١غ ٔطبق ػمذ اٌؾغبة 

اٌغبسٞ ٌشّٛي ع١ّغ اٌذ٠ْٛ إٌبشئخ ث١ٓ ؽشفٟ اٌؾغبة ِب ٌُ ٠زفك ػٍٝ خالف رٌه 

. 

اٌؾغبة اٌغبسٞ ثبٌذ٠ْٛ إٌبشئخ ػٓ ػاللبد  ٠ٚز٘ت ارغبٖ آخش ئٌٝ ؽظش ٔطبق

ٚال خالف فٟ .األػّبي اٌزٟ رزُ ث١ٓ ؽشفٟ اٌؾغبة ِب ٌُ ٠زفك ػٍٝ خالف رٌه 

ئِىب١ٔخ ارفبق ؽشفٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ػٍٝ ش١ٌّٛخ ع١ّغ اٌذ٠ْٛ إٌبشئخ ف١ّب ث١ّٕٙب 

 )ػ١ِّٛخ اٌؾغبة اٌغبسٞ)ؽ١ٍخ فزشح رشغ١ً اٌؾغبة اٌغبسٞ ٚ٘زاِب ٠غّٝ ثّجذأ

وّب ال خالف ثاِىب١ٔخ ارفبق ؽشفٟ اٌؾغبة ػٍٝ ؽظش ٔطبق اٌؾغبة اٌغبسٞ ػٍٝ  

  .)ثزخظ١ض اٌؾغبة اٌغبسٞ)د٠ْٛ ِؼ١ٕخ دْٚ غ١ش٘ب ٚ٘زا ِب٠غّٝ

ٕ٘بن ل١ٛد رشد ػٍـٝ ِجذأ ػ١ِّٛخ اٌؾغبة اٌغبسٞ ئر ال ٠ذخً فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ  

: 

 .اٌؼبسح اٌذ٠ْٛ إٌبشئخ  ػٓ اٌشٚاثؾ اٌؼبئ١ٍخ ، ٚاألفؼبي  -1

اٌذ٠ْٛ اٌزٟ ٠غت أْ رزُ رغ٠ٛزٙب ٔمذاً ثغجت ػشٚسح ئ٠ذاػٙب أٚ رغ١ٍُ ِجبٌغٙب  -2

 . أٚ ألٞ عجت آخش وذ٠ٓ اٌشش٠ه ثذفغ ؽظخ فٟ سأط ِبي اٌششوخ

ششٚؽ )أِب ػٓ اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛفش٘ب اٌذ٠ٓ اٌذاخً فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ  

 : فٟٙ ( اٌّذفٛػبد

ٌذخٛي اٌذ٠ٓ فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ أْ ٠ىْٛ رٚ ٠شزشؽ :  اٌٛعٛد اٌّؾمك ٌٍذ٠ٓ. أٚال 



 .ٚعٛد ِؾمك ، ألٔٗ ٠ّضً اٌّؾً اٌزٞ ٠شد ػ١ٍٗ ػمذ اٌؾغبة اٌغبسٞ   

٠شزشؽ ٌذخٛي اٌذ٠ٓ فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ أْ ٠ىْٛ ِؼ١ٕبً ،ِٚجٕٝ ٘زا :  اٌزؼ١١ٓ. صب١ٔب

ِؼ١ٕبً أٚ اٌششؽ ، اثزذاًء ٘ـٛ ِب رمؼـٟ ثٗ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ِـٓ ٌضَٚ وْٛ ِؾً اٌؼمذ 

 . لبثً ٌٍزؼ١١ٓ

٠شزشؽ ٌذخٛي اٌذ٠ٓ فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ أْ ٠ىْٛ لبثالً ٌٍزؼبًِ :  لبث١ٍخ اٌزؼبًِ. صبٌضب

 .ؽجمبً ٌّب رمؼٟ ثٗ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ فٟ اٌّؾً ٌىً ػمذ 

ِؼٍَٛ أْ  اٌزغ٠ٛخ ث١ٓ د٠ْٛ اٌؾغبة رزُ ػٓ ؽش٠ك :  اٌزّبصً فٟ اٌّب١٘خ. ساثؼب

َ ٌزؾم١مٙب ٚؽذح ؽج١ؼخ اٌذ٠ْٛ اٌّزمبطخ، فّٓ اٌالصَ ئراً اٌّمبطخ ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رغزٍض

 .أْ رىْٛ ٘زٖ اٌّذفٛػبد ِزّبصٍخ فٟ ِب١٘زٙب ٌزىْٛ اٌّمبطخ ِّىٕخ 

  : اٌزغ١ٍُ ػٍٝ عج١ً اٌز١ٍّه. خبِغب

فارا ٌُ ٠ىٓ . ٠غزٍضَ فٟ اٌذ٠ٓ اٌزٞ ٠م١ذ فٟ اٌؾغبة أْ ٠زُ رغ١ٍّٗ ػٍٝ ٚعٗ اٌز١ٍّه

 . اٌؾغبة عبس٠بً  ػٍٝ عج١ً اٌز١ٍّه ال ٠ؼذ 

 :٠ٚزشرت ػٍٝ أزمبي ٍِى١خ اٌّذفٛع ٌٍمبثغ ػذح ٔزبئظ لب١ٔٛٔخ ِٕٙب 

ِب داَ اٌمبثغ ٠زٍّه اٌّذفٛع ، ٌزا ٠ؾك ٌٗ اٌزظشف ف١ٗ ، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠ؼذ  .1

 .ِشرىجب ٌغش٠ّخ خ١بٔخ األِبٔخ 

 .ال ٠غٛص ٌٍذافغ اعزشداد اٌّذفٛع ِٓ اٌمبثغ   .2

 .ثغ ثبػزجبسٖ ِبٌىب ٌٗ  رمغ رجؼخ ٘الن اٌّذفٛع ػٍٝ اٌمب .3

ؽزٝ ٠ؼذ اٌؾغبة عبس٠بً ث١ٓ اٌّظشف ٚػ١ٍّٗ ، ٠شزشؽ رجبدي  :اٌزجبدي . عبدعب

اٌّذفٛػبد ث١ّٕٙب ، ثؾ١ش ٠مَٛ وً ؽشف ِّٕٙب ثذٚس اٌذائٓ ٚاٌّذ٠ٓ أؽ١بٔبً أخشٜ  ، 

ف١زجبدي اٌطشفبْ طفخ اٌذائٓ ٚاٌّذ٠ٓ خالي ِذح رشغ١ً اٌؾغبة ؽزٝ ٠مفً ٚرظفٝ 

ّم١ذح ف١ٗ ػٓ ؽش٠ك اٌّمبطخ، ٚػٍٝ رٌه ئرا اؽزفع أؽذ اٌطشف١ٓ ثظفخ اٌؼ١ٍّبد اٌ

ثظفخ ِغزّشح أٚ أْ ٠ىْٛ ٘ٛ اٌمبثغ ( اٌذائٓ)ٚاؽذح فٟ اٌؾغبة ، ثبْ ٠ىْٛ 

 .ثبٌٕغجخ ٌغ١ّغ اٌّذفٛػبد ، فال ٠ؼذ ٘زا اٌؾغبة ؽغبثبً عبس٠بً ( اٌّذ٠ٓ)

ٌغبسٞ أْ رىْٛ ِزذاخٍخ ٠شزشؽ فٟ اٌذ٠ْٛ اٌزٟ رذخً فٟ اٌؾغبة ا:  اٌزذاخً. عبثؼب

وً ِـٓ ؽشف١ٗ ِؾبؽخ ( د٠ْٛ)،  ثأْ رزخًٍ ثؼؼٙب ثؼؼبً ثؾ١ش رىْٛ ِذفٛػبد 

أِب ئرا ٔظُ اٌؾغبة ػٍٝ أْ ال رجذأ ِذفٛػبد أؽذ . ثّذفٛػبد اٌطشف ا٢خش 



 . اٌطشف١ٓ ئال ؽ١ٓ رٕزٟٙ ِذفٛػبد اٌطشف ا٢خش فال ٠ؼزجش ؽغبثبً عبس٠بً 

 :خٛي اٌذ٠ٓ فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ د. خبِغب

 :٠خؼغ اٌذ٠ٓ اٌذاخً فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ٢صبس  صالصخ سئ١غ١خ ػٍٝ اٌزفظ١ً األرٟ  

  :أزمبي ٍِى١خ اٌّذفٛع ِٓ اٌذافغ ئٌٝ اٌمبثغ  -:األصش األٚي 

ٚ٘زا ِب , أٚي أصش ٠زشرت ػٍٝ دخٛي اٌذ٠ٓ فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ  :  اٌمبػذح اٌؼبِخ

ِٓ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌؼشالٟ ؽ١ش لؼذ ثأْ رٕزمً ٍِى١خ ( 212)أشبسد ئ١ٌٗ اٌّبدح 

إٌمٛد ٚاألِٛاي اٌّغٍّخ ٚاٌّم١ذح د٠ٕبً ٌظبؽجٙب فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ئٌٝ اٌطشف اٌزٞ 

 . رغٍّٙب

٠ٚزشرت ػٍٝ اٌز١ٍّه ثبٌٕغجخ ٌٍمبثغ ، اْ  ٘زا األخ١ش  ال ٠ؼذ ِشرىجبً عش٠ّخ خ١بٔخ 

ألٔٗ ٠زظشف فٟ شٟء ٘ٛ ِبٌىٗ ، ٚوزٌه األِبٔخ ئرا رظشف ثبٌّذفٛع ٌٍغ١ش ، 

 . ٠زشرت ػٍٝ رٍّه اٌمبثغ ٌٍّذفٛع رؾٍّٗ ٘الوٗ

فضّخ اعزضٕبء ٠شد ػ١ٍٗ . ِٚغ رٌه ، فاْ ٘زا األطً ال ٠غشٞ ػٍٝ ئؽاللٗ :  االعزضٕبء

أشبس ئ١ٌٗ طشاؽخً اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ ؽ١ش لؼٝ ثأٔٗ ٠ؼذ ل١ذ اٌغٕذ فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ 

ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رغٛص . ت ثذٌٗ ئرا ٌُ ٠ذفغ ػٕذ االعزؾمبق طؾ١ؾبً ػٍٝ أْ ال ٠ؾزغ

فارا ل١ذد ؽظ١ٍخ خظُ ٚسلخ رغبس٠خ فٟ اٌؾغبة . ئػبدرٗ ئٌٝ طبؽجٗ ٚػىظ ل١ذٖ 

اٌغبسٞ ٌُٚ رذفغ ل١ّخ اٌٛسلخ فٟ ١ِؼبد االعزؾمبق عبص ٌّٓ خظُ اٌٛسلخ ئٌغبء اٌم١ذ 

 . ثاعشاء ل١ذ ػىغٟ

 : فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ رغذ٠ذ اٌذ٠ٓ اٌذاخً -:األصش اٌضبٟٔ 

خؼٛع اٌذ٠ٓ اٌذاخً فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ٌألصش اٌزغذ٠ذٞ أشبس :  اٌمبػذح اٌؼبِخ    

ئ١ٌٗ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ ثٕض طش٠ؼ ثبػزجبس اٌذ٠ٓ لجً ػمذ اٌؾغبة اٌغبسٞ لذ عذد ئرا 

أدخً ئٌٝ اٌؾغبة اٌغبسٞ ثبرفبق اٌطشف١ٓ ، فال رغشٞ ػٍٝ ٘زا اٌذ٠ٓ لٛاػذ اٌزمبدَ 

 .  ئذ اٌزٟ وبٔذ رغشٞ ػ١ٍٗ لجً ل١ذٖ فٟ اٌؾغبة ٚاٌفٛا

أْ ل١ذ اٌذ٠ٓ فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ئْ وبْ ٠ىغجٗ طفخ ػٕظش فٟ اٌؾغبة :  االعزضٕبء

اٌغبسٞ ، فاْ رٌه ال ٠إدٞ ئٌٝ عمٛؽ ِب ٌٍطشف١ٓ ِٓ ؽمٛق ثشأْ اٌّؼبِالد اٌزٟ 

لبِخ اٌذػٜٛ فبٌم١ذ ال ٠ّٕغ ِٓ ئ. ٔشأ ػٕٙب ٘زا اٌذ٠ٓ ِب ٌُ ٠زفك ػٍٝ غ١ش رٌه 

 . ٚاٌزمبػٟ ثشأْ اٌّؼبِالد األط١ٍخ اٌزٟ أدد ئٌٝ ظٙٛس اٌذ٠ٓ

 :اٌذاخٍخ فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ( اٌّذفٛػبد)ػذَ رغضئخ اٌذ٠ْٛ  -:األصش اٌضبٌش 



اٌّفشداد ))ِٓ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌؼشالٟ ػٍٝ أْ ( 221)ٔظذ اٌّبدح :  اٌمبػذح اٌؼبِخ

ثّغّٛػٙب اٌزغضئخ لجً غٍـك اٌؾغبة ٚاعزخشاط اٌّم١ذح فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ال رمجً 

ٚاٌّمظٛد ثزٌه أْ ل١ذ اٌّذفٛع فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ٠إدٞ ئٌٝ أذِبعٗ (( . اٌشط١ذ

ِغ ثم١خ اٌّذفٛػبد اٌّغغٍخ ثبٌؾغبة ثؾ١ش أْ اٌّذفٛػبد ع١ّؼٙب رشىً ٚؽذح 

زّبعه ث١ٓ ِزّبعىخ لبئّخ ثزارٙب غ١ش لبثٍخ ٌٍزغضئخ أٚ االٔمغبَ  ، ٠ٚزشرت ػٍٝ ٘زا اٌ

 :اٌّذفٛػبد اٌّم١ذح ثبٌؾغبة اٌغبسٞ ٔزبئظ اّ٘ٙب 

ال ٠غشٞ اٌزمبدَ ػٍٝ اٌّذفٛػبد اٌٛاسدح ف١ٗ ؽ١ش أْ اٌزمبدَ ال ٠زٕبٚي ئال -1 .1

 .اٌشط١ذ ثؼذ اعزخشاعٗ 

ال رغٛص اٌّمبطخ ث١ٓ ِفشد فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ِٚفشد آخش فٟ اٌؾغبة رارٗ  -2 .2

ّىٓ ئعشاؤ٘ب ئال ثظٛسح ئعّب١ٌخ ٌىً ، ألْ اٌّمبطخ ٟ٘ ػ١ٍّخ ٚفبء ٚ ال ٠

 .اٌّذفٛػبد ٌؾ١ٓ غٍك اٌؾغبة  

ال ٠غٛص ألؽذ ؽشفٟ اٌؾغبة اٌّطبٌجخ ثأؽذ اٌّفشداد اٌٛاسدح ف١ٗ  ػٍٝ ؽذح ،  -3 .5

ٚئّٔب ػ١ٍٗ أْ ٠ٕزظش ئٌٝ ؽ١ٓ غٍك اٌؾغبة ٚاعزخشاط اٌشط١ذ ١ٌطبٌت ثٙزا 

 . اٌشط١ذ ئْ وبْ دائٕبً ثبٌٕغجخ ئ١ٌٗ 

بن اعزضٕبئ١ٓ أعبع١ٓ ػٍٝ لبػذح ػذَ رغضئخ ِفشداد اٌؾغبة اٌغبسٞ  ٕ٘:   االعزضٕبء

 :، ٚوّب ٠أرٟ 

 :اٌؾك فٟ اٌزظشف ثبٌشط١ذ اٌذائٓ اٌّإلذ .  ا

٠غٛص ٌىً ؽشف فٟ اٌؾغبة ))ِٓ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌؼشالٟ ػٍٝ ( 224)ٔظذ اٌّبدح  

  .  ))أْ ٠زظشف فٟ أٞ ٚلذ ِٓ سط١ذٖ اٌذائٓ ِب ٌُ ٠زفك ػٍٝ غ١ش رٌه

٠زؼؼ ِٓ خالي رٌه أْ إٌض ٠ىشط ؽىّبً ٠زؼبسع لطؼبً ِغ ِجذأ ػذَ رغضئخ ٚ

اٌّذفٛػبد فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ألْ رطج١ك ٘زا اٌّجذأ ٠مؼٟ ثؼشٚسح ثمبء 

اٌّذفٛػبد فٟ ؽبٌخ ٚؽذح ِزّبعىخ ٌؾ١ٓ غٍك اٌؾغبة ٚاعزخشاط اٌشط١ذ إٌٙبئٟ ، 

 .ٚثبٌزبٌٟ ػذَ اٌزظشف ئال ثبٌشط١ذ إٌٙبئٟ 

جبساد ػ١ٍّخ ، عشٜ اٌؼشف اٌّظشفٟ ، ٚثذػُ ِٓ اٌمؼبء ٚاٌفمٗ فٟ ٌٚىٓ الػز

فشٔغب ، ػٍٝ ئعبصح ئعشاء ِٛاصٔبد دٚس٠خ ٚاعزخشاط اٌشط١ذ اٌّإلذ أصٕبء رشغ١ً 

 .اٌؾغبة ، ِغ ئلشاس ئعبصح اٌزظشف ثٙزا اٌشط١ذ اٌّإلذ ِزٝ وبْ دائٕب ٌظبؽجٗ  

 :اٌؾغض ػٍٝ اٌشط١ذ اٌذائٓ اٌّإلذ . 2



٠غٛص ٌذائٓ أؽذ ؽشفٟ ))ِٓ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌؼشالٟ ػٍٝ ( 235)ٔظذ اٌّبدح

  .))اٌؾغبة اٌغبسٞ رٛل١غ ؽغض ػٍٝ ِب ٌٍّذ٠ٓ ِٓ سط١ذٖ اٌذائٓ ٚلذ رٛل١غ اٌؾغض

ٌٚىٓ ٠الؽع ٕ٘ب أ٠ؼبً أْ ٘زا اٌؾىُ ٠زؼبسع لطؼبً ِغ ِجذأ ػذَ رغضئخ اٌّذفٛػبد 

ؼٟ ثخؼٛػٙب عٍّخ ٚاؽذح فٟ اٌؾغبة اٌغبسٞ ألْ اٌزطج١ك اٌؾشفٟ ٌٙزا اٌّجذأ ٠م

ئٌٝ ػ١ٍّخ ِمبطخ شبٍِخ ؽ١ٓ غٍك اٌؾغبة فال ٠ّىٓ رطج١مبً ٌؾشف١خ ِجذأ ػذَ اٌزغضئخ 

اٌغضَ ثّب ئرا وبْ أؽذُ٘ دائٕبً أٚ ِذ٠ٕبً ، ٚثبٌزبٌٟ فال ٠ّىٓ اٌمٛي ثأْ ألؽذُ٘ ؽمبً ٌذٜ 

د ٌٚىٓ ِغ ئعبصح ئعشاء ِٛاصٔب. ا٢خش ؽزٝ ٠غزط١غ دائٕٖٛ رٛل١غ اٌؾغض ػ١ٍٗ 

د٠ٕبً ؽم١م١بً ))دٚس٠خ أصٕبء رشغ١ً اٌؾغبة ٚاعزخشاط اٌشط١ذ اٌّإلذ اٌزٞ أػزجـش 

، ٌُ ٠ؼذ ثبإلِىبْ اٌشفغ ٌذائٕٟ (( لبثالً ٌٍزظشف ، ١ٌٚظ ِغشد ِؼٍِٛبد ِؾبعج١خ

ؽشف اٌؾغبة اٌغبسٞ ِٓ ئ٠مبع اٌؾغض ػٍٝ اٌشط١ذ اٌّإلذ ِزٝ وبْ دائٕبً 
 (1) .  

 :ٚلف اٌؾغبة اٌغبسٞ .  عبدعب

طً أْ ٠غزّش اٌؾغبة اٌغبسٞ ِفزٛؽبً ٚرذسط ف١ٗ اٌّذفٛػبد دْٚ أمطبع ئٌٝ األ

ٚلذ لفٍٗ، ِٚغ رٌه فمذ عشٜ اٌؼًّ اٌّظشفٟ ػٍٝ اعزخشاط اٌشط١ذ اٌّإلذ 

ٌٍؾغبة اٌغبسٞ ثؼذ ل١ذ وً ػ١ٍّخ ف١ٗ ، ٚرٌه ِٓ أعً رؾذ٠ذ ِشوض ؽشف١ٗ فٟ 

 .اٌشط١ذ اٌّإلذ دائٕبً وبْ أَ ِذ٠ٕبً ٌٙزا اٌشط١ذ 

إل٠مبف اٌّإلذ ٌٍؾغبة ٠زُ ٚفك اٌّٛاػ١ذ اٌّزفك ػ١ٍٙب فٟ ػمذ فزؼ اٌؾغبة ٚئال ٚا

ٚفك اٌؼشف اٌّؾٍٟ ، فارا ٌُ ٠ٛعذ ػشف ٠ىْٛ ٚفك اٌؾغبة وً عزخ أشٙش،ػٍٝ أْ 

اٌؼشف اٌّظشفٟ عشٜ فٟ اٌؼشاق أْ رمَٛ اٌجٕٛن ثٛلف اٌؾغبة ِإلزبً فٟ ٔٙب٠خ وً 

 . ػبَ ١ِالدٞ

 : ٞلفً اٌؾغبة اٌغبس.  عبثؼب

أْ ػمذ اٌؾغبة اٌغبسٞ ٠ظً ِفزٛؽبً ؽٛاي اٌّذح اٌّزفك ػ١ٍٙب ٚال ٠غٛص ألؽذ 

اٌطشف١ٓ لفٍٗ لجً أمؼبء ٘زٖ اٌّذح ئال ثّٛافمخ اٌطشف ا٢خش، أِب ئرا وبْ ػمذ 

اٌؾغبة اٌغبسٞ غ١ش ِؼ١ٓ اٌّذح ، ٚ٘ٛ اٌزٞ عشٜ ػ١ٍٗ اٌؼًّ غبٌجبً ، ػذ اٌؼمذ غ١ش 

ِٓ اٌطشف١ٓ ئٔٙبء اٌؼمذ ثاسادرٗ فٟ أٞ ٚلذ ثششؽ ِؼ١ٓ اٌّذح ٚثبٌزبٌٟ ٠غٛص ٌىً 

 .ئخطبس اٌطشف ا٢خش ٚاخز١بس اٌٛلذ إٌّبعت ٚئرجبع اٌؼشف اٌغبسٞ ئْ ٚعذ 

                                                           
 1793رشش٠ٓ األٚي ِٓ ػبَ  13(( ٚ٘زا ِب ر٘جذ ئ١ٌٗ ِؾىّخ إٌمغ اٌفشٔغ١خ ِٕز لشاس٘ب اٌش١ٙش اٌظبدس فٟ 1

( وبْ لذ سفغ اٌؾغض رأع١غبً ػٍٝ لبػذح ػذَ Bare Terreِٓ خالي ٔمؼٙب ٌمشاس طبدس ِٓ ِؾىّخ )
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ٌّٚب وبْ اٌؾغبة اٌغبسٞ ، شأٔٗ شأْ وبفخ اٌؾغبثبد اٌّظشف١خ ، ٠مَٛ ػٍٝ االػزجبس 

بح اٌؼ١ًّ أٚ اٌشخظٟ ، أٞ اٌضمخ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌّظشف ٚاٌؼ١ًّ ، ٚعت لفٍٗ ػٕذ ٚف

 .اٌؾغض ػ١ٍٗ أٚ ئفالط أؽذ ؽشف١ٗ 

ِٚزٝ رُ لفً اٌؾغبة ، فال ٠غٛص ثؼذ رٌه ئدساط ػ١ٍّبد عذ٠ذح ف١ٗ ، ٚئّٔب ٠زؼ١ٓ أْ 

 . رزُ اٌّمبطخ ث١ٓ اٌّفشداد اٌّذسعخ

ئال ئرا ارفك اٌطشفبْ , ٠ٚؼذ د٠ٓ اٌشط١ذ اٌزٞ ٠ٕزظ ػٓ لفً اٌؾغبة ِغزؾك األداء 

ذ٠ذ ، ٠ٕٚزظ د٠ٓ اٌشط١ذ فبئذح رغشٞ اثزذاء ِٓ ٠َٛ رظف١خ ػٍـٝ رشؽ١ٍٗ ئٌٝ ؽغبة ع

فارا ٌُ ٠زفك ػٍٝ , ؽغت عؼش اٌفبئذح اٌّزفك ػ١ٍٙب فٟ ػمذ فزؼ اٌؾغبة , اٌؾغبة 

رؾغت اٌفبئذح ثبٌغؼش اٌمبٟٔٛٔ، ٠ٚغٛص ٌذائٕٟ اٌذائٓ فٟ اٌشط١ذ رٛل١غ , عؼش ِؼ١ٓ 

 . اٌغ١ش  اٌؾغض ػ١ٍٗ رؾذ ٠ذ اٌّظشف ػٓ ؽش٠ك ؽغض ِب ٌٍّذ٠ٓ ٌذٜ

 : رظؾ١ؼ اٌخطأ اٌّبدٞ فٟ اٌؾغبة. صبِٕب

ِزٝ أُلفً اٌؾغبة ٚرّذ رظف١زٗ ٚرؾذ٠ذ اٌشط١ذ إٌٙبئٟ ٚألش اٌطشفبْ ٔز١غخ 

 . فال ٠غٛص ثؼذ رٌه إٌّبصػخ ٞ ٘زٖ إٌز١غخ, اٌزظف١خ طشاؽخً أٚ ػّٕبً 

 ال ٠ؾٛي دْٚ, ػٍٝ أْ ػذَ عٛاص إٌّبصػخ فٟ اٌؾغبة ثؼذ ئلشاسٖ ِٓ اٌطشف١ٓ 

ؽٍت رظؾ١ؾٗ ٔز١غخ خطأ ٚلـغ فٟ ثؼغ ِفشدارٗ  ، ٌزا ئرا ٚلؼذ ِٕبصػخ فٟ 

رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّذػٟ أْ ٠ؼ١ٓ ػٍٝ ٚعٗ اٌذلخ اٌّفشداد , اٌؾغبة ٔز١غخ خطأ ِبدٞ 

فال رمجً , اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب اٌخطأ ٚأْ ٠مذَ اٌّغزٕذاد اٌذاٌخ ػٍٝ طؾخ ِب ٠ذػ١ٗ 

ٚعٛد خطأ فٟ اٌؾغبة دْٚ أْ ٠ج١ٓ اٌذػٜٛ ثّغشد أْ ٠ذػٟ أؽذ اٌطشف١ٓ أٔٗ ٠ؼزمذ 

اٌّفشداد اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب ٘زا اٌخطأ ، ِغ ِالؽظخ أْ دػٜٛ اٌزظؾ١ؼ ٔز١غخ خطأ 

 . ِبدٞ فٟ اٌؾغبة ال رغّغ ثؼذ خّغخ عٕٛاد ِٓ ربس٠خ غٍك اٌؾغبة اٌغبسٞ

 

 االػزّبد اٌّغزٕذٞ/ِجؾش اٌضبٟٔ

 :      ِفَٙٛ االػزّبد اٌّغزٕذٞ . أٚال

ػ١ٍّخ ِظشف١خ  ، راد أ١ّ٘خ الزظبد٠خ وج١شح ٚخبطخ فٟ ١ِذاْ االػزّبد اٌّغزٕذٞ 

 . اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ 

،  1824ٌغٕخ  33ِٓ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌؼشالٟ سلُ ( 223/1)ٚلذ ػشفذ اٌّبدح       

االػزّبد اٌّغزٕذٞ ػمذ ٠زؼٙذ اٌّظشف ثّمزؼبٖ ثفزؼ ) االػزّبد اٌّغزٕذٞ وبألرٟ 



ٍت ا٢ِش ثفزؼ االػزّبد ، ثؼّبْ ِغزٕذاد رّضً اػزّبد ٌظبٌؼ اٌّغزف١ذ ثٕبء ػٍٝ ؽ

 .)ثؼبػخ ِٕمٌٛخ أٚ ِؼذح ٌٍٕمً

 :أؽشاف االػزّبد اٌّغزٕذٞ . صب١ٔب

ٚ٘ٛ اٌشخض اٌزٞ ٠ٛعٗ ؽٍجب ئٌٝ اٌّظشف ٠ٚطٍت ف١ٗ فزؼ : اٌؼ١ًّ ا٢ِش . 1

اػزّبد ِغزٕذٞ ٌّظٍؾخ شخض آخش رٕف١زا ٌّب رُ االرفبق ػ١ٍٗ ث١ّٕٙب فٟ ػمذ 

ٟ أغٍت األؽ١بْ ٠ىْٛ ػمذ ث١غ ٠غجك ػمذ االػزّبد اٌّغزٕذٞ ٠ٚفزؼ األعبط ٚ٘ٛ ف

االػزّبد ػٍٝ أعبعٗ ٌزغ٠ٛخ اٌزضاِبد األؽشاف فٟ ٘زا اٌج١غ، ٠طٍك ػٍٝ ٘زا 

 ( . ؽبٌت فزؼ االػزّبد أٚ اٌّشزشٞ  ) اٌشخض اعُ 

٘ٛ أؽذ األشخبص اٌشئ١غخ فٟ االػزّبد ، ٠ٚىْٛ ػبدحً فٟ   :اٌّظشف اٌّظذس .  2

ٌؼ١ًّ ا٢ِش، ٠ٚطٍت ِٕٗ ٘زا األخ١ش ئطذاس االػزّبد ٌّظٍؾخ شخض آخش ٚأْ ثٍذ ا

٠جؼش ٌٗ خطبة اػزّبد ٠خجشٖ ف١ٗ ثٛعٛد اػزّبد ِغزٕذٞ فزؼ ٌّظٍؾزٗ ٠ٚج١ٓ ٌٗ فٟ 

٘زا اٌخطبة اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛة رمذ٠ّٙب ٌىٟ ٠ؾظً ػٍٝ ِجٍغ االػزّبد ، ٚرٌه 

ٚ ٠طٍك ػٍٝ ٘زا اٌّظشف اعُ ثؾغت اٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ رزٍمب٘ب ِٓ ػ١ٍّٗ ا٢ِش 

 ( . اٌّظشف إٌّشٟء أٚ اٌّظشف فبرؼ االػزّبد)

، لجً فزؼ ( اٌّشزشٞ ) ٚ٘ٛ اٌشخض اٌزٞ رؼبلذ ِغ اٌؼ١ًّ ا٢ِش :  اٌّغزف١ذ . 3

اٌجبئغ ) ٚلذ ٠طٍك ػ١ٍٗ اعُ  االػزّبد ٠ٚزُ فزؼ االػزّبد ٌّظٍؾزٗ ثٕبء ػٍٝ ٘زا اٌؼمذ ،

شخض ٘ٛ اٌطشف اٌزٞ ٠غزف١ذ ِٓ االػزّبد ، أٞ ، ٚاْ ٘زا اٌ(أٚ ِغٙض اٌجؼبػخ 

٠فزؼ االػزّبد ٌّظٍؾزٗ ٘ٛ، ٠ٚغت ػ١ٍٗ أْ ٠مَٛ ثاػذاد اٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ثؾغت 

خطبة االػزّبد اٌّشعٍخ ئ١ٌٗ ػٕذ٘ب  ٠ىْٛ اٌّظشف ٍِضِبً رغب٘ٗ ثشىً ِجبشش 

 .ِٚغزمً ػٓ ػمذ اٌج١غ اٌّجشَ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌؼ١ًّ ا٢ِش

اٌّغزف١ذ ِٓ االػزّبد ِغ اٌؼ١ًّ ا٢ِش ػٍٝ أْ ٠ىْٛ االػزّبد لذ ٠زفك   :ِالؽظخ 

اٌزٞ ع١فزؼ ِٓ لجً االخ١ش ٌّظٍؾخ االٚي ، ِؼّْٛ اٌذفغ ِٓ  لجً أؽذ اٌّظبسف 

اٌؼبٍِخ فٟ ثٍذٖ ٘ٛ ، أٞ ثٍذ  اٌّغزف١ذ ِٓ االػزّبد، ٚرٕف١زاً ٌٙزا االرفبق ٚثٕبء ػٍٝ 

ِٓ أٞ ِظشف أخش ثاػبفخ ؽٍت اٌؼ١ًّ ا٢ِش ٠مَٛ اٌّظشف اٌّظذس ثبٌطٍت 

 . رؼض٠ضٖ ئٌٝ االػزّبد ، ٠ٚغّٝ اٌّظشف اٌزٞ ٠مَٛ ثٙزا اٌذٚس ثبٌّظشف اٌّؼضص

رزؼذد طٛس االػزّبد اٌّغزٕذٞ ٚػٍٝ اٌزفظ١ً األرٟ  : طٛس االػزّبد اٌّغزٕذٞ . صبٌضب

 : 

ٚ٘ٛ االػزّبد اٌزٞ ٠غٛص ٌٍّظشف ئٌغبؤٖ أٚ  :االػزّبد اٌّغزٕذٞ اٌمبثً ٌإلٌغبء . أ



ؼذ٠ٍٗ فٟ أٞ ٚلذ  عٛاء ِٓ رٍمبء ٔفغٗ أٚ ثٕبًء ػٍٝ ؽٍت اٌؼ١ًّ ا٢ِش، ٠ٚزؼؼ ر

ِذٜ ػؼف ٘زا إٌٛع ِٓ االػزّبد اٌّغزٕذٞ ، ؽ١ش ال رمَٛ ثّٛعجٗ أ٠خ ػاللخ ٌٙب 

طفخ اإلٌضاَ ث١ٓ اٌّظشف ٚاٌّغزف١ذ ، ٚأٔٗ ال ٠ٛفش اٌؾّب٠خ اٌىبف١خ ألؽشاف 

 . ١ٗ فٟ اٌٛالغ ل١ًٍ عذاً االػزّبد اٌّغزٕذٞ ، ٌٚزا فبْ اٌٍغٛء اٌ

االػزّبد اٌّغزٕذٞ غ١ش اٌمبثً ٌإلٌغبء :   االػزّبد اٌّغزٕذٞ غ١ش اٌمبثً ٌإلٌغبء 

٠ٚغّٝ االػزّبد اٌمطؼٟ ٚاٌجبد أ٠ؼبً ، ٘ٛ االػزّبد اٌزٞ ٠ظذسٖ اٌّظشف ثٕبء 

ػٍٝ ؽٍت ػ١ٍّٗ ٌّظٍؾخ اٌّغزف١ذ، ئر ٠ٍزضَ اٌّظشف اٌزضاِب لطؼ١ب ٚٔٙبئ١ب ثذفغ 

 . ػزّبد ِمبثً رغ١ٍُ اٌّغزٕذاد اٌّّضٍخ ٌٍجؼبػخِجٍغ اال

 :آصبس ػمذ االػزّبد اٌّغزٕذٞ  . ساثؼب 

 اٌّغزف١ذٚاٌزضاَ اٌّظشف رغبٖ  اٌؼ١ًّ األِشعٕزٕبٚي اٌزضاِبد اٌّظشف ِٓ ٔبؽ١خ 

 : ِٓ االػزّبد ٚػٍٝ إٌؾٛ األرٟ 

  اٌزضاِبد اٌّظشف رغبٖ ٔبؽ١خ اٌؼ١ًّ األِش. أٚال

 :ثفزؼ االػزّبد  اٌزضاَ اٌّظشف.  1

ِٓ أٌٚٝ االٌزضاِبد اٌزٟ ٠فشػٙب ػمذ فزؼ االػزّبد اٌّغزٕذٞ ػٍٝ اٌّظشف ،       

٘ٛ االٌزضاَ ثفزؼ االػزّبد ٌّظٍؾخ اٌّغزف١ذ ػٍٝ ٚفك اٌششٚؽ اٌّزفك ػ١ٍٙب ِغ 

اٌؼ١ًّ ا٢ِش ، ألْ اٌٙذف األعبعٟ ِٓ ٘زا اٌؼمذ ٘ٛ ل١بَ اٌّظشف ثفزؼ اػزّبد 

٠ٚز١ّض اٌزضاَ اٌّظشف فٟ ٘زا اٌخظٛص ثخبط١خ عٛ٘ش٠خ ٟ٘ ٌّظٍؾخ اٌّغزف١ذ، 

أْ ٠زجغ فٟ وً خطٛارٗ رؼ١ٍّبد ا٢ِش ؽشف١ب ، فال ٠ّىٓ ٌٗ فٟ فزؾٗ ٌالػزّبد أْ 

٠ٕؾشف ػّب ؽٍجٗ ػ١ٍّٗ ألٞ عجت، ِغ ِالؽظخ ٌٍّٚظشف وً اٌؾش٠خ فٟ لجٛي فزؼ 

ب ػٕذِب ٠فزؼ االػزّبد ِٓ ػذِٗ  ، ٕٚ٘بن ػذح أِٛس ٠غت ػٍٝ اٌّظشف أْ ٠شاػ١ٙ

 :االػزّبد ٌّظٍؾخ اٌّغزف١ذ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌؼ١ًّ ا٢ِش ، ٟٚ٘ 

  :ئػالَ اٌؼ١ًّ ثّزطٍجبد فزؼ االػزّبد . أ

٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌّظشف ئػالَ اٌؼ١ًّ ا٢ِش ثّزطٍجبد فزؼ االػزّبد ، ٚرٌه رفبد٠ب  

  .ٌٍّشبوً اٌزٟ لذ رٕغُ ثغجت ػذَ اوزّبي أٚ ػذَ ٚػٛػ رؼ١ٍّبد اٌؼ١ًّ ا٢ِش

٠غت ػٍٝ اٌّظشف أْ ٠فزؼ االػزّبد فٟ  :فزؼ االػزّبد فٟ اٌزبس٠خ اٌّزفك ػ١ٍٗ .ة

اٌزبس٠خ اٌّزفك ػ١ٍٗ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌؼ١ًّ ا٢ِش ، ، ألٔٗ لذ ٠زشرت ػٍٝ ئخالي اٌّظشف 

ثٙزا االٌزضاَ فغخ ػمذ اٌج١غ ِٓ لجً اٌجبئغ ٌؼذَ اٌزضاَ اٌّشزشٞ أٞ اٌؼ١ًّ ا٢ِش ثزٕف١ز 

ٚثبٌزبٌٟ ٠زؼشع اٌّظشف ٌٍّغإ١ٌٚخ ٚاٌّطبٌجخ ثبٌزؼ٠ٛغ ِٓ  ششٚؽ ٘زا اٌؼمذ ،



لجً اٌؼ١ًّ ا٢ِش ثفزؼ االػزّبد ٔز١غخ األػشاس اٌزٟ ٌؾمذ ثٗ ثغجت ػذَ ل١بَ 

اٌّظشف ثزٕف١ز اٌزضاِٗ ٚئثمبئٗ االػزّبد ِفزٛؽبً ؽ١ٍخ اٌّذح اٌّزفك ػ١ٍٙب فٟ ػمذ 

 .االػزّبد 

٠ٕجغٟ ٌٍّظشف رٛخٟ اٌذلخ ٚاٌؾزس : د اعُ اٌّغزف١ذ ِٚؾً ئلبِزٗ ٚٔٛع االػزّب. ط

ػٕذ وزبثخ اعُ اٌّغزف١ذ ؽزٝ ال ٠ؼطش ثؼذ رٌه ئٌٝ سفغ اٌّغزٕذاد اٌّمذِخ ِٕٗ 

ٚثبٌزبٌٟ فشً االػزّبد فٟ ؽبي ػذَ ٚعٛد اٌزطبثك ث١ٓ اعُ اٌّغزف١ذ فٟ االػزّبد 

 . ٚاعّٗ فٟ اٌّغزٕذاد

ِٛافمخ اٌّظشف ػٍٝ  ِٚٓ اٌؼشٚسٞ أ٠ؼبً رؾذ٠ذ ِؾً ئلبِخ اٌّغزف١ذ فٟ ؽبي   

فزؼ االػزّبد ،  ؽزٝ ٠غزط١غ أْ ٠جؼش ٌٗ خطبة االػزّبد، ٚوزٌه ٠غت ػٍٝ 

اٌّظشف أْ ٠ؾذد ٔٛع االػزّبد ٚأْ ٠ٕض طشاؽخ ػٍٝ ِب ئرا وبْ االػزّبد لبثال 

 . ٌإلٌغبء أٚ غ١ش لبثً ٌإلٌغبء

ػزّبد ٠غت أْ ٠زوش فٟ ػمذ اال: ِىبْ رٕف١ز االػزّبد ٚربس٠خ أزٙبء طالؽ١زٗ . د

ِىبْ رٕف١زٖ أ٠ؼبً ، ٠ٚمظذ ثّىبْ اٌزٕف١ز اٌّىبْ اٌزٞ رذفغ ف١ٗ ِجٍغ االػزّبد ئٌٝ 

 . اٌّغزف١ذ ، ٚوزٌه ٠غت اْ ٠زوش فٟ ػمذ االػزّبد ربس٠خ أزٙبء طالؽ١زٗ

٠ٕشأ ٘زا االٌزضاَ ػٍٝ ػبرك   :اٌزضاَ اٌّظشف ثاطذاس خطبة االػزّبد . 2

زؼبٖ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌّظشف أْ ٠خطش اٌّغزف١ذ اٌّظشف ػٕذ ئثشاَ ػمذ االػزّبد ٚثّم

ثخطبة ٠غّٝ خطبة االػزّبد ثأٔٗ فزؼ اػزّبداً ِغزٕذ٠بً ٌّظٍؾزٗ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِٓ 

 . اٌؼ١ًّ ا٢ِش  

 :  اٌزضاَ اٌّظشف أِبَ اٌؼ١ًّ ف١ّب ٠زؼٍك ثفؾض اٌّغزٕذاد. 3

ع١ّغ ٠ّىٓ اٌمٛي ثظفخ ػبِخ أْ ٕ٘بن صالصخ ِغزٕذاد عٛ٘ش٠خ ٚسئ١غخ رطٍت فٟ  

اٌؾبالد رمش٠جبً ، ٚال ٠ىبد ٠خٍٛ خطبة اػزّبد ِٓ اشزشاؽ رمذ٠ّٙب ٟٚ٘ عٕذ اٌشؾٓ 

ٚٚص١مخ اٌزأ١ِٓ ٚاٌمبئّخ اٌزغبس٠خ ٚئٌٝ عبٔت ٘زٖ اٌّغزٕذاد اٌشئ١غخ ٠ّىٓ أْ رطٍت 

ِغزٕذاد أخشٜ ئػبف١خ رخزٍف ثؾغت ظشٚف وً طفمخ وشٙبدح إٌّشأ ٚشٙبدح 

ظؾ١خ،ٚ٘زٖ اٌّغزٕذاد اٌشئ١غخ ٚاإلػبف١خ رغّٝ اٌزؾ١ًٍ ٚشٙبدح اٌٛصْ ٚاٌشٙبدح اٌ

ثبٌّغزٕذاد اٌزم١ٍذ٠خ، ٠ٚمغ ػٍٝ ػبرك اٌّظشف ٚاعت اٌزؾشٞ ٚاٌزضجذ ِٓ طؾخ 

 .٘زا اٌّغزٕذاد ِغ  

٠مغ ػٍٝ ػبرك :   ِغإ١ٌٚخ اٌّظشف رغبٖ اٌؼ١ًّ ف١ّب ٠زؼٍك ثمجٛي اٌّغزٕذاد. 4

اٌّظشف اْ ٠فؾض اٌّظشف اْ ٠مُ ثفؾض اٌّغزٕذاد خالي ِذح ِٕبعت، ٚػٍٝ 

اٌّغزٕذاد ثؼٕب٠خ وبف١خ، ٚاٌّطٍٛة ِٓ اٌّظشف ٕ٘ب  اٌفؾض اٌظب٘شٞ اٌغطؾٟ ، 



فارا ٌُ رىٓ فٟ ظب٘ش٘ب ِطبثمخ ٌجٕٛد ٚششٚؽ االػزّبد ٠ّىٓ ٌٙزٖ اٌّظبسف اْ 

 . رشفؼٙب

ٚثؼذ اْ ٠غزٍُ اٌّظشف اٌّغزٕذاد ِٓ اٌّغزف١ذ ٠ٚزأوذ ِٓ عالِزٙب ٚرطبثمٙب ِغ   

الػزّبد ، ٚل١بِٗ ثذفغ ِجٍغ االػزّبد ئٌٝ اٌّغزف١ذ ٠زؼ١ٓ ػ١ٍٗ اْ ششٚؽ ِٚٛاطفبد ا

٠جبدس ثزشع١غ اٌّغزٕذاد ئٌٝ اٌؼ١ًّ ا٢ِش فٛساً ، ؽزٝ ٠زغٕٝ ٌٙزا األخ١ش ارخبر 

اٌمشاس ئِب ثمجٛي اٌّغزٕذاد أٚ سفؼٙب ٚؽزٝ ٠زّىٓ فٟ ؽبٌخ لجٛي اٌّغزٕذاد ِٓ 

ٌه رفبد٠بً ٌٍّظشٚفبد اإلػبف١خ رغٍُ اٌجؼبػخ ِٓ إٌبلً ثأعشع ٚلذ   ِّىٓ ، ٚر

اٌزٟ لذ ٠غججٙب اٌزأخ١ش فٟ رغ١ٍُ اٌّغزٕذاد ئٌٝ اٌؼ١ًّ ا٢ِش، ٚرجذأ ئعشاءاد رغ١ٍُ 

اٌّغزٕذاد ثاخطبس ٠ٛعٙٗ اٌّظشف ئٌٝ ػ١ٍّٗ ثٛطٛي اٌّغزٕذاد ٚدػٛرٗ ٌزغٍّٙب 

، ٠ٚؼذ ئخطبس اٌؼ١ًّ ِٓ لجً اٌّظشف ثٛطٛي اٌّغزٕذاد ٚدػٛرٗ ٌٍّغٟء وٟ 

، ِجشئبً ٌٍّظشف ِٓ أٞ ِغإ١ٌٚخ أٚ ِٓ أٞ ػشس لذ رزؼشع ٌٗ اٌجؼبػخ ٠زغٍّٙب 

ئرا ٌُ ٠ؾؼش اٌؼ١ًّ أٚ رأخش فٟ رغٍُ اٌّغزٕذاد ، الْ اإلخطبس ٠ٕمً رجؼخ اٌٙالن 

ئٌٝ اٌؼ١ًّ، ٚرٕف١ز اٌّظشف الٌزضاِٗ ثزغ١ٍُ اٌّغزٕذاد ئٌٝ اٌؼ١ًّ ِشرجؾ ثبٌزضاَ 

اٌفٛائذ ئٌٝ اٌّظشف ، ٠ٚزشرت ػٍٝ ٘زا  أخش ٘ٛ ل١بَ اٌؼ١ًّ ثذفغ ل١ّخ االػزّبد ِغ

االسرجبؽ أْ ٠ىْٛ ٌٍّظشف اٌؾك فٟ ؽجظ اٌّغزٕذاد رؾذ ٠ذٖ ٚػذَ رغ١ٍّٙب 

ٌٍؼ١ًّ ؽزٝ ٠غزٛفٟ ِٕٗ ؽمٗ، ئرا خبٌف اٌّظشف اٌزضاِٗ رغبٖ اٌؼ١ًّ ٚلبَ ثزغٍُ 

ِغزٕذاد غ١ش ِطبثمخ ٌششٚؽ االػزّبد أٚ أخفك فٟ ٔمً اٌّغزٕذاد ئٌٝ اٌؼ١ًّ ٚفمب 

ؽىبَ اٌخبطخ ثزٌه ، ٠ىْٛ أِبَ اٌؼ١ًّ ا٢ِش خ١بساْ أِب سفغ اٌّغزٕذاد أٚ ٌأل

لجٛي اٌّغزٕذاد ِغ اٌّطبٌجخ ثبٌزؼ٠ٛغ ٚاٌضبٟٔ ٘ٛ اْ اٌؼ١ًّ ا٢ِش ال ٠شفغ 

 . اٌّغزٕذاد ثً ٠غزٍّٙب ٌٚىٓ ِغ ٘زا ٠طبٌت ثبٌزؼ٠ٛغ ػّب أطبثٗ ِٓ ػشس 

 : د اٌزضاِبد اٌّظشف رغبٖ اٌّغزف١ذ ِٓ االػزّب. صب١ٔب

٠زّضً اٌزضاَ اٌّظشف ثذفؼٗ ِجٍغ االػزّبد ٌٍّغزف١ذ ِزٝ ِب لذَ ٌٗ اٌّغزٕذاد ٚفك 

اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌزٛع١ٙبد اٌظبدسح ِٓ اٌؼ١ًّ األِش ، ٠ٚزشرت ػٍٝ اإلخالي ثٙزا 

 . االٌزضاَ ِغإ١ٌٚخ اٌّظشف  فٟ ؽبٌخ ػذَ اٌٛفبء ثبٌزضاِٗ رغبٖ اٌّغزف١ذ

االػزّبد ٠ىْٛ ِخطئبً فٟ لشاسٖ ٠ٚىْٛ ٌٍّغزف١ذ فٟ ٚئرا ِب سفغ اٌّظشف رٕف١ز     

٘زٖ األؽٛاي أْ ٠شفغ اٌذػٜٛ ػٍٝ اٌّظشف ٚأْ ٠مبػ١ٗ ٌٙزا اٌشفغ ػٍٝ أعبط 

ئخالٌٗ ثّب رؼٙذ ثٗ رغب٘ٗ فٟ خطبة االػزّبد ، ِٚزٝ رج١ٓ ٌٍّؾىّخ خطأ اٌّظشف 

شس اٌزٞ فٟ اٌشفغ فأٙب رمؼٟ ثّغإ١ٌٚزٗ رغبٖ اٌّغزف١ذ ٚرٍضِٗ ثبٌزؼ٠ٛغ ػٓ اٌؼ

 .ٌؾك ثٗ ثغجت ٘زا اٌشفغ
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