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 لباب االول  ا
 القانون ومصادره

 الفصل االول 
 تعريف القانون واهميته 

 القواعد التي تهدف الى تنظيم العالقات بين االشخاص ويفرض على من يخالفها الجزاء(( عة )) مجمو القانون 

 خصائص القاعدة القانونية  
 القاعدة القانونية عامة ومجردة.  -1
 انها قواعد سلوك اجتماعية.  -2
 انها قواعد الزامية.  -3
 القاعدة القانونية عامة ومجردة.  -1

ونية تخاطب الجميع وال تقتصر على شخص او مجموعة من االشخاص معينين, فهي المقصود بالعامة ان القاعدة القان
 قاعدة مقررة تسري على جميع من يقع ضمن شروطها. 

لكافة االشخاص يجة لخطئه( هي قاعدة عامة موجهة  قاعدة ) يلزم بالتعويض كل شخص يسبب لغيره ضررا نت   -مثال:
 تحديد اسم معين.  دون  من

جتمع دون تمييز بينهم على اساس المركز  تحقيق العدل بين جميع افراد الم  عمومية القاعدة القانونية هووالهدف من  
 االجتماعي او االقتصادي.

او   اما صفة التجريد فهي تعني ابتعاد القاعدة القانونية عن الدخول في التفاصيل, اي انها ال تخاطب واقعة معين بذاتها
ستيعاب كل الوقائع التي يراد خضوعها لحكمها, لصعوبة  اقاعدة القانونية صياغة تسمح بشخصا معينا بذاته, فتصاغ ال

االحاطة بكل الوقائع في الحياة العملية , كما ان التوسع في ذكر الوقائع يضخم نصوص القانونية وهذا يصعب عملية  
 الرجوع اليها لتطبيقها من قبل القضاء لصعوبة االلمام بكل تفاصيلها. 

 انها قواعد سلوك اجتماعية. -2
اي ان القاعدة القانونية هدفها تنظيم العالقات والمصالح في المجتمع الواحد, فكل شخص في المجتمع يسعى لتحقيق  
مصالحه الخاصة وبدون وجود قواعد قانونية تنظم مصالح االفراد يؤدي الى الفوضى وتضارب المصالح بين االفراد, 

السلطة   تتدخل  بهدف    بإصدار لذك  تخ  كبط سلو ضالقوانين  لذلك  المجتمع,  على مصلحة  حفاظا  القواعد تاالفراد  لف 
لها بحقوق  ة  القانونية من مجتمع الى اخر, حسب القيم االجتماعية واالقتصادية والسياسية, كما ان هذه القواعد ال عالق

نفسه تجاه  وجل,  الفرد  عز  الخالق  قوا   او  مع  القانون  قواعد  تداخلت  كلما  كان  ولكن  كلما  الدين  وقواعد  االخالق  عد 
 المجتمع منسجما مع قيمه وتزيد من احترام االفراد لقواعد القانون. 
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 انها قواعد الزامية. -3
الى الجزاء من قبل السلطة العامة في   وااي انها تفرض الجزاء على االفراد وتوجب عليهم طاعة هذه القواعد واال تعرض

القانو  لقواعد  مخالفتهم  اراحالة  عن  يعبر  النه  طوعا  يكون  قد  بالقانون  االفراد  التزام  واساس  المجتمعد ن,  تحقيقا    ة 
القانونية اال   القواعد  العام بعدالتها او بضرورتها  استثناءلمصالحه, وما خرق  الشعور  , او ان هذا االساس يكمن في 

 لتحقيق امن المجتمع. 
القانونية يفترض وجود الجز  القواعد  القانون. وتتعدد وتتنوع  لذك فان الزامية  الى   الجزاءات اء لردع االفراد عن مخالفة 

 -التالية:
 ءات بدنية مثالها االعداد او الحبس او السجن. اجز  -أ

 الجزاءات المالية كالغرامة. -ب 
 عن الضرر او ازالة الضرر. ءات المدنية مثالها البطالن او التعويض االجز  -ج
 نبيه والتوبيخ وغيرها, وهذه العقوبات تفرض على الموظفين فقط. والت كاإلنذار التأديبيةالجزاءات او العقوبات  -د 

 عد القانونية وغيرها من القواعد المشابهة اقو الالفرق بين 
 القواعد القانونية وقواعد الدين  -اوال:

 
 قواعد الدين قواعد القانون 

 1 قواعد الدين مصدرها الهي   1 قواعد القانون مصدرها بشري 

 2 ن  يتنظم عالقة الفرد بخالقة واالفراد االخر  2 تنظم عالقة الفرد بالدولة واالفراد االخرين  

 3 تعتد بنوايا الفرد  3 تنظر الى السلوك الخارجي دون النوايا 

 4 واخروية اءات او عقوبات دنيوية تتضمن جز  4 تتضمن جزاءات او عقوبات دنيوية فقط 

 5 العقوبات الدينية يوقعها الخالق سبحانه وتعالى  5 باألفراد العقوبات القانونية توقعها سلطة دنيوية ممثل  

وتخالف  الدين  قواعد  عن  تخرج  القانونية  القواعد 
 النصوص الدينية 
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 قواعد القانون وقواعد االخالق.  -ثانيا :
الفاضلة في المجتمع, اي هي مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي يتبعها افراد المجتمع  قواعد االخالق: ))هي القيم  

 في وقت معين ومكان معين وتثير االستهجان واالزدراء لمن يخالف هذه السلوكيات والمبادئ(( 
 -اما اهم الفروق بين قواعد القانون وقواعد االخالق فهي: 

 
 قواعد االخالق  قواعد القانون 

 1 مصدرها ضمير المجتمع  1 مصدرها هو السلطة الحاكمة في الدولة

 2 تفرض واجبات على افراد المجتمع  2 المجتمع لألفراد تفرض واجبات وتمنح حقوق 

المج 3 تهدف الى اشاعة االمن االجتماعي في المجتمع  يريد  الذي  المستقبل  نحو  مع تتصبو 
 الوصول اليه

3 

هي   مخالفتها  السلطة جزاء  تفرضها  عقوبات 
 العامة قادرة على ردع الخارجين على قواعده 

الضمير    وتأنيب جان  ههو االست  مخالفتهاجزاء   4
 واللوم 

4 

 
 الفرع الثاني

 مصادر القانون 
ستقي منها الشيء وجوده وقوته, وفي االطار القانوني تعني كلمة يتعني كلمة مصدر االصول والمنابع التي استقى او  

السياسية واالقتصادية( التي ساعدت في  والفكرية واالجتماعية والتاريخية و المصدر المنابع المختلفة ) الدينية والطبيعية  
 وضع قاعدة قانونية معينة. 

المادة االول القانون حسب  العراقي فان مصادر  القانون  الى مصدرين  وفي اطار  تنقسم  العراقي  المدني  القانون  ى من 
 هي: 
 المصادر االصلية وتشمل -اوال:

 قواعد العدالة. -4           االسالمية. ةقواعد الشريع -3         العرف. -2               التشريع. -1
 -المصادر المكملة ) غير االصلية( وتشمل: -ثانيا:

 اراء الفقه.  -2 .       احكام القضاء -1
 اعا.تبوسنبحث هذه المصادر 
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 المصادر االصلية.  -اوال:
 التشريع:  -1

ويشمل جميع ما يصدر عن السلطة في الدولة من قوانين وانظمة وتعليمات وقرارات, يعد التشريع المصدر الرئيسي  
لطات ولما  سيطرة الدولة على اراضيها وما تتمتع به الدولة من صالحيات وس  انون في الوقت الحاضر بسبب اتساعللق

 -ميزات اهمها:تتميز به التشريع من م
 يتميز التشريع بالوضوح.  -أ

في  والوضوح  الصياغة  في  الدقة  حيث  من  بالوضوح  يتميز  فهو  قواعده  تضع  سلطة  من  يصدر  القانون  ان  باعتبار 
كانت بعض القواعد القانونية يكتنفها الغموض اال ان التشريع يبقى واضحا خصوصا  مخاطبة افراد المجتمع, حتى وان  

 عند صدوره من سلطة مخولة ونشره رسميا.
 يعتبر التشريع وسيلة مرنة بيد السلطة. -ب 

تعديل التشريعات او الغائها حسب ما يحصل    وتملك حق تغيير ا  فأنهاما دامت السلطة هي التي تصدر التشريعات  
توافق  مدى  تحدد  التي  هي  المجتمع  تقود  التي  فالسلطة  واجتماعية,  واقتصادية  سياسية  تغييرات  من  المجتمع  في 

الحاجيات من تشريعات جديدة او تعديل للتشريعات او الغائها حتى    مع وما تتطلبه هذهتالتشريعات مع حاجات المج 
 ريعات مع طبيعة واحتياجات وطموحات المجتمع. تتوافق هذه التش

 المجتمع.  ألبناءالتشريع عامل توحيد  -ج
التالحم   عملية  من  تزيد  اراضيها,  على جميع  بحكم سيطرتها  الدولة  المجتمع في  افراد  لجميع  التشريعات  مخاطبة  ان 

ه التشريعات باعتبارها تخاطب جميع  تولده من شعور لدى االفراد من عدالة واهمية هذ   االوطني بين افراد المجتمع وم
 االفراد دون تمييز بينهم. 

 . القانونيي حسب قوتها وتدرجها اهم التشريعات التي تصدرها السلطة فيمكن ذكرها كاالت اام
 . تأسيسيةمعية  جيصدر عن سلطة منتخبة او                                    الدستور 

 تصدر عادة عن البرلمان او مجالس محددة.              القوانين                       
 . التنفيذيةاالنظمة والتعليمات )اللوائح(                                تصدر عن السلطة 

 القرارات االدارية                            تصدر عن الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية.   
او يعارض التشريع االدنى التشريع االعلى,     يجوز ان يخالفالقوة القانونية, حيث ال  تدرجة من حيث وهذه التشريعات م

 استنادا الى قاعدة )النص االعلى يغلب النص االدنى(.
 قاعدة الجهل بالقانون ليس عذرا

بعدم علمه    باالحتجاج  الفرد  يعذر    ان صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية يفترض علم جميع المخاطبين به وال 
من قبل السلطة   قه, لذلك فان صدور القانون ونشرهبوجود القاعدة القانونية فهذ يؤدي الى تعطيل سريان القانون وتطبي

نونية وثبات واستقرار  لمجتمع والحفاظ على المراكز القايعتبر بمثابة العلم بالقانون وذلك حفاظا على المصلحة العامة ل
 منها القوة القاهرة. االستثناءات القاعدة ترد عليها بعض  اال ان هذه القضائي في الدولة.النظام القانوني و 
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 العرف  -2
العرف بالمرتبة الثانية كمصدر للقانون في العراق, والعرف هو)) اطراد التقليد على اتباع سنة معينة في العمل مع  يأتي

ر العرف من اول واقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية قبل  االعتقاد في الزام هذه السنة كقاعدة قانونية ((, ويعتب
 ظهور الدولة الحديثة.

 -ويتكون العرف من عنصرين:
 العنصر المادي: ومفاده تكرار العمل وفق قاعدة معينة دون حدود ويقدر ذلك القضاء. -االول:
وهذا ايضا يقدره  المخاطبين في الزامية الحل الذي جرى العمل بموجبه    بأذهان ر النفسي: وهو ما يتولد  صالعن   -الثاني: 

 القضاء.
القان  والعرف يجب ان ال القانونية المكتوبة والعرف قد يكون في ميدان        العام  ون يخالف وال يتعارض مع النصوص 

الدولي كالقانون  ال,  )  او  الدستوري(  القانعوالقانون  ميدان  في  يطبق  الذي  الخاص  المدني رف  )كالقانون  الخاص  ون 
 من الدولة. ةوالتجاري( والعرف قد يكون وطني يشمل كل الدولة او قد يكون محلي يطبق في جزء او مدينة معين

 دة القانونية. عتقييم العرف كمصدر للقا
االفراد   -أ فالتزام  لذلك  الدولة,  عن سلطة  بعيدا  بارادنهم  تكونت  ذاتها فهي  الجماعة  ارادة  نابعة من  العرف  قواعد  ان 

 واكراهها. بعيدا عن سلطة الدولةبإلزاميتها من شعورهم  ناشئبقواعد العرف 
فراد باعتيادهم العمل بموجبها وهي  قواعد العرف تنشأ ببطء فهي ال تنشا بقرار من السلطة وانما تتولد من ارادة اال  -ب 

 حتاج لفترة طويلة. يتحتاج لفترة طويلة حتى تنشا, كما ان الغاء القواعد العرفية 
العرفية  -ج القواعد   عرفية  قاعدة  توجد   قد   او  اخرى   الى  منطقة  من  تطبيقها  في  العرفية  القواعد   تختلف  قد   :اختالف 

   .واحد  امر او قضية تعالج وكالهما اخرى  منطقة في تطبق  اخرى  عرفية قاعدة توجد  بينما  معينة منطقة في تطبق
 قواعد الشريعة االسالمية  -3
العر   في  للقانون  الثالث  المصدر  نو تعتبر  االسالمية  الشريعة  وتتضمن  وهياق,  االحكام  من  التطبيقية    عين  االحكام 

واعد جاهزة للتطبيق مباشرة  وية الشريفة وهذه تتضمن قالنبنبطة من المصادر االصلية وهي القران والكريم والسنة  تالمس
القواع الزواج والطالق وغيرها من  العالقات   د كقواعد  بالمعامالت اي  النوع االخر فهي االحكام الخاصة  اما  االخرى, 

مصا  ت ذا من  او  والسنة  القران  اي  االصلية  المصادر  من  مستنبطة  تكون  اما  ايضا  وهي  المالية  اخد الطبيعة  رى ر 
القاضي اذا لم بعضها على البعض االخر, وقواعد المعامالت هي التي يطبقها    تختلف المذاهب االسالمية في ترجيح

, وعند الرجوع الى قواعد الشريعة االسالمية فالقاضي غير مقيد بان يتبع مذهبا معينا والشريعة يوجد تشريع او عرف
 ئها. ي الحل من مباد حيث يستنبط القاض االسالمية هي قواعد استرشادية

 قواعد العدالة -4
المطلق  العدل  المبني على  الفطري  والقانون  السليم  العقل  يقره  كما  بذاته  العدل  وهي  الطبيعي  بالقانون  ايضا  وتسمى 
المبادئ  تقريره  عند  القانون  واضع  بها  يتقيد  عامة  مبادئ  هي  وانما  التطبيق  واجبة  نصوص  ليست  العدالة  وقواعد 
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قية المصادر غايته فانه يتجه الى الحكم بموجب قواعد العدالة فهو يهتدي الى يجد في ب  قاضي عندما ال وال  التطبيقية
 . ض يحيد عنها واال تعرض حكمه للنق وضع حل للقضية المعروضة امامه مهتديا بقواعد العدالة وال

 المصادر غير االصلية.  -ثانيا:
 احكام القضاء.  -1

ا المساعدة والمكملة درجاتهالمحاكم بكافة  وهي كل ما يصدر من قرارات من  المصادر  القضاء تعتبر من  , و احكام 
امامه في حالة عدم وجود مصدر من المصادر االصلية تفصل في   التي يستعين بها القاضي لحل القضايا المعروضة

 هذه القضايا. 
 النظام القضائي. وتختلف احكام القضاء في اعتبارها ملزمة للقضاء ومصدرا اصليا للقانون حسب 

 النظام القضائي الالتيني  -أ
الن  ال عند  القضاء  بها  يسترشد  مصدرا مساعدا  وانما  مصدرا اصليا  القضاء  احكام  المعروضة تعتبر  القضايا  ظر في 

, كما انها ليست ملزمة لبقية المحاكم بل هي غير ملزمة حتى للمحكمة التي اصدرتها والعراق من الدول التي امامه
 بالنظام القضائي الالتيني. اخذت 

 النظام القضائي االنكلوسكسوني  -ب
ت المحاكم ملزمة لجميع المحاكم اذا نظرت ارار صدرا اصليا للقانون, كما تعد قتعتبر احكام القضاء في هذا النظام م

ضائية مثل انكلترا قضايا مماثلة لتلك التي صدرت فيها االحكام, وتعرف الدول التي اخذت بهذا النظام بدول السوابق الق
 رها من الدول. ي والواليات المتحدة وغ

 اراء الفقه  -2
قانون من شرح للقوانين  لابها الفقهاء والدارسون في مجال    وتشمل كل ما يصدر من اراء فقهية ودراسات وبحوث يقوم

مهمة للمشرع كونها تعبر عن المتغيرات الفكرية واالقتصادية واالجتماعية التي تحصل   اآلراء وتعليقات عليها, وتعد هذه
 للقوانين.  او تعديله داخل المجتمع والتي يسترشد بها المشرع عند وضعه

 الفرع الثالث
 فروع القانون وتقسيم قواعده 

القانون   لفروع  تقسيمات  عدة  لنو ,  وقواعدهتوجد  تبعا  القانون  تقسيم  يكون  العالقة  فقد  تنظيمع  يقسم  المطلوب  حيث  ها 
او   المفسرة  والقواعد  القواعد االمرة  الى  الزامية قواعده  القانون حسب  يقسم  قانون عام وقانون خاص, كما  الى  القانون 

 المكملة, وسنبحثها كالتالي.
 المبحث االول 
 فروع القانون 

فاذا كانت قواعد القانون تنظم عالقة    الى تنظيمها  هقواعد العالقة التي تهدف    يقسم القانون الى فروع متعددة نبعا لطبيعة
ع تنظم  القانونية  القاعد  كانت  واذا  العام,  الدولي  بالقانون  القواعد  تللك  تسمى  الدول  من  غيرها  مع  الدولة الالدولة  قة 
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ا القبالجهاز  تللك  لها تسمى  التابع  تقسيم  الداري  الى  الفقه  بالقانون االداري, وقد جرى  العام  واعد  القانون  الى  القانون 
 والقانون الخاص. 

 تقسيم القانون الى عام وخاص
 -هناك عدة معايير قيلت في تقسيم القانون الى عام وخاص منها:

فاذا كانت الدولة طرفا في العالقة القانونية فان القانون يكون عاما, اما اذا لم   -معيار اطراف العالقة القانونية:  -1
ة فان القانون يكون خاصا, وهو معيار منتقد الن الدولة تدخل  ي اشخاصها طرفا في الرابطة القانون  تكن الدولة او احد 

 احيان في عالقات قانونية حالها حال االفراد.
  تتعلق  التي   القانونية  العالقات   كل  اعتبار  الى  المعيار  هذا  يذهب   -(:العامة  المصلحة)  العام  الصالح  معيار  -2

, الخاص   القانون   الى  تخضع  فهي  الخاصة   بالمصالح  تتعلق  كانت   اذا  اما ,  العام  القانون   الى  تخضع  العامة   بالمصلحة
 .واالفراد  الدولة اوبين بينهم فيما افرادا كانوا سواء القانونية العالقة اطراف عن النظر بغض 

 تفرض   ان  على  وقادرة  السيادة  صاحبة  باعتبارها  القانونية  العالقة  في  طرفا  اذ كانت الدولة  اي  -:السيادة  معيار  -3 
 واألفراد  الدولة  بين  او  نفسهم  االفراد   بين  القانونية  العالقة  كانت   اذا  اما.  عام  القانون   فان  بإرادتها   تعدلها  او  االلتزامات 

 . خاص  القانون  نفا االفراد  حال حالها الدولة تكون  بحيث 
 -وعلى هذا االساس تقسم فروع القانون الى : السيادةهو معيار  الفقه  جحهر ي الذي المعيار و
 لقانون العام. فروع ا -1
 فروع القانون الخاص. -2
 فروع القانون المختلطة.  -3

 قانون العام. فروع ال -اوال:
 -تقسم فروع القانون العام الى :

 العام والذي ينظم عالقة الدولة بغيرها من الدول. ييدخل ضمنه القانون الدول -القانون العام الخارجي:  -1
 -وهو القانون الذي يسري داخل الدولة  ويدخل ضمنه عدة قوانين منها:  -القانون العام الداخلي: -2
كيفية اداء السلطة التنفيذية لواجباتها  عالقة الدولة بجهازها االداري او  قانون الذي ينظم  وهو ال  -القانون االداري:  -أ

 العامة...الخ.  الوظيفة وشؤون المحلية والرقابة  ات المرافق العامة واالدار  كأداء ل العديد من الجوانب ويشم
:  -ب  الدستوري  وكيفية    -القانون  سلطة  كل  واختصاصات  ادارتها  وكيفية  وتوزيعها  السلطة  شكل  يبين  الذي  وهو 

 تكون دساتير مرنة او دساتير جامدة.   والدساتير نوعين اما )الشعب(  انتخابها والحقوق المقررة للمواطنين
العامة:   -ج القانون   -المالية  الموازنة   وهو  اعداد  وطرق  انفاقها  وكيفية  ومصادرها  للدولة  العامة  الموارد  ينظم  الذي 

 ابة عليها. قوتنفيذها والر 
ويتض   -د  الجنائي:  بتحديد القانون  خاص  االول  قسمين  مختص    من  واالخر  وعقوباتها  تتخذ   ات باإلجراءالجرائم  التي 

 -حال حصول الجريمة ولحين اصدار العقوبة وكاالتي:



 

8 

نون العام الذي يحدد اركان الجريمة وانواع العقوبات من حيث تدرجها في الشدة, اما ا قويضم ال  -قانون العقوبات :  -*
 قانون العقوبات الخاص فهو الذي يحدد ويبين كل جريمة من حيث اركانها والعقوبة المقررة لها.

الجنائية:  -* الجريمة من حيث    -قانون االجراءات  المتخذة في حال حصول  تبين االجراءات  للتي  القواعد  ويتضمن 
 لقضائية وجهة تنفيذ العقوبة.المحاكمة وطرق الطعن في االحكام االتحقيق واجراءات 

 فروع القانون الخاص. -ثانيا:
ال  -1 العمود    -دني:مالقانون  القانون  هذا  االسالمية  يعد  غير  الدول  القانون في  هذا  وينظم  الخاص,  للقانون  الفقري 

ت مالية...الخ, اما في العراق وبعض الدول االسالمية  لألفراد من زواج وميراث ومعامالة واالسرية  يالمال   جميع الروابط
 يختص بها القانون المدني.تخضع الروابط االسرية لقوانين خاصة مستمدة من الشريعة االسالمية اما المسائل المالية ف

 قانونية التي تنظم نشاط التجار وعالقاتهم التجارية. لعد اا و ويشمل الق -القانون التجاري: -2
البحري:  -3 ال  -القانون  استغالل  حيث  من  البحر  في  االشخاص  نشاط  تنظم  التي  القانونية  القواعد  فن  سويشمل 

 والعمليات المرتبطة بها. 
العمل:  -4 ال  -قانون  عالقات  ويضم  تنظم  التي  العمل  اقواعد  مدة  حيث  من  العمل  ارباب  وبين  العمال  بين  لعمل 

 واالجور والحقوق والواجبات فيما بينهم. 
الق  -ون الجوي:القان  -5 القانون  عد الخاصة باستغالل الطائرات وجنسيتها ونقل الركاب والبضائع وغيرها  ا و ينظم هذا 

 من الموضوعات. 
 ختلطة.فروع القانون الم -:ثالثا

 وتتضمن هذه القوانين خصائص من القانون العام والقانون الخاص ومنها  
 -ينظم هذا القانون العالقات الداخلية التي يدخل فيها شخص اجنبي وينقسم الى قسمين: -القانون الدولي الخاص:-1
وكيف    -أ الجنسية  الشخص  يكتسب  كيف  اي  االجانب  ومركز  الجنسية  يعالج  حصول االول  كيفية  كذلك  يفقدها 

 االجنبي على جنسية دولة اخرى. 
 جب التطبيق على نزاع اطرافه من جنسيات مختلفة. الثاني هو تنازع القوانين اي تحديد القانون الوا -ب 
امام  م المحاكم في الدولة وتدرجها واختصاصاها واجراءات التقاضي ظوهو القانون الذ ين -قانون المرافعات المدنية: -2

قانونية  عد  المحاكم في االمور المدنية والتجارية ويسميه البعض القانون القضائي وهو يتضمن قواعد خاصة بالدولة وقوا 
 .  باألفراد خاصة 

 المبحث الثاني 
 القواعد االمرة والقواعد المكملة

 -نون ايضا حسب ارادة االفراد في تطبيقها من عدمه الى نوعين هي: اقتنقسم قواعد ال
 : القواعد االمرةاوال

م وترتبط باستقرار وامن المجتمع  االفراد مخالفتها فهي تعبر عن الصالح العا  إلرادةوهي القواعد القانونية التي ال يجوز  
 واستقراره. ألمنه, مثالها قواعد القانون الجنائي التي تهدف الى حماية المجتمع من الجريمة وما تسببه من زعزعة  
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 القواعد المفسرة او المكملة. -ثانيا :
ولذلك يترك لهم   لألفراد بالمصالح الشخصية  االفراد مخالفتها وهي قواعد ترتبط    إلرادةوهي القواعد القانونية التي يجوز  

 يتفق عليها الطرفان. الالتي د المشرع من وضعه لهذ القواعد حل بعض المشاكل ها وقد ارارية االتفاق على مخالفتح
المجتمع  ❖ ارادة  تتسع  اذ   , المفسرة  القواعد  مجال  ويقل  االشتراكية  الفلسفة  ظل  في  مجالها  يتسع  االمرة  القواعد  ان 

 قات القانونية. وتضعف ارادة االفراد وتضيق حرية االفراد في العال
اما في ظل الفلسفة الفردية تتسع دائرة القواعد المفسرة وتضييق القواعد االمرة اذا تتسع ارادة االفراد وتكون لهم حرية  ❖

 كبيرة في الدخول في العالقات القانونية.
, الن صفة االلزام    فرادلألقانونية االمرة والمفسرة كالهما يتمتعان بنفس القوة القانونية وكالهما ملزمة  لواعد االقان   ❖

هذه  اعمال  حرية  االفراد  منح  يتم  المفسرة  القواعد  في  وانما  والمفسرة,  منها  االمرة  القانونية  القواعد  لجميع  خاصية 
 القواعد من عدمها. 

 معيار التفرقة بين القواعد االمرة والمفسرة  ❖
 القاعدة القانونية.  معيار صياغة  -1

االتفاق    متناع لمنع او البطالن او الوجوب او ابصيغة ا  تأتينص القاعدة القانونية التي    راعتبا يذهب هذا المعيار الى  
يجوز االتفاق    ال  قواعد االمرة, فالقاعدة التي تحرم االعتداء على حق االخرين بالحياةلمن ا  على ما يخالفها احكامها

 قيمة له.  فهذا القبول باطل العلى مخالفتها حتى اذا قبل المجني عليه 
تعد من    فأنهافي حين اذ وردت نصوص القواعد القانونية بصيغة الجواز وعدم المنع او السماح باالتفاق على مخالفتها  

 مثالها جواز تسديد دين الحوالة في مكان اقامة الدائن او في مكان اخر يتفق عليه الطرفان. و  القواعد المفسرة
ة يصعب بيان  التي ترد صياغتها بصور   القانونية  القواعد   بعض   هناك  ن ا  باعتبار  االنتقاد   الى   ارالمعي  هذا  تعرض   وقد 

 المفسرة. ة اور عد االما و فيما اذ كانت من الق
 معيار المصلحة العامة.  -2

اذ تعلقت   ااميذهب هذا المعيار الى اعتبار ان جميع القواعد القانونية التي تتعلق بالمصلحة العامة من القواعد االمرة  
تقد هذا المعيار ايضا بسبب  نفتعتبر من القواعد المفسرة او المكملة, وقد ا  لألفراد واعد القانونية بالمصالح الخاصة  الق

ومصل المجتمع  مصلحة  بين  االتداخل  القواعد  اغلب  ان  كما  الفرد,  وانحة  ت  لقانونية  االفراد كانت  بمصلحة  تعلق 
 لحقيقية هو تحقيق المصلحة العامة. حقوقهم اال ان غايتها اوواجباتهم و 

 .واآلدابمعيار النظام العام   -3
امرة, اما القواعد القانونية    هي قواعد   واآلداب تعلقة بالنظام العام  م واعد القانونية الب هذا المعيار الى اعتبار كل القيذه

 االخرى فتعد من القواعد المفسرة  وقد اعتمد المشرع العراقي على هذا المعيار. 
 واآلداب النظام العام  فعريت ❖
هو القيم السائدة في المجتمع اي مجموعة من القواعد االخالقية والسلوكية التي يحرص عليها المجتمع سواء كانت  ))

 ((ةاو اقتصادية او اجتماعية او ديني فكرية او سياسية 
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 -خصائص عديدة منها:  واآلداب وللنظام العام 
, وتختلف في ألخري فكرة مرنة وغير قابلة للتحديد الدقيق وهي تختلف من بلد  ه  واآلداب ان فكرة النظام العام    -1

 يمكن وضع تعريف دقيق ومحدد لها. حد  باختالف الزمان والمكان, والاالو  نفس البلد 
(  رأسماليةتختلف باختالف الفلسفة السائدة في المجتمع, اذ كانت فلسفة فردية)غربية/  واآلداب ان فكرة النظام العام    -2

 .واآلداب , اما اذ كانت فلسفة اشتراكية فيتسع مفهوم ونطاق النظام العام واآلداب يضيق مفهوم ونطاق النظام العام 
يقاس عليها ما يشابهها    كأمثلةنظام العام  ( ما يعتبر من ال2( الفقرة )131المدني العراقي في المادة )القانون  حدد    -3

 الخ. .....الميراث واالهلية والتصرف بالوقف والعقار   كأحكام حاالت  من
 ولكن هذه الحرية خاضعة لرقابة محكمة التمييز في ذلك.للقاضي حرية تحديد ما يعتبر مخالفا للنظام العام  -4

 الفصل الثاني 
 االلتزام مصادر 

رابطة بين شخصين احدهما دائن    )   االلتزام مرتبة مهمة في الدراسات القانونية ويمكن تعريف االلتزام بانهتحتل نظرية  
رابطة بين شخصين يلزم احدهما وهو المدين   )او انه  (  معين  بإداءيلزم المدين    واالخر مدين يحق بمقتضاها للدائن ان

قيام بعمل ايضا,    شيءالقيام بعمل اذا اعتبرنا تسليم    تناع عناي القيام او االم   (  معين  بإداء قبل االخر وهو الدائن  
دائما عمل معين من جانب    االلتزاموااللتزام سلطة تثبت لشخص معين في اقتضاء اداء معين من شخص اخر, ومحل  

االيجابي   العمل  ومثال  او سلبيا,  ايجابيا  العمل  كان  ا  (بعمل  القيام)مدين معين سواء  والتزام  لالتزام  البيع  بتسليم  بائع 
المتناع عن المنافسة غير المشروعة او  ( ااالمتناع عن القيام بعمل)مل السلبي  عالطبيب بمعالجة المريض , ومثال ال

 شهور بعدم الكتابة في غير الصحيفة المتعاقد معها.التزام كاتب م

 لرابطة قانونية واحدة الحق الشخصي وااللتزام وجهان ❖
وحقه في مطالبة المدين بالقيام بالعمل او االمتناع عن العمل   اذ ان الحق الشخصي يمثل الجانب المتمثل بالدائن ❖

 وهو الجانب االيجابي. 
 طة وهو التزام المدين تجاه الدائن .بالسلبي من هذه الرا االلتزام هو جانب المدين وهو الجانب  ❖
اال ان الفقه والفكر القانوني اتجه الى تسمية    هو تعبير عن هذه الرابطة .  االلتزاملذلك فان قولنا الحق الشخصي او   ❖

 -التالية : لألسباب بالنظر الى الرابطة القانونية من جهة المدين وذلك  بااللتزامهذه الرابطة  
 فرضه من قيد على حرية المدين. ي اهمية االلتزام لما  تأكيد الرغبة في  -1
 االلتزام عنصر سلبي في الذمة المالية للمدين.  -2
 القانوني. ان تنفيذ الرابطة القانونية يعتمد بدرجة كبيرة على سلوك المدين  -3
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 االلتزام مصادر  ◆
تنشا   الروابط  االلتزامات وتعني كيف  تستقي  التي  المنابع  القانون هو    ابتداءالقانونية بين االشخاص وجودها,    اي  ان 

اال ان نصوص القانون تبقى ساكنة وال تتحرك اال بحصول وقائع او تصرفات قانونية, عليه    االلتزامات مصدر لجميع  
 -ت تنشا عادة من المصادر التالية: افان االلتزام

 الوقائع القانونية.  -1
القانون اثرا  وتعني كل حدث مادي )وقائع, نقله او  تعديله او الغائه او  كإنشاء لحق  معينا,    احداث( يرتب عليه  او 

زواله, كواقعة موت شخص يرتب عليها القانون اثرا معينا وهو الحق في االرث, او الفعل الضار يرتب عليه القانون  
 . او الحرائق او الفيضانات  كالزالزلاثرا معينا وهو حق المضرور في التعويض, وغيرها من الوقائع 

 التصرفات القانونية.  -2
صرفات قد تكون  ت لحق او تعديله او انقضائه, وهذه ال  كإنشاء  معينة    احداث اثار قانونيةوتعني اتجاه  ارادة االفراد الى  

طرف واحد فقط مثل الهبة او الوعد   بإرادة, او قد تكون التصرفات  ركما في العقود كعقد البيع او االيجاالطرفين    بإرادة
 بجائزة. 

 القانون  -3
 مباشرة بدون االستناد الى حصول واقعة معينة. وهو ان يصنع القانون روابط قانونية بصورة 

 -الى خمسة مصادر هي:  االلتزاموقد جرت التشريعات الى تقسيم مصادر 
 اوال: العقد. 

 ثانيا: االرادة المنفردة. 
 ثالثا: العمل غير المشروع )المسؤولية التقصيرية( 

 رابعا: الكسب دون سبب) االثراء بال سبب( 
 خامسا: القانون. 

 في الفروع التالية  وسنبحث هذه المصادر
 الفرع االول

 العقد
 تعريف العقد ❖
) توافق    او هو  احد العاقدين بقبول االخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه(  هو ارتباط االيجاب الصادر من)

 ارادتين على احداث نتيجة قانونية. التقاء اي  إرادتينفالعقد هو اتحاد  او اكثر الى احداث اثر يرتبه القانون(إرادتين 
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 المبحث االول 
 تقسيم العقود 

 قسم العقود الى عدة تقسيمات منها:تن
 شائها:ناوال: تقسيم العقود من حيث ا

   عينية عقود   -ج           شكلية  عقود   -ب           رضائية. عقود  -أ      تنقسم الى      -1
    االذعان عقود  -ب        المفاوضة   عقود  -أ          الى تنقسم  -2        
هي العقود التي يكفي النعقادها تراضي الطرفين بغير ان يشترط القانون شكال معينا يفرغ فيه  : الرضائيةالعقود  -أ

 التراضي وغالبية العقود هي رضائية مثالها بيع المنقوالت كعقود بيع السيارات والحبوب والسلع االخرى. 
وهي العقود التي يشترط القانون شكال معينا لتراضي الطرفين فيها, اي ان الرضا يقتضي ان      العقود الشكلية:  -ب

عتبر  ت  يفرغ ويعبر عنه بالطريقة التي بينها القانون وهي الكتابة عادة, مثالها عقود بيع العقارات وعقد الشركة , حيث 
 الكتابة شرطا النعقاد العقد .

العينية  -ج العين:  العقود  فيها تسليم  الرضا  يقتضي ان يصاحب  التي  العقود  التسليم    وهي  العقد حيث يصبح  محل 
 متمما للرضا بحيث بغيره الوجود للعقد مثالها عقد الوديعة وعقد االعارة. 

 فائدة هذا التقسيم:
 انون. جميع العقود رضائية وان العقود الشكلية هي استثناء يجب ان يرد بها نص في الق االصل ان -1
 من عدمه بناء على توافر الشروط التي تطلبها القانون.  هذه العقود  ان هذا التقسيم يفيد في معرفة انعقاد  -2

تبطة بالعقد ر وهي العقود التي يكون للطرفين حرية التفاوض وابداء المالحظات ووضع الشروط الم فاوضة:عقود الم -أ
ال كان  حيث    وان  من  مساواة  طرف  التأثيريوجد  لكل  ان  اال  العقد  شروط  الشروط   في  يضع  ان  في  وحق  حرية 

 يرها.غرتيبات التي تحفظ حقوقه ومثال هذه العقود هي عقود البيع وااليجار والشركة و والت

االخر غير    للتعاقد وليس للطرف  ة وهي العقود التي تنعقد بان يضع احد الطرفين الشروط العامعقود االذعان:    -ب
 , وشروط عقد االذعان هي :بشأنهايستطيع مناقشتها او التفاوض  قبول هذه الشروط وال

ال  -1 محل  على  العقد  ينص  الكهرباء   ان  ايصال  عقود  ذلك  مثال  المدين(   ( للمذعن  بالنسبة  عن  االستغناء  يمكن 
 والماء. 

الفعلي هو ان يكون     قد , واالحتكار  لمتعاقد عليه من قبل الطرف االخراحتكار الشيء ا  -2 يكون فعلي او قانوني, 
فقط االول  الطرف  لدى  االخر  المحل  الطرف  يكون  ان  هو  والقانوني  له  ,  باحتكار    قانونا    مسموحا  غيره  دون  فقط 

 الشيء المتعاقد عليه. 

 ان تكون شروط التعاقد موجهة للكافة اي جميع طالبي هذا الشيء. -3
 فائدة هذا التقسيم:



 

13 

 نة.يالقانون يمنح القضاء سلطة تعديل الشروط التعسفية في عقود االذعان في حاالت معان  -أ
المذعن)المدين(  -ب  الطرف  لمصلحة  االذعان  عقود  في  الغامضة  العبارات  يفسر   تفسر  "الشك  بقاعدة  التقيد  دون 

 مصلحة المتهم" ل
 ثانيا: تقسيم العقود من حيث اثارها: 

 واحد لجانب  الملزمة العقود   -ب       للجانبين الملزمة العقود  -أ   تنقسم الى :   -1
 التبرع  عقود   -ب              المعاوضة عقود   -أتنقسم الى:       -2
وهي العقود التي تفرض بانعقادها التزامات على طرفي العقد , مثالها عقود البيع حيث  :  العقود الملزمة للجانبين  -ا 

 يلتزم البائع بتسليم المبيع ويلتزم المشتري بدفع الثمن . 
ود التي تفرض التزامات على طرف واحد فقط والطرف االخر ال التزامات  وهي العقعقود الملزمة لجانب واحد:  ال  -ب

 عليه, مثالها عقد االعارة او الوعد بجائزة.
 فائدة هذا التقسيم:

الطرف االخر على    إلجباركالدفع بالفسخ والدفع باالمتناع عن التنفيذ    ئل دفعنبين توجد وسااة للجفي العقود الملزم  -أ
 ته بينما هذه الوسائل غير متاحة في العقود الملزمة لجانب واحد. ما تنفيذ التزا

 مثال عقد البيع او االيجار.  يأخذ هي العقود التي يؤدي فيها كال العاقدين عوضا مقابل ما عقود المعاوضة:  -ا
دون ان يعطي    يأخذ والطرف االخر  مقابل    يأخذ هي العقود التي يعطي فيها احد الطرفين دون ان  عقود التبرع:    -ب

 وعقد الهبة. االعارة قد ل عمقابال مث
 :فائدة هذا التقسيم

من    -أ اال  يصح  ال  في  التبرع  محضا  ضارا ضررا  باعتباره  االهلية  كامل  للمشخص  المالية  عقود  ت الذمة  بينما  برع, 
 تى من الشخص ناقص االهلية بعد اجازة وليه. حالمعاوضة تصح 

التبرع , حيث يسال المعاوض عن العيوب حتى   د ان المسؤولية في عقود المعاوضة اشد من المسؤولية في عقو   -ب 
 الخفية منها. 

 ثالثا: تقسيم العقود من حيث طبيعتها 
 العقود االحتمالية. -ب             أ العقود المحددة :        قسم الىن ت  -1
 العقود الزمنية    -ب           العقود الفورية -تنقسم الى :        أ  -2
هي العقود التي يعلم فيها الطرفان اثناء التعاقد ما يمكن الحصول عليه من العقد اي منفعة العقد   :العقود المحددة  -ا 

 البيع   المعلومة لدى الطرفين لحظة دخولهما الرابطة التعاقدية مثل عقد 

عقد اثناء هي العقود التي ال يستطيع فيها الطرفان تحديد ما يمكن الحصول عليه من منفعة الالعقود االحتمالية:    -ب
 تحصل مثالها عقد التامين. انما امر ذلك متروك الحتماالت قد تحصل او ال التعاقد ,

 هذا التقسيم : فائدة
 ال تسمع دعوى الطعن بالغبن في العقود االحتمالية لتوقف العقد ونتائجه على احتماالت قد تحصل او ال تحصل.  -1
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التنفيذ فيها بناء على ارادة الطرفين كعقد   تأخرهي العقود القابلة للتنفيذ حال انعقادها حتى وان  د الفورية:  و العق  -ا
 البيع. 

الزمنية:  عال  -ب القود  التي  العقود  ال   تنفيذها يمكن    هي  اي  الزمن  عنصر  تنفيذها  بغير  وانما    يمكن  انعقادها  حال 
 لفترة زمنية للتنفيذ مثالها عقد االيجار وعقد العمل. جتحتا 

 فائدة هذا التقسيم: 
الزمنية   -1 العقود  في  اما  العقد,  فسخ  حالة  في  للتعاقد  السابق  الوضع  الى  الطرفين  اعادة  يجب  الفورية  العقود  في 

 مرور الزمن.فيستحيل ان يعاد الطرفان الى حالة ما قبل التعاقد الن جزءا من العقد تم تنفيذه مع  
 قود الزمنية فقط. عان تطبيق نظرية الظروف الطارئة يكون في ال -2 

 هذه اهم تقسيمات العقود اضافة الى تقسيمات اخرى للعقود ذكرها الفقه منها:
 العقود المسماة والعقود غير المسماة. -ا

 العقود البسيطة والعقود المركبة. -ب 
 العقود الجماعية والعقود الفردية. -ج
 

 المبحث الثاني 
 اركان العقد

 يضم العقد ثالثة اركان هي الرضا والمحل والسبب وسنبحثها كالتالي  
 المطلب االول 

 الرضا )) التراضي(( 
رضا وهو الركن االساسي للعقد, والرضا يتم التعبير  لفيجب التعبير عن هذه االرادة با  إرادتينلما كان العقد هو التقاء  

مشافهة او كتابة( او بالسلوك او بالمبادلة الفعلية او باي سلوك اخر ال يدع مجاال للشك في الداللة عنه اما بالكالم )  
(من القانون المدني 79كدته المادة )أ  وهو ما, والتعبير عن الرضا قد يكون صريحا او يكون ضمنيا ,  على التراضي

 العراقي حيث يعد تعبيرا عن الرضا في الحاالت التالية: 
 ة دنانير. ث بير بالكالم وهو الطريقة الشائعة كمن يقول لشخص بعتك هذا الكتاب بثالالتع -أ

 التعبير عن الرضا بالكتابة مثالها السلع المعروضة في المتاجر والمتثبت عليها اسعارها.  -ب 
الرضا    -ج عن  حالتفالم  باإلشارةالتعبير  في  الراس  تحريك  مثالها  اخرس  غير  شخص  من  كانت  ولو  حتى  ي  هومة 

 القبول والرفض كما هو متعارف عليه . 
ما  -د  وهو  بالسلوك  الرضا  عن  ا  التعبير  تصرف  اي  بالتعاطي  بالرضا  في ليعرف  للشك  مجاال  يدع  ال  بما  شخص 

 التعبير عن ارادته ومثالها هو وضع ثمن الصحيفة اليومية وتناول نسخة منها. 
ير  بعوهي الت, كما يوجد حالة اخرى  ير الصريح عن االرادةحاالت التعبجميع الحاالت التي اشرنا اليها سابقا هي    -ه

 فهو تعبير عن االرادة ببقاء واستمرار عقد االيجار. في الماجور  المستأجرالضمني عن االرادة مثالها هو بقاء 
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 لمن ضل ساكتا؟  إليجاب هل يصح ان يكون السكوت تعبيرا عن االرادة اي ان السكوت هو قبول  سؤال:
 الجواب: 

احد    -1 من  المقدم  العرض  هو  وااليجاب  والظروف,  االحوال  جميع  في  ايجابا  يعتبر  ان  يمكن  ال  السكوت  ان 
 المتعاقدين الى المتعاقد االخر.

ن السكوت هو عدم كما يقول الفقهاء المسلمين وال يصح ان يترتب  ان القاعدة العامة ان السكوت هو رفض, ال  -2
 شيء شيء.  على ال

ة العامة, وهذا االستثناء ال يكون اال بوجود نص قانوني  د من القاع  ءاسكوت قبوال في حاالت معينة استثن يعتبر ال  -3
 الحاالت التالية: في  اليه  صريح, لذك قان السكوت يعد قبوال لمن وجه االيجاب 

عليها    -ا اتفقا  شروط  تتضمن  سابقة  صفقات  توجد  ان  اي  الطرفين  بين  سابق  بتعامل  الموجه  االيجاب  ارتبط  اذا 
 المتعاقدان , ووجه من البائع ايجاب جديد للمشتري وبقي المشتري ساكتا فهو دليل على قبوله لهذا االيجاب . 

وجد اي ضرر لمن وجه اليه وانما االيجاب  ي  ان يتمخض عن االيجاب منفعة خالصة لمن وجه اليه اي انه ال  -ب 
 نافع له نفعا خالصا, ففي هذه الحالة يفسر السكوت على كونه قبوال من الطرف االخر ومثالها الهبة والتبرع. 

 متى ينتج التعبير عن االرادة اثره
 رف االخر حتى ينعقد العقد وهذا يحتاج الى طوبقابله قبول من ال  نيجب ا  ان صدور االيجاب ال يعتد به قانونا وانما 

 تفسير بعض المسائل منها: 
 .اوال: صفة االلزام لإليجاب

عاد كما يستطيع الموجب ان يعدل عن ايجابه اذ  ميعادا لحين انقضاء هذا الميد له  يكون االيجاب ملزما لصاحبه اذ حد 
 مجلس العقد  ةطيل ه قبوال من الطرف االخرلم يحدد له موعدا للقبول ولم يلقى ايجاب 

 هو المكان الذي يجمع الطرفين بحيث ينصرفان الى التباحث في امور العقد.  مجلس العقد:
 . ثانيا: سقوط االيجاب

 : التاليةيسقط االيجاب في الحاالت  
 اذا انتهت المدة المحددة لبقاء االيجاب دون ان يقترن بقبول .  -1
 االيجاب بقبول. انتهاء مجلس العقد ولم يقترن  -2
 اذا رفضه من وجه اليه صراحة او داللة . -3
 اذا عدل الموجب عن ايجابه قبل ان يقترن بقبول الطرف االخر. -4 

 ثالثا: تطابق االيجاب والقبول.
قد, حتى ينعقد العقد , اما اذا ابق القبول مع االيجاب باالتفاق على جميع المسائل الجوهرية بين طرفي العطيجب ان يت

يد د لم يتم االتفاق على جميع هذه المسائل فال يصح العقد, ام اذا اتفقا على المسائل الجوهرية واتفقا على ان يتم تح
 لية باتفاق الحق ولم يشترطا عدم انعقاد العقد في حالة عدم االتفاق على هذه المسائل فينعقد العقد.يالمسائل التفص 
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اما اذا لم يطابق االيجاب القبول فال ينعقد العقد ولكن هناك حالة اذا ما صدر القبول فيه فائدة للموجب فيذهب الفقه 
الى اعتبار القبول ايجابا جديدا وان سكوت من صدر منه االيجاب يعد قبوال كونه نافع نفعا خالصا له, كما في شخص 

ف  ألخريقول   دنانير  بثالثة  الكتاب  هذا  بالثمن  بعتك  الشراء  قبول  فيعد  دنانير  بخمسة  شرائه  قبلت  ويقول  االخر  يرد 
 المشتري. إليجاب وسكوت البائع هو قبول   االعلى هو ايجاب جديد يسقط ايجاب البائع

 رابعا: التعاقد بين غائبين.
رة ويعرف بالتعاقد وهي حالة انفصال المتعاقدين عن بعضهما البعض مكانيا وزمانيا, حيث يتم التعاقد بصورة غير مباش 

 وهي: إرادتيهما في التعاقد بين غائبين حول تحديد متى تلتقي  نظريات بالمراسلة , وقد قيلت اربعة 
 نظرية اعالن القبول   -1

لحظة ان يعلن الطرف الثاني قبوله االيجاب الموجه اليه من الطرف االول باي شكل   ينعقد ترى هذه النظرية ان العقد  
ومشيئة الطرف الثاني فان شاء يقول اعلنت   إلرادةرية منتقدة حيث انها تخضع الطرف االول  ظوصله االيجاب وهي ن

 هذا االعالن عن الموافقة.  موافقتي وان لم يشاء يقول لم اعلن موافقتي كما انه من الصعوبة اثبات 
 
 تصدير القبول   نظرية -2

رجعة فيه من قبل الطرف الثاني ويكون كذلك اذا    اال اذا اصبح القبول نهائيا ال   ينعقد ترى هذه النظرية ان العقد ال  
برسالة عند وضعها في صندوق البريد او في برقية عندما تبرق الى   (الموجب )خرج من يده موجها الى الطرف االول  

القبول نحو الطالموجب او باي وسيل القبول لم يصبح باتا    االول , وهي منتقدة باعتبار  فر ة اخرى عندما يتجه  ان 
 باعتبار ان الرسالة يمكن ان تضيع او التصل الى الموجب.

 نظرية تسلم القبول   -3
رية ان العقد ال ينعقد اال اذا سلم القبول الى الموجب فهي اكثر ضمانا من سابقتها الن القبول يرى اصحاب هذه النظ

سالة او البرقية  ر باعتبار ان تسلم الرسالة ال يعني العلم بالقبول فقد تهمل الاصبح لدى الطرف االول وهي انتقدت ايضا 
 الموجب رغم تسلمه لها. يقرأهاوال 
 نظرية العلم بالقبول  -4

الثاني اذا انها الحالة ييرى اصحاب هذه النظر  بقبول الطرف  ينعقد اال اذا علم الطرف االول الموجب  ة ان العقد ال 
الطرف الثاني, وقد اخذ القانون العراقي واعتمد نظرية العلم بالقبول    بإرادةرادتين وعلم كل طرف  االكيدة في تالقي اال

 .العقد في االتفاق على غير ذلك او وجود نص قانوني خاص يقضي بغير ذلك طرفيمع حق 
 عن االرادة في عقود المزايدات   التعبيرخامسا: 

يعتبر العطاء او العرض)الثمن( الذي يعلنه المزايد ايجابا, ويقتضي لكي ينعقد العقد ان   العلني  في حالة البيع في المزاد 
اد على اخر عرض وكل عرض جديد يعتبر ايجابا يلغي ما سبقه  ز بقبول ويتمثل القبول برسو الم  يرتبط هذا االيجاب 
 ويحتاج الى القبول. 
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 صحة التراضي 
الرضا   يكون  التي يعبر عنها من شخص   صحيحةيجب ا ن يصدر عن ارادة    صحيحالكي  واالرادة الصحيحة هي 

 ة من عيوب االرادة وهو ما سنبحثه  يكامل االهلية وتكون ارادته خال
 اوال: االهلية  

 االهلية: هي وصف يقوم بالشخص فيجعله قابال الن تكون له حقوق وعليه التزامات او واجبات.
 اهلية االداء -2اهلية الوجوب  -1ن  وتنقسم االهلية الى قسمي

 اهلية الوجوب  -1
تكو هي صالحية الشخص   الحقوق وان  عليه واجبات وكل شخص يتصف بهذه االهلية بغض   ن او قدرته الكتساب 

 نين وفاقد العقل.جالنظر عن عمره وادراكه كال
 اهلية االداء  -2

ناحية القانونية في الدخول بروابط يفرض عليه القانون  معين اي انه صالح من ال  بإداءهي قدرة الشخص في ان يلتزم  
 بموجبها التزامات وهذه االهلية تختلف باختالف االدراك والتمييز لدى االفراد من شخص الى اخر وهي تقسم كالتالي:

 كامل االهلية  -أ
عوارض االهلية  فيه عارض من    هو من اكمل سن الرشد وهي ثمانية عشر سنة كاملة ولديه كامل االدراك وليس -

 ,  حها القانون يخول بجميع الروابط التي يبد وهذا الشخص يحق له ال
 يعتبر من بلغ الخامسة عشر وتزوج بحكم قضائي بمثابة كامل االهلية   -

 معدوم االهلية  -ب
وال باطلة  تصرفاته  جميع  وتعتبر  المميز(  غير  )الصغير  السابعة  سن  يكمل  لم  من  جميع   وهو  وتعتبر  القانون    يقرها 

 عديم التمييز واالدراك ويدخل ضمن هذه الفئة المجنون مهما كان عمره. ألنهالروابط القانونية التي يدخل فيها باطلة  
 ناقص االهلية  -ج

لك العمر(  من  التمييز)السابعة  سن  اكمل  من  ب وهو  ويسمى  عشر  الثامنة  يكمل  لم  وتنقسم  نه  المميز(  الصغير   (
 تصرفاته القانونية الى : 

 له نفعا محضا بدون اي ضرر مثل قبول الهبة ةتصرفات صحيحة قانون وهي التصرفات النافع ❖
 تصرفات باطلة قانونا وهي التصرفات الضارة له ضررا محضا مثل التبرع .  ❖
 تصرفات موقوفة وهي التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وتكون موقوفة على اجازة الولي مثل عقود البيع.  ❖
 االهلية القضائية   ◆

 وهي االهلية التي تمنح بموجب امر قضائي ومن شروطها :
 ان يكمل الصبي عمر الخامسة عشر من العمر اي يكون عمره بين الخامسة عشر والثامنة عشر لم يكملها. -أ

لولي جاز للصبي  له واذا امتنع ا  مأذون هو    قرار باعتباره كامل االهلية في ما  بإصداران يقدم وليه طلبا للمحكمة    -ب 
 تقديم الطلب.
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اخلة في حدود االذن صحيحة  وتعد تصرفاته الد   باإلتجارله    مأذوناان يصدر قرار من المحكمة باعتبار الصغير    -ج
 مل االهلية. كا ت كتصرفا

بنوع  له و  ابجزء معين من امو   مقيدا  اوبجميع انواع التجارة    وصبي  اموال ال  االذن يمكن ان يكون مطلقا  بجميع  -د 
 معين من التجارة. 

 يجوز للمحكمة بطلب من الولي سحب االذن من الصغير المميز. -ه
 النيابة في التعاقد  ◆

 وهي ان يقوم شخص مقام غيره في تصرف او تصرفات قانونية معينة وهي ثالثة اواع :
 عنه وهي الوكالة.النيابة االتفاقية: وهي التي يقمها الشخص باتفاق مع شخص اخر تحل ارادته نيابة  -1
 النيابة القضائية: ويقيمها القضاء وتيمة بالوصي المنصوب. -2
 النيابة القانونية: يقمها القانون وتسمى الوالية او الوصاية المختارة .  -3

وفي العراق وحسب القانون المدني العراقي فان ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم  
 . المحكمةاو الوصي الذي نصبته  ةالمحكم

اموال   رعاية  قانون  )   القاصريناما  لسنة  78رقم  اما   1980(  المحكمة  ثم  ابوه  بانه  الصغير  ولي  حدد  فقد  المعدل 
 الوصي فهو من يختاره االب ثم من تنصبه المحكمة على ان تقدم االم على غيرها وفق مصلحة الصغير. 

   اإلرادةثانيا : عيوب 
ينعقد العقد صحيحا يجب ان يكون التعبير عن االرادة خاليا من العيوب التي تفسد هذه االرادة وعيوب االرادة في لكي  

 الغبن , االستغالل , وهي كالتالي:  القانون العراقي هي االكراه , الغلط, التغرير مع
 االكراه ) االجبار(  -1

ولكي يعتبر االكراه عيبا ممن عيوب االرادة يشترط فيه    اهرضهو اجبار الشخص على الدخول في رابطة قانونية بغير  
 :التالي

 قاع تهديده.يان يقع االكراه من شخص قادر على تنفيذ وا -ا
وهو تهديد   ملجئ  ن قد لوال االكراه واالكراه قد يكو ان يؤثر االكراه في الشخص الذي وقع عليه بحيث ما كان ليتعا  -ب 

اذ لم   ملجئالقتل او الضرب المبرح او االيذاء الشديد, وقد يكون االكراه غير  خطير جسيم محدق بالنفس او المال ك
 يكن محدقا وذو خطر جسيم كالحبس والضرب العادي. 

 غير مشروعا اما اذا كان تنفيذا لواجب قانوني فال يعتبر اكراها.  اإلكراه يجب ان يكون  -ج
 االشخاص وجنسهم وحالتهم الصحية ومكان التهديد وزمانه.  ظروفيختلف االكراه حسب  -د 
 الغلط  -2

 :  التاليةالغلط فهي الخاصة بهو توهم الشيء على خالف حقيقته وابرز االحكام والضوابط 
ي  -أ يشتري قطعة  كمن  العقد  بطل  الشيء  بجنس  الغط  تعلق  الاذا  فيبطل  انها زجاج  يتبين  ثم  توافق  اقوت  لعدم  عقد 

 وبطالن محله.  اإلرادتين
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ا فالعقد موقوف على اجازة  اء التعاقد وال يتم التعاقد لوالهاذا وقع الغلط في صفة الشيء وكانت الصفة جوهرية اثن  -ب 
 له خالل ثالثة اشهر من تاريخ اكتشاف الغلط.طمن وقع في الغلط اما يجيزه او يب 

عه كمن يتعاقد مع شخص على انه مهندس معماري ثم يتبين انه عامل بناء, اذا وقع غلط في شخصية المتعاقد م  -ج
 يكون العقد موقوفا.

متوهما انه منقول الى مدينة اخرى   ألخراذا حصل غلط في نزاهة التعامل تبيح الرجوع عن العقد كمن يؤجر داره    -د 
 موقوفا.  د ويتبين غير ذلك, فيكون العق 

متوقف على وقوع الطرف االخر في نفس الغلط او كان على علم به او من  استعمال رخصة ابطال العقد    ان  -ه
 اليسير عليه العلم به . 

 ال عبرة بالغلط المادي او الحسابي ويقضى بتصحيحه.  -و
 التغرير مع الغبن   -3

وفي بعض الدول    وهو استخدام وسائل احتيالية تدفع بالمتعاقد الى الدخول في الرابطة القانونية بغيرها ما كان ليتعاقد,
فقد جمع االثنين معا اما ابرز احكام    العراقي القانون    ا ال امقعربية اعتبر التغرير لوحده عيبا والغبن لوحده عيبا مستال

 التغرير مع الغبن فهي: 
 وسيلة كانت. بأيةيجب ان يغرر بالمتعاقد  -أ

يحصل في   او هو ما ال  المألوفغير    يجب ان يقترن التغرير مع غبن فاحش والغبن هو الفرق في االداء على  -ب 
 المعامالت المشابهة.

العقد استثناء اذا كان المغبون محجورا عليه او كانت االموال للدولة او ابطال  الغبن الفاحش لوحده قد يؤدي الى    -ج
 مواال تابعة للوقف.ا
شخص غير المتعاقدين فال يكون العقد موقوفا اال اذا ثبت للعاقد المغبون علم العاقد االخر    ناذا حصل التغرير م   -د 

 باألمر.بالتغرير او كان من اليسير عليه العلم  
 عن طريق المزايدة العلنية حتى وان صاحبها غبن فاحش.  ي ال يجوز الطعن في العقود التي تجر   -ه
ه او  لفاحش موقوفا على اجازة من وقع تحت هذا التغرير فله ان يبط  تغرير مع غبن  هيكون العقد الذي يصاحب  -و

 يجيزه خالل ثالثة اشهر من تاريخ علمه بالغبن . 
 االستغالل  -4

غبن   بموجبها  يلحقه  تعاقدية  رابطة  في  فيدخل  وهواه  طيشه  او  اندفاعه  او  الشخص  خبرة  عدم  استغالل  يتم  ان  وهو 
يجوز    رفين واالستغالل كعيب من عيوب االرادة يشمل طيش المتعاقد وهواه والتتعادل التزامات الط  فاحش , وعندها ال

التوسع فيه ليشمل االمر الحاجة فاالستغالل استثناء وال يجوز التوسع في االستثناء اما حكم االستغالل فاذا كان العقد 
جاز للمستغل ان يطلب   ةلمعاوضمن عقود التبرع فيجوز ابطاله خالل سنة من تاريخ التعاقد اما اذا كان من عقود ا

 من المحكمة ان ترفع الغبن بشكل مناسب خالل سنة. 
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 الباب الثاني

 القانون التجاري 
 الفرع االول

 مفهوم العمل التجاري 
اكتفت معظم التشريعات التجارية ومنها قانون التجارة العراقي بذكر االعمال التجارية من خالل تعدادها دون االستناد 

الفقه من خالل دراساته الى وضع العديد من  الى   معايير لتحديد االعمال ذات الصفة التجارية من غيرها، لذا توجه 
من   مجموعة  الى  طرحها  النظريات في  هذه  استندت  وقد  المدني  العمل  عن  التجاري  العمل  وتمييز  لتحديد  النظريات 

 -ة :العوامل القانونية واالقتصادية ومن هذه النظريات هي التالي
 السبب  نظرية  -5الحرفة   نظرية -4المشروع     نظرية  -3التداول     نظرية  -2نظرية المضاربة    -1
 نظرية المضاربة  -1

ال  يهدف  الذي  العمل  النظرية هو  لهذه  وفقا  التجاري  والعمل  الفقه،  طرحها  التي  النظريات  اهم  من  النظرية  هذه  تعد 
تغيير او تبادل البضائع والمنتجات، والمضاربة تعني السعي وراء تحقيق الربح  تحقيق الربح من خالل المضاربة على  

اي كل عمل من شأنه تحقيق فائدة مادية)ربح نقدي(، كما ان المضاربة تتضمن عنصر الصدفة وعنصر المخاطرة،  
تح هدف  وان  للمخاطرة،  ذلك  جراء  من  ويتعرض  الفرص  استغالل  يحاول  فانه  الربح  يحقق  حتى  الربح فالتاجر    قيق 

النظرية يعتبر كافيا لوحده إلضفاء الصفة التجارية على العمل سواء تحقق الربح فعال او كانت نتيجته    هذه  الى  بالنسبة
ربح   او  فائدة  تحقيق  بهدف  الفوري  والربح  بالفوائد  يضحي  فانه  منافسيه  الستبعاد  بخسارة  يبيع  الذي  فالتاجر  الخسارة 

 تجاريا رغم خسارته. عالي مستقبال فعمله هذا يعتبر 
وهو   التجاري  العمل  لتحديد  واضحا  معيارا  قدمت  كونها  القضاء  اعتمدها  كما  النظرية  هذه  الفقه  من  جانب  ايد  وقد 
الحصول على الربح، كما انه ساعدت على استبعاد كافة االعمال التي ال تهدف الى الربح من نطاق القانون التجاري  

نية واعمال التبرع فهي التعد تجارية حسب هذه النظرية كونها ال تهدف الى تحقيق  كأعمال الجمعيات الخيرية والتعاو 
  -الربح. اال ان هذه النظرية تعرضت للعديد من االنتقادات منها:

ان معيار الحصول على الربح ال يعد وحده كافيا إلسباغ الصفة التجارية على العمل، فالربح ال يقتصر على العمل    -أ
بل انه متوفر في كافة االعمال االخرى مثل المزارعين واعمال ذوي المهن الحرة فهي اعمال تسعى وراء  التجاري فقط  

 تحقيق الربح المادي ايضا. 
ان هذه النظرية تعجز عن تفسير بعض االعمال التجارية التي ال صلة لها بعنصر المضاربة كاألعمال المتعلقة    -ب 

 باألوراق التجارية. 
 نظرية التداول   -2
تداوال    اذ تضمن  تجاريا  يعد عمال  القانوني  فالعمل  التجاري  للعمل  التداول كمعيار  )تالير( فكرة  الفرنسي  الفقيه  تبنى 

الغرض   التي يكون  التجارية في جميع االحوال  له الصفة  تثبت  القانوني  العمل  المستهلك والمنتج، اي ان  بين  للثروة 
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تناول العمل السلع واالشياء وهي في حالة السكون فان هذا العمل يخرج من  منها تحريك السلع واالشياء وتداولها فاذا  
 دائرة االعمال التجارية.

انتاجه للسوق ال يعد عمله تجاريا، والمزارع الذي يحصد مزروعاته وال يطرحها في السوق ال يعد  فالمنتج قبل طرح 
راد عائلته ال يعد عمله تجاريا، اال ان هذه االعمال  عمله تجاريا، والمستهلك الذي يشتري السلع لغرض استهالكها مع اف

تعتبر تجارية اذا تم تداولها بين عدد من الوسطاء وانتقلت فيما بينهم مثل تاجر الجملة وتاجر المفرد الذي يشتري منه  
 فعملهم يعد تجاريا.

 -وقد تعرضت هذه النظرية لالنتقاد ومن هذه االنتقادات :
معيار التداول لوحده لمنح االعمال الصفة التجارية فهي ال تضفي الصفة التجارية على    ال يمكن االعتماد على    -أ

 عمل المنتج االول )المزارع( مع العلم انه اول من يضع السلعة او البضاعة في التداول. 
لمشرع ال يعدها  ان اعمال الجمعيات التعاونية واالستهالكية والخيرية رغم انها تتضمن تداوال للسلع والخدمات فان ا  -ب 

 من االعمال التجارية . 
 ان االعمال المتعلقة باستخراج المواد االولية ال تتضمن تداوال للثروة اال ان المشرع  يعتبرها من االعمال التجارية.  -ج
 نظرية المشروع -3

فيها انجاز العمل، فاذا تمت تذهب هذه النظرية الى ان ما يميز العمل التجاري عن العمل المدني هي الطريقة التي يتم 
تأدية العمل من خالل مشروع منظم فانه يعد عمال تجاريا ام اذا تم العمل بصورة منفردة فانه ال يعد عمال تجاريا,  
ويقوم المشروع التجاري على عنصرين هما االحتراف ووجود تنظيم مسبق اي االستعانة بمجموعة من الوسائل المادية 

 ل.كقوة العمل وراس الما
   -ان هذه النظرية وان ساعدت في تفسير وتطابقت مع بعض االعمال التجارية اال انها ايضا تعرضت لالنتقادات منها:

عجز هذه النظرية عن تفسير بعض االعمال التجارية التي تتم بصورة منفردة وليس بصيغة المشروع منها اعمال    -أ
 اليجار والتعامل باألوراق التجارية. الداللة وشراء المنقول او العقار لغرض البيع او ا 

 ان هناك بعض المشاريع كالمؤسسات الزراعية الحديثة التي تتميز بتنظيم حديث ومعقد ومع ذك التعد تجارية. -ب 
 نظرية الحرفة  -4

الحرفة  صيغة  يتخذ  الذي  العمل  هو  التجاري  العمل  ان  ومفادها  وروبلو(  )ريبير  الفقيه  من  كل  النظرية  هذه  تبنى 
بعض الت وجود  تتطلب  والحرفة  ومستمرة  ومنظمة  ثابتة  بطريقة  تجاري  استغالل  العمل في  هو  الحرفة  ومفهوم  جارية، 

 المظاهر الخارجية منها محل تجاري واستخدام قوة عمل واتصال بالعمالء وسمعة تجارية. 
 -وقد تعرضت هذه النظرية ايضا الى االنتقاد منها:

 جارية ، وال يمكن االعتماد معيار الحرفة وحده كمعيار صالح لتحديد العمل التجاري.انها ام تضع معيارا للحرفة الت -أ
 ان هذه النظرية تميل بالقانون التجاري نحو الذاتية وتجعل منه قانونا مهنيا حرفيا فقط.  -ب 
 اق التجارية.ان هناك بعض االعمال التي اعتبرها المشرع تجارية دون ان يتوفر فيها شرط الحرفة كأعمال االور  –ج 
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 نظرية السبب -5
الفقيه )ريفيران( وهي تتفق مع مفهوم النظرية الحديثة للسبب في مجال العقود، فتحديد تجارية   دعا الى هذه النظرية 
العمل يتطلب معرفة الباعث او السبب او القصد من ورائه فاذا كان الحافز او الدافع تجاريا فالعمل يعد تجاريا, ما اذا  

 الحافز او الدافع مدنيا فالعمل مدني وليس تجاريا. كان 
 -وقد تعرضت هذه النظرية حالها حال سابقاتها الى االنتقادات ومنها:

ان القصد او الدافع الذي اعتمدته هذه النظرية اساسا لها ال يمكن التعرف اليه بسهولة فهو شيء معنوي كامن في    -أ
 النفس. 

ير تجارية بعض االعمال التي اوردها المشرع كالتعامل باألوراق التجارية اذا تعتبر  ان هذه النظرية ال تستطيع تفس  -ب 
 عمال تجاريا بغض النظر عن قصد من يقوم به. 

في النهاية ينبغي علينا مالحظة ان أيا من هذه النظريات ال تقدم لوحدها معيارا كافيا لتمييز العمل التجاري عن العمل 
همت في توضيح مفهوم العمل التجاري ومن هذه النظريات يمكن ان نطرح تعريفا للعمل  المدني، ولكنها جميعا قد سا

 التجاري بانه: 
 )) العمل الذي يتوسط في تبادل الثروات والذي يتم بهدف الحصول على ربح مادي(( 

 الفرع الثاني
 انواع االعمال التجارية

   -يقسم الفقه االعمال التجارية الى اربعة انواع وهي: 
 االعمال التجارية بطبيعتها او االصلية   -1

وهي االعمال التي ذكرها المشرع في القانون وخصها بوصف التجارية وهي قسمين االول اعمال تعتبر تجارية ولو     
تعتبر ال  واعمال  التجارية(  )كاألوراق  واحدة  مرة  اي  منفردة  توريد    وقعت  المشروع)  صيغة  اتخذت  اذا  اال  تجارية 

التجارة   قانون  من  الخامسة  المادة  في  ذكرت  التي  هي  االصلية  التجارية  االعمال  ومثال  والدعاية(  النشر  البضائع، 
 العراقي.

 االعمال التجارية بالتبعية.  -2
ا     الشخص  صفة  من  التجارية  صفتها  تكتسب  ولكنها  مدنية  اعمال  االصل  في  التاجر، وهي  وهو  بها  يقوم  لذي 

فالتاجر الذي يشتري الوقود او اآلالت او االثاث المكتبية فهو يشتريها لالستهالك وليس للبيع ومع ذلك فان هذا الشراء 
 يعد عمال تجاريا بالتبعية ألنه تابع لتجارته . 

 االعمال التجارية الشكلية  -3
شكليتها وليس بسبب محتواها وال بسبب صفة القائم بها ومنها  وهي االعمال التي تكتسب صفتها التجارية بسبب      

 التعامل باألوراق التجارية في العراق)الحوالة / الصك / الكمبيالة(. 
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 االعمال التجارية المختلطة -4
ألخر       بضاعة  تاجر  يبيع  ان  ومثالها  االخر  للطرف  ومدنية  طرف  الى  بالنسبة  تجارية  تعتبر  التي  االعمال  وهي 

 ستهالكها. بقصد ا
 المعدل 1984( لسنة 30االعمال التجارية وفقا لقانون التجارة العراقي رقم)

فعل  كما  التعداد  سبيل  على  التجارية  االعمال  ذكر  اسلوب  اتخذ  وانما  التجاري  للعمل  تعريفا  القانون  هذا  يتضمن  لم 
القانون العراقي جاء على سبيل الحصر وليس المثال المشرع الفرنسي والمصري ، اال ان تعداد االعمال التجارية في  

 -والداللة ،وقد تعرض هذا الموقف الى االنتقادات من قبل الفقه بسبب:
 انه ال يمكن حصر جميع االعمال التجارية الواقعة في التعامل اليومي.  -1
التطور الصناعي والتكنولوجي الذي ال يمكن التنبؤ بما يستجد من االعمال التجارية المستقبلية خصوصا في ظل    -2

 اصبح يتقدم بخطوات متسارعة جدا مما يؤدي الى بروز الكثير من االعال التجارية التي ال يمكن اخضاعها للقانون.

(  16-12-7حسنا فعل المشرع العراقي عندما اجاز القياس على بعض االعمال التجارية كما جاء في الفقرات)  -3
 من المادة الخامسة.

االعمال    اما وهي  السادسة  والمادة  الخامسة  المادة  في  جاءت  فقد  العراقي  القانون  ذكرها  التي  التجارية  االعمال  اهم 
 -التالية:

 شراء المنقول والعقار ألجل البيع او التأجير بقصد الربح. -1
 توريد البضائع والخدمات.  -2
 دير.استراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب االستيراد والتص -3
 الصناعة وعميالت استخراج المواد االولية. -4
 النشر والطباعة والتصوير واالعالن.  -5
 مقاوالت البناء والهدم والترميم والصيانة.   -6
 خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والمالعب ودور العرض المختلفة االخرى.  -7
 البيع في محالت المزاد العلني. -8
 نقل االشياء او االشخاص.  -9

 شحن البضائع او تفريغها او اخراجها.  -10
 استيداع البضائع في المستودعات العامة.  -11
 التعهد بتوفير متطلبات الحفالت وغيرها من المناسبات االجتماعية.  -12
 عمليات المصارف.   -13
 التامين. -14
 التعامل في اسهم الشركات وسنداها.  -15
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 تجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والداللة واعمال الوساطة التجارية االخرى. الوكالة ال -16
 التعامل باألورق التجارية.  -17

 -وفيما يلي شرح لألعمال المذكورة:
 شراء المنقول او العقار ألجل البيع او  التأجير بقصد الربح. -اوال:

 -تجاريا وهي:وهنا يجب توافر ثالثة شروط حتى يعد العمل 
 الشراء بقصد البيع او االيجار.  -1
 ان ينصب الشراء على مال منقول او عقار.  -2
 ان يكون الغرض من الشراء ألجل البيع او االيجار هو الحصول على الربح.  -3

 الشرط االول : الشراء بقصد البيع او االيجار .
 او االيجار.يتكون هذا الشرط من عملتين مترابطتين هما الشراء والبيع 

ويقصد بالشراء ان يكون الحصول على المنقول او العقار بمقابل او بعوض سواء كان هذا المقابل نقودا   الشراء :  -1
 او ماال عينيا.

وبناء عليه فان الشخص الذي يبيع ماال حصل عليه عن طريق غير الشراء كالهبة او االرث او الوصية فال يعد عمله 
 -بح ام لم يتحقق ، وبناء على ذلك ال تعد االعمال التالية تجارية طالما لم يسبقها عملية شراء:تجاريا سواء تحقق له ر 

 اعمال االنتاج الزراعي   -أ
ويطلق عليها اعمال المنتج االول فال يعد عمال تجاريا قيام المزارع ببيع منتجاته الزراعية وكذلك شرائه للبذور واالسمدة 

انتاجه الزراعي, اما اذا قام المزارع بتأسيس مصنع لتصنيع منتوجاته الزراعية فان عمله  واآلالت لغرض استخدامها في  
 يعتبر تجاريا. 

 االنتاج الفكري والذهني. -ب
تجارية   اعمال  وليست  مدنية  اعمال  هي  فهذه االعمال  والملحن....الخ،  والنحات  والرسام  والفنان  المؤلف  اعمال  وهي 

 شراء ، سواء قام المؤلف بنشر مؤلفه على حسابه او عن طريق ناشر. كونها لم يسبقها عملية 
اما من يقوم بنشر هذه االعمال فان عمله يعد تجاريا النه يقوم بشراء حق التأليف بقصد البيع كما انه يستهدف تحقيق  

 الربح.
 ذوي المهن الحرة.  -ج

كاتهم الفكرية والذهنية وخبرتهم العلمية والعملية التي  ال تعد اعمال ذوي المهن الحرة اعماال تجارية كونهم يستثمرون مل
تتطلب كفاءة وخبرة فنية وعلمية كاألطباء والمحامين والمهندسين، فأعمال ذوي المهن الحرة ال يسبقها عملية شراء كما 

يت  هم  بل  مقابل عملهم  ارباح  على  يحصلون  ال  انهم  كما  التعامل  الشخصية في  الثقة  تقوم على  اعمالهم  قاضون  ان 
 مقابل للخدمة التي يقدمونها. 
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اما عمل الصيدلي فان عمله كان سابقا يعد مدنيا، اما االتجاه الحديث في الفقه والقضاء فانه يعتبر عمل الصيدلي من 
االعمال التجارية كونه يسبقه عملية شراء لألدوية ويلحقها بيع لهذه االدوية الهدف منها الحصول على الربح وقد اخذ  

 التجاه القضاء العراقي. بهذا ا
اما اذا قام ذوي المهن الحرة كاألطباء والمهندسين بأعمال تتجاوز طبيعة عملهم ومهنتهم فان عملهم يعد تجاريا كما لو  

 انشاء طبي بمستشفى او اقام مهندس مكتب للمقاوالت الهندسية. 
 البيع او التأجير -2

راء المنقول او العقار لغرض البيع او االيجار، اما اذا كان لكي تتحقق الصفة التجارية يجب ان يكون الهدف من ش
فيها فان   السكن  دارا لغرض  تجاريا . فمن يشتري  يعد  العمل ال  الشخصي فان  او االنتفاع  بهدف االستهالك  الشراء 

 عمله يعد مدنيا وليس تجاريا .
ع عبء اثبات البيع على من يدعي ويجوز  فالبيع او االيجار هو المعول عليه إلسباغ الصفة التجارية على العمل ويق

 ان يكون البيع او االيجار سابقا او الحقا لعملية الشراء.
 الشرط الثاني: ان يرد الشراء على مال منقول او عقار.

المنقول بالمال  والمكيالت  يقصد  والحيوانات  والعروض  النقود  فيشمل  تلف  دون  تحويله  او  نقله  يمكن  كل شيء   ((
واالموال المنقولة على نوعين االولى هي االموال المنقولة المادية وتتمثل    ها من االشياء المنقولة((والموزونات وغير 

واالوراق   القروض  وسندات  الشركات  المعنوية كاسهم  االموال  الثانية فهي  اما  انواعها  اختالف  على  والبضائع  بالسلع 
 التجارية والرسوم الصناعية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها.

))فهو كل شيء له مستقر ثابت بحيث ال يمكن  نقلة او تحويله دون تلف ويشمل البناء والغراس واالرض  اما العقار
 والجسور والعمارات والطرق وغيرها((.

 ويجب ان يرد الشراء على هذه االموال حتى يعد العمل تجاريا ويكتسب الصفة التجارية. 
 الشرط الثالث: الحصول على الربح. 

يكون القصد من البيع او االيجار هو الحصول على الربح حتى يعتبر العمل تجاريا اما اذا كالشراء بقصد  يجب ان  
االستهالك او االنتفاع الشخصي او التبرع به فانه ال يعد عمال تجاريا ، كما ان اعمال الجمعيات الخيرية والتعاونيات  

الربح بل انها تشتري المنقول او العقار وتبيعه الى اعضائها او  االستهالكية ال تعتبر تجارية كونها ال تهدف ال تحقيق  
المواطنين بسعر الكلفة او بربح مخفض. وال يشترط ان يتحقق الربح إلثبات الصفة التجارية فالعمل حتى وان ادى الى  

 الخسارة فان ذلك ال ينفي الصفة التجارية عنه. 
 االستئجار ألجل التأجير ثانية بربح.  -2

ن يقوم شخص باستئجار منقول او عقار لغرض تاجره مرة ثانية بهدف الحصول على الربح ، وهذا العمل يعدا ومفاده ا
 تجاريا كونه يعتمد على المضاربة عن طريق اعادة التأجير ثانية لغرض الحصول على مردود مادي هو الربح.

 
 توريد البضائع والخدمات.-ثانيا:
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بتجهيز شخص اخر ببعض االموال المنقولة على دفعات متتالة خالل فترة زمنية  عقد يلتزم بموجبه شخص  ))التوريد  
 (( معينة لقاء ثمن او اجرة متفق عليها حسب ما كان تسليم االموال على سبيل البيع او االجارة

توريد فقد  مثال ذلك توريد الغذاء الى المستشفيات او المالبس او الغذاء الى الجيش ، وال يهم صفة من يقوم بعملية ال
والغاز   كالماء  الخدمات  توزيع  ايضا  التوريد  ويشمل   ، الخاص  القانون  اشخاص  او  العام  القانون  اشخاص  من  كون 

 والكهرباء. 
 استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب االستيراد والتصدير.  -ثالثا:

ستيراد في الواقع هو عملية شراء وكل عملية  االستيراد والتصدير يكون بين الدول فهو يندرج ضمن البيوع الدولية, واال
 تصدير هو عملية بيع والعكس صحيح بالنسبة للطرف االخر.

واالستيراد والتصدير هو عمل يتم بصيغة المشروع وعلى وجه االحتراف من قبل االشخاص سواء كانوا من اشخاص 
 القانون العام او الخاص او المختلط.

هي مكاتب متخصصة تقوم بأعمالها على وجه االحتراف وتهدف الى الحصول على اما مكاتب االستيراد والتصدير ف
الربح المادي اي العمولة وعملها يتضمن تقديم المشورة والخبرة الى المستوردين والمصدرين وغيرهم عن السوق التجارية  

 العالمية, وتقوم فكرة مكاتب االستيراد والتصدير على التوسط بقصد تحقيق الربح. 
 الصناعة وعمليات استخراج المواد االولية.  -ا:رابع

يشترط ان  الصناعة هي عملية تحويل المواد االولية الى مواد مصنعة او نصف مصنعة لقضاء حاجات االنسان. وال
 تكون المواد المستخدمة في الصناعة من المواد الخام بل يمكن ان تكون نصف مصنعة مثل تحويل الخشب الى اثاث.

وردت كلمة الصناعة بصورة مطلقة لذا فان كل عمل صناعي يعد عمال تجاريا, وتقوم تجارية العمل الصناعي  وقد  
كونه عمال يتضمن فكرة تداول السلع والبضائع بين المنتج والمستهلك كذلك توافر عنصر المضاربة على راس المال 

 وقوة العمل بقصد الربح.
يات التي تتضمن استخراج المواد االولية من باطن االرض او قاع البحار مثالها  اما استخراج المواد االولية فهي العمل

 استخراج النفط او الفحم او الغاز السائل وهذه العمليات تتم بشكل محترف وتقوم على فكرة المضاربة بهدف الربح.
 النشر والطباعة والتصوير واالعالن. -خامسا:

والفني للمؤلفين والفنانين الى الجمهور اي ان الناشر هو وسيط بين هؤالء    وهي اعمال النشر وايصال االنتاج الذهني
 في تداول هذا االنتاج.

خالل  من  الثروة  تداول  مجال  في  يصب  فهو  االعالن  اما  الصناعة,  اشكال  من  شكل  فهي  والتصوير  الطباعة  اما 
 تفادة منها.تعريف الجمهور بأنواع االنتاج والخدمات بغية زيادة تصريف البضائع واالس

 
 

 مقاوالت البناء والترميم والهدم والصيانة.  -سادسا:
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وهي عمليات بناء العقارات وترميمها وهدمها وصيانتها مهما كان نوع العقارات او الغرض منها انشائها واعمال الطرق 
وهذه االعمال تعد تجارية سواء والجسور, وتجارية هذا العمل متأتية كونها تتم بصيغة االحتراف والدافع منها هو الربح  

 اقتصر التعهد على تقديم العمل او تقديم العمل والمواد معا.
 خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والمالعب ودور العرض المختلفة.  -سابعا:

سلية وتقديم المواد الى  يقوم عمل هذه المكاتب والمحالت على تقديم الخدمات مقابل عوض مالي ينصب على ترفيه وت
يمكن   وهنا  البيع,  بقصد  شراء  على  ينطوي  وعملهم  االشخاص,  خدمات  على  المضاربة  فكرة  يتضمن  وهو  الجمهور 
وحدائق  المسارح  كأعمال  الفقرة  نص  حسب  تجارية  اعماال  واعتبارها  المذكورة  باألعمال  شبيهة  اخرى  اعمال  اضافة 

 الحيوان وغيرها.
 ت المزاد العلني.البيع في محال -ثامنا:

محالت المزاد العلني هي المحالت المخصصة لعرض وبيع االموال المنقولة وبأسلوب المزايدة العلنة حيث يرسو المزاد 
 على اعلى سعر يتقدم به احد المشاركين في المزاد.

صي وتأخذ  التجاري  المشروع  بصيغة  تتم  كونها  التجاري  العمل  صفة  المحالت  هذه  في  البيع  االحتراف  ويكتسب  غة 
وبهدف الحصول على الربح, اما اذا تمت عملية البيع خارج هذه المحالت حتى لو كانت بأسلوب المزايدة العلنية فال 

 يعد العمل تجاريا مثال ذلك المزايدات التي تجريها بعض دوائر الدولة بصورة عرضية مثل الكمارك ودوائر التنفيذ. 
 نقل االشياء او االشخاص. -تاسعا :

من مكان الى  )) اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شيء او شخص  لنقل هو تغيير مكان االشياء او االشخاص وهوا
المعدل كافة انواع النقل وهي القل البري والنهري   1983( لسنة  80وقد نظم قانون النقل رقم )  اخر لقاء اجر معين((

 والجوي والبحري. 
النقل  الخاص, وتجارية  او  العام  القانون  به سواء كان من اشخاص  القائم  أيا كانت صفة  تجاريا  النقل عمال  ويعتبر 

ي الغالب والهدف منه الحصول على الربح اما اذا قام بالنقل  تتأتى من كونه يتم بصورة احترافية وبصيغة المشروع ف 
شخص مدني ال يحترف النقل, بنقل االشياء او االشخاص في الواسطة التي يملكها فان عمله يعتبر عمال مدنيا وليس  

 تجاريا حتى لو تقاضى عن ذلك اجرة معينة. 
 شحن البضائع او تفريغها او اخراجها. -عاشرا :

متعلقة بشحن البضائع ووضعها في وسائط النقل او انزالها منها)تفريغها( وتسليمها الى الجهة المرسلة وهي االعمال ال
اليها , اما اخراجها فيقصد بها تخليص البضائع من حوزة سلطات الكمارك وتسليمها الى الجهة المرسلة اليها, وهذه  

 االعمال تتم على وجه االحتراف وبهدف الحصول على الربح.
 
 
 استيداع البضائع في المستودعات العامة.  -دي عشر:حا
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هو العامة  المستودعات  في  بتسلم بضائع  االيداع  معنويا  او  كان  لديه شخصا طبيعيا  المدع  بمقتضاه  يتعهد  ))عقد 
 وحفظها لحساب المودع له او لمن تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بمقتضى السندات التي يملكها(( 

العامة هي االماكن التي توضع بها البضائع او المحاصيل الزراعية لفترة زمنية معينة وعملية االستيداع  والمستودعات  
هي عملية منظمة وفق القانون وتتم لقاء اجر معين متفق عليه, وتصدر عنه وثائق تسمى شهادة االيداع التي تثبت  

يه اال وفقا للقانون ومن له حق التصرف , ويشترط  ملكية البضاعة وال يجوز للمستودع التصرف باألموال المودعة لد 
 العتبار هذا العمل تجاريا ان يتم على وجه االحتراف ويهدف لتحقيق الربح. 

 التعهد بتوفير متطلبات الحفالت وغيرها من المناسبات االجتماعية.  -ثاني عشر: 
طبيعة   عن  النظر  بغض  االجتماعية  المناسبات  مستلزمات  تهيئة  اعمال  سواء  وتتضمن  المستفيدة  والجهات  المناسبة 

كانوا من اشخاص القانون العام او القانون الخاص , وهذا العمل يتم دائما بصيغة االحتراف حيث تتواله جهات محترفة 
 ومتخصصة بأداء هذه الخدمات.

 عمليات المصارف. -ثالث عشر:
منه المهام  من  العديد  وتتولى  االقتصادي  النشاط  في  مهم  دور  والقروض  للمصارف  والودائع  الصرف  عمليات  ا 

وخطابات الضمان, والعمل المصرفي يتم بصورة محترفة ويتضمن المضاربة على راس المال والعمل بقصد الحصول 
على الربح, وقد اعتبر المشرع كافة االعمال المصرفية اعماال تجارية سواء كانت بمقابل او دون مقابل او قامت بها 

 الخاص وبغض النظر عن صفة الشخص الذي يتعامل مع هذه المصارف. مصارف القطاع العام او
 التامين.  -رابع عشر:

او اي  التامين مرتبا  ايرادا  او  المال  مبلغا من  المستفيد  الى  او  له  المؤمن  الى  يؤدي  ان  المؤمن  يلتزم  به  )) عقد 
اخرى يؤديها المؤمن    ة ماليةتعويض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك مقابل اقساط او اي دفع

 له للمؤمن(( 
والمسؤولية   واالصابات  الحريق  وضد  السرقة  ضد  التامين  فمنه  ضده,  المؤمن  الخطر  نوع  حسب  التامين  ويختلف 
يتم على وجه االحتراف ويقوم به على االغلب شركات متخصصة تهدف الى الصول  وغيرها, والتامين عمل تجاري 

التامين االعتيادي وهو ان  على الربح, والتامين على ن  التامين باإلقساط وهو يقوم على فكرة الربح وهو  وعين, االول 
فنية   اسس  وفق  ويتم  ضده,  المؤمن  الحادث  حدوث  او  تحقق  عند  المستفيد  الى  التعويض  مبلغ  التامين  شركة  تدفع 

 معينة. 
متشابهة, ويتم بدفع مبلغ معين من    الثاني التامين التبادلي وهو يقوم بين مجموعة من االشخاص يتعرضون لمخاطر

كل شخص منهم بصورة اشتراكات شهرية لتصبح رصيدا يصرف ألي شخص منهم يتعرض لحادث معين .وسابقا الفقه 
والقضاء لم يعتبر التامين التبادلي عمال تجاريا كونه يقوم على فكرة التعاون والتضامن والنتفاء عنصر الربح فيه, اال  

 في فرنسا اخذ يميل الى اعتباره عمال تجاريا. ان االتجاه الحديث 
 التعامل في اسهم الشركات وسنداتها. -خامس عشر:
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الربح,  على  الحصول  بقصد  تأسيسها  وسندات  الشركات  اسهم  على  يرد  تصرف  اي  او  والشراء  البيع  عمليات  وهي 
خالل وسطاء يبيعون ويشترون اسهم الشركات وعمليات بيع وشراء االسهم تتم حاليا في سوق بغداد لألوراق المالية من  

 سواء كانت عامة او خاصة او مختلطة. 
 الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل واعمال الداللة والوساطة التجارية االخرى. -سادس عشر:

معنوي من خارج    )) كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي اوالوكالة التجارية  
القوانين   في  عليها  منصوص  اخرى  وكالة  اية  او  تجاريا  تمثيال  او  بالعمولة  او  تجارية  وكالة  كانت  سواء  العراق 

 العراقية((
ويعتبر الوكيل التجاري نائبا عن االصيل حيث يقوم بالمعامالت التجارية باسم ولحساب الموكل وبذلك فان اثار الوكالة 

 س الوكيل.تنصرف الى الموكل ولي
واثار   ))عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بالعمولة بإجراء التصرف القانوني باسمه ولحساب الموكل(( اما الوكالة بالعمولة

هذه الوكالة تنصرف الى الوكيل بالعمولة وليس الموكل طالما انه يجري التصرفات باسمه وليس باسم موكله, ويترتب  
   -:على الوكالة بالعمولة االثار التالية

 ان الوكيل بالعمولة هو الملتزم تجاه من يتعاقد معه طالما يجري التصرف باسمه. -أ
 ليس للمتعاقد مع الوكيل بالعمولة ان يقيم دعوى مباشرة قبل الموكل. -ب 

فهي بالنقل  الوكالة  الناقل اما  باسم  بها  يتعلق  وما  القانونية  بالتصرفات  يقوم  بان  بمقتضاه  الوكيل  يلتزم  عقد   ((
اما الداللة فهي عملية تتضمن التقريب بين شخصين لكي يتعاقدا نظير عمولة او اجرة يتقاضاها الدالل ولحسابه((.  

اللة تعد عمال تجاريا اذ تمت بصيغة  من طرفي العقد حسب االتفاق او بنص القانون والدالل وسيط وليس وكيل, والد 
 االحتراف سواء كانت االعمال تجارية او مدنية.

التجاري ))وهي كل اتفاق يتم بين طرفين يتعهد بمقتضاه طرف  وتدخل ضمن اعمال الوكالة التجارية اعمال التمثيل  
 مستديمة في منطقة معينة((يسمى الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم ولحساب الطرف االخر وهو الموكل, بصفة 

ويختلف التمثيل التجاري عن الوكالة بالعمولة , في التمثيل التجاري تبرم التصرفات القانونية باسم ولحساب الموكل, اما 
 في الوكالة بالعمولة تتم التصرفات باسم الوكيل ولحساب الجهة  الموكلة له. 

 هدف الحصول على الربح, وهي من اعمال التوسط. وجميع هذه االعمال يجب ان تتم على وجه االحتراف وب
 التعامل باألوراق التجارية. -سابع عشر :

))محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاها  شخص او يأمر شخصا اخر فيه بإداء مبلغ محدد  الورقة التجارية هي
 من النقود في مكان وزمان معينين ويكون قابال للتداول بالتظهير او بالمناولة(( 

واالوراق التجارية هي ))الحوالة التجارية )السفتجة( والصك والكمبيالة) السند لألمر(( ويعتبر التعامل باألوراق التجارية  
 عمال تجاريا بغض النظر عن الغرض الذي الشئيت من اجله والشخص الذي يتعامل بها ونيته .  

 الفصل الثالث 
 التـــــاجــــر 
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التجار بنظام قانوني خاص بهم, وذلك لما تتمتع به التجارة  والتجار من خصوصية بالنسبة الى لقد خص القانون فئة  
االقتصاد وتطور المجتمع , فهم يخضعون لنظام االفالس ومسك الدفاتر التجارية وغيرها من    ةالمشرع ودورهم في تنمي 

 ات التاجر.الواجبات والحقوق, وسنبحث في هذا الفصل في فرعين تعريف التاجر وواجب
 الفرع االول

 شروط اكتساب صفة التاجر 
( التي عرفت 7تطبق قواعد القانون التجاري على العمل التجاري وعلى كل من يكتسب صفة التاجر وحسب المادة ) 

) بأنه كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه الخاص على وجه االحتراف عماًل تجاريًا وفق  التاجر  
هناك نوعين من التجار االول التاجر الشخص الطبيعي والثاني    ومن خالل هذا التعريف يتبين لنا  القانون(احكام هذا  

   .التاجر الشخص المعنوي)الشركات(
 المبحث االول 

 التاجر الشخص الطبيعي 
ان قانون التجارة العراقي هو قانون موضوعي حيث اعتمد على االعمال التجارية إلضفاء صفة التاجر على الشخص  

شروط الكتساب  هناك    ان  الذي يمارس العمل التجاري بصيغة االحتراف  وباسمه ولحسابه الخاص, ومن هذا نستنج 
  -:صفة التاجر وهي

  .احتراف العمل التجاري  -ا 
 . النشاط التجاري باسمه ولحسابه الخاص ان يمارس  -ب 
  .توفر األهلية الالزمة لممارسة العمل التجاري  -ج
 مشروعا   العمل يكون  ان -د 
 التجاري  ان يحترف الشخص العمل أواًل: 

توج هو  االحتراف  ل  ه  يان  معين  نشاطالشخص  غرض  لتحقيق  معين  بعمل  للقيام  ومعتاد  رئيسي  بشكل   ويتكون   ه 
واالعتياد ( مع مالحظة ان األعمال التي يجب القيام بها يجب ان تكون من    ،من عنصريين هما ) الحرفة  االحتراف  

الحرفة :  هوم , ويتضمن شرط االحتراف عنصرين هما الحرفة واالعتياد ومفاألعمال التجارية التي نص عليها القانون 
  ، له بحيث تكون مصدر من مصادر رزقه او عيشه  او حرفة    مهنة    هنشاط الفرد للقيام بعمل معين واتخاذ   تكريسهي  

ما االعتياد:  أ وإذا مارس المزارع مهنة الصناعة إلى جانب مهنته األصلية فان هذا ال يمنع من ان يكتسب صفة التاجر
المادية   الناحية  العمل من  التجاريةفهو تكرار  يتطلب    او تكرار مجموعة من األعمال  بصورة مستمرة او متقطعة وال 

االعتياد قيام الشخص بنوع واحد من العمل او بوجود محل تجاري فعنصر االعتياد يعد متوافرا سواء تعاطى الشخص 
 بعمل واحد او مجموعة من االعمال سواء كانت متشابهة او مختلفة.

لو   االعتياد  توفر  اذا  يتخذها  لكن  ان  دون  األسهم  وشراء  ببيع  شخص  قام  فلو  التاجر  صفة  الكتساب  يكفي  فال  حده 
, ومسالة االحتراف  مصدر من مصادر رزقه فانه ال يكتسب صفة التاجر ولكن تبقى األعمال محتفظة بصفتها التجارية

 .هي مسالة وقائع لمن يدعي بها اثباتها بكافة طرق االثبات بما فيها البينة والقرائن
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 االستثناءات الواردة على مبدا االحتراف  
على الرغم من احترافه للعمل هناك حاالت توفر فيها شروط اكتساب صفة التاجر وال يكتسب الشخص هذه الصفة   

التجاري اال ان المشرع استثنى بعض االشخاص المعنوية والطبيعية من هذا الوصف  العتبارات تتعلق بطبيعة العمل 
  -:وهمة لهؤالء االشخاص والمهمة المحدد 

 الدولة واألشخاص المعنوية العامة  -أ
الواقع المعاصر بصيغ متعددة تبعا للمفهوم الفلسفي والسياسي للدولة وصور النشاط   تمارس الدولة النشاط التجاري في

 -:إحدى األوجه التالية وهي التجاري للدولة قد يتخذ 
 النفط  تصدير مثل بممارسته الخاص  للقطاع تسمح  وال التجاري  النشاط الدولة على تهيمن قد  -1 
 واالستيراد والتصدير والزراعة. القطاع الخاص مثل المستشفيات النشاط التجاري إلى جانب الدولة قد تمارس  -2 

 .  قد تكتفي الدولة بدور اإلشراف والرقابة للعمل الذي يمارسه القطاع الخاص مثل نقل الركاب والمطاعم -3
عامة ولكن مصلحة الالتحقيق  لوأيا  كان األمر فأن الدولة ال تكتسب صفة التاجر ألنها تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين  

التجارية اذا كان الغرض منه تبقى محتفظة  بصفتها  تقدم بها  . كما يجب مالحظة ان الشركات الربح  ااألعمال التي 
العامة تكتسب الصفة التجارية وتعتبر تاجرا بالرغم من تبعيتها للدولة بشرط ان ال يتعارض ذلك مع طبيعة الخدمات 

تطب  امكانية  عدم  يعني  وهذا  تؤديها,  االفالس التي  نظام  مثل  الشركات  هذه  على  التجاري  القانون  انظمة  بعض  يق 
الشركات  لهذه  ضامنة  فالدولة  للمواطنين  الشركات  هذه  تقدمها  التي  الخدمات  مع  النظام  هذا  يتعارض  اذ  التجاري, 

  وافالس هذه الشركات يعني افالس الدولة وهذا ال يمكن قبوله وال يمكن ان ينص عليه المشرع .
ارباب الحرف الصغيرة  -ب   
( والحرفة الصغيرة  1( الفقرة)11استثنى القانون التجاري ارباب الحرف الصغيرة من وصف التاجر حسب نص الماد ) 

)) كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصرا في ذلك على نشاطه البدني او على استخدام االت ذات هي  
تثناء ارباب الحرفة هو رغبة المشرع من تحرير ارباب هذه الحرف من االلتزامات  والعلة من اس  قوة محركة صغيرة((

 المرهقة التي يخضع لها التاجر, كما انهم يزاولون حرفا ذات نفقات زهيدة تدر عليهم موارد قليلة تكفي لسد معيشتهم. 
الفئة لذلك فان التمييز بين  ويتضح ان التعريف قد ورد بصيغ وعبارات عامة دون تحديد لضوابط عامة لتحديد هذه  

 التاجر وارباب الحرف الصغيرة يكون متروكا للقضاء في حالة قيام نزاع معين. 
يقع في مرتبة وسط بين فئة التجار والعمال االجراء, فالحرفي كالعامل االجير يقوم بعمل    اليدويين(   والحرفي )الصناع

مستقل في عمله ويقوم بعمليات التصنيع التي تدر عليه ربحا    يدوي لكنه ال يخضع إلدارة احد, وهو يشبه التاجر ألنه
 بنفسه او مساعدة افراد اسرته او بعض المساعدين من العمال.

 وقد اعتمد القضاء الفرنسي العناصر التالية لتمييز حالة الحرفي وهي :
 م بالطابع الذهني والفكري.ان الحرفي عامل يدوي وهو يتميز عن ذوي المهن الحرة والفنانين الذين يتميز عمله -1
 ان الحرفي يؤدي اعمال ذات طابع موحد ويتميز عمله والخدمات التي يقدمها بالطابع الشخصي.  -2
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الحرفي هو رئيس لمشروع ذو طابع متواضع من حيث عدد المكائن واالت والعمال والمواد االولية التي يستخدمها   -3
 للقضاء  المشروع دون تحديد, حيث ان تقدير ذلك يعود 

على الحرفي ان ال يمارس أعماال تجارية ال عالقة لها بنشاطه في مجال االنتاج او التحويل او التصليح او تقديم    -4
 الخدمات. 

الحرفي صفة  الخياط والحداد والنجار والساعاتي والمصور والكهربائي.......الخ. ويكتسب  الحرف  ويعتبر من ارباب 
 بع واسع ومنظم تزيد عن حدود حرفته. قام بأعمال ذات طا اذا التاجر

.باسمه ولحسابه الخاص ةالتجاري لألعمال الشرط الثاني: ممارسة الشخص   
كون    ال يكفي الكتساب صفة التاجر ان يحترف الشخص العمل التجاري بل يجب ان يكون باسمه ولحسابه الخاص,

التجارة تقوم على االستقالل التام وتفرض االئتمان الشخصي ويتحمل بذلك التاجر جميع االثار والتبعات التي تترتب  
ولكن هناك مجموعة    على مزاولته للعمل التجاري, وبذلك فان الشخص الذي يمارس التجارة لحساب غيره ال يعد تاجرا.

  : بون صفة التاجر وهممن األشخاص يمارسون العمل التجاري وال يكتس 
    التجارية المحالت في  والمستخدمون  العمال  -1

 وا وهؤالء ال يكتسبون صفة التاجر ألنهم يعملون باسم ولحساب صاحب المحل ويربطهم به عقد العمل حتى لو اشترك
الذي يفوضه التاجر إلنجاز بعض  في جزء من األرباح التاجر الوكيل العادي  االعمال التجارية  , وال يكتسب وصف 

 لحسابه الخاص التجاري. 
 المدراء المفوضون في الشركات المساهمة والمحدودة. -2

النهم يمارسون العمل التجاري باسم الشركة ولحسابها الخاص, فهم ممثلون شرعيين    وهؤالء ال يكتسبون صفة التاجر
 ء. لهذه الشركات ووكالء عنها اما صفة التاجر فتثبت للشركة وليس لهؤال

اما المدراء في الشركة التضامنية فهؤالء يعتبرون جزءا من الشركة كما ان مسؤوليتهم عن ديون الشركة تشمل جميع  
  التاجر. صفة يكتسبون    فانهم لذلك اموالهم وليس في حدود حصصهم 

الغير   يتطلب االستقالل عن  التاجر الن عمله  يكتسب صفة  فانه  التجاري  للوكيل  بالنسبة  العمل  اما  يمارس  انه  كما 
 . لحسابه الخاص 

 التاجر المستتر والتاجر الظاهر   ❖
في  قد   يظهر  ظاهر  شخص  شخصين  أمام  فنكون  آخر  شخص  وراء  مستترا   التجاري  النشاط  معامالت الالشخص 

 التجارية وأخر مستتر يتحمل مخاطر المشروع ويأخذ األرباح فهل يكتسب الشخص الظاهر صفة التاجر؟ 
يكتسب صفة التاجر ان الشخص الذي يلجأ إلى االستتار في ممارسة األعمال التجارية    الف في الفقه  ال خ  الجواب/ 

هذا الشخص و ,  الن العمل التجاري يتم لصالحه وهو يتحمل جميع االثار القانونية الناتجة عن عمل الشخص الظاهر  
رى انه ال يكتسب الصفة  ي  فقسم  فقه بشأنه  اما بالنسبة للشخص الظاهر فقد انقسم ال    هو من يتحمل مخاطر المشروع

اما   المشروع  يتحمل مخاطر  يعمل لحسابه وال  فالقسم  التجارية ألنه ال  يكتسب الصفة  ي الثاني  الظاهر  التاجر  رى ان 
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سجالت الرسمية ومن اجل استقرار المعامالت وأخذا  بنظرية  الالتجارية ألنه هو من يتعامل مع التجار ويقيد اسمه في  
  .األوضاع الظاهرة

 اما بالنسبة للشخص الذي يدعى بانه تاجرا  فهل يكتسب صفة التاجر ؟ 
الظاهر   األوضاع  بنظرية  أخذا  تاجرا   اعتباره  إلى  البعض  يذهب  ال    ةالجواب/  الرأي  هذا  ولكن  بالتعامل  للثقة  وحماية 

سهيالت والنظم المصرفية التي حددها يمكن األخذ به الن هذا الشخص يهدف من وراء ادعائه إلى االستفادة من الت
 . معين لذلك ال يكتسب صفة التاجرالالقانون التجاري والحصول على االئتمان 

  ةلتجارياألهلية ا  الشرط الثالث:
( من  8ال يمكن االعتراف بالتصرفات الصادرة من الشخص إال اذا كان متمتعا  باألهلية القانونية الالزمة وحسب المادة) 

القانون    هذا    إال ان  ،النشاط التجاري   ممارسةان يكون الشخص متمتعا  باألهلية من اجل    ت جاري التي أوجبالقانون الت
  -: لم يحدد سن معين لذلك يمكن الرجوع إلى أحكام القانون المدني من اجل تحديد األهلية وكما يلي

 كامل االهلية    -1
 ،األهلية فيعتبر كامل األهلية ويحق له ممارسة األعمال التجارية( ولم يصب بأحد من عوارض 18ان من أتم سن)  -
  .( وتزوج بأذن من القضاء فيعتبر بحكم كامل األهلية15ومن أتم سن ) -
  األجنبي دولته فإذا كان     ة بالنسبة لألجنبي الذي يريد ان يمارس التجارة في العراق فيجب الرجوع إلى قانون جنسي  -

قانون  حسب  األهلية  ف   ناقص  األهلية  ناقص  بأنه  شكله  او  هيئته  من  يتبين  ولم  النية  سيء  وكان  كامل يدولته  عتبر 
ما اذا كان قانون دولته يمنعه من ممارسة التجارة بسبب غير معترف به في العراق , ااألهلية حسب القانون العراقي

األهلية   يعتبره كامل  العراقي  القانون  القومية فان  او  البشرة  لون  إلى اما    ،مثل  الرجوع  فيجب  األجنبية  للمرأة  بالنسبة 
قانون دولتها للتأكد من أهليتها وقد تشترط بعض الدول موافقة الزوج او الولي لممارسة العمل التجاري فال يمكنها ان  

ري مارس العمل التجاتان    المرأة العراقية في العراق يمكن لهاتمارس التجارة اال بعد الحصول على هذه الموافقة. ولكن  
  .دون أخذ الرأي من الزوج او الولي

ان يحصل على  شاء بل يجب    وفي جميع األحوال فان الشخص األجنبي ال يمكنه ان يمارس النشاط التجاري كيف ما
 .متوافقا  مع متطلبات خطة التنمية االقتصادية في البلد  الموافقات القانونية واالدارية في العراق وان يكون عمله

 ر المميز اهلية الصغي -2
تبدا سن التمييز من السابعة وحتى الثامنة عشر وفي هذه المرحلة يكون الشخص ناقص االهلية وال يستطيع مباشرة اال 
اما  وليه,  وال  هو  ال  مباشرتها  يستطيع  فال  محضا  ضررا  الضارة  التصرفات  اما  محضا,  نفعا  له  النافعة  التصرفات 

سنة( فقد اجاز القانون  18-15تطيع القيام بها بأذن وليه, اما الصبي بين )التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فهو يس
ان   ويمكنه   , القضائية  باألهلية  تعرف  وهي  القضاء  وترخيص  وليه  اذن  بشرط  التجربة  سبيل  على  التجارة  مزاولة  له 

الولي وامتناعه عن منحه االذن, وان  المحكمة عند رفض    مطلقا    يكون   قد   له  الممنوح  األذن  يحصل على االذن من 
  التجارية   األعمال   من  معينة  أنواع  ممارسة  إال  له  يسمح  فال  مقيدا  يكون   وقد   التجارية  اإلعمال  جميع  يمارس  ان  له  فيحق

والسندات, اال انه يقيد بجزء من االموال وليس جميعها تحدده المحكمة وذلك حماية    باألسهم   والتعامل   المقاولة  كأعمال
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وتعتبر  له.  وتجربة   يكتسب   لذا   البالغ  الشخص   تصرفات   وبحكم  صحيحة  األذن  حدود   في  القاصر  تصرفات   للقاصر 
  الن   لداخلة في االذنالتاجر, وفي حالة افالس القاصر المأذون بالتجارة فان هذا االفالس يشمل فقط االموال ا  صفة
 في   التجاري   نشاطه يمارس وانه  لحظة  أية  في   منه  األذن  سحب  يتوقع  معه   يتعامل  من   وان  مهزوزة   أساسا    بالقاصر  الثقة

التجربة, اال ان بعض الفقه يرى ان االفالس يجب ان يشمل جميع اموال القاصر وليس   سبيل  وعلى  أمواله  جزء من
 يؤدي الى اضعاف الثقة بالقاصر وتقليل االئتمان بتجارته.المأذون بها فقط كون ذلك 

 الصغير غير المميز ومن في حكمه    -3
واذا ما انتقلت إلى الصغير او من في حكمه   ةاو من في حكمه فتصرفاته تعتبر باطل  غير المميز  اما بالنسبة للصغير

 جاري عن طريق اإلرث او الهبة او الوصية فما هو حكم ذلك ؟تأسهم في شركة او ملكية محل 
عنه    الجواب/ يباشر  نائب  بواسطة  التجاري  المحل  او  الشركة  في  يستمر  ان  فأجازت  الحالة  هذه  المشرع  عالج  لقد 

صالحيته وتحدد  المحكمة  تعينه  والتي  التجارية  صفة    ،  األعمال  الصغير  نائب  اكتساب  عدم  على  الفقه  اجمع  ولقد 
اما بالنسبة للصغير فقد انقسم الفقه   ،روع  عمل باسم ولحساب الصغير كما انه ال يتحمل مخاطر المشي  ألنهالتاجر  

اما الجهة الثانية   وقواعد االهلية من النظام العام  بشأنه فجهة ترى انه ال يكتسب صفة التاجر لعدم توفر شروط األهلية
حدوث  وعند  المشروع  مخاطر  يتحمل  من  وهو  الخاص  ولحسابه  باسمه  العمل  الن  التاجر  صفة  يكتسب  انه  فترى 

 . بد ان يكون هناك شخص يسأل عن اإلفالساإلفالس ال
 مشروعاً  عملال يكون  ان: الرابع الشرط
  يكون   وان  واآلداب   العام   والنظام  للقانون   مخالف  نشاطه غير  يكون   ان  التجاري   العمل  ممارسة  عند   التاجر   على  يجب 

    .البلد  في االقتصادية التنمية خطط مع متوافقا  
 المبحث الثاني 

 المعنوي(( الشركة التجارية))الشخص 
التاجر   الالزمة الكتساب صفة  الشروط  التاجر يمكن ان يكون شخص طبيعي او معنوي ويتطلب نفس  ان الشخص 
غير ان مفهوم االهلية يختلف بالنسبة للشخص المعنوي والتي تتحقق من تاريخ تسجيل الشركة او صدور القرار من  

مالحظة ان الشركة ال يمكن االعتراف بها اذا لم تتخذ احد األشكال التي تأسيس الشركة مع    بإجازةمسجل الشركات  
  -: نص عليها القانون وهي

   المشروع الفردي ية / الشركة التضامن/  الشركة البسيطة ة /  الشركة المحدود /  الشركة المساهمة
العمل   المدنية والتجارية هو احتراف  الشركة  بين  التميز  قانون وان معيار  نفس اجراءات   التجاري لكن  الشركات حدد 

  التأسيس للشركة التجارية والشركة المدنية.
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 الفرع الثاني
 واجبـات التـاجــر 

يقوم النشاط التجاري على مبدأ االئتمان والثقة المتبادلة بين التجار لذلك يتدخل القانون في تنظيم هذا النشاط لتعزيز  
  ومن ابرز واجبات التاجر  وتحديد واجبات التاجر حفاظا على هذا النشاط  ي المعامالت تلك الثقة ولتحقيق االستقرار ف

   -ي:ه
 سجل التجاري الالتسجيل في -1
 اتخاذ اسم تجاري  -2
 مسك الدفاتر التجارية -3
 االمتناع عن المنافسة غير المشروعة-4

 سجل التجاري الالتسجيل في  -أواًل :
 السجل التجاري مفهوم   -1

للتجار وحاجة  السجل   بيان المركز االئتماني  التجاري نظام اخذت به العديد من الدول حول العالم وتكمن فائدته في 
بانه )) سجل عام التاجر والمتعاملين معه الى معرفة مركزه المالي والنشاط الذي يمارسه, ويمكن تعريف هذا السجل 

بالمؤ  تتعلق  التي  البيانات  جميع  لتدوين  رسمية  جهة  هذه تمسكه  على  يطرا  ما  وإلثبات  والتجار  التجارية  سسات 
( من القانون التجاري السجل التجاري  27عرفت المادة )كما  المؤسسات وعلى اصحابها من تغيرات مادية وقانونية((  

قيده من   ه لهإجاز   ما    ) سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما أوجب القانون على التاجر او )بأنه  
الذي يمارسه   تهات تحديد هويبيان النشاط  اعماله بموجبه  ونوع  الذي يجري  من   وكل ما يطرأ على ذلك  والتنظيم 

  تغيير((
 للسجل التجاري   القانونيةاالهمية  -2

واعدت  التاجر  صفة  الكتساب  شرطا  واعتبرته  التجاري  السجل  بمفهوم  اخذت  التي  الدول  مقدمة  في  المانيا  تعد 
غير  المعلومات   المعلومات  اما  بها,  يعلم  لم  كان  وان  حتى  الغير  مواجهة  في  حجية  لها  السجل  هذا  في  الموجودة 

 المدرجة في هذا السجل فال يعتد بها حتى وان كان الغير يعلم بها وال يجوز االحتجاج بها. 
بل انه يعد قرينة قانونية    اما في العراق وبعض الدول العربية فال يعتبر التسجيل التجاري شرطا الكتساب صفة التاجر

 بسيطة على اكتساب الشخص لصفة التاجر كما ان البيانات المقيدة فيه ليس لها سوى حجية نسبية في مواجهة الغير.
  التجـاري  سجـلفوائـد 

  عن  المطلوبة  المعلومات   على  يحصل  ان  الفرد   يستطيع  خالله  فمن  استعالمية كونه يعتمد مبدا العالنية  أداة   انه  -1
 محدد.  رسم مقابل  العراق في نشاطها تمارس التي التجارية المنشآت 

 ومقدار  والمعنويين  الطبيعيين   التجار  وعدد   التجاري   العمل  الواقع  عن   دقيقة  معلومات   يوفر  فهو   إحصائية  أداة   انه   -2
 التجارية.  األنشطة أنواع من نوع كل في المستثمر المال الرأس
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االقتصادية وتوجيه النشاط   للخطط  منطلقا    تعتبر  بيانات   االقتصادية  للتنمية  للمخطط  يقدم  فهو   االقتصادية  الوظيفة  -3
 التجاري. 

 مواجهة   في  نسبية  حجة  تكتسب   فيه  المدونة  البيانات   الن  قانونية(  إعالن)  إشهار  أداة   يؤدي وظيفة قانونية أي انه  -4
 التاجر.  صفة  يحمل الشخص  بأن الغير

 تنظيم السجل التجاري  -3
 -يكون السجل التجاري على نوعين : 

سجل اسمي : ويسجل فيه اسماء التجار في المحافظة مرتبة حسب الحروف االبجدية ويتضمن اسماء التجار كافة   -أ
 افرادا وشركات . 

 سجل نوعي: ويصنف فيه التجار في المحافظة حسب نوع النشاط الذي يمارسونه. -ب 
لزم االتحاد العام للغرف التجارية  بتنظيم سجالت نوعية وسجالت اسمية  مركزية تتضمن البيانات كما ان القانون ا

 المقيدة في سجالت الغرف التجارية المختصة. 
 ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بهذه السجالت في نشرة شهرية تتولى اصدارها الغرف التجارية. 

 التجاري الجهة المسؤولة عن السجل 
وبذلك  التجاري  بالسجل  المتعلقة  المهام  العراق  محافظات  من  محافظة  كل  التجارية في  بالغرف  العراقي  القانون  اناط 
يكون رئيس الغرفة التجارية المختصة مسؤوال عن مسك السجل التجاري في المحافظة ويعتبر قانونا المسجل التجاري  

 فيها.
 جارة(سلطة المسجل التجاري) رئيس غرفة الت

ال   انه  أي  الحال,  لواقع  ومطابقتها  التجاري  السجل  والواردة في  المقدمة  البيانات  صحة  من  التحقق  التجاري  للمسجل 
تبين له   البيانات وتدقيقها , وللمسجل رفض التسجيل في السجل التجاري اذ  يجوز التسجيل بدون التحقق من صحة 

الفق اختلف  وقد  اليه,  المقدمة  البيانات  صحة  المسجل عدم  يتخذه  الذي  التسجيل  رفض  بقرار  الطعن  جواز  حول  ه 
التجاري, حيث ان القانون العراقي لم يشر الى هذا الموضوع, اذ يرى قسم من الفقه عدم جواز الطعن في هذا القرار 

مسجل لدى وانه ال يجوز الطعن به امام اية جهة ادارية او قضائية , بينما يرى البعض االخر الحق في الطعن بقرار ال
 القضاء لما يملكه القضاء من الوالية العامة . 

 شهر بيانات السجل التجاري 
ان السجل التجاري يقوم على مبدا العالنية لذلك يحق ألي شخص االطالع عليه والحصول على نسخة منه مقابل رسم  

وجود قيده في السجل التجاري,  حدده القانون, اما في حالة كون الشخص لم يكن تاجرا وطلب منحه شهادة سلبية بعدم  
لم يتطرق القانون الحالي الى هذه الحالة بينما كانا القانون السابق يجيز منح هكذا شهادة , اال ان البعض يرى بانه ال  
مانع من اعطاء مثل هذه الشهادة استنادا الى قيام السجل التجاري على مبدا العالنية ومراعاة وحفاظا على مصالح  

 الغير.
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 وط التسجيل في السجل التجاري شر  -4
التاجر   -1 لصفة  الشخص  جميع    اكتساب  ويشمل   , اجنبيا  او  كان  عراقيا  معنويا   او  طبيعيا  شخصا  كان  سوى 

 الشركات العامة والخاصة والمختلطة. 
( يوما  30خالل )  للتسجيل في السجل التجاري    ان يقدم الطلب و    لديه محل تجاري في العراق  التاجران يكون    -2

 .ومن ثم فهو ال يلزم البائع المتجول
يتطلبها    -3 التي  والبيانات  المعلومات  متضمنا  التجارة  غرفة  في  التجاري  التسجيل  دائرة  الى  الطلب  التاجر  يقدم  ان 

 القانون. 
 في السجل التجاري   الواجبة القيد البيانات  -5

شركة   ا او تاجرا معنويا  فرد   ا طبيعياتي تعكس الحالة المدنية والتجارية للشخص سواء كان تاجر وهي تلك البيانات ال
 -: محاور اآلتيةالوتتوزع هذه البيانات على 

 المتعلقة بالشخص الطبيعي. تانالبيا -أ
بالتاجر كاسمه وجنسيته وتاريخ ومحل والدته وأسماء وكالءه وحدود    - واالحكام    صالحيتهم وجنسياتهمبيانات تتعلق 

 المتعلقة باإلعسار والصلح وفقدان االهلية واسترجاعها وانهاء االعسار واسم الشخص النائب عنه. 
كان يكون استيراد او تصدير او اعمال النقل    نشاط التجاري البيانات تتعلق بالنشاط التجاري كاالسم التجاري ونوع    -

 وغيرها من االعمال التجارية  
الجغرافيب  - التجارية والموقع  التجاري كالعالمة  بالمحل  تتعلق  له فروع   يانات  اذ كان  الرئيسي  المحل والمركز  واسم 

 والنشاط الذي تمارسه هذه الفروع  
 الشركة التجارية –البيانات المتعلقة بالشخص المعنوي  -ب

تقديم طلب التسجيل خالل ) بيانات  30يجب على الشركة  ( يوما من تاريخ صدور شهادة التأسيس وان يتضمن قيد 
الشركة اسم الشركة وتاريخ انشائها ونوع نشاطها اسماء المؤسسين ومجلس اداراتها والفروع التابعة لها ومركز ادارتها 

 . الرئيسي واسماء الوكالء ومعلوماتهم الشخصية 
 يانات المتعلقة بالشركة االجنبية  الب -ج

( يوما من تاريخ تسجيلها في العراق ويقدم الطلب من قبل مدير 30يجب على الشركة االجنبية تقديم طلب القيد خالل )
يتم   العراقية وان  الشركات  المطلوبة من  البيانات  نفس  البيانات  الشركة او وكيله وتتضمن  العراق او مدير  فرعها في 

 . ( يوما30يطرا من متغيرات على الشركة لدى المسجل خالل )  تأشير كل ما
 البيانات الواجبة التأشير من قبل القضاء. -د

( يوما من صدورها ضد او   30الى دائرة التسجيل التجاري خالل )  هناك بيانات أخرى يقدمها القضاء ) المحكمة (  
على شكل نسخة من قرار الحكم وتشمل هذه البيانات لصالح التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ) الشركات(   

  -:مايلي
   الشركة للتصفية   حكم اشهار االعسار ) االفالس( للتاجر واخضاع  -1
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 كم بأبطال الصلح.الحكم الصادر بالصلح وانهاء  حالة االعسار )االفالس( والح -2
باألهلية  -3 المتعلقة  و  البيانات  التاجر  عن  نائب  وتحديد  ا  استرجاعها  او  نقصانها  او  االهلية  األذن    كفقدان  منح 

 .للقاصر او تقيده او سحب األذن منه
  االحكام المتعلقة بحل الشركة او بطالنها او تعيين المصفين او عزلهم  -4
 شطب القيد من السجل التجاري  -6

بنشاطه   المتعلقة  المعلومات  بتأشير  ملزم  التاجر  ان  وكما   , التجاري  النشاط  واقع  يعكس  نظام  التجاري  السجل  ان 
التجاري , لذلك فان توقف هذا النشاط يجب ان يؤشر من قبل المسجل , ومع ان القانون الحالي لم يؤشر الى حاالت  

 تجاري اال ان هناك حاالت توجب هذا االجراء منها شطب القيد من السجل ال
 توقف النشاط التجاري بسبب ترك او اعتزال التاجر.  -أ

 وفاة التاجر.  -ب 
 انتهاء تصفية الشركة.  -ج

اذا يقوم المسجل بشطب القيد من السجل التجاري بطلب من التاجر نفسه او من ورثته في حالة وفاته , اما بالنسبة  
شطبها عن طريق اشعار المصفي دائرة السجل التجاري بعد انتهاء اعمال التصفية , ويتم تقديم الطلب    الى الشركة فيتم

 ( يوما مثال.30خالل مدة معقولة )
 االثار القانونية للتسجيل في السجل التجاري  -7

 يترتب على التسجيل في دائرة السجل التجاري االثار القانونية التالية : 
السجل التجاري كاشفا لقرينة قانونية على مزاولة الشخص للنشاط التجاري واكتسابه لصفة التاجر, يعتبر القيد في    -أ

 اال ان هذه القرينة قابلة إلثبات العكس بكل طرق االثبات.
ان التسجيل يوفر حماية قانونية لالسم التجاري المسجل في السجل فيصبح من الصعب على الغير ان يستخدم    -ب 

بها ويحق للتاجر معارضة أي شخص يستعمل    المنطقة التي سجلحدود    رسة نفس النشاط التجاري فيهذا االسم لمما
  اسمه التجاري. 

ان البيانات في السجل التجاري تكتسب حجية نسبية في مواجهة الغير -ج  
 جزاء االخالل بالتسجيل في السجل التجاري  -8

ولكن اذا جاءت تلك البيانات مخالفة    التجاري    سجلالان تتحقق من صحة البيانات الواردة في    ة على الغرف التجاري
  -:جزاءات تفرض عليه هيالللحقيقة او امتنع التاجر عن القيد في السجل التجاري فان مجموعة من 

( من القانون  38مادة )الحيث تفرض غرامة مالية على كل تاجر يخالف أحكام التسجيل حسب    -الجزاء الجنائي :  -أ
( لقانون الشركات بان كل مسؤول في الشركة أعطى عن عمد )متعمد( بيانات او معلومات غير  52التجاري والمادة )

نشاط الشركة او أسماء أعضائها وحصصهم وغير ذلك من المعلومات عن  صحيحة إلى جهة رسمية او شبه رسمية  
أشهر وال تزيد عن سنة الواحدة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عن    فانه يعاقب بالحبس مدة  ال تقل عن ثالثة

  .ثالثة آالف دينار



 

39 

يمكن ألي شخص ان يطالب بالتعويض وفق أحكام المسؤولية المدنية اذا أصابه ضرر بسبب   -الجزاء المدني :  -ب
  في السجل . كما انه ال يمكن االحتجاج المقيدة  المعلومات الغير الصحيحة بسبب  عدم التسجيل في السجل التجاري او

 بأية بيانات واجبة القيد ولم يتم قيدها في السجل التجاري.    الغير تجاه
 المبحث الثاني  

 اتخاذ التاجر اسما تجاريا 
اثناء ممارسة ان االسم التجاري هو كل تسمية او إشارة تطلق على المحل او المشروع التجاري لتعريف الجمهور به  

التاجر لنشاطه التجاري, فاالسم التجاري كاالسم المدني فمثلما الشخص المدني يجب ان يكون له اسم يميزه عن غيره  
فالتاجر ايضا يجب ان يكون له اسم تجاري يميزه عن بقية التجار, واالسم التجاري يشمل الشخص الطبيعي والشخص 

 المعنوي الشركة.
  مكونات االسم التجاري   -1

سم التجاري من كل مصطلح مبتكر يعني بالنسبة للجمهور اية منشأة تجارية يديرها شخص طبيعي او شركة يتألف اال
المواد   لتجارة  الرواد  او )معرض  المنزلية(  لألثاث  النور  يقال) محالت  كان  للتعامل معها  واستقطابه  به  التأثير  يمكن 

ثي ولقبه وفي هذه الحالة يختلط االسم المدني مع االسم  الكهربائية ( وقد يتكون االسم التجاري من اسم التاجر الثال
التنازل عنه, في حين يعتبر االسم   او  بالمال  تقويمه  يمكن  الفرد عن غيره وال  لتمييز  المدني وسيلة  التجاري, واالسم 

ي , اال ان التجاري عنصرا من عناصر المحل التجاري وله قيمة مالية وال يمكن التنازل عنه مستقال عن المحل التجار 
من تنتقل اليه ملكية محل تجاري يمكن له استعمال اسم سلفه بموافقته على ان يضاف الى االسم بيان يدل على انتقال  

 الملكية ويقيد في السجل التجاري.
 الضوابط التي ينبغي مراعاها في اختيار االسم التجاري  -2
  يكتب   ان   فيجب   أجنبية  لشركة  فرع  وجود   حالة  وفي  عراقيةالعربية او ال  األسماء  من  التجاري   االسم  يكون   ان  يجب   -1

 العراق.  فرع معها
 لألديان.  منافيا يكون   كأن العام واآلداب  للنظام مخالفا   يكون   ال ان -2
  تابع   يكون   الجمهور او تضليله او ايهامه بواقع او حالة او حقيقة نشاطه التجاري كأن  خداع  إلى  يؤدي  ال  ان    -3

 العام.  القطاع إلى تشير عبارة  فيكتب  الخاص  للقطاع
   األخرى. المشاريع باقي عن  يميزه ان على الشهرة او اللقب  او للتاجر المدني االسم استعمال يجوز   -4
بالنسبة الى الشركات فيجب ان يدل اسمها التجاري على نوع العمل الذي تمارسه وان كانت شركة تضامنية او    -5

وان كانت مختلطة  بسيطة او مشروعا   الشركاء في االقل.  للشركة اسم احد  التجاري  فينبغي ان يتضمن االسم  فرديا 
الرئيس  المركز  على  اوصافه  بكل  ورأسمالها  الشركة  اسم  ويثبت  كما   , الشركة  اسم  في  مختلطة  كلمة  كتابة  فيجب 

واز استخدام لغة اجنبية اخرى الى والفروع وعلى وثائق وشهادات الشركة وكل ما يصدر عنها, وباللغة العربية مع ج 
 جانب اللغة العربية. 

 ما يشتبه به تمييز االسم التجاري عن  -3
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قد يختلط االسم التجاري في بعض الحاالت مع نشاطات تجارية اخرى كالعنوان التجاري او العالمة التجارية او غيرها  
   من االنشطة لذا من الضروري التمييز بين هذه المصطلحات 

م والعناوين  كل ما يتخذ شكال مميزا من الكلمات او الحروف واالرقام واالمضاءات والرسو وهي    -العالمة التجارية:  -أ
واالختام والتصاوير والنقوش او أي مجموع منها اذا استعمل او طلب استعماله لبضاعة معينة او كان له داللة على ان  

الغرض منه تميز    تلك البضاعة تخص صاحب العالمة بسبب صنعها او انتاجها او االتجار بها او عرضها للبيع و
عالمة الوزة في الشاي وذلك لكي يتمكن المستهلك من التعرف على السلعة السلعة عما يشابهها من السلع األخرى مثل 

عنصر موضوعي يمكن تقديرها بالمال ونقلها للغير ولكن تختلف عن االسم التجاري بما  العالمة التجاريةالتي يشتريها و 
 -:يلي

  او   الرموز  او  الصور  او  األحرف  من   مجموعة   من   فتتكون   التجارية  اما العالمة  مصطلح  هو   التجاري   ان االسم  -1
 األشكال.

  ان   حين  في  التجارية  المحالت   من  غيره  عن  التجاري   المحل  تميز  هو  التجاري   االسم  استخدام  من  الغرض   ان  -2
 األخرى.  السلع من  يشابهها عما السلعة لتميز هو  التجارية العالمة استخدام

:  -  ب الصناعي  الصناعي ونموذج  كل    -الرسم  هو  الصناعي  بالرسم  مظهرا  يقصد  االنتاج  اكساب  الى  يؤدي  ما 
الرسوم أو خاصا ويمكن استعماله كتصميم له بطريقة صناعية او حرفية مثل ورق الجدران ورسوم االواني الخزفية و 

 .النقوش على المفروشات او األواني الزجاجية
كل تشكيل يمكن استعماله كتصميم لعمل انتاج صناعي معين مثاله نماذج السيارات  يقصد بها    اما النموذج الصناعي

  او السفن او الطائرات ونماذج الساعات 
  ي وان الرسم الصناعي والنموذج الصناعي عنصران موضوعيان يمكن نقلها إلى الغير لكن يختلفان عن االسم التجار 

 .من حيث التكوين والهدف
 
 
 
 
   ة االسم التجاري حماي -4

 -:بما يأتي  بالجزاء الجنائي والجزاء المدني   سم التجاري تتمثلاللقد وفر القانون حماية إلى ا 
  الجزاء الجنائي -أ

منع الغير استخدام نفس االسم لممارسة نفس النشاط ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة التي سجلت فيها حسب المادة 
 , فالجزاء الجنائي يتمثل بالغرامة.( دينار1000-100األحكام التجارية بغرامة تتراوح من )( يعاقب من يخالف 38)
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 الجزاء المدني   -ب
يتمتع االسم التجاري بحماية مدنية بمقتضى دعوى المنافسة غير المشروعة والتي تقوم على اساس الفعل الضار وفقا 

القانون المدني العراقي, فيستطيع التاجر المتضرر من المطالبة  للقواعد العامة للمسؤولية المدنية المنصوص عليها في  
 بالتعويض عن استخدام اسمه التجاري من قبل الغير. 

 النتائج التي تترتب على اتخاذ التاجر اسما تجاريا  -5
النتائج  سم التجاري مجموعة من  العلى التاجر ان يتخذ اسما  تجاريا  فهو واجب عليه وليس حق ويترتب على اتخاذ ا

 -:وهي
  تاريخ   من  يوما  (  30)  خالل  التجاري   السجل  في  التجاري   االسم  تسجيل  التاجر  على  يجب   -:تسجيله  ضرورة  -1

 التجاري  للمحل تملكه او افتتاحه
  قيده   رفض   يمكن  وبعكسه  القانونية  لشروط  مستوفيا    كان  اذا   التجاري   اسم  قيد   المسجل  على  يجب   -:  قيده  ضرورة  -2

  المحاكم  أمام  التسجيل  من  يوما  (  30)  خالل  بالقرار  الطعن  العالقة  وألصحاب   آخر  اسم   باتخاذ   التاجر  ومطالبة
 المختصة.  

 التجارية.  الغرفة تصدرها  التي الخاصة نشرة في التسجيل قرار نشر المسجل على  يجب   -: نشره ضرورة   -3
يتخذه    قبل   من  شطبه  فيمكن  القانونية  لشروط  مخالفا    اسم  كان  اذا  -:شطبه  ضرورة  -4 قد  الشطب  وقرار  المسجل 

  المسجل نفسه اذا اكتشف ان االسم مخالف للقانون او بطلب من الغير.
 فروعها. أو الشركة او  المحل واجهة على التجاري  االسم تثبيت   التاجر على  يجب   -: تثبيته  ضرورة  -5

 المبحث الثالث 
 مسك الدفاتر التجارية

 -:الواجب على التاجر سواء ان كانت فردا  ام شركة وتظهر أهمية الدفاتر التجارية من خالل وظائف التالية يقع هذا 
  وما  والتزاماته  وحقوقه  المالية  أعماله  وتنظيم  مركزه  وتحديد   التجاري   نشاطه  بتنظيم  للتاجر  تسمح  التجارية  الدفاتر  ان  -1

 عمليات تجارية مستقبلية. نقدية وما يمكن ان يقوم به من   سيولة من لديه
تلك    -2 حول  المنازعات  حل  على  تساعد  فهي  المكتوبة  التجارية  المعامالت  إثبات  في  تفيد  التجارية  الدفاتر  ان 

 .مها للقضاءيتقد  د المعامالت عن
وارباحه   التجارية  الدفاتر  ان   -3 التاجر  دخل  معرفة  من  الضريبية  السلطة  وخاصة  الدولة  سلطات  تساعد  المنتظمة 
 المالية.  للضرائب  العشوائي التقدير  من التاجر تجنب   لسنوية وا

  توقفه  عند   منتظمة  كانت   اذا  بها  يثبت   ان  يمكنه  اذ   لإلفالس  التاجر   تعرض   عند   كبيرة  أهمية  التجارية  للدفاتر  ان  -4
 ( التدليس) الغش او بالتقصير  اإلفالس عقوبة من يتخلص  ان فيمكن إفالسه إشهار تم فاذا ديونه تسديد   عن

لها فائدة قانونية حيث انها تعتبر دليال إلثبات المعامالت التجارية ويستعين بها القضاء والغير الذي يتعامل مع   -5
 وفاته.  عند  التاجر ( اإلرث ) تركة تحديد  على  تساعد   التاجر, كما انها

 أنـواع الدفـاتـر التجـاريــةاوال:  
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 من القانون التجاري ( 16والمادة )( 12المادة ) ت لقد ألزم
 
 
ومن خالل نصوص الدفاتر التجارية  عددا من  ان يمسك  ( ثالثين الف دينار  30000الذي يزيد رأسماله عن )التاجر   

 -: التاليةهذه المواد يتبين وجود نوعين من الدفاتر التجارية هي 
 دفاتر تجارية الزامية  -1
 دفاتر تجارية اختيارية   -2
 دفاتر تجارية الزامية  -1  

 -وتضم الدفاتر التالية:
 دفتر اليومية   -1
ويقيد في هذا الدفتر تفصيال  يوميا  جميع العمليات التجارية والمالية التي يقوم بها التاجر من بيع وشراء ورهن وإيداع   

التاجر بتسجيل كل مسحوباته القانون  يلزم  القانون التجاري السابق    واقتراض كما  بتسجيل    يلزمالشخصية يوميا  وكان 
للتحقق    الخاصة ولكن القانون الجديد ألزمه بكتابتها يوميا    همسحوبات التاجر الشخصية شهريا  وذلك حفاظا  على أسرار 
للتاجر ان يمسك دفاتر تسجيل ما يحتاجه لمعاشه ويمكن     من جدية المسحوبات وعدم تأثيرها على حقوق الدائنين مثل

وكان وجود سجل واحد يؤدي الى االرتباك    كانت الشركة كبيرة  مساعدة مثل دفتر المشتريات او المبيعات الخاصة اذا 
, اما اذا لم يكن ممكنا نقلها  وقد حدد القانون فترة شهر لنقل هذه المعلومات إلى دفتر اليومية األصلي  في المعلومات  

 دفتر مساعد دفترا اصليا ويخضع قانونا لما يخضع له دفتر اليومية االصلي.  فان القانون يعتبر كل 
 سجل األستاذ  -2
و البضاعة  التي خصصها لتجارته    ( من القانون التجاري على التاجر ان يقيد تفاصيل األموال15لقد نصت المادة )  

مستقلة فيكفي ببيان إجمالي    او قوائم    في دفاتريدة  قالموجودة لديه في نهاية السنة المالية واذا كانت هذه المعلومات م
وحساب االرباح والخسائر واذا     هذه األموال في دفتر األستاذ كما يجب وضع نسخة او صورة من الميزانية السنوية

                  والتي تتكون من قسمين تعذر تدوينها فترفق نسخة او صورة منها في دفتر األستاذ 
المنقولة و غير المنقولة وحقوق التاجر تجاه الغير   األموالمفردات األصول )الموجودات( وهي    من  ن كو تالقسم األول ي
  بوصفه دائن

كون من رأس المال باعتباره دينا  في ذمة التاجر وحقوق الغير تجاه  ت القسم الثاني فهو مفردات الخصوم )المطلوبات( وي
  القسمين يكون الفرق بينهما هو حساب االرباح والخسائر. ا, وبعد اجراء الموازنة بين التاجر بوصفه مدين 

  -: وان الهدف من وضع الميزانية في دفتر األستاذ هي
 المستثمر.  المال  رأس مقدار تحديد   -1
  بها. االستثمار سيتم  التي األوجه تحديد   -2
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 ملف صور المراسالت التجارية   -3
التجاري على التاجر االحتفاظ بصورة طبق األصل من البرقيات والرسائل الصادرة ( من القانون  16لقد ألزمت المادة )

بطريقة منظمة وواضحة وسهلة الرجوع اليها,   في الملف الخاص   امتعلقة بالنشاط التجاري وحفظهالمنه او الواردة إليه و 
معين بشأنها من خالل مقارنتها بعضها  وهذه المراسالت لها فائدة في اثبات المعلومات الواردة فيها في حالة نشوء نزاع  

اجاز  فقد  عالميا  استخدامها  وانتشار  الحاسوب  التكنولوجي في مجال اجهزة  التطور  ان  مالحظة  بالبعض, كما يجب 
التقنية   االجهزة  باستخدام  وصورها  المراسالت  ملف  وعن  المساعدة  اليومية  الفاتر  عن  يستعيض  ان  للتاجر  القانون 

  اباته وبيان مركزه المالي.الحديثة في تنظيم حس 
  الدفاتـر االختياريـة -2
( من القانون التجاري ان يمسك  12تاجر حسب المادة )لليمكن  وهذه الدفاتر لم يحدد القانون عددها او تسميتها حيث   

 -: ما يشاء من الدفاتر االختيارية لتحديد مركزه المالي ومن أهم هذه الدفاتر هي
  اليومية  دفتر  إلى  لنقلها  تمهيدا    التجارية التي يقوم بها التاجر  العمليات   جميع  الدفتر  هذا  في  ويدون   -:المسودة  دفتر  -1

 األصلي بدقة واختصار.
 التجاري.  للمشروع النقدية المبالغ من يخرج او يدخل ما كل الدفتر هذا  في التاجر ويدون  -:الصندوق  دفتر -2
  التاجر   باعتبار   التجارية   األوراق  جميع  فيه   يسجل  حيث   والدفع  القبض   اقأور   دفتر  وهو  -: التجارية  األوراق  دفتر  -3

 االستحقاق.  مواعيد  ذكر مع مستفيد   او عليه مسحوب  او ساحب 
     منه. تخرج او للمخزن  تدخل التي البضاعة تفاصيل  فيه التاجر ويدون  -:  المخزن  دفتر -4

 الدفاتر االختيارية او االحتفاظ بالمراسالت والبرقيات بالكومبيوترمع مالحظة/ يمكن استخدام األجهزة الحديثة بدال  من 
ال   الغش  و  او  التلف  بسبب  األستاذ  وسجل  اليومية  دفتر  في  الكومبيوتر  تكون يستخدم  ان  قبل    ويجب  من  مختومة 

  الكاتب العدل
  القواعد الخاصة بمسك الدفاتر التجارية -ثانيا

بيان   التاجر لذاألهمية الدفاتر التجارة في  لتقييم نشاط  للتاجر وكونها اداة لإلثبات واداة  نظمت المادة   المركز المالي 
( من القانون التجاري القواعد الخاصة بمسك الدفاتر التجارية نظرا  ألهميتها وتدخل المشرع في وضع قواعد خاصة  17)

 -:بمسك تلك الدفاتر وكما يلي 
 قواعد مسك الدفاتر التجارية  -1
ن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة بين الهوامش او بين السطور, لمنع الغش يجب ا  -أ

والتالعب او تدوين معلومات وهمية في هذه الدفاتر, وفي حالة اكتشاف خطاء في البيانات يتم تعديلها وتصحيحيها  
 بتاريخ اكتشافها بكتابة اخرى 

 كل   على  بالتوقيع  ليقوم  العدل  كاتب   إلى  الدفتر  هذا يقوم بترقيمه ويقدم   ان  اليومية  تردف  استعماله  قبل  التاجر  على  -ب 
  عن  الدفتر  بأوراق  بالتالعب   التاجر  لمنع   صفحاته ووضع ختم الدائرة عليه بعد ذكر عدد صفحات الدفتر  من   صفحة
 الورقة.  حذف او إضافة او إبدال طريق
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 نفاذ   او عند   عليها للتصديق  المالية  السنة   نهاية  في  العدل  الكاتب   إلى  الدفتر اليومية االصلي    يقدم  ان  التاجر  على  -ج
 يثبت   ان   إلى  ورضاه  بعلمه  الكتابة  تكون   ان  يفترض   وإنما  التاجر  اليد   بخط  الكتابة  تكون   ان  القانون   يشترط  صفحاته وال

 العكس.
  للتأشير   العدل  كاتب  إلى الدفاتر يقدم ان الوفاة عند  ورثته وعلى التجاري  النشاط المزاولة عن توقفه عند  التاجر على -د 

 عليها بما يفيد بذلك . 
 مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية  -ب
  تاريخ   من  تبدأ  سنوات   سبعة  لمدة  التجارية   بالدفاتر  االحتفاظ  وفاته   بعد   ورثته  وعلى  التاجر  على  القانون   أوجب   لقد 

  وال ورودها او إصدارها تاريخ من سنوات  سبعة لمدة والبرقيات  بالرسائل يحتفظ كما العدل الكاتب  قبل من عليها التأشير
الدفتر بل يترتب عليها قرينة بسيطة لمصلحة  التاجر    في  الموجود   الدين  او  للحق  سقوط  أي  تقادم  مدة  المدة  هذه  تعتبر

  محتفظا    الزال  التاجر  بان  يثبت   ان  للخصم  إلثبات العكس فيمكنبانه اعدم هذه الدفاتر والمستندات وهذه القرينة قابلة  
بالدفاتر فاذا امتنع عن تقديمها للقضاء جاز للخصم اللجوء الى اثبات مضمونها  بكافة طرق االثبات ويجوز للمحكمة 

 تحميل التاجر الممتنع مصروفات ذلك االثبات مهمة كانت نتيجة الفصل في الدعوى .
 تبة على عدم مسك الدفاتر التجارية الجزاءات المتر  -ج

يتعرض التاجر الذي يخالف قواعد مسك الدفاتر التجارية كان تكون دفاتره غير منظمة او غير كافية او لم يمسك هذه 
 ( سبع سنوات يتعرض لجزاء جنائي هو الغرامة. 7الدفاتر اصال او لم يحتفظ بها المدة المقررة قانونا )

يتعرض   قد  المالي كما  وضعه  حقيقة  تبين  منتظمة  تجارية  لدفاتر  مسكه  عدم  عند  بالتقصير  االفالس  لعقوبة  التاجر 
عقوبة   فتطبق  عمدا  الدفاتر  هذه  اخفاء  او  اعدام  حالة  في  اما  الغرامة,  او  سنة   عن  تزيد  ال  لمدة  الحبس  وعقوبتها 

 ل عن سنتين.( سبعة سنوات وال تق7االفالس بالتدليس وهي الحبس لمدة ال تزيد عن )
 حجية الدفاتر التجارية في االثبات  -ثالثا

قانون االثبات رقم    تناوله  الموضوع  الدفاتر في االثبات اال ان هذا  الى حجية هذه  الحالي  التجارة  قانون  يتطرق  لم 
 , ويمكن بحث حجية هذه الدفاتر من ناحيتين اذ كانت لمصلحة التاجر او ضد التاجر  1979( لعام  107)
 ية الدفاتر التجارية في االثبات لمصلحة التاجرحج -أ

من المعروف ان االصل في مجال االثبات انه ال يجوز للشخص ان ينشئ دليال لمصلحته ضد غيره وهذا ما اخذ به 
( ومن هذه المواد يتبين انه ليس للدفاتر التجارية الزامية  1-29( و) 1-28قانون االثبات العراقي حسب نص المواد )

 غير الزامية حجة لصاحبها التاجر على غيره وليس لها قوة اثبات سواء كان الغير تاجرا او غير تاجرا .   كانت او
 حجية الدفاتر التجارية في االثبات ضد التاجر -ب

للدفاتر التجارية حجية كاملة في االثبات ضد التاجر وللغير ان يتمسك بما ورد فيها من قيود لمصلحته, اال ان القانون  
 بين الدفاتر االلزامية والدفاتر االختيارية على النحو االتي: ميز 

 الدفاتر اإللزامية  -
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للغير ان يتمسك بما ورد في هذه الدفاتر من قيود ضد التاجر سواء كانت منتظمة او غير منتظمة إلثبات التصرف 
وغير تاجر شريطة عدم تجزئة االقرار القانوني تجاريا كان او مدنيا سواء كانت الدعوى بين تاجر وتاجر او بين تاجر  

 المثبت فيها. 
وتعلل حجية هذه الدفاتر ضد صاحبها التاجر بان البيانات الواردة فيها والتي يفترض انها دونت باختياره وبعلمه مقام  

قبل  االقرار الكتابي من قبله على صحتها فيجوز للغير التمسك بها االعتراف لمصلحته بشرط عدم تجزئة االقرار من  
 الغير بحيث يتمسك بما ورد فيها لمصلحته ويستبعد ما كان في غير مصلحته. 

 الدفاتر االختيارية  -
 ال تكون لهذه الدفاتر حجية على صاحبها التاجر اال في حالتين هي   
 اذ ذكر فيها التاجر صراحة انه استوفى دينا .  -أ

 قا لمصلحته  صراحة . اذا قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت ح -ب 
اال انه يجوز للتاجر ان يثبت عكس ما ورد في الدفاتر االلزامية واالختيارية ضد خصمه بكافة طرق االثبات كما يجوز  

 للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بهذه الدفاتر.
  غير المشروعةة االمتناع عن المنافس -رابعًا:

في ممارسة    الجميع  حرية   يتضمن  والذي  الفرنسية  الثورة  بها  جاءت  التي  المبادئ  اهم  من  التجارة  حرية  مبدا  يعد 
المنافسة   يولد  مما  التجاري  ان  النشاط  واالئتمانوبما  الثقة  على  يقوم  التجاري  من    النشاط  والتجار  المستهلك  وحماية 

دول عن طريق تشريعاتها بتنظيم ضوابط المنافسة بين التجار عن  الغش والتضليل ومنع االحتكار لذا تدخلت اغلب ال 
وكان القانون السابق يعالج احكام المنافسة الغير المشروعة إال ان القانون الحالي   طريق منع المنافسة غير المشروعة ,

وبعض القواعد   ة االختراع وقانون براء  ،لم ينظم ذلك بل تركها للقوانين واألعراف الخاصة مثل قانون العالمات التجارية  
بينهم على االمتناع عن  فيما  التجار  يتفق  فقد  المشرع  الى دور  الحالي, اضافة  القانون  التجاري في  باالسم  الخاصة 

 المنافسة غير المشروعة, بناء على ذلك فان المنافسة غير المشروعة تمون على نوعين  
 اوال : المنافسة غير المشروعة قانونا 

الطرق او االساليب االحتيالية التي يستخدمها التاجر والتي تخالف القوانين والعادات التجارية وتتعارض ))  ويقصد بها
في النشاط التجاري بصرف النظر عن    ةمخالفة الثوابت المقرر   مع االمانة والصدق في نطاق النشاط التجاري(( أي انها 

أخرى  بعبارة  او  او عرف  تشريع  كانت  ان  سواء  إلزامها  الشريفة في    مصدر  والعادات  مخالف لألصول  فعل  هو كل 
 . التعامل التجاري 

 -: وان صور المنافسة الغير المشروعة هي 
المالي والتي تؤدي الى االلتباس والخلط   بمركزه  التشكيك    او  التاجر  سمعة  إلى  تسيء   ان  شانها   من   التي   األفعال   -1

 التجاري. االسم استخدام او التجارية العالمة تقليد  او الكاذبة اإلشاعات  بث  مثل في محله التجاري وسلعه ومنتوجاته 
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جميع االفعال التي تؤدي الى احداث االضطرابات في السوق او في محل منافس مثل االدعاءات الكاذبة التي     -2
 أسرار  على   لإلطالع  تشغيلهم  إعادة  بقصد   اما  العمل  ترك  على  العمال  تحريض   ها ضد التاجر او سلعه او  يتم ترويج

 الزبائن. لجذب  مؤثرة العامل شخصية تكون  عندما  خصوصا   الزبائن صرف بقصد  او التجاري  النشاط
 ثانيا: المنافسة غير المشروعة اتفاقا
على   التجار  بين  يحصل  اتفاق  تجاريا  وهو  محال  يشتري  الذي  التاجر  يضع  فقد   , بينهم  فيما  المنافسة  عن  االمتناع 

شرطا على البائع بان يمنع عليه انشاء محل تجاري مماثل له في نفس المنطقة , فهكذا شرط صحيح وغير مخالف 
المنافسة مطلقا زمانيا او م بنوع النشاط  للقانون بشرط ان ال يكون مطلقا, فال يجوز ان يكون االمتناع عن  او  كانيا 

 التجاري واال عد االتفاق باطل بل يجب ان يحدد بمدة زمنية معينة وبمكان معين ولنشاط تجاري معين.
 ثالثا: الجزاءات المترتبة على المنافسة غير المشروعة 

 الجزاء المدني  -أ
الفعل الضار طبقا للقواعد العامة يترتب على هذه المنافسة حق التاجر في اقامة دعوى المسؤولية المدنية على اساس  

للمسؤولية التي تقوم على الفعل الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما, اما المنافسة غير المشروعة اتفاقا فيترتب عليها  
حق التاجر المشتري ان يقيم الدعوى على اساس المسؤولية التعاقدية ضد بائع المحل التجاري اذا اصابه ضرر جراء 

المنافس او االمتناع عن مخالفة   البيع او طلب غلق المحل التجاري  بينهما عن طريق طلب فسخ عقد  االتفاق فيما 
 تسديد المتبقي من ثمن المحل التجاري الذي اشتراه مقابل الميزات التي فقدها من جراء المنافسة غير المشروعة. 

 الجزاء الجنائي  -ب
لحماية   القوانين  بعض  في  وردت  التي  الجنائية  الجزاءات  تطبق  ان  المحكمة  على  فان  المدنية   الدعوى  الى  اضافة 

التجارية رقم ) وقانون براءة االختراع والنماذج الصناعية رقم    1957( لسنة  1الحقوق منها قانون العالمات والبيانات 
, حيث تضمنت هذه القوانين بعض العقوبات منها الحبس او 1984( لسنة  30وقانون التجارة رقم )  1975( لسنة  65)

 الغرامة او كلتا العقوبتين  
 

 الباب الثالث 
 الشركات 

 مقدمة 
 مفهوم الشركة  

تعنييي الشييركة بمعناهييا اشييتراك عييدة اشييخاص فييي مشييروع اقتصييادي الن المشيياريع تتطلييب قييدرات متنوعيية مالييية وفنييية 
واداريية يعجيز الشييخص منفيردا عين تأمينهييا فيي الغاليب, وقييد وجيدت الشيركات بهييذا المفهيوم منيذ القييدم فقيد عرفيت شييريعة 

ركة القييرض كمييا نظمييت هييذا النييوع ميين الشييركات الشييريعة حمييورابي والشييريعتان الرومانييية واليونانييية الشييركة بمفهييوم شيي
االسالمية وتعتبر هذه الشريعة المصدر لشركة القرض التي نظم احكامها القانون المدني العراقي, وفي القيرون الوسيطى 
وبعيييد ظهيييور االسيييتعمار ظهيييرت شيييركات االميييوال المسييياهمة السيييتثمار ثيييروات البليييدان التيييي تيييم اسيييتعمارها فيييي اصيييقاع 
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رض, وفي هذه القرون ظهرت شركات التوصية كالتفاف على تحريم الكنيسة للربا وفي القرنين السادس والسابع عشر اال
بدا ظهور شركات االشيخاص فيي مراسييم تشيريعية حييث بيدأت بظهيور شيركات التضيامن وشيركات التوصيية والمسياهمة 

 ركات.الكبرى كشركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية وغيرها من الش
 اهمية الشركات في الحياة االقتصادية   ❖

 -للشركات اهمية كبيرة في الحياة االقتصادية لعل ابرزها هي:
 تساعد في تحديد االنتاج والحفاظ على االسعار والقضاء على البطالة وسد احتياجات المجتمع.   -1
 لها دور كبير في تنمية االقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي للدولة .  -2
 تساعد في القضاء على االحتكار ونقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة الى البلدان الناشئة.   -3
 تطور التشريع الخاص بالشركات في العراق  ❖

( وهو منقول عن  1850كان العراق جزءا من الدولة العثمانية لذا فقد طبق عليه قانون التجارة العثمانية البرية لسنة )
لسنة) الفرنسي  التجاري  قانون  1807القانون  العراق  على  طبق  االنكليزي  االحتالل  وخالل  نابليون  بقانون  المعروف   )

االنكليزي  القانون  عن  المنقول  الهندي  )  الشركات  لسنة  القانون  1908للشركات  صدور  لحين  الوضع  هذا  واستمر   )
( لسنة  31( وقد عالج هذا القانون بعض احكام الشركات ثم صدر قانون الشركات رقم ) 1951المدني العراقي لسنة) 

رقم  ( وقد عالج بعض احكام الشركات والعديد من القوانين االخرى منها قانون تأميم بعض الشركات والمنشئات  1957)
 ( وغيرها من القوانين.  1964( لسنة )99)

( الذي بين عجز بعض القوانين عن مواكبة التطورات  35( صدر قانون اصالح النظام القانوني رقم )1977وفي سنة ) 
( رقم  القانون  صدر  ذلك  ضوء  وفي  لسنة )36االقتصادية  هما  1983(  قانونان  صدر  التسعينيات  منتصف  ثم في   )

( وسيتم بحث هذين القانونين  1997( لسنة )22( وقانون الشركات العامة رقم )1997( لسنة )21)قانون الشركات رقم 
 بالتفصيل. 

 اهداف القانون ونطاق سريانه   ❖
تعد معرفة اهداف اصدار القانون مهمة من ناحيتين اوال تعتبر المبادئ التي ترد في هذه القوانين خير مرشد للباحثين  

يشوب هذه القوانين من قصور او غموض في المصطلحات وثانيا تحدد هذه االهداف فلسفة  والكتاب وغيرهم لتفسير ما 
 السلطة التي وضعت القانون.

   -اما ابرز االهداف التي تضمنها قانون الشركات العراقي فهي:
 صادية.تشجيع استثمار راس المال الوطني في الشركات ودعمها ورعايتها بما يتناسب مع احتياجات البلد االقت  -1
 ضبط نشاط الشركات بما يضمن اداءها لدورها وفقا لخطط التنمية االقتصادية.   -2
 نطاق سريان القانون  ❖

( المادة  تقل  3بينت  ال  التي  الشركة  هي  المختلطة  والشركة  والمختلطة  الخاصة  الشركات  على  سريانه  القانون  من   )
اخضاع هذه الشركات لهذا القانون اتجاها محمودا من   %( , وقد اعتبر البعض ان25مساهمة الدولة في رأسمالها عن) 

 المشرع نحو توحيد احكام الشركات المختلطة.
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 الفصل االول 
 الشركة بوجه عام

 الفرع االول
 النظرية العامة للشركة 

 تعريف الشركة  
عمل القتسام عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او  ))

 (( ما ينشا عنه من ربح او خسارة
   -ومن التعريف يمكن تحديد خصائص الشركة باألتية:

 ان الشركة عقد.   -1
 اشتراك اكثر من شخص. -2
 تقديم حصة من مال او عمل .  -3
 اقتسام االرباح والخسائر. -4
 الشركة عقد   -1

   -ه وهي الرضا والمحل والسبب:ما دامت الشركة عقدا فيجب ان تتوافر في هذا العقد اركان
 الرضا -أ

والرضا يجب ان يكون صحيحا وموجودا ويتم ذلك عن طريق االرادة فيجب ان يكون الرضا صادرا عن شخص له 
االرادة واالهلية الكاملة وارادته غير مشوبة بعيب من عيوب اإلرادة كالغلط واالكراه والغبن واالستغالل, واال بطل العقد 

   -ون كالتالي: واالهلية تك
 من اكمل الثامنة عشر يحق له االشتراك في الشركات بكل انواعها اذ كانت ارادته سليمة وخالية من العيوب. -أ

من كان دون سن التمييز)عديم االهلية( لم يكمل السابعة ال ارادة له وتعد تصرفاته باطلة وال يحق له االشتراك في    -ب 
 الشركات. 

التمييز  -ج كان في سن  الخامسة    من  اكمل  من  بين  التمييز  يجب  هنا  عشر  والثامنة  السابعة  بين  االهلية(  )ناقص 
عشر واصيب بعارض ال يعد التمييز بل يضعفه او لم يكن مأذونا بالتجارة فال يحق له االشتراك في الشركات سواء 

 بإراداته او ان يكون له نائب او وصي عنه. 
الفقه حوله فذهب البعض الى عدم جواز اشتراكه في الشركات تأسيسها لما له  اما الصبي المأذون بالتجارة فقد اختلف  

جواز  الى  االخر  الراي  يذهب  بينما  الشركة,  التزامات  عن  المطلقة  ومسالته  للصبي  المالية  الذمة  على  مخاطر  من 
يحول دون ذلك, كذلك    اشتراك الصبي المأذون بالتجارة بتأسيس الشركات باعتبار ان قانون الشركات ال يوجد فيه مانع

الفقرة اوال( بجواز انتقال حصة الشريك المتوفي الى ورثته و)الفقرة ثانيا( التي تنص على تحول    70ما يفهم من المادة)  
شركة المشروع الفردي الى نوع اخر من الشركات في حالة وفاة مالك الحصة في هذه الشركة وكان له اكثر من وارث  

 ن االشتراك بالشركات في حدود االذن الممنوح له. وبذلك يجوز للصبي المأذو 
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 المحل   -ب
العام   والنظام  للقانون  مخالفا  او  مستحيال  المحل  يكون  ان  يجوز  فال  ومشروعا,  ومعينا  ممكنا  المحل  يكون  ان  يجب 

 واآلداب. 
 السبب   -ج

 يظهر ما يخالفه ويبطل العقد.يجب ان يكون السبب مشروعا وموجودا والقانون يفترض وجود السبب ومشروعيته مالم 
   -ويتميز عقد الشركة بالعديد من الخصائص الذاتية وهي: 

 الشكلية  -أ
عقد الشركة يتطلب الكتابة وان لم ينص عليها قانون الشركات صراحة اال انه يفهم من ضرورة الحصول على اجازة  

الشركات, اما الشركة البسيطة فيجب ان يودع عقد تأسيسها  التأسيس التي تتطلب تقديم عقد الشركة بطلب الى مسجل  
المصادق عليه من  كاتب العدل لدى مسجل الشركات قبل مباشرة العمل, وتفرض العقوبة على من يخالف ذلك, وفي 

 هذه االحكام تأكيد للشكلية التي ينص عليها عقد الشركة.
 عقد الشركة من عقود المعاوضة   -ب

جب ان يقدم ويعطي مقابال لما يقدمه االطراف االخرين, اي ال يمكن ان يكون شريكا من ال  ومفهومه ان كل طرف ي
يقدم ماال او عمال, كذلك يجب ان تكون االرباح والخسائر موزعة ومتوافقة مع مبدا المعاوضة بحيث ال يستأثر البعض 

 باألرباح ويتحمل االخرون الخسائر. 
 عقد مستمر -ج

داد زمني ال ينعقد وينفذ بالحال بل يأخذ وقتا في التنفيذ واالستمرار وهنا نعني الكائن القانوني  اي ان عقد الشركة له امت
 اي الشركة بنشاطها ومشاريعها هو الذي يكون له االمتداد في الزمن. 

 تطابق مصلحة االطراف  -د
س من العقود االخرى حيث  يتميز عقد الشركة بتطابق مصلحة اطرافه حيث يسعون جميعا الى تحقيق الربح, على العك

 تكون مصالح االطراف متعارضة ويمثل العقد تقريبا لتلك المصالح.
 يمكن تعديل العقد بقرار من االغلبية   -ه

من  بقرار  عقدها  تعديل  فيمكن  الشركة  في  بينما  اطرافه,  جميع  بموافقة  اال  تعديله  يمكن  ال  العقد  ان  المعروف  من 
 ال يعرف بعضهم البعض االخر كما في شركات المساهمة.  االغلبية كما ان اعضاء الشركة قد 

 انهيار الصفة التعاقدية للخصائص التي ينفرد بها عقد الشركة  ❖
نظرا لتطابق مصلحة االطراف وعدم معرفة بعضهم البعض وامكانية تعديل العقد بقرار من االغلبية في الشركات, ذهب  

التعاق الصفة  بانهيار  القول  الى  الفقه  من  االوضاع  جانب  لتفسير  تصلح  ال  العقد  فكرة  فان  وبالتالي  الشركة  في  دية 
الى  االنضمام  في  الرغبة  عن  التعبير  على  االفراد  دور  يقتصر  التي  المنظمة  بفكرة  االخذ  وتبني  للشركة  المنشئة 

سيس وعمل الشركة  المنظمة, اال ان الراي الراجح يذهب الى ان فكرة العقد تبقى قادرة على اعطاء القواعد المالئمة لتأ
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ولكن هذا العقد الذي يتدخل المشرع في الكثير من احكامه وليس عقدا مبنيا على سلطان االرادة الذي اختل منذ ما 
 يقارب العقد من الزمان. 

 اشتراك اكثر من شخص  -2
ب ان ما يميز الشركة ايضا هي صفة االشتراك اي ان يشترك اكثر من شخص في الشركة فهي ما دامت عقدا فيج

تكون هنالك اكثر من ارادة, اال ان القانون اورد استثناء في شركة المشروع الفردي التي تتكون من شخص واحد, وان 
تكون   فقط  الشركة  اموال  ان  اي  للشخص  المالية  الذمة  وحدة  قاعدة  عن  الخروج  هو  الشركات  هذه  من  الغاية  كانت 

المشرع العراقي قد خالف هذا المفهوم واعتبر ان المشروع الفردي  ضمانا للدائنين وليس اموال الشخص االخرى, اال ان  
 متكون من شخص له ذمة مالية واحدة واجاز للدائنين مالحقة جميع امواله بشرط ان تكون الديون ممتازة.

 تقديم حصة من مال او عمل  -3
يان, فاذ كانت امواال فال توجد الحصة هي راس المال الذي يقدمه الشريك وهي قد تكون ماال وينقسم الى نقود او اع

مشكلة, اما اذا كانت اعيانا فبعض القوانين تمنع ان تكون حصة الشريك اعيانا كما في القانون العراقي الملغي لسنة  
العينية قد يكون 1983) القانون الحالي فقد اجاز ان تكون االسهم عينية وفق ضمانات محددة وتقديم الحصة  ( اما 

هلكت فانه يهلك على الشركة كونه ملكا لها, اما اذ اكان لالنتفاع فان  و و االنتفاع فاذا كانت للتملك  على سبيل التملك ا
هالكه يستلزم تقديم الشريك غيره كحصة في الشركة اما اذا كانت الحصة عمال وهي الحصة الصناعية مثل المهندسين  

ة والحصة ال تدخل ضمن راس المال وتقدم طيلة واالطباء وغيرهم فيجب ان يكون العمل مما ال تستغني عنه الشرك
 الحياة والتخلف عن تقديمها يودي الى انتهاء الشراكة وتقديم شريك اخر مكانه. 

 اقتسام االرباح والخسائر  -4
ان هدف االشتراك في الشركة هو تحقيق الربح ولكن في بعض االحيان قد ينجم عن الشركة خسارة لذا يجب ان توزع  

عل  الخسارة  حسب هذ  والخسائر  لألرباح  التوزيع  يكون  االموال  شركات  وهي  االسهم  شركات  ففي  االطراف,  جميع  ى 
يودي  ال  ان  بشرط  االطراف  اتفاق  حسب  التوزيع  فيكون  االشخاص  شركات  في  اما  االسهم,  من  شريك  كل  نصيب 

با كان  وان  الخسارة  لوحدهم  البعض  يتحمل  ان  او  باألرباح  البعض  استئثار  الى  وتسري االتفاق  باطال,  فيعد  التفاق 
شروط توزيع الربح على توزيع الخسارة اذ لم تذكر في العقد, اما اذ لم يتضمن العقد توزيع االرباح والخسائر فيكون  

 توزيعها حسب حصة كل شريك. 
 تميز الشركة عن بعض االوضاع القانونية االخرى  ❖

 الشيوع والشركة  -أ
ماال غير مفرزة حصة كل واحد منهم فيه واالختالف بينهما هو ان الشيوع حالة  الشيوع هو ان يمتلك اكثر من شخص  

سلبية مفروضة على الشركاء بغير اراداتهم بينما الشركة حالة ايجابية تتم بإرادة الشركاء ويحق للشريك في الشيوع ان  
ز للشريك بيع حصته بدون موافقة  يبيع حصته بدون موافقة بقية االطراف بشرط عدم االضرار بهم, بينما الشركة ال يجو 

 الشركاء في بعض الحاالت.
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 الشركة وقسمة المهاباة -ب
قسمة المهاباة : هي نوع من قسمة استغالل االراضي الزراعية بين الشركاء حيث يكون استغالل االرض الحد الشركاء 

والشركة ان الشركاء في الشركة يتقاسمون االرباح  مدة محدودة ثم يستغلها غيره لمدة مماثلة والتمييز بين هذه القسمة  
 والخسائر, اما قسمة المهاباة فقد تودي احيانا ان يربح احد الشركاء ويخسر غيره. 

 الشركة والجمعية   -ج
هدف الشركة هو الحصول على الربح اما الجمعية فهدفها هو خدمة اعضائها بتوفير السلع والخدمات والربح امر ثانوي  

 لها.
 لشركة وعقد العمل ا -د

ان الشركاء في الشركة لهم نفس الحقوق والواجبات بينما العامل يودي عمل بأشراف وتوجيه صاحب العمل حتى ولو  
 كان اجره هو حصة من االرباح. 

 بطالن الشركة   ❖
ع العراقي في حالة تخلف احد اركان عقد الشركة وعدم استيفائها لشروطها يودي الى بطالن عقد الشركة, اال ان المشر 

لم  يتطرق الى ذلك اال في الشركات البسيطة وهو موقف غريب من المشرع وعد حاالت البطالن بضرورة التوثيق لدى  
كاتب العدل او االتفاق على عدم مساهمة احد الشركاء في الربح او في الخسارة او عدم تعين كيفية االدارة, اما بقية  

د الشركة حيث ال يعتد باي تعديل لعقد الشركة اال بعد تصديقه ونشره في الشركات فالنص الوحيد متعلق بتعديل عق
طبيعة   حسب  والغير  الشركاء  بين  او  الشركاء  بين  يكون  فقد  نوعه  حسب  البطالن  ويختلف  يومية,  وصحيفة  النشرة 

 البطالن . 
 الشخصية المعنوية للشركة   ❖

حق له  قانونيا  شخصا  اصبحت  الشركة  ان  تعني  المعنوية  الشركاء الشخصية  عن  النظر  بغض  التزامات  وعليه  وق 
 -وتكتسب الشخصية المعنوية للشركة وفق القانون العراقي كالتالي:

 الشركة البسيطة من تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى مسجل الشركات. -أ
خمسة عشر  الشركات المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي من تاريخ صدور شهادة تأسيسها والتي تصدر خالل  -ب 

 يوما من نشر الموافقة على تأسيس الشركة.
الشركات المساهمة بعد نجاح عملية االكتتاب وتقديم المؤسسين معلوماتها وصدور شهادة التأسيس خالل خمسة    -ج

 عشر يوما. 
 اما تاريخ انتهاء الشخصية المعنوية للشركة فيتحقق من تاريخ صدور قرار شطب اسمها لدى مسجل الشركات.

 اثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية   ❖
 اتخاذ الشركة السم   -1

الزم القانون العراقي بضرورة اتخاذ الشركة السم وان يكون مستمدا من نشاطها وذكر نوع النشاط, اما الشركة المختلطة  
اء على االقل,  فتضاف كلمة مختلطة الى اسمها, اما الشركة التضامنية والمشروع الفردي فيجب ذكر اسم احد الشرك
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اما الشركة المساهمة والمحدودة  فيتم اضافة اية تسمية مقبولة غير مخالفة للنظام العام واآلداب او تودي الى التوهم  
 من قبل الغير. 

 جنسية الشركة   -2
لغرض   الجنسية  المعنوية  االشخاص  وكافة  والجمعيات  الشركات  منح  ضرورة  الى  الحديث  القانوني  االتجاه  يذهب 

عها لرقابة الدولة من خالل الرابطة التي تتولد بين الدولة والشخص المعنوي اضافة الى االعتبار القانوني الذي  اخضا
يتجلى بتحديد القانون الواجب التطبيق في حالة النزاع الذي ينشا بين االفراد حيث يطبق قانون الدولة التي يتنسب اليها 

 الشخص بجنسيته فكيف تحدد جنسية الشركة.
   -اك ثالثة اتجاهات لتحديد جنسية الشركة وهي:هن

االتجاه االول يذهب الى ان الشركة تكتسب جنسية الدولة  التي تزاول نشاطها على اراضيها, وعيب هذا االتجاه انه    -أ
 يؤدي الى تغير جنسية الشركة تبعا لتغير مكان نشاطها.

 على اراضيها مقرها الرئيسي.الثاني يرى ان تكتسب الشركة جنسية الدولة التي يوجد  -ب 
االتجاه الثالث والذي اعتمده القانون العراقي هو ان تكتسب الشركة جنسية الدولة التي اجيزت بموجب قوانينها الن    -ج

الشركة ما  دامت اكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب قانون الدولة فيقتضي ان تكتسب جنسيتها تلك الدولة كما ان 
 رط ان يكون المقر الرئيسي للشركة في العراق.القانون العراقي يشت

 ان يكون للشركة موطن -3
يعتبر موطن الشخص الطبيعي هو المكان الذي اعتاد االقامة فيه على سبيل الدوام واالستمرار حتى وان تركه لفترات  

الرئيسي   المركز  فيه  الذي  المكان  هو  موطنها  فان  الشركة  الى  بالنسبة  اما  في  عارضة,  يكون  ان  ويقتضي  للشركة 
العراق بالنسبة للشركات المؤسسة في العراق, اما الشركة المسجلة خارج العراق فترسل مراسالتها وتبليغاتها على عنوان  
الفرع المجاز, وتبرز فائدة تعيين موطن للشركة في تحديد االختصاص القضائي في حالة النزاعات القانونية اضافة الى 

 راسالت وتعين موطن الشركة يرتبط بتعين جنسيتها ايضا. التبليغات والم
 تكون للشركة ذمة مالية مستقلة  -4

المالية للشركاء مما يمكنها من التعامل مع الغير ويترتب على ذلك   اي ان الشركة لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة 
 -نتائج ابرزها:

نما يكون مملوكا للشركة, وحق الشركاء في الشركة يتمثل  ال يعد الشركاء مالكين لراس المال على سبيل الشيوع ا  -أ
 بتقاضي ارباح وان حصة الشريك ذات طبيعة منقولة حتى وان كانت عقارا.

اموال الشركة تعتبر ائتمان للشركة فقط وهي ضمان لدائنيها , وال ينافسهم دائنو الشركاء فيها ولهم الحجز على   -ب 
 ارباح الشريك في الشركة.

انهاء عضوية  ان اعس  -ج الشركة ويتم  انما تستمر  الشركة وبالتالي تصفيتها   الى اعسار  الشركاء ال يؤدي  ار احد 
الشريك المعسر اال اذ قرر الشركاء االخرين في شركات االشخاص خالف ذلك, اما  في الشركات التضامنية والمشروع 
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المس كون  الشركاء  جميع  اعسار  الى  يؤدي  الشريك  اعسار  فان  محدودة  الفردي  وغير  شخصية  اي  تضامنية  ؤولية 
 للشركاء بين دين الشركة وديون الشركاء. 

ان المقاصة ال تجري بين دين الشركة وديون الشركاء اي انه في حالة كون الشركة مدينة الحد االشخاص وكان   -ه
 ذلك الشخص مدينا الحد الشركاء فال يجوز ان تتم المقاصة بين الدينين. 

 االهلية تكتسب الشركة -5
تتمتع الشركة بمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية اهلية الوجوب وهي ان تكون للشركة حقوق وواجبات واهلية االداء اي  
بالشخص الطبيعي, كما يحق   يتعلق  القانونية , فتكتسب الشركة جميع الحقوق و والواجبات اال ما  بالتصرفات  القيام 

لرهن والتامين وكافة االعمال التجارية التي يبيحها القانون لها ولها حق التقاضي  للشركة القيام بأعمال البيع والشراء وا
 فتقيم الدعاوي ويقام عليها الدعاوي, وينوب عن الشركة في كل هذه االعمال مديرها المفوض او وكيلها.

 
 

 الفرع الثاني
 انواع الشركات 

 اوال :تقسيم الشركات الى شركات مدنية وتجارية 
   -يعتمد هذا التقسيم على معيارين هما: 

: يذهب هذا المعيار الى اعتبار جميع الشركات التي تمارس االعمال التي نصت عليها المادة  المعيار الموضوعي  -أ
الخامسة من قانون التجارة العراقي شركات تجارية اذ تم العمل على وجه االحتراف, اما لشركات التي تقوم بأعمال لم 

ا النص تتضمنها  يتم  لم  كونه  مدنية  الزراعية  الشركات  فتعد  المعيار  لهذا  وطبقا   , مدنية  فتعد شركات  الخامسة  لمادة 
عليها في المادة الخامسة اال ان الفقه القانوني يذهب الى اعتبارها شركات تجارية اذا مارستها شركة لها اسمها الخاص 

 وعالمتها التجارية كونها تتحول الى مشروع .
يذهب هذا المعيار الى اعتبار جميع الشركات التي تؤسس وفقا لقانون الشركات هي شركات   المعيار الشكلي :  -ب

تجارية اما ما عداها فال تعتبر تجارية. فتكون الشركة تجارية اذا اخذت شكل المساهمة او المحدودة او التضامنية ما  
 عدا  شركات المحاصة فال تعد تجارية. 

اعتبار جميع الشركات تجارية سواء كانت تمارس اعماال تجارية او غير تجارية باعتبارها تخضع  ويذهب البعض الى  
 لقانون الشركات كما ان المواد المتعلقة بالشركات الواردة في القانون المدني العراقي تم الغائها. 

ر وغير تجار مع االخذ باالعتبار ان والنتيجة المترتبة على هذا التقسيم هي نفسها المترتبة على تقسيم االفراد الى تجا
قانون اصالح النظام القانون قد قلص الفوارق بين االثنين, واالختالف بينهما هو احكام االعسار واالفالس التي اتجه  

 المشرع الى توحيدها.
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 ثانيا: تقسيم الشركات الى شركات اشخاص وشركات اموال 
قالها   التي  التقسيمات  اهم  من  التقسيم  هذا  المالي يعد  العنصر  هما  عنصرين  على  باالعتماد  التقسيم  هذا  ويتم  الفقه 

كان   اذا  اما  االموال  شركات  من  الشركة  تعتبر  المالي  العنصر  هو  الغالب  العنصر  كان  فاذ  الشخصي,  والعنصر 
قانون   عرفها  التي  االشخاص  شركات  ومن  االشخاص  شركات  من  الشركة  فتعتبر  الغالب  هو  الشخصي  العنصر 

)  الشركات  لسنة  البسيطة وشركة 1957الملغي  التوصية  التضامن وشركة   العربية هي شركات  التشريعات  وغالبية   )
اما   الفردي,  والمشروع  والبسيطة  التضامنية  هي  االشخاص  شركات  اعتبر  فقد  الحالي  الشركات  قانون  اما  المحاصة, 

العرب التشريعات  وغالبية  الملغي  القانون  عرفها  التي  االموال  المحدودة  شركات  المسؤولية  وذات  المساهمة  فهي  ية  
 والتوصية باألسهم, اما القانون الحالي فقد عرف شركات المساهمة والمحدودة كشركات اموال. 

 والنتيجة التي تترتب على هذا التقسيم هي  
موال يقسم راس المال في شركات االشخاص الى حصص قد تكون متساوية او غير متساوية, اما في شركات اال  -أ

 فيقسم راس المال الى اسهم متساوية ويحق للشريك تملك مجموعة منها قد تكون متساوية او غير متساوية. 
ان دخول شريك او خروجه من شركات االشخاص تحيطه العديد من الصعوبات كون هذه الشركات مبنية على    -ب 

فان بإمكان العضو نقل اسهمه الى الغير    االعتبار الشخصي لذا تسمى بالشركات المغلقة, اما في شركات المساهمة
 بدون موافقة بقية الشركاء بل ان االتفاق على منع انتقال الحصة يعد باطال لذا تسمى بالشركات المفتوحة. 

الى    -ج انها تمتد  تكون مسؤولية مطلقة وتضامنية اي  الشركة في شركات االشخاص  ديون  الشركاء عن  مسؤولية 
كات االموال فان مسؤولية الشركاء بحدود ما يملكونه من اسهم في الشركة دون ان تمتد الى جميع اموالهم, اما في شر 

 بقية اموالهم وال يسال مسؤولية مطلقة اال اذا نقص الشركاء عن الحد المقرر قانونا. 
عسار  اعسار الشركة في شركات االشخاص يؤدي الى اعسار الشركاء اما اعسار شركات االموال فال يؤدي الى ا   -ه

اعسار   فان  االشخاص  اما في شركات  النوعين,  كال  الشركة في  اعسار  الى  يؤدي  الشركاء فال  اعسار  اما  الشركاء, 
 الشريك قد يؤدي الى انحالل الشركة اذا كانت شخصيته توفر االئتمان للشركة. 

 ثالثا: تقسيم الشركات تبعا لملكية راس المال 
 ثالثة انواع هي :تقسم الشركات وفقا لهذا التقسيم الى  

 الشركات الخاصة وهي الشركات التي يكون راس مالها مملوكا بكامله لألفراد. -أ
 الشركات العامة وهي الشركات التي يكون راس مالها مملوكا بكامله للدولة او االشخاص العامة التابعة لها.  -ب 
األفراد واالشخاص العامة واالحكام التي    الشركات المختلطة وهي الشركات التي يكون راس مالها متقاسما بين    -ج

 تطلبها الشركات المختلطة هي:
ان الشركات المختلطة هي الشركات المساهمة والمحدودة فقط وهي من شركات االموال, اما شركات االشخاص فال  -

ن الشركة بصورة  تكون مختلطة بسبب المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء فال يمكن ان تكون الدولة مسؤولة عن ديو 
 مطلقة, كما ان شركات االشخاص تتكون من اشخاص طبيعيين فقط. 
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تبلغ مساهمة القطاع العام االشتراكي ) - النسبة سابقا ال تقل  25ان  %( فاكثر من راس مال الشركة , وقد كانت هذه 
 %( في القانون الحالي. 25%( اال انه تم تخفيضها الى )51عن) 

%( ومع ذلك تبقى الشركة خاصة وال تكون مختلطة وذلك بقرار  25ة القطاع العام على ) يجوز استثناء ان تزيد مساهم -
%( في شركات 25من مجلس الوزراء, كما يجوز ان تكون الشركة مختلطة اذا قلت نسبة مساهمة القطاع العام عن )

التامين الحكومية واية مشاريع اخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها بالفقر  ة, والسبب من ذلك هو ان يتم  التامين واعادة 
 استثمار االموال للفائضة لدى هذه الجهات دون ان تتحمل اعباء االدارة والمشاركة في الشركات الخاصة. 

   1997لسنة  21رابعا: تقسيم الشركات طبقا ألحكام القانون رقم 
 -وهذه الشركات هي:

ص ال يقل عددهم عن خمسة اشخاص وال يزيدون  شركات المساهمة وهي الشركة التي تتألف من عدد من االشخا  -1
عن مئة يكتتب فيه المساهمون باكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة االسمية لالسهم التي  

 اكتتبوا بها.
الشركة المحدودة: شركة تتألف من عدد من االشخاص ال يقل عن شخصين وال يزيد على خمسة وعشرين يكتتبون    -2
 يها باسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة االسمية لالسهم التي اكتتبوا بها.ف

على    -3 يزيد  وال  شخصين  عن  عددهم  يقل  ال  الطبيعيين  من االشخاص  من عدد  تتألف  التضامنية: شركة  الشركة 
وغير محدودة عن جميع    عشرة يكون لكل منهم حصة منها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية

 التزامات الشركة .
المشروع الفردي: شركة تتألف من شخص طبيعي واحد مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤوال مسؤولية شخصية وغير  -4

 محدودة عن جميع التزامات الشركة. 
مون حصصا في  الشركة البسيطة: شركة تتألف من عدد من الشركاء ال يقل عن اثنين وال يزيد على خمسة يقد   -5

 راس المال او يقدم واحد منهم او اكثر عمال واالخرون ماال. 
شركات االستثمار المالي : شركة يكون نشاطها االساس توجيه المدخرات نحو التوظيف واالستثمار في االوراق    -6

 ركة المساهمة. المالية العراقية من اسهم وسندات وحواالت خزينة وفي ودائع ثابتة. وهي يجب ان تتخذ صورة الش
 الفصل الثاني 

 تأسيس الشركة 
 الفرع االول

 العضوية في الشركة 
بينت المادة الثانية عشر بفقراتها الثالثة الشروط الواجب توافرها في الشخص ليكون عضوا ومؤسسا في الشركات التي  

 اباح القانون تأسيسها وهذه الشروط هي :
العراقي مسموح له ان يكون مؤسسا او مساهما او شريكا في جميع الشركات التي نص القانون عليها مالم يوجد     -1

العراق بصورة   العراق او خارج  العراقي مقيما في  ذلك, سواء كان  يمنعه من  قانوني او قرار من جهة مختصة  نص 
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لدول االجنبية من االشتراك في الشركات, اال ان القانون  مشروعة, وكان القانون السابق يمنع العراقي الذي يقيم في ا
 الحالي اباح ذلك انسجاما مع تشجيع العراقيين على استثمار اموالهم في المشروعات االقتصادية داخل العراق.

عربي يحق  بالنسبة الى المواطن العربي فانه يعامل معاملة العراقي  وفقا للقانون السابق اما القانون الحالي فان ال  –  2
له االشتراك في شركات االموال فقط وهي المساهمة والمحدودة, وهو اتجاه محمود وذلك لصعوبة  الوصول الى اموال   

 المواطن العربي خارج العراق في حالة اشتراكه في شركات االشخاص اذ تكون المسؤولية عنها مسؤولية مطلقة. 
في العراق طبقا لمبدا المعاملة بالمثل بين العراق ودولة االجنبي,    بالنسبة الى االجنبي يتم اشتراكه في الشركات   -3

 واالشتراك يكون مقتصرا على شركات االموال فقط دون شركات االشخاص حاله حال المواطن العربي.
بالنسبة الى االشخاص المعنوية يجب ان تكون جنسيتها عراقية سواء كانت اشخاص عامة او اشخاص خاصة ,    -4

الطبيعيين    واالشتراك االشخاص  على  فيها  العضوية  تقتصر  االشخاص  شركات  الن  فقط  االموال  شركات  في  يكون 
 فقط.

 الفرع الثاني
 مستلزمات واجراءات تأسيس الشركة

 المبحث االول 
 مستلزمات التأسيس 

وينبغي افراغ   من مستلزمات تكوين الشركة اتفاق العدد الذي تطلبه القانون من االشخاص لكل نوع من انواع الشركات 
 -هذا االتفاق في عقد مكتوب ويشترط ان يتضمن العقد البيانات التالية : 

على   -أ احد اعضائها  واسم  المختلطة  للشركة  مختلطة  واضافة كلمة  النشاط  ونوع  نشاطها  من  المستمد  الشركة  اسم 
 االقل اذا كانت تضامنية او مشروعا فرديا.

 ن في العراق. المركز الرئيسي للشركة على ان يكو  -ب 
 هدف الشركة المؤكد في انماء جانب من جوانب التنمية االقتصادية للبلد.  -ج
 نشاط الشركة المستمد من هدفها وحسب القطاعات االقتصادية.  -د 

 راس مال الشركة وتوزيعه الى اسهم وحصص.  -ه
 كيفية توزيع االرباح والخسائر في الشركات التضامنية. -و
 خبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة.عدد االعضاء المنت -ز
 اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحالت اقامتهم ومقدار اسهم وحصة كل شريك. -ي

هذا بالنسبة الى الشركات اما المشروع الفردي فانه ال يوجد فيه عقد وانما يكتفي مؤسس المشروع الفردي بتقديم بيان 
 ي المادة الثالثة عشر اعاله ويقوم هذا البيان مقام العقد.ويذكر فيه المعلومات الواردة ف

 النظام الداخلي ❖
لم يشر القانون الى وجوب اعداد نظام داخلي او اساسي للشركة وتقديمه مع عقد التأسيس, لذلك فان تقديمه متروك 
لحرية االفراد المؤسسين , وكان من المستحسن االشارة الى ضرورة تقديمه مع بيانات التأسيس كون هذه البيانات ال  
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جتماعات والتفاصيل الخاصة بالشركة , ويجب ان ال يتعارض تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالشركة من حيث اال 
 النظام االساسي مع العقد او ان يكون غامضا او ان يتضمن ما لم ينص عليه العقد. 

 المبحث الثاني 
 اجراءات التأسيس 

هذا من الشروط التي تطلبها القانون الجديد هو ضرورة الحصول على االجازة المسبقة للشركة لكي تمارس نشاطها و 
الشرط يشمل جميع الشركات ماعدا الشركة البسيطة التي افرد المشرع لها نصوصا خاصة بها, ومن المعلوم انه يتنازع  
تأسيس الشركات مبدان االول هو حرية التجارة والذي ال يرى ضرورة الحصول على االجازة المسبقة, واالخر هو توجيه  

به العراق لذلك يفترض الرقابة والتوجيه واالشراف من قبل الدولة للنشاط  النشاط االقتصادي من قبل الدولة وهو ما اخذ  
 االقتصادي لذا يجب الحصول على االجازة المسبقة قبل تأسيس الشركة.

 المطلب االول 
 اجراءات تأسيس الشركات التضامنية والمشروع الفردي والمحدودة 

يجب  التي  المدة  حيث  من  الشركات  هذه  تأسيس  اجراءات  وراس مال   تتشابه  التسجيل  البت في طلب  المسجل  على 
 -الشركة الذي يجب ان يكون مدفوعا بالكامل الستكمال إجراءات التأسيس : 

 الشركة التضامنية   -اوال
يقدم طلب التسجيل من قبل المؤسسين او من ينوب عنهم الى مسجل الشركات مرفقا به العقد الموقع من االشخاص 

عن عددهم  يقل  ال  القطاعية    الطبيعيين  الجهة  الى  الطلب  يرفع  ان  المسجل  وعلى  عشرة,  عن  يزيد  وال  شخصين 
القانون, وعلى هذه الجهة االجابة بالقبول او الرفض خالل ) ( يوما من تاريخ  30المختصة واية جهة اخرى يحددها 

الرفض ويجوز له    ( يوما اما بالقبول او60ورود الطلب من المسجل , وعلى المسجل ان يبت بطلب التأسيس خالل )
(  30( بوما بموافقة وزير التجارة فاذا قبل الطلب فيتم تبليغ المؤسسين بضرورة الحضور امامه خالل )30تمديد المدة )

يوما لتبليغهم بالقرار ويقوم بتوثيق عقد الشركة اي المصادقة عليه ودفع رسوم التسجيل ونشر قرار التسجيل في النشرة  
( يوما من تاريخ اخر نشر, اما 15ومية وعلى المسجل ان يصدر شهادة التأسيس خالل ) التي يصدرها وفي صحيفة ي 

اذ لم يحضر المؤسسين فانه يفهم ضمنا انصراف اراداتهم عن تأسيس الشركة ويحفظ طلبهم لدى المسجل , وتكتسب  
ون , اما اذا رفض المسجل الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور الشهادة وتعتبر اجراءات التأسيس مطابقة للقان

( يوما من  30تسجيل الشركة فيجب ان يكون القرار مسببا وللمؤسسين االعتراض على قراره لدى وزير التجارة خالل )
المحاكم  30تبليغهم وعلى وزير التجارة البت في الطلب خالل ) ( يوما وللمؤسسين االعتراض على قرار الوزير لدى 

 المختصة. 
لمسجل عن الطلب وعدم قبوله او رفضه صراحة, فقد اعتبرت بعض القوانين ان السكوت يعد  اما في حالة سكوت ا 

بمثابة الرفض للتسجيل والبعض االخر اعتبره قبوال للتسجيل, اما القانون العراقي فانه لم يعالج هذه الحالة في نصوص 
يجب ان تصدر موافقة او رفض صريح    قانون الشركات ومن خالل مالحظة اجراءات التأسيس وفقا لهذا القانون فانه

 للطلب اما في حالة السكوت فأنها تعد رفضا للطلب لما تتطلبه اجراءات التأسيس من موافقات رسمية. 
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 المشروع الفردي -ثانيا
لكن  واحد  طبيعي  شخص  من  يتكون  النه  تأسيس  عقد  وجود  بعدم  التضامنية   الشركة  عن  الفردي  المشروع  يختلف 

من   تطلب  تأسيس  القانون  تطلبها  التي  المعلومات  جميع  يتضمن  بيانا  يعد  ان  فرديا  مشروعا  يؤسس  الذي  الشخص 
المسجل  الشركات واذا وجد  الى مسجل  يقدم بطلب  البيان  العقد, وبعد ان يعد هذا  الشركات ماعدا ما يتعلق بطبيعة 

 . توافق الطلب مع القانون, فانه يتبع نفس االجراءات بالنسبة للشركة التضامنية
 الشركة المحدودة  -ثالثا

( شخصا وان كانت بعض القوانين االخرى اجازت ان 25يوقع عقدها من شخصين في االقل وان ال يزيد العدد عن ) 
( شخصا, ويجوز ان يكون الشخص طبيعيا عراقيا او معنويا عراقيا او عربيا طبيعيا فقط , ويتم  50يصل العدد الى )

مسجل   الى  الطلب  بتقديم  صدور التسجيل  بعد  للمؤسسين  ويجوز  القانون,  اوجبها  التي  البيانات  متضمنا  الشركات 
الموافقة ونشرها  وقبل صدور شهادة التأسيس القيام باألعمال التي يستلزمها مشروع الشركة وانشائها , وال موجب لهذا  

ن الفترة بين الموافقة وصدور النص وان كان يتالءم مع الشركة المساهمة فانه ال يتالءم مع الشركة المحدودة حيث ا
 ( يوما.15شهادة التأسيس ال تتعدى ) 

 المطلب الثاني 
 اجراءات تأسيس شركة المساهمة

تختلف اجراءات تأسيس هذه الشركة عن الشركات االخرى بسبب عدد المؤسسين الكبير والفترة الطويلة التي تستغرقها 
الشركة بين تقديم الطلب واكتسابها الشخصية المعنوية, ويتم تأسيس هذه الشركة بالتوقيع على عقد تأسيسها من قبل  

شخص ,  وينتخب المؤسسين لجنة تسمى لجنة المؤسسين ال    المؤسسين وال يقل عددهم عن خمسة وال يزيد عن مائة
لمباشرة   المطلوبة  بالخطوات  والقيام  التأسيس  اجراءات  اللجنة  هذه  تتولى  اشخاص  سبعة  عن  تزيد  وال  ثالثة  عن  تقل 

 ( يحدد الحد االدنى 1957الشركة نشاطها, والقانون السابق حدد الحد االدنى بسبعة اشخاص بينما كان قانون عام )
على  تيسير  هو  العدد  وتقليص  للمكتتبين  الضمان  في  زيادة  هو  المؤسسين  عدد  وزيادة  اشخاص  بسبعة  للمؤسسين 
المؤسسين   يكتتب  ان  ويجب  للمؤسسين,  اعلى  حد  السابق  القانون  يحدد  ولم  المساهمة  شركات  تكوين  في  المواطنين 

بة من راس المال لدى احدى المصارف التي تمنحهم  بالنسبة التي حددها القانون من اسهم الشركة وان تودع هذه  النس
الوثائق   للمشروع من قبل مكاتب متخصصة وتقدم هذه  والفنية  تقديم دراسة جدوى االقتصادية  ينبغي  ايداع, و  شهادة 
قبل   من  التسجيل  رسم  دفع  يتم  الموافقة  حصلت  واذ  اخرى  جهة  واية  المختصة  القطاعية  الجهة  يفاتح  الذي  للمسجل 

والمصادقة على عقد الشركة ويعلن في الصحف عن تأسيس الشركة المساهمة وتطرح اسهم الشركة على    المؤسسين
( خالل  نجاح  30الجمهور  بعد  اال  المعنوية  الشخصية  الشركة  تكتسب  وال  التأسيس  على  الموافقة  تاريخ  من  يوما   )

المشروع وابرام العقود الالزمة ألنشائه بعد    االكتتاب, وقد اجاز القانون للمؤسسين القيام بإجراءات الحصول على اجازة
صدور الموافقة ولحين صدور شهادة التأسيس, وقد ناقش الفقه تصرفات المؤسسين التي تسبق حصول الشركة على  
الشخصية المعنوية واضافتها الى الشركة, فذهب البعض الى اعتبارها اشتراط لمصلحة الغير والبعض االخر اعتبرها  

الفض  اعمال  اكتسابها  من  بعد  الشركة  الى  تنتقل  ثم  عاقديها  بأشخاص  ارتباطها  اساس  على  فسرها  من  ومنهم  الة 
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المؤسسين   يلحق تصرفات  العراقي ال  القانون  العموم فان  المعنوية, وال تخلو هذه اآلراء من االنتقاد, على  الشخصية 
 بالشركة بل اعتبرها تقوم على مسؤوليتهم الشخصية. 

 
 
 
 
 

 الثالث الفصل 
 اموال الشركة 

ضمانا   وليكون  نفقاتها  لتغطية  المال  وراس  المالية  السيولة  الى  بحاجة  فأنها  االقتصادي  نشاطها  الشركة  تزاول  لكي 
( الف دينار لكل انواع الشركات, وال توجد 50للدائنين, وراس مال الشركة يحدد بالدينار العراقي وال يجوز ان يقل عن )

في القانون الحالي على العكس من القانون السابق, ويجوز لمسجل الشركات ان يطلب زيادة  حدود عليا لراس المال  
راس مال الشركة بناء على طلب الجهة القطاعية المختصة, وال يجوز ان يزيد نسبة المطلوبات الى رأسمال الشركة  

 %( في جميع االحوال.300وحقوق المالكين االخرى عن )
 الفرع االول
 مالتقسيم راس ال

 يختلف تقسيم راس المال في شركات االموال عن شركات االشخاص كالتالي. 
 المبحث االول 

 تقسيم راس المال في شركات االموال 
واالسهم هي ورقة مالية تمثل  يقسم راس المال في هذه الشركات وهي شركة المساهمة والشركة المحدودة الى اسهم :  

 .ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون   جزء من راس المال االسمي ويمكن صاحبه من
   -وخصائص االسهم هي: 

 االسهم اسمية.  -1
 االسهم نقدية . -2
 االسهم متساوية في القيمة. -3
 االسهم غير قابلة للتجزئة. -4

 اوال: االسهم اسمية  
التي   القسائم  المساهمين وفي  باسمه في سجل  ويقيد  باسم شخص معين  تصدر  انها  االسمية  الشركة, تعني  تصدرها 

والقانون العراقي لم يسمح سوى باألسهم االسمية بينما القوانين االخرى تعرف االسهم االسمية واالسهم ألمر واالسهم 
 لحاملها, ولو اردنا اجراء مقارنة بين االسهم االسمية واالسهم لحاملها: 



 

60 

مالكي راس    -أ من معرفة االشخاص  المعنية  الجهات  تمكن  االسمية  اما  االسهم  المساهمين,  خالل سجل  من  المال 
 االسهم لحاملها فال يمكن معرفة مالكي االسهم كونها تنتقل بالمناولة اليدوية.

ال خشية على االسهم االسمية عند ضياعها او سرقتها كونها مسجلة وال يمكن اجراء التصرفات القانونية عليها    -ب 
 تخلق المتاعب عند ضياعها او سرقتها.بينما المشكلة تثور بالنسبة لالسهم لحاملها حيث 

قد يؤدي انتقال االسهم لحاملها بغير تروي الى خلق االزمات االقتصادية, في حين انتقال االسهم االسمية يكون    -ج
 فيه عادة بعض التروي لذا اتجهت اغلب التشريعات نحو االسهم االسمية. 

 ثانيا: االسهم نقدية  
النقود اي انه ال تقبل االموال العينية او العمل مقابال للحصول على االسهم, وقد  اي ان المقابل للحصول عليها هو  

اموال عينية مقابل الحصول على االسهم في   تقدم  فقد اجاز ان  الحالي  القانون  اما  القديم  القانون  اعتمد هذا االتجاه 
 الشركة وفقا للشروط التالية :

 وال يجوز لغيرهم تقديمها. انها تقدم من قبل المؤسسين او بعضهم فقط  -أ
ان االسهم التي تعطى مقابل هذه االعيان يجب ان تكون قيمتها مدفوعة كاملة أي ان االعيان ال تقدم على شكل   -ب 

 دفعات. 
%( من  5ال يجوز بيع االسهم العينية اال بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة او اذا حققت أرباحا ال تقل عن )  -ج

 راس المال المدفوع .
تقيم االعيان من قبل لجنة يشكلها مسجل الشركات برئاسة قاضي وعضوية اربعة خبراء مختصين يتم اختيارهم من   -د 

 قبل اللجنة القطاعية المختصة.
( يوما من تاريخ تشكيلها بالنسبة لشركات المساهمة المختلطة وعلى 60تقدم اللجنة تقريرها الى المسجل خالل )  -ه

( يوما من تاريخ تسلم الديوان للتقرير, وفي 30لى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خالل ) المسجل رفع التقرير ا
حالة عدم المصادقة يعاد مجددا الى اللجنة من قبل المسجل للنظر في مالحظات  ديوان الرقابة المالية وفق توجيهات  

 ومالحظات محددة من المسجل.
دودة يجب ان يوافق جميع المؤسسين على قبول الحصة العينية التي قدرتها  في الشركات الخاصة المساهمة والمح  -و

اللجنة ويسال مقدم الحصة عن قيمتها التي قدرها المؤسسين, وفي حالة وجود فرق في التقييم الحد االطراف يتحمل  
ع االعيان  قيمة  يبين  الذي  التقرير  يعرض  ان  يجب  المساهمة  شركة  وفي  الفرق,  اداء  االخر  االجتماع  الطرف  لى 

واذا قرر   االكتتاب  لديها  يجري  التي  الجهة  لدى  التقرير  يعرض  ان  يجب  المكتتبين  والطالع  العامة  للهيئة  التأسيسي 
 وجود فرق في قيمة هذه االعيان الحد االطراف يتحمل الطرف االخر اداء الفرق. 

 ثالثا: االسهم متساوية في القيمة  
ينار واحد ال يجوز ان تزيد او تقل عن ذلك, بينما اتجهت قوانين اخرى الى وضع  حدد القانون العراقي قيمة االسهم بد 

حد ادنى واعلى لقيمة االسهم, والهدف من ذلك هو تشجيع صغار المدخرين على المساهمة في اسهم الشركات, وقد  
في اكتتاب عام على ان  اجاز المشرع للشركة بعد مباشرتها لنشاطها ان تطرح اسهمها بقيمة تزيد عن القيمة االسمية  



 

61 

هذا  تصور  ويمكن  توزيعها كأرباح  يجوز  ال  عالوة اصدار  يعتبر  تبقى  وما  االكتتاب  نفقات  لتغطية  الزيادة  تخصص 
 االصدار في حالتين  

عندما تظل اسهم غير مكتتب بها من راس المال االسمي يجوز طرحها لالكتتاب خالل اربعة سنوات من تاريخ   -1
 . صدور شهادة التأسيس

 عند طرح اسهم جديدة لالكتتاب بهدف زيادة راس المال  -2
والفوائد   االرباح  حيث  من  ايضا  لمالكيها  تمنحها  التي  المزايا  في  متساوية  فهي  قيمتها  في  متساوية  االسهم  وكون 

الفقهية    واالصوات المقابلة لكل سهم واالنتخاب واالطالع على ميزانية الشركة, وهنا يجب االشارة الى اهم التقسيمات 
 -لالسهم وهي:

 االسهم العادية واالسهم الممتازة: -1
االسهم العادية هي االسهم التي  تتمتع بمزايا مماثلة لما تتمتع به جميع االسهم االخرى, اما االسهم الممتازة هي التي 

على الربح, وال تعرف تمنح حقوقا وامتيازات لمالكيها ال تمنحها االسهم العادية مثل عدد االصوات واسبقية الحصول  
التشريعات وقد اخذ   العادية كما فعلت غالبية  باألسهم  الممتازة بل اخذت  القديمة والحديثة االسهم  العراقية  التشريعات 

 (. 60باألسهم الممتازة نظام الشركات السعودي في المادة )
 اسهم راس المال واسهم التمتع   -2

جزءا من راس المال االسمي للشركة, اما اسهم التمتع فهي ال تمثل جزء من اسهم راس المال  هي االسهم التي تمثل  
راس المال انما تمنح اصحابها قدرة على الحصول على االمتيازات التي تعطي للمساهمين عادة كاستالم االرباح او  

 الفوائد والمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والتصويت.
تها فال يعطى اصحاب هذه االسهم شيئا, وتعطى هذه االسهم عادة لدى استهالك وعند تصفية الشركة وتقسيم موجودا

االسهم التي يمتلكها المساهم اثناء حياة الشركة, فاألصل ان قيمة االسهم ال تعطى للمساهمين اال بعد تصفية الشركة, 
االمتياز على ان تؤول  لكن في بعض المشاريع عندما يكون الغرض من الشركة استثمار مشروع اقتصادي عن طريق  

موجودات الشركة الى الجهة صاحبة االمتياز, فان الشركة تعمد الى اعادة اقيام االسهم االسمية بشكل تدريجي عن 
طريق االرباح, وتطفئ قيمة االسهم بنسبة معينة لكل مساهم ويمنح المساهم شهادة تبين اسهم التمتع التي حلت محلها 

 تي تمنحها االسهم عادة. ليتمتع بالحقوق والمزايا ال 
 رابعا: عدم قابلية االسهم للتجزئة 

ال يقسم السهم الى اجزاء قابلة للبيع او الرهن وانما يكون السهم واحدا, ولكن يجوز اشتراك اكثر من شخص في ملكية  
 سهم واحد على سبيل الشيوع, ويجب ان يمثل الجميع شخص واحد امام الشركة. 

 ق لألفراد تملكها خامسا: عدد االسهم التي يح
لقد حدد المشرع عدد االسهم التي يجوز لألشخاص تملكها في الشركات فمساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي في  

%(وهي نسبة ليست قليلة خاصة اذا تملك هذه النسبة  20راس مال الشركة المساهمة الخاصة يجب ان ال تتجاوز )
مشت مصالح  او  قرابة  عالقات  بينهم  شخص  من  في اكثر  الخاص  المعنوي  او  الطبيعي  الشخص  مساهمة  اما  ركة, 
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%( من راس المال , كما ال يجوز ان تزيد مساهمة الشخص الطبيعي او  10الشركة المختلطة فال يجوز ان تتجاوز ) 
 %(  من راس المال في شركات االستثمار.5المعنوي على )

 
 

 المبحث الثاني   
 االشخاص تقسيم راس المال في شركات 

وهذه الشركات هي الشركة التضامنية والمشروع الفردي القائمة على االعتبار الشخصي, وفي الشركة التضامنية يقسم 
وعدد   والخسائر  االرباح  تحديد  في  التقسيم  ويفيد  العقد,  في  الواضحة  الشركاء  ارادة  حسب  حصص  الى  المال  راس 

شركة, وتحديد مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في حالة رجوع االصوات لكل شريك في اجتماعات الهيئة العامة لل
بعضهم على البعض االخر كون المسؤولية تضامنية ومطلقة , اي انه يحق لدائن الشركة الرجوع على اي من الشركاء 

 بجميع الديون او بجزء منها وال يحق له االمتناع عن الدفع اال اذ كانت الشركة لم تنذر بتسديد الدين. 
ما في المشروع الفردي فان راس المال يعتبر حصة واحدة اذ ال اشتراك في ملكيته, ويمتلك موجودات المشروع شخص ا

طبيعي واحد هو صاحب المشروع الفردي, ويسال مالك المشروع بجميع امواله عن الديون المترتبة على نشاط المشروع 
الشر  لدائن  المالية للشخص ويحق  للذمة  انفصال  انذار , حيث ال  المشروع حتى بغير  التنفيذ على اموال صاحب  كة 

اموال   على  الحجز  يجوز  فال  الفردي  المشروع  خارج  بنشاط  يتعلق  الدين  كان  اذ  اما   الدين,  تسديد  بوجوب  الشركة 
 الشركة اال اذا كان من الديون الممتازة. 

 الفرع الثاني
 تكوين راس المال

 ان تكوين راس المال يتيح للشركة ممارسة نشاطها ويعطي االمان للمتعاملين معها فهو ضمان للدائنين  
 المبحث االول 

 تكوين راس المال في الشركة المساهمة
وحجم راس   بها  تناط  التي  المشاريع  ولحجم  االقتصادي  التطور  المساهمة في  تلعبه شركات  الذي  الكبير  للدور  نظرا 

فيها ولتشجيع االفراد على استخدام مدخراتهم في هذه الشركات ولمنع هيمنة قلة من االفراد على هذه  المال الموظف  
الشركات فقد الزم المشرع اجراء االكتتاب العام على راس مال هذه الشركات, واالكتتاب نوعين اما ان يكون مغلقا او  

االكتت يكون  ان  او   , المؤسسين  على  االكتتاب  يقتصر  حيث  بيان  فوريا  في  الجمهور  على  يعرض  ان  اي  عاما  اب 
يخاطب الجميع وقد حدد القانون االسهم التي يجوز للمؤسسين اقتنائها ففي شركات المساهمة المختلطة ال تقل حصة  

%(, اما في شركات المساهمة  25%( بضمنها حصة القطاع العام البالغة ) 55%( وال تزيد عن ) 30المؤسسين عن )
%(, وتحديد الحدود الدنيا الكتتاب  51) 1%(وال يزيد عن  20ون حصة المؤسسين بما ال يقل عن )الخاصة فحدد القان

الجمهور   امام  الفرصة  اتاحة  غايته  العليا  الحدود  وتحديد  التأسيس  اجراءات  على  الجدية  اضفاء  غرضه  المؤسسين 
 لالكتتاب باسهم الشركة. 
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 االكتتاب   ❖

بموجبها بشراء عدد من اسهم الشركة المعروضة ضمن الشروط التي يتضمنها بيان عملية قانونية يقوم المكتتب  
 االكتتاب.

اما الطبيعة القانونية لالكتتاب فقد انقسم الفقه حول تحديد طبيعته , فقسم من الفقه يرى ان االكتتاب تصرف مبني على  
كة بمجرد شرائه عدد من االسهم, بينما يذهب االتجاه  االرادة المنفردة , وان المكتتب يعلن بإرادته الحرة قبوله لعقد الشر 

الثاني الى ان االكتتاب تصرف مبني على ارادتين اي انه عقد ولكنهم انقسموا في تحديد طرفي العقد فمن قال بانه عقد 
تأ بإجراءات  االستمرار  في  المؤسسين  التزام  مقابل  العقد  بشروط  االول  بموجبه  يلتزم  والمؤسسين  المكتتب  سيس  بين 

المؤسسين,   عنها  وينوب  التكوين  طور  في  هي  التي  والشركة  المكتتب  بين  ايضا  عقد  بانه  يقول  من  ومنهم  الشركة 
 وألهمية االكتتاب ولحماية المدخرين حرص المشرع على تنظيمه بقواعد قانونية مهمة.

 نشر بيان االكتتاب  -1
ا االسهم  تطرح  المذكورة  النسبة  وفق  المؤسسون  يكتتب  ان  )بعد  خالل  الجمهور  على  تاريخ  30لمتبقية  من  يوما   )

وفي  المسجل  يصدرها  التي  النشرة  في  المسجل  بموافقة  بيانا  المؤسسون  ينشر  حيث  الشركة  تأسيس  على  الموافقة 
 صحيفتين يوميتين في االقل ويتضمن البيان المعلومات التالية: 

 نص عقد الشركة. -أ
 السهم والمبلغ الواجب الدفع. عدد االسهم المطروحة لالكتتاب وقيمة  -ب 
 الحدين االدنى واالعلى لالسهم التي يجوز االكتتاب بها. -ج
 مكان االكتتاب ومدته   -د 

 نفقات تأسيس الشركة  -ه
 العقود واالتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة -و
 اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون   -ز
 تقرير اللجنة المشكلة لتقييم الحصة العينية في حالة وجود حصة عينية. -ر

 ويسال المؤسسون متضامنين عن صحة المعلومات المقدمة في البيان. 
 االكتتاب لدى مصرف  -2

المكتتبين و  اموال  حفاظا على  عراقي  مصرف  لدى  االكتتاب  ان تجري عملية  االكتتاب  يجب  حال فشل  إلعادتها في 
   -وتجري عملي االكتتاب بموجب استمارة تحمل المعلومات التالية:

 طلب االكتتاب بعدد معين من االسهم  -أ
 قبول المكتتب لعقد الشركة -ب 
 اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته   -ج
 اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون.  -د 
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المكتتب بمليء االستما الى المصرف ويدفع قيمة االسهم مقابل ويقوم  يونب عنه وتسليمها  رة وتوقيعها بنفسه او من 
 وصل من المصرف ونسخة من عقد الشركة.

 مدة االكتتاب    -3
( يوما واذ لم يصل االكتتاب الى الحد 60( يوما وال تزيد عن ) 30يجب ان يبقى االكتتاب مفتوحا مدة ال تقل عن )

نا  فيه  يعتبر  الذي  بما ال تزيد عن )االدنى  المدة  بيان االكتتاب مع االذن  60صحا تمدد  المسجل نشر  يوما ويعيد   )
 بالتمديد. 

وقد راعي المشرع في مدة االكتتاب امرين اولهما هو بقاء االكتتاب مفتوحا امام الجمهور مدة كافية لفسح المجال امام 
 سيس الشركة وعدم ابقاء امر التأسيس معلقا لفترة طويلة.المدخرين في شراء اسهم الشركة, والثاني التعجيل بإجراءات تأ

 نجاح االكتتاب او فشله   -4
%( من راس  75لكي يعتبر االكتتاب ناجحا يجب ان يكون مجموع المكتتب به )المؤسسون مع الجمهور( ال يقل عن )

راس   تخفيض  المسجل  على  يجب  النسبة  هذه  تتحقق  لم  فاذ  للشركة  االسمي  به المال  المكتتب  يصبح  بحيث  المال 
 -%(من راس المال االسمي وبالشروط التالية: 75يساوي )

 موافقة الجهة القطاعية المختصة على ذلك  -أ
 موافقة المؤسسين على التخفيض  -ب 
 ان ال ينخفض راس المال الشركة عن الحدود التي بينها المشرع. -ج
و يجد المؤسسون ذلك فيصرفون النظر عن اجراءات التأسيس وفي فقد تجد الجهة القطاعية عدم كفاية راس المال ا 

حالة رجوعهم عن التأسيس فانهم يتحملون اجراءات التأسيس متضامنين وعلى المصرف اعادة االموال الى المكتتبين  
السمي  %( بالمئة من راس المال ا50( يوما, وفي القانون القديم كان االكتتاب يعتبر ناجحا اذ وصل الى )30خالل )

نسبة   وتعد  التي  75)5للشركة,  القوانين  وبعض  السابق  القانون  يتطلبه  كان  ما  بين  وسطا  حال  المال  راس  من   )%
 تستوجب االكتتاب براس المال كامال. 

 زيادة المكتتب به عن راس المال -5
مكتتبين حيث تخفض  في حالة زيادة االكتتاب باألسهم المطروحة عن راس المال االسمي يجب توزيع الفائض على ال

اكتتاباتهم كل بنسبة ما اكتتب به وهذا التوزيع ال يشمل المؤسسين كونهم تحملوا مخاطرة تأسيس الشركة وقد يستثني  
 مسجل الشركات بعض المساهمات من عملية التوزيع. 

 غلق االكتتاب  -6
ه باإلعالن في صحيفتين يوميتين  بعد انتهاء مدة االكتتاب االصلية او بعد التمديد على المصرف ان يعلن عن غلق 

( يوما 15وابالغ لجنة المؤسسين بذلك وعلى المصرف ان يحتفظ باألموال المقبوضة واعادة االموال الفائضة خالل )
 من اجراء تخفيض االسهم عند زيادة االكتتاب عن المطلوب. 
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 الطعن في االكتتاب  -7
( ذي  15خالل  لكل  يحق  االكتتاب  اغالق  من  يوما  وعلى  (  المختصة  المحكمة  امام  االكتتاب  في  الطعن  مصلحة 

بصفتها   االستئناف  محكمة  امام  للتميز  المحكمة  قرار  ويخضع  االستعجال  وجه  على  االمر  في  تنظر  ان  المحكمة 
 التميزية واذا حكم ببطالن االكتتاب يجب اعادته على نفقة المؤسسين كون مسؤوليتهم تضامنية. 

 اسماء المكتتبين   -8
( يوما على المؤسسين تزويد مسجل  30رد االعتراض على االكتتاب او انتهت مدته دون االعتراض عليه خالل )   اذا

قيمة   من  المدفوعة  والمبالغ  وجنسياتهم  وعناوينهم  االسهم  وعدد  المكتتبين  اسماء  تتضمن  قائمة  او  بتقرير  الشركات 
 االسهم. 

 االسهم المتبقية   -9
بها مكتتب  غير  اسهم  بقيت  شهادة   اذا  صدور  تاريخ  من  سنوات  اربعة  خالل  االدارة  لمجلس  الشركة,  تأسيس  بعد 

 التأسيس اتخاذ احد اإلجراءين :
 بيع االسهم المتبقية في سوق بغداد لألوراق المالية.  -أ

المتبقية   -ب  باألسهم  االكتتاب  او  البيع  يتم  لم  واذ  االكتتاب  اجراءات  وفق  عام  اكتتاب  في  المتبقية  االسهم    عرض 
 فيجب ان يخفض راس المال بمقدار االسهم المتبقية.  

 حق المؤسسين في المشاركة باالكتتاب   -10
( يوما المقررة لالكتتاب او خالل مدة التمديد مع مراعاة  30ال يحق للمؤسسين االشتراك باالكتتاب اال بعد انتهاء مدة )

 راس مال الشركة. عدم جواز تجاوز حصتهم النسب المحددة قانونا للشخص الواحد في
 المبحث الثاني 

 تكوين راس مال االنواع االخرى من الشركات
االخرى   الشركات  اما في  سابقا,  بحثنا  كما  مراحل  على  رأسمالها  تكوين  فقط  المساهمة  للشركة  العراقي  القانون  اجاز 

 المصارف. فيجب ان يدفع راس المال كامال قبل صدور شهادة تأسيس الشركة من خالل ايداعه لدى احدى
 الفرع الثالث

 تسديد)دفع( راس المال
تسديد راس المال يكون في الشركة المساهمة فقط , الن بقية الشركات يجب تسديد راس المال كامال قبل صدور شهادة 
القيم االسمية لالسهم التي تم االكتتاب بها , وهذا   تأسيس الشركة, وتسديد راس المال يكون عن طريق دفع مجموع 
االكتتاب يجب ان يكون جديا ال صوريا على سبيل المجاملة, كما يجب ان يكون االكتتاب باتا ال يجوز التراجع عنه  
وان يلتزم المكتتب بدفع قيمة االسهم بالطريقة التي حددها المؤسسون, ولكن في بعض الحاالت يتم منح المكتتبين اجال  

ددها المؤسسون وذلك تشجيعا للمدخرين للمشاركة في االكتتاب, اما لتسديد قيمة هذه االسهم على دفعات او اقساط يح
 -اهم القواعد التي تنظم دفع قيمة االسهم فهي: 
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%( من القيمة االسمية لالسهم من قبل المؤسسين عند اقتناء النسبة المطلوبة  25يجب ان يدفع ما ال يقل عن )   -1
 ها من قيمة االسهم في بيان االكتتاب. من االسهم ومن الجمهور حيث تعلن النسبة المطلوب دفع

من    -2 غيرها  مع  الشركة  تزاحم  حالة  المساهم في  على  للشركة  دينا ممتازا  االسهم  قيمة  المتبقية من  المبالغ  تعتبر 
 الدائنين. 

%( سنويا  7%( وال تزيد عن ) 5اذا تأخر المساهم في تسديد قيمة االسهم فتحتسب عليه فوائد تأخيريه ال تقل عن)  -3
 وتحجز ارباحه لتسديد قيمة االسهم.  ,

 في حالة تخلف المساهم عن التسديد رغم االجراءات السابقة يتم اتخاذ االجراءات التالية:  -4
القسط خالل )  -أ المالية, بضرورة تسديد  بغداد لألوراق  المساهم في صحيفتين وسوق  الى  الشركة اعالنا  (  30توجه 

 قيمة االسهم والقسط المستحق وتاريخ استحقاقه. يوما من تاريخ اخر نشر, مع ذكر 
اذا لم يسدد المساهم القسط  يتم بيع االسهم عن طريق المزايدة العلنية في سوق بغداد لألوراق المالية , بإعالن    -ب 

 في صحيفة يومية متضمنة تفاصيل عملية البيع.
المزايدة  لطبيعة المضاربة في سوق بغداد لألوراق    يحق للمساهم تسديد قيمة االسهم وفوائدها ونفقاتها الى يوم قبل  -ج

 المالية.
قيمتها وفي حالة عدم كفايتها يجوز    -د  الشركة حقوقها من  المزايدة , وتستوفي  بأعلى سعر تصله في  تباع االسهم 

 للشركة مطالبة المساهم ببقية مبلغ الدين وهو دين ممتاز.
 ذلك.تعتبر اجراءات البيع صحيحة مالم يثبت عكس   -ه
 للمساهم ان يسدد االقساط قبل موعد استحقاها وال يجوز اعادتها اليه كونها تعتبر اقساط مستحقة للشركة.  -و

 الفرع الرابع  
 تغير راس المال ) زيادته وتخفيضه(

 قد تقوم الشركة بزيادة رأسمالها او تخفيضه حسب الظروف التي تمر بها الشركة في مزاولة اعمالها. 
 المبحث االول 

 زيادة راس المال
الشروط واحكام زيادة  الشركة وتوسعها وتحقيقها لألرباح , واهم  المال في حالة ازدهار وتطور اعمال  تتم زيادة راس 

 -راس المال هي : 
 يجب ان يكون راس المال مدفوعا بكامله.   -1
 قرار الجتماع غير عادي)استثنائي( من الهيئة العامة بزيادة راس المال.  -2
 اسلوب الزيادة في الشركات المساهمة والمحدودة يكون بضم اسهم جديدة الى راس المال. -3
موافقة الجهة القطاعية المختصة, بعد تقديم قرار الهيئة العامة ودراسة الجدوى االقتصادية والفنية واية بيانات اخرى  -4

 ( يوما.15عن طريق مسجل الشركات وعلى الجهة القطاعية الموافقة او الرفض خالل )
 تعديل عقد الشركة بعد تحقق الزيادة في راس المال بأية طريقة كانت.  -5
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 طرق زيادة راس المال ◆
 -هناك ثالثة طرق لزيادة راس المال وهي:

 اصدار اسهم جديدة. -1
 تحويل اموال من الفائض المتراكم.   -2
 احتجاز جزء من االرباح كاحتياطي.  -3

 اوال: اصدار اسهم جديدة.
 وتتم هذ الطريقة عن طريق االكتتاب وباتباع نفس الطريقة في عملية االكتتاب ألول مرة مع مراعاة الشروط التالية 

 ( يوما من تاريخ موافقة الجهة القطاعية.30يجب طرح االسهم لالكتتاب خالل ) -أ
( يوما من 15هم الجديدة قبل )للمساهمين القدامى االفضلية في اقتناء االسهم الجديدة حيث يحق لهم شراء االس  -ب 

 %( للمختلطة. 10%( في شركة المساهمة الخاصة و) 20تاريخ االكتتاب على ان ال تتجاوز نسبه اسهمهم ) 
 يجب دفع قيمة االسهم نقدا وال يجوز تقسيطها الن الهدف زيادة راس المال الحصول على سيولة نقدية للشركة. -ج
 لقيمة االسمية لالسهم القديمة وهي دينار واحد للسهم.تصدر االسهم بقيمة اسمية مساوية ل -د 

 ثانيا: تحويل اموال من الفائض  المتراكم الى اسهم. 
وهذه الطريقة لم تشير اليها قوانين البالد العربية وغير معروف ما هو الفائض المتراكم هل هو احتياطي قانوني ام نوع  

 حجزها وتوزيعها فيما بعد على شكل اسهم للمساهمين.   اخر من االحتياطي, ويبدو انه جزء من االرباح يتم
 ثالثا: زيادة راس المال من االحتياطي. 

 وتسمى طريقة التمويل الذاتي اي ان الشركة تمول نفسها بنفسها ومن شروط هذه الطريقة : 
لها ان تكون    ان يكون للشركة احتياطي فالشركة ملزمة بان يكون لها احتياطي قانوني من راس المال كما يجوز  -أ

 احتياطي اختياري من االرباح واالحتياطي المقصود هنا هو القانوني. 
ان يستخدم االحتياطي في تطوير الشركة ومشروعها وبعدها يكون هناك فائض منه او ان الشركة لديها فائض   -ب 

 وهي ليست بحاجة له للتوسيع او التطوير.
 المطلوبة في راس المال.ان يكون االحتياطي يغطي الزيادة  -ج
 يحول االحتياطي الى اسهم توزع على المساهمين مجانا بقدر عدد االسهم التي يملكها في الشركة. -د 

وبالنسبة الى الشركة المحدودة  فيتم زيادة راس مالها بعدة طرق منها اصدار اسهم جديدة بقرار من الهيئة العامة وان    
( خالل  الزيادة  من  30تسدد  يوما  راس (  زيادة  فتكون  الفردي  والمشروع  التضامنية  الشركات  اما في   , عليها  الموافقة 

( يوما من تاريخ صدور القرار دون 30المال بقرار من الهيئة العامة معدل لعقد الشركة على ان تسدد الزيادة خالل )
 الحاجة الى موافقة الجهة القطاعية المختصة.

 
 المبحث الثاني 

 تخفيض راس المال 
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الشركة قد   على  الحقيقي مما يوجب  مع  المال االسمي  عدم تطابق راس  الى  الى خسارة مما يؤدي  الشركة  تتعرض 
تخفيض راس مالها, والتخفيض اجراء ينطوي على خطورة كبيرة فهو مؤشر على تلكؤ الشركة وخسارة للنمو االقتصادي 

للدا الشركة  ائتمان  في  واضعاف  الشركة  في  المساهمين  لثقة  بإجراءات واضعاف  التخفيض  المشرع  احاط  لذلك  ئنين 
 -وشروط تختلف عن زيادة راس المال وهي :

 صدور قرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يبين مقدار التخفيض واسبابه.   -1
 بعد صدور القرار تتخذ االجراءات التالية:   -2
االدارة او المدير المفوض ويرفق مع القرار جدول مصدق يرفع القرار الى مسجل الشركات من قبل رئيس مجلس    -أ

 من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة والدائنين ودراسة اقتصادية وفنية عن اسباب التخفيض.
 يطلب المسجل موافقة الجهة القطاعية المختصة واذا رفضت هذه الجهة القرار يعتبر ملغيا.  -ب 
ر المسجل قرار التخفيض في صحيفتين يوميتين مع دعوة كل دائن للشركة او  في الشركة المساهمة والمحدودة ينش  -ج

( يوما من تاريخ اخر اعالن , وسب هذا االجراء هو  30مدعي بحق الى تقديم اعتراضه على قرار التخفيض خالل )
 ان ديون هاتين الشركتين تشمل فقط اموال الشركة دون المساهمين. 

 ( يوما. 30لمسجل تسويتها خالل )اذا قدمت اعتراضات يجب على ا -د 
مستعجلة     -ه بصورة  البداة  محكمة  الى  تفاصيله  بكل  الموضوع  احالة  يتم  االعتراض  تسوية  عن  المسجل  عجز  اذا 

 التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة . 
التخفيض او الغائه او    تحاول المحكمة تسوية النزاع وديا واذا لم تستطيع فأنها تصدر قراراها اما بالموافقة على قرار  -و

 يوما من تاريخ صدوره.   159اجراء تخفيض جزئي ال يضر االطراف وتودع الشركة القرار لدى المسجل خالل )
 في حالة تحقق التخفيض فيتم بانقاص عدد االسهم المكونة لراس المال النه ال يمكن تخفيض قيمة االسهم قانونا. -ز
 معدال بحكم القانون, وترسل نسخة منه الى المسجل لتسجيله ونشره. اذا تم التخفيض يعتبر عقد الشركة  -ر
وجود   -ط وال  ومطلقة  تضامنية  المسؤولية  الن  الدائنين,  العتراض  الوجود  الفردي  والمشروع  التضامنية  الشركة  في 

وبال  الشخصية  الشركاء  اموال  الى  الرجوع  لهم  يحق  النه  المال  راس  تخفيض  عند  الدائنين  ائتمان  تضامن,  إلضعاف 
 عليه فان موافقة الجهة القطاعية على التخفيض يعتبر نهائيا ومعدال للعقد.

 
 
 
 
 
 

 الفرع الخامس
 التصرف باألسهم والحصص
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االشخاص  او  االموال  شركات  من  كانت  سواء  الشركة  في  حصصهم  او  بأسهمهم  التصرف  الى  الشركاء  يلجأ  قد 
 تكون بالبيع او االرث او غيرها. والتصرفات التي ترد على هذه االسهم او الحصص قد 

 المبحث االول 
 نقل ملكية االسهم او الحصص

االعتبار   على  تقوم  فاألولى  الفردي  والمشروع  التضامنية  الشركة  عن  والمحدودة  المساهمة  الشركة  في  االمر  يختلف 
الشركات قد يكون عن طريق البيع او عن  المالي بينما الثانية قائمة على االعتبار الشخصي, وانتقال الملكية في هذه  

 طريق االرث كالوصية. 
 نقل ملكية االسهم عن طريق البيع.  -اوال

االصل في شركات االموال هو حق الشريك في بيع اسهمه سوى الحد الشركاء او الغير, لكن توجد استثناءات وقيود  
 -ترد على ذلك وهي :

 القيد المفروض على اسهم المؤسسين   -أ
لدور الكبير للمؤسسين في تأسيس الشركة وإلثبات جديتهم في خطوات التأسيس وللحفاظ على استقرار الشركة  بسبب ا

المشرع  منع  لذلك  واموالها  الشركة  على  خشية  ال  المشرع  يراها  كافية  لفترة  والشركة  المؤسسين  بين  الرابطة  وتوثيق 
 -المؤسسين من التصرف بأسهمهم في الحاالت التالية: 

 ي سنتين على تأسيس الشركة.قبل مض  -
 %( من راس المال المدفوع.5توزيع ارباح ال تقل عن ) -

وهذا النص جاء على اطالقه فالمنع يشمل المؤسسين من القطاع الخاص والعام حيث كان القانون السابق يقصر هذا 
معيار تحقيق الربح كما  القيد على القطاع الخاص, كما تضمن هذا المنع معيارين االول زمني بمضي سنتين واالخر  

 ان القانون جعل المنع مطلقا ولم يستثني اي حالة من حاالت البيع.
 القيد المفروض على اسهم القطاع االشتراكي) العام( -ب

%( من راس المال , لذا فقد منع المشرع 25لما كانت مساهم القطاع االشتراكي في الشركات المختلطة ال تقل عن )
%( وهذا المنع هو  25ية اسهم تؤدي الى انخفاض نسبة مساهمة هذا القطاع الى ما دون نسبة )هذا القطاع من بيع ا

القطاع االشتراكي مهما كانت نسبته   الى  يبيع حصته  للقطاع االشتراكي ان  انه يجوز  الشركة, اال  مطلق طيلة حياة 
النسبة عن )  يبيع حصته ا25بشرط ان ال تقل هذه  %( سوى الى  25لتي تزيد عن ) %( كما يجوز لهذا القطاع ان 

 القطاع الخاص او االشتراكي. 
 
 القيد المفروض على بيع االسهم اذا تعلق بها حقوق للغير او للشركة او للمصلحة العامة. -ج

 -ال يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه في الحاالت التالية:
 قضائي. اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار  -
 اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعطى بدلها.  -
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 اذا كان للشركة دين على االسهم المراد نقل ملكيتها.  -
 اذا كان من تنقل اليه ملكية االسهم ممنوعا قانونا او بقرار من جهة مختصة من تملك اسهم الشركات. -

حقوق دائني الشريك في الشركة, اما القيد    هذه القيود تشمل القطاع الخاص دون العام, والقيد االول ورد للحفاظ على
 الثاني والثالث فقد ورد للحفاظ على حقوق الشركة وحمايتها, اما القيد االخير فهو وضع للحفاظ على المصلحة العامة.

 اسهم اعضاء مجلس االدارة  -د
نون على من يرشح لعضوية  هذا القيد خاص بشركات المساهمة كونها الوحيدة التي تملك مجلس ادارة, حيث اشترط القا

مجلس االدارة ان يكون لديه ما ال يقل عن الفي سهم ويجب ان يبقى محتفظا بها طيلة بقائه في عضوية المجلس اما  
بعد خروجه من مجلس االدارة فيحق له التصرف بأسهمه, كما انه يحق له التصرف بما يزيد عن الفي سهم حتى وان  

 القيد فرض لضمان مسؤولية العضو تجاه الشركة وحرصه على اداء واجبه.  كان عضوا في مجلس االدارة, وهذا
 قيود خاصة باسهم الشركات المحدودة.   -ه

 اضافة الى القيود المذكورة فان القانون وضع بعض القيود على اسهم الشركات المحدودة وهي
 ( شخصا.25القانوني وهو )ان ال يؤدي بيع االسهم الى زيادة اعضاء الشركة عن الحد  -أ

 افضلية االعضاء)الشركاء( في شراء االسهم المعروضة للبيع  -ب 
الشركة ) المحدود ألعضاء هذه  العدد  ببيع اسهمه بعرضها على  25بسبب  الشريك الراغب  القانون على  فقد اوجب   )

 -بقية الشركاء باتباع مايلي:
 ع اسهمه في الشركة ببيان عددها وقيمتها والمبلغ الذي يطلبه.ابالغ المساهمين عن طريق المدير المفوض برغبته ببي -
- ( خالل  بالشراء  رغبتهم  اعالن  الشركاء  بقية  من  30على  اقل  سعرا  قدموا  او  الشراء  رفضوا  فاذا  تبليغهم,  من  يوما   )

ية الشركاء المطلوب, فيحق للشريك بيع اسهمه الى الغير بشرط ان ال تكون قيمتها مساوية او اقل مما عرضه عليه بق
 واال بطل البيع لمصلحة الشركاء.

 اذا رغب اكثر من مساهم في شراء االسهم قسمت االسهم بينهم بنسبة مساهمة كل واحد منهم الى اقرب سهم صحيح. -
 ثانيا: انتقال االسهم عن طريق االرث 

تهم في القسام الشرعي مع  في حالة وفاة الشريك او المساهم في الشركة فتنتقل ملكية اسهمه الى ورثته بحسب انصب
   -مراعاة مايلي: 

اذا كان الوارث ممنوعا قانونا من تملك اسهم الشركات او الت اليه اسهم تزيد على الحد االعلى السموح به قانونا    -1
( يوما من الوقت الذي تصبح فيه قابلة لالنتقال وان تخلف عن ذلك فعلى مجلس 90وجب عليه بيع االسهم خالل )

و المدير المفوض في الشركة المحدودة القيام بعملية البيع عن طريق المزايدة العلنية, وهذان القيدان للشركات االدارة ا
 المساهمة والمحدودة فقط.

 ثانيا: انتقال ملكية الحصص في الشركات التضامنية والمشروع الفردي
 االنتقال عن طريق البيع  -1
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االعتبار   الشركات  هذه  في  الشركات يبرز  من  صعوبة  اكثر  تكون  بالحصص  التصرف  عملية  فان  لذك  الشخصي 
 االموال.

 الشركة التضامنية   -أ
في الشركة التضامنية فيتم بيع الحصة اما عن طريق بيعها الى احد الشركاء بكاملها او بجزء منها على ان ال يؤدي  

ان يبيع حصته الى شخص من خارج الشركة فيجب ذلك الى تملك شخص واحد لراس مال الشركة, اما اذا اراد الشريك 
موافقة جميع الشركاء على البيع باإلجماع, واذا لم يتحقق االجماع فال يجوز له البيع, اال انه قد يلجا الى البيع الى  
شخص اخر ال يكون شريكا في الشركة ويضل البائع هو المسؤول امام الشركة ودائنييها بوصفه شريكا بشركة تضامنية  

 يسمى هذا البيع بعقد االسترداف ومن تنتقل اليه حصة الشريك يسمى بالرديف. و 
البيع باإلجماع الى الغير فيسمى الشريك الذي باع حصته بالشريك الخارج اما الشخص الذي اشترى  اما اذا حصل 

كان شريكا اما بعد الحصة فيسمى بالشريك الداخل, وال يسال الشريك الخارج  اال عن االلتزامات التي نشأت عندما  
 خروجه فال يسال عن شيء. 

باعتبار   اليها   التزامات الشركة حتى التي حصلت قبل دخول  الداخل فيرى البعض انه يسال عن جميع  اما الشريك 
 الشركة شخصية معنوية ولها ذمة مالية وقائمة على التضامن الشخصي وفي هذا الراي تشديد 

ريك الداخل عن االلتزامات الناشئة بعد دخوله الى الشركة كما ان نص القانون  اال ان الراي الراجح هو مسؤولية الش
( مادة  الشريك  لدخول  الالحقة  االلتزامات  على  المسؤولية  اختصار  بمنحى  التضامنية  37/1يفيد  الشركة  ))لدائني   )

 مقاضاتها او مقاضاة اي شريك كان عضوا فيها وقت نشؤ االلتزام( والنص ورد مطلقا.
 شروع الفردي الم -ب

يجوز   وال  لذلك  تبعا  العقد  تعديل  يتم  وان  طبيعيا  يكون  ان  على  اخر  شخص  الى  الفردي  المشروع  ملكية  نقل  يجوز 
 تحويل جزء من المشروع الى شخص اخر اال بتحول الشركة من المشروع الفردي الى نوع اخر من الشركات.

 عن طريق االرث.  انتقال الحصة في الشركة التضامنية والمشروع الفردي -2
 الشركة التضامنية   -أ

يرى جانب من الفقه ان الشركاء في الشركة التضامنية يمثلون مجموعة مترابطة ال انفصال لها وعليه فان وفاة احد 
الشركاء او فقده االهلية يؤدي الى انتهاء الشركة اال ان القانون العراقي عالج موضوع وفاة الشريك او فقده االهلية او  

اره بشكل يبين حرص المشرع على استمرار هذه الشركة الرتباطها بالنشاط االقتصادي على ان ال يخل ذلك بإرادة اعس
 -الشركاء االخرين, ففي حال وفاة احد الشركاء اجاز القانون استمرار الشركة بالشروط التالية:

 موافقة الورثة او من يمثلهم ان كانوا قاصرين.  -
 االخرين. موافقة الشركاء  -
 عدم وجود مانع قانوني كان يكون المورث موظفا.  -
اما اذا لم تتحقق هذه الشروط فيحق لبقية الشركاء االستمرار بالشركة وتصفية حصة المورث الى يوم الوفاة وتدفع الى   -

 الورثة نقدا على ان يعدل عقد الشركة بما يتناسب مع وضعها الجديد.
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في الشركة التضامنية تصفى حصته حتى يوم صدور الحكم بإعساره او الحجر اما اذا اعسر الشريك او حجر عليه  
 عليه وتستمر الشركة بين الشركاء االخرين بموافقتهم واذا بقي شريك واحد تتحول الشركة الى مشروع فردي. 

 المشروع الفردي -ب
ي القسام الشرعي فان كان الوارث  في حالة وفاة مالك المشروع الفردي فان المشروع ينتقل الى الورثة بحسب نصيبهم ف 

واحد ال يمنعه القانون من تكوين شركات االشخاص واقترن االمر بقبوله تستمر الشركة بهذا الوارث ويتم تغيير عقدها  
في ضوء التغيير الحاصل, اما اذا كان الورثة اكثر من شخص ولم يوافقوا على استمرار الشركة فيتم تصفيتها, اما اذ  

رفض البعض جاز لهم تصفية حصة الرافضين على شرط ان تتحول الشركة الى نوع اخر كان تكون  وافق البعض و 
 تضامنية. 

 المبحث الثاني 
 رهن وحجز االسهم والحصص

هذه  القانون  نظم  فكيف  عليها  بالحجز  الدائنون  يقوم  او  حصته  او  اسهمه  يرهن  ان  الشركة  في  الشريك  يضطر  قد 
 االحكام. 

 المساهمة والمحدودة) شركات االموال(في الشركات  -1
الشريك  الرهن, ويمارس  الرهن في سجل خاص يسمى سجل  الشركة ويسجل هذا  للشريك ان يرهن اسهمه في  يجوز 
جميع الحقوق التي يمنحها القانون له في اسهمه من تلقي االرباح والتصويت اال انه ال يجوز له بيعها, كما يحوز لها 

ويتم تسجيل الرهون حسب أسبقيتها, وال ترفع شارة الرهن اال بقبول الدائن المرتهن او بحكم قضائي    ان يرهنها لمرة ثانية
بات, كذلك يجوز الحجز على اسهم الشريك في هذه الشركات ويتم تأشير اشارة الحجز وال ترفع اال بقرار من جهة 

 كات المختلطة.مختصة, كما انه ال يجوز رهن او حجز اسهم القطاع االشتراكي في الشر 
 في الشركات التضامنية والمشروع الفردي -2

منع القانون رهن الحصص في هذه الشركات كما انه منع الحجز عليها اال استيفاء لدين ممتاز, وذلك حفاضا على  
 ضمان دائني الشركة, اال انه اجاز الحجز على االرباح التي تتحقق من الحصص لوفاء الديون العادية.

 
 
 

 الفرع السادس
 توزيع االرباح والخسائر 

ان الهدف  الذي يسعى اليه الشركاء في الشركة هو الربح لكن قد ال يتحقق الربح دائما وانما قد يؤول عمل الشركة الى  
الخسارة وقد حدد القانون كيفية توزيع االرباح والخسائر, وال يوجد نص في القانون العراقي يلزم اعطاء حصة او توزيع  

رباح على العاملين بينما تنص بعض القوانين العربية على توزيع نسبة من االرباح على العاملين ويتم توزيع االرباح  اال
 -والخسائر كالتالي: 
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 اوال: توزيع االرباح  
 ان الربح الصافي للشركة يوزع بعد استيفاء االستقطاعات التي تنص عليها القوانين.  -1
القانون تكوين احتيا   -2 القانوني عن طريق استقطاع )اشترط  %( من االرباح الصافية  5طي الزامي هو االحتياطي 

 %( من راس المال المدفوع. 100%( او الى )50لتكوينه ليصل الى )
 يوزع الباقي من الربح حسب االسهم في شركات االموال وحسب الحصص في شركات االشخاص.  -3
الشر   -4 اعمال  توسيع  لغرض  يستخدم  االحتياطي  اخرى  ان  مشروعات  وتأسيس  والعمل  العمال  ظروف  وتحسين  كة 

 وبرامج اجتماعية, بموافقة وتوجيه من الجهة القطاعية المختصة. 
%( من االحتياطي المتراكم واذا كانت الخسائر تزيد 50يجوز اطفاء خسائر الشركة من االحتياطي بما ال يتجاوز ) -5

 الجهة القطاعية. عن ذلك فتغطى من االحتياطي وبموافقة المسجل و 
 ثانيا: توزيع الخسائر

الشركة  عليها في عقد  المنصوص  النسب  الفردي( حسب  والمشروع  االشخاص)التضامنية  الخسائر في شركات  توزع 
الخسارة   بلغت  اذا  اما  الشركة,  حصة كل شريك في  واال فحسب  الربح  نسب  فتوزع حسب  العقد  عليها  ينص  لم  واذا 

ابال50) وجب  المال  من راس  خالل )%(  المسجل  المسجل 60غ  وعلى  الميزانية  بموجب  الخسارة  تحقق  من  يوما   )
 ابالغ الجهة القطاعية المختصة لتتولى توجيه الشركة باتخاذ االجراء المالئم بتوجيهات ملزمة. 

 -%( من راس مال الشركة على الشركة ان تتخذ االجراءات التالية:75اما اذا بلغت الخسارة )
 زيادة راس المال او اي اجراء اخر توافق عليه الجهة القطاعية المختصة.اما تخفيض او  -
 التوصية بتصفية الشركة. -

 الفرع السابع 
 سندات القرض

قد تحتاج الشركة الى اموال لزيادة نشاطها وال تريد ان تدخل شركاء جدد لذا تلجا الى االقتراض, وهذا االقتراض قد  
بي  عقد  وفق  واحدة  جهة  من  فرديا  خاصة  يكون  المصارف  احد  او  الدولة  يكون  ان  يمكن  الذي  والمقترض  الشركة  ن 

ولم   الجماعي,  او  العام  االقتراض  الى  الشركة  فتلجا  الكبيرة  القروض  حالة  اما في  بسيطا,  القرض  مبلغ  يكون  عندما 
من االقتراض  فقط  المساهمة  لشركات  اباح  فقد  الحالي  القانون  اما  االقتراض,  السابق  القانون  مقابل    يعرف  الجمهور 

 االكتتاب بالسندات التي تصدرها. 
وسند القرض: ورقة مالية تصدرها الشركة باقيام اسمية ضمن فئات محددة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تبين 

 .دين المقترض على الشركة المضمون بجميع موجودات الشركة
 الفرق بين السهم والسند القرض   ❖
 الفرق المرتبط بالمالك  -أ

 مالك السهم هو شريك في الشركة اما مالك سند القرض فهو دائن للشركة.
 االختالف في حقوق الشريك والدائن -ب
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له الشريك له حق االشتراك في االدارة والتصويت وحضور اجتماعات الهيئة العامة , اما مالك سند القرض فال يحق  
 ذلك. 

 الحق في االرباح  -ج
مالك السهم له الحق في االرباح ويتحمل الخسارة , اما مالك سند القرض فله الحق في الفائدة عن القرض سوى تحقق  

 الربح ام ال. 
 استرداد القيمة -د
 بانتهاء مدة السند تسترد قيمته اما مالك السهم فهو ال يسترد قيمته اال بانتهاء الشركة بتصفيتها.  
 ما اهم االحكام الخاصة بالقرض ا ❖
يحق للشركة المساهمة فقط ان تقترض بإصدار سندات القرض بدعوة موجهة للجمهور ويعطي المكتتب سندات   -1

مقابل المبالغ التي يقدمها للشركة والقانون لم يحدد مدة إلطفاء هذا القرض بل تحدده الشركة في بيان االكتتاب الي 
 يتضمن البيانات التالية: 

 اسم الشركة وراس مالها.  -
 تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض. -
 معلومات عن الوضع المالي للشركة.  -
 سعر الفائدة وتاريخ استحقاقها. -
 قيمة االصدار ومدته والقيمة االسمية لكل سند. -
 طريقة االكتتاب ومدته وطريقة الدفع. -
 االسمية للسند.مواعيد الوفاء بالقيمة  -
 الغرض من القرض.  -
 ضمانات الوفاء. -
 سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقا.  -
 بيانات ومعلومات اخرى ضرورية لسند القرض. -

 تجري عملية االكتتاب لدى مصرف معترف به لدى الحكومة.  -2
 -ال يجوز للشركة اصدار سند القرض اال بالشروط التالية:  -3

 ة مدفوعا بكامله. ان يكون راس مال الشرك -
 ان ال يتجاوز مبلغ القرض راس مال الشركة, لحماية المقرضين.  -
 قرار للهيئة العامة للشركة بالموافقة على توصية مجلس االدارة بإصدار السندات القرض. -
السند   تقديم القرار الى مسجل الشركات مع دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية ولوزير التجارة الموافقة او رفض اصدار -

 وقرار الوزير قطعي.
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بعد غلق االكتتاب بانتهاء مدته او تغطية مبلغ القرض, يقوم المصرف باإلعالن في صحيفتين يوميتين عن المكتتبين   -
واسمائهم وعناوينهم ومبالغهم, ويحق لكل مكتتب الطعن بإجراءات االكتتاب لدى المحكمة المختصة خالل سبعة ايام  

ب وللمحكمة اما اجازة االكتتاب او الغائه وقراراها خاضع لمحكمة االستئناف بصفتها التميزية  من  تاريخ اغالق االكتتا
 وعلى المصرف اعادة مبالغ المكتتبين خالل ثالثين يوما من تاريخ بطالن االكتتاب 

ا   -4 قيمتها  المالية بنفس  الجمهور في سوق بغداد لألوراق  بها  لم يكتتب  التي  السندات  بيع  للشركة  السمية او  يحق 
 اعلى منها. 

 تلتزم الشركة بالوفاء بقيم السندات بموعدها او قبل ذلك.   -5
لم يتطرق القانون الى تشكيل هيئة عامة خاصة بالمكتتبين بسندات القرض للدفاع عن حقوقهم , كذلك لم يتطرق   -6

 القانون الى تحويل سندات القرض الى اسهم.
 الفصل الرابع
 ادارة الشركة

لشركة وحدة اقتصادية هدفها تحقيق الربح من قبل الشركاء, فالبد من وجود ادارة لتنظيم نشاط الشركة وادارة  لما كانت ا
 موجوداتها وتحقيق اهدافها, وادارة الشركة تتمثل بالهيئة العامة ومجلس االدارة والمدير المفوض.

 الفرع االول
 الهيئة العامة 

الشركة ويطلق عليها احيانا الجمعية العامة وتتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء  تعد الهيئة العامة اعلى سلطة في  
 يذية وتشريعية وقضائية في الشركة.الشركة , وان كان البعض يشبه هذه الهيئة بالدولة مجازا لما تمتلكه من سلطات تنف 

 
 
 
 
 اجتماعات الهيئة العامة  -أ

 -االجتماعات: تعقد الهيئة العامة ثالثة انواع من 
 االجتماع التأسيسي   -1

( خالل  التأسيس  اجتماع  الى  بالدعوة  المؤسسون  المؤسسون 30يلزم  تخلف  واذا  التأسيس  شهادة  صدور  من  يوما   )
 فيدعوا لالجتماع مسجل الشركات. 

 االجتماعات العادية -2
القانون, وتلزم الهيئة العامة باالجتماع    وهو االجتماع الدوري الذي يعقد لمراجعة نشاط الشركة خالل فترة معينة يحددها

( اشهر وسبب التميز  6مرة واحدة على االقل في السنة بالنسبة للشركات المساهمة اما بقية الشركات مرة واحدة كل )
قبل   من  لالجتماع  الدعوة  وتجري  مكلفا,  االجتماع  فيكون  الشركات  بقية  من  اكبر  المساهمة  الشركة  اعضاء  عدد  ان 
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االدارة بقرار من المجلس بالنسبة للشركة المساهمة ومن المدير المفوض بالنسية لشركات االخرى, واذا  رئيس مجلس  
 تخلف هؤالء فتتم الدعوة من قبل مسجل الشركات.

 االجتماع غير العادي -3
ا الشركة  تحول  او  تخفيضه  او  المال  راس  كزيادة  للشركة  مهمة  مواضيع  لمناقشة  تعقد  التي  االجتماعات  و وهي 

تصفيتها, ويتم هذا االجتماع بدعوة من مجلس االدارة او المدير المفوض او بطلب من اعضاء الشركة ممن يملكون ما 
%( من راس المال المدفوع, والدعوة الى االجتماع تكون باإلعالن في النشرة وفي صحيفتين يوميتين  10ال يقل عن )

لمساهمة, اما الشركات االخرى تكون الدعوة برسائل مسجلة للشركاء وفي سوق بغداد لألوراق المالية بالنسبة للشركات ا
الى عناوينهم المثبتة لدى الشركة وتحدد مكان وزمان االجتماع ويجب ان تكون المدة بين االجتماع والدعوة ال تقل عن  

 وف.( يوما وتعقد االجتماعات في مركز ادارة الشركة عادة او اية مكان اخر في العراق حسب الظر 15)
 شرعية االجتماعات  -ب

الشرعية هي استيفاء االجتماع للشروط التي يتطلبها القانون, ويختلف النصاب في االجتماعات العادية وغير العادية, 
فيكفي   االنتاج  وخطة  الشركة  ميزانية  بمناقشة  يتعلق  االجتماع  كان  فاذا  عاديا,  اجتماعا  التأسيسي  االجتماع  ويعد 

االعضاء يملكون اكثرية االسهم والحصص المكونة لراس المال, اما اذا كان االجتماع يناقش  النعقاده حضور عدد من  
ينعقد   فال  الشركة,  تحول  او  االدارة  مجلس  اقالة  او  مالها  راس  تخفيض  او  زيادة  او  الشركة  كتصفية  مهمة  امور 

لم يحدد    العراقي  والقانون  والحصص,  االسهم  مالكي  اكثرية  بحضور  اال  المطلوب االجتماع  النصاب  ويعالج مسالة 
 على العكس من القوانين العربية االخرى.  

 الحضور الى اجتماعات الهيئة العامة.  -ج
من الحقوق اللصيقة للشريك المساهم في الشركة حقه في حضور اجتماعات الهيئة العامة وال يجوز منعه او حرمانه  

سهم التي يقتضي ان يملكها الشريك لحضور االجتماعات, في من الحضور مطلقا, ولم يحدد القانون حدا معينا من اال 
للشريك  يجوز  كما  االجتماعات,  لحضور  االسهم  من  معين  بعدد  الشريك  تمتع  ضرورة  القوانين  بعض  حددت  حين 
التخلف واالمتناع عن حضور االجتماعات وهذه السلبية يتصف بها صغار المساهمين, كما اجاز القانون ان يوكل او  

لشريك شخصا غيره بموجب وكالة قانونية مصدقة لحضور االجتماعات , من داخل او خارج الشركة, وال يجوز  ينيب ا
توكيل اعضاء مجلس االدارة لما يؤدي ذلك الى انفرادهم باألصوات وقد منعت القوانين المقارنة توكيل الغير لما يمثله  

يتمتع بها الشخص فان مجموع االسهم التي يحمل    ذلك من خطر على كشف اوضاع الشركة, اما عدد االصوات التي
 %( في الشركات الخاصة. 20%( من مجموع االسهم في الشركات المختلطة و )10اصواتها يجب ان ال يتعدى )

 اختصاصات الهيئة العامة  -د
 -لما كانت الهيئة العامة اعلي سلطة في الشركة فمن الطبيعي ان تتمتع باختصاصات كثيرة ومتنوعة وهي : 

 مناقشة واقرار تقرير المؤسسين حول اجراءات التأسيس الشركة عند عقد االجتماع التأسيسي.  -
انتخاب واقالة ممثلي المساهمين من غير القطاع االشتراكي في مجلس االدارة للشركة المختلطة وجميع المساهمين في   -

 الشركة المساهمة الخاصة. 
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 المفوض ومراقب الحسابات واي تقارير اخرى تردها من الجهات ذات العالقة.مناقشة تقارير مجالس االدارة والمدير  -
 مناقشة والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة.  -
 مناقشة واقرار الخطة السنوية والموازنة التخطيطية للسنة التالية للشركة. -
 تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره في الشركات الخاصة. -
 االقتراحات الخاصة باالقتراض والرهن والكفالة واتخاذ القرارات بشأنها في الشركة المحدودة والتضامنية.مناقشة  -
 اقرار نسبة االرباح الواجب توزيعها وتحديد نسبة االحتياطي االلزامي واية احتياطيات اخرى   -
ة وبما يتناسب وجهودهم واالرباح  تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاص  -

 التي حققوها. 
 اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس االدارة .  -

 الفرع الثاني
 مجلس االدارة والمدير المفوض 

الدارة بسبب  نظم المشرع عمل الجهة التنفيذية في الشركات بما يتناسب مع اهميتها ففي الشركة المساهمة اوجد مجلس ا
ما تضطلع به من مشاريع كبيرة وقدرتها على تجميع رؤوس اموال كبيرة , وفي الشركات االخرى اوجد المدير المفوض 

 للشركة. 
 
 
 
 
 

 المبحث االول 
 مجلس االدارة 

 اوال : تكوين مجلس االدارة
 تكوين مجلس االدارة في الشركات المساهمة المختلطة  -أ

 هذه الشركات من تسعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم كما يأتي: يتكون مجلس االدارة في  
 ثالثة اعضاء يمثلون القطاع االشتراكي يعينون بقرار من الوزير المختص للقطاع الذي تنتمي اليه الشركة.  -
 اربعة اعضاء يمثلون المساهمين من غير القطاع االشتراكي تنتخبهم الهيئة العامة .  -
 لشركة ينتخبهم االتحاد العام لنقابات العمال. عضوان يمثالن العاملين في ا -
 يكون للمجلس تسعة اعضاء احتياط يختارون بنفس الطريقة السابقة.  -

وكان من المستحسن ان تترك مهمة اختيار ممثلي العاملين لعمال الشركة افضل من االتحاد العام كونهم اكثر دراية  
 بأوضاعهم ووضع الشركة. 
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 المساهمة الخاصة.مجلس االدارة في الشركة  -ب
يتكون مجلس االدارة في هذه الشركات من عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن سبعة  يتم اختيارهم من قبل الهيئة العامة 
عدد  بنفس  احتياط  اعضاء  اختيار  ويتم  للعمال,  العام  االتحاد  يختارهم  العاملين  يمثالن  عضوين  الى  اضافة  للشركة 

 اعضاء مجلس االدارة. 
يبي  مختلطة,  ولم  الشركة  تجعل  التي  الحدود  من  اقل  الدولة  مساهمة  فيه  تكون  الذي  االدارة  مجلس  تركيبة  القانون  ن 

اضافة الى عدم ضرورة وجود مجلس ادارة احتياطي بالكامل بل يمكن االكتفاء باختيار احتياطي عن كل فئة من فئات  
م في  العاملين   تمثيل  استثنى  القانون  ان  كما  االدارة,  المالي مجلس  واالستثمار  المصارف  شركات  في  االدارة  جلس 

 حفاضا على اسرار المتعاملين مع هذه الشركات. 
 ثانيا شروط العضوية في مجلس االدارة. 

 ان يكون كامل االهلية بتمام الثامنة عشر وفق القانون العراقي.  -1
 من جهة مختصة, مثل الموظفين. ان ال يكون ممنوعا من ادارة الشركات بموجب نص قانوني او قرار صادر  -2
 ان يكون مالكا لعدد من االسهم ال يقل عن الفي سهم. -3
 ال يحق للشخص ان يكون عضوا في مجالس ادارة اكثر من ثالثة شركات.   -4

والغاية من هذه الشروط هو الحرص على ان تكون الشركة محافظة على نشاطها وتحقيق اهدافها وللتوفيق بين مصالح  
في الشركة, كما ان القانون لم يشر الى ضرورة ان يكون الشخص غير محكوما بجناية او جنحة كما ذهبت  المساهمين

 بعض التشريعات العربية. 
 
 

 ثالثا: مدة العضوية في المجلس
المجلس  قرارات  وتتخذ  لبعضهم  او  االعضاء  لجميع   , عديدة  ولمرات  للتجديد  قابلة  العضوية ثالثة سنوات  مدة  تكون 
على   االشتراكي  القطاع  ممثلي  من  اثنان  يصوت  ان  يشترط  المختلطة  الشركات  وفي  للحاضرين  المطلقة  باألكثرية 

 القرارات حتى تنفذ.
 رابعا: انتهاء العضوية 

( ايام من انتخابه او من  7يجوز للشريك او المساهم ان يعتذر عن عضوية مجلس االدارة في حالة انتخابه خالل )
 -غائبا, اما حاالت انتهاء العضوية فهي : تبليغه اذا كان 

 فقدان العضو الحد شروط العضوية في مجلس االدارة. -
 انتهاء دورة المجلس البالغة ثالثة سنوات. -
التغيب عن حضور االجتماعات لمدة ستة اشهر  - التغيب عن حضور ثالث اجتماعات متوالية دون عذر مشروع او 

 متوالية بدون عذر.
 عضوية المجلس بطلب تحريري وضرورة صدور الموافقة عليه. االستقالة من   -
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 خامسا: اختصاصات مجلس االدارة  
العامة  بالهيئة  المتعلقة  باستثناء االختصاصات  والتخطيطية  والتنفيذية  االدارية  المهام  من  العديد  االدارة  مجلس  يتولى 

 للشركة ومن اهم اختصاصات المجلس التالية:
 يد راتبه ومكافاته وصالحياته واختصاصاته واالشراف على اعماله واقالته. تعين المدير المفوض وتحد  -
 تنفيذ القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة ومتابعتها.  -
 يضع المجلس الحسابات الختامية للسنة السابقة متضمنة الميزانية العامة وحساب االرباح والخسائر.   -
 القادمة والموازنة التخمينية. اعداد خطة سنوية لنشاط الشركة للسنة  -
 متابعة تنفيذ الخطة السنوية واعداد الدراسات واالحصائيات لتطوير الشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالرهن واالقتراض. -

 المبحث الثاني 
 المدير المفوض 

بل الجهة التي يقوم المدير المفوض بتولي االعمال الالزمة إلدارة الشركة ضمن االختصاصات التي حددت له من ق
 -عينته وتراقب وتوجه اعماله اما اهم الضوابط المتعلقة بتعيين المدير المفوض فهي التالية: 

 يعين المدير المفوض في الشركة المساهمة من قبل مجلس االدارة وفي الشركات االخرى من قبل الهيئة العامة.  -
 يجوز ان يكون المدير المفوض من اعضاء الشركة او من خارجها.  -
 في الشركات غير المساهمة يتولى المدير المفوض االختصاصات التي يتوالها مجلس االدارة في الشركة المساهمة.  -
 يمنع الجمع بين رئاسة او نيابة رئيس مجلس االدارة وتولي منصب المدير المفوض. -
 ال يجوز ان يكون الشخص الواحد مديرا مفوضا ألكثر من شركة مساهمة واحدة. -
 الشخص مدير مفوض ألكثر من شركة في انواع الشركات االخرى غير المساهمة. يجوز ان يكون  -
 يتم اعفاء المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته.  -

 الفصل الخامس 
 الرقابة على الشركات 

تستمر الشركة في  ان تأسيس الشركة وحصولها على االجازة وما ينطوي عليه العمل من رقابة قانونية واقتصادية ولكي  
نشاطها وللحفاظ على وضعها المالي واالقتصادي ال بد من وجود نوع من الرقابة ألعمال الشركة, ومن اهم االحكام  

 -المتعلقة بالرقابة هي: 
 هدف الرقابة  -أ

عن  هو ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام القانون وضمان عدم تعارض نشاطها مع القرارات التخطيطية التي تصدر  
 الجهات المختصة. 

 مستلزمات نجاح الرقابة  -ب
 -ان يعد مجلس االدارة والمدير المفوض في الشركات في الشهر االول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات التالية:

 اسم الشركة ومركزها وفروعها. -
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 مقدار راس المال وبيان االسهم او الحصص التي يتكون منها.  -
 سهم في الشركة المساهمة وما سدد منها خالل السنة والتي لم تسدد رغم استحقاقها. االقساط المدفوعة من قيمة اال -
 مجموع االسهم التي لم يعد ألصحابها حق االحتفاظ بها. -
اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد االسهم او حصص كل من : اعضاء الشركة ومن انتهت عضويتهم ومن اكتسب  -

 والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات االخرى.  العضوية ورئيس واعضاء مجلس االدارة
ترفق هذه القائمة الى الهيئة العامة مع دعوتها لالنعقاد من اجل مناقشة الحسابات الختامية للشركة مع جميع التقارير  

  المالية واالدارية االخرى , وتنقسم الرقابة الى نوعين رقابة مالية ورقابة ادارية
 الفرع االول

 الرقابة المالية 
من   النوع  هذا  في  اسهم  يملك  العام  القطاع  ان  باعتبار  المالية  الرقابة  ديوان  رقابة  الى  المختلطة  الشركات  تخضع 

 الشركات ولما يوليه المشرع من اهمية لهذه الشركات فتعاملها معاملة الشركات العامة من حيث الرقابة. 
تراقب وتدقق من قبل مراقب الحسابات الذي تعينه الهيئة العامة و وان كان هذا االمر اما حسابات الشركات الخاصة ف

منتقدا حيث يفقد المراقب استقالليته كما انه يمكن ان يخضع لضغوط من الهيئة العامة , ويطلب من مجلس االدارة  
ومعلومات   بيانات  من  عملة  يخص  ما  بكل  الحسابات  مراقب  يزود  ان  المفوض  وتتلخص  والمدير   , بالشركة  متعلقة 

 -وظيفة مراقب الحسابات بالتالي:
 التحقق من مدى سالمة  حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية .   -
 مدى تطبيق الشركة لألصول المحاسبية المرعية ومسك الدفاتر والسجالت النظامية وعملية الجرد والتزامات الشركة. -
 ات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعمالها. مدى تعبير الحساب  -
 مدى تطابق الحسابات مع احكام قانون الشركات وعقد الشركة. -
 ما ارتكبته الشركة من مخالفات ألحكام القانون او لعقد الشركة . -
 الشركة في مراقبة وتدقيق الحسابات. يسال المراقب عن صحة البيانات الواردة في التقرير بوصفه وكيال عن  -

 الفرع الثاني
 الرقابة االدارية

اطلق القانون على هذا النوع من الرقابة بالتفتيش وتتم بان يتم تعين مفتش او اكثر من اصحاب الخبرة واالختصاص  
 لتدقيق والتفيش على الشركة  واهم احكامها هي: 

 المفتش على ان يتم تحديد مهمته وكيفية ادائه لعمله.يتولى المسجل او الهيئة العامة بتعين  -
الجهات التي يجوز لها االدعاء بوجود مخالفات في الشركة هي الجهة القطاعية المختصة واعضاء في الشركة يحملون   -

%( من اسهم او حصص الشركة او عضو مجلس االدارة او المدير المفوض في الشركة. كما يجوز للمسجل ان 10)
 ش او اكثر حتى بدون وجود اية ادعاء بحق الشركة.يعين مفت
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على المفتش اعداد تقرير عن اعمال التفتيش التي قام بها وفي حالة وجد اية مخالفات عليها تحديدها وتحديد المسؤولين   -
ل عنها من اعضاء مجلس االدارة او المدير المفوض او أي مسؤول اخر في الشركة  وان يرفع هذا التقرير الى المسج

 الذي عليه ان يحيل نسخة منه الى الجهة القطاعية والهيئة العامة التخاذ االجراءات المناسبة بحق المقصرين. 
على العاملين في الشركة التعاون مع المفتش بتقديم كافة السجالت والمستندات والبيانات المتعلقة بالشركة الى المفتش   -

 المكلف بالتفيش عنه. ويحق له استجواب أي منتسب في الشركة عن االمر
اضافة الى ذلك فقد توجد في الشركة رقابة داخلية ولكن هذه الرقابة تتصف بالسلبية والضعف في اغلب االحيان كونها  

 غير مستقلة كما ان من يمارسها يفتقد الى الخبرة االدارية والمالية والمحاسبية في اغلب االحيان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس 
 انقضاء الشركة

نقضي الشركة بصورتين االولى يتم تصفية الشركة بموجبه والنوع االخر ال يتم تصفيتها وهي حالتي التحول والدمج ت
 وهي كالتالي.  

 الفرع االول
 بالتصفية  انقضاء الشركة

   -تنقضي الشركة بالحاالت التالية:
 مشروع. عدم مباشرة الشركة لنشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها بدون عذر   -1
 توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دون عذر مشروع.  -2

هذه الحالة ان الشركة باشرت نشاطها ثم توقفت لمدة متصلة تزيد عن السنة ويجب ان يكون التوقف متصال, فالتوقف 
 المنقطع ال يؤدي الى انقضاء الشركة. 

 ذه او استحالة تنفيذه .انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفي-3
او   بإنجازه  الشركة  تنقضي  المشروع  هذا  انجاز  وعند  معين  مشروع  انجاز  لغرض  عقدها  بموجب  الشركة  تؤسس  قد 
تنقضي باستحالة تنفيذ مشروعها كما لو اسست الشركة الستخراج معدن معين ونفذ هذا المعدن من باطن االرض هذه 
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قا االستحالة  تكون  وقد  مدنية,  الشركة استحالة  تأسست  الذي  النشاط  ممارسة  قانون  بموجب  الدولة  تمنع  كان  نونية 
 لممارسته.

 اندماج الشركة وتحولها وفق ألحكام قانون الشركات العراقي.-4
من البند ثانيا  1%( من راس مالها االسمي وعدم االتخاذ االجراء المنصوص عليه في )الفقرة  75فقدان الشركة )  -5

المادة قان76من  من  الجهة (  عليه  توافق  اجراء  أي  او  الشركة  مال  راس  تخفيض  توجب  التي  العراقي,  الشركات  ون 
 ( يوما. 60القطاعية خالل)

انقضاء الشركة بناء على قرار من الهيئة العامة للشركة بتصفيتها, ويجب ان يصدر هذا القرار بأغلبية خاصة أي -6
 اكثرية المساهمين في الشركة.

 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 انقضاء الشركة بغير التصفية

وهذه الحالة تتم عن طريق الدمج او التحول وهي حالتان ال تعقبها تصفية الشركة وهي من حاالت االنقضاء االتفاقية  
. 

 المبحث االول 
 اندماج الشركة

 -الدمج هي:وهو ما يعرف بالضم او الدمج بين شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة وهو ما يعرف بالمزج. وشروط 
ان يكون نشاط الشركات المراد اندماجهما متماثال او متكامال مثاله اندماج شركة نسيج مع شركة نسيج اخرى, او    -1

 متكامال كاندماج شركة نسيج مع شركة خياطة, 
والشركات -2 اهمية  اقل  شركة  لحساب  المعنوية  لشخصيتها  اكبر  اهمية  ذات  شركة  تفقد  ان  الى  الدمج  يؤدي  ال   ان 

بموجب القانون العراقي تندرج اهميتها كاالتي) المساهمة , المحدودة , التضامنية, المشروع الفردي, البسيطة( اذ الغي 
القانون الجديد منع فقدان الشركة المختلطة لشخصيتها المعنوية لصالح شركة خاصة, أي انه يجوز ان تندمج شركة 

 مختلطة بشركة خاصة. 
(عضو  100زيادة عدد اعضاء الشركة عن الحدود التي حددها القانون , الشركة المساهمة )ان ال يؤدي الدمج الى   -3

 (اعضاء المشروع الفردي شخص واحد. 10( عضو التضامنية )25المحدودة )
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 ان ال يؤدي الدمج الى اثار مناقضة لخطة التنمية. -4
 -اما اجراءات الدمج فهي تتمثل بالتالي: 

 العامة للشركات الراغبة باالندماج بأغلبية خاصة, وترسل القرارات الى مسجل الشركات. قرار من الهيئة  -
( يوما  15يرسل المسجل القرارات الى الجهة القطاعية المختصة اذ وجدها موافقة للقانون , وعلى الجهة االجابة خالل ) -

 من تاريخ تسلمها الكتاب. 
 ه متعارضا مع خطط التنمية وله اثار اقتصادية سلبية. يحق للجهة القطاعية رفض قرار االندماج اذ وجدت -
اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على قرار الدمج تبلغه للمسجل لإلبالغ الشركات الطالبة لالندماج ونشره في النشرة   -

 التجارية وصحيفة يومية. 
ار الدمج لغرض وضع عقد جديد او ( يوما من تاريخ اخر نشر لقر 60تجتمع الهيئات العامة للشركات المندمجة خالل ) -

 ( ايام لنشره في النشرة وصحيفة يومية.10لتعديل عقد الشركة المندمج بها, ويرسل القرار الى المسجل خالل )
يعتبر الدمج نافذا من تاريخ اخر نشر للعقد المعدل او الجديد , وتنتهي الشخصية المعنوية للشركات المندمجة ويعتبر   -

 لعقد بمثابة اجازة تأسيس للشركة الجديدة.تصديق المسجل على ا
 تنتقل حقوق والتزامات الشركات المندمجة الى الشركة المدمج بها بحكم القانون واستنادا الى نظرية االستخالف. -

 
 
 

 المبحث الثاني 
 تحول الشركة 

كان   الشركات  هذه  ظروف  تقتضيه  ما  حسب  اخر  الى  نوع  من  الشركات  تحول  العراقي  القانون  عدد  اجاز  يتغير 
راس  زيادة  طريق  عن  وتغطيتها  ضخمة   استثمارات  الى  احتياجها  او  كبيرة  مشاريع  في  الشركة  تدخل  او  االعضاء 

 -مالها, اما اهم الشروط الالزمة لتحول الشركة هي :
 ان ال يكون التحول من شركة ذات اهمية اكبر الى شركة ذات اهمية اقل حسب القانون العراقي. -
الشركة دراسة اقتصادية وفنية عن اسباب التحول وصدور قرار من الهيئة العامة وارسال القرار ودراسة الجدوى  اعداد   -

 ( ايام من صدور قرار التحول.10ونسخة من عقد الشركة المعدل للمسجل خالل )
 ( يوما. 15يفاتح المسجل الجهة القطاعية المختصة لبيان رايها حول التحول خالل ) -
 لجهة القطاعية تعارض التحول لخطط التنمية يحق لها رفض الطلب وابالغ المسجل بالقرار.اذا وجدت ا  -
اذا وافقت الجهة القطاعية على التحول يقوم المسجل بالمصادقة على العقد الجديد ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية   -

 ( ايام. 10خالل )
 تاب وضم اعضاء جدد للشركة.التحول الى شركة مساهمة يكون بإصدار اسهم جديدة باالكت  -
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اذا تحولت شركة تضامنية او المشروع الفردي الى شركة مساهمة او محدودة تبقى التزاماتهم السابقة للتحول تضامنية   -
 ومطلقة وشخصية تجاه الدائنين. 

 الفرع الثالث
 تصفية الشركة

ين من  تصرفات اعضاء مجلس االدارة يعقب انقضاء الشركة في الغالب تصفيتها وهو اجراء يتخذ لغرض حماية الدائن
 -او المدير المفوض الضارة بحقوقهم واهم احكام التصفية هي:

يصدر قرار التصفية اما من الهيئة العامة للشركة او من قبل مسجل الشركات اذا تحققت الحاالت المنصوص عليها   -
المادة ) االنقضا147في  حاالت  وهي  خامسا(  ثانيا,   , )اوال  القانون  من  الى  (  تؤدي  والتحول فال  الدمج  حالة  اما  ء, 

( يوما  30تصفية الشركة, وبصدور قرار التصفية يجب تعين المصفي اما من قبل الهيئة العامة او المسجل  خالل )
من صدور قرار التصفية ويجوز ان يكون هناك اكثر من مصفي للشركة وتحدد اختصاصات المصفي واجوره , ويعتبر  

منحال  االدارة  تمارس    مجلس  فتبقى  العامة  الهيئة  اما  المفوض  المدير  مهمة  وتنتهي  التصفية  قرار  صدور  تاريخ  من 
محتفظة   الشركة  وتبقى  و  التصفية  تحت  الشركة  ان  جميع مراسالتها  في  يذكر  ان  على  التصفية  فترة  طيلة  نشاطها 

 -بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية وله نتائج مهمة وهي:
دائني    -1 الشخصيين  افضلية  الدائنين  مزاحمة  من  للدائنين  وحماية  قائما  شخصا  باعتبارها  موجوداتها  على  الشركة 

 لألعضاء الشركة.
 الشركة قد تدخل بدعاوي مع الغير في فترة التصفية وال بد من بقاء شخصيتها المعنوية.  -2
 جميع االعضاء فيها.   مطالبة الشركة او مطالباتها بالحقوق يمارسها المصفي من غير حاجة إلدخال -3

(  60( ولم تتخذ الهيئة العامة قرار بتصفية الشركة رغم تنبيه المسجل ومضي )147اما اذا تحققت حاالت المادة )  -
قرار  على  االعتراض  للشركة  و  اوضاعها  لمعالجة  مهلة  منحها  او  الشركة  بتصفية  قرار  اصدار  المسجل  على  يوما 

 ( يوما. 30المسجل بالتصفية لدى المحكمة خالل )
 يعتبر المصفي وكيال عن الشركة في حدود الصالحيات الممنوحة له من الهيئة العامة او المسجل. -
الجهة   - ومفاتحة   , التصفية  سبب  ثبوت  من  للتحقق  الشركة  ومستندات  وثائق  جميع  على  يطلع  ان  للمسجل  يحق 

 القطاعية المختصة ألخذ موافقتها. 
تحويل الشركة الى جهة اقتصادية اخرى او دمجها مع شركة اخرى , اذا وجدت اهمية  يحق للجهة القطاعية ان تطلب   -

 في استمرار الشركة في ضوء الخطة االقتصادية.
- ( خالل  للشركة  مصفي  ويعين  التصفية  قرار  المسجل  يصدر  القطاعية  الجهة  وافقت  في 10اذا  القرار  وينشر  ايام   )

 النشرة وفي صحيفة يومية. 
 الشركة من تاريخ تبليغها بقرار التصفية عن تغيير عضويتها او الدخول في التزامات جديدة حماية للدائنين.تتوقف  -
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يضع المصفي يده على كل موجودات الشركة ويقوم بعملية جردها ويعد تقريرا شامال عن الشركة ويرسل نسخة منه   -
دائني الشركة الجتماع من اجل تسوية حقوقهم    ( ايام باإلعالن في صحيفتين يوميتين كل10للمسجل ويدعو خالل )

 تجاه الشركة.
يرفع المصفي تقارير دورية كل ثالثة اشهر للمسجل عن اعمال التصفية ويجوز عزل المصفي اذ وجد مقصرا في عمله   -

 وتعيين بديل عنه. 
 يقوم المصفي بتسديد ديون الشركة حسب االسبقية التالية: -

 حسم نفقات التصفية.  -أ
 لمبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. دفع ا -ب 
 المبالغ المستحقة للدولة . -ج
 الديون االخرى حسب ترتيب امتيازها قانونا.  -د 

 يعتبر قرار التصفية بمثابة اشهار اعسار للشركة وتكون باطلة التصرفات التي تضعف ضمان الدائنين.  -
 ن محكمة مختصة. ال يجوز الحجز على اموال الشركة اثناء التصفية اال بقرار م -
بانتهاء اعمال التصفية يعد المصفي تقريرا نهائيا عن اعمال التصفية ويدعو الهيئة العامة لمناقشته والمصادقة عليه   -

 وبعدها تقدم للمسجل إلصدار قرار شطب الشركة. 
اج  - تكتمل  لم  ان  حتى  من خمسة سنوات  اكثر  التصفية  فترة  استغرقت  اذا  الشركة  المسجل قرار شطب  راءات يصدر 

 التصفية, وعلى المصفي توزيع المتبقي من اموال التصفية على االعضاء بحسب اسهمهم او حصصهم في الشركة.
مطالبة   - وللدائنين  القانونية  شخصيتها  النتهاء  شطبها  قرار  صدور  بعد  عليها  حق  او  بدين  الشركة  مطالبة  يجوز  ال 

 سنوات من تاريخ شطب الشركة ويسقط حقه بعدها.الشركاء كل حسب ما ال اليه من اسهم او حصة خالل ثالثة 
 يحتفظ المسجل بسجالت الشركة لمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار شطب الشركة. -

 الفصل السابع 
 الشركة البسيطة 

يقل عدد الشركاء عن اثنين وال يزيد عن خمسة يقدمون حصصا في راس المال او يقدم واحدا   هي الشركة التي ال))
 ((اكثر عمال واالخرون ماالمنهم او 

والتطور التاريخي لهذا النوع من  ,وهذه الشركات ال تختلف في خصائصها عن الشركات التضامنية او شركات التوصية
كيرة االشيتراك فكل شركات التوصية البسيطة عنيدما يقيدم اليبعض الميال واليبعض االخير العميل اي ان شهر بظالشركات  

 .ل والعملماتقوم على تضافر عنصري ال
م الشيركاء اليى فييريقين االول سييقنوالشيركة البسييطة تختليف عيين شيركة التوصيية البسييطة, ففييي شيركة التوصيية البسييطة ي

التزامات الشركة بمقدار مسياهمتهم فيي راس الميال ويسيمى هيذا الفرييق ب)) الشيركاء   يقدم المال وتتحدد مسؤولياتهم عن
الموصيييون(( اميييا الفرييييق الثييياني فمسيييؤوليتهم مطلقييية بجمييييع اميييوالهم عييين التزاميييات الشيييركة ويطليييق علييييهم )) الشيييركاء 
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الدارة, وال وجيود لتقسييم الشيركاء فيي ا مون ادارة الشركة للفريق الثياني وال يحيق للفرييق االول مشياركتهكالمتضامنون(( وت
 من حيث المسؤولية عن التزامات الشركة في الشركة البسيطة.

 لماذا تسمية الشركة بالبسيطة -اوال
اليى موافقية مسيبقة مين الجهيات المختصية,  تأسيسيهافيال يحتياج  لتأسيسيهاان هذه التسمية تكمن في االجيراءات البسييطة 

كاتب العدل لدى مسجل الشركات, وتكتسيب  مننسخة من عقدها الموثق  بإيداعركات هذا النوع من الش تأسيسانما يتم 
الشركة الشخصية المعنوية من هذا التاريخ اي تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى مسجل الشركات, وهو ما نصيت علييه 

 ( من قانون الشركات.183/ 182المادة )
 توزيع االرباح والخسائر  -ثانيا

صة كل شريك في راس مال الشركة واذا لم تحدد فتعتبر الحصص متساوية واذا كانت حصة الشريك يشترط ان تحدد ح
بح والخسيييارة, واذا جيييرى تحدييييد ر عميييال فينبغيييي تحدييييد طبيعييية العميييل, ويحيييق للشيييركاء تحدييييد نصييييب كيييل شيييريك مييين الييي

نصييب كيل شيريك فيي اليربح والخسيارة واذا ليم يبيين , والعكيس صيحيح بح وجب اعتباره في الخسارة ايضار النصيب في ال
 .الشركةته في راس مال هماو في احدهما كان نصيب الشريك بقدر مسا

اما بالنسبة الى الشريك الذي يقيدم حصيته عميال فيجيب تحدييد نصييبه فيي اليربح والخسيارة واذا ليم تحيدد فيي العقيد فيقيدر 
ميياال فلييه نصيييب ميين العمييل ونصيييب ميين المييال, واي ركة ميين هييذا العمييل, واذا قييدم عمييال و شيينصيييبه بمقييدار مييا ربحتييه ال

ولكن يجيوز اعفياء الشيريك اليذي يقيدم , اتفاق على اعفاء الشريك من الربح والخسارة يؤدي الى اعتبار عقد الشركة باطال
عمال من الخسارة بشرط عدم تقاضيه اجرا عن العمل الذي يقدمه, وهو في الحقيقة ليس اعفاء وانما خسارة الشيريك هيو 

 العمل الذي قدمه بال اجر.
 ادارة الشركة -ثالثا

ميين الشييركاء وان تحييدد صييالحيته وكيفييية  حديييد طريقيية االدارة, ويجييب ان يكييون المييديرتالشييركة  د يجييب ان يتضييمن عقيي
التيييي حيييددت الميييدير وطريقييية اختيييياره مييين قيييانون الشيييركات  ( 187/188/189اختيييياره, وهيييو ميييا نصيييت علييييه الميييواد ))

وعليى الشيريك الميدير ان يبيذل  ,عتبير عقيد الشيركة بياطاليزء مين عقيدها اذ ليم تيذكر فيي العقيد جرة الشركة  وواجباته, وادا
 ة.ئلتقصير منه فانه يتعرض للمسا عتاد في ادارته للشركة واذ تم ايمعناية الشخص ال

 انتقال حصة الشريك. -رابعا
العتبييار لالن هييذه الشييركة ميين شييركات االشييخاص و  ان انتقييال حصيية الشييريك بييالبيع مرهييون بموافقيية الشييركاء مجتمعييين,

الشخصي دور كبير فيها, وهنا يحق للشريك االنسيحاب مين الشيركة بيان ينقيل حصيته اليى الغيير بموافقية جمييع الشيركاء 
وفي حالة االعسار والوفاة تطبيق , وفي حالة رفضهم عليهم قبول حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تحددها المحكمة

 (.70المادة) فيالخاصة بالشركات التضامنية التي نص عليها قانون الشركات  االحكام
 انقضاء الشركة  -خامسا

( بفقراتهييا )اوال, ثانيييا, ثالثييا, رابعييا( , كمييا حييدد 147اسييباب االنقضيياء التييي بينتهييا المييادة) بأحييد تنقضييي الشييركة البسيييطة 
 البسيطة وهي: نقضاء الشركةا( الحاالت الخاصة ب190القانون في المادة)
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 اجماع الشركاء على حلها. -1
 انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين. -2
 صدور حكم نهائي من محكمة مختصة. -3

احد الشركاء اذا كانت تصرفاته ضارة بالشيركة مميا قيد ييؤدي اليى حيل  بإبعاد حكمة مواباح القانون للشركاء الطلب من ال
ءات التصفية حسب العقد وفي حالة عدم النص عليهيا فيي العقيد اوبعد انقضاء الشركة يجب تصفيتها, وتتم اجر ,  شركةلا

 حكمة.مالتصفية بقرار من ال و وقد تكون  بين طريقة التصفيةي باإلجماعفتصفى بقرار 
 نعملية التصفية, ويعي إلتماملشريك المدير بالتصفية وتحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية بالقدر الالزم هي سلطة اتوتن

نشيياط الشييركة اال بالقييدر  ويتوقييفختصيية تعينييه, مميين الشييركاء جميييعهم واذ لييم يتوافقييوا تتييولى المحكميية ال المصييفي بقييرار
 لتصفية.ااعمال  إلتمامالالزم 

 
 
 
 
 

 الفصل الثامن 
 الشركات العامة 

, اذ نظم هذا القيانون االجيراءات الخاصية بهيذه الشيركات بعيد ان (1997)( لسنة  22تخضع هذه الشركات للقانون رقم )
دية الممولـة ذاتيـا ا)) الوحـدة االقتصـهذه الشركات يتم بقانون خاص لكل شركة, اما تعريف الشركة العامية  تأسيسكان  

 دية ((اتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري وتعمل وفق اسس اقتصوالمملوكة للدولة بالكامل التي 
  -:اما خصائص الشركة العامة فهي

 ملكية راس المال -1
هيييو جمييييع االشيييخاص المعنويييية العامييية كيييالوزارات  ةيجييب ان يكيييون راس الميييال مملوكيييا بكامليييه للدولييية والمقصيييود بالدولييي

 ثر من شخص معنوي عام في شركة عامة.والهيئات, ويجوز ان يشترك اك
 التمويل الذاتي -2

عتميييد فيييي تمويلهيييا عليييى الميزانيييية العامييية للدولييية, وانميييا تسيييتقل بميزانيتهيييا ت اي ان الشيييركة تميييول نشييياطها بيييذاتها فهيييي ال
للخزينة العامة  اذ قدمت الدولة امواال لهذه الشركات فهي تعتبر ديونا على الشركة تسديدهاواصولها المالية عن الدولة, و 

 .للدولة
 التمتع بالشخصية المعنوية. -3

( حييث تكتسيب الشيركة 7يجب ان تمتع الشركة بالشخصية المعنوية اي االستقالل االداري والمالي وهو ما بيته الميادة )
 .تأسيسهاهذه الشخصية من تاريخ صدور شهادة 
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 العمل وفق اسس اقتصادية -4
 ربح والخسارة المعروفين في النشاط الخاص والمختلط .اي ان تعمل الشركة وفق مبدا ال

 المبحث الثاني 
 الشركة العامة تأسيساجراءات 

بدراسية اقتصيادية للشيركة عليى ان يتضيمن  بطلب من الوزارة المعنية الى مجليس اليوزراء مشيفوعا التأسيساجراءات   تبدا
 الطلب البيانات التالية:

 لرئيسي.اسم الشركة وموقعها  -1
 لشركة ونشاطها.ااهداف  -2
 مقدار راس المال ومصادر التمويل. -3
 ة ضرورية.ر اية معلومات اخرى تجدها الوزا -4

بيانيا, وفيي حالية  الشيركة, وبعيد موافقية مجليس اليوزراء تعيد اليوزارة عقيدا او تأسييسويجوز ان تشيترك اكثير مين وزارة فيي 
, امييا اذا التأسيييسراك اكثيير ميين ارادة فييي تان يعييد عقييد بالشييركة الشييثيير ميين شييخص معنييوي فييي الشييركة يجييب كاشييتراك ا

 -لي:اؤسسة منفردة )وزارة واحدة( فتعد بيانا يتضمن التمكانت الجهة ال
 من نشاطها وتضاف كلمة عامة الى االسم.مستمدا اسم الشركة وموقعها الرئيسي ويكون االسم  -1
 اهداف الشركة. -2
 نشاط الشركة. -3
 .الشركةراس مال  -4
 اسماء الجهة او الجهات المؤسسة. -5
 ات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.ماية معلو  -6

اء اليييى مسيييجل الشيييركات لغيييرض تسيييجيل الشيييركة ونشيييرها فيييي ويقيييوم زر وبعيييدها ييييتم تقيييديم البييييان ميييع موافقييية مجليييس اليييو 
رة وفيي الجرييدة الرسيمية وتكتسيب شيشيهادة فيي الن, وتقيوم اليوزارة بنشير التأسيسهاالمسجل بتسجيل الشركة واصدار شهاد  

 .التأسيس ية المعنوية من تاريخ صدور شهادةصالشركة الشخ
ميين  (5)فض تسييجيل الشييركة كييون التسييجيل هييو مجييرد اجييراء تييوثيقي كمييا نصييت عليييه المييادة ر يجييوز للمسييجل ان ييي وال

بييان او عقيد الشيركة يكسيب الشيركة الشخصييية القيانون, كميا ان اليبعض ييرى ان صيدور موافقية مجليس اليوزراء واعيداد ال
المعنوية, وعلى المسيجل ان يسيجل ايية تغييرات تطيرا عليى الشيركة مين زييادة او تخفييض ليراس الميال او تحيول او دميج 

 للشركة.
 الفرع الثاني

 والخسائر في الشركات العامة راس المال وتوزيع االرباح
 المبحث االول 
 راس المال 
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 باعتبارعنصر ائتمان لها حالها حال الشركات الخاصة على الرغم من توفر هذا االئتمان   ةالعام  الشركةيعد راس مال  
راس الميال يجيب ان  وهذه الشركة تعود في ملكيتها للدولة, اال انه يعد ائتمانا مباشرا للشركة وضمانا للمتعياملين معهيا, 

بيالقرار الصيادر مين مجليس اليوزراء بالموافقية  الشيركةويحيدد راس ميال ,  دد للشركةتتوافر فيه الكفاية لمزاولة النشاط المح
الييوزراء هييو  سالشييركة تحييدد راس مالهييا, اال ان مجليي تأسيييسالشييركة, وان كانييت الجهيية التييي قييدمت مقتييرح  تأسيييسعلييى 

 التأسيس.الذي يحدد راس المال اما بزيادته او تخفيضه او ابقائه كما قدم في طلب 
 راس المالتسديد  ❖

من الخزينة العامة للدولة وقد يكون التسديد دفعة واحدة او على دفعات يتم تحديدها بمقدار كيل   الشركةيسدد راس مال  
دفعة وموعيد تسيديدها بالتنسييق بيين الشيركة ووزارة الماليية, اميا اذا كانيت الشيركة مؤسسية مين اكثير مين شيخص معنيوي 

تسيديد دفعية واحيدة او عليى دفعيات وييتم سيواء كيان ال التأسييسفيتم تحديد حصية كيل جهية وطريقية تسيديد الحصية بعقيد 
د القيانون ضيرورة تسيديد نسيبة معينية مين راس الميال د شيركة ووزارة الماليية, وليم يحيلباالتفاق بين هذه الجهات وا  د التسدي
طها اليييى الخزينييية العامييية باعتبييياره دينيييا بذمييية ا, وعليييى الشيييركة ان تعييييد هيييذه االميييوال بعيييد ممارسيييتها لنشيييالتأسييييساثنييياء 

 , واذا الت الى الشركة بعض االموال المنقولة او غير المنقولة فتعد هذه االموال جزء من راس المال المدفوع.الشركة
 ال او تخفيضه.مزيادة راس ال ❖

ضيييه حسيييب الظيييروف التيييي تمييير بهيييا الشيييركة واهيييم اجيييراءات الزييييادة يالشيييركة اليييى زييييادة راس مالهيييا او تخف قيييد تحتييياج
 -والتخفيض هي:

فيض من الوزارة التي تتبعها الشركة الى مجلس اليوزراء  بدراسية تبيين اسيبابه واثياره عليى خالزيادة او التيقدم طلب    -1
 ها, وتعد الدراسة بالتنسيق مع وزارة المالية.تها والتزاماقالشركة وحقو 

غييييره مييين شيييركة و لت تنفييييذ القيييرار بميييا فيييي ذليييك تعيييديل عقيييد ااعنيييد موافقييية مجليييس اليييوزراء تباشييير اليييوزارة اجيييراء -2
 االجراءات.

التعييديل الييذي طييراء علييى عقييد الشييركة ونشييره فييي النشييرة  لتسييجيلالتسييجيل والنشيير, تبلييغ الييوزارة مسييجل الشييركات  -3
 .اج به من ذلك التاريخجوالجريدة الرسمية ويمكن االحت

 الثاني  المبحث
 االرباح والخسائر 

 -اما اهم ما تضمنه القانون هو:فهي معرضة لها,  بح والخسارة ر مادامت الشركة وحدة اقتصادية تعتمد ال
روفات الظييياهرة, عنيييد حسييياب االربييياح صيييعليييى الم اإلييييرادات بزييييادة  المتمثيييلالمقصيييود بيييالربح هيييو اليييربح الصيييافي  -1

خضيوعها والخسائر في نهاية السنة المالية, ويعتمد في احتسابها النصوص التشيريعية واالعيراف المحاسيبية المعتميدة, و 
 الرقابة المالية ومصادقة الجهات المختصة.ديوان لتدقيق 
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واالمييوال التييي تحصييل عليهييا  الرأسييماليةاالربيياح والخسييائر  اسييتبعاد اح الحقيقييية اي ربييربيياح المحتسييبة هييي االالان ا-2
  استثنائية.ها او المردودات المالية التي تحصل عليها الشركة من نشاطات تالشركة من بيع موجودا

تحول الى وزارة  فأنهاشاط التجاري, واذا وجدت ارباح نفوق ذلك ن%( من كلفة ال30رباح القابلة للتوزيع هي )الان ا  -3
 المالية.

 -:التاليبينت القانون كيفية توزيع االرباح الصافية على الشكل  -4
 %( للخزينة العامة.45) -أ

ضييعها مجلييس االدارة ي وضييوابطليس ادارتهييا ومييوظفي الييوزارة وفيق نسييب ج%( حيوافز ربييح لمييوظفي الشييركة وم33) -ب 
 وبمصادقة الوزير المختص.

 بحث والتطوير.ل%( ل5) -ج
 %( للخدمات االجتماعية للعاملين.5) -د 

 المتبقي منه الحتياطي راس المال. -ه
روف ظيرابعا حسب نشاط الشيركة والين ثالثا و د وقد اعطي الحق لمجلس الوزراء لزيادة او تخفيض النسب الواردة في البن

 االقتصادية.
 الخسائر للسنوات السابقة ان وجدت. المدور من إلطفاء%( من صافي االرباح قبل توزيعها 25تجنب نسبة ) -5
 خسارة الشركة  -6
ن %( من راس المال االسمي على مجلس االدارة اعداد دراسية وافيية عي25في حالة خسارة الشركة وبلغت خسارتها )  -أ

 اسب.نالم رعالجات المقترحة وترسل الى الوزارة لغرض اتخاذ القراماسباب الخسارة والحلول وال
بابها والمعالجيييات سيييدراسييية عييين الحالييية وا بإعيييداد السيييمي فتقيييوم اليييوزارة ا%( مييين راس الميييال 50اذا بلغيييت الخسيييارة) -ب 

 ار المناسب.ر المقترحة لها وترسل لمجلس الوزراء التخاذ الق
 ر الفائض النقدياستثما -7
( اشيهر 6تجياوز ميدة االييداع )ت للشركة استثمار الفيائض النقيدي بودائيع ثابتية ليدى المصيارف فيي العيراق عليى ان ال  -أ

وتقيد هذه الفوائد في حساب خاص لتميزه عن اداء الشركة في نشاطها الخاص بها, كون هذا االستثمار ليس من نشياط 
 الشركة.

لفائض في شركات المساهمة او مشاركة هذه الشركات في تنفيذ اعمال ذات عالقة بغيرض ا  يجوز للشركة استثمار  -ب 
 او خارجه بموافقة مجلس الوزراء. لعراقاالشركة ونشاطها داخل 

 االقتراض والتمويل -8
تسيييتطيع الشيييركة االقتيييراض او االقيييراض او الحصيييول عليييى االميييوال مييين المؤسسيييات الماليييية الوطنيييية لتنفييييذ مشييياريعها 

االقتيراض مين خيارج العيراق  االميدفوع امي الشيركة%( من راس مال 50تتجاوز قيمتها ) موجب شروط معينة على ان الب
 .فهو مرهون بموافقة مجلس الوزراء

 الفرع الثالث
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 الشركةادارة 
 ادارة الشركة من العناصر الفاعلة في نجاح الشركة او اخفاقها. تعتبر

 شكل االدارة -اوال
 ير واعضاء عددهم ثمانية ويكون المدير رئيسا لمجلس االدارة.د للشركة مجلس ادارة يتكون من الم

 اختيار الرئيس واالعضاء-ثانيا
ليى شيهادة جامعيية اوليية وليه خبيرة فيي مجيال يعين مدير الشركة بقرار من مجلس الوزراء عليى ان يكيون حاصيال ع  -1

 حسب ما ممنوح له من صالحيات من مجلس االدارة. الشركةنشاط الشركة, ويتولى الرئيس ادارة 
 التشكيالت في الشركة من اصحاب الخبرة واالختصاص يختارهم الوزير. رؤساءيعين اربع اعضاء من بين  -2
 الشركة. منتسبوينتخبهم  عضوان -3
 تصاص.خركة وبمصادقة هيئة الراي من ذوي الخبرة واالشخارج ال عضوان يختارهم الوزير من -4
ييار ختين االخيرين وفيق شيروط او هم ويعيين اليوزير العضيد لمجلس االدرة ثالثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احي  -5

 االعضاء االصليين.
فيي حالية غيياب  سحيل محيل اليرئيس فيي رئاسية المجليفي اول اجتماع يتم اختيار نائيب لليرئيس مين بيين اعضيائه ي  -6

 الرئيس.
 اجتماعات المجلس -ثالثا

 يجتمع المجلس اجتماع شهريا واحدا بدعوة من الرئيس وهو اجتماع عادي. -1
يجيييوز عقيييد اجتمييياع اسيييتثنائي بيييدعوة مييين رئييييس المجليييس او بطليييب تحرييييري مييين عضيييوين فيييي االقيييل مييين اعضييياء  -2
 ر محدد العدد  انما هو بقدر الحاالت االستثنائية التي تبرز في حياة الشركة.جلس وهذا االجتماع غيمال

 لوب للتصويتطالنصاب الم -رابعا
رات المجليييس اق النصييياب بحضيييور اغلبيييية اعضييياء المجليييس وان يكيييون مييين ضيييمنهم اليييرئيس او نائبيييه, وتصيييدر قييير قييييتح

 الرئيس. هاالصوات يرجح الجانب الذي فياوت سالحضور بعد تحقق النصاب واذا ت اصوات  بأغلبية
 جلس وقوة قراراتهمصالحيات ال -خامسا

( مين القيانون صيالحية مجليس االدارة برسييم ووضيع الخطيط  والسياسيات االداريية والماليية والتنظيمييية 19الميادة ) ت حيدد 
لصالحيات كبيرة وواسيعة ولهيا دور والفنية الالزمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها واالشراف ومتابعة تنفيذها, وهذه ا

  -فاعل في حياة الشركة, اال ان القانون رهن بعض الصالحيات بمصادقة الوزير عليها حتى تصبح نافذة وهي:
 الخطط والموازنات السنوية.  -أ 

 الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة. –ب 
 التشريعات. -ج
 لف االنتاج.ك هنظم حوافز االنتاج وتعتبر من ضمن -د 
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راض واالسيييتقراض والمشييياركة ميييع شيييركات المسييياهمة العراقيييية قيييموضيييوعات اسيييتثمار الفيييائض النقيييدي للشيييركة واال -ه
 واالجنبية, فهي تخضع لمصادقة الوزير او مجلس الوزراء.

ها فييي ( يومييا ميين تيياريخ تسييجيل25جمييع قييرارات المجلييس تعتبيير مصييادقا عليهييا اذ لييم يعتييرض عليهيا الييوزير خييالل ) -و
ذا اعترض عليها تعاد الى المجلس وتعرض في اول اجتماع للمجلس فاذا اصر عليى راييه تعقيد جلسية برئاسية امكتبه و  

 الحاضرين نهائيا. بأغلبيةزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر و ال
 مدة المجلس -سادسا

تييار ذات االعضياء, كميا يمكين ان خويمكين اعيادة انتخياب او ا سالمجلي ينحيل  وبانتهائهاان دورة المجلس ثالث سنوات  
الوزير انهاء عضوية االعضاء الذين اختارهم, واذ شغر مقعد  وبإمكانتارته خيقال عضو المجلس من قبل الجهة التي ا

خوليية مييدير الشييركة فييان الجهيية الم ىبة الييسييلمقعييد, امييا بالنافييي المجلييس يييدعو رئيييس المجلييس العضييو االحتييياط لشييغل 
 هي مجلس الوزراء. بإقالته

 
 
 الوحدات االقتصادية القائمة ❖

ملوكية للدولية حييث مالكثير من االضطرابات لدى الوحيدات االقتصيادية ال (1997)لسنة   (22)رقم    ن اثار اصدار القانو 
دات بتكييف وضيعها القيانوني ميع هيذا القيانون خيالل سينة ح( على ضرورة ان تقوم هذه الو 40نص القانون  في المادة )

 -:ومن ابرز اثاره واحدة من صدوره 
كة العامية وانطباقهيا ر لدى الكثير من الوحدات االقتصادية بسبب ما تضمنه من شروط للشي االضطراب اثار القانون   -1

 إلعيالنيمكين تصيور ان تتحيول اليى شيركات عامية قابلية  ات اال ان بعيض هيذه الوحيدات الد على الكثيير مين هيذه الوحي
اف المجتمييع د عنهييا, فهييي تحقييق اهيي مات ال غنييى  القتصيياد البلييد  او سياسيياته االقتصيياديةد لخيي تأديتهيياافالسييها بسييبب 

 عندما تحقق اهداف الدولة.
وعدم انجازها يعيرض هيذه  ام ال حدات هل هذه المدة هي مدة للتحولو اثار موضوع تحديد مدة السنة مشكلة لهذه ال  -2

 المسائلة القانونية. ىالوحدات والجهات المسؤولة عنها ال
ز االجتهيياد فييييه, كمييا ان التحيييول و اال ان اليينص كييان واضيييحا بضييرورة تحيييول هييذه الوحييدات اليييى شييركات عامييية وال يجيي

ض المسيييؤولين يمكييين تعطييييل هيييذه النصيييوص بنييياء عليييى تقصيييير بعييي اسيييتهدف اليييى تحقييييق الصيييالح العيييام للمجتميييع  وال
 والجهات, لذك فمدة السنة هي مدة مسائلة لمن يقصر في اتخاذ االجراءات الالزمة للتحول الى الشركات العامة.

 الفرع الرابع 
 ابة على الشركة العامةقالر 

, ومين  تأسيسيها( يوما مين 60االدارة خالل ) سخلي للشركة يعده مجلا( على ضرورة اصدار نظام د 43نصت المادة )
وقد بين الفصل  رقابة داخلية بتأسيس(  43( من المادة )5الداخلي بيان الرقابة على الشركة )الفقرة    هذا النظام  ت بامتطل

 الرابع مهام الرقابة 
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 هدف الرقابة الداخلية – 1
 .بهانتحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة وممارسة نشاطها وفقا لبرامج قادرة على تغطية كافة جوا

 كيفية ممارسة الرقابة  -2
تتم ممارسة الرقابة من خالل اعداد تقارير شهرية تتضمن نشاطات وممارسيات هيئية الرقابية الداخليية عين نشياط الشيركة 

ير, ومجليس االدارة( اتخياذ كافية االجيراءات الالزمية د قدم الى مدير عام الشيركة, وعليى ادارة الشيركة )الميتللمدة السابقة و 
 ( يوما من تاريخ تقديم التقرير الى مكتب المدير العام.30ير خالل مدة )ر التي اشرها التق لتالفي االخطاء

 الحماية القانونية لجهة الرقابة  -3
الرقابيية اال بموافقيية مجلييس االدارة لتقييديم الحماييية لجهيية  بأعمييال( ميين نقييل او معاقبيية اي ميين القييائمين 30منعييت المييادة)

اال ان هذه الحماية ليست كافية فيمكن نقل او معاقبة هؤالء االشخاص ,  ة لممارسة اعمالهاالرقابة ومنحها الحرية الالزم
 ة مهامها.سلعام للشركة يضعف دورها في ممار اكما ان ارتباط جهة الرقابة بالمدير , بموافقة مجلس االدارة

 الرقابة الخارجية  -4
( من 42يق ديوان الرقابة المالية وهو ما نصت عليه المادة )متمثلة برقابة وتدق خارجيةة العامة الى رقابة كر شتخضع ال

 القانون.
 الفرع الخامس

 دمج وتحول وتصفية الشركة العامة
 العامة  ةدمج الشرك -اوال

عيين طريييق دمييج شييركة او اكثيير بشييركة قائميية, او تنييدمج شييركتين او اكثيير لتكييوين شييركة جديييدة , امييا  ايتحقييق الييدمج اميي
 -: يشروط الدمج التي بينها الفصل الثامن من القانون فه

 اع العام حصرا.طون من شركات القكيشترط في الشركة المندمجة بها او الشركات المندمجة ان ت -1
 تصادية وفنية بالدمج مبينة اسباب وفوائد ودوافع الدمج.تعد الوزارة دراسة جدوى اق -2
 او متماثل. متكاملبالشركات المندمجة ان تكون ذات نشاط  يفترض  -3
الييوزراء لغييرض الموافقيية علييى عملييية الييدمج , وللمجلييس الموافقيية او الييرفض حسييب مييا  الييى مجلييس الدراسيية ع ترفيي -4

 تقتضيه الظروف.
نتج شركة جدييدة او ان تعيد يج ال متعديل العقد في حالة كون الد ب االمجلس بالموافقة, تقوم الوزارة اماذا صدر قرار   -5

 واعداد نظام داخلي للشركة الجديدة. ركة جديدةش نشؤج يؤدي الى معقدا جديدا في حالة كون الد 
ور القيرار اومين تياريخ اخير يحيدده, التسجيل والنشر, يحدد قرار مجلس الوزراء تاريخ نفياذ اليدمج اميا مين تياريخ صيد   -6

يل د للشيركات المندمجية و تبليغ اليوزارة مسيجل الشيركات بالعقيد الجدييد او بتعي  المعنوييةي الشخصيية  هيتنت  التياريخ  وبتحديد 
للشيركة الجدييدة ومين تاريخيه تكتسيب الشيركة  تأسييسالعقد حسب نوع اليدمج و ويقيوم المسيجل بتسيجيله واصيدار شيهادة 

 ق ل جميييع التزامييات وحقييو و وميين تيياريخ الييدمج تييؤ , ة, وينشيير قييرار الييدمج فييي النشييرة والجريييدة الرسييميةالشخصييية المعنوييي
 الشركات المندمجة الى الشركة الجديدة او الشركة التي اندمجت بها ان لم تؤسس شركة جديدة.
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 العامةتحول الشركة –ثانيا 
اال ان  ةم الشييركة العامييميياوليييس ا ونشيياطها وراس مالهييا بأموالهيياهييا ظيعنييي التحييول ان تغييير الشييركة صييفتها, مييع احتفا

مييا عييدا ذلييك فهييو غييير متصييور, وقييد نييص الفصييل  اانهييا تفقييد صييفتها العاميية اميي يتتحييول الييى شييركة مسيياهمة خاصيية ا
 -التاسع من القانون على شروط تحول الشركة العامة وهي:

 .الوزراءوافقة مجلس يجوز التحول الى شركة مساهمة خاصة او مختلطة وبم -1
وكيفية التصرف براس مال  التحولوترفع الى مجلس الوزراء مبينة اسباب ودوافع   تعد دراسة جدوى اقتصادية وفنية  -2

 .الشركة
 وتسجيله. لتأشيرهبعد موافقة المجلس على التحول تعد الوزارة عقدا جديدا وتقدمه الى مسجل الشركات  -3
لتحييول فييي الجريييدة الرسييمية وتنتهييي الشخصييية المعنوييية للشييركة العاميية, وتكتسييب الشييركة تقييوم الييوزارة بنشيير قييرار ا -4

 .التأسيسالجديدة شخصيتها المعنوية من تاريخ صدور شهادة 
طييياع االشيييتراكي ان يسييياهم فيييي الشيييركة الجدييييدة بحيييالتين, اذا كانيييت مسييياهمة مختلطييية يجيييب ان ال تقيييل قيجيييوز لل -5

القطياع االشيتراكي  مسياهمة زييد الخاصية فيال يجيوز ان ت ةالمسياهم اميال االسيمي, امي%( من راس ال25مساهمته عن )
 %( من راس المال االسمي.25عن )

 العامة ثالثا: تصفية الشركة
%( مين راس الميال االسييمي , 50الحالية الوحييدة لتصيفية الشييركة العامية هيو خسيارتها, ففييي حالية تجياوز الخسيارة نسييبة)

تصييفية الشيركة العاميية الييى مجليس الييوزراء مشيفوعة بدراسيية كامليية عين الشييركة, وللمجليس الحييق فييي تعيرض الييوزارة امير 
الموافقييية عليييى التصيييفية او دميييج الشيييركة ميييع شيييركة اخيييرى او تحويلهيييا او اقيييراض الشيييركة للخيييروج مييين ازمتهيييا وتغطيييية 

 -خسارتها, اما اهم احكام التصفية التي نص عليها القانون فهي:
ة لجنة للتصفية فيها ممثل عن وزارة المالية ودييوان الرقابية الماليية وترسيل نسيخة مين القيرار اليى مسيجل تشكل الوزار   -1

 .للتأشيرالشركات  
ابقة سيييال بالتزاماتهييياالتزاميييات جدييييدة وتسيييتمر الشيييركة  بأييييةحيييال تبلييييغ الشيييركة بقيييرار التصيييفية تتوقيييف عييين اليييدخول  -2

 بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية.وااليفاء بها, وتحتفظ الشركة 
ينتهييي دور مجلييس االدارة ويعتبيير ميينحال وتتييولى لجنيية التصييفية مهامييه وتضييع يييدها علييى الشييركة وتعييد تقريييرا اوليييا  -3

 وترفعه الى الوزير المعني. الشركةحول 
ميين تحديييد الختصاصييات  ان تقييوم بتصييفية حقييوق والتزامييات الشييركة وفقييا لمييا تضييمنه قييرار التصييفية اللجنييةعلييى  -4

 اللجنة وصالحياتها.
تقريرا وحسابات  اذا استمرت اعمال التصفية اكثر من سنة كما تعد  التصفية بإعمالتعد لجنة التصفية تقريرا سنويا   -5

 .بأولختامية عند انتهاء اعمال التصفية ترفع الى الوزارة مع الحسابات, لتعرف اجراءات التصفية اوال 
 ترفع اللجنة التقرير النهائي الى الوزارة مقرونا بتقرير مراقب الحسابات. التصفيةاعمال عند انتهاء  -6
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العامة او االشخاص  ةفتؤول الى الخزين  التزاماتهااذا كانت نتيجة التصفية تشير الى تبقي اموال للشركة بعد تسوية    -7
 للشركة. المتبقيةء المناقلة بين االموال من اموالها, وللوزير الحق في اجرا تأسيسهاالتي شاركت في , العامة

تزيييد مييدة التصييفية عيين ثالثيية سيينوات, واذا وجييدت ضييرورة لتجيياوز المييدة يعييرض االميير علييى مجلييس  يجييب ان ال -8
 الوزراء التخاذ القرار المناسب.

الشركة وينشر  راءات التصفية على الوزارة ابالغ مسجل الشركات بنتيجتها حيث يصدر قرارا بشطب اسمجا  بانتهاء  -9
 ارية, وتفقد الشركة شخصيتها المعنوية من تاريخ اخر نشر لقرار الشطب.جالقرار في الجريدة الرسمية وفي النشرة الت

 
 

 لباب الرابعا
 االوراق التجارية
 التجارية لألوراق الفصل االول االحكام العامة 

 التجارية وخصائصها  باألوراقالفرع االول التعريف 
))محرر شكلي والورقة التجارية هي (1984)( لسنة  30لقد نظمت احكام االوراق التجارية من خالل قانون التجارة رقم )

مبلغ محدد من النقود فـي زمـان ومكـان معينـين  بأداءشخصا اخر فيه    يأمربصيغ معينة يتعهد بمقتضاه شخص او  
 مناولة ((لويكون قابال للتداول بالتظهير او با

 -خصائص االوراق التجارية:
 الشكلية -1

تتميييز هييذه المحييررات او السييندات بانهييا ال يمكيين تصييورها بييدون الكتابيية وهييي تتخييذ شييكلها ميين خييالل تسييميتها الخاصيية 
 تعتبر الورقة تجارية. بدونها الانات االلزامية التي يومن الب

 المضمون  -2
االميير بييدفع مبلييغ معييين )الحواليية والصييك( او التعهييد  ل هييوو يمكيين ان يكييون مضييمون هييذه االوراق اال احييد امييرين اال ال

 بدفع مبلغ معين )الكمبيالة(.
 ارتباطها الوثيق بعالم التجارة.-3

ت به اغلب اليدول ذ هي تخضع بجملتها الى القانون التجاري وهو ما اختعلق بالتجارة و تفالعمليات المتعلقة بهذه االوراق  
يية وانشيائها اعمياال ر التجا بياألوراقومنها العراق في قانون التجارة العراقي الحالي حيث اعتبرت جمييع العملييات المتعلقية 

 ( من القانون.6تجارية بغض النظر عن من يقوم بها  المادة )
 خضوعها لقواعد خاصة -4

يم ظـ)) مجموعـة القواعـد التـي نـص عليهـا القـانون التجـاري والخاصـة بتنتخضع لما يعرق بقيانون الصيرف وهيو  حيث 
  احكام االوراق التجارية((
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 الفرع الثاني
 وظائف االوراق التـجاريــــة

 -:منهاتؤدي االوراق التجارية العديد من الوظائف 
 الورقة التجارية اداة لنقل النقود  -1

تسيبب الكثيير مين المخياطر منهيا الضيياع او  ألخيرانتقال االموال والمعيادن الثمينية مين مكيان   ات عمليسابقا    لما كانت  
التلف او السرقة, فقد كانت الحوالة التجارية هي الوسيلة االمينة لنقل النقود بصورة امنة, وتعد عمليية نقيل النقيود السيبب 

لحوالييية التجاريييية فيييي القيييرون الوسيييطى وميييا بعيييدها, اال ان اتخييياذ اغليييب اليييدول الرئيسيييي لنشيييؤ االوراق التجاريييية خاصييية ا
طاقات االئتمانية ادى الى ان تفقد االوراق التجاريية الكثيير مين فوائيدها واصيبحت بلعمالت خاصة بها وظهور البنوك وال

 محصورة في نطاق ضيق جدا.
 الورقة التجارية اداة وفاء -2

ية اداة للوفاء كما لو منح المشتري صكا للبيائع بقيمية دينيه مسيحوبا عليى المصيرف, او ان يمكن استخدام االوراق التجار 
 نه المشتري, او ان يتعهد المشتري بدفع قيمة مشترياته بموجب كمبيالة.ييسحب البائع حوالة على مد 

 الورقة التجارية اداة ائتمان -3
هييذه االوراق مهليية معينيية لتسييديد مبلييغ الورقيية ممييا يسييهل  راق التجارييية عييدا الصييك وسيييلة ائتمييان, حيييث تميينحو تمثييل اال

التعامل التجاري وهو ما ادى الى ان تلعب هذه االوراق دورا في العمليات التجارية والمصرفية مثل بيع الحوالة التجاريية 
عموليية  التجارييية والتعامييل بهييا مقابييل لييألوراقبييالتظهير او سييحب امييوال بموجبهييا لييدى مصييرف كييذلك شييراء المصييارف 

 .يتقاضاها المصرف وهو ما يسمى عملية الخصم
 القانونية االخرى  باألوراقمقارنة االوراق التجارية  ◆
  تمييز الورقة التجارية عن الورقة النقدية ❖
ميين حيييث اإلنشيياء: يمكيين ألي شييخص ان ينشييأ الورقيية التجارييية بينمييا النقييود تصييدرها الدوليية ) البنييك المركييزي (  -1

 . القانون بموجب 
 . من حيث قوتها اإللزامية: يمكن رفض الورقة التجارية في المعامالت اليومية اما النقود فال يمكن رفض قبولها -2
ميين حيييث سييقوط قيمتهييا: ان الورقيية التجارييية يمكيين ان تسييقط قيمتهييا بعييد مييرور فتييرة ميين الييزمن امييا بالنسييبة للورقيية  -3

 . وجب القانون نقدية فال يمكن ان تسقط قيمتها إال بم
 من حيث الفائدة : يجوز ان تتضمن الورقة التجارية فائدة معينة اما النقود فال يمكن اشتراط الفائدة بها. -4
 تمييز الورقة التجارية عن االوراق المالية  ❖
اق ينيية(  معرضيية لتقلبييات االسييعار فييي االسييو ز وسييندات الخ تكييون االوراق المالييية )اسييهم الشييركات سييندات القييروض  -1

 ثابتة. مبالغهاالمالية اما الورقة التجارية فهي ال تتعرض لتقلبات السوق كون 
التجارية ففيها ضمان للمستفيد حيث ان كيل موقيع عليى الورقية  األوراقال يوجد ضمان في بيع االسهم والسندات اما -2

 مبلغها عتد عدم الوفاء بها. بإداءالتجارية يكون ضامنا 
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 الثاني الفصل 
 أنواع األوراق التجارية

 -التجارية وهي : األوراقتضمن القانون العراقي للتجارة ثالثة انواع من 
 الحوالة التجارية)السفتجة(  -1
 (الكمبيالةالسند لألمر )  -2
 كالص  -3

 الفرع االول
 )السفتجة( الحوالة التجارية

القــانون يتضــمن امــرا مــن شخص)الســاحب( الــى شــخص اخــر ))ســند محــرر وفــق شــكلية معينــة نــص عليهــا وهييي 
او الحامـل( فـي مكـان معـين  )المسحوب عليه( بان يدفع مبلغا محددا مـن النقـود الـى شـخص ثالـث يسمى)المسـتفيد

 وميعاد معين او عند االطالع((
 

 حوالة تجارية لنموذج ل
 

 دينار                فلس                                                   6/6/2016بغداد في 

                                                                      ---              10000 

 قادر احمد لالى السيد مؤيد عبد ا

 12/ دار 65زقاق   61بغداد / الكرادة الشرقية / محلة 

خيه اعياله يادفعوا بموجب هذه الحوالة الى السيد عبد الكريم مهدي صالح في بغداد بعد مرور ثالثية اشيهر مين تار 
 غير ( عشرة االف دينار ال10000مبلغا قدره )
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 الساحب                                                                                    

 ضياء نوري هاشم                                                                               

 بغداد / مدينة الشعب                                                                                   
 

  
 -يتضح من النموذج اعاله ان اشخاص الحوالة التجارية هم ثالثة اشخاص : 
 الساحب  -1

هاشييم ويجييب علييى السيياحب ان يييذكر اسييمه ويضييع توقيعييه علييى الحواليية ذلييك انييه  وهييو فييي النمييوذج اعيياله ضييياء نييوري 
مبليغ الحوالية اليى المسيتفيد اذا ليم يحصيل عليى المبليغ او امتنيع المسيحوب علييه  بإداءالمنفردة  بإرادتهبتوقيعه الزم نفسه  

 عن الوفاء.
 المسحوب عليه   -2

فيي الحوالية اليذي اميره السياحب بيدفع مبليغ الحوالية ويقيال ليه مؤيد عبد القيادر وهيو الشيخص المخاطيب   النموذجوهو في  
يكيون  ها وللمسحوب عليه ان يقبل الحوالة او ان يرفضها عند تقديمها من قبيل الحاميل, والغلبم  بإداء)القابل( بعد قبوله  

 مبلغها اال اذا قبلها أي ان يضع توقيعه عليها. بإداءملزما 
 المستفيد  -3

لكريم مهدي وهو الشخص الذي انشئت الحوالة لمصلحته ويقيال ليه ) المنتفيع( وهيو دائين بمبلغهيا وهو في النموذج عبد ا
لكل موقع على الحوالة اذ له الحق بمطالبة المسحوب عليه بمبلغها وليه الرجيوع اليى السياحب اذا امتنيع المسيحوب علييه 

عوض بالتظهير ولمن تظهر له الحق بالتنيازل  من الوفاء وللمستفيد الحق في التنازل عن الحوالة لغيره بعوض او بدون 
 مبلغها او بسقوط حق المطالبة بمبلغها بمرور الزمن. بإداءعنها لغيره وهكذا حتى تنقضي الحوالة اما 

 انشاء الحوالة التجارية
التصيرف اريية تصيرفا قانونييا مصيدره االرادة المنفيردة للسياحب ليذلك ينبغيي لصيحة هيذا جيعد انشياء او سيحب الحوالية الت

 .وجود نوعين من الشروط االولى الشروط الموضوعية والثانية الشروط الشكلية
 المبحث االول 

 الشروط الموضوعية 
  ان إنشاء األوراق التجارية هي تصرف إرادي يتطلب توفر جميع األركان الالزمة من رضا ومحل وسبب 

 الرضا  -اوال
ان الرضييا هييو أسيياس التصييرف اإلرادي ويقصييد بييه التعبييير عيين اإلرادة والتييي ال يمكيين اعتبيياره صييحيحا اال ميين خييالل  

او الغلييط ... الييخ, وال  كياإلكراه وان تكييون ارادة السياحب  خالييية مين عيييوب االرادة  توقييع السيياحب عليى الورقيية التجاريية,
 ب.عيو يعتبر الرضا موجود اذا تبين وجود عيب من هذه ال
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 األهلية كشرط من شروط صحة الرضا ❖
وتزوج بإذن  (15)سنة او أكمل سن  (18)وهي صالحية الشخص إلنشاء الورقة التجارية, بالنسبة للعراقي من اتم سن 

القضييياء فيييان الشيييخص يعتبييير كاميييل األهليييية اميييا بالنسيييبة لقاصييير الميييأذون فيكيييون محيييدد بقييييدين األول هيييو حيييدود األذن 
, اما بالنسبة لألجنبي فيكون الرجوع إلى قانون دولته فيإذا باستثمارهاالثاني كمية األموال المسموح له )مطلق او محدد( و 

 .حال قانون دولته إلى قانون دولة اإلقامة فيكون هذا القانون هو واجب التطبيقا
  ( األثر المترتب على انعدام األهلية ) عدم وجود األهلية ❖

التجيياري األثيير المترتييب علييى انعييدام األهلييية وذلييك أذا تييم سييحب ورقيية ميين قبييل شييخص ال تتييوفر فيييه لقييد حييدد القييانون 
( من القانون التجاري ) تكون التزامات ناقص األهلية وعديم األهليية الناشيئة مين 46شروط األهلية حيث نصت المادة )

 .ك بهذا البطالن تجاه كل حامل للحوالةتوقيعه على الحوالة بأي صفة باطلة بالنسبة إليه فقط ويجوز له التمس
فاقد األهلية ونياقص األهليية التمسيك بيان الورقية باطلية ضيد كيل شيخص, ولنياقص األهليية ان يجيز)يسيمح( العميل ول ❖

الصادر منه بعد اكتساب األهلية وليس له بعد هذه اإلجازة التمسك بان الورقة باطلية, لكين ال ييؤدي ذليك اليى انعيدام 
 .مسؤوليته

 ما يقوم بإنشاء سفتجة ام يمكن الرجوع عليه بموجب القواعد العامة في القانون ؟عند يعفى القاصر من كل التزام هل   ❖
جييواب/ ان عييدم وجييود المسييؤولية يعنييي اإلقرار)االعتييراف( بييإثراء القاصيير علييى حسيياب شييخص اخيير ألن إنشيياء الحواليية 

ك ببطالن الورقة وان يرد )يرجيع( ميا أثيرى بيه دون سيبب وفيق دائما  يكون مقابل مبلغ من النقود لذلك فان القاصر يتمس
  .( من القانون المدني43نظرية اإلثراء بال سبب بموجب المادة )

  المحـل -ثانياً 
يشترط في المحل ان يكون مبلغا  مين النقيود وان يكيون معينيا  و قابيل للتعاميل فييه وميادام محيل السيفتجة يكيون مبليغ مين 

قصيد بيذلك مقيدار المبليغ فيال يمبليغ ان يكيون معينيا  مين الناحيية الكميية و الويشيترط فيي ,  ون مشروعاالنقود فان المحل يك
يجوز ان تكون الحوالة بحدود القدرة او االستطاعة او بحدود اإلمكانية واذا كتب مبليغ الحوالية بياألحرف واألرقيام فيالعبرة 

 بأفلهياخيتالف الميرات بياألحرف وباألرقيام فيالعبرة عنيد ا ةالمبليغ عيد خيتالف بميا هيو مكتيوب بياألحرف, واذا كتيب العند ا
 . مبلغا  بما هو مكتوب باألحرف

امييا ميين حيييث النوعييية فييال يشييترط القييانون ان يكييون مبلييغ الحواليية بالعمليية الوطنييية والسييبب فييي تحديييد نييوع العمليية منعييا  
  .ن سحب الحوالة في بلد ويكون الدفع في بلد اخرختالف( في نوع العملة او اختالف قيمتها اذ يمكاللاللتباس )ا

  السبـب-ثالثاً 
العام فال يكفيي ان يكيون إنشياء الحوالية النظام يشترط ان يكون سبب إنشاء الحوالة مشروعا  أي غير مخالف للقانون او 

ن هييذا السييبب لسييبب موجييود بييل ال بييد ان يكييون مشييروعا , ويفتييرض القييانون ان يكييون لكييل ورقيية تجارييية سييبب وان يكييو 
 مشروعا  مالم يثبت العكس وبالتالي تعتبر الورقة باطلة إذا كان سببها غير مشروع

 المبحث الثاني 
  الشروط الشكليـة للحوالـة التجاريـة
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عتيرف بيان الورقية تجاريية اذا ليم تيذكر فيهيا هيذه يلقد حيدد القيانون شيروط وبيانيات يجيب ذكرهيا فيي الحوالية وال يمكين ان 
 تسجيل الصوتي؟ الالبيانات, ولكن هل يمكن إنشاء حوالة عن طريق 

عنيى يجيب ان صوتي والسبب هيو ان الحوالية محيرر شيكلي أي بمالتسجيل الجواب/ ال يجوز إنشاء الحوالة عن طريق ال
وظيفة اقتصادية هيي التيداول وال يمكين ذليك  اله ا, والحوالةتكون مكتوبة كما يجب ان يكون اسم وتوقيع الساحب موجود 

عن طريق التسجيل الصوتي مع إمكانية تقليد الصوت باألجهزة الحديثة كيذلك األمير بالنسيبة إليى اسيتخدام كياميرا فييديو 
 . ال يجوز ذلك

 ام آلة التصوير؟س/ ما الحكم باستخد 
الجواب/ يمكن استخدام هذه الوسيلة اذا أضييف التوقييع بالييد كميا يمكين إتبياع هيذه الوسييلة عنيد ضيياع الورقية األصيلية 
او استخدام الشهود فعند ضياع الورقة يمكن إثبات وجودها الن ضياع واقعه مادية يمكن إثباتها بكل طرق اإلثبات كميا 

التجارية بالحاسيوب ميا عيدا التوقييع وان تحريير السيفتجة يكيون بيأداة ثابتية كيالحبر وعليى يمكن سحب او طباعة األوراق 
. بخييط يييد السيياحب او المسييتفيد او أي شييخص اخيير بحضييورهم الييورق او الييورق المقييوي ) كالفايييل( كمييا يجييوز كتابتهييا

 -وتتضمن الحوالة نوعين من البيانات هي:
 البيانات اإللزامية. -1
  البيانات االختيارية. -2

  البيانـات اإللزاميـة للحوالـة التجاريـة اوال: 
  -: ( من القانون التجاري على هذه البيانات وهي40لقد نصت المادة )

 . لفظ حوالة تجارية او سفتجة مكتوب في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها  -1
 . النقود أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من   -2
 )المسحوب عليه( باإلداءاسم  من يؤمر   -3
 ميعاد االستحقاق.  -4
 مكان االداء. -5
 .اسم من يجب االداء اليه )المستفيد/ الحامل( -6
 .مكان وتاريخ انشاء الحوالة  -7
 اسم وتوقيع من انشاء الحوالة. -8

  عتبر باطلةتدة صور وال وان هذه الشروط ال تتطلب الترتيب وبذلك يمكن ان تنشأ الحوالة بع
 لفظ حوالة تجارية أو سفتجة مكتوبة في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها  : البيان األول

بر هذه البيان من األمور الشكلية المهمية التيي تتمييز بهيا الحوالية كيذلك مين اجيل تمييزهيا عين بياقي األوراق التجاريية تيع
جارية او سفتجة وان يكتبها تمنع الساحب من استعمال لفظ اخر غير لفظ حوالة ب(  40الفقرة األولى من المادة )وتنص  

تطبييق هيذا و  ,اليواردة فيهيا ولييس فقيط كعنيوان لهيا فيي أعليى الصيفحةفي متن الورقة بمعنى تكتب ضمن سياق العبارات 
البييان ال يثييير صيعوبة اذا سييحبت الحواليية بأحيد اللغييات المعروفيية فيي العييراق لكين الصييعوبة تكييون اذا حيررت بلغيية غييير 



 

101 

ن تسييمى الورقيية بمييا يابانيية فيييذهب الييرأي السييائد إلييى إمكانيية ذلييك بشييرط االهندييية او المسيتعملة كييأن تكييون األلمانييية او 
 .ةيقابلها من كلمة مرادفة مستعملة في تلك اللغ

 
 أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود : البيان الثانـي

ان المشرع لم يحدد لفظ معين يجب االلتزام به فمثال  يمكن استخدام كلمة )ادفعوا بموجب هذه الحوالة لفالن( او )ضيعوا 
بموجيب هيذه الحوالية لفيالن( او أي عبيارة تفييد نفيس المعنيى يجيب ان يكيون األمير بياألداء غيير  أعطيواتحت تصرف او 

معلييق علييى شييرط الن ميين أهييم خصييائص الورقيية التجارييية هييي مسييتحقة الييدفع عنييد االسييتحقاق فييال يجييوز كتابيية مييثال  ) 
ان األمر كما  حوالة هكذا شرط فتعتبر باطلةادفعوا للسيد فالن  بموجب هذه الحوالة اذا رجع من السفر( فإذا تضمنت ال

بحيييث يمكيين معرفتييه بمجييرد االطييالع عليييه وال يشييترط القييانون ان يكييون كتابيية  بالوفيياء يجييب ان يكييون مبلييغ ميين النقييود 
, امييا إذا كتييب المبلييغ بيياألحرفواذا اختلفييت االرقييام عيين الحييروف فييالعبرة  ,المبلييغ بيياألحرف أو باألرقييام أو بيياالثنين معييا  

فييان الحواليية تعتبيير باطليية, امييا بالنسييبة الييى  لييى سييبيل االختيييار مييثال  )ادفييع مليييون أو ثالثيية ماليييين او خمسيية ماليييين(ع
ميدة  د الفائدة فقد اجاز القانون للساحب اشتراط الفائيدة ميع بييان سيعرها فيي الحوالية المسيتحقة االداء ليدى االطيالع او بعي

فتعتبير كيان ليم تكين  الفائيدة والية مين بييان سيعرحاميا اذا خليت ال , واع االخيرى معينة من االطالع فقط , ومنعها في االني
السياحب لسيريانها تاريخيا معينيا, اميا فيي الحوالية مسيتحقة االداء  ويبدا سريان الفائدة من تاريخ انشاء الحوالة اذا ليم يعيين

ائدة فيها كيون السياحب يضييفها اليى مبليغ بعد مدة معينة او الحوالة المستحقة بعد تاريخ من االنشاء فال يجوز وضع الف
 . إنشائها د الحوالة عن

 (المسحـوب عليـهباإلداء)البيان الثالـث: أســم من يؤمر 
مبلغ معيين مين النقيود اليى المسيتفيد وقيد يكيون شيخص طبيعيي  بإداءوهو الشخص الذي يصدر اليه االمر من الساحب 

أو معنييوي, ويجييب ذكيير اسييمه بصييورة واضييحة فييي الحواليية ذاتهييا لكييي يتعييرف عليييه المسييتفيد بسييهولة ولييم يحييدد القييانون 
بمبلغ فيمكن ان يكتب في أعلى او في أسفل الورقة, وال يعتبر المسحوب عليه مدينا  لكتابة اسمه مكان محدد في الورقة

بتوقيعييه عليهييا, وال يشييترط القييانون ان يكييون المسييحوب عليييه شييخص واحييد فيييمكن ان يكييون أي الحواليية اال بقبولييه لهييا 
وجيه االمير باليدفع ميع اسيتعمال واو العطيف ) فيالن وفيالن( ال ميع صييغة أو كيأن يقيال ) فيالن أو يشخصان او اكثير و 

األصييل هييو اخييتالف شييخص السيياحب عيين المسييحوب عليييه لكيين هييذا وان , فييالن( ففييي هييذه الحاليية تعتبيير الحواليية باطليية
مسحوب عليه كان تسيحب السيفتجة مين قبيل مؤسسية معينية الشخص الساحب مع  يتحد مطلقة فيمكن ان   ت القاعدة ليس

 .الفرع يسحب سفتجة على المقر الرئيس يقومعلى احد فروعها او ان 
  البيان الرابع : ميعاد االستحقاق

تعتبير  فإنهياسياحب ميعياد االسيتحقاق الاد االستحقاق هو موعد دفع قيمة الورقية التجاريية وإذا ليم ييذكر ان المقصود بميع
( مين القيانون 84مستحقة الدفع لدى االطالع ولقد أوجب القانون بان تسحب الحوالة بأحد الصور التالية حسيب الميادة )

 -: التجاري وهي
 الوفاء لدى االطالع -1
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 ريخ االطالعاي مدة معينة من تاالستحقاق بعد مض -2
 بعد مضي مدة معينة من تاريخ اإلنشاء -3
 االستحقاق في يوم معين -4

 اما غيرها من المواعيد فتعتبر بالطلة منها) عند تمام الصفقة( او )عند تسليم البضاعة(
  الصورة األولى: الحوالة التي تستحق لدى االطالع

عليى  طالع المسحوب علييه ايمكن ان تسحب الحوالة مستحقة الدفع لدى االطالع بمعنى ان موعد الدفع يتحدد بمجرد 
الحوالة كأن يذكر ) ادفعوا لدى االطالع او عند نظر او عنيد الشيوف او عنيد تقيديمها إلييكم او عنيد المطالبية ( لكين ان 

 ميين( اشييترطت تقييديم الحواليية خييالل سيينة ميين تيياريخ اإلنشيياء 85ادة )الوفيياء لييدى االطييالع ال يكييون مطلقييا  لييذلك فييان الميي
او اطالية الميدة  اميا المظهير فيحيق ليه تقصيير الميدة فقيط.,  المستفيد للمسحوب علييه وللسياحب وحيده الحيق فيي تقصيير

 كما اجاز القانون للساحب ان يشترط عدم تقديم الحوالة المستحقة لدى االطالع قبل انقضاء اجل معين.
 التي تستحق بعد مضي مدة معينة من االطالع  الحوالةصورة الثانية: ال

وهي التي يحدد فيها الساحب ميعادا الستحقاقها بعد انقضاء فترة زمنية معينة من اطالع المسحوب علييه عليهيا , ليذلك 
ين مين تقيديمها إلييكم يتم احتساب ميعاد االستحقاق بعد اطالع المسحوب عليه على الورقة كأن يذكر ) ادفعوا بعيد شيهر 

, او ادفعييوا بعييد شييهرين ميين النظيير إليهييا ( كمييا ان المسييتفيد يجييب ان يقييدم الورقيية إلييى المسييحوب عليييه خييالل سيينة ميين 
تاريخ اإلنشاء ويحيق للسياحب إطالية او تقصيير الميدة والمظهير فقيط تقصيير الميدة كيأن يكتيب ) ادفعيوا بعيد ثالثية أشيهر 

ونصيف(, وان إثبيات اطيالع المسيحوب علييه ييتم مين خيالل توقييع المسيحوب علييه  من اطالع على ان تقدم خالل سنة
 .مؤرخ على وجه السنيد ال

 :الحوالة التي تستحق بعد مدة معينة من تاريخ انشائها:  الصورة الثالثة
شييهر ,  سييتحقاقها يقييع  بعييد  تيياريخ انشييائها  كييأن يييذكر ) ادفعييوا بعييد مييرورالوهييي الحواليية التييي يحييدد السيياحب ميعيياد  

( فييي هييذه الحواليية يييتم احتسيياب المييدة ميين تيياريخ انشيياء الحواليية وليييس ءادفعييوا بعييد مييرور عشييرين يومييا  ميين تيياريخ اإلنشييا
تاريخ اطالع المسحوب عليه عليها, والحوالة المسحوبة لشهر او اكثر مين تياريخ االنشياء او االطيالع فيان موعيد وفائهيا 

  الشهر من تاريخ الوفاء بها , فذا لم يوجد مقابل لهذا اليوم فيكون استحقاقها نهاية الشهر.يكون في اليوم الذي يقابلها 
  : التي تستحق في يوم معين الحوالةالصورة الرابعة:  

( او ان يحيدد ييوم معيين 10/4يمكن سحب الحوالة في يوم معين بالذات كأن يحيدد ييوم معيين فيي التيأريخ ) ادفعيوا فيي 
او في )يوم عيد الجيش العراقي(  وال يستطيع السياحب أن ييذكر أكثير  ) ادفعوا في عيد رأس السنة (  بالشهرة كأن يذكر

  .فانه تعتبر باطلة 30/2في الورقة كذلك اذا كان تاريخ االستحقاق تاريخ وهمي مثل ادفعوا واحد  من ميعاد استحقاق 
  أحكام ميعاد االستحقاق

  يخ االستحقاقمن حيث الموقع الذي يذكر فيه تار  -1
 . ان القانون لم يحدد موقع معين لذلك يمكن كتابته في أعلى او في متن الورقة كما يجب ان يذكر في نفس الورقة
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  الشكلي لكتابة ميعاد االستحقاق األسلوبمن حيث  -2

أن القييانون لييم يحييدد شييكل محييدد لكتابيية ميعيياد االسييتحقاق فيجييوز ان يييذكر ميعيياد االسييتحقاق بييالحروف آو باألرقييام أو 
باالثنين معا  وال يجوز ان يكون هنالك اختالف بينها وإال تعتبر الورقة باطلة كما ان القانون لم يشترط ذكر تقويم معيين 

 .او غيرهما ي تقويم الميالدي او الهجر الفيمكن استخدام 
   ان القانون حدد بعض المصطلحات الزمنية  -3

ستحقاق بعد شهر فأن ميعاد االستحقاق بما يقابله من الشهر القادم فياذا الفلو ذكر أسبوع فيحتسب سبعة أيام وإذا كان ا
فييي شييهر  وإذا لييم يكييون هنيياك نفييس الموعييد  15/3فييان االسييتحقاق بمييا يقابلييه ميين الشييهر القييادم أي  15/2سييحب يييوم 

المقابل فيكون اليوم األخير من ذلك الشهر هو ميعاد االستحقاق وإذا سيحبت لشيهر ونصيف فيجيب حسياب شيهر كيامال  
مين كيل شيهر  15يوما  وإذا سحبت الحوالة وكان االستحقاق في منتصف شهر معين فأن الموعد يكيون   15بعد إضافة  

 .ن تقويم بلد الدفع فدائما  يتم إرجاع التأريخ إلى بلد الدفعوإذا كان التقويم المستعمل بالنسبة لإلنشاء يختلف ع
  البيان الخامـس : مكـان األداء

قييانون التجيياري بييأن تحتييوي الحواليية علييى بيييان يحييدد مكييان األداء  أي الموقييع الجغرافييي  ال( ميين 40لقييد ألزمييت المييادة )
اليذي يييتم فيييه دفييع قيميية الحواليية بصييورة واضييحة وكامليية وذلييك لكييي يييتمكن المسييتفيد التوجييه إليييه بسييهولة وبمييا ان الورقيية 

المسيحوب علييه, وإذا كيان المسيحوب علييه  التجارية يمكن تداولها بالتظهير فيمكن للمستفيد األخير ان يتوجه إلى مكيان
بنيك المركيزي فيال يحتياج إليى ذكير مكيان األداء كميا أن القيانون ليم يحيدد مكيان معيين فيي الورقية المعروف بالشيهرة مثيل  

أما إذا نسى الساحب أو لم يذكر الساحب كتابية مكيان األداء  , على الورقة ه في متن اوتلذكر هذا البيان لذا يمكن كتاب
 العنييوانيييذكر  الحواليية ال تعتبيير ناقصيية وانمييا يكييون العنييوان بجانييب  اسييم المسييحوب عليييه هييو مكييان الييدفع, واذا لييمفييان 

 بجانب اسم المسحوب عليه تعتبر الحوالة ناقصة.
 )المستفيـد( ألمره: اسـم  من يجب االداء اليه او   السادسالبيان 

المسييتفيد بوضييوح لكييي يسييهل عملييية التعييرف عليييه فيياذا كييان  ( بضييرورة ذكيير اسييم40لقييد حييدد القييانون بموجييب المييادة )
شييخص طبيعييي فيييذكر اسييمه بالكامييل وإذا كانييت شييركة فيجييب بيييان ذكيير اسييمها ونييوع النشيياط الييذي تمارسييه, وال يمكيين 
إنشيياء حواليية بييدون تسييمية المسييتفيد فييال يجييوز للسيياحب ان يييذكر ) ادفعييوا لحاملهييا او لميين يتقييدم بهييا ( والسييبب هييو ان 

 اإلنشاء.لحوالة التجارية ورقة اسمية من حيث ا
( من القانون التجاري بان تسحب الحوالة لمصلحة الساحب نفسيه فيكيون هيو السياحب والمسيتفيد 42كما أجازت المادة )

فييي نفييس الوقييت وهييذا األسييلوب يلجييأ إليييه السيياحب عنييدما ال يكييون متأكييدا  ميين قبييول المسييحوب عليييه فيسييميها ألمييره ثييم 
حب قييد وضييعها فييي ميييدان التعامييل التجيياري, وإذا قبلهييا كييان يقييدمها للقبييول فييإذا رفضييها المسييحوب عليييه ال يكييون السييا

بإمكان الساحب تظهيرها لشخص اخر, كما يلجأ الساحب إلى سحب السفتجة لنفسه عندما يصعب عليه تعين المسيتفيد 
اسميا  في اإلنشاء من اجل الحصول على قبول المسحوب عليه لظروف خاصة يخشى معها تغير رأي المسيحوب علييه 

بدايية أو فيي البول وال يشترط القانون ان يذكر اسم المستفيد في مكيان معيين مين الورقية التجاريية وإنميا يكتيب فيي عن الق
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مييتن, وال يشييترط القييانون ان يكييون المسييتفيد شييخص واحييد فيييمكن ان تسييحب لمصييلحة أكثيير ميين شييخص كييأن يكتييب ) ال
تيب )ادفعييوا لفيالن أو لفييالن( وهنياك فييرق بيين األمييرين سيحب الحواليية لمنفعية احييدهم كيأن يكتادفعيوا لفيالن و لفييالن ( او 

فإذا سحبت لمصلحتهم جميعا  باستعمال واو العطف فال يجوز ألي منهم مطالبة المسحوب عليه على انفراد بل البد ان 
شييخص لييه الحييق بمطالبيية المسييحوب عليييه بشييرط ان يييتم تسييليم  فييأييكييون مجتمعييين, امييا إذا سييحبت لمصييلحة احييدهم 

 .التجارية إلى المسحوب عليهالورقة 
 تاريخ انشاء الحوالة و مكان اإلنشاء البيان السابع :

 لقد ألزم القانون على الساحب بذكر تاريخ اإلنشاء وذلك من اجل
 . ساحب عند اإلنشاء كامل األهلية أو عديم األهليةالالتحقق اذا كان   -1
مستحقة الدفع بعد مرور مدة معينة من تأريخ اإلنشياء أو مسيتحقة التوصل إلى ميعاد االستحقاق خاصة  اذا كانت   -2

 . الدفع لدى االطالع
يمكن أن يكتييب فييي أي موقييع ميين الورقيية كمييا لييم فييريخ فلييم يحييدد القييانون مكييان معييين لييذلك اأمييا بالنسييبة لمكييان كتابيية التيي

دي أو بالتقويم الهجري وإذا كان للحوالية أكثير يحدد القانون إذا كان التاريخ يكتب باألرقام أو بالحروف او بالتقويم الميال
  ة.من تأريخ إنشاء فإنها تعتبر باطل

أما بالنسبة لمكان اإلنشاء فيمكن مين خالليه تحدييد مكيان السياحب إذ يرجيع المسيتفيد علييه عنيد امتنياع المسيحوب علييه 
آخير لتحديييد نيوع العملية ونيوع التقييويم,  فيي بليد  ت مين دفيع قيمية الورقيية كميا يفييد إذا كانيت الحواليية مسيحوبة فيي بليد ودفعيي

عيدم تحدييد مكيان االنشياء ال و وتحديد القانون الواجب التطبيق في حالة نشؤ نزاع قانوني حول الحوالة او حول شكليتها, 
 واذا ليم ييذكر المكيان بجانيب اسيمإلنشيائها, مد العنوان المذكور بجانب اسيم السياحب مكانيا تعتبر الحوالة باطلة وانما يعي

 عتبر السند حوالة تجارية وهو ما ذهب اليه القضاء العراقي.يالساحب فال 
 البيان الثامن : اسم وتوقيع من انشاء الحوالة )الساحب(

المنفيردة بيدفع مبليغ الحوالية اذا  بإراداتيهيجب أن تحتوي الحوالة على اسيم وتوقييع السياحب النيه مين خيالل التوقييع يعبير 
المنفييردة ورضييا السيياحب والتوقيييع  اإلرادةمصييدره  شييكلي فع, الن الحواليية تصييرف قييانونيامتنييع المسييحوب عليييه عيين الييد 

 -:يكون بأحد صورتين
  اإلمضاء الكتابي  -1
بصمة اإلبهام على أن تكون معززة  بحضور موظف عام مخيتص مثيل كاتيب العيدل او بشيهادة شياهدين عليى أن   -2

  يوقعان على الورقة نفسها
 -:التوقيع فهيأما شروط 

 . إذا كانت الحوالة صادرة من عدة أشخاص فيجب أن يرد التوقيع بعددهم  -أ
 .يجب أن يكون التوقيع واضح مع ذكر صاحبه  -ب 
 .يجب أن يكون التوقيع على الورقة ذاتها وليس على ورقة أخرى أو إضافية  -ج
 . ف عليه يكون في أسفل الورقة من الجهة اليسرى لم يشترط القانون مكان خاص للتوقيع في الورقة لكن المتعار   -د 
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 . يمنع استخدام الختم الشخصي للساحب إذ اشترط القانون أن يكون هناك توقيع أو بصمة اإلبهام  -ه
يوجد مانع من  حب شخص طبيعي او معنوي او ان يكون نفس المسحوب عليه او المستفيد والايجوز ان يكون الس  -و

 حوالة.وجود عدة ساحبين في ال
 ( عدم االلتزام بالبيانات اإللزامية ) مخالفة البيانات اإللزامية ❖

( ميين القيانون التجياري علييى ان الورقية التجاريية تعتبير صييحيحة عليى اليرغم ميين عيدم ذكير بعييض 41لقيد نصيت الميادة )
  -: البيانات ومن هذه الحاالت هي

 . لدى االطالع عند عدم ذكر بيان ميعاد االستحقاق فتعتبر مستحقة الدفع -1
 . في حالة عدم وجود مكان الدفع فأن العنوان بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الدفع  -2
 . الساحب يعتبر هو مكان اإلنشاءاسم اذا لم يذكر الساحب مكان اإلنشاء فان العنوان بجانب   -3
تتحييول الحواليية إلييى سييند عييادي يتضييمن إقييرار ماعييدا هييذه البيانييات فييأن الحواليية تعتبيير باطليية وفييي هييذه الحاليية   -4

 .)اعتراف( بدين في ذمة الساحب لمصلحة المستفيد ويحكمها القانون المدني وليس القانون التجاري 
  البيانات االختيارية في الحوالة ثانيا: 

اإللزاميية  بشيرط ان ال تتعيارض هناك مجموعة مين البيانيات االختياريية يمكين أن يضييفها السياحب إليى جانيب البيانيات 
تخييالف البيانييات االختيارييية القييانون والنظييام العييام,  طبيعيية الحواليية وشييكلها الجييوهري باعتبارهييا ورقيية تجارييية, وان ال عميي

وهذه البيانات ال حصر لها ولم يتطرق اليها القانون وهي متروكة للساحب وغيره من اشخاص الحوالة كالمسحوب علييه 
 -الضامن االحتياطي, اما اهم البيانات االختيارية التي يمكن ادراجها في الحوالة فهي  البيانات التالية : او المظهر او

 بيان وصول القيمة  -1
ان العالقيية بييين السيياحب والمسييتفيد هييي عالقيية مديونييية لييذلك أن الحواليية يييتم إنشيياءها وفيياء  لييدين بذميية السيياحب قبييل  

ويمكييين   (عيييوض الورقييية التجاريييية)او  (وصيييول القيمييية)وهيييو ميييا يسيييمى بمصيييطلح المسيييتفيد  بسيييبب شيييراء شييييء معيييين 
التشيريعات و للساحب أن يذكر سبب إنشاء الحوالة فمثال  يذكر ) ادفعوا عن قيمة السيارة أو عوضا  عن قيمية شيراء دار( 

اجل سرية العمل التجياري,  القديمة اشترطت ذكر سبب إنشاء الورقة التجارية اما التشريعات الحديثة فلم تشترط ذلك من
  حب والمستفيد وهو ما اكده القضاء العراقي.الذلك ال يشترط ذكر هذا البيان وانما هو متروك لرغبة الس

 بيان التوطين  -2
او  (بييان التيوطين)مبلغ الحوالة غير مكان المسحوب عليه ويسيمى إلداء التوطين هو البيان الذي يتضمن تعيين مكان 

هيييذه الحالييية اذا كيييان مكيييان  وتنشيييا, (بالحوالييية الموطنييية)وتسيييمى الحوالييية  (شيييرط المحيييل المختيييار)او  (التيييوطينشيييرط )
المسحوب عليه بعيد عن مكان المستفيد, ويمكن للساحب ان يعيين ايضيا الشيخص اليذي يقيع علييه الوفياء بالحوالية غيير 

عليه واجب الوفاء بالحوالة, والتوطين يكون على   ي يقعذ ان يترك للمسحوب عليه تحديد الشخص ال المسحوب عليه, او
 -ثالثة انواع هي:
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 التوطين التام او الكامل -أ
مغيياير لمييوطن المسييحوب عليييه او فييي ذات مييوطن المسييحوب عليييه ولكيين يكييون  لييإلداءوهييو الييذي يحييدد السيياحب مكييان 

 الوفاء عند شخص اخر كمصرف مثال.
 التوطين الناقص او غير التام -ب

ن تكييون الحواليية واجبيية االداء فييي مكييان غييير مييوطن المسييحوب عليييه دون ان يكييون هنيياك شييخص اخيير يييتم ويكييون حييي
 الوفاء عنده.

 التوطين الجزئي -ج
ييد لشيخص اخير ييتم د وهي الحالة التيي يعيين فيهيا السياحب محيال للوفياء بالحوالية غيير ميوطن المسيحوب علييه ودون تح

الوفياء ليديها,  مان يعين عنوانا فيي الجهية التيي يجيب ان ييت بالحوالةد القبول عليه عن  للمسحوب الوفاء لديه عندها يجوز  
 من قانون التجارة العراقي. (77)وهو ما ذكرته المادة 

 بيان الفائدة  -3
 -من القانون للساحب ان يشترط الفائدة في الحوالة التجارية ولكن يجب توافر الشروط التالية: (44)اجازت المادة  

 ادراج هذا الشرط اال من قبل الساحب فقط. ال يجوز  -أ
 يجب بيان سعر الفائدة في الحوالة فاذا لم يوجد يعتبر الشرط كان لم يكن. -ب 
 ال يجوز اشتراط الفائدة اال في الحوالة التي تستحق لدى االطالع او بعد مدة معينة من االطالع. -ج
 يعين الساحب تاريخا لسريانها.يسري مبلغ الفائدة من تاريخ انشاء الحوالة اذ لم  -د 
 (لألمربيان او شرط )ليست  -4

ان ميين خاصييية الحواليية التجارييية هييي قابليتهييا للتييداول عيين طريييق التظهييير ولكيين يمكيين للسيياحب سييلب هييذا الشييرط عيين 
حقاقها موعيد اسيت رالى الحوالة التجاريية وبيذلك ال يسيتطيع تظهيرهيا المسيتفيد بيل يتنظي  لألمر(ليست  )خالل اضافة بيان  

ال يمكين و  الستالم مبلغها, وهذا الشرط اذ اضيف من قبل الساحب فان الورقة التجارية تعتبر ورقة باالسم أي غير ذاتية
منييه وحييده دون غيييره ميين  يسييتفيد تييداول الحواليية بييالتظهير ميين قبييل الجميييع, امييا اذا وضييع الشييرط ميين قبييل المظهيير فانييه 

يليييزم بالضيييمان تجييياه االشيييخاص اليييذين  هير بيييين االشيييخاص, والمظهييير التيييداول الحوالييية بيييالتظ وباإلمكييياناالشيييخاص 
 من بعده. يتداولون الحوالة بالتظهير

 شرط التقديم للقبول -5
من القانون للساحب وللمظهر ان يشترط تقديم الحوالة للقبول لدى المسحوب عليه  في موعد محدد   (71)اجازت المادة  

ميين تقييديمها فييي  المسييتفيد  ع هييذا الشييرط ميين قبييل السيياحب ولييم يقييم الحامييل اواو تقييديمها بغييير موعييد محييدد, واذا وضيي
الميعاد المحدد سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول او عدم الوفياء عليى السيواء, اال اذا تبيين مين الشيرط 

ظهيرين فيان المظهير ان الساحب لم يقصد سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول اما اذا كان الشيرط موضيوعا مين احيد الم
ليييدى االطيييالع  اإلداءيمكيين ادراجيييه فيييي الحواليية واجبييية  وحييده مييين يسيييتفيد ميين هيييذا الشيييرط دون البقييية, وهيييذا الشيييرط  ال

 لتعارضه مع ميعاد االستحقاق في هذا النوع.
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 شرط عدم التقديم للقبول -6
المسييحوب عليييه, وقييد تكييون غايتييه تييوفير يشييترط السيياحب علييى الحامييل او المسييتفيد عييدم تقييديم الحواليية للقبييول لييدى  هنييا

 مقابل الوفاء عند حلول اجلها وخشيته من رفض المسحوب عليه لقبول الحوالة قبل ان يوفر مبلغها.
 -هذا البيان في الحواالت التالية :  أدراجيمكن  وال

 المسحوب عليه(.)غير مكان اقامة المسحوب عليه والوفاء عند شخص غير في  اذا كانت الحوالة موطنة -أ
 اذا كانت الحوالة مستحقة االداء بعد مدة معينة من االطالع. -ب 

 عدم القبول. ب يمكنه الرجوع الى الساحب او أي من الموقعين عليها بسب ويترتب على هذا الشرط ان الحامل ال
 شرط عدم الضمان  -7

م ضييمان قبييول الحواليية فييي البيانييات وان االصييل ان السيياحب هييو ضييامن لقبييول الحواليية, لكيين يجييوز لييه ادراج شييرط عييد 
ميين القبييول وال يعفيييه ميين اداء مبلييغ الحواليية الن السيياحب  ب يعفييي نفسييه ميين مسييؤولية قبولهييا, وهييذا الشييرط يعفييي السيياح

وان عيدم مسيؤوليته عين الوفياء بمبليغ الحوالية يهيدم احيد االركيان الرئيسيية للحوالية, اميا المظهير   أنشيائهاطرف اصيل في  
 ن يعفي نفسه من ضمان قبول الحوالة والوفاء بمبلغها معا.فيستطيع ا

 بيان المنع من عمل االحتجاج )الرجوع بال مصاريف( -8
ان االحتجاج هو وثيقة رسمية ينظمها كاتب العدل إلثبات امتناع المسحوب عليه من دفع قيمة الورقة ويمكن للمستفيد  

( من القانون التجاري يمكن للسياحب 103الورقة وحسب المادة ) بعد ذلك الرجوع على الساحب وعلى كل من وقَع على
ان يضيع بييان يمنيع بموجبييه المسيتفيد مين عمييل االحتجياج وذليك مين اجييل عيدم تحميل المسييتفيد تكياليف وأجيور إضييافية 

, وهيذا الشيرط اذا وضيعه السياحب فهيو يسيري عليى جمييع جكأن يكتب المطالبة بدون االحتجياج أو بيدون عميل االحتجيا
ايضيا ان يضيع هيذا الشيرط ولكين اثياره تقتصير  ويجوز للمظهر .لموقعين على الحوالة باعتباره شرطا اصليا في الحوالةا

 عليه فقط دون غيره 
 المبحث الثالث 

 التظهير 
 : التظهير

هو أجراء مبسط يتم بكتابة عبارة توضع على ظهر الورقة تفيد انتقال المبلـغ الموجـود فـي الورقـة إلـى شـخص  خـر 
 أي من المستفيد األول إلى مستفيد ثاني ) المظهر والمظهر إليه( 

  أسلوب التظهير وشروطه
التظهيير عليى بيياض يجيب ان يكيون سمي ان يكون على وجه أو ظهر السند اما ا يمكن في التظهير االسمي والال  -1

 .على ظهر السند فقط
  ف.يمكن التظهير لعدة أشخاص ) عدة مستفيدين ( وباستخدام واو العط  -2
 . كون تواقيعهم موجودةتيمكن ان يكون التظهير من قبل عدة مظهرين وان   -3
  . يمكن التظهير من شخص طبيعي إلى شخص معنوي والعكُس الصحيح  -4
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 . ان تظهر الورقة إلى المستفيد السابق أو إلى الساحب أو إلى المسحوب عليهيمكن   -5
( التيي تتعليق بمبييدأ 47( والميادة)46أذا ظهييرت الورقية مين قبيل شيخص نيياقص األهليية فنرجيع إليى أحكيام المييادة )  -6

 .استقالل التواقيع وتعتبر الحوالة باطلة بالنسبة للقاصر فقط
 قا غير معلق على شرط, وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن.يجب ان يكون التظهير مطل -7
 يكون التظهير الجزئي باطال. -8

 انواع التظهير
 ينقسم التظهير الى نوعين من حيث الشكل ومن حيث االثر القانوني 

 التظهير من حيث الشكل  -اوال
  -ر:ان التظهير ينقسم من حيث الشكل إلى ثالث صو 

 األول: التظهير االسميالصورة  
  . ويتم ذكر اسم المظهر إليه كامال  مثال  ادفعوا إلى احمد أو ظهرت إلى سرمد 

 الصورة الثانية: التظهير الالاسمي او للحامل 
 ويتم فيه االشارة الى  المظهر إليه  دون ذكر اسمه مثال  ظهرت لمن يتقدم بها اليكم, او ظهرت لحاملها

 هير على البياضالصورة الثالثة: التظ
وييييتم هيييذا التظهيييير فقيييط بيييالتواقيع عليييى ظهييير الورقييية, دون ذكييير اسيييم مييين ظهيييرت الييييه او االشيييارة الييييه وهيييو متبيييع فيييي 

 المصارف.
  القانوني رأنواع التظهير من حيث االث ثانيا : 

 تمليكي (الالتظهير الناقل للملكية )   -1
ويقصد به نقل قيمة الورقة إلى شيخص آخير أي نقيل ملكيتهيا الييه, تيتم هيذه العمليية اميا بيالتظهير اليى مصيرف او اليى  

 -شخص اخر, اما اهم شروطه فهي:
 الشروط الموضوعية -أ

 وهي الرضا واالهلية والمحل والسبب 
عيييوب االرادة , امييا المحييل  ا خالييية مييناالهلييية يجييب ان يكييون المظهيير والمظهيير اليييه كيياملي االهلييية وان تكييون ارادتهميي

وبكاميييل  افيجييب ان يكييون  مشييروعا ومعينييا وموجيييودا فهييو الورقيية التجارييية ويجييب ان ييييرد التظهييير علييى الحواليية نفسييه
مبلغها دون تجزئته, اما السبب فيجب ان يكيون صيحيحا مشيروعا وغيير مخالفيا للقيانون, والسيبب هنيا يكيون فيي االغليب 

 ة بين المظهر والمظهر اليه.هو عالقة المديوني
 الشروط الشكلية  -ب

كيون التظهيير اجيراء ميادي قيانوني شيكلي, وال يشيترط  التوقييعهيير, سيوى وجيود ظشترط القانون ايية شيروط شيكلية للتيلم  
ذكر تاريخ التظهير او مكانه او ان تذكر صيغة معينة له, انميا يجيوز اسيتخدام ايية صييغة تفيي بيالغرض, والتظهيير أي 

 ظهير على بياض يجب ان يرد على ظهر الحوالة.تن نوعه يمكن ان يرد على وجه الحوالة او ظهرها باستثناء الكا
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 اثار التظهير الناقل للملكية  -ج
 انتقال الحقوق الثابتة في الحوالة من المظهر الى المظهر اليه, كالرهن او الضمان االحتياطي. -أ

 ما لم يرد شرط بغير ذلك. التزام المظهر بضمان مبلغ الحوالة -ب 
ترتب عليه ان ينتقل الى المظهر اليه الحق في مقابل الوفياء وهيو ميا اكدتيه يامتداد التظهير الى مقابل الوفاء حيث   -ج

 وهو ضمان للمظهر اليه. (فقرة اوال 65)المادة 
استقالل التواقيع,  بمبدأو مرتبط وه الشخصية العالقات ة على نيان التظهير ينتج عنه تطهير الحوالة من الدفوع المب  -د 

 فردية. مسؤوليةفكل واحد مسؤول عن الوفاء بالحوالة 
 التظهير التوكيلي -2

فييي بعييض الحيياالت ال يمكيين المسييتفيد ان يقييبض قيميية الورقيية بسييبب , فأي ان يوكييل شييخص غيييره بقييبض مبلييغ الحواليية
عليييه فيظهرهييا ميين اجييل قييبض قيميية الورقيية كمييا يييذكر العجييز أو السييفر أو المييرض فيقييوم بتظهيرهييا إلييى شييخص يعتمييد 

 .القيمة للقبض أو القيمة للتحصيل
 شروط التظهير التوكيلي 
 الشروط الموضوعية  -أ

 وهي الرضا والمحل والسبب وهي نفس شروط التظهير الناقل للملكية.
 الشروط الشكلية -ب

ون تيوفر شيكلية معينية سيوى ذكير بييان التوكييل مثيل) نالقياان هذا التظهير هيو تصيرف قيانون ميادي شيكلي, وليم يسيتلزم 
هير اليييه, وقيد يكييون ظشيترط ذكيير تياريخ او مكيان معييين او ذكير اسييم الميالقيمية للتحصييل, القيميية للقيبض, للتوكيييل( وال 

 على بياض او للحامل ما دام يتضمن الصيغة الدالة عليه. التظهير
 كيليتو اثار التظهير ال -ج

المظهييير والمظهيير الييييه هيييي عالقيية وكالييية محكومييية بقواعييد الوكالييية, ويجيييوز للمظهيير ان يظهييير الحوالييية ان العالقيية بيييين 
او نقص اهليته ال ينهي الوكالة وذليك  لألهلية , كذلك فان موت المظهر الموكل او فقدانهتوثيقياتظهيرا ناقال للملكية او 

 لة وهو استثناء من القواعد العامة.ليه بنشاطه الستيفاء مبلغ الحوااحفاظا على استمرار المظهر 
 التظهير التوثيقي او التاميني -3

لييه وذليك عين طرييق اهو تظهير الحوالة التجارية عليى سيبيل اليرهن ضيمانا لوفياء ديين بذمية المظهير لمصيلحة المظهير 
 ايراد بيان في الحوالة يفيد معنى الرهن.

, اال انييه يحييدث اذا كانييت قيميية للملكيييةالمظهيير تظهييير الحواليية تظهيييرا نيياقال  بإمكيياندر الحييدوث, الن اوهييو تظهييير نيي
 ما. اكبيرة وميعاد استحقاقها بعيد نوع  ةالحوال
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 شروط التظهير التوثيقي ❖
 الشروط الموضوعية -أ

ا ال يختليييف هيييذا التظهيييير عييين انيييواع التظهيييير االخيييرى مييين ضيييرورة تيييوافر الرضيييا اي االهليييية , والمحيييل ان يكيييون معينييي
 وهو هنا عالقة المديونية بين المظهر والمظهر اليه. ومشروعا وممكنا, والسبب ان يكون مشروعا وغير مخالف للقانون 

 الشروط الشكلية -ب
افة ضالقيمة للرهن ( او غيرها من العبارات مع ا يجب ذكر بيان يعبر عن الرهن ومثاله ذكر عبارة) القيمة للضمان او

 ة.توقيع المظهر الى الحوال
 اثار التظهير التوثيقي ❖

 ةحوالية المظهيرة تظهييرا توثيقييا باعتبياره دائنيا مرتهنيا اسيتعمال جمييع الحقيوق الثابتية الناشيئة عين الحواليليستطيع حامل ا
ميين  (59)ميين تقييديم للقبييول او الوفيياء واالخطييار وعمييل االحتجيياج عنييد امتنيياع المسييحوب عليييه, وهييو مييا اكدتييه المييادة 

 القانون.
 الحوالة للقبولتقديم  ❖

أن القبيول هييو تعهييد أو التييزام المسييحوب عليييه بتنفيييذ طلييب السيياحب لييدفع قيميية الحواليية إلييى المسييتفيد فييي يييوم اسييتحقاقها 
ويييتم ذلييك بكتابيية مييا يفيييد القبييول والتوقيييع علييى وجييه السييند, ان حامييل الحواليية لييه الحرييية فييي تقييديم الحواليية للقبييول لييدى 

قييديم ينحصيير بييين تيياريخ انشيياء الحواليية وحتييى موعييد اسييتحقاقها, اال ان هييذه الحرييية فيهييا المسييحوب عليييه, وان وقييت الت
 هما  استثنائيين

 واجب الحامل في تقديم الحوالة للقبول -1
 واجب الحامل في عدم تقديم الحوالة للقبول. -2

 واجب الحامل في تقديم الحوالة للقبول اوال: 
 للقبول في الحاالت التالية:على الحامل تقديم الحوالة 

المييدة المحييددة  يالحواليية التييي تتضييمن شييرط التقييديم للقبييول يجييب تقييديمها ميين قبييل الحامييل الييى المسييحوب عليييه فيي -1
عيين القبيييول, واذا وضييع مييين قبييل السييياحب فيسييقط حيييق الحامييل فيييي الرجييوع الييييه والييى جمييييع  لمعرفيية قبولييه او امتناعيييه

ع ميين قبييل المظهيير فييال يحييق للحامييل الرجييوع الييى المظهيير وحييده ويحييق لييه الرجييوع الييى المظهييرين السييابقين, امييا اذا وضيي
 بقية الموقعين على الحوالة.

ة سينة مين تياريخ د الحوالة التي تستحق بعيد ميدة معينية مين االطيالع عليى الحاميل تقيديمها للمسيحوب علييه خيالل مي  -2
 يحق له فقط تقصير المدة.المظهر ف اانشائها, ويحق للساحب ان يطيل او يقصر المدة ام

علييه وليم يحيدد السياحب اسيم مين  اذا كانت الحوالة موطنة  أي واجبة االداء في مكان يختلف عن اقامة المسيحوب   -3
 لقبول لدى المسحوب عليه.لسيؤدي مبلغها فيجب على الحامل تقديمها 

 واجب الحامل في عدم تقديم الحوالة للقبول : ثانيا
 الحامل تقديم الحوالة للقبول في الحاالت التالية :يمتنع على 
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اذا وضع الساحب شرطا او بيانا اختياريا يمنع الحامل من تقديم الحوالة للقبول لدى المسحوب عليه عليى االطيالق   -1
 او قبل موعد معين.

ء بعيييد اجيييل قصيييير فيييي الحوالييية اذا كييان مبلغهيييا ضيييئيال او كانيييت مسيييتحقة االدا غالبييياهييذا الشيييرط يضيييعه السييياحب  -2
 للغاية.

ج شيييرط منيييع التقيييديم للقبيييول فيييي الحوالييية الموطنييية والحوالييية التيييي تسيييتحق بعيييد مضيييي ميييدة معينييية مييين اال يجيييوز ادر  -3
 االطالع.

 شروط القبول  ❖
 الموضوعية  طاوال : الشرو 

الرضيا والمحييل والسييبب,  دة المنفيردة للقابييل بييذلك يجيب ان تتييوافر فييه شييروطالميا كييان القبيول تصييرفا قانونييا مصييدره االر 
, والمحيل يجيب ان يكيون ممكنيا ومعينيا ومشيروعا وهنيا هيو مبليغ مين  اإلرادةوالرضا هو تمام االهلية وخلوها مين عييوب 

السيبب فهيو عالقية المديونيية بيين السياحب والمسيحوب علييه ويفتيرض فييه ان يكيون السيبب   اقود وهو دين الحوالية, امينال
 مشروعا وغير مخالف للقانون.

 الشكلية طثانيا : الشرو 
قعيه و عبيارة تفييد معنياه وي بأييةمقبيول او  ظيرد القبول على الحوالة ذاتها بلف ضرورة ان ( من القانون 75)اوجبت المادة 

 المسحوب عليه, ويعتبر قبوال مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه الحوالة والقبول يتخذ الشكلين التاليين:
( ةمقبيول  او مقبولي القبول بصيغة ال تدع مجاال للشك في قبول المسحوب علييه بالحوالية كيان تكتيب عبيارة)ان يرد    -1

 او اية عبارة تفيد المعنى.
ان يوقع المسحوب عليه عليى وجيه الحوالية فهيذا يفييد معنيى القبيول بهيا, اميا اذا ورد التوقييع عليى ظهير الحوالية فيال   -2

 .مقبولة, وذلك لتمييز القبول عن التظهير القبول كموافق او قابل او ىبارة تفيد معنيعتبر قبوال اال اذا اقترن بع
 اثار القبول  ❖
مبلييغ الحواليية حييين اسييتحقاقها وعنييد رفضييه يحييق للحامييل ان يرفييع ضييده دعييوى مباشييرة  بييإداءالتييزام المسييحوب عليييه  -1

 ناشئة عن دين الحوالة.
وع أي ال يجييوز للمسييحوب عليييه ان يتمسييك تجيياه المسييتفيد او الحامييل  لييى القبييول تطهييير الحواليية ميين الييدفعيترتييب  -2

 الحسن النية بالدفوع التي يحق له التمسك بها تجاه الساحب او بقية المظهرين )أي انقضاء الدين بالمقاصة او الوفاء(
قرينيية بسيييط يمكيين  علييى القبييول قيييام قرينيية بوجييود مقابييل الوفيياء أي مبلييغ الحواليية لييدى المسييحوب عليييه وهييي يترتييب  -3

 اثبات عكسها بالنسبة لعالقة المسحوب عليه بالساحب.
الملتيييزمين بالحوالييية مييين ضيييمان القبيييول تجييياه الحاميييل اال انهيييم يبقيييون  اذا قبيييل المسيييحوب علييييه الحوالييية تبيييراء ذمييية  -4

 ملتزمين بالوفاء بمبلغ الحوالة.
الية تجياه المسيحوب علييه وال يجيوز ليه ان ييرد و للحاميل الحيق فيي مبليغ الح  يتأكيد عند قبول المسحوب عليه بالحوالة    -5

 وى عدم الوفاء.عهذا المبلغ الى الساحب او غيره واال تقام مسؤوليته على اساس د 
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 رفض القبول ❖
 -ليه ورفض القبول يكون بعدة طرق منها:مل او المستفيد اايحق للمسحوب عليه ان يرفض الحوالة التي يقدمها الح

 ان يرفض المسحوب عليه قبول الحوالة عند تقديمها من قبل الحامل بردها وعدم التوقيع عليها. -1
ان يستلم المسحوب عليه الحوالية مين الحاميل ويقبيل بهيا وتبقيى عنيده ميدة معينية ثيم  يشيطب المسيحوب علييه قبوليه   -2

 -للحامل بشرط ان :المكتوب على الحوالة  ويردها 
اليى كلمية  (ان يتم شطب القبول بالحك او بالكتابة على صيغة القبول بكتابة ما يفيد الرفض مثال اضافة كلمة )غير  -أ

 او ان يكتب ارجع في القبول او انقض قبولي. ةموافق او كلمة مقبول او مقبول
 العكس قانونا. إلثبات ان يقع الشطب قبل رد الحوالة الى الحامل, وهي قرينة بسيطة قابلة  -ب 

 المبحث الخامس 
 القبول بالتدخل 

القانونيية يتيدخل لقبيول الحوالية او اداء مبلغهيا تيدخال تلقائييا انقياذا لموقيف ودفعيا للرجيوع   باألهلييةهو كل شخص  يتمتع  
تهم التجارييية, ويحصييل هييذا التييدخل عنييد امتنيياع المسييحوب عليييه او رفضييه القبييول علييى المييوقعين خشييية االسيياءة لسييمع

 بالحوالة  
 لقبول بالتدخلااوال : متى يحصل 

 الحوالة عند تقديمها اليه واثبت الحامل هذا االمتناع باحتجاج. لاذا امتنع المسحوب عليه من قبو  -1
 لدفع او الحجز على امواله.او اعساره او توقفه عن ا حالة افالس المسحوب عليه -2

 من يحق له القبول بالتدخل. ثانيا:
 يجوز لكل شخص اجنبي عن الحوالة ان يتدخل لقبولها ولكل موقع على الحوالة, عدا المسحوب عليه القابل.

 ثالثا: االشخاص الذين يحصل التدخل لمصلحتهم
وموقييييع عليهييييا كالسيييياحب والمظهيييير او الضييييامن يجييييوز القبييييول بالتييييدخل لمصييييلحة أي شييييخص ملتييييزم بموجييييب الحواليييية 

نبييا وغيير ملتيزم قانونييا جاالحتياطي, اال انه ال يحوز التدخل لصالح المسحوب عليه اليرافض للحوالية باعتبياره شخصيا ا
 .اتجاه الحامل وال تربطه اية عالقة به

 رابعا :الحواالت التي يصح فيها القبول بالتدخل
 -من قانون التجارة فالحواالت الجائز التدخل بقبولها هي: (الفقرة اوال 177)حسب المادة 

 الحوالة التي تستحق بعد مدة معينة من االطالع. -1
ليييدى شيييخص غيييير المسيييحوب علييييه او فيييي محيييل غيييير محيييل اقامييية  ون مسيييتحقة االداءكيييالحوالييية الموطنييية التيييي ت -2

 ن النوعين من الحواالت.بالقبول في غير هذي يجوز التدخلال و , المسحوب عليه
 خامسا : شكل القبول بالتدخل

 وز على ورقة مستقلة عنها.جيجب ذكر القبول بالتدخل على الحوالة نفسها وال ي -1
 .الساحب  ةذكر اسم من تم التدخل بالقبول لمصلحته واال اعتبر التدخل بالقبول لمصلح -2
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بالتدخل او  ةر عبار)مقبولة لمصلحة الساحب( او مقبولكتذ  كاناستعمال اية عبارة تفيد وتدل على التدخل بالقبول   -3
 مقبولة لمصلحة المظهر فالن.

 وظف عام او شاهدين يوفعان على الحوالة.مان يتم التدخل بالقبول اما بالتوقيع او بوضع بصمة االبهام بحضور  -4
 سادسا: اثار القبول بالتدخل

يكييون القابييل بالتييدخل ملزمييا بوفيياء مبلييغ الحواليية لحاملهييا والمظهييرين الالحقييين للشييخص الييذي تييدخل لمصييلحته, وال  -1
 المظهرين السابقين. األشخاص يكون مسؤوال امام 

ا التزام المتدخل هو التزام صرفي فاذا سقط التزام الموقع على الحوالة المتيدخل لمصيلحته فيسيقط التيزام المتيدخل تبعي  -2
 له.
 يقوم مقام المسحوب عليه الممتنع عن القبول. ان القابل بالتدخل ال -3
 القابل بالتدخل كفيال للشخص الذي تم التدخل لمصلحته. يعتبر -4

 المبحث السادس 
 الضمان 

هييو كفاليية صييرفية يلتييزم بمقتضيياها شييخص )الضييامن االحتييياطي( بضييمان وفيياء قيميية الحواليية علييى وجييه التضييامن مييع 
 لذي جرى الضمان لحسابه.الشخص ا

فهو كفالية الحيد الميوقعين عليى الحوالية وهيو التيزام تجياري ولييس التزاميا تبعييا, وهيو يضيمن للحاميل الوفياء بالحوالية عنيد 
اسيييتحقاق ميعييياد الوفييياء بهيييا, وييييتم هيييذا االجيييراء فيييي االطيييار المصيييرفي فقيييد ييييرفض المصيييرف الحوالييية اذا ليييم يوجيييد فيهيييا 

 الى الضمان كوسيلة من قبل الحامل الستيفاء مبلغ الحوالة. اللجوء توقيعين على االقل فيتم
 ضامنا في الحوالة ن اوال: من يستطيع ان يكو

يجييوز لكييل شييخص اجنبيييا او موقعييا علييى الحواليية ان يكييون ضييامنا للحواليية, باسييتثناء المسييحوب عليييه القابييل ان يضييمن 
 وفاء مبلغها.

 
 لمصلحتهم نثانيا : االشخاص الذين يحصل الضما

شييخص موقييع علييى الحواليية سييوى كييان سيياحبا او مسييحوبا عليييه قييابال للحواليية او مظهييرا  ألييجييوز ان يحصييل الضييمان 
 للحوالة.

 ثالثا: شروط الضمان 
 الشروط الموضوعية  -1

وهييذه الشييروط هييي الرضييا أي تمييام االهلييية بالنسييبة الييى الشييخص الضييامن وان تكييون ارادتييه صييحيحة خالييية ميين عيييوب 
الرادة, المحل وهيو مبليغ الوفياء الميذكور فيي الحوالية يجيب ان يكيون ممكنيا ومعينيا ومشيروعا, والسيبب وهيو العالقية بيين ا

 غير مخالف للقانون.و موجودا ومشروعا  ب الضامن والمضمون ويفترض ان يكون السب
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 الشروط الشكلية -2
 -على شكلين: ال بد من توافر الكتابة من اجل اثبات وقوع الضمان والضمان يكون 

عبارة )مقبول كضمان( او )مقبول للكفالة( وينبغيي ان تيرد العبيارة  يجب ذكر واستعمال اية صيغة تفيد الضمان مثل  -أ
ميين  همكييان الييذي تييم فيييه وال يلييزم الضييامن اال تجيياالتصييلة او ورقيية منفصييلة عنهييا يبييين معلييى الحواليية نفسييها او بورقيية 

 اعطى له الضمان.
واذ ليم ييذكر يعتبير الضيمان لمصيلحة السياحب وبالتيالي يسيتفيد  ألجليهالشيخص اليذي تيم الضيمان  غيي ذكير اسيمبين -ب 

 منه جميع المظهرين.
صيادرا مين غيير  لضامن اية عبارة تفيد الضمان يجيب ان ييرد التوقييع عليى وجيه الحوالية وان يكيون ااذا لم يستعمل    -ج

 تواقيعهم.ط توقيعه مع لختي الساحب او المسحوب عليه لكي ال
 رابعا : اثار الضمان 

مييين القيييانون ان التيييزام الضيييامن يكيييون بالكيفيييية التيييي التيييزم بهيييا المضيييمون, واذا اوفيييى بالحوالييية  (82)اوضيييحت الميييادة 
ل اليييه جميييع الحقييوق الناشييئة عنهييا تجيياه المضييمون, والتزامييه هييو التييزام صييرفي, اذا يتحمييل الوفيياء تجيياه و الضييامن فتييؤ 

ون قبيل جمييع الميوقعين الالحقيين عليى الحوالية ويكين مطالبتيه كيمن تم الضمان لحسابه والتزاميه ي  الحامل بالتضامن مع
 بالوفاء قبل المضمون.

 
 
 
 
 

 المبحث السابع 
 الوفاء

ويجب الوفاء بتياريخ  ,االلتزام نقضييلشرعي وبعملية الوفاء والدفع امبلغ المعين في الحوالة الى حاملها الالوفاء هو دفع  
 .االستحقاق, واذا امتنع المسحوب عليه بالوفاء يحق للحامل اتخاذ اجراءات الرجوع محافظة على حقوقه

 تحديد تاريخ االستحقاق ❖
يحرمييه ميين االجييل  تطبيقييا للقواعييد العاميية ليييس للحامييل مطالبيية المسييحوب عليييه بالوفيياء قبييل ميعيياد االسييتحقاق حتييى ال

واذا  اسييتحقاقهعليييه اجبييار الحامييل علييى القبييول بالوفيياء قبييل ميعيياد  للمسييحوب  يمكيين الممنييوح لييه للوفيياء بالييدين, كييذلك ال
 .اإللزامية عن موعد االستحقاق في البيانات  ماوفى المسحوب عليه قبل ميعاد االستحقاق فانه يتحمل ذلك. وتم التكل

 اوال: تقديم الحوالة للوفاء
 -تالي:لحدده القانون وكاعلى حامل الحوالة تقديمها في ميعاد الوفاء الذي 
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الحواليية المسييتحقة الوفيياء فييي يييوم معييين او بعييد مييدة معينيية ميين تيياريخ انشيياها او بعييد مييدة معينيية ميين تيياريخ االطييالع  -أ
 ين لهذا اليوم.يللوفاء في يوم استحقاقها او في احد يومي العمل التال يجب عل حاملها تقديمها

ستحقة الوفياء بمجيرد تقيديمها للمسيحوب علييه, ويجيب تقيديمها خيالل متعتبر  الحوالة المستحقة الوفاء لدى االطالع  -ب 
 مدة سنة من تاريخ انشائها, اال اذا اشترط الساحب تقصير او اطالة المدة ويجوز للمظهر تقصير المدة.

ي حسياب الميدة ييدخل في , والالتياليفي يوم العمل  بإدائهااذا وافق يوم االستحقاق يوم عطلة رسمية فتكون المطالبة   -ج
 اليوم االول من المدة.

مين الشيهر او اخير  15اذا حدد ميعاد الحوالة في اول الشهر او وسطه او اخره فالمقصود به اول ييوم مين الشيهر و  -د 
 يوم منه.

ييام مين ا في جميع االحوال للحامل ثالثة ايام للمطالبة بمبلغ الحوالة هي يوم االستحقاق واليوم الثاني والييوم الثاليث   -ه
 مل.عال
ميين  (112)مييادة لقيياهرة فتمييدد هييذه المواعيييد وفقييا ل ألسييباب  المييذكورةاذا تعييذر علييى الحامييل تقييديم الحواليية فييي المييدد  -و

 القانون.
 ثانيا : مكان الوفاء

يجب الوفاء في المكان المذكور في الحوالة واذا ليم ييذكر فييتم الوفياء فيي العنيوان الميذكور بجانيب اسيم المسيحوب علييه, 
 اما اذا ذكر مكان غير محل اقامة المسحوب عليه فيجب ان توفى في ذلك المكان.

 ثالثا: الوفاء الجزئي
ين, اال ان قييانون التجييارة قييد منيع حامييل الحواليية عيين د اسييتطاعة اليدائن الييرفض الجزئييي للوفيياء باليبتقضيي القواعييد العاميية 

ي الضييامنين, واذا امتنييع الحامييل عيين الوفيياء الجزئييي االمتنيياع عيين الوفيياء الجزئييي لمييا يسييببه ميين ضييرر وعبييئ علييى بيياق
فيجوز لبياقي الضيامنين االمتنياع عين الرجيوع علييهم عين الوفياء الجزئيي اليذي رفضيه, وفيي حالية القبيول بالوفياء الجزئيي 

الحوالية صيورة مين الحوالية مصيدقا عليهيا تفييد  ذلك على الحوالة وان يمنح لمن ادى القيدر مين  تآشيريجب على الحامل  
 الوفاء.

 رابعا : اثار الوفاء
 وركيختلف االثر اذ كان قبل يعاد االستحقاق او في الميعاد المذ 

 الوفاء قبل تاريخ االستحقاق -أ
ال يجييوز اجبييار حامييل الحواليية علييى قييبض قيمتهييا قبييل ميعيياد اسييتحقاقها واذا اوفييى المسييحوب عليييه بقيمتهييا فانييه يتحمييل 

مين  والتأكيد  القيانونيمين انيه ييوفي قيمية الحوالية اليى حاملهيا  للتأكيد عة ذلك, لذلك عليه اتخاذ الحيطة والحيذر والتيدقيق تب
 .انقطاعها مصحة التواقيع ودقتها ووضحها وعد 

 الوفاء في ميعاد االستحقاق -ب
, ويجوز ليه ان يطليب مين الحاميل اله نذمة الضامني اتبرا ذمة المسحوب عليه بوفاء قيمة الحوالة بميعاد استحقاقها وتبر 

 خطيا جسييم فانيه ال اذا وقع من  المسحوب عليه أي غش اواما يفيد الوفاء بقيمتها,  و مااسترداد الحوالة موقعا عليها ا
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مته من الوفاء, مثال ان يمينح مبليغ الحوالية لشيخص غيير حاملهيا او لمين سيرقها, او ان يمينح المبليغ لشيخص رغيم تبرا ذ 
 من قبله. وتأكد وتدقيق  دون تمحيص  اغهلالبة شخص اخر بمبطم

 المبحث الثامن 
 الوفاء بالتدخل 

استحقاقها, كذلك يستطيع أي شيخص وهو ان يقوم ساحب الحوالة او مظهرها او ضامنها بتعيين من يوفي بقيمتها عند 
عيييدا المسيييحوب علييييه القابيييل ان يتيييدخل لمصيييلحة أي ميييدين بالحوالييية يكيييون معرضيييا للرجيييوع علييييه وفقيييا لقواعيييد الرجيييوع 

 عليها قانونا. ص المنصو 
 اوال: من يحق له الوفاء بالتدخل

 .يه القابللسحوب عمما عدا ال يقع الوفاء بالتدخل من قبل أي شخص سواء كان ملتزما بالحوالة او غير ملتزم بها
 ثانيا: االشخاص الذين يحصل التدخل لمصلحتهم

يكون الوفاء بالتدخل لمصلحة أي ملتزم بموجب الحوالة يكون مسيتهدفا بيالرجوع الييه للوفياء, واذا ليم يحيدد اسيم الشيخص 
 الساحب. ةالتدخل لمصلحته فيعتبر التدخل لمصلح مالذي يت

 لتدخل ثالثا: شروط صحة الوفاء با
يجيب ان يقيع الوفياء بالتيدخل فيي موعيد يجب ان يتمتع من يتدخل بالشروط الموضوعية وهي الرضا والمحل والسبب, و  

كل المبليغ اليذي يجيب عليى  إلداءوان يكون التدخل , عدم الوفاء احتجاجيوم يجوز فيه عمل  ألخر التالياقصاءه اليوم  
خل كتابية عليى الحوالية وذكيير اسيم مين حصيل التيدخل لمصييلحته, واال الوفيياء بالتيد  لمصيلحته, وإثبيات دخل تيمين حصيل ال

 لحوالة واالحتجاج للموفي بالتدخللالموفي  تسليماعتبر لمصلحة الساحب, ويجب 
 رابعا: اثار الوفاء بالتدخل.

اذا حصيل المسحوب علييه يترتيب علييه تبرئية ذمية السياحب وغييره مين الميوقعين عليى الحوالية, اميا   اذا حصل الوفاء من
ويكتسيب الميوفي بالتييدخل  ,ممين متيدخل اخير فانييه ال تبيرا غيير ذميية  المظهيرين الالحقيين لميين حصيل التيدخل لمصييلحته

يجوز له  والة تجاه من تدخل لمصلحته والملتزمين تجاه هذا الشخص, والموفي بالتدخل الحجميع الحقوق الناشئة عن ال
 تظهير الحوالة من جديد.

 المبحث التاسع 
 عالرجو 

مين المعليوم ان جمييع الميوقعين عليى الحوالية ضيامنون وفياء مبلغهييا اليى الحاميل عليى وجيه التضيامن وذليك عنيد امتنيياع 
المسحوب عليه عن الوفاء, ومن حق الحامل ان يطالب من يشاء مين الميوقعين عليى انفيراد او مجتمعيين بقيمية الحوالية 

ميين قييانون التجييارة, ولغييرض ممارسيية الحامييل لحقييه هييذا عليييه ( 107وجميييع المبييالغ االخييرى التييي نصييت عليهييا المييادة )
  -القيام ببعض اإلجراءات هي:

 سحب االحتجاج -1
 عمل االخطار -2
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 سحب االحتجاج  -1 
االحتجـاج : هـو تصـرف قـانوني شـكلي يـتم مـن خـالل وثيقـة رسـمية ينظمهـا كاتـب العـدل, ويـتم تبليـغ احتجـاج عــدم 

 االداء الى الملتزم بالورقة التجارية في مقامه.القبول او احتجاج عدم 
الفقرة الثالثة( من القانون )) يجيب  180اما ما ينبغي ان تتضمنه ورقة االحتجاج من معلومات فقد نصت عليه المادة )

 ان يحتمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم االداء صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد فيها من معلومات((
 حاالت سحب االحتجاج -1

اذا كانت الحوالة التجارية متضمنة شرط عدم الرجوع بال مصروفات او )بدون احتجياج( او االعفياء مين االحتجياج, فيال 
 -يجوز اللجوء الى االحتجاج, لكن يتم اللجوء الى االحتجاج في حالتين هي:

 حالة عدم قبول المسحوب عليه للحوالة  -أ
الساحب والمظهرين وغيرهم ممن التزم بموجب الحوالة, اذا امتنع المسيحوب علييه مين قبولهيا, وعلييه للحامل الرجوع الى  

قبييل الرجييوع اليييهم ان يثبييت امتنيياع المسييحوب عليييه بعمييل احتجيياج عييدم القبييول ميين قبييل الكاتييب العييدل, وفييق الشييروط 
 -التالية:

 ان تكون الحوالة قابلة للقبول. -أ
 ضمن المدة المحددة لذلك قانونا. ان تكون الحوالة مقدمة -ب 
 ان يكون المسحوب عليه امتنع سوى كليا او جزئيا. -ج
 حالة امتناع المسحوب عليه عن وفاء الحوالة في ميعاد االستحقاق -ب

للحامل الرجوع الى السياحب والمظهيرين وجمييع الملتيزمين بالحوالية اذا امتنيع المسيحوب علييه عين الوفياء بقيمية الحوالية, 
 -يثبت هذا االمتناع باحتجاج من قبل الكاتب العدل وفقا للشروط التالية:وان 

 ان تكون الحوالة قد قدمت في الميعاد المعين لها. -أ
 ان يكون المسحوب عليه او ونائبه قد امتنعا عن الوفاء, او استحال على الحامل العثور عليهما. -ب 
 موعد سحب االحتجاج  -2

 -( من القانون وهي كالتالي:103ادة )لقد عالجت هذا الموضوع الم
بالنسييبة الييى الحواليية التييي تسييتحق الوفيياء فييي يييوم معييين والحواليية المسييتحقة بعييد مييدة معينيية ميين تيياريخ اشييائها او ميين  -أ

 تاريخ االطالع عليها يتم عمل سحب االحتجاج في احد يومي العمل التاليين ليوم االستحقاق.
االطالع فيجب عمل االحتجاج خيالل ميدة سينة واحيدة مين تياريخ االنشياء, اال اذا قيام   الحوالة المستحقة الوفاء لدى  -ب 

 الساحب بإطالة او تقصير المدة, او تم تقصير المدة من قبل المظهر.
 الحاالت التي يجوز للحامل الرجوع الى باقي الموقعين استثناء. -3

بقيمية الحوالية دون ان يليزم بسيحب احتجياج عيدم الوفياء فيي يجوز للحامل الرجوع الى بياقي الميوقعين لمطيالبتهم بالوفياء 
 -الحاالت التالية:

 عندما يكون الحامل قد سحب احتجاج عدم القبول بالحوالة فهذا االحتجاج يغني عن احتجاج عدم الوفاء. -أ
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 عند الحكم بإعسار المسحوب عليه سوى كان قابال او رافضا للحوالة. -ب 
 ساحب الحوالة المشروط عدم تقديمها.عند الحكم بإعسار  -ج
 وجود قوة قاهرة تحول دون تقديم الحوالة او عمل سحب االحتجاج خالل المدة المعينة. -د 

اذا تضيييمنت الحوالييية شيييرط) الرجيييوع بيييال مصييياريف( ووضيييع مييين قبيييل السييياحب فيحيييق للحاميييل الرجيييوع عليييى جمييييع  -ه
 من قبل المظهر فيقتصر اثره على واضع الشرط فقط. الموقعين دون الحاجة الى احتجاج, اما اذا وضع الشرط

 االخطار -2
هو اشعار الساحب وكل موقع على الحوالة بامتناع المسحوب عليـه عـن الوفـاء لكـي يتهيئـوا إلداء المبلـغ فـي حالـة 

 الرجوع اليهم.
 -( من القانون فهي:104اما شروطه حسب المادة )

 لمظهر خالل اربعة ايام العمل التالية لعمل االحتجاج. على الحامل القيام باإلخطار للساحب وا -أ
 في الحوالة التي يوجد فيها شرط الرجوع بال مصاريف تبدا مدة االخطار من يوم تقديمها للوفاء. -ب 
ان اهمال االخطار ال يسقط حق الحامل في المطالبية بمبليغ الحوالية, وانميا يترتيب علييه تعيويض الشيخص اليذي ليم   -ج

 عن االضرار الناجمة عن عدم تبليغه بشرط ان ال يتجاوز التعويض مبلغ الحوالة. يجري اخطاره
 حوالة الرجوع  -3

هي الحوالة التي ال يجوز لمن له حق الرجوع على غيره من الملتيزمين بالحوالية ) غيير محتويية عليى بييان اختييار يمنيع 
لية مسيتحقة االداء ليدى االطيالع وواجبية االداء سحب سفتجة رجوع عليها( سيحبها عليى احيد ضيامنيه, وتكيون هيذه الحوا

في محل اقامة ضامن الحوالية االصيلية غيير المدفوعية وهيو المسيحوب علييه فيي الحوالية الجدييدة وتشيتمل حوالية الرجيوع 
 -على ما يأتي:

 اصل مبلغ الحوالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد االتفاقية ان كانت مشروطة. -أ
 القانونية من تاريخ االستحقاق. الفوائد  -ب 
 مصاريف االحتجاج واالخطارات وغيرها من المصاريف. -ج
 ما تم دفعه من عمولة ورسم الطابع. -د 

 المبحث العاشر 
 نسخ  الحوالة وصور الحوالة

 اوال: النسخ 
تحييرر الحواليية عييادة بنسييخة واحييدة , ولكيين ميين الجييائز قانونييا ان تحييرر الحواليية بعييدة نسييخ فلهييا فائييدة فييي حاليية ضييياع 
الحوالية او سييرقتها حيييث ان حياملي النسييخ االخييرى يطمئنيون علييى اثبييات حقيوقهم, ويجييب ان تكتييب فيي مييتن كييل نسييخة 

بة تكون في أي مكيان اعليى او اسيفل الحوالية, ويجيوز لحاميل رقمها واال اعتبرت كل نسخة بحد ذاتها حوالة قائمة, والكتا
الحوالة ان يطلب نسخا جديدة منها على نفقته وان توضع تواقييع السياحب والمظهيرين وكيل مين ليه عالقية بالحوالية, كميا 
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ى التيي ان الوفاء بموجب احدى نسخ الحوالة يعتبر مبرا للذمة, ولكن على المسحوب عليه ان يسترد جميع النسيخ االخير 
 وقع عليها بالقبول.

كييذلك فييي حاليية ارسييال احييدى النسييخ الييى المسييحوب عليييه او احييد المظهييرين يجييب ذكيير اسييم الشييخص المرسييل, حتييى 
ييتمكن المسيحوب علييه او المظهير معرفية الحاميل الشيرعي للحواليية, كيذلك لتمكيين الحاميل مين االحتجياج او الرجيوع فييي 

 اء.حالة رفض القبول او االمتناع عن الوف
 ثانيا: الصور 

يجوز لكل حامل حوالة ان يحرر صيورا منهيا, ويجيب ان تكيون الصيور مطابقية لألصيل, ميع بييان الحيد اليذ ينتهيي عنيده 
االصيييل كيييان يقيييال لغايييية توقييييع فيييالن او لحيييد هنيييا صيييورة, واسيييتخراج الصيييورة يخضيييع إلرادة الحاميييل دون الرجيييوع اليييى 

حالية ضيباع الحوالية او سيرقتها, اال انيه يمكين ان تتعيرض اليى الغيش والتالعيب الساحب او المظهر, وللصورة فائدة في 
عنييد اسييتخراج الصييورة, ويشييترط ان يييذكر فييي الصييورة اسييم الشييخص الحييائز علييى النسييخة االصييلية ميين الحواليية وعليييه 

مكين ليه الرجيوع اليى تسليمها الى الحامل عند مطالبته بها, وان لم يسلمها يحق للحامل عمل احتجاج عدم التسليم لكي ي
الساحب والمظهرين, واذا كتب على االصل  بعد اخر تظهير عبارة ) منذ االن ال يصح التظهير اال على الصيورة( فيال 

 يجوز التظهير على النسخة االصلية للحوالة.
 الفرق بين النسخة والصورة 

حوالييية, اميييا النسيييخة فيطلبهيييا الحاميييل مييين الصيييورة ينظمهيييا حاميييل الحوالييية وهيييي ال تحتييياج اليييى تواقييييع الملتيييزمين بال -1
الشييخص الييذي يظهرهييا لييه وهييو يرجييع الييى جميييع ميين وقييع عليهييا وعليييه ان يأخييذ تييواقيعهم الحييية علييى النسييخة الييى ان 

 تنتهي هذه التواقيع الى الحامل.
ة فهيي تبيرئ الذمية دفع مبلغ الحوالية بموجيب الصيورة ال يبيرئ الذمية اال اذا ارفيق معهيا الصيورة االصيلية, اميا النسيخ  -2

 كونها تقوم مقام االصل.
 المبحث الحادي عشر

 تقادم الحوالة 
التقييادم بشييكل عييام مييرور مييدة ميين الييزمن تييؤدي امييا الييى كسييب الحييق ويسييمى )بالتقييادم المكسييب( او الييى  سييقوط الحييق 

صييرفية الناشيئة عيين الحواليية ويسيمى )بالتقييادم المسيقط(, وفييي اطيار الحواليية التجاريية فييان التقيادم ال يشييمل اال اليدعاوى ال
والمنصوص عليها في القانون التجاري, اما الدعاوى االخرى التي تنشا عن العالقات القانونية السابقة لسحبها وتظهيرها 

 كعالقة المديونية التي كانت قائمة بين اطراف الحوالة فتخضع للقانون المدني والقواعد العامة في التقادم.
 اشئة عن الحوالة فهي التالية:اما تقادم الدعاوى الن

الييدعاوى المقامييية عليييى قابييل الحوالييية ميييدتها ثالثيية سييينوات مييين تيياريخ االسيييتحقاق وتقيييام ميين أي شيييخص طيييرف فيييي  -1
 الحوالة.
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الدعاوى المقامة من قبل الحامل على المظهرين او الساحب او الضامن القابل بالتدخل تنقضي بمضي سنة واحيدة   -2
محييرر فييي الميعيياد القييانوني او ميين تيياريخ االسييتحقاق اذا اشييتملت الحواليية علييى شييرط الرجييوع بييال ميين تيياريخ االحتجيياج ال

 مصاريف.
دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض او تجاه الساحب تنقضيي بمضيي سيتة اشيهر مين الييوم اليذي اوفيى المظهير   -3

 بالحوالة او من يوم اقامته الدعوى.
 التدخل لمصلحته او الضامنين تنقضي بمضي ستة اشهر من يوم الوفاء.دعوى الموفي بالتدخل على من تم  -4
 دعوى القابل بالتدخل ضد من تم التدخل بالقبول لمصلحته والموقعين السابقين تنقضي بمرور ستة اشهر. -5
 دعوى الضامن ضد الشخص المضمون تنقضي بمرور ستة اشهر. -6

 الفرع الثاني
 الكمبيالة(السند لألمر ) 

السند هـو محـرر علـى وفـق شـروط نـص عليهـا القـانون يتعهـد بمقتضـاه شـخص معـين يسـمى )المحـرر( بـان يـدفع 
 لشخص اخر او ألمره يسمى) المستفيد( مبلغا معينا من النقود في تاريخ ومكان معين او عند االطالع.

 نموذج لسند لألمر 
  

 

 1/6/2016بغداد في 

 فلس       دينار 

-      1000 

 

السييد قاسيم كييريم هاشيم بعييد  ألمييرانيي نيوري طالييب احميد اتعهيد بموجييب هيذه الكمبياليية بيان ادفيع 
 غير  ( الف دينار ال1000مرور ثالثة اشهر من تاريخه اعاله في البصرة مبلغا قدره ) 

 التوقيع                                                                                       

 نوري طالب احمد                                                                        

بغداد / الكرادة                                                                         
 الشرقية
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 المبحث االول 
 انشاء السند لألمر)الكمبيالة(

لمييا كييان السييند لألميير تصييرفا قانونيييا شييكليا صييادرا عيين االرادة المنفييردة فالبييد ميين تييوفر الشييروط الموضييوعية والشييكلية 
 لصحة هذا التصرف.

 اوال : الشروط الموضوعية 
ينبغي لصحة هذا التصرف توافر الشروط الموضوعية وهي الرضا والمحل والسيبب, والرضيا يجيب ان يكيون صيادرا مين 
شييخص كامييل االهلييية وان تكييون ارادتييه خالييية ميين عيييوب االرادة االكييراه والغلييط والتغرييير مييع الغييبن واالسييتغالل امييا اذا 
التزم عديم االهلية او ناقص االهلية بسند لألمر فيكون التصرف باطال بالنسبة اليه فقط دون غيره من الموقعين تطبيقيا 
لقاعدة استقالل التواقيع, والمحل هنيا دائميا مبليغ مين النقيود ويجيب ان يكيون المحيل ممكنيا ومعينيا ومشيروعا, اميا السيبب 

 للقانون وفي الغالب يكون السبب هو عالقة المديونية . فيفترض ان يكون السبب مشروعا وغير مخالف
 ثانيا: الشروط الشكلية 

بما ان السند لألمر محرر شكلي لذا يجب ان يكون مكتوبا ومحتويا على البيانيات االلزاميية التيي حيددها القيانون بالميادة 
 -( وهي:133)

 التي كتب بها.شرط االمر او عبارة سند لألمر مكتوبة في متن السند باللغة  -1
 تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. -2
 تاريخ االستحقاق. -3
 مكان االداء. -4
 اسم من يجب الوفاء له او ألمره.-5
 تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. -6
 اسم وتوقيع من انشاء السند ) المحرر(. -7
 شرط االمر او عبارة سند لألمر -1

 صيغة السند او الكمبيالة شرط االمر او عبارة سند لألمر وتكتب بعدة صيغ منها  ينبغي ان يتضمن
 اتعهد بموجب هذا السند لألمر بان ادفع ..... -
 اتعهد بموجب هذه الكمبيالة ان ادفع ....... -
 اتعهد بان ادفع ألمر السيد..... -

 ر.وال يشترط ذكر لفظ سند لألمر في متن السند وانما يتعين ذكر شرط االم
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 تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود  -2
يجييب ان يكييون التعهييد غييير معلييق علييى شييرط وتعييين مبلييغ النقييود الواجييب الييدفع  لتسييهيل عملييية تداولييه, امييا اذا تضييمن 

سيند عادييا تطبيق التعهد أي شرط او لم يعين مقيدار المبليغ الواجيب اليدفع, فيعيد السيند لألمير بياطال كورقية تجاريية ويعيد 
 عليه احكام القانون المدني.

 تاريخ االستحقاق -3
 تسري على السند نفس تاريخ استحقاق الحوالة التجارية وهي 

االستحقاق لدى االطالع او بعد مضي مدة معينية مين االطيالع او بعيد مضيي ميدة معيين مين تياريخ االنشياء او فيي   -أ
 يوم معين.

 استحقاق متعاقبة او غير المواعيد المذكورة اعاله فيعتبر باطال. اذا تضمن السند لألمر مواعيد  -ب 
 اذا خال السند لألمر من تاريخ االستحقاق فانه يعتبر مستحق لدى االطالع. -ج
 مكان االداء -4

االداء مكان االداء مهم لحامل السند حيث يعين المكان الذي يطالب به بمبلغ السند لألمر, واذا لم يتضمن السند مكيان 
فييال يعتبيير بيياطال, حيييث يعتبيير مكييان انشيياء السييند مكانييا لييإلداء واذا لييم يييذكر المكييان فيعييد العنييوان المييذكور بجانييب اسييم 

 المحرر هو مكانا ألنشاء السند.
 اسم من يجب الوفاء له او ألمره-5

التجاريية, وذكير اسيم المسيتفيد قيد ال بد من ذكر اسم المستفيد في السند لألمير وال يجيوز تحرييره لحامليه كميا فيي الحوالية 
 يقترن بالشرط لألمر او ال يقترن به, ويجوز تداول السند لإلمر بالتظهير.

 تاريخ انشاء السند ومكان انشائه -6
ينبغي ذكر تاريخ انشاء السند لألمر لمعرفة توافر شرط االهلية في من حرره , ولتحديد تاريخ االستحقاق في السند, واذا 

ن ذكيير تيياريخ االنشيياء او تضييمن تييواريخ متعييددة فانييه يعتبيير بيياطال, امييا مكييان االنشيياء فيجييب ذكييره لمعرفيية خييال السييند ميي
القانون الواجب التطبيق, واذا خال السند مين المكيان فيال يعتبير بياطال وانميا العنيوان الميذكور بجانيب اسيم المحيرر يعتبير 

 مكانا لإلنشاء.
 (اسم وتوقيع من انشاء السند ) المحرر -7

محرر السند هو منشئيه وهو الملتزم قانونا تجياه المسيتفيد ليذا يجيب تحدييد هويتيه بيذكر اسيمه عليى السيند لألمير وينبغيي 
ان يتضييمن السييند لألميير توقيييع المحييرر سييوى باإلمضيياء او بوضييع بصييمة االبهييام كمييا حييددها قييانون االثبييات العراقييي, 

 ر محل انشاء السند لألمر محال إلقامة المحرر.ويجب ذكر مقام محرر السند وفي حالة اغفاله فيعتب
 ثالثا: احكام الحوالة المطبقة على السند لألمر

دأبت معظم التشريعات على عدم وضع قواعد خاصة بالسيند لألمير وانميا اكتفيت باإلحالية اليى القواعيد الخاصية بالحوالية 
( ميين القييانون 136-133ميير سييوى المييواد ) التجارييية وهييو مييا سييلكه المشييرع العراقييي حيييث انييه لييم  يخصييص للسييند لأل

التجاري مكتفيا باإلحالة الى احكام الحوالة التجارية , لذلك تسيري عليى السيند لألمير االحكيام الخاصية بالحوالية التجاريية 
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 بالقدر الذي ال تتعارض مع طبيعة واهمية هذا المحرر ومنها احكام االهلية والتظهير واالستحقاق الوفاء والرجيوع بسيبب 
 عدم الوفاء والضمان وغيرها من االحكام.

 رابعا : خصائص السند لألمر
يتميييز السييند لألميير بالعديييد ميين الخصييائص التييي تميييزه عيين الحواليية التجارييية وان كييان هنيياك تشييابه بينهمييا وميين هييذه  

 -:األمور هيي
, لكين الحوالية تيرد اليدفع بصييغة تعهيد بيدفع مبليغ معيينكالهميا ورقية تجاريية تتضيمن ال الكمبيالية و بالنسيبة للحوالية  -1

 االمر بينما في السند لألمر ترد بصيغة التعهد باإلداء.
  اشخاص الحوالة التجارية ثالثة بينما اشخاص السند لألمر اثنان فقط وال يوجد فيه قبول على العكس من الحوالة  -2
اليذي يسيتحق االداء بعيد ميدة معينية مين االطيالع يجيب عرضيه عليى محيرره ألجيل التأشيير علييه في السيند لألمير   -3

وليييس ألخييذ قبولييه النييه الملتييزم بييإداء مبلغييه, ويجييب ان يكييون التأشييير مؤرخييا وموقعييا عليييه ميين قبييل المحييرر, وفييي حاليية 
دا ميييدة االسيييتحقاق مييين تييياريخ رفيييض التأشيييير عليييى الحاميييل اثبيييات االمتنييياع بسيييحب احتجييياج عيييدم التأشيييير وعندئيييذ تبييي

 االحتجاج.
 .يمكن ان تنفذ الكمبيالة بحق المتعهد دون الحاجة إلى قرار حكم ويكون عن طريق دائرة التنفيذ  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفرع الثالث 

 الصـك 
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محــرر وفــق شــروط نــص عليهــا القــانون بمقتضــاه يصــدر شــخص يســمى )الســاحب( امــرا الــى شــخص اخــر يســمى 
 المسحوب عليه )مصرف( بدفع مبلغ  معين من النقود عند االطالع الى شخص معين او لحامله يسمى )المستفيد(.

 
 نموذج للصك

 
 62/95الرقم ب                                                              1/6/2016بغداد في 

 بغداد  –المركز الرئيسي  –مصرف الرافدين 

 ادفعوا بموجب هذا الصك ألمر السيد يوسف نعمان احمد او لحامله مبلغا قدره الف دينار ال غير     

 فلس         دينار   

-        1000 
 توقيع                                                                      

 رياض صالح زكي                                                                      
 

 
 المبحث االول 
 انشاء الصك 

لمييا كييان انشيياء الصييك تصييرفا قانونيييا شييكليا لييذلك ينبغييي ان تتييوافر فيييه نييوعين ميين الشييروط الموضييوعية والشييكلية وهييي 
 -كالتالي:

 اوال: الشروط الموضوعية 
ارادته خالية من عيوب االرادة, والمحل وهيو دائميا مبليغ وهي الرضا وتستلزم توافر االهلية لمن يصدر الصك وان تكون 

من النقود ويجب ان يكون معينا وممكنا ومشروعا, والسبب الذي يكون عالقة المديونية بيين السياحب والمسيتفيد و يجيب 
 ان يكون  السبب مشروعا وغير مخالف للقانون.

 ثانيا الشروط الشكلية
كتوبا ومحتويا على البيانيات اإللزاميية التيي نيص عليهيا القيانون فيي الميادة بما ان الصك محرر شكلي فيجب ان يكون م

 ( وهي :138)
 لفظ صك مكتوبا في الورقة وباللغة التي كتبت بها. -1
 امر غير معلق على شرط بإداء مبلغ معين من النقود . -2
 اسم من يؤمر باإلداء ) المسحوب عليه(. -3
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 مكان االداء. -4
 صك ومكان انشائه.تاريخ انشاء ال -5
 اسم وتوقيع من انشاء الصك. -6
 
 لفظ صك مكتوبا في الورقة وباللغة التي كتبت بها. -1

اوجيييب القيييانون ضيييرورة ذكييير كلمييية صيييك عليييى الورقييية وذليييك تميييييزا لهيييا عييين االوراق التجاريييية االخيييرى خاصييية الحوالييية 
 باللغة التي يكتب بها الصك.المستحقة االداء لدى االطالع, وكلمة صك يجب ان تكتب 

 امر غير معلق على شرط بإداء مبلغ معين من النقود. -2
يجب ان يكون االمر بالدفع مطلقا وغير معلقا على شيرط, الن تقييده بالشيرط يعرقيل التعاميل بالصيك وهيو يتعيارض ميع 

ن من النقود واذا لم يذكر المبلغ يعد مبدا السرعة في التعامل في االوراق التجارية, ويجب ان يكون االمر بدفع مبلغ معي
الصك باطال, وال يجوز اشتراط الفائدة فيي الصيك واذ اضييفت الفائيدة اليى المبليغ فيال يعتيد بهيا حييث يعتبير شيرط الفائيدة 

 باطال.
 اسم من يؤمر باإلداء ) المسحوب عليه(. -3

يييؤمر بالييدفع هييو المصييرف وال يجييوز سييحب  يجيب ذكيير اسييم ميين يييؤمر بالييدفع تعينيا نافيييا للجهاليية, وفييي العييراق فييان مين
الصييك اال علييى مصييرف, ويجييوز سييحب الصييك ألميير السيياحب نفسييه او ألميير شييخص اخيير ويجييوز للمصييرف ان يكييون 

 ساحبا ومسحوبا عليه وهذا يحصل بالنسبة للمصارف الكبيرة التي لديها فروع متعددة.
 مكان االداء. -4

مكان االداء هيو المكيان الميذكور بجانيب اسيم المسيحوب علييه واذا ذكيرت عيدة يجب ذكر مكان االداء واذا لم يذكر فان 
اميياكن فييان الصييك يكييون مسييتحق االداء فييي اول مكييان مييذكور فيييه واذا خييال الصييك ميين تعييين مكييان االداء نهائيييا فانييه 

 يستحق االداء في المركز الرئيسي للمسحوب عليه.
 تاريخ انشاء الصك ومكان انشائه. -5

ريخ انشاء الصيك اهميتيه لمعرفية اهليية مين اصيدر الصيك وتحدييد ميعياد تقديميه لليدفع , فالصيك المسيحوب فيي لتحديد تا
 العراق للوفاء به,  يجب ان تقديمه خالل عشرة ايام اما اذا كان مسحوبا خارج العراق فيجب تقديمه خالل ستين يوما.

االنشاء فأهميته تكمين فيي تحدييد القيانون الواجيب التطبييق وتبدا المواعيد من تاريخ اصدار الصك المبين فيه, اما مكان 
فالصييك يخضييع لقييانون بلييد االنشيياء والقييانون لييم يعتبيير الصييك الييذي يخلييو ميين مكييان االنشيياء بيياطال بييل اعتمييد العنييوان 

 المذكور بجانب اسم الساحب مكانا إلنشاء الصك.
 اسم وتوقيع من انشاء الصك. -6

مبلغه فالبد من ذكر اسمه ووضع توقيعه على الصك حيث انيه بتوقيعيه يعبير عين صاحب الصك هو المدين االصلي ب
ارادتيه بييااللتزام الصيرفي بمبلييغ الصيك والتوقيييع يكيون امييا باإلمضياء او بوضييع بصيمة االبهييام, ويتعيين ان يكييون التوقيييع 

جيوز توقييع الصيك مين قبيل مطابقا لنموذج توقيعه المودع لدى المصرف للتأكد من صيحة توقيعيه بمطابقتيه للنميوذج, وي
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نائب وهو ما يحصل مع االشخاص المعنوية كالشركات والهيئات العامة, وليس من الضيروري ان يكيون التوقييع مكتوبيا 
 بنفس اللغة التي حرر الصك فقد يكون تحريره بلغة وتوقيعه بلغة اخرى.

 ثالثا: البيانات االختيارية 
ريية وذليك اعمياال لمبيدا حريية االرادة, وان ال تتعيارض هيذه البيانيات ميع يجوز ان يتضيمن الصيك بعيض البيانيات االختيا

طبيعة الصك فال يمكن ان يتضمن الصك شيرط تقديميه للقبيول الن الصيك يسيتحق االداء دائميا ليدى االطيالع وال قبيول 
بعملية اجنبيية  فيه, ومن البيانيات االختياريية التيي تيدرج فيي الصيك عيادة هيي شيرط الوفياء فيي محيل مختيار وشيرط اليدفع

 وذكر اسم العميل ورقم حسابه وشرط الرجوع بال مصاريف.
 رابعا: تداول الصك 

اشخاص الصك ثالثة الساحب والمستفيد والمسحوب عليه, وقد يكون المستفيد معينا باالسم او غير معين, وذكير االسيم 
مين االسيم فانيه يكيون لحامليه, والقاعيدة هييي  لييس مين البيانيات االلزاميية كميا فيي الحوالية والسيند لألمير, فيياذا خيال الصيك

جيواز تيداول الصيك بييالتظهير او بالتسيليم ميالم يتضيمن الصييك عبيارة )لييس لألمير( ففييي هيذه الحالية ال يمكين تداولييه اال 
 بمقتضى احكام حوالة الحق.
 -اما كيفية تداول الصك فهي:

مير علييه صيراحة او ضيمنا يكيون قيابال الصك المشروط دفعه لشخص مسمى او غير مسيمى سيواء نيص  شيرط اال  -1
 ادفعوا للسيد فالن( -للتداول بالتظهير, مثاله )ادفعوا بموجب هذا الصك ألمر فالن

الصك المشروط دفعه لشخص مسمى ومكتوب عبارة )ليس لألمير( ال يمكين تداوليه اال بموجيب احكيام حوالية الحيق   -2
ادفعوا بموجب  -ادفعوا بموجب هذا الصك للسيد فالن وليس لألمرالمنصوص عليها في القانون المدني العراقي, مثالها)

 هذا الصك للسيد فالن فقط(
الصييك لحاملييه ينتقييل بالتسييليم ولكييل ميين كانييت لديييه حيييازة الصييك الحييق فييي المطالبيية باسييتالم مبلغييه, مثالييه )ادفعييوا  -3

 ادفعوا للسيد فالن او لحامه( -بموجب هذا الصك لحامله
وكييذلك تظهيييره للسيياحب نفسييه او ألي ملتييزم ويجييوز لهييؤالء تظهييير الصييك ميين جديييد, مثالييه) يجييوز سييحب الصييك  -4

 ادفعوا موجب هذا الصك لي او ألمري(
يجيييوز للمصيييرف ان يكيييون سييياحبا و مسيييحوبا علييييه فيييي الوقيييت نفسيييه, ويحصيييل عيييادة عنيييدما يقيييوم الفيييرع الرئيسيييي  -5

 للمصرف بسحب الصك على احد فروعه او بالعكس.
يخضييع تظهييير الصييك بصييورة عاميية ليينفس احكييام تظهييير الحواليية والكمبياليية, ويعنييي ان تظهييير الصييك ميين الناحييية  -6

الشكلية يكون تظهيرا اسميا او للحامل او على بياض, اما من حيث االثر القيانوني فيظهير الصيك تظهييرا نياقال للملكيية 
حق االداء ليدى االطيالع ولقصير الميدة التيي نيص القيانون او تظهيرا توكيليا , وال يظهر توثيقييا بسيبب كيون الصيك مسيت

 ( ايام.10على وجوب تقديمه فيها )
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 خامسا: رصيد الصك 
ييؤدي الصيك وظيفية اقتصيادية مهمية فيي الحيياة المعاصيرة, باعتبياره عيامال للثقية وحفاظيا عليى هيذه الثقية البيد مين تيوفر 

يجيوز للسياحب قانونيا اصيدار صيك بيدون تيوفر المقابيل النقيدي رصيد للساحب في المصرف عند اصيداره للصيكوك, وال 
لدى المسحوب عليه)المصرف( طبقا التفاق صريح او ضمني, ومع ذلك فان عدم توفر الرصيد لدى السياحب, ال ييؤثر 
على صحة الصك كون المقابل ليس مين البيانيات االلزاميية المطليوب توفرهيا فيي الصيك, وانميا تكيون عقوبية مين يصيدر 

بدون رصيد هي الحبس مدة ال تقل عن ثالثة سنوات وغرامة تعادل خمسة اضيعاف مبليغ الصيك عليى ان ال تقيل صكا  
 عن ثالثة االف دينار.

 -ويشترط لوجود الرصيد التالي:
 ان يكون الرصيد مبلغا من النقود. -1
 ان يكون الرصيد موجودا وقت انشاء الصك. -2
الصييك, امييا اذا كييان غييير موجييود او اقييل ميين المبلييغ المطلييوب فيعتبيير الرصيييد ان يكييون الرصيييد كافيييا للوفيياء بمبلييغ  -3

 غير موجود.
 ان يكون الرصيد قابال للتصرف فيه. -4

 سادسا: وفاء مبلغ الصك
ينبغيييي عليييى المسيييحوب علييييه وفييياء مبليييغ الصيييك اليييى حامليييه عنيييد تقديميييه الييييه حييييث ان الصيييك مسيييتحق االداء بمجيييرد 

الف لذلك يعتبر كان لم يكين, وبعمليية الوفياء تنقضيي االلتزاميات الصيرفية الناتجية عين هيذ االطالع عليه, وكل بيان مخ
 الورقة التجارية وتبرا ذمة الملتزمين بها.

 موعد تقديم الصك للوفاء -1
ينبغييي عييل حامييل الصييك تقديمييه للوفيياء ضييمن المواعيييد المحييددة قانونييا وهييي عشييرة ايييام للصييك المسييحوب داخييل العييراق 

ميا للصيك خيارج العيراق, وتبيدا التيواريخ الميذكورة مين تياريخ اصيدار الصيك, اميا اذا حيال دون تقيديم الصيك فيي وستين يو 
المواعيييد المحييددة قييوة قيياهرة فيجييوز تمديييد المييدة لحييين انتهيياء القييوة القيياهرة بشييرط ان يقييوم الحامييل بإخطييار ميين ظهيير لييه 

( من القانون, وينبغي الوفياء بالصيك وان كيان تياريخ 104دة )الصك بالقوة القاهرة ضمن مدة االخطار التي حددتها الما
 (من القانون.2فقرة -155انشائه الحق لتاريخ تقديمه للوفاء حسب المادة)

 لمن يدفع مبلغ الصك  -2
اذا كان الصك اسميا أي متى تضمن عبارة ليست لألمر او اية عبارة تفيد هذا المعنى على المصرف ان يدفع مبلغ  -أ

 ى الشخص المستفيد المبين اسمه على الصك فقط دون غيره.الصك ال
 اذا كان الصك لألمر او لحامله فعلى المصرف دفع مبلغه لحامله الشرعي كي ال يتعرض للوفاء ثانية. -ب 
يعتبر حائز الصك القابل للتداول بطريقة التظهير حامله الشرعي متى اثبت انه صياحب الحيق فييه بتظهييرات غيير   -ج

لو كان اخرها تظهيرا على بياض, والتظهيرات المشطوبة تعتبر كان ليم تكين, واذا اعقيب التظهيير عليى بيياض منقطعة و 
 تظهير اخر اعتبر الموقع هو الذي ال اليه الحق في الصك.
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اذا كان الرصيد الموجود لدى المسحوب عليه )المصرف( اقيل مين مقابيل الوفياء فللحاميل الخييار بيين الوفياء الجزئيي   -د 
االمتناع عن االستالم حيث ال يجيوز اجبياره عليى االسيتالم .اميا اذا قبيل بالوفياء الجزئيي فليه ان يطليب تأشيير المبليغ او  

 الباقي على ظهر الصك وان يعطى استشهادا بذلك ويثبت حق الرجوع بهذا االستشهاد او باالحتجاج.
 سابعا: انواع خاصة من الصك 

 الصك المسطر -1
أو وضيع خيتم الصيك بوضيع صيدر وضيع خطيين متيوازيين فيي  ك العادي اال انيه يتضيمن وهو صك محرر بشكل الص

نوعين عام عندما ال يكتب بين الخطيين شييء وال  والتسطير يكون ويكثر استعماله في الصك لحامله,    بخط اليد عبارة  
يجيييوز للمصيييرف ان يصيييرف الصيييك اال الحيييد عمالئيييه او اليييى مصيييرف اخييير اذا كيييان حاميييل الصيييك لدييييه حسييياب فيييي 
مصيييرف اخييير, والتسيييطير الخييياص ويكيييون بوضيييع عبيييارة بيييين الخطيييين مثل)مصيييرف الرافيييدين( او )المصيييرف التجييياري( 

يييوفي الحسيياب اال لييدى المصييرف المسييطر اسييمه علييى الصييك, ويجييوز تحويييل  ويترتييب عليييه ان المصييرف ال يمكيين ان
التسيطير العييام الييى الخياص وال يجييوز العكييس, واذا خيالف المسييحوب عليييه احكيام الصييك المسييطر فانيه ملييزم بييالتعويض 

 عن الضرر بما ال يتجاوز مبلغ الصك.
 الصك المقيد في الحساب  -2 

( او أي عبارة تفيد هذا المعنى,  قيد في الحساب تميز بذكر عبارة على صورة )للوهو صك محرر بشكل العادي اال انه ي
ان المسيتفيد لدييه حسياب فيي والغرض منه تالفي الضياع او السرقة, وتكتب العبارة مين قبيل سياحب الصيك او حامليه, و 

نيد عيدم اميتالك وعنفس المصرف فيقوم المسيحوب علييه تحوييل مبليغ الصيك مين حسياب السياحب إليى حسياب المسيتفيد 
الحامل لحسياب مصيرفي فيي نفيس المصيرف يقيوم بتظهييره لشيخص لدييه حسياب فيي المصيرف ويقيوم المصيرف بتسيوية 
الحساب بقيود  كتابية او المقاصة او النقل المصرفي من حساب ألخر, وعند مخالفة المسحوب عليه يكون مسؤوال عن 

 تد بشطب عبارة )للقيد في الحساب(التعويض عن الضرر بما ال يتجاوز مبلغ الصك و ال يع
 الصك المصدق )المعتمد(  -3
هو صيك محيرر فيي شيكل الصيك العيادي اال انيه يتضيمن توقييع المصيرف المسيحوب علييه عليى وجيه الصيك بميا يفييد  

ييه ويكون غالبا  لدوائر الدولة أو المزايدات ويعني بيان السياحب لدييه حسياب ليدى المسيحوب علاعتماده مع ذكر التاريخ, 
وان المسيحوب علييه ) المصيرف( يثبيت وجيود الرصيييد وعيدم التالعيب بيه مين خييالل صيك خياص فيي المصيرف وتوقيييع 

, وال يجيوز للمصيرف رفيض عليى وجيود رصييد للسياحب المسيتفيد  وختم المسحوب عليه وهو لييس قبيول وإنميا الطمئنيان 
صك المصدق أي لم يوضع في التداول من قبيل اعتماد الصك المصدق اذا قدمه الساحب او الحامل, واذا لم يستعمل ال

 الساحب فيعاد الى المصرف الذي اعتمده هذا االخير الذي قد جمده لوفاء مبلغ الصك.
 صكوك المسافرين الصكوك السياحية -4

وتستخدم في حالة السفر من بلد الى بلد اخر وذلك حفاظا على اموال المسافرين من السرقة والضياع , وتيتم بيان يضيع 
السيياحب مبلييغ ميين النقييود لييدى المصييرف بالييدوالر او الجنيييه االسييترليني, ويمنحييه المصييرف دفتيير صييكوك بمبييالغ محييددة 

المصرف عليها, وبعد وصول المسيافر اليى البليد االخير  لكل صك  ويوقع الساحب على وجه هذه الصكوك ويوقع ممثل
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يييذهب الييى فييرع المصييرف فييي هييذا البلييد ويقييدم دفتيير الصييكوك ويوقييع علييى ظهيير هييذه الصييكوك ويييتم تييدقيقها مييع توقيعييه 
علييى وجييه الصييك ثييم يميينح المبلييغ الموجييود فييي الصييك,  ولييم تعييالج معظييم التشييريعات التجارييية ومنييه التشييريع العراقييي 

لصكوك السياحية كونها تختلف عن الصكوك العادية , ويرى اليبعض ان تسيميتها بالصيك هيي تسيمية مجازيية موضوع ا
 -فهي تختلف عن الصكوك من عدة نواحي منها:

 انها صكوك وقتية تستخدم ألغراض معينة كالسياحة. -أ
 يه.ال تتضمن مكان االنشاء او تاريخ االنشاء وال تتضمن في الغالب اسم المسحوب عل -ب 
يمكيين الوفيياء بقيمتهييا ميين قبييل العديييد ميين البنييوك والمصييارف بالعييالم حتييى وان لييم يكيين بييين المصييرف الييذي اصييدره  -ج

 والمصرف الذي يدفع قيمتها اتفاق مسبق.
 ثامنا: خصائص الصك  

 -يتمتع الصك بالعديد من الخصائص التي تميزه عن الحوالة والكمبيالة ومنها:
 استحقاق واحد هو لدى االطالع اما الكمبيالة والحوالة فلها اربعة مواعيد استحقاق.للصك موعد  -1
وظيفتيه أداة وفياء فقيط الن الصيك ال يمينح للمييدين فلصييك اللحوالية والكمبيالية وظيفتيان ) أداة وفياء وأداة ائتميان( اميا  -2

 .مستحق الدفع لدى االطالع هوقتا  لسداد دينه باعتبار 
 ابتداء لحامله بينما هذا ال يجوز في الحوالة والكمبيالة. يجوز سحب الصك -3
ال يجيوز اشييتراط الفائيدة فييي الصيك, واذا اشييترطت فيعتبير الصييك صيحيح وشييرط الفائيدة الغيييا, بينميا يجييوز اشييتراط  -4

 الفائدة في الحوالة والسند لألمر.
 الحوالة فتكون صالحة للقبول.ال قبول للصك واذا كتبت عبارة للقبول على الصك فال اثر لها, اما  -5
 الصك الصادر في العراق والمستحق االداء فيه ال يجوز سحبه اال على مصرف.-6
ينبغي وجود مقابيل وفياء للصيك عنيد وضيعه فيي التيداول, اميا الحوالية فيشيترط ان يكيون مقابيل الوفياء موجيودا بتياريخ -7

 الوفاء بها.
وبيأي أداة )قليم أو طابعية( لكين الصيك يصيدر مين مصيرف وعليى  هارر يمكن ألي شخص ان يحالحوالة والكمبيالة   -8

 .ورقة (50)ورقة أو  (25)شكل دفتر يسمى دفتر الصكوك ويتكون اما من 
ي, اما الحوالة و السند لألمر فيجيوز مصرف سواء إن كان أهلي أو حكومدائما  يكون المسحوب عليه في الصك   -9

  معنوي. ان يكون المسحوب عليه  شخص طبيعي او
اميا بالنسيبة للحوالية والكمبيالية  ةغيير موجيود  اكأنهي افيأن المصيرف يتعاميل معهيمخالفية اذا تضمن الصيك شيروط   -10

 .باطلة هاتعتبر الشروط المخالفة لها فأن 
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