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 اإلهداء
بسػػـ اا ابػػدأ ك.مػػل... الػػ م بت ػػمو ك ػػمت لمقػػامل ىػػ ا  مػػو 
الحمػػد كالشػػكر عمػػى مػػا هتػػانل  أىػػدم ىػػ ا العمػػؿ إلػػى الكالػػديف 

 أسػػػػػرتل أ ػػػػػرادالكػػػػػريميف كالعزيػػػػػزيف أطػػػػػاؿ اا عمرىمػػػػػا ككػػػػػؿ 
 تمنياتل ليـ بالتك يؽ كالنجاح.

التا ػػػػمة ككػػػػؿ مػػػػف تجمعنػػػػل بػػػػو  ػػػػمة الػػػػرحـ  أسػػػػتا تلكالػػػػى 
 .كال داقة ككؿ مف ساندنل كشجعنل مف قريب ك بعيد
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 الشكر والتقدير
أتقػػػػػدـ بشػػػػػكرم كتقػػػػػديرم إلػػػػػى عمػػػػػادة كميػػػػػة القػػػػػانكف كالعمػػػػػـك 

 السياسية لما ليا مف   ؿ  ل مساعدتل عمى التخرج.
كأتقػػدـ بالشػػكر كاالمتنػػاف كالتقػػدير إلػػى اوسػػتا ة ـ. كديػػاف لمػػا 

 قدمتو لل مف مساعدة.
مكتبة كميػة القػانكف كالعمػـك السياسػية كأتكجو بشكرم أي ا إلى 

لمػػا ر ػػدتنل بػػو مػػف كتػػب كمعمكمػػات أعػػانتنل  ػػل إتمػػاـ بح ػػل 
 كالى كؿ مف قدـ لل يد العكف.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

 المحتويات
 ال تحة المك كع ت
 أ اآلية القرهنية 8
 ب اإلىداء 7
 ج الشكر كالتقدير 4
 د اقرار المشرؼ 3
 ق المحتكيات 5
 7-8 المقدمة 6

 المبحث األول
 84-4 اوىمية كأنكاعيا كشركطيا 7
 3-4 المطمب اوكؿ: تعريؼ اوىمية التجارية 8
 7-5 ةالمطمب ال انل: انكاع االىمية تجاري 9
 84-8 المطمب ال الث: شركط اوىمية التجارية 81

 المبحث ال انل
 77-83 اوىمية التجارية 
 87-83 المطمب اوكؿ: كامؿ االىمية 
 88 المطمب ال انل: ناقص االىمية 
 77-89 المطمب ال الث: القا ر المأ كف 
 74 الخاتمة 
 75-73 الم ادر 

 
 

 



 7 

 
 

 المقدمة
اوىميػػة التجاريػػة مػػف اومػػكر الميمػػة التػػل يحتاجيػػا التػػاجر كال بػػد مػػف ح ػػكلو 
عمى  لؾ لكل يمارس العمػؿ التجػارم. كىػ ا مػا ن ػت عميػو المػادة ال امنػة مػف قػانكف 
التجارة عمى انو )يشترط  ل التاجر اف يكػكف متمتعػا باوىميػة.....(. كالقاعػدة ىػل اف 

ـ يتػػػأ ر بعػػػكارض اوىميػػػة يكػػػكف كامػػػؿ اوىميػػػة كأىػػػ.ن مػػػف اتػػػـ ال امنػػػة عشػػػر سػػػنة كلػػػ
ل.تجػػار كالقػػانكف العراقػػل يعتبػػر مػػف جيػػة أخػػرل كاسػػت ناء اف مػػف أتػػـ الخامسػػة عشػػر 
ا  ل ى ه السف  ل مرتبة كامؿ اوىمية  بمقت ى نص التقػرة اوكلػى  سنة ككاف متزكجن

أنػػو )يعتبػػر مػػف  8981لسػػنة  78القا ػػريف رقػػـ  مػػف المػػادة ال ال ػػة مػػف قػػانكف رعايػػة
أكمؿ الخامسة عشر كتزكج بإ ف المحكمة كامؿ اوىمية( حيػث تم ػؿ اوىميػة التجاريػة 

 أىمية كبيرة لممارسة العمؿ التجارم.
  :  أهمية الموضوع

الشػخص  ؛ إ  إف اوىمية تحدد مركزة مك كع ميـإف مك كع اوىمية التجاري
  إ  الخػالؽ مػؽ بع.قػة المخمػكؽ مػ بالنسبة لمحقكؽ كالكاجبات سكاء كاف  لػؾ  يمػا يتع

التكػػػاليؼ  نجػػػد أف الشػػػريعة اإلسػػػ.مية أكلػػػت اوىميػػػة اىتمامػػػا بال ػػػا ن  رتبػػػت عمييػػػا
  المجػاالت   أك كػاف  لػؾ  يمػا يتعمػؽ بع.قػات البشػر  يمػا بيػنيـ  ػل جميػ كالكاجبػات

 . كأىميا المعام.ت التجارية كالمالية
 ػل  كقػد جػاءت قػكانيف الػدكؿ كأنظمتيػا بتحديػد أىميػة االتجػار المطمػكب تك رىػا

ك ػػبطيا    ك لػػؾ لتنظػػيـ الحركػػة التجاريػػة  ػػل الدكلػػةالمػػكاطنيف كاوجانػػب كالشػػركات
يسػيؿ تحديػد    كمػازامات عمى اكتساب ال تة التجاريةحتى يسيؿ ك   اآل ار كااللت

 رىا.عدـ تك  ية التجارية لممتعامؿ أكاالخت اص الق ائل بالنظر إلى تك ر اوىم
 إشكالية البحث:

إف دراسػػة مك ػػكع اوىميػػة التجاريػػة كمػػا ينشػػأ عنيػػا مػػف حقػػكؽ كالتزامػػات ت يػػر 
إشػػكاليات عديػػدة  دراسػػة مك ػػكع اوىميػػة التجاريػػة يطػػرح عػػدة تسػػا الت إال كىػػل مػػا 
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التجػارة العراقػل المقكد باوىمية التجارية؟ كما ىل أنكاعيا كشركطيا؟ كىؿ نص قانكف 
 عمى مك كع اوىمية التجارية؟ كىؿ حدد سننا معيننا لألىمية؟ ك...... .

 
 

 المنهج المتبع
 .كلقد اتبعنا  ل بح نا ى ا المنيج التحميمل

 خطة البحث
 سنقسـ ى ا البحث إلى مبح يف ك قا لمتقسيـ اآلتل:

 المبحث األول: األهمية وأنواعها وشروطها.
 ف األهمية التجارية.المطمب األول: تعري

 المطمب الثاني: أنواع األهمية التجارية.
 المطمب الثالث: شروط األهمية التجارية.

 المبحث الثاني: األهمية التجارية.
 المطمب األول: كامل األهمية.

 المطمب الثاني: ناقص األهمية.
 المطمب الثالث: القاصر المأذون.
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 المبحث األول
 األهمية وأنواعها وشروطها

ال يمكػػػف لمشػػػخص الطبيعػػػل كقاعػػػدة عامػػػة أف يمتػػػـز قانكنػػػا إال إ ا كػػػاف أىػػػ. 
لمتعاقػػػػػد   ػػػػػحة الت ػػػػػرؼ القػػػػػانكنل يػػػػػرتبط ب ػػػػػ.حية الشػػػػػخص  ػػػػػل إحػػػػػداث او ػػػػػر 
القانكنل. كبما اف اوعماؿ التجارية نكع مف أنكاع الت ر ات القانكنيػة  انػو يجػب لمػف 

اف يتمت  باوىمية ال.زمة ليا كعمى ى ا ال يكتسب الشػخص  ػتة التػاجر مػا  يباشرىا
لػػػـ تتػػػك ر  يػػػو اوىميػػػة ال.زمػػػة لمقيػػػاـ باوعمػػػاؿ التجاريػػػة كعمػػػى ىػػػ ا سػػػكؼ نقسػػػـ ىػػػ ا 
المبحػث إلػى  ػ.ث مطالػب نتنػاكؿ اوكؿ  يػػو تعريػؼ اوىميػة التجاريػة كال ػانل أنكاعيػػا 

 كال الث شركطيا.
 المطمب األول

 ف األهمية التجاريةتعري
 .(8)ل بكت كمباشرة الحقكؽ لو كعميوكيق د بيا  .حية الشخص 

باوىميػػػة التجاريػػػة ال.زمػػػة الكتسػػػاب  ػػػتة  اكال بػػػد اف يكػػػكف الشػػػخص متمتعػػػ
التػػػاجر  متػػػى أ ػػػبت الشػػػخص متمتعػػػا باوىميػػػة التػػػل يتطمبيػػػا القػػػانكف  ػػػار لػػػو حػػػؽ 

 لػػػؾ ال يسػػػمت لمتػػػرد بمزاكلػػػة  احتػػػراؼ التجػػػارة كي بػػػت لػػػو  ػػػتة التػػػاجر كعمػػػى أسػػػاس
اوعماؿ التجارية عمى كجو االحتراؼ إال إ ا تػكا رت  يػو  ػ.حية معينػة تجعمػو قػادرا 
عمػػػى مكاجيػػػة أعبػػػاء النشػػػاط التجػػػارم كمخػػػاطره. كىػػػ ه ال ػػػ.حية لمزاكلػػػة اوعمػػػاؿ 

                                                 
د.  كزم محمػد سػامل  القػانكف التجػارم اوكراؽ التجاريػة  المكتبػة القانكنيػة  بػدكف سػنة نشػر   (8)

 .41ص
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التجاريػػة تعػػرؼ باوىميػػة التجاريػػة ككػػ لؾ تعػػرؼ بأنيػػا  ػػ.حية لمك ػػكع مػػا أك قػػدرة 
 .(8)ف بالنسبة لحؽ أك كاجباإلنسا

ككػػػ لؾ يق ػػػد باوىميػػػة التجاريػػػة  ػػػ.حية الشػػػخص لمقيػػػاـ باوعمػػػاؿ التجاريػػػة 
ل.لتزامػػات المترك ػػة قانكننػػا عمػػى كاحترا يػػا أم ممارسػػة حر ػػة تجاريػػة يخ ػػ  بشػػأنيا 

   .(7)طائتة التجار
كاو ػػػػؿ أف التجػػػػارة نشػػػػاط ينػػػػتج  ػػػػل ا مػػػػب اوحػػػػكاؿ إف لػػػػـ يكػػػػف كميػػػػا مػػػػف 

تػػدر مػػف النتػػ  العػػاـ كال ػػرر ممػػا يمػػـز منػػو اف يكػػكف المت ػػدم ليػػا قػػد بمػػ  ت ػػر ات 
دكف اف يعػػرض لػػو عػػارض مػػف عػػكارض اوىميػػة كمػػف حيػػث او ػػؿ )اف سػػف الرشػػد 

 .(4)كؿ شخص أىؿ لمتعاقد ما لـ يقرر القانكف عدـ أىميتو(
كال يشػػػػ  القػػػػانكف التجػػػػارم  ػػػػل ىػػػػ ا ال ػػػػدد  ػػػػل شػػػػلء إ  أف  كػػػػؿ مػػػػف كانػػػػت 

السف ال امنػة عشػر كال يكجػد  كأكمؿ أحكالوقكلية معتبرة بمكجب القانكف  ل ت ر اتو ال
 أىػػػ.ن مػػػان  قػػػانكنل يتعمػػػؽ بشخ ػػػو أك بنػػػكع المعاممػػػة التجاريػػػة التػػػل يتعاطاىػػػا يكػػػكف 

 .(3)ل.شت اؿ بالتجارة 
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 المطمب الثاني
 أنواع األهمية التجارية
 أىميػػة الكجػػكب تتعمػػؽ بػػالحقكؽ يميػػز التقيػػاء بػػيف أىميػػة الكجػػكب كأىميػػة اوداء 

التػػػػل تترتػػػػب عميػػػػو التػػػػل تجػػػػب لخنسػػػػاف كأخػػػػرل أم أىميػػػػة اوداء تتعمػػػػؽ بااللتزامػػػػات 
كالت ػػػر ات القانكنيػػػة التػػػل يقػػػـك بيػػػا لػػػ لؾ سػػػكؼ نك ػػػت المق ػػػكد لكػػػؿ مػػػف اىميػػػة 

 الكجكب كاىمية اوداء.
 :أواًل. أهمية الوجوب

كجػػػكب االلتزامػػػات عميػػػو كيق ػػػد بيػػػا  ػػػ.حية اإلنسػػػاف ل بػػػكت الحقػػػكؽ لػػػو كل
أمػا  قيػاء القػانكف عمماء التقو االس.مل بيف اىمية الكجكب كال مة الماليػة. كلي ا ربط 

الك ػػػعل  قػػػد ربطػػػكا بينيػػػا كبػػػيف الشخ ػػػية القانكنيػػػة. كلػػػ لؾ  انػػػو يت ػػػؼ بيػػػا كػػػؿ 
شػػخص كلػػػك جنينػػػا بشػػػرط اف يكلػػػد حيػػػا كلػػ لؾ عػػػدكه اىػػػ. الكتسػػػاب الحقػػػكؽ التػػػل ال 

ؿ منػػػو ك بػػػكت نسػػػبو مػػػف ابيػػػو كحقػػػو  ػػػل الميػػػراث كاسػػػتحقاقو لمك ػػػية تتتقػػػر إلػػػى قبػػػك 
كانتتاعػػو مػػف اشػػتراط بتقػػده ال يػػر لم ػػمحتو دكف اف تتكقػػؼ عمػػى ىػػ ا القبػػكؿ كاليبػػة. 
امػػا االلتزامػػات  ػػ. اىميػػة لػػو بشػػأنيا إ  ليسػػت لػػو عبػػارة كليسػػت عميػػو كاليػػة.  ػػإ ا كلػػد 

بقيت مف كجػو حتػى   إ ا مات . الشخص كانت لو اىمية كجكب كاممة إلى كقت ك اتو
 .(8) كا  ا انعدمت أىمية الكجكب انعدمت الشخ ية معيا ت تى تركتو كتسديد ديكنو

 :داءأواًل. أهمية األ
كيق د بيا  .حية الشخص ل ػدكر العمػؿ القػانكنل منػو عمػى كجػو يبعت ػد بػو 

ار كػػػػالبي  كاإليجػػػػ  ػػػػ.حية الشػػػػخص لمباشػػػػرة الت ػػػػر ات القانكنيػػػػة أنيػػػػاشػػػػرعا. أم 
                                                 

القػانكف المػدنل العراقػل  دار السػنيكرم  د. عبد الباقل البكرم  الكجيز  ػل نظريػة االلتػزاـ  ػل  (8)
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كالك ػػية ك يػػر  لػػؾ مػػف الت ػػر ات كمنػػاط ىػػ ه اوىميػػة ىػػك العقػػؿ كالتميػػز  مػػف كػػاف 
كمػف  كامؿ اوىمية أم كامؿ التميز كاف كامؿ اوىمية كمف نقص تميزه نق ت أىميتػو

التميػػز ل ػػ ر السػػف بػػأف كػػاف دكف السػػابعة مػػف عمػػره أك لجنػػكف يػػ ىب بعقمػػو أك   قػػد
تػكا ر اوىميػة كقػت إبػراـ العقػد  ػإ ا  قػد اوىميػة بعػد إدراكو كاف عديـ اوىمية. كالعبرة ب

 لؾ  . أ ر ل لؾ عمى  حة العقد ما دامت ى ه كانت مكجكدة كقت االنعقاد كتنقسػـ 
 :(8)الت ر ات القانكنية مف حيث اوىمية إلى أنكاع  . ة

يباشػرىا دكف اف يػد   مقػاب.  مػف رلي ػت ر ات نا عة نتعا مح ا: كىل التل  .8
 كقبكؿ اليبة. ء تنااال ماؿأعكتشمؿ 

باشػػػرىا دكف اف يأخػػػ  يت ػػػر ات  ػػػارة  ػػػررا مح ػػػا: كىػػػل التػػػل يتتقػػػر مػػػف  .7
برائو لمدينو.مقاب.   كتشمؿ أعماؿ التبرع كيبة الشخص لمالو كا 

ت ػػػر ات دائػػػرة بػػػيف النتػػػ  كال ػػػرر كىػػػل التػػػل تحتمػػػؿ بأ ػػػؿ ك ػػػعيا الػػػربت  .4
د بأعمػاؿ الت ػرؼ تمػؾ كالخسارة كتشمؿ أعماؿ الت رؼ كأعمػاؿ اإلدارة  كيػرا

التػػل تنطػػكم عمػػى تقريػػر حػػؽ عينػػل لم يػػر عمػػى الشػػلء كػػالبي  كالػػرىف بالنسػػبة 
لمػػػػػراىف... أمػػػػػا أعمػػػػػاؿ اإلدارة  يػػػػػل التػػػػػل ترمػػػػػل إلػػػػػى اسػػػػػت .ؿ الشػػػػػلء دكف 
المسػػػاس بأ ػػػمو. بحيػػػث تتتػػػؽ مػػػ  االسػػػتعماؿ الػػػ م اعػػػد لػػػو الشػػػلء مػػػف قبػػػؿ 

ت يػرا أساسػػيا  ػل الشػػلء أك  كاإليجػار بالنسػبة إلػػى المػ جر  ػإ ا كانػػت تت ػمف
ال م لو كانت مف أعماؿ اإلدارة  ير المعتادة كإعػادة بنػاء تعدي.  ل العرض 

منزؿ.  عقد البيػ  ىػك بأ ػؿ ك ػعو  ػل الت ػر ات الػدائرة بػيف النتػ  كال ػرر 
كالخسػػػارة حتػػػى لػػػك كػػػاف ينطػػػكم عمػػػى نتػػػ  أك  (7)ونػػػو يحتمػػػؿ بطبيعتػػػو الػػػربت

  رر بمف يباشره.

                                                 
د. عبد المجيد الحكيـ  الكجيز  ل نظرية االلتػزاـ  ػل القػانكف المػدنل العراقػل  دار السػنيكرم   (8)

 .63  بدكف سنة نشر  ص8طػ
  7187ر   المكسػػكعة القانكنيػػة  أنػػكاع اوىميػػة كأىميػػة الكجػػكب كأىميػػة اوداء  بػػدكف سػػنة نشػػ (7)
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لػػػػدل الشػػػػخص أىميػػػػة كاممػػػػة كػػػػاف  ػػػػالحا لمباشػػػػرة جميػػػػ  ىػػػػ ه   ػػػػإ ا تػػػػكا رت
أىػػ. ل. تنػػاء كاإلدارة كالت ػػرؼ كالتبػػرع كا  ا كػػاف الشػػخص عػػديـ  الت ػػر ات  يكػػكف

اوىميػػػة  انػػػو ال ي ػػػػمت لمباشػػػرة أم مػػػػف ىػػػ ه الت ػػػر ات كا  ا كػػػػاف الشػػػخص نػػػػاقص 
التبػرع كيخ ػ  اوىمية  انو ي مت لمباشرة أعمػاؿ اال تنػاء كال ي ػمت لمباشػرة أعمػاؿ 

مباشػرتو لألعمػاؿ الػػدائرة بػيف النتػ  كال ػػرر وحكػاـ تكتػؿ حمايتػػو. ككػؿ شػخص أىػػؿ 
( مػف القػانكف المػدنل 94لمتعاقد ما لـ تسمب أىميتو أك يبحد منيا بحكـ القانكف المادة )

العراقػػل.  عبػػب إ بػػات عػػديـ اوىميػػة أك نق ػػيا يقػػ  عمػػى عػػاتؽ مػػف يػػدعل  لػػؾ.  ػػاف 
طػػؿ أك يػػنقص العقػػد الػػ م  ػػدر منػػو كال يجػػكز لمطػػرؼ اآلخػػر اف نجػػت كػػاف لػػو اف يب

لجػػػأ نػػػاقص اوىميػػػة إلػػػى طػػػرؽ بأنػػػو كػػػاف يعتقػػػد أىميػػػة المتعاقػػػد معػػػو لكػػػف إ ا  يحػػػتج
العقػػد لػػنقص  إبطػػاؿيختػػل بيػػا نقػػص أىميتػػو مػػ  انػػو ال يػػزاؿ يسػػتطي  طمػػب احتياليػػة 

اف يقت ػر  يكتػل ال م  در منػو كال عف التعكيض لم ش مس كالأىميتو إال انو يككف 
يسػتعيف بطػرؽ احتياليػة كػأف يقػدـ  أفناقص اوىمية عمى التأكيد بأنو كامميا بؿ يجػب 

 .شيادة مي.د مزكرة لي بت انو بم  سف الرشد
كأحكػػػاـ اوىميػػػة مػػػػف النظػػػاـ العػػػاـ  ػػػػ. يجػػػكز اف يعطػػػل شػػػػخص أىميػػػة  يػػػػر 

 متكا رة عنده كال اف يكس  عميو  يما نقص عنده منيا.
كز الحرمػػاف مػػف أىميػػة مكجػػكدة أك االنتقػػاص منيػػا ككػػؿ اتتػػاؽ عمػػى كمػػا ال يجػػ

ا التميػػز  يػػل تتػػأ ر بالسػػف مناطيػػ. كلمػػا كانػػت اوىميػػة (8)شػػلء مػػف  لػػؾ يكػػكف بػػاط.ن 
دائمػػػا كقػػػد تتػػػػأ ر بعكامػػػؿ أخػػػػرل  يػػػر السػػػػف مػػػف شػػػػأنيا اف تػػػ  ر  ػػػػل التميػػػز تسػػػػمى 

 بعكارض اوىمية.
 
 
 
 
 

                                                 
 ( مف القانكف المدنل العراقل.7( التقرة )841المادة ) (8)
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 المطمب الثالث
 لتجاريةشروط األهمية ا

بػػػػػيف  لألىميػػػػػة التجاريػػػػػة شػػػػػركط ميمػػػػػة يجػػػػػب اف نتناكليػػػػػا لػػػػػ لؾ سػػػػػكؼ نتػػػػػرؽ
 الكتساب  تة التاجر.الشخص الطبيعل كالشخص المعنكم 

ل لؾ سكؼ نقسـ ى ا المطمب إلى قسميف نتحدث  ل القسػـ اوكؿ عػف شػركط 
 ػػػل القسػػػـ ال ػػػانل عػػػف اكتسػػػاب اكتسػػػاب الشػػػخص الطبيعػػػل ل ػػػتة التػػػاجر كنتحػػػدث 

 معنكم ل تة التاجر.الشخص ال
تسػاب كاوىميػة ال.زمػة ال كقد حددت المادة العاشرة مػف قػانكف التجػارة العراقػل

 ػتة التػاجر بقكليػػا:  كػؿ مػف كانػػت ت ػر اتو القكليػػة معتبػرة بمكجػب ىػػ ا القػانكف  ػػل 
كمػػػاؿ أمكالػػػو السػػػف ال امنػػػة عشػػػر كال يكجػػػد مػػػان  قػػػانكنل يتعمػػػؽ بشخ ػػػو أك بنػػػكع  كا 

كالم.حظ أكال اف ى ه المػادة قػد   ل.شت اؿ بالتجارة أى.اطاىا يككف المعاممة التل يتع
ىػػػل التػػػل تعتينػػػا قبػػػؿ  يػػػره ىنػػػا لتعاقػػػد ال.زمػػػة لممارسػػػة التجػػػارة بػػػيف أىميػػػة امزجػػػت 

كالمكانػػ  الخا ػػة المتعمقػػة بالشػػخص المتعاقػػد أك محػػؿ العقػػد. كالم.حػػظ  انيػػا اف ىػػ ه 
 اؿ بالتجػػارة ببمػػكغ ال امنػػة عشػػر قػػد )تعػػدؿ( المػػادة التػػل حػػددت اوىميػػة ال.زمػػة ل.شػػت

د القػػانكف المػدنل الػػ م نػػص عمػػى أف:  لمػكلل بتػػرخيص مػػف المحكمػػة اف حكميػا ب ػػد
كي ػػػأ ف لػػػو بالتجػػػارة الخامسػػػة عشػػػر مقػػػدارا مػػػف مالػػػو  أكمػػػؿيسػػػمـ ال ػػػ ير المميػػػز إ ا 

اخمػػة تجربتػػا لػػو كيكػػكف االبػػف مطمقػػا أك مقيػػدا. اف ال ػػ ير المػػأ كف  ػػل الت ػػر ات الد
عنػػػد  كاف لممحكمػػػة اف تػػػأ ف لم ػػػ ير المميػػػز  الرشػػػد سػػػف بمنزلػػػة البػػػال  اإل فتحػػػت 
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... الخ كمف الجم  بيف ى ه المػكاد  ػل قػانكف التجػارة كالقػانكف امتناع الكلل عف اإل ف
 .(8)المدنل ترل اف المشرع ب رؼ نكعيف مف اوىمية

نمػػػػا يػػػػرتبط التجػػػػارم باسػػػػمو بالعمػػػػؿ الػػػػ م يباشػػػػره لػػػػ لؾ اف احتػػػػراؼ العمػػػػؿ  كا 
كلحسػابو ىػػك أسػاس اكتسػػاب  ػتة التػػاجر كمػػا اف قػانكف التجػػارة يتطمػب  ػػيمف يباشػػر 

 .التجارة أىمية معينة تسمى اوىمية التجارية
 األهمية القانونية .1

كبػػ ا لػػـ كىػػل التػػل تكتسػػب ببمػػكغ  مػػانل عشػػر سػػنة كاممػػة )أىميػػة الرشػػيد( 
)المػػػدنل( بعػػػد اف كػػػاف  تعػػػد تختمػػػؼ اآلف سػػػف الرشػػػد )التجػػػارم( عػػػف سػػػف الرشػػػد

ا كبيػػرا  ػػل السػػابؽ. إ ا كػػاف سػػف الرشػػد المػػدنل قبػػؿ  ػػدكر )نتػػا ( بينيمػػ كتالتتػػا
حسػػب مجمػػة اوحكػػاـ العدليػػة بينمػػا كانػػت  القػػانكف المػػدنل خمسػػة عشػػر سػػنة  قػػط

 دكر قػانكف التجػارة الجديػد محػددة بإحػدل كعشػريف اوىمية التجارية الكاممة قبؿ 
المػادة ال امنػػة مػف قػانكف التجػارة البريػة الع مػانل المقتبسػػة  إلػى أحكػاـسػنة اسػتنادا 

مف القانكف الترنسػل. يخمػص مػف  لػؾ اف بمػكغ الشػخص  مػانل عشػر سػنة كاممػة 
يجعمػػو أىػػ. ل.شػػت اؿ بالتجػػارة مػػا لػػـ يكػػف محجػػكرا عميػػو ل اتػػو لجنػػكف أك عمػػة أك 

 .لستو أك  تمة بحكـ المحكمة
 األهمية القضائية .2

مػػػػف الػػػػكلل  بػػػػإ فكتسػػػػابيا ببمػػػػكغ الخامسػػػػة عشػػػػر  قػػػػط كىػػػػل التػػػػل يمكػػػػف ا
كعنػػػد امتنػػػاع الػػػكلل عػػػف اإل ف كنظػػػاـ مػػػف المحكمػػػة مباشػػػرة  بػػػإ فكالمحكمػػػة أك 

اإل ف ىػ ا الػػ م جػػاء بػػو القػػانكف المػػدنل قريػػب مػػف م مػػو الػػ م كانػػت تػػنص المػػادة 
  كأمػػا  بالتجػػارة إحػػدل كعشػػريف سػػنة كاممػػة اف يشػػت ؿ وسػػن تانػػو  يجػػكز لمػػف بم ػػ

ككػاف قػانكف أحكالػو الشخ ػية يق ػل بأنػو  سنة كاممة  مانل عشرة بم ت سنو مف
 (1) أك بػػػإ ف مػػػف محكمػػػة التجػػػارة إال بكتالػػػة كليػػػو يتجػػػر أف لػػػو يجػػػكز قا ػػر   ػػػ.

                                                 
  8968  )المنقحػة( ب ػداد  7د. اكـر بامميكل  الكجيز  ػل شػرح القػانكف التجػارم العراقػل  طػػ (8)

 .835ص
 ف التجارة البرية الع مانل.المادة ال امنة مف قانك  (7)
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كلكػػػف ي.حػػػظ اف المشػػػرع كمػػػا عمػػػد إلػػػى جعػػػؿ اوىميػػػة التجاريػػػة الكاممػػػة مكتسػػػبة 
 انػػػو قػػػد  سػػػنو بمجػػػرد بمػػػكغ الشػػػخص  مػػػانل عشػػػر سػػػنة بػػػدال مػػػف إحػػػدل كعشػػػريف

مػػف  مػػانل عشػػر سػػنة إلػػى ختػػض السػػف التػػل يجػػكز  ييػػا اإل ف لم ػػبل بالتجػػارة 
. يبػػػدك انػػػو ي.حػػػظ مػػػف جيػػػة  انيػػػة اف ىػػػ ا اإل ف لػػػـ يعػػػد خمسػػػة عشػػػر سػػػنة  قػػػط

كلكػف المحكمػة نظػرا لمػا  باإلمكاف اف ي در مف الكلل إال بترخيص مػف المحكمػة
كما كاف اومر  ل السابؽ حتػى دكف اف تأ ف لم بل بالتجارة ليا مف كالية عامة 

( 817ا ف مػػف الػػكلل كلػػيس لمػػكلل اف يحجػػر عميػػو بعػػد  لػػؾ كقػػد حػػددت المػػادة )
مػػػف القػػػانكف المػػػدنل العراقػػػل المق ػػػكد بػػػالكلل بقكليػػػا  كلػػػل ال ػػػ ير ىػػػك أبػػػكه  ػػػـ 

 ـ الجد ال حيت  ـ ك ل الجػد  ػـ المحكمػة أك الك ػل الػ م تن ػبو  أبيوك ل 
اإل ف مطمقػػػا أك مقيػػػدا كمػػػا يجػػػكز لممحكمػػػة بعػػػد ف يكػػػكف المحكمػػػة كىػػػ ا يجػػػكز ا

مكلل أي ا اف يحجر ال ػ ير المػأ كف مػف لاإل ف اف تعيد الحجر عمى ال  ير ك 
عمػػى الكجػػو الػػ م أ ف بػػو أم بتػػرخيص قبمػػو كيبطػػؿ اإل ف كلكػػف يجػػب اف يحجػػره 

 كيكػػكف اإل ف مطمقػػا إ ا لػػـ يقيػػد باالتجػػار  ػػل حػػدكد مبمػػ  معػػيف أك  مػػف المحكمػػة
 يكػػكف القا ػػر عندئػػ  حػػرا  ػػل اف  ػػل نػػكع معػػيف أك أنػػكاع معينػػة مػػف اوعمػػاؿ. 

ر بػة يمقل بكؿ أمكالو  ل ميداف التجارة لممارسة أم عمؿ أك أم أعماؿ تن ػرؼ 
إلييػػا.  ػػل حػػيف يكػػكف اإل ف مقيػػدا إ ا حػػدد المبمػػ  الػػ م يجػػكز لم ػػ ير اف يتجػػر 

لتػل ينب ػل اف يقت ػر نشػاطو أك عػيف نػكع التجػارة ا حيث ال يشػمؿ كػؿ  ركتػو  يو
القيػػاـ بػػبعض الت ػػر ات دكف ح ػػر نشػػاطو  ػػل  أك اسػػت نى مػػف اإل ف  قػػط عميػػو

 ػػل الت ػػر ات الداخمػػة تحػػت ك يمػػا عػػدا  لػػؾ  ػػاف ال ػػ ير المػػأ كف تجػػارة معينػػة. 
 يكػػكف االشػػت اؿ بالتجػػارة كالقيػػاـ بكا ػػة الت ػػر ات  اإل ف بمنزلػػة البػػال  مػػف الرشػػد.

يجػػػػػار  كشػػػػػراء ال.زمػػػػػة لػػػػػ لؾ مػػػػػف بيػػػػػ كاسػػػػػتئجار كرىػػػػػف كارتيػػػػػاف ك يرىػػػػػا مػػػػػف  كا 
من ػػبة عمػػى منقػػكالت أك عقػػارات خ. ػػا لمػػا  ىػػب إليػػو  أكانػػتالت ػػر ات سػػكاء 

ل مف اعتباره اإل ف لم  ير المأ كف بالتجارة مقيػدا دائمػا بعػدـ جػكاز ىالنا أستا نا
الطػػابك انعقادىػػا ل ػػركرة التسػػجيؿ  ػػل دائػػرة عقػػده عقػػدا مػػف العقػػكد الخا ػػعة  ػػل 

الف ى ه العقكد مػف رأيػو تخ ػ  مػف حيػث االنعقػاد وحكػاـ القػانكف المػدنل أم ال 
حيػث اف ىػ ا الػرأم ال  مة الت رؼ المدنيػة كىػل بمػكغ سػف ال امنػة عشػر كاممػة 
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تتيػػد معنػػى ق ػػر  إشػػارةسػػند لػػو  ػػل القػػانكف المػػدنل العراقػػل الػػ م لػػـ تػػرد  يػػو أم 
كاؿ المنقكلػػة دكف اومػػكاؿ  يػػر المنقكلػػة اإل ف  ػػل التجػػارة عمػػى التعامػػؿ  ػػل اومػػ

التجػػارم البمجيكػػل الػػ م منػػ  ال ػػ ير المػػأ كف  لتقنػػيفبعكػػس المػػادة السػػابعة مػػف ا
مف الت رؼ بعقاراتو حتى إ ا كاف إل راض تجارية إال ك قػا لمشػركط كاإلجػراءات 

نقػػػؿ ممكيػػػة  تجيػػػزالمػػػدنل التػػػل  التقنػػػيفمػػػف  357المن ػػػكص عمييػػػا  ػػػل المػػػكاد 
ل  ير إال عند كجكد  ركرة ماسػة أك منتعػة اكيػدة تبػرر ىػ ا النقػؿ كاال عقارات ا

بعد الح كؿ عمػى ا ف خػاص بػ لؾ مػف )مجمػس العائمػة( م ػادؽ عميػو مػف قبػؿ 
اف يشػػػػترم كيبيػػػػ  كاف يػػػػرىف كيػػػػػرييف  إ فالمػػػػأ كف باالتجػػػػػار   مم ػػػػبلالمحكمػػػػة 

ا ػػػة اوعمػػػاؿ منقكلػػػة كانػػػت أك  يػػر منقكلػػػة كاف يقػػـك بك أنكاعيػػااومػػكاؿ بمختمػػػؼ 
أ را و التجاريػة كيعقػد عقػكد ىػل  ػحيحو  يػر مكقك ػو العقارية ال.زمة بتحقيؽ 

كال تبطػػؿ ىػػ ه العقػػكد كحتػػى كاف كػػاف  ييػػا  ػػبف  ػػاحش لػػو بػػؿ  عمػػى اجػػازة كليػػو 
تبقى  ل حالة تقرير الطرؼ ال انل بو مكقك و عمى اجازتو كما ىػك الحػاؿ بالنسػبة 

( مػػف القػػانكف المػػدنل كال تقػػؼ المػػدة 878)مػػادة لمبػػال  سػػف الرشػػد تطبيقػػا لحكػػـ ال
أم  ل)مػػػدة مػػػركر الزمػػػاف المػػػان  مػػػف  سػػػماع الػػػدعك  لالمقػػػررة لعػػػدـ سػػػماع الػػػدعك 

التقػػادـ المسػػقط بالنسػػبة ل.لتزامػػات المترتبػػة عمػػى ال ػػ ير المػػأ كف بشػػأف تجارتػػو 
( مػػػف القػػػانكف المػػػدنل بخ ػػػكص ال ػػػ ير 345خ. ػػػا لمػػػا تػػػنص عميػػػو المػػػادة )

كيترتػػب عمػػى اإل ف لم ػػ ير بالتجػػارة  بػػ. كلػػل كمػػف كػػاف  ػػل حكميػػا. كالمحجػػكر
مػف كاحترا و لألعماؿ التجارية اكتسػابو  ػتة التػاجر كتمتعػو بمػا يتمتػ  بػو التجػار 

القرينػة التجاريػة امتيازات كخ كع لما يتر و عمػييـ القػانكف مػف كاجبػات كسػرياف 
تجاريػػػػا كخ ػػػػكعو لنظػػػػاـ كمسػػػػكو الػػػػد اتر التجاريػػػػة كاتخػػػػا  عنكانػػػػا  أعمالػػػػوعمػػػػى 

كا  ا كػػػاف اومػػػر كػػػ لؾ بالنسػػػبة لم ػػػ ير المميػػػز البػػػال  الخامسػػػة عشػػػر  اإل ػػػ.س
)دكف السػابعة( كال ػبل  مػا الحكػـ بالنسػبة لم ػبل ال يػر مميػز كالمأ كف بالتجػارة 

كحػيف اإل ف لػو باالتجػار بعػد الخامسػة بيف السابعة كال امنة عشر أك بػيف السػابعة 
 إكسابكالتقياء مستقر عمى المجمكعة التجارية الممقاة عمى  عشر. كقد كاف التقو
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مينػػتيـ  المح ػػكرة عمػػييـ مباشػرة التجػػارة بكاسػطة قػػكانيف لألشػخاص ػتة التػػاجر 
ىيئػة التػدريس  أع ػاءم ػؿ  (8)ليػا كفأك المكائت أك اونظمػة الخا ػة التػل يخ ػع

 يػػػرىـ إ ا قػػػاـ  ػػػل الجامعػػػات كالمعممػػػيف كالمػػػدنييف بالدكلػػػة كالمحػػػاميف كالق ػػػاة ك 
 .ى الء اوشخاص بممارسة العمؿ التجارم عمى سبيؿ االحتراؼ

 
 

 اكتساب الشخص المعنكم  تة التاجر:أما القسـ ال انل  نتحدث  يو عف 
كػػػاف الك ػػػ   ػػػل المجمكعػػػة التجاريػػػة المم ػػػاة ال يقت ػػػر عمػػػى أعطػػػاء  ػػػتة 

الخا ة إ ا كػاف التاجر ل. راد  قط بؿ أعطت ى ه ال تة أي ا لألشخاص المعنكية 
مك ػػػكع الشػػػركة القيػػػاـ باوعمػػػاؿ التجاريػػػة  الشػػػركات تكتسػػػب  ػػػتة التػػػاجر إ ا كػػػاف 

. أمػا بالنسػبة لألشػخاص  ر يا ال م قامت مػف اجمػو ىػك ممارسػة اوعمػاؿ التجاريػة
مػػػدل قػػػد حػػػدث خػػػ.ؼ حػػػكؿ  ػػػل ظػػػؿ المجمكعػػػة التجاريػػػة المم ػػػاة المعنكيػػػة العامػػػة 

الحكػػـ المحمػػل كالمحا ظػػات  ػػتة  كأحػػداثلدكلػػة اكتسػػاب الشػػخص المعنػػكم العػػاـ كا
إ ا احتػػػػرؼ اوعمػػػػاؿ التجاريػػػػة ككػػػػاف الػػػػرأم المسػػػػتقر  ػػػػل التقػػػػو اف الشػػػػخص  التػػػػاجر

المعنكم العاـ ال يكتسب  تة التاجر ميما احترؼ القيػاـ باوعمػاؿ التجاريػة الف ىػ ه 
معنػى  ال تة تتعارض م  الكظيتػة التػل يقػـك بيػا الشػخص المعنػكم العػاـ كلكػف لػيس

المعنػػػػكم العػػػػاـ عػػػػف الطبيعػػػػة ىػػػػ ه اوعمػػػػاؿ التػػػػل يمارسػػػػيا الشػػػػخص  لػػػػؾ اف تخػػػػرج 
التجارية بؿ تظؿ ليا ى ه الطبيعة كتخ   وحكاـ القانكف التجػارم حيػث ال يتعػارض 
عدـ اكتساب الشخص المعنكم العاـ  تة التاجر مػ  خ ػكع اوعمػاؿ التجاريػة التػل 

 8999لسػػنة  (87جػػاء القػػانكف التجػػارم رقػػـ ) يمارسػػيا وحكػػاـ القػػانكف التجػػارم. كقػػد
قاطعػة  ػل ىػ ا الشػأف كاعتمػد عمػى المعيػار الشػكمل الكتسػاب الشػركات  ػتة  بإحكاـ

التاجر متماشيا م  ا مب القكانيف الحدي ة  ل ى ا الشأف كما نص  ػراحة عمػى عػدـ 
                                                 

  اوعمػػاؿ التجاريػػة التػػاجر كالمحػػؿ التجػػارم  8د. ع ػػاـ حنتػػل محمػػكد  القػػانكف التجػػارم  جػػػ (8)
 .731  ص7117-7118
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كلكػػػف ىػػػ ا ال يحػػػكؿ دكف خ ػػػكع  (8)اكتسػػػاب الشػػػخص المعنػػػكم العػػػاـ  ػػػتة التػػػاجر
مػػف القػػانكف التجػػارم رقػػـ  81/7و التجاريػػة لمقػػانكف التجػػارم  قػػد ن ػػت المػػادة الػػأعم
المن ػػكص  اوشػػكاؿعمػػى اف يكػػكف تػػاجرا كػػؿ شػػركة تتخػػ  احػػد  8999لسػػنة ( 87)

بالشػػركات ايػػا كػػاف ال ػػرض الػػ م نشػػأة الشػػركة مػػف اجمػػو عمييػػا  ػػل القػػكانيف المتعمقػػة 
كشػركة البسيطة كشركة المحا ة كشركة التك ية ىل شركة الت امف  اوشكاؿكى ه 

 تأسػيس الشػركة المحػدكدة كشػركة المسػاىمة كشركة  ات المسػ كلية  باوسيـالتك ية 
كػػاف  ر ػػيا كعمػػى أسػػاس  لػػؾ ن ػػت  أينػػايكسػػبيا  ػػتة التػػاجر  اوشػػكاؿليػػ ه طبقػػا 
كمػػ   لػػؾ  القػػانكف العػػاـ  أشػػخاص)كال ت بػػت  ػػتة التػػاجر لمدكلػػة ك يرىػػا مػػف  المػػادة

ىػػ ا القػػانكف عمػػى اوعمػػاؿ التجاريػػة التػػل تزاكليػػا إال مػػا اسػػت نل بػػنص تسػػرم أحكػػاـ 
 .(7) (خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .731ع اـ حنتل محمكد  م در سابؽ  ص (8)
 .8999( لسنة 87( مف قانكف التجارة رقـ )71المادة ) (7)
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 الثانيالمبحث 
 التجاريةاألهمية 

يق د باوىميػة التجاريػة  ػ.حية الشػخص لمقيػاـ باوعمػاؿ التجاريػة كاحترا يػا 
أم ممارسػػػة حر ػػػة تجاريػػػة يخ ػػػ  بشػػػأنيا ل.لتزامػػػات المترك ػػػة قانكننػػػا عمػػػى طائتػػػة 

 التجار.
او ػػػػؿ اف التجػػػػارة نشػػػػاط ينػػػػتج  ػػػػل ا مػػػػب اوحػػػػكاؿ اف لػػػػـ يكػػػػف كميػػػػا عػػػػف 

يف النتػ  كال ػرر ممػا يمػـز معػو اف يكػكف المت ػدم ليػا قػد بمػ  سػف ت ر ات تػدكر بػ
 الرشد دكف اف يعرض لو عارض مف عكارض اوىمية.

كعميو سنقسـ ىػ ا المبحػث إلػى  ػ.ث مطالػب نتنػاكؿ  ػل المطمػب اوكؿ كامػؿ 
 .ك ل المطمب ال الث القا ر كالمأ كفاوىمية ك ل المطمب ال انل ناقص اوىمية 

 المطمب األول
 كامل األهمية

التجاريػة إ  تػنص المػادة ال امنػة مػف  لألىميػةسػننا معينػة  لـ يحدد قػانكف التجػارة
  كمػػف الكا ػػت اف باوىميػػةقػػانكف التجػػارة عمػػى:  يشػػترط  ػػل التػػاجر اف يكػػكف متمتعػػا 

حكـ ى ا النص انما جاء طبقا لممبادن التل قررىا قانكف ا .ح النظاـ القانكنل عنػد 
التل تقرر )تكحيد اوحكاـ المتعمقة باوىمية  ل المسػائؿ المدنيػة  8977لسنة  45رقـ 

كالتجاريػػة ك ػػك يا  ػػل القػػانكف المػػدنل ابت ػػاء التنسػػيؽ  يمػػا بػػيف المسػػائؿ المتشػػابية( 
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كعميو الحالة ىػ ه إ ف الرجػكع إلػى أحكػاـ القػانكف المػدنل الخا ػة باوىميػة كبمقت ػى 
   سػػف الرشػػد مػػف  مػػانل عشػػر سػػنة كاممػػة( مػػف القػػانكف المػػدنل اف 816نػػص المػػادة )

اإلشارة ىنا إلى اف المشرع العراقل يترؽ بي ا ال دد بيف اوجنبل كالعراقػل كال بد مف 
 ػػػػل تعػػػػاطل التجػػػػارة  ػػػػ. يحػػػػؽ لألجنبػػػػل ممارسػػػػة النشػػػػاط التجػػػػارم إال ك ػػػػؽ القكاعػػػػد 

 .(8)يتوالتػل ينتمػل إلييػا بجنسػ الخا ة التل يقررىا قانكنو الشخ ػل أم قػانكف الدكلػة
 أىمية االجنبل ال تخ   لقانكف المكاطف انما تخ   لقانكف الدكلػة التػل ينتمػل إلييػا 

جنسػػيتو إ  تقػػرر التقػػرة اوكلػػى مػػف المػػادة ال امنػػة عشػػر مػػف القػػانكف المػػدنل بالشػػخص 
كمػػ     اوىميػػة يسػػرم عمييػػا قػػانكف الدكلػػة التػػل ينتمػػل إلييػػا الشػػخص بجنسػػيتو انػػو:  

 ػػػل حالػػػة الت ػػػر ات  ىػػػك  عراقػػػل يػػػكرد اسػػػت ناء بيػػػ ا الخ ػػػكص  لػػػؾ  ػػػاف المشػػػرع ال
كتترتب ه ارىا  يو   إ ا كػاف أحػد الطػر يف أجنبيػان نػاقص  المالية التل تعقد  ل العراؽ 

اوىميػة ككػػاف أىميتػو يرجػػ  الػى سػػبب  يػو ختػػاء ال يسػيؿ عمػػى الطػرؼ اآلخػػر تبينػػو   
يتتػػؽ الػػرأم عمػػى أف مػػف جممػػة ك    ػػإف اوجنبػػل يعتبػػر  ػػل ىػػ ا الت ػػرؼ كامػػؿ اوىميػػة

محجػػكران ـك الػػنص أف يكػػكف اوجنبػػل مػػ .ن  اوسػػباب الختيػػة التػػل ين ػػرؼ إلييػػا متيػػ
عميػػػو لعػػػارض مػػػف عػػػكارض اوىميػػػة التػػػل أنشػػػأىا قانكنػػػو الشخ ػػػل . أك أف القػػػانكف 
اوجنبػل يحػػدد لبمػػكغ الرشػػد سػػنان أعمػػى مػػف تمػؾ التػػل حػػددىا القػػانكف العراقػػل  تػػل م ػػؿ 

يات يعتبػػر اوجنبػػل المتعاقػػد مػػ  العراقػػل كامػػؿ اوىميػػة الميػػـ إال إ ا  بػػت ىػػ ه التر ػػ
سػػكء نيػػة مػػف تعاقػػد مػػف اوجنبػػل. بمعنػػى أف القػػانكف الكاجػػب التطبيػػؽ ىنػػا ىػػك قػػانكف 

كيبػػرر ىػػ ا االسػػت ناء كمػػا يػػرل بعػػض التقػػو . المػػكطف كلػػيس قػػانكف جنسػػية اوجنبػػل
ـز القػانكف اوجنبػل كمػا يػ.ـز القػانكف بمعطيات متعددة أىميا أف    رض العمـ ال يػ.

    كأف مػف اقػكعميػو ينػزؿ   اوكؿ مػف مرتبػة القكاعػد القانكنيػة الػى مرتبػة الك  " الػكطنل
ال ركرم حماية م محة كحقػكؽ المتعاقػد كالػكطنل كعػدـ اإلخػ.ؿ باسػتقرار التعامػؿ. 

كحػػده  ػػل  التجاريػػة عمػػى أنػػو يجػػب أف ال يسػػتخمص ممػػا تقػػدـ بػػأف تػػك ر شػػرط اوىميػػة
اوجنبػػػل يمكنػػػو مػػػف ممارسػػػة النشػػػاط التجػػػارم  ػػػل العػػػراؽ إ  يجػػػب  ػػػكؽ  لػػػؾ كبحكػػػـ 

                                                 
د. باسػػػـ محمػػػد  ػػػالت  القػػػانكف التجػػػارم النظريػػػة العامػػػة التػػػاجر كالعقػػػكد التجاريػػػة كالعمميػػػات  (8)

 .811الم ر ية  بدكف سنة نشر  ص
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القانكف أف يح ؿ اوجنبل ال م ير ػب المتػاجرة  ػل العػراؽ عمػى إ ف كمكا قػة الجيػة 
ى ا مػا تناكلػو القػانكف العراقػل. أمػا  يمػا يتعمػؽ بالقػانكف  اإلدارية المخت ة  ل القطر 

 8999( لسػػنة 87( مػف قػػانكف التجػػارة الجديػػد رقػػـ )88ادة )المػػ الم ػرم  قػػد بػػيف  ػػل
عمػػػى اف يكػػػكف أىػػػ. لمزاكلػػػة التجػػػارة م ػػػريا كػػػاف اـ اجنبيػػػا مػػػف بم ػػػت سػػػنو إحػػػدل 
كعشريف كاممة كلك كاف قانكف الدكلة التل ينتمل إلييػا بجنسػيتو يعتبػره قا ػرا  ػل ىػ ا 

كػػؿ مػػف اكتممػػت   يت ػػت مػػف ىػػ ا الػػنص اف ممارسػػة النشػػاط التجػػارم حػػؽ ل(8)السػػف
. كر ػػـ ال ػػيا ة  ات الطػػاب  المطمػػؽ  ػػاف بمػػكغ أجنبيػػام ػػريا أك  أكػػافأىميتػػو سػػكاء 

يمتن  عمػى مػف بم يػا مجنكنػا أك  ى ا السف ال ي دم إلييا إلى إمكاف مباشرة التجارة إ 
ا االشػػت اؿ بالتجػػارة كمػػا انػػو قػػد ي ػػؿ الشػػخص ىػػ ا السػػف كال يسػػتطي  مزاكلػػة ىػػمعتك 

  امػا مػػف جيػػة القػػكانيف التػل تػػنظـ مينتػػو أك طبقتػػو أك لمػػان  قػػانكنل اوعمػاؿ التجاريػػة
عمػػى  ئػػة مػػف اوشػػخاص ال يتػػك ر  ػػييـ ال قػػة كاالئتمػػاف. كمػػف  خطػػر ممارسػػة التجػػارة

كلػك  أجنبيػايبم  سف الحادية كالعشريف يعتبر أىػ. ل.تجػار  ػل م ػر م ػريا كػاف أك 
سية يعتبره قا را  ػل ىػ ه السػف إ  اف بجن اوجنبلكاف قانكف الدكلة التل ينتمل إلييا 

 كاوجانػبلمم ػرييف استقرار المعام.ت التجارية بمقت ػى تكحيػد سػف الرشػد التجػارم 
 .(7)عمى السكاء

كاف ال يتعارض نشاطو التجارم  كؽ  لؾ م  متطمبات خطػط التنميػة إ  يقػرر 
كز ل يػػر العراقػػل انػػو  كيجػػالعراقػػل الشػػرط ال ػػانل مػػف المػػادة ال امنػػة مػػف قػػانكف التجػػارة 

 .مف الجية المخت ة  كبإ فاف يمارس العمؿ التجارم ك قا لمتطمبات خطة التنمية 
كدكف اإلخ.ؿ أي ا  ل القكاعد الكاردة  ل القػكانيف اوخػرل التػل تػنظـ مزاكلػة 
العمػػؿ كالميػػف  ػػل العػػراؽ كقػػانكف العمػػؿ مػػ . كا  ا كانػػت القاعػػدة اف مػػف اتػػـ ال امنػػة 

 ػإف القػانكف  ل.تجػاربعكارض اوىمية. يككف كامؿ اوىمية كأىػ.ن ر عشر سنة كلـ يتأ 
                                                 

 .834بؽ  صد.  اده عماد الشربينل  م در سا (8)
مقدمػػػػة اوعمػػػػاؿ التجاريػػػػة كالتجػػػػار  -د. م ػػػػطتى كمػػػػاؿ طػػػػو  الػػػػكجيز  ػػػػل القػػػػانكف التجػػػػارم (7)

الممكيػة التجاريػة كال ػناعية  منشػأة معػارؼ اإلسػكندرية   –القطاع العػاـ -كالشركات التجارية
 .856  ص8973
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العراقػػل يعتبػػر مػػف جيػػة أخػػرل كاسػػت ناء أف مػػف أتػػـ الخامسػػة عشػػرة مػػف العمػػر ككػػاف 
 يعتبػر مػف أكمػؿ الخامسػة  متزكجان  ػل ىػ ه السػف   ػل مرتبػة كامػؿ اوىميػة  بمقت ػى

 ا  ػػإف بإمكػػاف المتػػزكج بيػػ ه . كعمػػى ىػػ عشػػرة تػػزكج بػػإ ف مػػف المحكمػػة كامػػؿ اوىميػػة
السػػػف بػػػإ ف مػػػف الق ػػػاء أف يمػػػارس جميػػػ   ػػػكر النشػػػاط التجػػػارم دكف اسػػػت ناء أك 

كال مجػػاؿ لمتميػػز  ػػل  تمييػػز شػػأنو  ػػل  لػػؾ شػػأف البػػال  سػػف الرشػػد المقػػرر قانكنػػان. ىػػ ا
اوىميػة ال.زمػة  بػيف الرجػؿ كالمػرأة ب ػدد أك المدنل ل التشري  التجارم  الحكـ عندنا

.  يحػػؽ لمعراقيػػة متػػى مػػا أتمػػت ال امنػػة عشػػرة متزكجػػة كانػػت أـ  يػػر طل التجػػارةلتعػػا
. كال يعتبػػػر ىػػػ ا الحكػػػـ  ػػػل نشػػػاط التجػػػارم كاكتسػػػاب  ػػػتة التػػػاجرمتزكجػػة احتػػػراؼ ال

الكاق  إال تطبيقػان لقكاعػد الشػريعة اإلسػ.مية ال ػراء التػل اعتر ػت لمػزكجيف عنػد الػزكاج 
دارتيػػػا بحريػػػة  اظ كػػػؿ منيمػػػا بممكيتػػػو ومكالػػػوباسػػػتق.ؿ مػػػالل تػػػاـ عػػػف اآلخػػػر كاحتتػػػ كا 

نبيػػػة المتزكجػػػة إال أف اومػػػر يختمػػػؼ مػػػف جيػػػة أىميػػػة ممارسػػػة اوج .كاسػػػتق.ؿ كػػػامميف
ح ػكؿ اإل ف مػف الجيػة  –.  باإل ا ة لمشػركط التػل  كرناىػا هنتػان لمتجارة  ل العراؽ

 إنػو  –التنميػة  المخت ة  ل العراؽ كأف يككف النشاط التجارم م.ئمان لمتطمبات خطة
قانكنيػػا الشخ ػػل لتحديػػد مػػدل أىميتيػػا لممارسػػة التجػػارة  ػػإ ا كػػاف  إلػػىيجػػب الرجػػكع 

 لؾ القانكف يمنحيا كامؿ الحرية لممارسة التجارة كاف ليا أف تمارسيا  ػل العػراؽ أمػا 
 –إ ا كػاف قػػانكف جنسػيتيا يقيػػدىا بكجػػكب الح ػكؿ عمػػى إ ف مػػف الػزكج أك مػػف  يػػره 

تمػػػؾ الشػػػركط لتػػػتمكف مػػػف تعػػػاطل التجػػػارة  ػػػل  اسػػػتيتاءكجػػػب  –. كػػػإ ف الق ػػػاء مػػػ 
العراؽ. كالبد  يما إ ا استك يت ى ه الشركط مػف تسػجيميا  ػل السػجؿ التجػارم ل ػرض 
إشيارىا لكل تسرم بحؽ ال ير. كا  ا طرأ أم تعديؿ عمييا  إنو يمػـز أي ػان تأشػير  لػؾ 

شػػيار  الكاقػػ  أف مػػف شػػأف التسػػجيؿ . ك ه كػػل يمكػػف االحتجػػاج بػػو عمػػى ال يػػرالتعػػديؿ كا 
كاإلشػػػيار ليػػػ ه القيػػػكد الكشػػػؼ لم يػػػر أكال عػػػف مػػػدل حريػػػة اوجنبيػػػة  ػػػل التعاقػػػد كعػػػف 
مػػدل  ػػماف الػػدائنيف عمػػى أمػػكاؿ مػػدينيـ مػػف جيػػة أخػػرل   ك يمػػا إ ا كانػػت اوجنبيػػة 

 .(8)أك اخت.ط اومكاؿ المتزكجة قد تزكجت ك قان لنظاـ انت اؿ اومكاؿ
 

                                                 
 .814م طتى كماؿ طو  م در سابؽ  ص (8)
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 لثانيالمطمب ا
 ناقص األهمية

نػػاقص اوىميػػة أك ال ػػ ير المميػػز  يعتبػػر مميػػزا مػػف كقػػت بمك ػػو سػػف التميػػز 
إلػػى كقػػت بمك ػػو سػػف الرشػػد أم ال امنػػة عشػػر كال يق ػػد بك ػػتو مميػػزا ا ػػاب تمييػػزا 
نما يق ػد بيػ ا الك ػؼ اف ال ػ ير قػد تػك رت لػو  كام.  ي ا معناه بمكغ سف الرشد كا 

 كل لؾ ناقص اوىمية. زاؿ ناقص العقؿبعض أسباب التميز  يك ال ي
 كت ر ات ال  ير المميز عمى  . ة أنكاع:

 حيحة كنا  ة سكاء أ ف بيا الكلل أك لـ يػأ ف أجازىػا أـ لػـ  تصرفات معتبرة: .1
 يجزىا كىل التل تت مف النت  المحض لو كقبكؿ اليبة كالك ية.

لػػو ال ػػرر  كلػػك أ ف بيػػا الػػكلل كأجازىػػا كىػػل التػػل تت ػػمفتصرررفات باطمررة:  .2
 المحض كاليبة كاإلبراء كاإلعارة.

عقػكد كىل التل تدكر بيف ال رر كالنت  كالبي  كاإلجارة أم  :ةت ر ات مكقك  .4
المعاك ػػػة  ػػػإ ا  ػػػدرت مػػػف المميػػػز بعػػػد اإل ف  يػػػل نا ػػػ ة كاف  ػػػدرت قبػػػؿ 
اإل ف  يل مكقك ة عمى إجػازة كليػو أك إجازتػو ىػك نتسػو بعػد إف ي ػير مأ كنػا 

كلكػػف يشػػترط ل ػػحة ىػػ ه اإلجػػازة أف يكػػكف لػػو كلػػل خػػاص أك أك بعػػد بمك ػػو 
ال  ػػ. عبػػرة بالعقػػد كال باإلجػػازة بعػػد  عػػاـ كالقا ػػل حػػيف  ػػدكر العقػػد منػػو كا 

  م اؿ  لؾ لك باع ال  ير المميز ماال  ل ديار اجنبية كلـ يكف لػو كلػل العقد
 ػػػػاف اإلجػػػػازة ليػػػػ ه العقػػػػد بعػػػػد بمك ػػػػو أك بعػػػػد ن ػػػػب كلػػػػل عميػػػػو  يػػػػر معتبػػػػره 
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تعتبر مف العقكد المػ ككرة إ ا لػـ يكػف  ػل العقػد  ػبف  إنماالكلل  إجازةي.حظ ك 
 .(8) احش الف العقد التاحش ي بت  ررا مح ا

 
 
 

 لثالمطمب الثا
 القاصر المأذون

مسػػػػة عشػػػػرة سػػػػنة   كلػػػػـ يبمػػػػ  ال امنػػػػة عشػػػػرة   ايجيػػػػز القػػػػانكف لمػػػػف أكمػػػػؿ الخ
تعاطل التجارة  ل جزء مف أمكالو بشرط أف يح ؿ عمى إ ف مف كليػو كتػرخيص مػف 

لمػػػكلل بتػػػرخيص مػػػف المحكمػػػة أف "98 الق ػػػاء كيسػػػتتاد ىػػػ ا الحكػػػـ مػػػف نػػػص المػػػادة 
إ ا أكمػؿ الخامسػة عشػرة مقػداران مػف مالػو كيػأ ف لػو  ػل التجػارة  يسمـ ال  ير المميز 

كمػػػف  حػػػكل ىػػػ ا الػػػنص يت ػػػت أكالن أف .(7) "تجربػػػة لػػػو كيكػػػكف اإل ف مطمقػػػان أك مقيػػػدان 
القا ػػر الػػ م أكمػػؿ الخامسػػة عشػػرة ال يسػػتطي  ممارسػػة النشػػاط التجػػارم إال إ ا أ نػػو 
كليػػػو باالتجػػػار. ككلػػػل القا ػػػر بمقت ػػػى نػػػص المػػػادة السػػػابعة كالعشػػػركف مػػػف قػػػانكف 

كبمقت ػػػى القػػػانكف  (حكمػػػةأبػػػكه  ػػػـ الم) ىػػػك 8981لسػػػنة  78رعايػػػة القا ػػػريف رقػػػـ 
المػػػدنل ىػػػك أبػػػكه  ػػػـ ك ػػػل أبيػػػو  ػػػـ الجػػػد ال ػػػحيت  ػػػـ ك ػػػل الجػػػد  ػػػـ المحكمػػػة أك 
الك ل ال م تن بو المحكمة. كيجكز لمكلل إ ا اقت ى اومػر  لػؾ إف يسػحب او ف 
ال م منحو لم  ير لممارسة التجػارة. إال أف ك ػاة الػكلل أك عزلػو عػف كاليتػو ال يػ دم 

 ر  ػإف بطاؿ اإل ف الممنكح لمقا ر كا  ا امتن  الكلل عف منت اإل ف ال.ـز لمقاإ إلى
ك ػل ىػ ه الحالػة يكػكف مػف اخت ا ػيا  قػط إبقػاء اإل ف   لممحكمة عندئ  أف تأ ف لػو

  بػؿ ق  لممارسػة القا ػر العمػؿ التجػارمأك سحبو. كا  ف الكلل لكحده ال يكتل  ل الكا
محكمة. كالتشدد ىنا ال يحتاج الػى تأكيػؿ نظػران لمػا البد باإل ا ة عمى  لؾ مف إ ف ال

                                                 
الكجيز  ل نظريػة االلتػزاـ  ػل القػانكف المػدنل العراقػل  مكتػب د. عبد المجيد الحكيـ كهخركف   (8)

 .68السنيكرم  بدكف سنة نشر  ص
 مف القانكف المدنل العراقل  مرج  سابؽ. 8/ؼ98نص المادة  (7)
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أف  (8)بالقا ػر كلػ ا  إنػو ال يمكػف ينطكم عميو النشاط التجارم مف مخاطر قد تمحؽ 
. كيكػػػػكف اإل ف كا قػػػػة الق ػػػػاء إ ػػػػا ة إلجػػػػازة الػػػػكلليسػػػػمت لػػػػو بػػػػو إال إ ا ح ػػػػمت م
مؿ جميػػ   ػػكر .  يجػػكز أف يكػػكف اإل ف مطمقػػان يشػػالممنػػكح لمقا ػػر مطمقػػان أك مقيػػدان 

النشػػاط التجػػارم دكف اسػػت ناء أك تخ ػػيص كقػػد يكػػكف مقيػػدان بنػػكع معػػيف مػػف النشػػاط 
التجػػارم. كػػأف يقت ػػر اإل ف عمػػى ممارسػػة القا ػػر وعمػػاؿ شػػراء المنقػػكؿ كبيعػػو أك 

.  يػػػر أنػػػو ال يجػػػكز أف يػػػرد  يرىػػػا مػػػف أنػػػكاع اوعمػػػاؿ التجاريػػػةأعمػػػاؿ التكريػػػد دكف 
. بػؿ ين ػرؼ  ػل جميػ  اوحػكاؿ عمى جمي  أمكاؿ القا ػر أـ مقيدان اإل ف مطمقان كاف 
.  ػػإ ا بمػػ  سػػف الرشػػد تػػد   لػػو ف أمكالػػو حمايػػة القا ػػر كتجربػػة لػػوالػػى جػػزء محػػدد مػػ

حينئػػ ج جميػػ  أمكالػػو كيكػػكف  ػػل إمكانػػو عنػػد  اؾ اسػػت .ؿ تمػػؾ اومػػكاؿ دكف قيػػد  ػػل 
القا ػر طبقػان كتعميػؿ ىػ ا الحكػـ يكمػف  ػل  ػركرة حمايػة م ػمحة  .الميػداف التجػارم

مػف القػانكف المػدنل.  لػؾ أف المشػرع قػد  98لم رض المق كد مف ك   نػص المػادة 
تكخى مف خ.ؿ النص المػ ككر )إعطػاء التر ػة( لمقا ػر لتعػاطل التجػارة بجػزء مػف 
أمكلو )تجربة لو(  . يمكف كالحالة ى ه إ ف منت القا ر حرية اسػتخداـ جميػ  أمكالػو 

ال نكك  ف قد  كتنػا عمػى المشػرع ال ػرض الػ م ييػدؼ إليػو   أال كىػك لممارسة التجارة كا 
حمايػػػة القا ػػػر. كأيػػػان كػػػاف نطػػػاؽ اإل ف  ػػػإف القا ػػػر المػػػأ كف ي ػػػبت بمنزلػػػة كامػػػؿ 
اوىمية بالنسبة لجمي  الت ر ات المت ػمة بالتجػارة كعمػى  لػؾ  ػإف جميػ  أعمالػو مػف 

إجػػازة  إلػػىة بيػػ  كشػػراء كاقتػػراض كتقا ػػل ك ػػمت كتحكػػـ. تعتبػػر  ػػحيحة دكف حاجػػ
مف كليو كال تعتبر ى ه الت ر ات باطمة حتػى لػك لحقػو مػف جراءىػا  ػبف  ػاحش. كا  ا 

 إنػػػو يكتسػػػب  ػػػتة التػػػاجر  كيخ ػػػ  عنػػػدىا لجميػػػ   احتػػػراؼ أحػػػد اوعمػػػاؿ التجاريػػػة
االلتزامات كالقيكد التل تترتػب عمػى اكتسػاب تمػؾ ال ػتة.  تطبػؽ قرينػة التجاريػة عمػى 

.سػػو إ ا تكقػػؼ عػػف أداء ديكنػػو التجاريػػة. كقػػد أ ػػار مػػدل أعمالػػو كمػػا يجػػكز إشػػيار إ 
مػػدل ه ػػار إشػػيار اإل ػػ.س خ. ػػان  –مسػػ كلية القا ػػر المػػأ كف عػػف الػػديكف التجاريػػة 

أف مسػ كلية القا ػر عػػف تمػؾ الػديكف ال يمكػػف أف  إلػى قييػان متميػزان إ  يػ ىب الػػبعض 
 ػػ.س ال يمكػػف أف تمتػػد تتعػػدل دائػػرة اومػػكاؿ الداخمػػة  ػػل اإل ف. كعميػػو  ػػإف ه ػػار اإل

                                                 
 .818د. باسـ محمد  الت  م در سابؽ  ص (8)
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تشػممو  أفاوخرل ك لؾ است ناء مػف مبػدأ كحػدة ال مػة الماليػة كمػا ال يمكػف  أمكالو إلى
ه ار اإل .س الشخ ية كالحبس كالحرمػاف مػف الحقػكؽ المينيػة حمايػة لمقا ػر كرأ ػة 

جميػػػ  أمػػػكاؿ  إلػػػىتمتػػػد  أفبػػػو. بينمػػػا يػػػرل الػػػبعض اآلخػػػر بػػػأف ه ػػػار اإل ػػػ.س يجػػػب 
  :  ل  لؾ شأف كامؿ اوىمية كيستند ى ا الرأم عمى حجتيف أساسيتيف القا ر شأنو

إ ػعاؼ  إلىح ر ه ار اإل .س باومكاؿ الداخمة  ل نطاؽ اإل ف ي دم  إف :األولى
 ( .58ال قة بالقا ر كتقميؿ االئتماف بتجارتو )

كية ال يجكز إعطاء نتس الحكـ المقرر بشأف حالة ال  ير ال م هلت إليو مم :الثانية
ال  ير المست مر  قط  ل  أمكاؿتجارية   كال م يق ر ه ار اإل .س عمى 

 .التجارة حماية كرأ ة بو
إ  أف تمؾ الحالة است ناء كبما أنو ال يجكز التكس   ل تطبيؽ االست ناء  مف  

. كالراجت كما (8)الكا ت إ ف عدـ   مد حكـ   ى ه القاعدة عمى حالة المأ كف بالتجارة
ال دد أف مس كلية القا ر المأ كف عف الديكف يجب اف تككف مقيدة بحدكد نرل بي ا 

أمكالو الداخمة  ل نطاؽ اإل ف.  حيت  ل الكاق  أف م ؿ ى ا الحؿ قد ي دم الى 
تماف بيد أنو يجب أف ي.حظ بأف  لؾ االئ  ائتماف القا ر لدل ال يرإ عاؼ 

  طالما أف سحب اإل ف  كلك كاف اإل ف مطمقان   عيؼ  ل كاق  اومر بطبيعتو
مف القانكف  98نص المادة  الممنكح لمقا ر جائز  ل كؿ كقت مف جية أخرل  إف

ل رض حماية  لؾ  . ال م يحكـ بالتخ يص حالة ال  ير المأ كف ك  المدنل
. إ  لـ يجز النص الم ككر كما رأينا ممارسة ال  ير لمنشاط التجارم إال ال  ير

أمكالو كل ا  إف ح ر ه ار اإل .س باومكاؿ المست مة  عمى سبيؿ التجربة كبجزء مف
 ل التجارة دكف  يرىا يعد أك ر تماشيان م  ركح النص الم ككر كأك ر تحقيقان ل رض 

. إ ا تكا رت الشركط المتقدمة الشركط المتقدمة ماية القا ر المأ كفالمشرع مف ح
قانكف التجارة أكرد حكمان بيد أف   تسب ال تة التجارية بحكـ القانكف إف الشخص يك
  جارم ال م يمكف أف يمارسو التاجرتحديد نكع العمؿ الت لمسمطةبمقت اه أجاز 

 انية . إ  تقرر التقرة الطة التنميةكتحديد نطاؽ  لؾ العمؿ عمى  كء مستمزمات خ
:  لمكزير المختص أف يحدد نكع كنطاؽ العمؿ التجارم مف المادة السابعة عمى أنو

. أف م مكف ى ا النص تاجر بما يكتؿ تنتي  خطة التنمية أف يمارسو الال م يمكف 
                                                 

 .717  ص8979  7النظرية العامة  طػ-د. نكرم طالبانل  القانكف التجارم (8)
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نما ىك نكع مف القيكد ال ركرية  ليس شرطان مف شركط اكتساب ال تة التجارية كا 
التل ترد عمى حرية ممارس النشاط التجارم كى ا القيد لو ما يبرره  ل الكاق  إ  ال 

 تسعى ة عشكائية  ل الكقتيمكف أف يتـ تعاطل التجارة دكنما  ابط كب كر 
تنظيـ االقت اد ككتالة سيره بما  يخدـ  يك إ ف  كرة مف  إلىمف خ.لو  الدكلة

. كىك مف جانب هخر تسعى الخطط المقررة كر تدخؿ الدكلة  ل النشاط التجارم 
اتساع القطاع التجارم االشتراكل عندنا بشكؿ ج رم القانكنية اطراد   كرة مف  كر
الرقابة كميـ . كيترتب عمى ما تقدـ أف لمكزير المختص   لدكلة بعدالتل تمارسيا ا

التجارم أك تحديد نطاؽ  لؾ العمؿ إ ا تبيف أف الم محة   السمطة  ل ر ض العمؿ
العامة تكجب  لؾ الر ض أك تستمـز  لؾ التحديد كعمى التاجر تبعان ل لؾ أف يأخ  

االعتبارات اوخرل عند  بنظر االعتبار مستمزمات التخطيط االقت ادم بجانب
ممارستو لمنشاط التجارم كالبد مف اإلشارة أخيران الى أنو ال تأ ير لي ا القيد عمى 

 . ال تة التجارية لمتاجر
المدنل عمى انو  ال  ير المأ كف  ل الت ر ات  قانكفالمف  99تنص المادة 

 الداخمة تحت اإل ف بمنزلة البال  سف الرشد .
القانكف المدنل  لمكلل لف يحجر ال  ير المأ كف مف  811كتنص المادة 

 كيبطؿ اإل ف كلكف يجب اف يحجره عمى الكجو ال م أ نو بو .
تأ ف  ف. لممحكمة ا8مف القانكف المدنل عمى انو   818كتنص المادة 
ناع الكلل عف اإل ف كليس لمكلل اف يحجر عميو بعد  لؾ. تلم  ير المميز عند ام

 اف تعيد الحجر عمى ال  ير . . كلممحكمة بعد اإل ف7
ى ه المكاد تبحث  ل إ ف ال  ير المميز بالتجارة  كحتى ي  ف لم  ير بالتجارة 

 :(8)( مف القانكف المدنل98يشترط شركط  . ة ك ؽ نص المادة )
 .اف ي در ترخيص مف المحكمة لمكلل باف يأ ف لم  ير ح را مف سكء نية الكلل .8
 خمسة عشر سنة. أف ال يككف سف ال  ير اقؿ مف .7
 أف يككف اإل ف بادن اومر مق كرا عمى جزء مف أمكالو. .4

كيظير مف  حكل المادة السالتة ال كر أف ى ا الجزء مف الماؿ يجب أف 
ال يبال   ل مقداره ونو يد   إليو عمى سبيؿ التجربة  إ ا تحقؽ مف التجربة 

اف يت رؼ رشد المأ كف جاز لممحكمة أف ترخص الكلل بأف يأ ف لم  ير 
                                                 

 .71د. عبد الباقل البكرم  م در سابؽ  ص (8)
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 ل جمي  أمكالو كا  ا ظير مف التجربة عدـ رشده يم ل الكلل اإل ف  يرج  
 ال  ير إلى مركزه قبؿ اإل ف.
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 .نشر

مقدمػػة اوعمػػاؿ التجاريػػة كالتجػػار  -ف التجػػارمد. م ػػطتى كمػػاؿ طػػو  الػػكجيز  ػػل القػػانك  .8
الممكيػػػػػة التجاريػػػػػػة كال ػػػػػناعية  منشػػػػػػأة معػػػػػػارؼ  –القطػػػػػاع العػػػػػػاـ -كالشػػػػػركات التجاريػػػػػػة

 .8973اإلسكندرية  
 .8979  7النظرية العامة  طػ-د. نكرم طالبانل  القانكف التجارم .9
قػػػانكف التجػػػارم دراسػػػة  ػػػل المشػػػركع الرأسػػػمالل  دار د. ىػػػانل محمػػػد دكيػػػدار  مبػػػادن ال .81

 .881739الني ة العربية  بدكف سنة نشر  طػ
 ثانًيا. البحوث والمقاالت

  4/4/7187ـ 9:48الجػػػػػػػػػػػػػكرم  اوىميػػػػػػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػػػػػػة  شػػػػػػػػػػػػػبكة عمػػػػػػػػػػػػػاف القانكنيػػػػػػػػػػػػػة   .8
www.oman/c/al.net. 
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نػػػػكاع اوىميػػػػة كأىميػػػػة الكجػػػػكب كأىميػػػػة اوداء  بػػػػدكف سػػػػنة نشػػػػر   المكسػػػػكعة القانكنيػػػػة  أ .7
 .www.elawpedia.comص  87:84  7187
 ثالثًا. القوانين

 .8983( لسنة 41القانكف التجارم العراقل رقـ ) .8
 .8958( لسنة 31القانكف المدنل العراقل رقـ ) .7
 الع مانل. قانكف التجارة البرية .4
 .8999( لسنة 87قانكف التجارة الم رم رقـ ) .3
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