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 إقرار المشرف

 

أشهد أن هذا البحث الموسوم )االعمال التجارية بصيغة مشروع تجاري( قد جرى 
جامعة ديالى وهو جزء من متطلبات  /تحت إشرافي في كلية القانون والعلوم السياسية 

 نيل شهادة البكالوريوس في القانون .
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 داءـااله

 

 الى من سن اول قانون عمى ارضو

 الى ميد الحضارات 

 الى موطن االنبياء و الرسل و مثوى االئمة و الصالحين

 الى شيداء العراق االبطال

الى من لن انسى فضمو بعد فضل اهلل سبحانو و تعالى عمي طوال حياتي 
 ... والدي

 والدتي العزيزة : اداميا اهلل لنا بالصحة و السالمة

 عرفانًا بالجميل الى من شد أزري و اسند جيدي ... اخوتي ..

 

 

 

 

 الباحثة                                               
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 شكر و تقدير
أتوجو بعميق وخالص الشكر والتقدير ألستاذتي الفاضمة ) م . م وديان خالد عوده ( حيث كان 

تبخل لتفضميا باإلشراف عمي ىذا البحث اكبر األثر في إثراءه بأفكارىا النيرة ومعموماتيا فال 
 عمينا بنصائحيا . لذلك اشكر ىا الشكر الجزيل .

واتقدم بالشكر واإلحترام والتقدير ألساتذة قسم القانون خصوصًا واعضاء لجنة المناقشة 
 الموقرين .

واتقدم بالشكر الجزيل إلى مكتبة كمية القانون والعموم السياسية لما ابدوه لي من مساعدة 
 إلكمال ىذا البحث .

ان اتوجو بالشكر والتقدير إلى من قدم لي المساعدة او ساىم في ابداء المشورة وال يفوتني 
 والنصح في مسيرتي العممية .

 

 فشكرًا ليم جميعًا...

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة                                               
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 املقدمة 
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى خاتم النبيين و المرسمين سيدنا محمد )      

 دى بيداه الى يوم الدين .تصمى اهلل عميو و سمم ( و عمى من سار عمى دربو و اى

 اما بعد ...

دراسة االعمال التجارية بصيغة مشروع اىمية كبيرة حيث تبرز لنا طائفة من االعمال تمثل 
التجارية ىي غير االعمال التجارية المنفردة . فقد تضمن التعداد القانوني لألعمال التجارية 

ان االعمال  طائفة اخرى من االعمال ال يعتبرىا المشرع تجارية اال اذا اخذت شكل مشروع .
يباشرىا الشخص بصورة متكررة بحيث تصبح حرفة معتادة . ان يجب  بصيغة مشروع التجارية 

وأن ليا عدة شروط يجب ان يتضمنيا مثل ىذه االعمال كوجود تنظيم مسبق وان يقوم بالعمل 
عمى نحو مستمر وان يقوم بالعمل عمى وجو التكرار مما يعني ان االعمال التي تمارس لمرة 

تعد من ضمن طائفة ىذه االعمال . وكذلك بينا موقف القانون التجاري واحدة أو بشكل متقطع ال
العراقي الممغي والنافذ ونشير الى بعض االعمال التجارية التي تمارس بشرط االحتراف ومنيا 

 نقل االشياء والمقصود بالنقل وعمميات المصارف واىميتيا .

 اشكالية البحث
التجارة عنصر ميم من عناصر التطور و  رأيت ان اكتب في ىذا الموضوع لسبب ان    

االزدىار التي يعتمد عمييا البمد في كثير من الحاالت و ألزدىار التجارة التي ادت الى تعدد 
االعمال التجارية لذلك وجب ان ابين ما ىي االعمال التجارية بصيغة مشروع . وما موقف 

 المشرع العراقي من ىذه االعمال .وكيف تناوليا.

 بحثاهمية ال
معرفة االعمال التجارية و معرفة العناصر التي يجب توافرىا لكي يعتبر تتمثل أىمية البحث في 

بيان المقصود من معنى االحتراف   راء التي انقسمت فيبيان اآل و بصيغة مشروع العمل 
معرفة  االعمال التي ال تعتبر عماًل تجاريًا . وبيان موقف القانون العراقي من االعمال وكذلك 
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وانين السابقة من ذلك و الحالية و معرفة النقل التجارية الواردة بصيغة مشروع و معرفة الق
 القانون الذي ينظمو .و 

 
ل التجارية بصيغة مشروع في ولقد اتبعنا في بحثنا ىذا المنيج المقارن حيث تناولنا األعما       

 القانون العراقي والقوانين االخرى المقارنة.

 

 خطة البحث
 المبحث االول : ماىية االعمال التجارية بصيغة مشروع تجاري

 .المطمب االول : التعريف بالعمل التجاري بصيغة مشروع و نظامو القانوني

 .المطمب الثاني : موقف القانون العراقي

 : بعض االعمال التجارية بشرط االحتراف او بشكل مشروعالمبحث الثاني 

 .المطمب االول : نقل االشياء او االشخاص

 .المصارف عمميات  المطمب الثاني : 
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 المبحث االول

 ماىية االعمال التجارية بصيغة مشروع تجاري

ال تعتبر ( .1ىي تمك االعمال التي يباشرىا الشخص بصورة متكررة بحيث تصبح حرفة معتادة)
االعمال التجارية المنفردة وحدىا ىي االعمال المعتبرة تجارية بنص القانون . فقد تضمن التعداد 

, طائفة  العراقي تجاريال الخامسة من القانونالقانوني لالعمال التجارية , الذي ذكرتو المادة 
 . لمشرع تجارية اال اذا اخذت شكل مشروعاخرى من االعمال ال يعتبرىا ا

و قد اتفق الراي في الفقو و القضاء عمى ان المقاولة ) او المشروع ( تفترض توافر         
عنصرين او شرطين اساسيين : اواًل : سبق وجود تنظيم يستند اليو العمل يضمن القيام بو عمى 
نحو مستمر . و تتضح معالم ىذا التنظيم في مجموعة من الوسائل المادية و القانونية الالزمة 

ستمرارية العمل او النشاط التجاري مثل توفير مواد االنتاج و اتخاذ مكان مناسب و اعداده ال
لممارسة ىذا النشاط . و كذلك استخدام الغير او المضاربة عمى عمميم اي شراء عمل الغير 
لقاء اجر ثابت يقصد بيع ثمرة ىذا العمل بثمن اكبر من االجر و تحقيق الربح من وراء ذلك . و 

بر استخدام الغير , في نظر البعض , احد العناصر الجوىرية الدالة عمى وجود المقاولة او يعت
 المشروع التجاري . 

عتبرة تجارية , في المادة ثانيًا : القيام بالعمل عمى وجو التكرار . فاالشارة الى االعمال الم
ًا اخرى يفترض ان المقاولة ) بمفظ عمل احيانًا و لفظ مقاولة احيانن التجاري , الخامسة من القانو 

او المشروع ( تتطمب عدم القيام بالعمل مرة واحدة او مرات محدودة بشكل متقطع و انما تكرار 
 . (2)القيام بيذا العمل عمى وجو متصل و معتاد 

 و سوف نقسم ىذا المبحث الى مطمبين :    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67,ص 1987د. باسم محمد صالح , القانون التجاري , دار الحكمة , مطبعة جامعة بغداد , (:1)

 – 75, ص 1999طبوعات الجامعية , د. عمي البارودي و د. محمد السيد الفقيو , القانون التجاري , دار الم (2)
 . 76ص
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 المطمب االول

 التعريف بالعمل التجاري بصيغة مشروع و نظامو القانوني

. تاركًا ذلك لمفقو , و قد انقسم الفقو في بيان  (1)لم يوضح المشرع في مصر او فرنسا معنى االحتراف         
, الى ان العمل الذي تكون مزاولتو عمى وجو  (2)راف . فقد ذىب جانب من الفقو حتالمقصود من معنى اال

االحتراف ىو العمل الذي يتم في شكل مقاولة او مشروع , و يشرح ىذا الراي االعمال الواردة في فقرات المادة 
 الخامسة تحت عناوين تتضمن  كممة "مقاوالت" مثل مقاوالت التوريد و مقاوالت الصناعة .

لسنة  17اولة العمل عمى وجو االحتراف الوارد في قانون التجارة المصري رقم و معنى ذلك ان عبارة مز        
ة الممغي , و انو من وجو نظر ىذا االتجاه ىي مرادف لكممة مقاولة او مشروع الواردة في قانون التجار  1999

 لكي يكون العمل تجاريًا يجب توافر ثالثة شروط ىي :

 تصل بالشخص الى درجة احتراف ىذا العمل . تكرار العمل بصورة مستمرة و منتظمة – 1

و المعدات مجموعة من الوسائل المادية) كاآلالت ان يتم ىذا التكرار من خالل تنظيم او مشروع يتمثل في  – 2
 و المحل و المواد االولية ( و البشرية ) كالعمال و المستخدمين( .

 . (3)ان يقوم المشروع بالمضاربة عمى ىذه الوسائل المادية و البشرية  – 3

, الى االحجام عن استخدام تعبير المقاولة , بعد ان ىجره المشرع  (4)بينما ذىب جانب اخر من الفقو        
عبير , و لكنو ابقى عمى مضمون ىذا الت 1999لسنة  17( من قانون التجارة المصري رقم 5في نص المادة )

تقتضي تكرار العمل و ان تكون ممارستو في  -من وجية نظر ىذا االتجاه –فمزاولة العمل عمى وجو االحتراف 
اطار منتظم تتوافر لو مظاىر خارجية ) المحل و االالت و العمال ( و مع ذلك يخفف اصحاب ىذا الجانب 

لخارجية ليذا التنظيم ليست شرطًا لتوافر , و يقررون بان المظاىر امن اىمية ىذا التنظيم المدعم بالمظاىر 
 . (5)االحتراف الذي يتحقق وجوده بتحقيق استمرار و انتظام النشاط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , 164, ص 2118 – 2117عربية , القاىرة , , دار النيضة ال 1(: د. عصام حنفي محمود , القانون التجاري , جـ1)

 . 97, ص 1999(: د. سميحة القميوبي , القانون التجاري , دار النيضة , 2)

 . 69(: د. مصطفى كمال طو , الوجيز في القانون التجاري , منشأة المعارف , بدون سنة نشر , ص3)

 . 86, ص 2111, دار النيضة ,  (: د. ثروت عبد الرحيم , شرح القانون التجاري المصري الجديد4)

 . 83, ص 1985(: د. حسني المصري , دروس في القانون التجاري , 5)
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و نحن نذىب الى تأييد االتجاه االول , ذلك الن الصناعة من االعمال التي تظير فييا اىمية 
ان المدعم باالمارات الخارجية , حيث يشترط العتبار الصناعة عماًل تجاريًا عنصر التنظيم 

تكون عمى قدر من االىمية بحيث يمكن القول بوجود عنصر المضاربة عمى االالت و العمال , 
اما اذا اقتصرت اعمال الصناعة عمى الشخص نفسو او بمعاونة عدد قميل من العمال او افراد 
اسرتو , فان اعمالو تخرج عن نطاق القانون التجاري و يكون الشخص اقرب الى طائفة الحرفيين 

 الى طائفة الصناع .ال 

  

و عمى ذلك ال تعتبر اعمااًل تجارية اعمال الحرفيين مثل الخياط و النجار و السباك و الحداد    
و ليس عمى وسائل و الحالق و النقاش و غيرىا النو يعتمد في نشاطو اساسًا عمى جيده البدني 

ى خطة موضوعية و لو مادية و بشرية ذات اىمية يمكن ان يطمق عمييا لفظ مشروع يسير عم
, و حتى لو قام الحرفي بممارسة نشاطو في شكل يمكن ان يطمق عميو  (1)مقومات اساسية 

مشروع فان عممو ال يعتبر تجاريًا ايضًا النو ال يضارب عمى عمل الغير , و عمى ذلك يمكن 
لتاجر لمن القول ان االحتراف يستمزم التكرار و التنظيم و المضاربة , و المشرع يكسب صفة ا

 يحترف ممارسة االعمال التجارية باسمو و لحسابو .

( 5في المادة ) 1984لسنة  (31)رقم  النافذ و قد قام المشرع التجاري في قانون التجارة       
و ىي اعمال يمكن  بتعداد االعمال التي تعتبر تجارية اذا تم مزاولتيا عمى وجو االحتراف ,

 . (2)ضافة اعمال تجارية جديدة القياس عمييا إل

 

 

 

______________ 

 . 83(: د. حسني المصري , مصدر سابق , ص1) 

 . 167(: د. عصام حنفي محمود, مصدر سابق , ص2)
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 ( نوردىا فيما يمي :5و توجد مالحظات عمى نص المادة )       

و ان المشرع في المجموعة التجارية الممغاة لم ينص صراحة عمى ان يتم التوريد عمى وجو االحتراف  – 1
 لكن كان ىذا يفيم ضمنًا من معنى التوريد , اذ يفترض تكرار وقوع العمل عمى فترات دورية و منتظمة .

ي و لو كان القائم بيا غير كانت السمسرة تعتبر عماًل تجاريًا منفردًا تخضع الحكام القانون التجار  – 2
 17, و لكن جاء المشرع في القانون التجاري رقم  (1)محترف السمسرة بل و لم قام بو مرة واحدة او عرضًا 

و اعتبر السمسرة عماًل تجاريًا اذا تم مزاولتيا عمى وجو االحتراف ايًا كانت طبيعة العمميات  1999لسنة 
 التي يمارسيا السمسار .

ن البحري و لم تنص عمى انواع التأمين البري موعة التجارية الممغاة عمى تجارة التامينصت المج – 3
ر ت تظير اىميتيا في الحياة العصرية , و ازاء صحة المجموعة التجارية الممغاة استقاالخرى التي بدأ

و قد قام المشرع مين البحري , ي عماًل تجاريًا بالقياس عمى التأمين البر القضاء عمى اعتبار مقاوالت التأ
/ه( باعتبار التامين 51بتصحيح ىذه االوضاع و قضى في المادة ) 1999لسنة  17في قانون التجارة رقم 
 عماًل تجاريًا اذا تم مزاولتو عمى وجو االحتراف .عمى اختالف انواعو 

القضاء في ظل ايضًا لم تنص المجموعة التجارية الممغاة عمى تجارة استيداع البضائع , و قد استقر  – 4
المجموعة الممغاة عمى اعتبار مقاولة االيداع في المخازن العامة عماًل تجاريًا و لكن جاء المشرع في قانون 

/ز( زاد عمى ذلك وسائط النقل و 51و نص عمى ذلك صراحة في المادة ) 1999لسنة  17التجارة رقم 
 ى وجو االحتراف .معالمحاصيل و غيرىا من االعمال التجارية اذا تم مزاولتيا 

ان المجموعة التجارية الممغاة كانت تعتبر اعمال البنوك و الصرافة عماًل تجاريًا منفردًا اي حتى لو  – 5
وقع مرة واحدة فقط او لصالح شخص غير تاجر , رغم ان ىذه العمميات ال تقع اال عمى وجو المقاولة و 

عمى اعتبار اعمال البنوك و الصرافة عماًل تجاريًا  1999لسنة  17االحتراف لذلك نص قانون التجارة رقم 
 .  (2)اذا تم مزاولتيا عمى وجو االحتراف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31(: د. سميحة القميوبي , مصدر سابق , ص1)

 . 168ص – 167(: د. عصام حنفي محمود , مصدر سابق , ص2)
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عماًل تجاريًا كل ما  عمى اعتبارالممغاة  1883ة الصادرة عام ينصت المجموعة التجار  – 6
يتعمق بالمحالت و المكاتب التجارية و غيرىا من المحالت المعدة لمبيع بالمزايدة و لم تقم 

بين طبيعة نشاطيا , و قد قام القانون التجاري رقم بتوضيح عمل ىذه المحالت و المكاتب او ت
ببيان ذلك و نص عمى اعمال الدور و المكاتب التي تعمل في مجال النشر و  1999لسنة  17
الت الكاتبة و غيرىا و محال البيع بالمزاد العمني كل ىذه باعة و التصوير و الكتابة عمى اآلالط

 تيا عمى وجو االحتراف .االعمال تعتبر تجارية بشرط ان يتم مزاول

ايضًا مشروع تربية الدواجن و المواشي و  1999لسنة  17كما اضاف قانون التجارة رقم  – 7
 غيرىا بقصد بيعيا و اعتبرىا عمل تجاري اذا تم مزاولتيا عمى سبيل االحتراف .

النقل البري و النقل في المياه الداخمية لم يكن منصوصًا عميو في المجموعة التجارية الممغاة  – 8
بالقياس عمى النقل البحري المنصوص عميو , الى ان الراي كان مستقرًا عمى اعتباره عماًل تجاريًا 

في المياه و نص عمى تجارية النقل البري و النقل  1999لسنة  17و قد جاء قانون التجارة رقم 
 الداخمية اذا تم مزاولتيا عمى وجو االحتراف .

كانت المجموعة التجارية الممغاة تعتبر الوكالة بالعمولة عماًل تجاريًا اذا تم مزاولتيا عمى  – 9
سبيل االحتراف دون ان تضيف انواع الوكالة التجارية االخرى مثل وكالة العقود , و قد جاء 

ليكون اشمل في التعبير و نص عمى تجارية الوكالة التجارية  1999لسنة  17قانون التجارة رقم 
 اذا تم مزاولتيا عمى وجو االحتراف .

/د( 5عندما نص في المادة ) 1999لسنة  17وحسنًا فعل المشرع في قانون التجارة رقم        
و لم يكتفي وفقًا عمى اعتبار الوكالة التجارية عماًل تجاريًا اذا تم مزاولتيا عمى وجو االحتراف , 

لما كان متبع في القانون التجاري الممغي عمى تجارية الوكالة بالعمولة فقط , حيث ان الوكالة 
 بالعمولة تعتبر نوعًا من انواع الوكالة التجارية بجانب وكالة العقود .

( 5) بعد ابداء ىذه المالحظات سوف نقوم بتعداد االعمال التجارية التي نصت عمييا المادة     
 . (1)عمى اعتبارىا تجارية و اذا تمت مزاولتيا عمى وجو االحتراف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 171ص – 169د. عصام حنفي محمود , مصدر سابق , ص(: 1)
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بناءًا عمى تنظيم مييأ مسبقًا , بعبارة اخرى ىي تمك حيث تستمزم ىذه االعمال وقوع العمل 
االعمال التي يباشرىا الشخص بصورة متكررة بحيث تصبح حرفة معتادة . و يحدد المشرع ىذه 

 االعمال من خالل نص المادة الخامسة من قانون التجارة و كما يمي:

 توريد البضائع و الخدمات .  -1
 مكاتب االستيراد و التصدير .استيراد البضائع او تصديرىا و اعمال  -2
 الصناعة و عمميات استخراج المواد االولية . -3
 النشر و الطباعة و التصوير و االعالن . -4
 مقاوالت البناء و الترميم و اليدم و الصيانة . -5
السياحة و الفنادق و المطاعم و دور السينما و المالعب و دور العرض  خدمات مكاتب -6

 المختمفة االخرى .
 محالت المزاد العمني .البيع في  -7
 نقل االشياء و االختصاص . -8
 شحن البضائع او تفريغيا او اخراجيا . -9

 استيداع البضائع في المستودعات العامة . -11
 التعيد بتوفير متطمبات الحفالت و غيرىا من المناسبات االجتماعية . -11
 عمميات المصارف . -12
 التأمين . -13
لة بالنقل و الداللة و اعمال الوساطة التجارية الوكالة التجارية و الوكالة بالعمولة و الوكا -14

 . (1)االخرى 

عدد االعمال التي  1999لسنة  17يتضح مما سبق ان المشرع في قانون التجارة رقم        
 تعتبر تجارية اذا تم مزاولتيا عمى وجو االحتراف , و لكنو في نفس الوقت فتح المجال الضافة

( من قانون التجارة , حيث ان نص ىذه 7اعمال تجارية جديدة بالقياس من خالل نص المادة )
المادة يشمل االعمال التجارية المنفردة , و االعمال التجارية عمى سبيل االحتراف , و االعمال 

 . (2)انت او جوية بحرية كالمتعمقة بالمالحة التجارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 62صمصدر سابق ,  (: د. باسم محمد صالح , 1)

 . 211(: د. عصام حنفي محمود , مصدر سابق , ص2)
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 المطمب الثاني

 موقف القانون العراقي
بقصد التعرف عمى موقف القانون العراقي من نظرية العمل التجاري , نبين اواًل موقف قانون       

 التجارة السابقين ) فقرة اواًل( عمى ان نعقبو ببيان موقف القانون الحالي ) فقرة ثانيًا ( .

 اواًل : موقف قانوني التجارة الممغيين

بان االعمال التجارية ىي تمك  1943لسنة  61سبق رقم ( من قانون التجارة اال13نصت المادة )      
االعمال التي يقوم بيا الشخص بقصد المضاربة . و المضاربة ىي توخي الكسب بطريقة تداول 

( من القانون المذكر 14المعامالت سواء أكان الشخص تاجرًا او غير تاجر ... و كذلك نصت المادة )
 تية مطمقًا بقطع النظر عن صفة القائم بيا و نيتو :الى ان االعمال المتعمقة باالمور اال

 و لحامل الشيكات .البوليصات و السندات المر  -1
 الوكالة بالعمولة . -2
 الداللة . -3
 الصرف و المبادالت المالية . -4
 معامالت المصارف العامة و الخاصة . -5
 الحساب الجاري . -6
 االموال المودعة فييا .المستودعات العامة و وثائق االستالم و الرىن المعطاة لقاء  -7
( من 15تأسيس الشركات التجارية و بيع و شراء اسيميا و سندات استعرافيا . ثم اشارت المادة ) -8

 القانون المذكور الى ان " تعد االعمال المتعمقة بما ياتي تجارية :
 النقل برًا او في االنير او البحيرات او بواسطة اليواء . - أ

 تسميم اموال منقولة .التعيد باالنشاء وبالصنع و ب - ب
المعامل و المصانع و المطابع و التصوير الشمسي و الطبع الحبري و النشر و الصحافة و االعالنات  - ت

 و بيع الكتب .
 المحالت المعدة لمجميور كالمالعب و السينمات و الفنادق . - ث
 . (1)مؤسسات توزيع الماء و الكيرباء و الغاز و اجراء المكالمات التميفونية  - ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: د. صالح الدين الناىي , الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي , النظرية العامة في التجارة و القانون التجارية و االعمال 1)
 . 57, ص 1962,  , بغداد 4( , ط8التجارية و التاجر )
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ذلك الن المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور اصبغت الصفة التجارية عمى االعمال الواردة 
 . (1)فييا بغض النظر عن صفة او نية من صدرت عنو , اي من دون اشتراط المضاربة 

و خالفًا لموقف مبمغو  -فمم يتضمن  1971لسنة  149اما قانون التجارة السابق رقم        
 3تعريفًا لمعمل التجاري , بل اكتفى بسرد طائفة من االعمال في المواد  –قانون التجارة االسبق 

 . 1971لسنة  149( من قانون التجارة رقم 3, حيث نصت المادة ) 5 –

 -:يعتبر عماًل تجاريًا 

 شراء المنقوالت ايًا كان وعيا بقصد بيعيا او تأجيرىا بذاتيا او بعد تييئتيا بصورة اخرى . -1
 بيع او تاجير المنقوالت السابق شراؤىا عمى الوجو المبين في الفقرة السابقة . -2
 استئجار المنقوالت بقصد تأجيرىا و كذلك ايجارىا الى الغير . -3
لسندات المر و الشيكات . كتصريفيا و تظييرىا و وفاء جميع العمميات المتعمقة بالسفاتج و ا -4

 قيمتيا ايًا كانت صفة ذوي الشأن فييا و ايًا كانت طبيعة العمميات التي انشئت من اجميا .
 .  (2)تأسيس الشركات التجارية و بيع و شراء اسيميا و سندات استقراضيا  -5

" تعتبر االعمال التجارية  1971 لسنة 149( من قانون التجارة رقم 4و نصت المادة )       
 االتية تجارية اذا كانت مزاولتيا عمى سبيل االحتراف :

 توريد البضائع . - أ
 الصناعة . - ب
 النقل البري و النقل في المياه الداخمية . - ت
 الوكالة التجارية و الداللة . - ث
 التأمين عمى اختالف انواعو . - ج
 ( .عمميات المصارف و الصيارفة و سوق المضاربة )البورصة - ح
 . (3)الحساب الجاري  - خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 48, ص 1961, بغداد ,  1(: د. احمد البسام , القانون التجاري , جـ1)

 . 1971لسنة  149( من قانون التجارة رقم 3(: المادة )2)

 . 1971لسنة  149( من قانون التجارة رقم 4المادة )(: 3)
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 استيداع البضائع و وسائط النقل و المحاصيل او غيرىا . - د
النشر و الطباعة و التصوير و االذاعة بطريق الراديو او التمفزيون و الصحافة و نقل  - ذ

 االخبار او الصور و االعالن .
 كالمناجم و المحاجر و منابع النفط و غيرىا .العمميات االستخراجية لمواد الثروة الطبيعية  - ر
 مقاوالت بناء العقارات او ترميميا او ىدميا او تعديميا . - ز
شراء العقارات و الحقوق العينية العقارية بقصد بيعيا و بيعيا بعد شرائيا بالقصد  - س

 المذكور .
اتب اعمال مكاتب السياحة و مكاتب التصدير و االستيراد او االخراج الكمركي و مك - ش

 االستخدام و محال البيع في المزاد العمني .
 اعمال الفنادق و المطاعم و السينمات و المالعب و المالىي . - ص
 تأجير و استئجار الدور و الشقق و الغرف مؤثثة او غير مؤثثة . - ض
 . (1)توزيع المياه او الغاز  - ط

 ( عمى ان :5و كذلك نصت المادة )

 صيانتيا . بناء السفن او الطائرات و اصالحيا او - أ
 شراء او بيع او تأجير او استئجار السفن او الطائرات بقصد االستثمار . - ب
 شراء ادوات او مواد تموين السفن او الطائرات . - ت
 النقل البحري او الجوي . - ث
 عمميات الشحن و التفريغ . - ج
 . (2)استخدام المالحين او الطيارين  - ح

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1971لسنة  149( من قانون التجارة رقم 4(: المادة )1)

 . 1971لسنة  149( من قانون التجارة رقم 5(: المادة )2)

 



18 
 

 الحالي : 4991لسنة  03ثانيًا : موقف قانون التجارة رقم 

منيجًا مغايرًا لموقف قانوني التجارة الممغيين اذ اكتفى بالنص  1984لسنة  31تبنى قانون التجارة رقم      
في المادة الخامسة منو عمى ان ) تعد االعمال التالية اعمااًل تجارية اذا كانت بقصد الربح و يفترض فييا 

لنص قائمة باالعمال التي عدىا من قبيل االعمال التجارية , ىذا القصد ما لم يثبت العكس ... ( ثم يورد ا
يكون انشاء االوراق التجارية و العمميات المتعمقة بيا عماًل تجاريًا بصرف ( الى ان ) 6ثم اشار في المادة )

 النظر عن صفة القائم بيا و نيتو ( و نبدي المالحظات االتية بشأن النصوص المتقدمة :

قد رجح معيار المضاربة بشكل  –كما يتضح من نص المادة الخامسة  –لتجارة الحالي ان قانون ااواًل : 
, ال تعد تجارية اال اذا تمت بقصد الربح , بل ان  ةالمذكور  غير واضح , فاالعمال الواردة في المادة

 المشرع افترض وقوعيا بقصد تحقيق القصد المذكور .

نشاء االوراق التجارية و سادسة الى ان االعمال المتعمقة  بإالمادة الثانيًا : ان قانون التجارة اختار في 
العمميات المتعمقة بيا عماًل تجاريًا بصرف النظر عن صفة القائم بيا و نيتو , اي بصرف النظر عما اذا 
ًا كانت قد تمت بقصد الربح او من دونو , و سواء كان القائم بيا تاجرًا او غير تاجر , و ىذا يعد تكريس

و قانون التجارة  14مادة  1/ف 1943لسنة  61لما استقر عميو القانون العراقي في ظل قانون التجارة رقم 
بما يمثل استثناء عمى القاعدة المقررة في المادة الخامسة التي تقدم  3مادة  4/ف 1971لسنة  149رقم 

 ذكرىا .

اال انو  –مع ترجيحو لمعيار المضاربة  –لقانون ثالثًا : ان بعض شراح قانون التجارة الحالي يرى بان ىذا ا
بالعمل التجاري و التمييز بينو و بين العمل المدني ,  عايير التي اقترحيا الفقو لمتعريفلم ييمل باقي الم

كمعيار التداول او المشروع , اذ ال يمكن االكتفاء بمعيار المضاربة وحده لتبرير الصفة التجارية لالعمال 
لمادة الخامسة من القانون المذكور , و انما ينبغي الرجوع الى باقي المعايير , فاالعمال الواردة في ا

التجارية التي اشار الييا القانون التي تمارس بقصد الربح , يتضمن اغمبيا و بالضرورة مفيوم المشروع 
ار لمعمل التجاري اخذًا التجاري و التداول و ىذا ما يدعوا الى القول بان المشرع العراقي اخذ اكثر من معي

و ان لم  –. فمعيار المضاربة  (1)باالعتبار متطمبات الواقع العممي و التطور المتالحق لمنشاط التجاري 
 . (2)اال انو باالمكان تكممتو بمعايير اخرى  –يكن معيارًا جامعًا مانعًا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 38(: د. باسم محمد صالح , مصدر سابق , ص1)

 . 41, ص 1998, االصدار االول , عمان ,  1مكتبة دار الثقافة لمنشر و التوزيع , ط( 11(: د. اكرم ياممكي , القانون التجاري )2)
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 ( من ىذا لقانون عمى :5حيث نصت المادة )    

 ييا ىذا القصد ما لم يثبت العكس بقصد الربح . و يفترض ف تالتالية اعمااًل تجارية اذا كانتعتبر االعمال 

 اواًل: شراء او استئجار االموال منقولة كانت ام عقارًا الجل بيعيا او ايجارىا .

 .  الخدمات و البضائع توريدثانيًا : 

 . التصدير و االستيراد مكاتب اعمال و تصديرىا او البضائع استيرادثالثًا : 

 . االولية المواد استخراج عمميات و الصناعةرابعًا : 

 . االعالن و التصوير و الطباعة و النشرخامسًا : 

 . الصيانة و اليدم و الترميم و البناء مقاوالتسادسًا : 

 المختمفة العرض دور و المالعب و السينما دور و المطاعم و الفنادق و السياحة مكاتب خدماتسابعًا : 
 . االخرى

 . العمني المزاد محالت في البيعثامنًا : 

 االشخاص . و االشياء نقلتاسعًا : 

 . خراجياستا او تفريغيا او البضائع شحنعاشرًا : 

 . العامة المستودعات في البضائع استيداعحادي عشر : 

 . االجتماعية المناسبات من غيرىا و الحفالت متطمبات بتوفير التعيدثاني عشر : 

 . المصارف عممياتثالث عشر : 

 . التأمينرابع عشر : 

 التعامل في اسيم الشركات و سنداتيا .خامس عشر : 

 التجارية الوساطة اعمال و الداللة و بالنقل الوكالة و بالعمولة الوكالة و التجارية الوكالةسادس عشر : 
 . (1) االخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1984لسنة  31( من قانون التجارة رقم 5(: المادة )1)
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 المبحث الثاني

 بعض االعمال التجارية بشرط االحتراف او بشكل مشروع

اضفى المشرع في المادة السادسة من القانون التجاري الصفة التجارية عمى عدد من        
االعمال بنص القانون حتى لو تمت لمرة واحدة , في حين لم يعد بعض االعمال االخرى التي 
ذكرىا في المادة نفسيا اعمااًل تجارية اال اذا تمت من خالل مشروع , الن تجارية ىذه االعمال 

ستمد من العمل ذاتو و طبيعة موضوعو او من صفة الشخص القائم بيا بل من شكل التنظيم ال ت
 الذي يستند اليو و ىو المشروع .

 و المفيوم المتفق عميو في الفقو و القضاء لمعنى المشروع يتطمب شرطين اساسيين :     

نية و المادية لقيامو عمى اوليما : يجب ان يستند المشروع الى تنظيم سابق مييأ بالوسائل القانو 
نحو مستمر كاختيار المكان المناسب مثل فتح محل تجاري او مستودع او مكتبة , و تييئة مواد 
العمل و وسائمو , و اتخاذ اسم تجاري و استخدام عدد كبير من العمال , و الواقع ان الستخدام 

عمل العمال ىي تميز  العمال اىمية خاصة في استنباط شرط المشروع , الن المضاربة عمى
التاجر من الحرفي الذي يصنع بنفسو ما يبيعو من دون ان يضارب عمى عمل الغير مثل النجار 

 و الحداد و الخياط فيم ليسوا تجارًا و ال يكتسبون صفة التاجر بل ىم حرفيون .

ىو  ثانييما : تكرار العمل عمى نحو متصل معتاد اي مزاولتو عمى سبيل االحتراف و التكرار
الزمة لمشرط االول المتعمق بالتنظيم ذلك ان وجود التنظيم يتضمن و يفترض ان نتيجة منطقية 

العمل ليس لمن يباشره لمرة واحدة و انما عمى نحو متكرر . و سنبحث االن بعض ىذه المشاريع 
 , و كما يمي : (1) النافذ من قانون التجارة ي ذكرىا المشرع في المادة الخامسةالت

 المطمب االول : نقل االشياء او االشخاص .

 المصارف.عمميات  المطمب الثاني : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 :)www.arabe .ency.com  
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 المطمب االول

 نقل االشياء او االشخاص
يقصد بالنقل بوجو عام بانو ) اتفاق يمتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء من مكان        

. و يتم النقل بناءًا عمى عقد نقل بين الناقل و راغب السفر او ( 1)الى اخر لقاء اجر معين ( 
فًا او صاحب البضاعة يمتزم بمقتضاه الناقل بتوصيل المسافر الى المكان المتفق عميو سميمًا معا

توصيل البضاعة غير ىالكة او تالفة في الميعاد المتفق عميو مقابل التزام الطرف االخير بدفع 
 االجر المتفق عميو .

و قد نصت الفقرة )جـ( من المادة الخامسة عمى اعتبار النقل البري و النقل في المياه        
ن خالل مشروع , عمى النحو السابق الداخمية , عماًل تجاريًا و يعني ذلك لزوم ان يتم النقل م

تفصيمو بشأن تحديد مدلول االحتراف فقيام الشخص بعممية نقل منفردة او عمى نحو متقطع ال 
و اخذ بما استقر عميو الفقو يجعل من نشاطو نشاطًا تجاريًا . يتسم باالستمرارية و االنتظام , ال

ت المادية , فان قيام الحمال او مالك من استمزام عنصر المضاربة عمى عمل الغير في المقاوال
بمباشرة نشاط النقل ال يجعل منو نشاطًا تجاريًا و ال يجعل القائم بو تاجرًا , و انما السيارات 

تكون في مجال النشاط الحرفي عمى النحو السابق تفصيمو و لكن اذا قام شخص بشراء عدد من 
م عن طريق نسبة من ايراد عمميات النقل , سيارات االجرة , و عيد بيا الى سائقين مع محاسبتي

فان المالك يعد مباشرًا لنشاط تجاري لتوافر عنصر المضاربة عمى عمل السائقين , اما السائق 
فال يعد عممو عماًل تجاريًا .كما يستوي ان يكون الناقل شخصًا طبيعيًا او اعتباريًا , او ىيئة 

 عامة او مشروعًا عامًا او مصمحة حكومية.

فيعتبر النقل بالسكك الحديدية نشاطًا تجاريًا و كذلك نشاط ىيئة النقل العام , و لكن ال     
تكتسب ىذه الييئات صفة التاجر الن فكرة "تقديم الخدمات العامة" و غمبة صفة "المرفق العام" 

 . (2)تحول دون ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبادئ و االحكام , مركز البحوث القانونية , وزارة النقل , بغداد ,  -(: د. مجيد حميد العنبكي , قانون النقل العراقي1)
 . 15, ص 1984

االموال التجارية (, دار الكتب  -التاجر –االعمال التجارية  )(: د. غادة عماد الشربيني , القانون التجاري الجديد2)
 . 81ص – 79, ص 2111القانونية , مصر , 
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الذي يضم احكامًا  1983لسنة  81ويخضع النقل لقانون خاص مستقل ىو قانون رقم        
 تنظم كافة صور النقل من بري او نيري او بحري .

بصرف النظر عن الوسيمة التي و يراد بالنقل البري ىو النقل الذي يحصل عمى االرض و     
تستخدم في النقل . اما النقل النيري ىو النقل الذي يجري في المياه االقميمية الداخمية و تعرف 

سواء كانت  جنائب التي تعمل بجيد بدني او الى( بواسطة الزوارق او المراكب او ال151المادة )
رع و البحيرات و غيرىا من المسالك مسحوبة او مدفوعة و التي توجب االنيار و الجداول و الت

 المائية ضمن اراضي الجميورية العراقية .

اما النقل الجوي فيو : ) نقل الشخص و نقل الشيء جوًا متى قام بو ناقل محترف ( . و        
يقصد بالنقل البحري كل )اتفاق يمزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء بسفينة او ما شاكميا 

 الى اخر لقاء اجر ( . بحرًا من مكان

بالضرورة عميو  فانو يعتبر عمل تجاري محترفالمستعممة في النقل  و ايًا كانت الوسائط       
ترف النقل بنقل اشخاص او اشياء في الواسطة التي يممكيا فان العمل يعتبر اذا قام شخص ال يح

ىذا التصور طبعًا دنيًا حتى لو تقاضى ىذا الشخص عن ذلك النقل اجرة معينة و ينصرف 
 .( 1)لعممية النقل المنفردة التي قد تقع في فترات متفاوتة 

و يعتبر النقل تجاريًا ايًا كانت صفة القائم بو , اي سواء كان من اشخاص القانون العام        
كالدولة و المؤسسات العامة , او من اشخاص القانون الخاص كاالفراد و الشركات الخاصة . و 

لنقل بالنسبة لمشاحن او المسافر تجاريًا اال اذا كان يتصل بالنشاط التجاري , اما بالنسبة ال يعد ا
لمناقل فيو تجاري في جميع االحوال و اختمف الرأي حول تجارية بعض انواع النقل , كنقل 
 االثاث و االمتعة عمى اعتبار انو التزام ثانوي بالنسبة اللتزامات الناقل و كذلك بالنسبة لنقل

 . (2)الجنائز . بيد ان الراجح ىو ان ىذه الصور من النقل تجارية كصور النقل االخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 72ص -71(: د. باسم محمد صالح , مصدر سابق , ص1)

 . 117, ص 1971, القانون التجاري , القاىرة ,  يونس(: د. عمي حسن 2)
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فجميع العمميات متعمقة بالنقل البري او الجوي او النيري اعمااًل تجارية , سواء قام بيا       
االفراد او مؤسسات تابعة لمدولة , و ميما كانت الوسيمة المستخدمة في النقل , و سواء أكان 

لنقل البحري فيو غير مشمول بيذه الفقرة و انما يخضع لحكم المادة يًا او دوليًا , اما امالنقل داخ
 السابعة .

و نظرًا الىمية النقل في نطاق النشاط التجاري النو يسيم في تداول الثروات و يزيد من      
,  االردني من قانون التجارة 78-68قيمتيا , فقد نظم المشرع احكام النقل البري في المواد من 

, و احكام النقل  1972لسنة  12النقل البحري فقد نظميا قانون التجارة البحرية رقم اما احكام 
باالضافة الى االتفاقيات الدولية التي صادق  1985الجوي نظميا قانون الطيران المدني لعام 
و  1944و تعديالتيا و اتفاقية شيكاغو لعام  1929عمييا االردن مثل اتفاقية وارسو لعام 

 تعديالتيا .

اما بالنسبة لمطرف االخر في و عقد النقل يعتبر عماًل تجاريًا بطبيعتو بالنسبة لمناقل ,        
العقد , فان العمل ال يعتبر تجاريًا بالنسبة لو اال اذا كان تاجرًا و اجري العقد المور تتعمق 

 . (1)بتجارتو 

نقل ينقسم الى نقل بري , جوي , الذي يسمك عند ال نقل عمى انواع فبالنسبة الى الطريقو ال      
نيري , و بصري , اما من حيث وسائل النقل فقد يكون النقل بالسيارة او بالطائرة او بالقارب او 

نقل الشخص او الشيء فيطمق عميو عندئذ النقل المتعدد بالسفينة و قد تتعد الوسائط التي يتم بيا 
 . (2)الوسائط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, الدار العممية الدولية لمنشر و التوزيع و دار الثقافة لمنشر و  1(: د. عزيز العكيمي , الوجيز في القانون التجاري , ط1)
 . 37ص,  2111التوزيع , االصدار االول , عمان , 

,  2114, مكتبة دار الثقافة لمنشر و التوزيع , عمان ,  1, ط 1(: د. فوزي محمد سامي , شرح القانون التجاري , جـ2)
 . 48ص
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 المطمب الثاني

 عمميات المصارف

 

تؤلف ىذه العمميات مجموعة كبيرة مختمفة من االعمال مرتبطة ارتباطًا بالنشاط الواسع        
لممؤسسات المصرفية . و يقصد بيذه االعمال جميع العمميات التي ترد عمى النقود او االوراق 

 المالية و التجارية و االئتمان .

و يبغي من وراء ذلك تحقيق مردود  و القائم بيذه االعمال انما يتوسط في تداول الثروة    
و تتم عمميات المصارف من قبل مؤسسات صيرفة متخصصة و تعد  . (1) –ربح  –ايجابي 

اعماليا تجارية سواء كانت تمك المؤسسات خاصة تعود لالفراد ام عامة من ضمن مؤسسات 
 : و من عمميات المصارف ما يمي, و بغض النظر عن صفة المتعامل . القطاع العام 

عمميات الصرف : و يقصد بالصرف مبادلة النقد بالنقد و مثالو ان يستبدل الشخص نقودًا من 
عممو معينة بنقود من عممو اخرى , و استبدال النقد الوطني بنقد اجنبي او استبدال النقود الذىبية 

 باخرى فضية او من اي معدن اخر .

يدوي او كما يسمى ايضًا بالصرف و الصرف اما يدوي او صرف مسحوب . و الصرف ال     
المحمي ىو تغيير النقد في ذات المكان نظير عمولة معينة و يحصل عن طريق المناولة اليدوية 

 كمن يستبدل العممة العراقية بعممة اجنبية مباشرة في المصارف .

دًا اما المصرف المسحوب فيو الصرف الذي يتم بتسميم النقد عمى ان يقدم ما يقابمو نقو      
اجنبية في يد اخر لقاء عمولة معينة . و ينفذ ىذا الصرف من خالل شيك مسحوب او رسالة 

 . (2)اعتماد " خطاب موجو" او حوالة مصرفية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 245, ص 1983ود و عمميات البنوك التجارية , (: د. عمي البارودي , العق1)

 . 76ص -75(: د. باسم محمد صالح , مصدر سابق , ص2)
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و ال تعتبر عممية الصرف تجارية اذا حصمت مجانًا بدون مقابل . و تقوم المصارف      
بعمميات االقتراض بفائدة و بعمميات ايداع النقود و تعتبر عمميات ايداع النقد من اىم العمميات 
المصرفية و ىذه العممية عبارة عن ) عقد يخول بمقتضاه المصرف تممك النقود المودعة فيو و 

صرف فييا بما يتفق و نشاطو الميني مع التزامو برد مثميا لممودع و تتمقى البنوك االوراق الت
المالية من اسيم و سندات لحفظيا او لفتح حساب بيا يطمق عميو حساب الصكوك و بمقتضى 
ىذه العممية يمتزم المصرف بالمحافظة عمى االوراق التجارية المودعة لديو و عدم استعماليا بدون 

 فقة المودع و ردىا اليو بعينيا عندما يطمب منو ذلك .موا

و لممصارف دور ميم في عمميات االئتمان اذ تمنح االئتمان عن طريق فتح الحسابات       
الجارية و تقديم القروض بدون ضمان شخصي او عيني . و تقدم ىذا االئتمان عن طريق 

قيمة الورقة التجارية مقابل د االستحقاق الخصم الذي يتعيد المصرف بمقتضاه بان يدفع قبل موع
نقل ممكيتيا اليو لقاء اقتطاع عمولة معينة . و يتمثل ائتمان المصارف كذلك في منح العميل 
خطاب االئتمان الذي يسيل لمعميل وسيمة االشتراك في تنفيذ المشاريع العامة التي تعمن عنيا 

مى من يرغب باالشتراك في تنفيذ العمل تقديم الدولة او الشركات و تشترط عند االعالن عنيا , ع
د يتعذر عمى البعض تقديم ذلك تأمين نقدي لضمان حسن تنفيذ العمل في الموعد المحدد و ق

مين فيمجأ الى احد المصارف الذي يصدر بناءًا عمى طمبو خطاب ضمان بدفع مبمغ معين التأ
 .( 1)خالل مدة معينة بمجرد الطمب 

مة نشأت مع ظيور التجارة بين الدول و كانت سببًا في نشأت الكمبيالة التي و ىي تجارة قدي     
كانت تعد وسيمة تنفيذ عقد الصرف حتى انيا اشتقت اسميا من طبيعة العقد الذي تقوم عمى 

او في تنفيذه . و يقوم باعمال الصرافة اناس متخصصون في تجارة النقود تشاىدىم في الموانئ 
  (2)كانت البنوك بدأت تقوم او تشارك في ىذه الوظيفة في الوقت الحاضر العواصم الكبرى و ان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 76(: د. باسم محمد صالح , مصدر سابق , ص1)

 . 78(: د. غادة عماد الشربيني , مصدر سابق , ص2)
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كذلك تقوم المؤسسات المصرفية بتقديم خدمات لمجميور تتمثل في تأجير الخزائن الحديدية       
جير الخزائن الحديدية عبارة عن ) عقد يتعيد المصرف بمقتضاه مقابل ور معينة . و تأمقابل اج

مة اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر لالنتفاع بيا مدة معينة . و تقوم البنوك العا
بتقديم خدمات من نوع خاص كاصدار اوراق النقد " البنكنوت" كما ىو االمر بالنسبة لمبنك 

 المركزي العراقي مثاًل (

و قد عالج قانون التجارة العراقي مختمف اعمال المصارف و حسب اىميتيا , و تعتبر       
مى وجو االحتراف جميع اعمال المصارف التي ذكرىا المشرع و التي لم يشر الييا تجارية ع

 .( 1)بالنسبة لممصرف 

وقد جعل المشرع في قانون التجارة الجديد اعمال الصرافة ضمن المقاوالت التجارية       
 الحتياج مثل ىذه االعمال الى رؤوس اموال ضخمة ال تتوافر اال لشركات المساىمة .

فقط عمى الصراف اما بالنسبة  الطبيعة التجارية المطمقة قاصراً و لكن اكتساب ىذه االعمال      
لمعميل فيختمف االمر فال تعتبر تجارية بالنسبة لو ىو االخر اال اذا كان تاجرًا و تعمقت ىذه 
االعمال بتجارتو . اما اذا كان العميل غير تاجر فتظل ليذه االعمال طبيعتيا المدنية بالرغم من 

 . (2)اكتسابيا الطبيعة التجارية لمصراف 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 77 – 76(: د. باسم محمد صالح , مصدر سابق , ص1)

 . 88(: د. غادة عماد الشربيني , مصدر سابق , ص2)
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المصرفي يؤدي حتما الى توسيع  والحقيقة ان تطور الحياة االقتصادية وتوسع النشاط االقتصادي
العمميات التي تمارسيا المصارف وعمى كل حال فإن جميع العمميات المصرفية تعتبر تجارية 

ن وقعت لمرة واحدة . والبد من اإلشارة أن ممارسة أعمال الصرافة وعمميات  بالنسبة لممصرف وا 
نسبة ألعمال الصرافة  بينت البنوك ال يمكن القيام بيا إال من قبل مؤسسة مجازة بذلك. فبال

بأن الترخيص لممارسة  1992(لسنة 26المادة الرابعة من قانون اعمال الصرافة األردني رقم)
أعمال الصرافة ال يمنح أال لشركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة التوصية باألسيم . 

خرى بممارسة اعمال ولمجمس أدارة البنك المركزي الموافقة ألي نوع من أنواع الشركات اال
( 96في المادة ) 1989( لسنة 1الصرافة في المممكة ,ويالحظ أن قانون الشركات األردني رقم )

 منو ال يجيز القيام بأعمال البنوك إال من قبل شركات مساىمة يتم تأسيسيا وفقا ألحكامو

حكم المادة .وأن اعمال الصرافة وعمميات البنوك يجب ممارستيا في أطار مشروع عمال ب(1)
ولمجمس ادارة البنك المركزي الموافقة  1997( لسنة 22( من قانون الشركات األردني رقم )93)

ألي نوع من أنواع الشركات األخرى بممارسة اعمال الصرافة في المممكة, واشتراط المشرع وجود 
ورة شركة لممارسة الصرافة وعمميات البنوك ,يعني وجود مشروع يمارس ىذه العمميات بص

وتعتمد البنوك اعتمادا كبيرا عمى عمميات االيداع ,  . (2) مستمرة ومنتظمة وفق تنظيم سابق
وعمى األخص أيداع النقود ,اذ ىي تعيد اقراض ىذه النقود عمى صور مختمفة وتحقق الربح في 

لتي يبعثيا الحالتين. والودائع النقدية تمثل الجانب األكبر من قدرة البنك, والمعيار الحساس لمثقة ا
في نفوس عمالئو ويقوم البنك بفتح حساب ودائع لعمالئو من المودعين .ويييئ ليم من خالل 
ىذا الحساب امكانيات مختمفة وصورا متعددة لإلضافة أو السحب منو كما أن البنوك تشجيعا 

لإليداع من قبل من صغار المدخرين اصبحت تقبل في الوقت الحاضر عمى فتح حساب التوفير 
ىي التي تحقق لممدخر ميزة الحصول عمى فائدة مجزية  وفي نفس الوقت يظل قادرا عمى و 

 .(3) سحب ودائعو بمجرد الطمب

___________________ 

 . 44د. فوزي محمد سامي , مصدر سابق , ص –( 1)

 . 34د. عزيز العكيمي , مصدر سابق ,ص –( 2)

 . 71سابق , صعمي البارودي , د.محمد السيد الفقي , مصدر  -(3)
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 -: أىم العمميات المصرفية

تتعدد العمميات المصرفية خاصة في الوقت الراىن , بعدما عرفت الصناعة المصرفية تطورا 
ممحوظا بسبب ما عرفو العالم من تطور في التكنولوجيا , وزيادة حرية انتقال رؤوس األموال  

المصرفية التي تقوم بيا البنوك , بل تعددت بين الدول , ولم يعد االئتمان من بين اىم العمميات 
 وتنوعت العمميات المصرفية واصبحت في تجدد مستمر .

 وتقسم عادة العمميات المصرفية إلى ثالث طوائف:

 عمميات اإليداع : وتنصب عمى ايداع النقد)الوديعة النقدية( ووديعة األوراق المالية .-

 دية والخصم والحساب الجاري والتسميف.عمميات االئتمان :كفتح االعتمادات المستن-

 عمميات ترتبط بفكرة الوكالة : كأعمال تحصيل األوراق التجارية وتداوليا.-

أن كل األعمال السابقة الذكر تتضمن اعماال تجارية محترفة ,ويكون ألمصرف أو المؤسسات 
مومات أولية المصرفية محترفة أما الطرف األخر قد يكون شخصا عاديا أو قد يكون لديو مع

(1). 

 

 

 

 

 

___________________ 

 32, ص 2114\2113شعبان فرج , العمميات المصرفية وادارة المخاطر , دروس موجية لطمبة الماجستير ,  -(1)
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 الخاتمة

بعد االنتياء من رحمة البحث في االعمال التجارية بصيغة مشروع تجاري حيث تناولناه في 
االول العمل التجاري بصيغة مشروع ونظامو القانوني وبينا موقف مبحثين عرفنا في المبحث 

القانون العراقي منو  وتناولنا في المبحث الثاني بعض االعمال التجارية بشرط االحتراف او 
بشكل مشروع حيث تناولنا فيو نقل األشياء أو االشخاص وعمميات المصارف. ومن خالل رحمة 

 لتوصيات اآلتية:البحث ىذه توصمنا الى النتائج وا

 

 النتائج

ان االعمال التجارية بصيغة مشروع تجاري نص عمييا قانون التجارة العراقي النافذ رقم   -1
 وذلك في المادة )الخامسة والسادسة(. 1984( لسنة 31)

ان االعمال التجارية بصيغة مشروع ىي تمك االعمال التي يباشرىا الشخص بصورة متكررة -2
 عتادة .بحيث تصبح حرفة م

 ان االعمال التجارية بصيغة مشروع تقوم عمى عنصري االحتراف والتنظيم.-3

 التوصيات

يرجى ايجاد مفيوم منضبط اي تحديد معنى ان يكون العمل وارد بصيغة مشروع فأن كان -1
االساس المحدد لمفيوم المشروع ىو وجود رأس مال وعمال وآالت فأن ىنالك أعمال يوجد فييا 

مال وآالت مثل الصرف ولكن التعد اعمال تجارية لذلك يرجى تحديد مفيوم لمعمل رأس مال وع
 التجاري بصيغة المشروع.
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أن القانون حدد أعمال معينة ومتعددة عمى سبيل الحصر عمى انيا عمل تجاري وأعطائيا -2
معيار المشروع ولكن ىذه االعمال البعض منيا ال يمارس عمى شكل مشروع فما ىو المحدد 

 مك االعمال وما ىو الضابط ليا .لت
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