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Abstract 
      The commercial business has dewed one of the legal acts 
which require a certain type of capacity. 
 there for the Iraqi commercial code and the other legislation 
had stipulated that any person who would like to practice the 
commercial business must has full legal capacity to do it 
,because this job has been based on special characteristics 
which are fast implementation, confidence and credit. 
 Hoverer if any person want to practice the commercial 
business he should has full legal capacity for doing this job 

                          

  .٢٠/١١/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ١٥/٩/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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and this is the general legal rule of the commercial law, but the 
law permitted as an exception for the rational legally minor to 
practice the commercial business on particular legal stipulations. 
 In addition to that either the rational or non-rational minor 
may eventually possesses a commercial project or some shares 
in a certain company by means of inheritance or a will ,in all 
these above mentioned cases the minor and his properties 
should be ensured by several legal guarantee ,that may protect 
him from any risks and keep him away to be as subject of the 
sound legal rules of commercial law which are applicable on 
all businessmen, Its worth mentioning that the Iraqi law of 
commerce did not provide any legal rules on this subject 
which may provide a sufficient protection for the legally minor 
and his properties while he is at the beginning of his practical 
live.     
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  املطلب التمهيدي
  التعريف بالتاجر والعمل التجاري وشروط اكتساب صفة التاجر

          




  الفرع األول
  تعريف التاجر والعمل التجاري


    


   


       __  __  





  




                          

لسنة  ١٧م ) من قانون التجارة المصري رق١٠) من المادة (١ینظر في نفس المعنى الفقرة ( )١(
من  ١، والفقرة ١٩٤٢انون التجارة اللبناني لسنة من ق ٩من المادة  ١، والفقرة  ١٩٩٩
  .١٩٨٠لسنة  ٦٨من قانون التجارة الكویتي رقم  ١٣المادة 

الد ، حمایة المستهلك االلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، د. كوثر سعید عدنان خ )٢(
  .٤٤، ص٢٠١٢االسكندریة، 
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  الفرع الثاني
  شروط اكتساب صفة التاجر

  







 
           





                          

یات ، ینظر: د. لطیف جبر كوماني، د. علي كاظم التفصیل عن هذه النظر لمزید من  )١(
  .١٣٢-١٢٧، ص٢٠٠٠الرفیعي، القانون التجاري، دار الكتب والوثائق، بغداد، 

، ٢٠١٠، ار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، دد السید الفقي، القانون التجاريد. محم )٢(
، اسم محمد صالح ، القانون التجاري. ب: دطالع على مزید من التعریفات ینظر، لال٣٩ص

  .٣٧، ص١٩٨٢
، ر والتوزیع، دار الثقافة للنش١، ط١، جد. عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري )٣(

  .١٢٠-١١٩، ص٢٠٠٨عمان ، 
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  .١٦٥، صد. لطیف جبر كوماني، المصدر السابق )١(
التعاریف لألهلیة التجاریة  من، للمزید ١٨٤د. محمد السید الفقي، المصدر السابق، ص )٢(

، ٢٠٠٨ینظر: د. هاني دویدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
، د. المعتصم باهللا الغریاني، القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة ؛١٣١ص

  .٧٤، ص٢٠٠٧
والمادة  ١٩٧٦) لسنة ٤٣ردني رقم () من القانون المدني األ٤٣من المادة ( ٢تقابلها الفقرة  )٣(

 ، أما القانون المدني المصري فقد١٩٣٢جبات والعقود اللبناني لسنة ) من قانون المو ٢١٥(
  .) منه٤٤من المادة ( ٢نص الفقرة  سنة كاملة كما جاء في حدد سن الرشد بإحدى وعشرین
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، بكري، محمد طه البشیرینظر لمزید من التفصیل: د. عبد المجید الحكیم، عبد الباقي ال) ١(
للطباعة والنشر،  ، دار ابن األثیر١لتزام في القانون المدني العراقي، جالوجیز في نظریة اال

 .وما بعدها ٧١، ص١٩٨٠جامعة الموصل، 
وجیز في النظریة ، السن علي الذنون، محمد سعید الرحود. ح :لمزید من التفصیل، ینظر )٢(

، ٢٠٠٢، دار وائل للنشر، عمان، االردن، ١، ط١م، جالعامة لاللتزام، مصادر االلتزا
سة مجد للدراسات والنشر ، مؤس١، طن التجاري، القانو د. سلمان بو ذیاب، ٩١ص

ریة تختلف عن . مع مالحظة ان االهلیة التجا١٢٣، ص٢٠٠٣والتوزیع، بیروت، لبنان، 
وسوعة التجاریة ني الم: د. محمود الكیالحظر ممارسة التجارة، لمزید من التفصیل ینظر

، ٥٦، ص٢٠٠٩وزیع، عمان، / دار الثقافة للنشر والت١، طوالمصرفیة، المجلد الثاني
  .٢٤٦، صد.حسن الخطیب، مبادئ القانون التجاري العراقي، مطبعة حداد، البصرة
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  املبحث األول
  ارسة القاصر للعمل التجاريمم
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  املطلب االول
  ممارسة القاصر املميز للعمل التجاري


  

          







  الفرع األول
  ممارسة القاصر املميز املأذون للعمل التجاري




         
            




 



             

           


                          

  .٧٥، صد. المعتصم باهللا الغریاني، مصدر سابق )١(
  .١٩٥٢لسنة  ١١٩لمصري رقم من قانون الوالیة على المال ا ٥٧: المادة ینظر )٢(
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) من مجلة األحكام العدلیة الواجب إعمالها طبقا للمادة ٩٧٣،٩٧٦،٩٧٧المواد ( :ینظر )١(
  . ١٩٣٢من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام  ١١٠٦
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  الفرع الثاني
  ممارسة القاصر املميز غري املأذون للعمل التجاري




          


                          

  تجاري مصري. ١١، م ١٩٤- ١٩٣د. محمد السید الفقي، مصدر سابق، ص )١(
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  .١٢٨، صد. اكرم یاملكي، مصدر سابق )١(
، ٢٠٠٧، ، المكتبة القانونیة، بغداد٣احكام رعایة القاصرین، ط ،د. عصمت عبدالمجید بكر )٢(

  .٣٤ص
لقوانین في مسائل االهلیة العامة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار ، تنازع اعدنان باقي لطیف )٣(

  .٢٥٩-٢٥٨، ص٢٠١١،الكتب القانونیة، مصر
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. www.iraqja.iq القضاء االعلى العراقي مجلس قعمو  على االنترنت شبكة على منشور قرار )١(
    ١/١١/٢٠١١الزیارة  تاریخ

حلول االجرائي في الدعوى المدنیة، اطروحة دكتوراه، كلیة ، النقال عن علي عبید عوید )٢(
  .١٤٠، ص٢٠١٢، الحقوق، جامعة الموصل
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  املطلب الثاني
  ممارسة القاصر غري املميز للعمل التجاري
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  .١٦٨، ص، مصدر سابقد. عصمت عبدالمجید بكر )١(
شركات القائمة على االعتبار المالي وتحدد مسؤولیة الشریك فیها : هي الشركات االموال )٢(

شركات االشخاص على االعتبار الشخصي  وتقوم. مقدار مساهمته في راس مال الشركةب
، جمیعها محدودة عن التزامات الشركة وتكون مسؤولیة الشریك شخصیة وتضامنیة وغیر

  .١١٣السابق، ص باسم محمد صالح، المصدر ینظر لمزید من التفصیل د.
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  .الفردي فس الحكم بالنسبة للمشروع) من قانون الشركات العراقي ویطبق ن٧٠) ینظر المادة (١(
ص وتتمیز بوجود فئتین من : هي شركة اشخاص وبالحصیقصد بشركة التوصیة البسیطة )٢(

مسؤولین بالتضامن عن ، االولى شركاء متضامنون یسمون الموصى لهم ویكونون الشركاء
، والفئة الثانیة شركاء (موصین) یشاركون في راس المال دون ان یحق لهم  ن الشركةدیو 

 ؛ د.راس مال الشركة ادارة الشركة ویكونون مسؤولین عن دیون الشركة بمقدار حصتهم في
، ٢٠١٠، عمان ، ٣لنشر والتوزیع، ط، دار الثقافة لاكرم یاملكي، الشركات التجاریة

  .١١٠ص



  -دراسة مقارنة–حق القاصر في ممارسة العمل التجاري 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

١١٤




 






             


       

            
            



          


          





         


                          

  .١٧٠-١٦٩، صید بكر، مصدر سابقد. عصمت عبدالمج )١(
  .١٧٤، صد. لطیف جبر كوماني، مصدر سابق )٢(
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 املطلب الثالث
  ممارسة القاصر للعمل التجاري االلكرتوني


      




                          

علق : هي مجموع التبادالت االلكترونیة المرتبطة باألنشطة التجاریة ویتالتجارة االلكترونیة )١(
امالت بین ، وعالقات بین المشروعات واالدارة والتعاالمر بعالقات بین المشروعات

، حمایة المستهلك تفصیل ینظر: د. اسامة احمد بدر، لمزید من الالمشروعات والمستهلكین
، ٢٠٠٥دریة، للنشر، االسكنفي التعاقد االلكتروني (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة 

  .٤٤ص
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للعقد المبرم عبر شبكة  ، االطار القانونيد. بشار محمود دودین؛ د. محمد یحیى المحاسنة )١(
  .١٥٣، ص٢٠٠٦، لنشر والتوزیع، عمان، االردنفة ل، دار الثقا١، طاالنترنت
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دار الفكر الجامعي،  ، ابرام العقد االلكتروني (دراسة مقارنة)خالد ممدوح ابراهیم د. )١(
ي، التجارة االلكترونیة العربیة، ، د. عبد الفتاح بیومي حجاز ٤٣٨، ص ٢٠٠٨، االسكندریة

، التنظیم موسى العجارمة د. مصطفى، ٢٢٥، ص٢٠٠٧دار الكتب القانونیة، مصر، 
  ١٥٧-١٥٦، ص٢٠١٠انوني للتعاقد عبر شبكة االنترنت، دار الكتب القانونیة، مصر، الق
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د االلكترونیة عبر شبكة االنترنت، رسالة ماجستیر، ، التراضي في العقو امانج رحیم احمد )١(
ر، د. محمد حسین منصو  ، كما ینظر١٣٥، ص٢٠٠٣، كلیة القانون، جامعة السلیمانیة

  .٨٠- ٧٩، ص٢٠٠٣، المسؤولیة االلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة
االتصال الحدیثة (دراسة مقارنة)،  ، التعاقد عبر تقنیاتد. سمیر حامد عبدالعزیز الجمال )٢(

 ،؛ د. اسامة ابو الحسن مجاهد١٥٣ص ،٢٠٠٦، ، دار النهضة العربیة، القاهرة١ط
  .١١٣، ص٢٠٠٠، القاهرة ، ت، دار النهضة العربیةخصوصیة التعاقد عبر االنترن
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  املبحث الثاني
  اآلثار املرتتبة على ممارسة القاصر للعمل التجاري

           
             



                          

  .١٥٧، ص امد عبدالعزیز الجمال، مصدر سابقسمیر ح )١(
، منشورات ١د االلكتروني في القانون المقارن، ط، العقد. الیاس ناصیف، العقود الدولیة )٢(

  .١٢٨- ١٢٧، ص٢٠٠٩الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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  املطلب االول
  اثار ممارسة القاصر املميز للعمل التجاري







  الفرع االول
  اثار ممارسة القاصر املميز املأذون للعمل التجاري

      





           


 










                          
، منشورات الحلبي ٢، طي، القانون التجار د السید الفقيد. محمد فرید العریني، محم )١(

كمال طه، اصول القانون  ؛ د. مصطفى١٧٨، ص٢٠١١، الحقوقیة، بیروت، لبنان
؛ د. فوزي ٣١٤، ص٢٠١٢ ،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان٢التجاري، ط
  .٩٨، صمان، دار الثقافة، للنشر والتوزیع، ع١لقانون التجاري، ج، شرح امحمد سامي

 .) من قانون التجارة العراقي ٣٣و  ٢١و  ١٢) ینظر لمزید من التفصیل المواد ( ٢(
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، : د. نسیبة ابراهیم حموه، ینظرلمزید من التفصیل عن نظام االفالس وشروطه واجراءات )١(
االعسار المدني واالفالس التجاري، مجلة الرافدین للحقوق، حمایة االئتمان التجاري بین 

  .وما بعدها ٩، ص٢٠٠٨، ١٣، سنة ٣٨، عدد ١٠مجلد
، منشورات الحلبي ٢د. محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون التجاري، ط )٢(

 ،، د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري٣١٤، ص٢٠١٢ن، ، لبناالحقوقیة، بیروت
  .٩٨، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص١ج

  .١٣٤ي، مصدر سابق، صد. عزیز العكیل )٣(
  .١٢٧، ص١٤، هـد. اكرم یاملكي، مصدر سابق )٤(
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  .٢٤٢، صد. حسن الخطیب، المصدر السابق )١(
وال  ١٩٦٨لسنة  ٦٨من قانون التجارة رقم  ١٩ونفس الموقف للمشرع الكویتي في نص م/ )٢(

  یوجد ما یقابلها في قانون التجارة االردني اسوة بالقانون التجارة العراقي.
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 ، الوسیط؛ صالح الدین الناهي٧٤د. اكرم یاملكي، الشركات التجاریة، مصدر سابق، ص )١(
  .٧٣، ص١٩٦٣، بغداد، ٣، ط٣اریة، ج، الشركة التجفي شرح القانون التجاري العراقي

؛ د. باسم محمد صالح؛ د. عدنان احمد ولي ٥٨د. محمود الكیالني، مصدر سابق، ص )٢(
  .٢٢، ص١٩٨٩ ،العاتك للنشر، القاهرةالعزاوي، القانون التجاري، 
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الكتب ، مدیریة دار كات التجاریة في القانون العراقي، الشر كامل عبدالحسین البلداوي )١(
، ، باسم محمد صالح، مصدر سابق٢١، ص١٩٩٠للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

  .٢٣ص
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  الفرع الثاني
  آثار ممارسة القاصر املميز غري املأذون للعمل التجاري







     








      


 
     

                          

  .١٣٨، ص د. هاني دویدار، مصدر سابق )١(
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االفالس التجاري ، ، احمد محمود خلیل١١در سابق، صد. نسیبة ابراهیم حمو، مص )١(

؛ د. سعید یوسف ٥٤- ٥٣، ص١٩٨٧واالعسار المدني، منشاة المعارف، االسكندریة، 
، منشورات الحلبي ١صلح الواقي في التشریعات العربیة، ط، احكام االفالس والالبستاني

  .٨٩، ص٢٠٠٧، الحقوقیة، بیروت، لبنان
  .٣٥، صي، مصدر سابق. عبدالحمید الشواربد )٢(
  .١٢٨، صد. اكرم یامكلي، مصدر سابق )٣(
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  املطلب الثاني
  مل التجاريآثار ممارسة القاصر غري املميز للع

 
            







     


             







   
     








                          

  .١٢٩-١٢٨، صالقانون التجاري العراقي، مصدر سابق ، الوجیز في شرحد. اكرم یاملكي )١(
، د. عبدالحمید الشواربي، االفالس، منشاة ٣١٤د. مصطفى كمال طه، مصدر سابق، ص )٢(

  .١٣٥، ص١٩٨٨، المعارف، االسكندریة
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ـة اخلامت  



 




                          

 ،علي حسن یونس، القانون التجاري ، د.١٦٦، ص رید العریني، مصدر سابقد ف) د. محم١(
 ،١،١٩٨١ج ،القانون التجاري ،سمیحة القلیوبي ، د.٢٠٨، ص ١٩٧٩ ،العربيدار الفكر 

   ٧٦ص 
ولم  ،١٢٩، ص) أشار الیه د. اكرم یاملكي، الوجیز في شرح القانون التجاري، مصدر سابق٢(

  .  ون وسنة صدورهمصدر الى رقم القانیشر ال
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