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Abstract : 
  Some new terms have been 
introduced lately which create legal 
issues that need to be studied as they 
directly affect the legal system at 
different economical, political and 
social levels. Political money is one of 
these terms. It is that money which is 
found in public activities, voluntary 
organizations, and non-governmental 
associations.   

Chapter one deals with the 
nature of political money; its 
definitions, characteristics, and legal 
makeup, whereas chapter two deals with 
the most validated commercial law 
means of  exploiting political money 
including those occur in business and 
store together with the suitable 
commercial contracts and its effect on 
the commercial papers. The study ends 
with a conclusion which clarifies the 
results of the study.   
 

  

  
  :ملخص

ظهرت يف اآلونة األخرية مصطلحات جديدة 
تأثر مباشرة يف النواحي االقتصادية و السياسية 

وهو مال يظهر يف . املال السياسي منهاجتماعية، واال
األنشطة ذات الطابع اجلماهريي واملنظمات الطوعية 
والنقابات واجلمعيات، يستغل ألغراض سياسية مثل شراء 

                                                                      . إخل...املؤيدين أو كسب الوالء أو تفتيت املعارضة
بعبارة أخرى لتحقيق مصلحة لدولة أو مجاعة لدى دولة و 

أخرى أو مجاعات معينة، وقد يتم توظيف املال السياسي 
االت املشروعة وغري املشروعة للتأثري على  يف خمتلف ا

وقد ظهر هذا املصطلح بقوة يف ثورات . املواقف السياسية
 ،ماهيته للوصول إىل اقانوني حبثهالربيع العريب، البد من 

وأفضل الوسائل اليت ينتقل خالهلا،  وظهر إن وسائل 
القانون التجاري هي الوسائل األكثر آمان إلضفاء احلماية 
له ملايتمتع به هذا القانون من مزايا وعناصر ميكن هلذا املال 

لتعريف لوقد تناولت الدراسة مبنهج حتليلي . بالتحرك خالله
وطبيعته القانونية القانوين للمال السياسي وخصائصه 

  .ووسائل القانون التجاري اليت يتم استغالله من خالهلا
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  : مقدمة

ا وأ ا،سيما بح من بد ال قانونية مراكز تخلق جديدة ات مصط ة خ ونة رت ظ

السياسية و قتصادية النوا مباشرة تأثر ف عديدة، نوا من ي القانو النظام ع تأثر

السياو  املال و ات املصط ذه ومن ع. جتماعية، الطا ذات شطة ر يظ مال و و

معيات، وا والنقابات الطوعية واملنظمات ي ما دين1ا املؤ شراء مثل سياسية ألغراض ستغل

املعارضة ت تفت أو الوالء كسب دو . إ...أو لدى جماعة أو لدولة ة مص لتحقيق أخرى عبارة لةو

وغ املشروعة املجاالت مختلف السيا املال توظيف يتم وقد معينة، جماعات أو أخرى

السياسية املواقف ع للتأث ي. 2املشروعة العر يع الر ثورات بقوة املصط ذا ر ظ وقد

ع للسيطرة الفضائيات ع للتأث أو نتخابات، للتأث والعراق، مصر العامخصوصا الرأي

املقصودة ة الوج نحو ھ عرف. وتوج فقد سمية، ال ذه يتخذ ولم حديثا س ل املصط ذا أن إال

والساسانية نطية الب الدولة سالمي العصر قبل مختلفة خية تار ات استعمالھ. ف تم حيث

العام الرأي ع والتأث للسيطرة وامتيازات يالت س ل يد سيطرتوقد. للتم ومن خطورتھ من حذرت

الشيوعية دبيات املال حدث. 3رأس وما املال رأس إنتاج عملية ماركس ارل انتقد حيث

السلطة ا ودور ية، ل ن الشرقية ند ال وشركة ة ستعمار الدول عليھ حصلت وما املستعمرات

الداخ والتجارة املالحة ع والسيطرة ند ال كم   .ليةالسياسية

تدفعھ   ال ة ا ة مص تحقيق كب دورا املال قوة ن4وتلعب الناخب ام إ سواء

ع مشار إقامة أو املثقفة، النخب عض و والفن افة ال أو عالم زة أج بواسطة أو مباشرة

مت أو جل لة طو قروض منح أو معينة، منطقة أو معينة دولة ة كب ة ثمار جلاس   .5وسطة

نقدا   يدفع أن إما مختلفة ة تجار بوسائل ر يظ قد السيا املال أن نالحظ نا ومن

أو بطبيعتھ تجاري عمل صورة يأخذ أن إما و واملكتوب، واملسموع ي املر عالم بواسطة أو ومباشرة

ة املعنو أو املادية املتجر عناصر أحد يدخل ما لر أو بالتبعية، تجاري منعمل عقد بصورة يبدو أو

ة التجار تأديتھ. العقود املدين ع مجردا حقا فيصبح ة تجار ورقة بواسطة يمنح فقد ذلك من وأك

ستحقاق خ   .تار

ناحية من الدولة اقتصاد م وم وا ل ش و يؤثر حيث املوضوع، مية أ ر تظ نا من

بحثھ من بد وال أخرى ناحية من فراد خاصةوحياة القانونية الياتھ إش إلبراز القانونية الناحية من

بمشروعيتھ، يتعلق نفيما و نھ ب الفرق و ما و مشروع؟ غ أم مشروع مال السيا املال ل ف

القانون وسائل أبرز لھ؟وما القانونية الطبيعة وما خصائصھ؟ م أ وما موال؟ غسيل
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ا ا خالل من يتم ال ستغاللالتجاري ذا مية أ وما خالل.ستغاللھ، ر تظ أخرى ساؤالت و

تية البحث خطة وحسب ي، رد ع شر لل وفقا تحليلية بدراسة ا تناول يتم   :البحث

ول  ومشروعيتھ،: املبحث وخصائصھ، فھ عر ، السيا املال ية ما فيھ تناول يتم

القانونية   .وطبيعتھ

ي الثا املبحث اوسا: و م ناول ون استغاللھ صالحية ك التجاري القانون العمل: ئل

ة التجار وراق وأثره لھ، ة الصا ة التجار العقود وأك واملتجر،   .التجاري

الدراسة نتائج ا ف ن لنب اتمة ا إ ت ن   .ثم

ول السيا: املبحث املال ية   ما

بالتعر  ي القانو الفقھ ناول ي رتلم ظ فقد خصائصھ ن يب ولم ديث، ا املصط ذا ل ف

ي القانو وم املف عطي لم الدراسة ا تناول ومن مفا ل ش السياسة، و عالم سمية ال ذه

ا ل ي القانو املع تاج لست فات التعر تلك تناول من البد نجد لذا ا،  .ل

ول  السيا :املطلب املال وخصائص ف   :عر

السيا: أوالً  املال ف   :عر

البعض   بأنھ6عرف السيا ل: "املال وتحو ق الطر رسم إعادة ع قادر القذارة شديد مال

ديدة وا القديمة ال ش ل يتخذ ية العر املنطقة الثورات عد قھ طر أن إال حداث، مسار

صول وا ا ضال إ القوى ل لوصول بال ا ل ع واقتصادي،ولعب سيا ومركز انة م ع

القوى  طة خر غي إ دف ثمارات اس إ تحول بل فقط ولة مج وأموال رشاوى عد   ".فال

آخر   جانب ع بأنھ7كما السيا املال وانتخابات: "عن ية جما ات تحر ر ظ مال

بامل ن وناشط ونية إلك ومواقع ف و فضائية محطات تجسد ذلكنقابية شبھ أو ن متفرغ ئات

م أسماؤ علن أو الدولة م سأل أن ودون م، إنفاق مصدر عيق أن دون عالمي و السيا للعمل

الت التحو تلقت ال البنوك سابات ا وأرقام   ".واملبالغ

وطبيعتھ   خصائصھ ز ت قانونية قة بطر تناولھ يتم لم السيا املال ف عر أن ونالحظ

ومنالقانون وانب ا ذه تناول املناسب من نرى يح ل ش و قانونيا فھ عر يمكننا ح لذا ية،

يح ال ي القانو معناه ر يظ ا   .خالل

السيا: ثانياً  املال   :خصائص
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سميتھ   من وانطالقا السيا املال ا يتم ال القانونية الصفات م أ إبراز من لنا البد

إنھ ن ب   :ن

املادةمال .1 لنص وفقا واملال و) 53(، ي رد ي املد القانون لھ"من حق أو ن ع ل

التعامل مادية املادة". قيمة نصت أن) 54(كما ع القانون نفس ماديا"من حيازتھ يمكن ء ل

أن ي القانون بحكم أو بطبيعتھ التعامل عن يخرج وال مشروعا انتفاعا بھ نتفاع و ا معنو ونأو ي

املالية قوق ل املادة" محال أو) "55(ونصت ا بحياز ستأثر أن أحد ستطيع ال ال شياء أن ع

املالية قوق ل محالً ون ت أن القانون يج ال ال القانون بحكم التعامل عن تخرج ال ". شياء

اء الفق انتقد املادة8وقد رد) 53(نص ي املد القانون مادية،من قيمة ذو بأنھ املال وصفت ا و ي

يجوز كما ماديا ئا ش ون ي قد فاملال املادية، قيمتھ إ إضافة أيضا أدبية قيمة للمال أن قيقة ا و

دفع يتم أو سياسياً منصباً ون ي فقد السيا املال وكذلك ة الفكر امللكية كعناصر ا معنو ون ي أن

يتمثل معنوي أمر لشراء ةاملال ج ع القرار التخاذ اً معنو أو مادياً املال دفعت ال ة ا سيطرة

إ. معينة ند س ذا ف سيا ونھ أما عموما، للمال وم املف ذات السيا للمال فغن نا من

تنفيذه املراد دف وال   . مصدره

أو  .2 مادية صية اسب م لتحقيق دف طبي ص ون ي قد املال ذا مصدر

ة نفوذ( معنو أو اح ع) أر للسيطرة اص ا أو العام القانون اص أ من اعتباري ص أو

ون ي قد أآلخر و لھ املدفوع أما معنوي، أو مادي ع طا ذات ن مع مشروع لتنفيذ لھ املدفوع الطرف

بأن السيطرة وتتمثل دولة، أو منظمة أو جماعھ أو فرد ون ي فقد اعتباري، أو طبي ونص ت

ن مع دف لتحقيق اقتصادية سيطرة أو ن مع خط س  ... . سياسية

دف .3 ال حيث ومن املصدر حيث من مشروع غ أو مشروع املال ذا ون ي قد

يجة   .والن

ة السر ع نطوي و مصدره عرف ال أحيانا املصدر حيث مصدره9فمن ون ي قد كما ،

لتحق يرصده معنوي أو طبي ي ص خ عمل أو تجاري، عمل  .يق

مادية ناحية ر يظ فقد إليھ، رصد الذي شاط ال إ املال فينصرف دف ال حيث من و

م وسكين م و م أم دد ل ش يرصد ما ر أو ور م ا ة مص تفيد حال(خارجية و كما

و  السيا ستقرار تزعزع ابية إر عمليات لتنفيذ تدفع ال إ)جتماموال دف وقد ،

التمي معيار أن ونجد فيھ، السائدة والعقائد ار باألف يتعلق ذا و للمجتمع، الرو أو املعنوي انب ا

داري والضبط العام داري الضبط ضمن يدخل السيا املال مشروعية عدم أو مشروعية ن ب

اص  .10ا
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السلطات مجموع العام داري الضبط ع تقيدو بقصد داري الضبط يئات ل املخولة

التقليدي بمعناه العام النظام ع املحافظة أجل من فراد ات   .حر

باألمن املتمثلة داري الضبط عناصر حماية ع يقتصر ال اص ا داري الضبط نما ب

قة بطر العام النظام حماية دف س بل العامة والسكينة العامة ة وال منالعام ناحية معينة

من ن مع موضوع تنظيم أو معينة يئة إ شاط ال أوجھ عض إناطة إ ترمي الفردي شاط ال نوا

اص من ا بذا معينة طائفة حالة شمل الضبطية السلطة ذه أن أو فراد ،11شاط

فإن ولذلك موال، حركة مراقبة أو ن، امل بمزاولة اصة ا ن داريالقوان الضبط دف س ما ل

و املال مشروعية لتمي معيار وأفضل مشروع، غ عد ا يم مفا قلب ومحاولة اص وا العام

املال أجلھ من رصد الذي الغرض بھ ونقصد املوضو   .املعيار

ال    قتصادية رائم ا من مة جر عد الذي موال، غسيل عن السيا املال ختلف و

ععاقب و القانون ا وقنوات"عل مجاالت املشروعة غ عمال عن الناتجة موال ر تدو إعادة

موال ذه ل قيقي ا املصدر إلخفاء شرعية ثمار ن"12اس قسم إ موال غسيل نقسم و ،:  

املشروعة:ول  غ عمال عن الناتجة موال ر تدو إعادة ع   .يقوم

ي مصدر:الثا ا إنفاق تم و مشروع مصدر من أموال ناك ون ي أن و و العك موال غسيل

دولياً  محرمة ة أس شراء أو ابية ر العمليات ل تمو مثل مشروع من.        غ آخران نوعان ناك و

بـ ما عل طلق و داري، و املا الفساد قضايا ما موال   .)FEB(و)PEP(غسيل

للمراقبھ،وتخ بالسياسة شتغل ص ألي دود ا ع موال ل تحو عمليات ضع

رشوة أو فساد ة ش ناك ون ي ال ي ل ا مصدر   .ومراجعة

حيث قتصادي، و جتما باألمن املاسة قتصادية رائم ا من موال غسيل عد و

ع عاقب ال و املشروعة غ شطة باأل موال ذه مشروعةترتبط بصفة عود ثم القانون ا ل

للقانون    .لتخضع

ا بع ت يصعب بحيث دفاتر أو حسابات يل لل ا خضوع عدم موال ذه تمتاز كما

جتما و قتصادي الوضع ع ومخاطر سلبية آثار يرتب الذي مر ا، مقدار و ا، ي ما بيان أو

للبالد   .والسيا

غسيل  يختلف ذا مشروعةو شطة أ من ي يأ قد الذي السيا املال عن موال

مصدره ر يظ ال ح دفاتر أو حسابات ل ال أيضا و ولكن ثمارات، اس ل ش ع أو عات . الت

املصادر ھ تمو أو إخفاء بھ يقصد ا يض ت أو موال غسيل إن أخرى ناحية من ناحية من ذا
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لألموال املشروعة غ قيقية كتجارةا منظمة جرائم اب ارت عن واملتآتية املنقولة غ أو املنقولة

العام املال واختالس الشرعية... املخدرات قتصادية الدورة نطاق ضمن موال ذه إدخال ثم ومن

ومشروعة طبيعية بصورة ا تداول إ مصدره13وصوال ألن ال السيا املال إخفاء من القصد نما ب

غ أمربالضرورة ع السيطرة إ دف ا أل إخفاءه إ املال دفع من ة مص تقت إنما مشروع

ود كسب أو معينة سياسة رسم خاللھ ومن ن مع مر كفوز مة جر ل ش ال قد أمر تحقيق أو ن مع

ل قتصادية الدورة يدخل السيا املال فإن التا و ا، ف ثمار س خالل من معينة سدولة

ا ذا قتصادية الدورة دف ال إنما ذاتھ، املال شرعية قلب   .دف

التجاري .4 القانون ا عل شتمل ال القواعد تطبيق لنطاق مثل املجال السيا املال عد

فالتجارة قتصادية، الناحية من عنھ القانونية الناحية من أوسع ة التجار عمال و التجارة وم فمف

قتص عملياتعند ذلك إ فيضيف ا ل ي القانو وم املف أما وات، ال ع وتوز تداول ا يقصد ن ادي

لية التمو املصرفية والعمليات باإلنتاج املتعلقة   . الصناعة

القانون أو عمال قانون بأنھ التجاري للقانون مس أعطى الذي و ديث ا املع

سواء .   14  قتصادي ن املجال وتحقيقوكال السيا للمال مثل املجال قتصاد أو عمال

ا أجل من رصد ال  .داف

اص .5 و اعتباري، ص أو طبي ص من السيا املال مصدر ون ي قد

الدولة مصدره ان فإذا السيا املال طبيعة ع ينعكس ذا و خاصة، أو عامة ون ت قد ة عتبار

العا ا مؤسسا أحد عامة،أو ة مص لتحقيق ترصد العامة موال من ون ي السيا املال فإن مة

عتباري ص ال ان إذا إما ورة، املذ الصفة يأخذ أن يجب دف لتحقيق املال ذا دفع فإن لذا

اسب م لتحقيق التا و القانون ذا ضمن دافھ أ ون ت ما فغالبا اص، ا القانون اص أ من

ع مالية، اح لھوأر املال دفع تم ملن السيا النفوذ استغالل ق طر  .ن

املال ذا طبيعة بيان إ صائص ا ذه من نخلص  .لذا

ي الثا السيا :املطلب للمال القانونية   :الطبيعة

و العام واملال ، عاماً ماالً صفة يتخذ التا و دولة مصدره السيا املال ون ي وسائل: قد

بالعقارا تتمثل يختلفمادية ا ماي متم ي قانو نظام ا ول ا وظيف ألداء للدولة الالزمة واملنقوالت ت

ن مجموعت إ نقسم و فراد ملكية يح الذي   :عن

و اص:املجموعة ا القانون لقواعد ا واستغالل ا إدار تخضع اصة ا موال

حيث اص ا ن بالدوم س أو العادي القضاء عائداولرقابة ا ل ليدر دارة   .ستغلھ
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الثانية العامة:املجموعة العام(موال ن فإن) الدوم ولذا العامة، للمنفعة مخصصة و

ومنازعاتھ اص ا القانون ام أح عن مختلف ي قانو لنظام يخضع ا وحماي ا واستغالل ا استعمال

ا بنظام تأخذ ال الدول داري القضاء لرقابة املزدوجتخضع   . 15لقضاء

الوقت   الفر القضاء بھ م يل والذي اص وا العام ن الدوم ن ب التمي ومعيار

العامة موال أن و اضر العام(ا ن من) الدوم ص أي أو للدولة عة تا ون ت ال تلك

مخصصة أو ور م ل املباشر لالستعمال مخصصة ون ت وال العام القانون اص العامأ للمرفق

ة ر جو مية أ ا ل ون ت أن شرط العمل، عليھ جرى ما أساس ع أو املال طبيعة أساس ع سواء

العام املدقق أغراض الفقرة.  16لتحقيق عليھ بالنص العام املال معيار ي رد املشرع وضع وقد

املادة من ي) 60(و رد ي املد القانون ع 17من تنص يوال يأ جميع: "ما عامة أمو عت

عامة ملنفعة مخصصة ون ت ال العامة كمية ا اص أو للدولة ال واملنقوالت العقارات

النظام أو القانون بمقت أو   ."بالفعل

تية الشروط فيھ توفر إذا عاما املال عد ساس ذا   :وع

اص .1 أ أحد أو للدولة عائدا املال ون ي منقوالأن أو عقارا ان سواء العام   .القانون

النظام .2 أو القانون بنص أو بالفعل عامة ملنفعة مخصصا املال ون ي   .أن

ا     نتفاع و ا استعمال ولكيفية ا ماي ي قانو لنظام موال ذه تخضع فيما. لذا أما

ن ر مظ فتتخذ ماية با  :يتعلق

جو  عدم وتتمثل املدنية ماية وعدما بالتقادم تملكھ جواز وعد العام باملال التصرف از

عليھ ز ا املادة. جواز من الثانية الفقرة ذلك ع نصت ي) 60(وقد رد ي املد القانون وال"من

الزمان بمرور ا تملك أو ا عل ز ا أو موال ذه التصرف حوال جميع   ".يجوز

ا التصرف جواز عدم قصد والو أو فراد إ ملكيتھ نقل يجوز ال أنھ و العام ملال

مع يتفق ال إنفاق حق عليھ تب ي أو يا عي حقا عليھ يرتب أن شأنھ من تصرف بأي القيام يجوز

يقتصر التصرف من املنع أن إ شارة وتجدر البطالن، جزاءه القبيل ذا من تصرف وأي تخصيصھ،

دون املدنية التصرفات ةع دار   . 18التصرفات

بالتقادم العام املال تملك جواز عدم يتعلق فيما   :أما

من   العام املال حماية يتعلق فيما ميتھ أ ولھ العام املال حماية ر مظا من ر مظ و

يتم بالتقادم التملك وإن خاصة يازة، ا أو اليد وضع ق طر عن خطأ أو عمدا عليھ فراد اعتداء

طا اليدبتم وضع مدة انت ما م العام املال داد اس فيمكن لذا مست   .ع
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ع   ا ج املال بيع إ يؤدي ز ا ألن ذلك فيھ، التصرف جواز عدم عن يتفرع ر املظ ذا ف

للمنفعة تخصيصھ ب س املال حماية مع يتعارض ذا و البيع ثمن منھ الدائن ستو ح املالك

ذلك. العامة ع تب تبعيةو ية عي حقوق العام املال ع تب ي أن يجوز ال   .انھ

ع اعتداء أي م بتجر تتمثل ال نائية ا ماية ا ناك العام املال ع املدنية ماية ا إ وإضافة

بحثنا نطاق عن ذا خرج و مختلفة، ن قوان ن ب شرة من بنصوص العامة   .موال

العام املال استعمال   :أما

ي   و إف يتفرع املبدأ ذا و العامة، للمنفعة العام املال تخصيص لفكرة امل ل ش خضع

موال مفردات ملختلف وطبقا العام املال استعمال لطبيعة طبقا ة ومتم متعددة وقواعد نظم

ينعكس التمايز ذا و العادي غ ستعمال و العام للمال العادي ستعمال ناك ف املستعملة العامة

نماع ب العادي لالستعمال سبة بال مقيدة فالسلطة ستعمال من ن النوع تنظيم دارة سلطة

العام للمال عتيادي غ باالستعمال يتعلق فيما ة تقدير ا سلط ون السيا.  19ت املال عد ل ف

العام؟ للمال اعتيادي غ عاماستعمال مال و السيا املال أن قلنا دارةفإذا ستعملھ

واملنظمات فراد و معيات ا ق طر عن مباشر غ أو مباشرة إما اعتياديا غ أن. استعماال نجد لكن

م مر ودعم شيح ل حزاب من ون ي قد إنما فقط الدولة من يصدر ال قد املال ذا

س فل م، مصا لتحقيق معينة شاطات تمارس جماعات من أو املالنتخابات ون ي أن بالضرورة

فراد من عات ت ق طر عن سياسية داف أل تجميعھ يتم قد كما الدولة، مصدره السيا

ملة ا ال ا و كما ات   والشر

القانون اص أ مصدره أصال املال ذا ف ا، أورو أو املتحدة الواليات س لرئ نتخابية

عام مال عد وال اص يخرج. ا التا عاماو ماال دائما ونھ عن السيا مقابل. املال ون ي ما فر

سيا ملنصب ثمنا السيا املال ون في بيعا ي القانو التصرف ذا ان فلو ن، مع ي قانو لتصرف

ن، مع بلد اقتصاد ع للسيطرة ع مشار لشراء أو نتخابات ألصوات ثمنا أو ن أنمع ي ل ف

ث السيا املال بيع؟يكون لعقد   منا

املبيع،   ع حصولھ لقاء ع البا إ بدفعھ ي املش م يل الذي العوض معلوم و كما الثمن

نقودا، ون ي أن الثمن ط ش فال وعليھ عينا، أو نقداً ان سواء مال، عن عبارة و العوض ذا و

للثمن الواسع باملع أخذ ي رد املال. فاملشرع أن يت نا يومن قانو لتصرف ثمن س ل السيا

ون ي أن ي ال الذي باملبيع يتعلق ما أيضا إنما فحسب الثمن صائص س ل للملكية، ناقل

وسائل وضمن العام املرفق أو العامة ة باملص تتعلق أمور ناك ف حيان، من كث بيع لعقد محال

صو  ع السيا املال ر يظ قد لذا العامة، تجاري السلطة ع طا ذات اقتصادية ع مشار   .رة
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التجاري      فالعمل ؟ اً تجار عمال املشروع ذا يكون أن ي ل ساؤل ال يثور نا و

ح؟ ر السيا املال عن تج ي ما عد ل ف ح، الر إ العملدف ملعاي املشروع ذا يخضع ل و

ا القانون قواعد نطاق التجاري العمل عد حيث بھالتجاري، القائم صلف عن النظر بصرف لتجاري

ون و ، السيا املال ا ستظل ال املث املظلة التجاري العمل وخصائص تاجر غ ان ولو

القانون  عن منئا السيا باملال املرتبطون العالقة اص أنظمة. أ مزايا من ستفادة يمكن كما

ا السرعة تحقق ال التجاري املالالقانون وضع يتم ما فغالبا ذاتھ، املال ونمو ماية وا لتعامل

أخرى  بيد مضاعفا جاعھ اس ليتم بيد فمن. السيا لذلك، مثل الوسيلة التجاري العمل لذا

السلع ونقص سعار ارتفاع من ا يصاح وما روب وا قتصادية زمة خلق يتم خاللھ

املا م   .والت

إ أدى أنظمةمما وأوجد آمرة، بقواعد عات شر ال وضمن الدول أغلب املشرع تدخل

املشروع إدارة العمال كإشراك التجاري، القانون وسائل واستغاللھ السيا املال ملراقبة جديدة

احھ أر ا 20 و عل السيطرة من د وا ا ملراقب ة التجار ات الشر وتنظيم الد 21 ، تدخل شمل و ولة،

ماية ارجية ا أو الداخلية التجارة مجال سواء شاط ال ذا ر مظا بمختلف التجاري شاط ال

ا ماي جتماعية و قتصادية طط ا فوضعت العليا، الدولة ع. مصا املشار بتأميم قامت كما

ا إدار شارك و ع املشار م سا أو ا، م تخ   . 22ال

املال   كذلكفدفع العمل يبقى ل تجاري، عمل املبحث. السيا بحثھ يتم ما ذا

ي   .الثا

ي الثا التجاري  :املبحث القانون وسائل السياسيفي املال   استغالل

حق   محل ء ال ثمار ع صول ا من يمكنھ عمل ل ب املالك قيام باالستغالل يقصد

ان إذا ة، املضار من الناتج ح الر ع صول ا خالل من ستغالل عنصر بھ يتحقق فاملتجر امللكية،

ح الر تحقيق بقصد البيع أجل من املنقول شراء ستعمال. شاطھ عن ستغالل عنصر تم أنو

لھ استعمالھ عند ء ال ثمار ع يحصل ال من 23املالك ستعمل الذي السيا املال فإن لذلك ،

إما ي القانو ا وم مف فالثمار ثمار، يتضمن ال دف أي استعمالھ أو ن الناخب أصوات شراء أجل

ونتاج الكأل سان تدخل دون الطبيعة بفعل ء ال عن تج ت طبيعية ون ت صناعيةأن أو املاشية،

ثمار ون ت أو السيا للمال محل ون ت أن يمكن ذه و رض، كمحصول ا إنتاج سان يتدخل

ذا من الغ الستفادة مقابال املالك عليھ حصل و ء ال غلھ الذي النقدي بالدخل وتتمثل مدينة،

املأجور  من انتفاعھ من املستأجر ا يدفع ال األجرة ء، السياال للمال محال ون ت أيضا ذه و ،

تجاه ذا و. وإخفائھ املنتجات السيا املال استغالل يتم أن أيضا يمكن ذلك ع عالوة
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املستخرجة ار األ ء ال أصل من نتقاص ا عل تب و ھ، دور غ مواعيد ء ال عن تج ي ما

املحاجر   .من

التمي     ع تب صولو ا ق ا للغ ا ف ت يث ال االت ا واملنتجات الثمار ن ب

نتفاع حق الثمار مدة24ع املنتجات دون الثمار يقبض أن يملك الذي النية حسن ائز ا وكذلك

دون. 25حيازتھ الثمار يتملك أن ستطيع املال فصاحب السيا املال حالة أيضا يص ذا و

نتفاعاملنتجا حق صاحب أو حائز صفة أخذ إذا من. ت التجاري القانون وسائل ال ا و كما

ة التجار للعقود آثار من تج ي ما وكذلك واملتجر التجاري الحقا( العمل تفصيلھ د س وسائل)كما أما ،

إ املبحث ذا نقسم سوف لذا ة تجار أوراق أو ة تجار عقود ل ش ع ر تظ فقد نالدفع مطلب

، واملتجر التجاري بالعمل تتمثل و التجاري شاط ال السيا املال الستغالل نخصصھ ول

وأوراق لذلك وسيلة ون ت ال ة التجار العقود خالل من املال ذا دفع لوسائل ي الثا واملطلب

ة   .تجار

ول  التجاري  :املطلب شاط ال السيا املال   :استغالل

التجاري الع: أوالً    :مل

اء   الفق وأختلف التجارة، التجاري القانون نطاق فمن 26ينحصر النطاق، ذا تحديد

التجار م و التجاري العمل فون يح الذين اص إ ند س صية ة نظر أساس ع . أقامھ

ا بصرف ة التجار باألعمال عتد وال املوضوعية ة النظر أساس ع أقاموه صفةوآخرون عن لنظر

ا ن ة. القائم النظر ع يقوم سواء التجاري العمل ر جو لتحديد ضوابط بوضع الفقھ جرى لذا

للبيع يجة ن سعار فروق من ح الر تحقيق ع و ة، املضار معيار ا م معاي خالل من الثانية أو و

يج ن ع تتوقف العمل ة تجار وإن ، الشراء سعر من أع الدافعسعر الباعث أو بھ س البحث ة

ا تجار عمال ونھ عن يخرج حية ر غ معيات ي خ شاط الباعث ان فإذا ستفيد. إليھ، و

القانون، ذا لنطاق للدخول املعيار، ذا ل ا توج يتم ال نتقادات من السيا باملال املتعامل

غض الصفة ذه سب تك ة التجار عمال عض للقصدون دخل ودون ا القائم نية عن النظر

ا ل ت تث ال أعمال ع التجاري العمل صفة تضفي ا أ كما ة، التجار وراق ال ا و كما فيھ

الزراعة مثل القانون الصفة   .ذه

ع الطا عليھ ضفي و واملحاسبة، عة املتا من السيا املال ين و ف التداول معيار أما

ي االقانو وانتقال السلع ك تحر ع عتمد ألنھ ا تجار عمال جعلھ و ،.  

املال ع املادي ر املظ ضفي و حركة، حالة و وة بال يتعلق املعيار ذا وفق التجاري فالعمل

النف مر ع عول أن   . 27دون
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السيا   املال ي املد العمل عن التجاري العمل تمي املشروع معيار د ؤ عو ره ظ و

القائم ع يضفي ذا و والتكرار، التنظيم يل س ع يمارس عمل خالل من تم إذا تجاري، عمل أنھ

ي املد والعمل التجاري العمل ن ب التفرقة ا مي أ تفوق و التاجر صفة ل الش ذا ع بالعمل

ش وتجدر التجاري، القانون تطبيق محور و التاجر أن اعتبار تنظيمھع ي رد املشرع أن إ ارة

املواد ة التجار رقم) 6،7،8(لألعمال التجارة قانون واحدة1966لسنة12من ة بنظر يأخذ لم

جميعا ا أخذ بل ا غ   .دون

وسياسية   اقتصادية داف أ يحقق التجاري العمل السيا املال استغالل إن

استغاللھ من أقوى داريواجتماعية القانون نطاق ح أو ي املد القانون كأعمال أخرى أعمال

أموال كغسيل أو داري كفساد القانون تنا بأعمال ر يظ قد   .الذي

املادي   أي الواسع ومھ بمف ح الر ناحية فمن ماية، وا ح الر ستغالل ذا قوة وتبدو

ي فإنھ فعليا، يقع لم لو ح يتحقق خسارةواملعنوي، حقق لو ح ة التجار صفة السيا املال تخذ

طر ل املال رأس ض عر عموما التجارة أو التجاري العمل طبيعة فإن.  28ألن ماية ا حيث من أما

من يوفره وما القانون ذا عناصر من ستفيد سوف التجاري القانون لنطاق السيا املال خضوع

تنعش والسرعة والثقة انھئتمان أر ل ب املجتمع فيتغلغل خسارة، دون أغراضھ وتحقق املال ذا

والسياسية جتماعية و   .قتصادية

  :املتجر: ثانياً 

كز   وت ة واملعنو املادية العناصر مجموعة تتمثل واحدة وحدة ا باعتبار املتجر فكرة إن

للتاجر ال ود املج وتتآلف. ع املتجر عناصر مع رتبط مثلو و و ستغالل، أجل من ا مع

فقط ذه م بصف ائن الز يكسبھ ال و ف عناصر، بجميع املتجر خالل من يتم حيث السيا املال

ا يقدم ال العروض خالل من م تمام ا يوجھ أو م والء يكسب املتجر خالل من ستطيع أيضا إنما

عض تحقيق عن فضال خرى غراءات و وائز صناعيةوا نماذج أو معينة ات مار كتوف الرغبات

يعية أسعار و دافھ أ يحقق ا خالل املادي. من ح الر من أك املعنوي ا ح ر ون السؤال, و ولكن

بصفتھ والتاجر التجاري، شاطھ يمارس خاللھ من الذي التاجر أداة و املتجر إن نفسھ، يطرح الذي

التجا العمل يمارس أن يجب املتجرذه خالل من ستغل الذي السيا واملال سابھ، و باسمھ ري

سابھ، س ل ولكن باسمھ التاجر بھ قوم التجاري؟و القانون نطاق عن ستغالل ذا يخرج ل ف

لصفة الفرد ساب اك شروط إ نرجع ساؤل ال ذا ع بالعمل 29لإلجابة يقوم أن ا وم التاجر،

ح  وجھ ع شاطالتجاري ال مباشر من يتم اف ح وإن ستقالل، وجھ ع يمارسھ وأن اف

رتزاق و الكسب تحقيق غرض ومستمرة منتظمة بصفة ة30التجاري التجار عمال ف يح وأن ،
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الشرط ذا ووجود التجارة، ملخاطر أموالھ عرض بأن صية، ال مسؤوليتھ وع اص ا سابھ

ع تقوم التجارة إن مقابلو سارة ا مسؤولية تحمل ع يقوم الذي ئتمان عماد و الثقة

ح الر ة. احتمال التجار باألعمال يقوم ص أي تاجرا ون ي وال للتجارة فا مح عد ال ذلك وع

تم و الشراكة يل س ع ح ما ور أصال لتاجر إما يدفع السيا املال فإن لذا ، الغ ساب

علمھ ھ التوج غراض لتحقيق املال، دافعة ة ا قبل من متجر افتتاح يتم أو علمھ بدون أو

التاجر و ذاتھ،و املال صاحب و املال خسارة مسؤولية يتحمل فالذي التا و ا، أجل من خططت

لإلفالس أخضعھ الذي املست التاجر ي رد املشرع ث س ولم ر، الس.  31 الظا املال ح الر ياأن

بأسعار شياء من الكث بيع حيان من كث نالحظ ولذلك إليھ، يرمي الذي دف ال تحقيق و

ا شر املطلوب ار ف لبث الناس ن ب أو الشباب ن ب ا شر ل قيقية ا ا أسعار عن ا كث تقل سيطة

امل اسوب ا ز وأج ي، الفضا ي و التلفز البث وسائل بيع مثل ا، خالل نتمن باالن طھ ور حمول

املتطورة اتف ال زة   ...وأج

ي الثا التاجر :املطلب امات باالل الوفاء وسائل السيا   :املال

ة: أوالً  التجار   :العقود

ت   ال العقود أنواع مختلف ق طر عن ثمار س و دخار ن ب وسيط بدور البنوك تقوم

املال لرأس حول و ن ثمر للمس حئتمان للر منتج مال إ املنتج غ   . 32النقدي

اري  ا ساب وا ندية واملس املالية عتمادات العقود ذه م أ وسائل...ومن عد حيث

وسيلة و والعميل، البنك ن ب مستمرة عالقات من بھ تمتاز ملا الدولية، التجارة خاصة التجارة ل تمو

اس يتم ال الدولية البيوع الثمن عمليةلدفع البنك ليمنح أو طراف ن ب ا وتصدير ع البضا اد ت

الضمان خطاب ال ا و كما ئتمان ع وحصولھ الثقة ز لتعز وسيلة. توقيعھ العقود ذه عد و

تحقيق ساعده مة م مبادئ من العقود ذه عليھ تقوم ملا السيا املال وحماية إخفاء فعالة

فقدان دافھ،كمبدأ سأ ما أ مفردات مجرد إ ا ل وتحو ي الذا ا وكيا صلية ا صف الدفعات

املفردات قابلية عدم أي الدفعات اري،وتماسك ا ساب ا املدفوعات تجديد أو التجديدي باألثر

املفردات بقية مع اري ا ساب ا يقيد مفرد ل اندماج إن املبدأ ذا ع تب و للتجزئة،

بأياملقي املطالبة ساب ا أطراف من ألي يجوز ال متماسكة وحدة ا مجموع من ون يت بحيث فيھ دة

الذي مر ساب، ا وحده وتصبح ا سب عن تتجرد الدفعات ذه إن حدة،كما ع املفردات من

السيا املال ا مي أ ر   .يظ

حواو  السيا للمال وسيلة ندي أملس عتماد تتضمنص ال والعمليات ل

و ف ، قص بأجل تحقيقھ املال دافع د ير دف أي أو مثال نتخابات حالة جل، قص ائتمان
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أ ي لذا ا، أطراف ن ب ا تنفيذ تم ال العقود عن الناجمة املدفوعات ة سو ل مضمونة وسيلة

ا تنفيذ يتم ة تجار صفقة ل ش م عالقا ل تحو إ اطراف م القط وخاصة عتماد ق بطر

ماية ا عتمادات من النوع ذا يحقق   .حيث

يتحدد بھ س عن ومجرد مباشر ام ال من عتماد يوفره بما الوسيلة ذه مية أ ز وت

وال مر بالعميل البنك ط تر ال بالعالقات ام ل ذا يتأثر وال عتماد طاب وفقا مداه

عتمادبالعالقات من باملستفيد مر العميل ط تر عن 33ال مجردة وفاء وسيلة ر يظ التا و ،

العامة ة باملص يمس عمال ونھ الرقابة من خرج و القانون ماية خضع و ا، اختيار. سب تم و

مس اعتماد أو عادياً اعتمادا ون ي فقد ، املال دفع عليھ تفاق تم ما حسب فيتمعتماد ، ندياً

للبنك تقدم صية أو ية عي كفالة ل ش ع العادي املا عتماد خالل من السيا املال دفع

دفعھ املطلوب املبلغ فيھ يودع عتماد فتح طالب أو ، عتماد فتح طالب للمستفيد عتماد فاتح

املا عتماد فتح عقد أن وحيث للمستفيد، ة تجار صفقة أساس مصرع عمل ندي واملس

للمادة وفقا ما طبيع حسب تجاري، عمل ما ف التا رقم) 6(و ي رد التجارة قانون لسنة12من

أو1966 نقدا املباشر ب ال ق طر عن إما مختلفة بوسائل عتماد مبلغ ب املستفيد فيقوم ،

ميعاد حلول قبل ة التجار وراق خصم ق طر عن أو ات جاريبالشي بحساب يقرنھ أو ا استحقاق

خاللھ من   . 34ب

ناحية من طبيعتھ حسب تجاري عمل عتمادات فإن تاجرا، املستفيد يكن لم إذا أما

عمل و ف تاجرا يكن لم وإن بالتبعية، ا تجار عمال فيعد تاجرا املستفيد ان إذا ال ا وكذلك املصرف

بالتبعية ي السيا. مد املال يجوز ذلك كماو املال ذا وأن خاصة والشرعية القانونية ماية ا

املدى ع قل ع مشروعھ غ أعمال أو جرائم عد وال القانون ا يجرم لم ألمور يرصد القول سبق

ما ولكن مشروعة غ أعمال عد ال سكنية عمارات أو ة كب أسواق أو ألعاب مدينة فشراء ، القص

عروض من ا خالل من قساطيتم و البيع عملية خالل من أو تباع ال السلع طبيعة أو فنية

العام النظام ع التا و معينة ة ف خالل املجتمع تقاليد ع أو قتصاد ع تؤثر قد ال والفوائد

السيا النظام عناصره من عد   .الذي

ة: ثانيا التجار   وراق

ا الورقة الثابت ام لالل ط يحاش و موجودا با س ة ساحب.  35 لتجار ام ال ب وس

ا ر تحر با س قيقة ا وال املستفيد ن و نھ ب القانونية العالقة و الورقة. الورقة ون وت

العالقة ذه ت إذا ي.يحة قانو تصرف أي أو بيع عقد ون ت ام. كأن ال ب س ان إذا أما

لو كما مشروع، غ مخدراتالساحب أو ي ا إر عمل ل تمو قيمة.. ان بوفاء امھ ال ون ي فسوف
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ء امل ا وقبل املستفيد و و املباشر دائنھ ن و نھ ب العالقة باطال التا و مشروع غ الورقة

الدفع.  36 النية يجوز وال باطلة الورقة ون ت فال النية، حسن حامل إ بالتظ الورقة انتقلت إذا أما

يقتصر عدامھ ال أو ب الس مشروعية لعدم الورقة بطالن ألن ر، املظ قبل من تھ مواج بالبطالن

ر يط التظ ألن النية حسن امل ا إ أثره سري وال املباشر دائنھ و الساحب ن ب العالقة ع أثره

الدفوع من التجار. الورقة الورقة ب الس ذكر ي رد املشرع ط ش البياناتولم من ه عت ولم ة،

ا ف ذلك.  37 لزامية غ ع الدليل يقوم ح ومشروعيتھ ب الس وجود املشرع ض اف   . إذ

ل ب السيا املال نقل وآمنة عة وسر لة س وسيلة ة التجار الورقة من يجعل ذا و

الن بعھ، ت ما ور إثباتھ يصعب بل ال منھ، املراد الغرض لتحقيق ة، تداولسر محل الورقة

املا بمركزه الغالب تتعلق ا أل ا وأسبا عامالتھ عن فصاح التاجر ى أ ة،و التجار ذا. وساط

املدين بحق سري ال الدفوع من التط قاعدة إن أخرى ة ج ومن ة ج ر(من املباشر) املظ ودائنھ

لھ( ر ب). املظ س ص الدين بطالن فان بطالنلذا عليھ تب ي إن البد الدفوع ذه املدين تمسك

بھ س شأ الذي الصر ص. الدين الدين لوفاء ا تظ أو الورقة ر بتحر املدين قام إذا ذلك ومع

ب س زال إذا ص امھ ال ي أن فيمكنھ باطال، جعلھ و بھ يتعلق الذي بالعيب علم و و ،

ك جازة، وقت بالدينالبطالن إقرار عد ص الدين لوفاء ا تظ أو ة التجار الورقة ر تحر إن ما

ص الدين تقادم مدة انقطاع عليھ تب و بھ، املدين جانب من املال. ص دافع ستطيع ذا و

املال لھ دفع من مقابل بحقھ يحتفظ أن من   .  السيا

  :  خاتمة

تقدم ما ل من   إننخلص

يحصل .1 منفعة أي أو انتخابية اسب م ع صول ل يدفع مال و السيا املال

دافھ أ لتحقيق ن مع بلد حداث مجرى غي أو السياسية السيطرة دف املال دافع ا عل

جتماعية أو قتصادية أو من. السياسية عالم وسائل أو نقدا إما مختلفة، بوسائل دخل و

راتفضائي ومظا ر وتجم وانتخابية دعائية وحمالت ف و آمان...ات ا وأك خفاء ا وأفضل

التجاري  القانون وسائل ونمو بل ال باألعمال. وحماية ثماره اس يتم مال عن عبارة يبدو حيث

املصرفية والعمليات ة التجار سناد و واملتجر ة و .التجار املشروعية لھ توفر الوسائل ذه ثمو من

القانونية ماية   .ا

عام .2 مال ون ي ي،قد القانو باملع مال و السيا للمال القانونية الطبيعة إن

عامة ة مص لتحقيق دف عندما مشروعا استعماال الدولة غ. ستعملھ باالستعمال س ما ذا و

ان امل إنفاقھ تفاصيل تدرج ال أن اتھ مم فمن العام، للمال العامةالعادي   . ية
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مآرب .3 لتحقيق الدولة متنفذين اص أ قبل من العام املال استعمال يتم ما ور

ع املشرع نص إذا فيما مة جر ل ش التا و ، واملا داري بالفساد يد ما ذا و صية،

القانون  ا عل املنصوص ا ا أر وتوافرت مھ اص. تجر أ قبل من يدفع خاص مال ون ي وقد

يحدث كما ات الشر أو واملنظمات األحزاب ن معنو أو ن طبيعي اصا أ انوا أ سواء اص ا القانون

 نتخابات

حسب .4 ذلك إ يتحول إنما مة، جر ذاتھ بحد عد ال السيا املال فإن وعليھ

ا ف استغاللھ يتم ال  .الوسيلة

التصرف .5 ب وس محل ل ش و القانونية التصرفات منيدخل ون ي فقد ي، القانو

تحت نطوي و ة، التجار العقود ضمن أو ة التجار عمال أحد أو للمتجر ة واملعنو املادية العناصر

شطة لتلك ي القانو متيازات. النظام و ماية ا إ باإلضافة التجاري القانون وسائل من ستفيد و

ئتمان و السرعة النظام ذا ا يمنح قوقال ا ع طا يأخذ و ف قانونية، آثار من ا عل تب ي وما

ا أجل من شأت ال القانونية العالقة مع ا خارج ب الس بقى و ا سب عن تتجرد ال ذا. املجردة و

باختفائھ يمتاز الذي و السيا املال أم ، السيا املال إخفاء بوسائلھ التجاري القانون يتألق ل

ا القانونوسائل ذا ثنايا ختفاء مر و د و السيا املال أن أجد التجاري، لقانون

بخصائصھ واملتم   .  املرن

وامش   : ال

، صحیفة سودانیة على موقع 20/06/2012عدد . جریدة آخر لحظة اإللكترونیة. عبد العظیم صالح .1
Alyahoo.com.1ص 

عدد . مجلة إلكترونیة. الحوار المتمدن. في العصر األموياستخدام المال السیاسي . علي رشید .2
  6ص.قراءات في عالم الكتب والمطبوعات. 09/07/2004

 2ص.2012یولیو . الحوار المتمدن). نقد االقتصاد األساسي(رأس المال . كارل ماركس .3

  3ص.yahoo.comموقع الـ . مواضیع والجاث سیاسیة. المال السیاسي. عباس عبود سالم .4

  .9ص 2002 1عمان ط. دار وائل للنشر. غسیل األموال جریمة العصر. نجیب القسوسرمزي  .5

 Googleمقال منشور على موقع . المال السیاسي القطري واالقتصاد المصري. نیفین یاسین .6
 .04/09/2012بعنوان بوابة الوفد اإللكترونیة 

 .Googleموقع على . األھرام االقتصادي. المال السیاسي. محمود عبد العظیم .7

. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزیع. المدخل إلى علم القانون. جورج مزیون. عباس الصراف ود. د .8
 .186ھامش ص . 2005ط. األردن

 .مصدر سابق. انظر أیضا عبد العظیم صالح. محمود عبد العظیم مصدر سابق .9

. جامعة بغداد. اإلداري مبادئ وأحكام القانون. مھدي السالي. عصام البرزنجب ود. علي بدیر ود. د .10
 .214ص  1993كلیة القانون 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استغالل المال السياسي في وسائل القانون التجاري

54 

 .214مصدر سابق ص. علي بدیر. د .11

وانظر أیضا  Googleالشبكة العنكبوتیة . ویكیبدیا.  الموسوعة الحرة. مقالة حول غسیل األموال .12
 .9مصدر سابق ص. رمزي نجیب

  .13ص -مصدر سابق. رمزي نجیب .13

 .7ھامش ص.  2001دار الثقافة للنشر والتوزیع . 12. شرح القانون التجاري. عزیز العكیلي. د .14

جامعة . مھدي السالمي. عصام البرزنجب ود. علي بدیر ود. د. مبادئ وأحكام القانون اإلداري .15
 .84ص. 1993. بغداد

 .387ص. علي بدیر. د .16

 ).مدني مصري 87(والمادة ) مدني عراقي 71(نص علیھ القانون المدني العرااقي في المادة  .17

 .397ص . بدیر علي. د.  .18

 .401ص . علي بدیر. د .19

 1996لسنة    8من قانون العمل األردني رقم  )  48ـ 45( المادة  .20

 .وتعدیالتھ 1997لسنة    22من قانون الشركات األردني رقم   )   4و 3(المادة  .21

 .41-39ص. عزیز العكیلي. د .22

 .22ص  2011. 1ط. عمان. دار المسیرة. الحقوق األصلیة. یوسف محمد عبیدات. د .23

ثمار الشيء المنتفع بھ من حق المنتفع مدة ".1976لسنة 43القنون المدني األردني رقم1208المادة .24
 ."انتفاعھ

 ."یملك الحائز حسن النیة ما قبضھ من الثمار والمنافع مدة حیازتھ" .مدني أردني 1191 لمادةا .25

الجزء . تجاري األردنيالوجیز في شرح القانون ال. حلو أبو حلو. زھیر عباس كریم ود. انظر د .26
 97-92ص . 200. األردن. اربد. دار حماد للطباعة. 1ط. األول

دار الثقافة للنشر والتوزیع . 2001. الجزء األول. شرح القانون التجاري. عزیز العكیلي. انظر د .27
 .81-72عمان ص 

 .109ص . حلو أبو حلو. زھیر عباس ود. انظر د .28

 .165ص . حلو أبو حلو. زھیر عباس ود. د .29

دار وائل للنشر والتوزیع عمان  ص . شرح القانون التجاري. أحمد زیادات وإبراھیم العموش. د .30
45. 

كل من أعلن :"ونصھما1966 لسنة    12من قانون التجارة األردني رقم    )    14و 11(المادة  .31
ل التجاریة یعد في الصحف أو النشرات أو أیة واسطة أخرى عن المحل الذي أسسھ وفتحھ لالشتغال باألعما

إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من االتجار قانونا "." تاجر أو إن لم یتخذ التجارة مھنة مألوفة لھ
  ".بالمعامالت التجاریة فتشملھم األحكام القانونیة المتعلقة بالصلح الواقي و اإلفالس

التجاریة، دار الثقافة للنشر شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، األوراق . عزیز العكیلي. د .32
 .292ص  2007والتوزیع، عمان 

. 2009. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزیع. األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة. أكرم یاملكي. د .33
 .312ص 

 .313، ص . أكرم یاملكي. د .34



  األردن - الزرقاء  جامعة/ نداء كاظم المولى.د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 

دار .االلتزاممصادر . یوسف عبیدات. من القانون المدني األردني، أنظر التفصیل د)  165(المادة  .35
 157ص. 2011.عمان. المسیرة

العقد الباطل ما لیس مشروعا بأصلھ ووصفھ بان  - 1" .من القانون المدني األردني)  168( المادة  .36
اختل ركنھ أو محلھ أو الغرض منھ و الشكل الذي فرضھ القانون النعقاده وال یترتب علیھ أي اثر وال ترد علیھ 

 ."یتمسك بالبطالن وللمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھاولكل ذي مصلحة أن  -2.اإلجازة

  :یشتمل سند السحب على البیانات اآلتیة .قانون التجارة األردني)  124( المادة 1 .37

أمر غیر معلق على  -ب.مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بھا) بولیصة أو سفتجة أو سند سحب (كلمة  - أ
مكان  -ھـ.تاریخ االستحقاق -د).المسحوب علیھ(اسم من یلزمھ األداء  -ج.شرط بأداء قدر معین من النقود

  .تاریخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائھ -ز).الحامل( اسم من یجب األداء لھ أو ألمره  - و.األداء

 ).الساحب (توقیع من انشأ سند السحب  -ح


