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 بسم اهلل الزمحه الزحيم 
 

 أَمْىَالَكُمْ تَأْكُلُىاْ الَ آمَنُىاْ الَّذِيهَ أَيُّهَا يَا }

 عَه تِجَارَةً تَكُىنَ أَن إِالَّ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ

 كَانَ اللّهَ إِنَّ أَوفُسَكُمْ تَقْتُلُىاْ وَالَ مِّنكُمْ تَزَاضٍ

 صدق اهلل العظيم    { رَحِيماً بِكُمْ
 

 (92سورة النساء : االية )                                 

 

 



4 
 

 

 االهداء 

 

 الى من ليس لي حياة اال بدعائها 
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 الى من افتى العمر لراحتي 

 أبي ........         ومن افاض الدمع لفرحتي                    

 

 أخواني .....         الى أحبة أناروا الدرب لخطواتي           

 

 الى الشموع التي احترقت كي 

 أساتذتي ......        تضئ لــــــــــي طريق العلم               

 

 الى من واكبوا معي طريق 

 أصدقائي .....         سنين العمر بأخــــــــــالص              
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 شكر وتقدير 

 

ي ـــأتوجه بعميق وخالص الشكر والتقدير ألستاذت         

الفاضلة ) م . م وديان خالد عودة ( حيث كان لتفضلها 

باالشراف على هذا البحث أكبر االثر في أثراءه بأفكارها النيرة 

ومعلوماتها فال تبخل علينا بنصائحها لذلك اشكرها الشكر 

 الجزيل .

حترام والتقدير ألساتذة قسم القانون وأتقدم بالشكر واال

 خصوصا واعضاء لجنة المناقشة الموقرين .

وأتقدم بالشكر الجزيل الى مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية 

 لما أبدوه لي من مساعدة ألكمال هذا البحث .

وال يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير الى من قدم لي المساعدة 

 شورة والنصح في مسيرتي العلمية .مأو ساهم في أبداء ال

 

 فشكراً لهم جميعاً 
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 المقدمة
 

لعاعالامللق لارف لاحل لعا لللالل لعاعللاة لاعيالنلعا لهل لعد ا  دم ل هللربلاعالدلُتلاعي للق لاناسالنلعلقدم 
لانالالرلاعطايُتلاعطلدفينل.اناسيالءلعادلفسقُتلايبلاعقلسملزلدم ل)لصق لا هلللقا لعسقمل(لعلق لاع لعصحي ل

يفلاعي ايةلجيبلملاحظةلانلانالدملللاعتجلريةلديلزلورلاعقلسونلاعتجلر لسواءلاليسللعلعنظفيةلادلوضولاةلاعيتلتقتلفللق ل
تطيا لاعقلسونلاعتجلر للق لانالدملللاعتجلريةلاعلاليسللعلعنظفيةلاعشخلاةلاعيتلتقتلفللق لتطيا لاعقلسونلاعتجلر للق ل

لانلارخلصلاع لمن لاعفغم للق  لاعتجلرية لانالدملل لمملرسة لمن لع  لناع  لاعتلهف لاعشخصلعكيليكتابلصفة لناس  تجلر
اعقلسونلاعتجلر لسشألسشأةلذاتاةلفأحكلم لنالتنطي لاناللق لطلئفةلمنلاناففادلعديلطلئفةلاعتجلرل لفأنلانالدملللاعتجلريةل

لعاح لمفة لمملرستلل ليكفي لع  لذبلرا لأرخلصلعااو لتشدم  لانالدملللادلنففدة لامهاة لانارخلصلعسبكن لدوناء لقي  لمن  ة
اعتجلريةلادلنففدةليفلارتيلطلللارتيلطلعثا لعللاقةلقويةليفلانالدملللاعتجلريةلعقتجلرلعيفلحالهتملاعشخلاةلعاموردملاعاوماةل

لورةلماتدمفةلدائدمللذلللصقةلعللاقةلقويةليفلرخلاةلاعتلهفلمنلللاللمملرستلللعفليلملدمةليفلسَتلاحلالةلاعتجلريةلفليل
لعدائدمةلاعلدل علعاح ةل.

ل للدم للاشكاليةعت عر لاعشخصلعكيلياتربللدمق  لانالدملللعكافليكايلل لذلي  لعامهاتلل لاعتجلرية لاعلفة اعيحثلحول
لذبلر لفل لمملرستلللعلورةلماتدمفةلعدائدمةلاملعلورةلمؤقتةلعدلفةلعاح ةل.

لعاثفلاعفعحليفلانالدملللاعتجلريةلادلنففدةل.

عيفلاعتدماازلعُتلعاضلانالدملللاعيتلتاتربليفلرب ي لسوعلاعادم لاعتجلر لعيفلاكتالبلاعلفةلاعتجلريةل للاهميتهعتكدمنل
م ساةلعغضلاعنظفللنلصفةلاعقلئملهبللسواءلكلنلتلهفلاعلغَتلذعكل لفلنلعكلالدمللليقوملهبللاعتلهفلعنالتنلبللقاللل

لرخصلطياايل لهبل ليقوم لعدنلعكلالدملللذبلرية ل  لاعتجلرية لاعلفة ل  لاعتلهف لصفة ليفلعنالتنلبللقا  لسنتيا  لمل عديا
لحاثلساتكونلاعيحثلمنل:للالتحليليمنلجنلل

لملداةلانالدملللاعتجلريةلادلنففدةلعاثفلاعفعحلفاللل.:للالمبحث االول

ل:لاسواعلانالدملللاعتجلريةلادلنففدةل.لالمبحث الثاني
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 المبحث االول
 االعمال التجارٌة والمقصود

لالتجارٌة المنفردة باالعمال 
أن قواعد القانون التجاري عرفت تطورا مع الزمن لتأخذ حاجات التجارة والتي تتغير وتتوسع وكانت     

نتيجة حتميات اقتصادية حيث استلزم اصدار نصوص صريحة لتطبيقها على فئة معينة من االشخاص هم 
، ويتكون النظر عن القائم بها تاجرا او غير تاجر  ات معينة هي االعمال التجارية بغضالتجار وعلى عملي

 : هذا المبحث من مطلبين 

 . المطلب االول : االعمال التجارية 
 . المطلب الثاني : المقصود االعمال التجارية المنفردة 
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 المطلب االول

 ماهية االعمال التجارية 

لقلسوينلعأللدملللاعتجلريةاكتف لادلشفعليفلادللدةلاعالدسةلمنلقلسونلاعتجلرةلعتا ادل

ل(1)ل.عديالاعتا ادلملليفدللق لسيا لاحللفلعإمنلللق لسيا لادلثلل

ل(لكدمللهلءتليفلقلسونلاعتجلرةلرقم8( ل)7( ل)6عتوضاحلًلدلللسي لسنقوملعافضلادلوادل)

ل:2007(لعالمل33)

ل(للق لملليقي:33فق لسلتلادللدةلاعالدسةليفلقلسونلاعتجلرةلرقمل)

للللاعياتاةلألدملنًالذبلرية:تا لحبكململدات

لرغقلللأعلربويقلل.لادلنقوناتلادللديةلعغَتلادللديةلأله لعاالللعفعحلمللسواءلأعقاتللق لحلعتلللأملعا لرفاءل-1

لاألرالءلادلنقوعةلسفالللأله لتأهَتدللأعلاستئجلردللأله لتأهَتدللثلساة.لرفاءلتقكل-2

لتق م.لاناستئجلرلأعلاعتأهَتلثلساةلعألرالءلادلشًتاةلأعلادلاتأهفةللق لاعوه لادليُتلفادمللاعياعلأعل-3

لاعلفافةلعادليلدعةلادللعاةلعمالملاتلادلللر لاعالمةلعاخللصة.لألدمللل-4

لاعتوري .لمشفععل-5

لعااط.ل ادلللسعلعإنليكنلمقًتسلًلعلستثدملرلزراليلإنالإذالكلنلربوي لادلوادليتملعادم لي عللمشفععل-6

لاعوكلعةلعاعادمافة.لمشفععل-7

لاعنق لعفاًلأعلهواًلأعللق لسطحلادللء.لمشفععل-8

لاعتأمُتلعأسوال .لمشفععل-9

لادلشلد لاعالمة.لمشفععل-10

                                                           
 لصلل2000سنةلل لد.للقالنلرفيفل لد.لملطف لسقدملنل لد.لررلدلاعاطلرل لاعقلسونلاعتجلر لميلدئلعمفلدامل لدارلادلاَتةلعقنشفل لاعطياةلاناعىل - 1

ل.30
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لاعنشف.لمشفععل-11

لادلخلزنلاعالمة.لمشفععل-12

لادلنلهملعاعيًتعل.لمشفععل-13

لاألرغلللاعاقلرية.لمشفععل-14

لعياالللعفعح.رفاءلاعاقلراتللمشفععل-15

لعكلعةلأرغلل.لمشفععل-16

عاالللعك لعاعللإلسشلءلأعلرفاءلعوالفلما ةلعقدملاحةلاع القاةلأعلاخللرهاةلعقل لاستثدملردللذبلريًللأعلك لمشفععلل-17
لعقيوالفلادلشًتاةللق لديالاعوه .

لفلةلعمؤن.اإلرسلعالتلاعيحفيةلعك للدمقاةلتتاق لهبللكشفاءلأعلعاعلعوازملللمنلحيلللعأرلصباعل-18

لاعافنلأعلاعتزاملاعنق للقالللعاإلقفاضلأعلاناستقفاضلاعيحف .لإهلرةل-19

لعاستخ اململل متلملعع للاعيحلرةلأهورللق لعادلقلعناتلكلناتفلقلتلاعيحفيةلعلعتجلرةلادلختلةلاعاقودلعسلئفل-20
انالدملللاعتجلريةلادلطققةلاعلعلعطيااةلاعلقاملاعفق لانالدملللاعتجلريةللدموملًلاىللثلاثلطوائفلعللذبلريةلعوالفللق لعقادم 

اناصقاةلعانالدملللاعتجلريةلحابلركقلللعالدملللذبلريةلعلعتيااةلاعلساياةلعدنلعكلطلئفةلراعاةلعديلانالدملللاعتجلريةل
ادلختقطةلعلناليوه لضلعطلثلعتلللمليضملصباعلانالدملللاعيتليلفلللاعشلرعلعأهنللذبلريةلعانلدنلعكللنلفينلملدمُتل

توففمهلليفلاعادم لاعتجلر لمهللقل لادلضلرعةلعلاعوسلطةليفلاعت اعللاعًتعانلعاس لينيغيلاضلفةللنلفلثلعثلعململدولجيبل
ل(1)لنلفلادلشفععل.

لأنلصباعلانالدملللاعيتليقوملهبللاعتلهفلعغليلتلذبلريةلتا لذبلريةليفلسظفلاعقلسونلل

لدملللاعيتلالًت لادلشفعلذلللعلعلفةلاعتجلريةلحاثلانلغفضلللتقكلانال-يقل لعلنالدملللاعتجلريةلادلطققةلاعلاعطياااةل:
عموضوللللعضحلدي لاعلفةلملدمللكلنلاعشخصلاعي ليقوملهبللتلهفلاعلغَتلتلهفلعدي لانالدملللديلالدملللاصقاةل

ل.ةلعفعحلعكيعكلتأهَتدللمفةلثلساعالتربدللادلشفعلذبلريةلعياهتللمث لرفاءلادلنقوناتلادللديةلهب  لعاالللعتحقا لا

ل

ل

                                                           
ل.34 لصلل1987د.لعلسملزلدم لصلحلل لاعقلسونلاعتجلر ل لمطياةلهلماةلعغ ادل لدارلاحلكدمةل لل-ل1
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قلللعانالدملللاعتجلريةلعانالدملللاعتجلريةلاعيتلحابلركقللل لعديلالدملللذبلريةلاكتايتلاعلفةلاعتجلريةلعايبلرك
لتقكلانالدملللاعيتلتاتربلذبلريةلعياهتللعاعيتلتكونلمملثقةلذلللعتشلهبللليفلغليلهتللعصفلهتللعاعيتليقوملهبللاعتلهفلعلعتيااةليف

لمنلاه لذبلرت لععضفعريتللليفلضبليةلادلتالمقُتلمعلاعتلهفل

تاتربلذبلريةلاذالكلستلتتاق لعشأس لاعتجلر لامللاذالثيتلانلدي لانالدملللعاسلذللللامللانالدملللاعيتليقوملهبللاعتلهفلفلهنل
ل لاعتجلرية لانالدملل لادل ينلعمثلل لعقلسون لزبضع لفلهنل لاعتجلرية لعللدملع  لللاقة لياتوردلللعلعتيااة لزل  لاعتلهف لياتلهف كلن
ناهنللزبصلاعادم للعلعتيااةلانالدملللتاتربلذبلريةلاناثلثلعيزعد لعلعكلفعلءلعادللءلعيتالق لمعلرفكلتلاللانلعتلمُتلك لدي ل

لاعتجلر لاعي لديلرس لديالاعتلهفل.

امللانالدملللاعتجلريةلادلختقطةلق لتكونلذبلريةلعلعنايةلاىللطف لعاح لعدولاعتلهفلعاندمللتكونلم ساةلعلعنايةلاىللاعطف ل
لعلعُتلاعلفةلاعتجلريةلعادل ساةلل.انالفلا لاهنللذبدم

لللاعتجلريةلتقتضيلانلسيحثللنلم ىلطيااةلاعتا ادلاعواردليفلادللدتُتلاعفاعاةلعاخللماةلعلناضلفةلاىللانلسظفيةلانالدم
لادللدةلاعالدسةلمنلقلسونلاعتجلرةلعمللاذالكلنلاعتا ادللق لسيا لاحللفلامللق لسيا لادلثللل.ل

لكلنلانلحيلفدلليف لاذا ملذكف لمنلالدملللعنالجيوزلاضلفةلالدملللليثلرلاعاؤالليفلاعفق للنلطيااةلاعتا ادلاعواردلعفادمل
لالفىلاعلاعقالسللقاللل

امللاعقضلءلفق لكلنلماتقفاللق لالتيلرلديالاعتا ادلعلالدملللاعتجلريةلعاردللق لسيا لادلثلللعديكنلاضلفةلاعا لعلناهتللدل
لععا لاعواقعللَتلمثللللق لذعكل لعطيااتلل لمتج دة لاعتجلرية ليفلرللللعاعقالسلعاسلسلذعكلانلاحلالة لاعقضلء عتوسع

ل.ل(1)تطيا لاعقلسونلاعتجلر لعقل لتادماملقوال  لاعالقةلمعلالضلعلادل ساُتلاىللقوال  لاعللرمةل

لادلنلهملناحكلمل لادلنلهملعرفاء لادلشفعلاعففسايللدمقالتلاستغلال لعيعكلالضع لعتطياقل لعلعتزاملهتم للق لاعوفلء حلثلم
لاعقلسونلاعتجلر ل

ل

ل

ل

                                                           
ل.34د.لعلسملزلدم لصلحلل لمل رلسلع ل لصللل-ل1
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لقلسونل لاعتجلر لعهلء لاعقلسون لناحكلم لزبضع لعاعتوصاة لعاعتضلمن لاحمل عدة لعذاتلادلاؤععاة لرفكلتلمالمهة لذب  كدمل
(لعنصلللصلعقفرلصفاحةلانلمللهلءلع لمنلسفدلعلالدملللاعتجلريةلامنللدول1999(لعانةل)17رقمل)لادللف للاعتجلرة

نالدملللادليكورةليفلذبلريللك للدم لديكنلقالس للق لال(للق لاس ليكونللدملا7لق لسيا لادلثللللحاثلتنصلادللدةل)
ةلعاعايبليفلذعكلناهنللتتشلع ليفلاعلفلتلعاعغليلتل لعدياليقودسللاىللماالرلدولقل لادلضلرعةلعاعوسلطةليفلقادلوادلاعالع

ل.للاعتجلر للت اعللاعثفعاتلعاس لينيغيلاضلفةللنلفلادلشفععلعكيلي ل لاعادم لضدمنلانالدملللاعتحلريةلعخيضعلعققلسون

أذنلك لمللتق ملمنلرفحلي لللق لانلادلشفعلاعافاقيلاعردلانالدملللاعتجلريةللق لسيا لاحللفلعادلثلللععاسللق لسيا ل
لاع ناعةل.

لعكيعكلحلللاغقبلاعقواسُتلادلقلرسةلمث لاعقلسونلادللف لفق لاعرددلللق لسيا لادلثللللق لغفارلادلشفعلاعففسايل.

لفق لاعرددلللق لسيا لادلثلللأمللادلشفعلاعقينلينلفق لأليلعلعفأ لاعفاهحل.أمللادلشفعلاناعريبل

ل((لمنلاعقلسونلاعتجلر لاعقينلينللق ل:6عاعرددلللق لسيا لادلثلللفقق لسلتلادللدةل))

للل(ل.)لكيعكلتا لعاضلانالدملللاعربيةلاعيتلديكنلألتيلردللذبلريةلصباعلانالدملللادلتجلساةلادلتشلهبةليفلصفلهتللعغليلهت

لعيي علانلأغقبلاعقواسُتلاعافعاةلق لتأثفتلعلدلشفعلاعففسايلععلعفق لاعففسايلاعيتلاعرددلللق لسيا لادلثللل.

ل.(1)اعرددلللق لسيا لاحللفللأمللادلشفعلاعافاقيلفقق 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 المطلب الثاني

 المنفردةالمقصود باألعمال التجارية 

اعتجلريةلادلنففدةلانالدملللاعيتلالتربدللادلشفعلذبلريةلعنصلاعقلسونلدعنلالت ادلعا دلمفاتلمزاععتلللأ لليقل لعلنالدملل
ل.ل(1)للسواءلكلنلتلهفلاعلغَتلتلهفلحىتلععولعورفتلدلفةلعاح ةلفقطلعدعنلالتيلرلعشخصلاعقلئملهب

لفضلًلسواءلعقاتلمنلقي لارخلصليتدمتاونلعلففتلكيعكلديلتقكلانالدملللاعيتلتاتربلذبلريةلععولعقاتلدلفةلعاح ةلاعل
لعلفةلاعتجلريةلاململليكتايوالدي لاعلفةلل.

لعتاتربلدي لانالدملللذبلريةلعقطعلاعنظفللنلصفةلاعقلئملهبللعسات ل.

عديلعاردةللق لسيا لادلثلللععاسللق لسيا لاحللفلل لعق لأدتملهبللادلشفعلعضفعريتللليفلاعادم لاعتجلر لعنامهاتللليفل
لل-لتلاعتجلريةللعديكنلتقااملدي لانالدملللاىلل:اعادمقا

 رفاءلادلنقوللاعلاعاقلرلناه لاعياعلاعلاعتلهَتلعقل لاعفعحل -1
 اناستئجلرلناه لاعتلهَتلثلساةل -2
 اعتالم ليفلاسلملاعشفكلتلعلسن اهتلل -3
 اسشلءلاناعراقلاعتجلريةلعاعادمقالتلادلتاققةلهبلل -4

ل.ل(2)لاعفعحلعقل لاعتأهَتلأعلاعياعلأله لاعاقلرلأعلادلنقوللرفاء:للأعناًل
لاعنشلطلأعه لأدملعمنلاعادمقاةلاحلالةليفلعقوللًللاعتجلريةلاأللدملللأكثفلمنلاعتأهَتلأعلاعياعلأله لادلنقوللرفاءلياترب

ل لاعياعلعقل لاعاقلرلرفاءل لعاا لأله لادلنقوللعشفاءلعيقح لادلضلرعةلطفي للنلرعحلربقا لاىلليل  لاعي لاعتجلر 
لألغفاضليتملاعي لاعاقلرلرفاءلإعا لأضل لع لفقطلعلدلنقوللاعتجلريةلاعلفةلذالاعشفاءلاعواقعليفلحيلفلمللاعتجلرةلفقلسون
لاحل يثةلاعاقلريةلاعقواسُتلعفض لعالوعةلاألرخلصلعُتلتنتق لأصيحتلاعاقلرلمقكاةلأنلرأينلليفلذعكلعسيب.للذبلرية
لذبلريةلعلورةليتملالتالديلًللأمفاًللادلنقوعةلغَتلاألموالللق لادلضلرعةلعأصيحتلاع عللماظملع ىلاعاقلريةلاعاجلاتلعإسشلء
لأعلادلنقوللرفاءلأللتيلرليشًتطلاعقلسونلأنلاخللماةلادللدةلمنلاألعىللاعفقفةلسصلمضدمونلمنلعياتشف.للاألرخلصلعُت

ل:لديلثلاثةلرفعطلًللذبلريلًلللدملاًللاعتألَتلأعلاعياعلأله لاعاقلر
ل.لاإلجيلرلأعلاعياعلأله لاعاقلرلأعلعقدمنقوللرفاءلدنلكليكونلأن.ل1
ل.للقلرلأعلمنقوللمللللق لاعشفاءلينلبلأن.ل2
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ل(.رعح)لإجيليبلمفدعدلربقا لديلاعتألَتلأعلاعياعلأله لاعشفاءلمنلادلتوللةلاعغليةلتكونلأن.ل3
ل.لاعشفعطلدي لمنلرفطلعك لعلعتتلععلعستافض
ل:لاألعللاعشفط

ل.لاإلجيلرلأعلاعياعلأله لاعاقلرلأعلعقدمنقوللرفاءلدنلكليكونلأن
ل.لعاعللدمقاةلذعكلعا ليتيالللرفاءللدمقاةلأعناًللدنلكليكونلأن:للمهللمًتاعطتُتللدمقاتُتلمنلاعشفطلدياليتكون

 :  الشراء عملية:  أوالا 
لأعلادلنقولللق لاحللولليكونلأنلدنللاعشفاءلعادمقاةلعساٍت.لل(1)لذبلريلًللاعادم لنالتيلرلهودفيلًللركنللاعشفاءللدمقاةلتاترب
لادلقلع لذعكليفلملأنللق للعادلشًت لاعيلئعلعُتللقا لمتف لدبقلع لاعشيءلاقتنلءلألفىلعايلرةلأعللعاوضلأعلدبقلع لاعاقلر
لكلعشفكةلعاوضلعقدمقكاةلاعنلققةلاعاقودلأعلعقدمقليضةلعلعنايةلاألمفلدولكدملللانللأملسقوداًللكلنلسواءلأ ل لاعواسعلعلدلاٌت
ل لاألعللاإلستلجللق لينلبلاعياعلكلنلإذالأعلعاعوصاةلعاذليةلاإلرثلحلناتليفلللمةلعلورةل لادللللرفاءللدمقاةلعتنتفي.ل
لاعلاذليةلاعلاإلرثلطفي للنلاعشخصلآللعاقلرلأعلدلنقوللعاعلك لاعتجلر لاعنشلطلما انلمنلياتيا لأنلجيبلعيا

لللوضلع عنلريءلمقكاةلدبوهيلللاعشخصليكتابلقلسوساةلتلففلتللنلليلرةلعاعوصاةلعاذليةلفلإلرثلاعوصاة لأمل.
لالتربتلاعزرالةلفادمقالتللاعيدٍتلعاإلستلجلاحلفةلادللنلذع لعألدملللاعزرالةلعادمقالتلتق يفسللحابلفاتدمث لاألعللاإلستلج
لاعادم لدائفةلمنلع عر لخيفجلفإس لاعيدٍتلاناستلجلأمل.لادل ينلعققلسونلاعت اءًللعالضاتلعطيااتلللم ساةلألدملناًللاعق ملعمني

لمايوقلغَتلعاضحلدولكدمللاناستلجلعديا.للعاعيدنلاعفكفلالدملللمنلتنتجلاعيتلتقكلاأللدملللهبي لعيقل .للاعتجلر 
لعراءلمنلرعحلحق لععولذبلريلًلللدمق لياتربلنالسلرفلطفي للنلاعلعنفا لعطيا ليقوملمثلكتلعلًلليؤعفلفدمن.للرفاءلعادمقاة
لعلعطيعلادلتال لاعلاعنلرفللدم لانلغَتلعشفاءليقًتنلمللعاعلفلول لاعيدٍتلاستله لشبفةلإنالعاسلعياا ليقوململلعكونل لذعك
للن لعاإلللانلاعكتلبلطيعلسافلففقللق لعلدلضلرعةليقوملاعطيعلح ليشًت لمنلأعلفلعنلرف.للذبلريلًلللدملاًلليا (لاعطيللة)
لأس لطلدلللعيااللليقوملمثلعاعكتبلادلؤعفلتليشًت لاعي لاعكتيبللدم لأيضلًللذبلريلًلللدملاًللعيا .للعاا لسافلععُتلحفظ لأع

لاعلحنت لسبثلللعاعلاعلاستله لمنلعوحةلعياعليقوملاعي لاعفنلنللدم لم سالليا لعاندمل.للعاعياعلاعشفاءلسافلففقللق ليضلرب
لذع لألدملللاىللسظفسللععو.للرفاءلعادمقاةلتقفنلمللرخلاةلموديةلستلجلإنالدولمللع ليقوململلانلاسلسللق لأعف لحلن
لعي ل لعلربةلعفنللقملمنلاكتابلمللعاستغلاللاستثدملرللق لتقوملانالدملللدي لأنلملاحظةلديكنلفإس لاحلفةلادللن
ليقوملعاحمللسبلعادللن سلعاعطيابلاحمللميلمنلفك .لللعغَتدللعاحمللسيةلعاذلن سةلعاعطبلعاحمللملةلاحلفةلادللنلمفلوملضدمن
لاأللدملللدي لتاتربلدنللمنل لاخلرباتلذلي لسلع لرفاءللدمقاةلت ل لأنلدعنلعقجدملورلاخلربةلأسلسلللل ملتلعتق مي
لاعنشلطلأعلاعادم لذبلعزللن لذبلريةلألدملللاىللعتتحوللادل ساةلصفتلللتفق لق لادللنلدي لألدملللفإنلذعكلعمع.للم ساة
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لياتربلمفضل لاىللاعطياةلعاألهلزةلاألدعيةلعاعلاىلليادم لاعي لفلعطياب.للادللنةلدلدملرسةلاعلازملاعق رلأعلاعاقدميلاجللسب
لتكاافلاعفق لعينلقش.لادلفض لمالجلةلعدولاعفئاايلعادمق لتلععلثلسو للدم لأململاحللعةلدي ليفلسكونلحاثلم سالللدمق 
للاعلا يلللدم لطيااة للاألدعيةلعتحضَتلعققالملعفناةللقدماةللربةلعلعضفعرةلتاتقزملاعلا يللفدملنة. لادلنطق لديالعمن.
لمنليتملأصيحلعذبلاز لاع عاءلتلناعلعأنلسادمللسظفلزل لأصيحلاعتلورلديالأنلعا .للم ساةلادليكورةلادللنةلألدملللالتربت
لففقلمنلرعحلعربقا لععاا لاع عاءلرفاءللق لاعلا يللدعرلاقتلفلحباثلمتخللةلعرفكلتلعمؤسالتلدائلتلقي 

ليفىلذليا.للاعتجلريةلاحمللاتلصورةلكيَتلح لعاىللحلعالًللتتخيلاعلالدعةلزللاتلفإنلآلفلهلسبلمن.للعاعادموعةلاعااف
ل.للم سالًللععاسلذبلريلًلللدملاليا لاعلالدعةللدم لأنلاعياض

 :  اإلجارة أو البيع عملية:  ثانياا 
لدي لتتيعلأنلجيبلع ل لاعاقلرلأعلادلنقوللرفاءللق لاعتجلريةلاعلفةلإلضفلءلتكفيلنالعوح دللاعشفاءللدمقاةلأنلإنال

لفإنلعاناستللاكلعلاستادملللعإمنللاعياعلعغفضلنالاعشفاءلمتلفإذالتأهَتمهللأعلاعاقلرلأعلادلنقوللعاعلديلألفىللدمقاةلاعادمقاة
ليشًت لمنلفإنلعيا.للاعشفاءللن لاإلهلرةلأعلاعياعلساةلتتواففلأنلإذنلدي لعاحللعةلفاجب.للم سالًللع لذبلريلًلليا لنالاعادم 
لاعياعلديالمنلرحبلًللعحيق لعاالللم ةلعا ليتوىللمثلاخللصلناستادملع لعياتيقالللذعكللنليا للمثلعاالللعناةلسق لعاسطة
ل:لاعثلينلاعشفط.للاعشفاءلعا لعميلرفةلعلعفا لاعياعلعقوعلاعقلسونليتطقبلنالإذ.للاعتجلريةلعلعلفةلزلتفئلًللييق للدمق لفإن
ل:للقلرلأعلمنقوللمللللق لاإلهلرةلأعلاعشفاءليفدلأن

لعيتدمث .للمانويلًللاعلملديلًلليكونلق لادلنقوللعادلللللقلرلاعلمنقوللمللللق لاعشفاءليفدلانلذبلريلًللاعادم لياتربلعكيلعيشًتط
لسلفلموادلاعلاععاةلموادلرك للق لأكلستلسواءلاسواللللالتلا للق لعاعاقعلعلعيضلئعللدموملًللادللد لادلنقوللادللل

لعحقوقلعاعان اتلعلألسلملفتتدمث "للحاالًل"للعاضللليكونلفق لادلانويةلادلنقوللاألمواللأمل.للاعلنعلتلمةلموادلأعلملناة
لادلللليكونلعق .للاألدعاةلادلقكاةلعحقوقلاعتجلر لعاحمل لعاعندملذجلعاعفسوملانالًتاعلكرباءاتل لعاعفناةلاعلنللاةلادلقكاة
لثلعتلماتقفلدولمللك لاىللاعاقلرلمفلوملعينلف .للأسقلضلًللععاا لد م لعقل لاعاقلرليشًت لكدمنلادللللحابلمنقوناًل

لللعاعغفاسلعاعينلءلكلألرضل  لحبكملياتربلإهلرهتللاعلعاالللأله لمنقوعةلعغَتلكلستلمنقوعةلاألمواللذلي لرفاءلفك .
ل.(1)لاعتجلريةلاأللدملللمنلاعقلسون
ل:لاعفعحلقل لتوافف:للاعثلعثلاعشفط
لادلقفعسةلادلضلرعةلعناةليتجا لقلسوينلكدماٌتلاعتجلر لعاعيللثلاعتجلر لعقيللثلسفىلكدمللاعشفطلديالمفلوملينلف 
لفلولاعيللثلديالتوففلدعنلاإلهلرةلأعلاعياعلأله لعاعاقلرلادلنقوللرفاءلذبلريةلتلورلاعواقعليفلديكنلعنا.لللرعحلعتحقا 
لاعتالعساةلاجلدماالتلرفاءلم سالًللياتربلذعكللق لعتأساالًللادليكورلعقادم لاعتجلريةلاعلفةلتنا ملععلستفلئ لاجلودف للنلف 
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لعقدمواطنُتلععاالللاألسلساةلعقدمحلصا لاع ععةلرفاءلأعل لألضلئللللق لاعكقفةلعاافلععاالللعاعاقعلعقيضلئعلعاعنقلعلت
ليكفيلفلال لادلنقوللعغَتلاعاقلرللق لاعادم لعردلإذالاحلكملخيتقفلعنا.للاعفعحلعربقا لادلضلرعةلساةلناستفلءلمنخفضلعااف
"ل.للذبلريلًللاعادم للق لاعيللث"لليكونلأنلأيضلًلليقزملع لذبلريلًللرفاؤ لعاكونلرلفدةلاعياعلساةلادلشًت لع ىلتكونلأنلإذن
لفتتحق لماانةلاقتللديةلعظفع لاعشفاءلعا لاألسالرلهتيطلفق .للذبلريلًللياتربلكيلفالاًللاعفعحليتحق لأنليشًتطلنالأس لعا 

ليتملأنلأيضلًلليقعلعق .للاعشفاءللن لاعت اءلاعتجلر لاعيللثلعه لطلدلللاعايبلذليالذبلريت لاعادم ليفق لفلال للالرة
لعاعلعألفىلآعسةلعُتلاعتجلريةلادلؤسالتلقالمليفلععا .للاعتجلريةلصفت لاعادم ليفق لأنلدعنللالرةلربقا لعناةلاعشفاء
لدي لتيق لإذ.للذعكللق لمثلاًللمقلع لع عنلاعااناةلاذل ايللعاضلتق ميلأعلاعشفاءلشبنلمنلأق لعثدمنلعقجدملورلاعاقعلعاض

لياتربلاعتجلر لاحمل لقادمةلعزيلدةلاعادملاءلفجقب.للفالللاعتجلر لاعيللثلعتواففلعذعكلاخلالرةلربق لرغملذبلريةلاأللدملل
لمنليكنلعملدمل.للاعفعحلربقا لعقل لعقدمضلرعةلألفىلصورةلعدولاآله لعلعفعحليادم لدبلليتدمث لإجيلعالًللمفدعداًللركلع عن
لمنلادلتوللةلاعغليةلتكونلأنلاعتجلرةلقلسونلمنلاخللماةلادللدةلسصلللاللعمنلصفاحةليشًتطلاعافاقيلادلشفعلفإنلأمف

ل.(1)لاعفعحلربقا لديلاعشفاء
ل:لعفعحلثلساةلاعتأهَتلأله لاناستئجلر:للثلسالًل

لعالهنللتق ملاعيتلاإلجيلرةلأعلاعياعلأله لاعشفاءلألحكلملخيضعلعفعحلثلساةلإجيلردللأله لاعاقلرلأعلادلنقوعةلاألمواللاستئجلر
ليفليقوملفلدلاتأهفلاعيلطنلمنلاحل لذليالعإهلرةللانالًللحقلًللكوس للنلخيفجلنالادلاتأهفلاعشيءلأنليلاحظلأنلجيبلأس لإنا

لعمث لثلساةلعإلهلرةلزللاًلليكونلأنلديكنللاٍتلح لعادلنفاة.للاعاقلرلأعلادلنقوللادللللاستئجلرللن لدلنفاةلرفاءلعادمقاةلاعواقع
لتأهَتدللعقل لاعااندملئاةلاعفقوقلأعلاعنق لعسلئطلاستئجلرلأعلرلهبلل لعمللاعفنلدقلماتأهفلاعتأهَت لأله لاناستئجلر

ل:لاعتلعاةلاعشفعطلذبلريلًللياتربلعكيلاعادم لديالمث ليفلتتواففلأنلاعضفعر لمنلفإس لذعكلعمع.لثلساة
ل.أهلرةللق لدنلكليكونلأنل-1
ل".لمنفاة"للقلرلأعلمنقوللمللللق لاإلجيلرليقعلأنل-2
لربق لعسواءلاعادمقاةلهفاءلمنلرعحلربقا لعقل لاعتأهَتلإللدةلطفي للنلادلضلرعةلساةلاألعللادلاتأهفلع ىلتتواففلأنل-3
ل:لاعتليللعلدلخططلاعادم لذليالديث لأنلعديكنليتحق لمللأملاعفعحلديا

لذلي لمؤهفلكوس لعاعثلساةل لدلنفاةلماتأهفلكوس لاألعىل:لصفتُتلعُتلجيدمعلاألعللادلاتأهفلأنلادلخططلديالمنليتضح
ل.اعيلطنلمنلادلنفاةلذلي لادلشًت لمفكزليفلفلولاعثلينلادلاتأهفلأمل.لاعيلطنلمنلادلنفاة
ل:لعسن اهتللاعشفكلتلأسلمليفلعلعتالم لادلتاققةلاأللدملل:للثلعثلًل
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لاىللهت  لاعشفكلتلدي لأنلإذ.للذبلريةلألدملناًللتا لاعتجلريةلاعشفكلتلتتالطلدللاعيتلاأللدملللصباعلأنليفلأعناًللللا لنا
لناحًتافلللتلهفاًللاعقلسونلحبكملتا لمانويةلأرخلصلًللعكوهنللإضلفةلاألمواللعت اعللادلضلرعةلللاللمنلاعتجلر لاناستغلال

لرفكلتليقيلملللنلصوردللزبفجلنالاعافاقليفلاعتجلر لاعنشلطلربًت لاعيتلاعتجلريةلعاعشفكلت.للاعتجلريةلعلأللدملللاعقالم
لاعشفكلتلزل عدةلأملكلستلمالمهةلادلختقطةلرفكلتلاعففد  لادلشفععلاعتضلمن لرفكلتلاحمل عدةلرفكلتل لادلالمهة
لاعشفكلتللق لفقطلعاسلأحكلم لتاف لاعي ل1983لعانةل36لرقملاعشفكلتلعقلسونلاعشفكلتلدي لعزبضع.للاعيااطة
لادلقغيل1957لعانةل31لرقملاعشفكلتلقلسونلأنلحُتليفلادل ساة لاعشفكلتلأيضلًللعتشدم لاألحكلملدي لسبت لع لاعتجلرية
لدنللاعغفضلفإنلحلللأيةلعلق "لاعتجلريةلاعشفكلتلقلسون"للبلعتادمات لعذعكلادل ساةلدعنلاعتجلريةلاعشفكلتلقلسونلكلن
لاعل دلعهبيا.لعسن اهتللاعشفكلتلدي لأسلمليفلاعتالم لأللدملللاخللوصلعه لعلق لاعتجلريةلعقشفكلتلاعتافضلدو
للمفلوملأنلاىللاإلرلرةلمنلناع  لاعتالم " لأ لأعلعاعلأعلرفاءلك لاىللتق يفسللحابلينلف لعاعان اتلعلألسلم"

لعسن اتلأسلدملًللرفكةلرفاءلذبلريلًللياتربلادلنطق لديالعمن.لاعفعحلعربقا لادلضلرعةلعقل لكلنلإذاللقاللليفدلألفلتلف 
لاألسلملت اعللكلنلإذالأمل.لاألففادلعُتلادلنقوعةلاعقاملهبي لاعتالم لإهفاءللن لاحلكملعنفسلعيؤلي.لع لعاالللأعلاعغَتلمن

لكوس للنليا علنالفلناستادملللذبلريت لرفعطلتوففلعا ملم سالًلللن ئي لليا لاعادم لفإنلاناستثدملرلجملفدليتملعاعان ات
لاخللماةلاعفقفةلسصلمنطوىليفلهلءلملللق لعاستنلداًللاعياضليتلورلعق .لادلضلرعةلرفعطلفا لتنتفيلعقدملللعااطلًللتولافلًل
لقلع لاعتلورلديالمث لانلغَت.لحلفاًللاعشفكلتلعسن اتلعأسلملاعتالم للق لتقتلفلاعادم لذبلريةلأنلاعقلسونلمنللشفة
لأعلعأسلدملللاناكتتلبلأعلاعتجلريةلاعشفكلتلتأساسللدمقالتلعتشدم لاعتجلريةلاعلفةلم لسفىلكدمللاحملييلفدمن.لعقنقلش
لعلستغلالليتدمث لاعيللثلعديا"لاعتأساسلعللث"للق لإنالاعواقعليفليقوملنالاعتجلريةلاعشفكلتلتأساسلانلإذلهبللانارًتاك
للق لاعتجلريةلاعلفةلععلعضفعرةلعلعتليلليضفيلممللاعفعحلربقا لعقل لادلضلرعةلطفي للنلذبلريلًللاستغلاناًللاألمواللرؤعس
للق لاعتجلر لاعقلسونلفق لدرجلاعيتلاعالمةلادليلدئلمعلاعواقعليفليناجملنالذعكلخبلا لاعقوللأنللنلفضلاًللديا.لاعادم 

ل.(1)صفاحةلاعتجلرةلقلسونلهبللاليلعاعيتلاعتجلر لاعادم لملداةللق لعقتاف لاستخ املل
ل:اعتجلريةلعلألعراقلادلتاققةلاأللدملل:لراعالًل

لللاعتجلريةلاألعراق
لادلقتزملقي لمنلي فعلاعنقودلمنلدبيقغليتدمث لمنلللادلاتفا لأعلحللمقلللحقلًللتتضدمنلقلسوسلًللماانةلللصةلأركلللذاتلأعراق

لعق لاعا عيةلعلدلنلععةلأعلعلعتظلَتلعقت اعللقلعقةلعكوهنللاعتجلريةلاألعراقلعسبتلز.للاناطلاعللن لأعلقلَتلأه ليفلدبوهيلل
ل 185لادل ةلاىلل39لادللدةلمنلفلوللععأرعاةلمن لاعثلعثلاعيلبلدولللصلعلبليفلاألعراقلدي لاعتجلرةلقلسونلللجل

ل:ديلثلاثةلععأسواع
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لرفعطلعف لزلفرلسن للنلليلرة:لاعافتجةلأعلاعتجلريةلعاحلواعةللاعكدميالعةلأعلعألمفلعاعان  للاعافتجةلأعلاعتجلريةلاحلواعة
لعشخصليؤد لعأنللقا لعلدلاحوبليادم لآلفلرخللًلللعلعالحبليادم لرخصليأمفلدبوهي للاعقلسونللقالللسص
لدملثلاثةلاألص ليفلاعتجلريةلاحلواعةلعأرخلصلاناطلاعللن لأعلماُتلماالدليفلادللللمنلميقغلًلللعلدلاتفا ليادم لآلف

لاعالحبلرخصلأرب لعولكدمل:للرخليللق لاعافتجةلتقتلفلأنلجيوزلأس للق لعادلاتفا  للقا لعادلاحوبلاعالحب
لعقوذلللذعكللق لاعتجلرةلقلسونلمنلعاألرعاُتلاعثلساةلادللدةلمنلاناعىللاعفقفةلعتنصلدللقحت لاعالحبلحفردللإذالعادلاتفا 

لمنلاألعلليفلألمف لأعلايليللادفاوا:لاعتلعاةلعلعلاغةلاحللعةلدي لمث لعتقع"للعنفا لاعالحبلألمفلاحلواعةلسحبلجيوز)
لكأنلسفا للق لاعالحبلحفردللعأنللقا لعادلاحوبلاعالحبلرخصلأرب لعولكدمللأعل ....ميقغلًلل1987لملرسلرلف

لاعثلساةلاعفقفةلعتقفر.للاعفئاايلادلفكزللق لسفتجةلاعففعلياحبلأنلعلعاكسلأعلألفىلم ينةليفلاعكلئنلففل للق لياحب
لاعان لأمل.لاعالحبللق "لاعافتجة"ل"لسحيلللعجيوز:"لعقوذلللصفاحةلذعكلاعتجلرةلقلسونلمنلعاألرعاُتلاعثلساةلادللدةلمن

لماُتلميقغلع فع"لعلحملفر"ليادم لرخصلفا ليتال لاعقلسونلح ددللرفعطلعف لمكتوبلتال لفلو"لاعكدميالعة"لأعلعألمف
ليفلاعافتجةللنلخيتقفلعألمفلفلعان لماُتلأه لحقولللن لأعلاناطلاعلع ىلألمف لأعلعلدلاتفا ليادم لألفلعشخص

لزلفرللنلليلرةلعاعشاك:للاعشاكلدولاعثلعثلعاعنوع.لعادلاتفا لاحملفرلمهللرخلُتلمنلأكثفلاألص ليفليتضدمنلنالأس 
لاعنقودلمنلماانلًللميقغلًللي فعلعأن"لللقا لادلاحوب"للرخللًللاعالحبليأمفلدبوهي للاعقلسونللقالللسصلرفعطلعف لمنظم

لاعالحب:للدملثلاثةلفأطفاف لأرخلص لحاثلمنلاعافتج لاعشاكلعيشي .لل(1)"للادلاتفا "للحللمق لأعلآلفلعشخص
لدلملًللدعراًللأسواللللالتلا للق لاعتجلريةلاألعراقلعتقاب.للعادلاتفا لملففاةلمؤساةلللدةليكونلاعي للقا لعادلاحوب

لتكونلمللغلعيلًللألهنللاعشاكلل الانائتدملنلعسلئ لأدملمنلعتاتربلاعنقودلمقلملأعناًللتقوملفليلعاناقتللديةلاعتجلريةلاحلالةليف
لادللدةلسصلعدبقتض .للاعا عيةلعادلنلععةلاعتظلَتلطفي للنلعقت اعللقلعقةلأعراقلفإهنللذعكلاىللإضلفة.للأه لاىللمضلفة

.للعسات لهبللاعقلئملصفةللنلاعنظفلععغضلذبلريةلألدملناًللاعتجلريةلعلألعراقلادلتاققةلاأللدملللتاتربلاعتجلرةلقلسونلمنلاعالدسة
لذبلريلًلللدملاًللاألعراقلدي لقيوللععا لذبلريلًلللدملاًللتالط لق ليكونلذبلريةلعورقةلتوقاا للن لاعاحلبلأنلذعكللق لعيًتتب
ليفل لللمةلعكقلل ةلاحتالطالًللضدملسلًللأعلأصقالًللضدملسلًللعضدملهنللعقغَتلاعتجلريةلاعورقةلتظلَتللن لاحلكملعنفسلعيؤليلأيضلًل
لمنلخيضعلععفلئلللعضدملهنللعتظلَتلعتوقاالللاعتجلريةلاعورقةلعتحفيفليقوملصفت للنلاعنظفلععغضلرخصلك لفإنلاعواقع
لذاتلعاوام :للاألعلل لسييلنلاعواقعليفلدنلكلعدللذالاعايبلدولمللععكن.لللاعتجلرةلقلسونلألحكلملعقادم لقالم للحاث
للاقتللديةلطيااة لاعتجلريةلعلحلالةلاخللصلاعتالم لأدعاتلمنلاألعراقلدي لأنلأسلسلعلق لافًتضلادلشفعلأنلإذ.

ل.للذبلر لعادم ليقوملمطققةلععلورةلفا ليفًتضلياتادمقلللمنلعأنلعاناقتللدية
ل
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 المبحث الثاني 

لاسواعلانالدملللاعتجلريةلادلنففدةل
لعتأساسلاعشفكلتل

انالدملللاعتجلريةلادلنففدةلديلانالدملللاعيتلالتربدللادلشفعلذبلريةلعنصلاعقلسونلدعنلالت ادلعا دلمفاتلمزاععتلللا لحىتل
لععولعورفتلدلفةلعاح ةلفقطلعدعنلالتيلرلعشخصلاعقلئملهبللسواءلكلنلتلهفالاعلغَتلتلهفلعذلي لانالدملللاسواعل:

لاسلمل ليف لاعتالم  ل  لثلساة لاعتلهَت لأله  لاناستئجلر ل  لاعفعح لعقل  لاعتأهَت لاع لاعياع لناه  لاعاقلر لاع لادلنقول لرفاء (
ل.عاعادمقالاتلادلتاققةلهبلل(لاعشفكلتلعسن اهتلل لأسشلءلاناعراقلاعتجلريةل

لعيتكونلديالادليحثلمنلمطقيُتل:

 .ادلطقبلاناعلل:لاسواعلانالدملللاعتجلريةل 
 .لادلطقبلاعثلينل:لتأساسلاعشفكلتل

ل

ل

ل

ل
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 المطلب االول 

 انواع االعمال التجارية

صفةلمنلديلرس لسواءلكلنلتلهفللياتربلاعشفاءلمنلاه لاعياعلاعلاعتلهَتلاعواقعللق لادلنقوناتللدم لذبلر لعغضلاعنظفلن
ل(1)اعلغَتلتلهفلععغضلاعنظفللنلاحًتا لاعشخصلهبيالاعادم لاعلمملرست لمفةلعاح ةلععولعلفةلللرضةل

عياتربديالاعادم لمنلاكثفلانالدملللعقوللليفلاحلالةلاعادمقاةلاعي ليل  لاىللربقا لاعفعحللنلطفي لادلضلرعةلعيقح لعشفاءل
لا لرفاء لعاا  لاه  لمن لعاصيحتلادلنقول لعُتلانارخلصلعالوعة لتنتق  لاعاقلر لاصيحتلمقكاة لفق  لاعياع لعقل  عاقلر

ل.(2)ادلضلرعةللق لانامواللغَتلادلنقوعةلامفلالتالد ليتملعلورةلذبلريةلعُتلانارخلصل
لل-عيشًتطلنالتيلرلرفاءلادلنقوللاعلاعاقلرلناه لاعياعلاعلاعتلهَتلدملالذبلريللرفعطللثلاثل:

 عقدمنقوللاعلاعاقلرلناه لاعياعلاعلاناجيلرلانليكونلدنلكلرفاءل -1
 انلينلبلاعشفاءللق لملللمنقوللاعللقلرل -2
 انلتكونلاعغليةلادلتوللةللق لاعشفاءلناه لاعياعلاعلاعتلهَتديلربقا لاعفعحل.ل -3

لانليكونلدنلعكلرفاءلعقدمنقوللاعلاعاقلرلناه لاعياعلعاعشفاءل::للالشرط االول

للدمقاةلاعشفاءلعلدمقاةلاعياعل.يتكونلديالاعشفطلمنللدمقاتُتل.ل

لانل لدمقاةلاعشفاءل:ليقل لعلعشفاءلك لسبقكلاعلكابلمقكاةلاعشيءلاعلاناستفلعلع للنلطفي لدفعلادلقلع لعادلقلع لامل
ليكونللانلًلكلدلقليضةلاعلسق  لع فعلميقغلمنلاعنقودل.

ل.لأكتايلللع عنللوضلسق  اعشخصلفلحللولللق لادلنقوللارثلاعلعصاةلاعلديةلعمتلعاا لنالياتربللدم لذبلر لنانل

لاعيتلديلمل رلعلاستلجلععاسلستاجةلرفاءل عكيعكلاناستلجلاعزراليلكيعكلنالياتربللدم لذبلر لناس لاستغلاللعقطيااة
سلع لامللاذالربوللاناستلجلاعزراليلاىللصنلليليليحلذبلر لفلعلنللةلتاتربللدم لذبلر لحبكملاعقلسونلفدمثلالعولحولل

دقا لاعلقلبلسكفلاىللسكفلفلنلديالاعادم لياتربلذبلر لامللاناستلجلاعيدٍتلفااتربللدم لغَتلذبلر لناس لادلزارعلقدمحلاىلل
غَتلمايوقلعادمقاةلرفاءلفدمنليؤعفلكتلبليقوملعطيا لعنفا لاعللنلطفي لسلرفلنالياتربللدم لذبلر لععولحق لرعحلمنل

ل.لللدم لذبلر عراءلذعكلامللاعطيللةلعلدم لادلكتيبلفااترب
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انليفدلاعشفاءلاعلاناهلرةللق لملللمنقوللاعللقلرلعكيلياتربلاعادم لذبلريللانليفدلاعشفاءللق لملللل-:لالثاني الشرط
لمنقوللاعللقلرلعادللللادلنقوللق ليكونلملديللاعلمانو لعيكفيلانليفدللق لمنقوللدعنلغَت لعطياات ل.

للللسواءلكلستللق لرك لموادلاععاةلاعلموادلسلفلفلدلنقوللادللد للدموملليتدمث لعلعيضلئعلعاعاقعللق لالتلا لاسوا
لملناةلاعلموادلتلمةلاعلنعل

واللادلنقوعةلادلانويةلفق ليكونلعاضلللحااللكلناسلملعاعان اتلعحقوقلادلقكاةلاعلنللاةلعاعفناةلكرباءةلالًتاعلامللانام
ادللللادلنقوللحابلادللللكدمنليشًت للعاعفسوملعاعندملذجلاعلنللاةلعاحمل لاعتجلر لعحقوقلادلقكاةلانادعاةل.لعق ليكون

للقلرلعقل لد م لععاا لاسقلضل
امللاعاقلرلفانلف لمفلوم لاىللك لملدولماتقفلثلعتلكلنارضلعاعينلءلعاعغفاسلفك لرفاءلذلي لانامواللمنقوعةلكلستلاعل

 .(1)غَتلمنقوعةلناه لعاالللاعلاهلرهتللياتربلحبكملاعقلسونلمنلانالدملللاعتجلريةل
لربقا لاعفعحلالشرط الثالث : 

قل لاللدةلاعياعلعربقا لاعفعحلعكيلياتربلاعادم لاعلرفاءلادلنقولللدملالذبلريللناع لمنلانليتملعقل لربقا لاعفعحلمنل
لاللدةلاعياعل.

لادل ساةل.لذبلريلًلعمللناليا للدملالذبلريللكلنالدمللللدملافانلفلاعفعحلدنلللنلفلدلملاذلعواسطت لديكنلاعتدمازلعُتلمللياتربل
لفتحقا لاعفعحلاعلمللياف لعلدلضلرعةللق لك للدم ليقوملع لاعشخصلهبيالاعقل لتثيتلع لاعلفةلاعتجلريةل.

انالانلاعواقعلينفيلمطق لصحتللل لعانلكلستللق لهلسبلمنلاعلوابلحاثلانلدنلعكلاعكثَتلمنلانالدملللادل ساةلملل
لةلمنلزللمُتلعاطيلءلعملن سُتل.يقل لمنلللربقا لاعفعحلعمثلللذعكلاصحلبلادللنلاحلفل

ل.لكدمللانلدنلعكلمنلانالدملللاعتجلريةلمللناليقل لمنلعرأدللاعفعحل
عق ليضطفلاعتلهفليفلعاضلاعظفع لاىللاعياعلعأق لمملليشًت لاذاللش للق لعضللت لمنلاعتقفلاعلديوطلاسالردللعمعل

لعك لاعتالم لعلعكدميالعة لاىللالتيلر لعلناضلفة  لاعطفقلادلافعفةلمنلسحبلعتظلَتلعضدملنللدملالذعكليظ للدملالذبلريل
لذبلريللعانليل  لاعالحبلاعلادلظلفلاعلاعضلمنلاىللربقا للدملالاعلاداءلرخليل.

لربقا لاعفعحلكلعيللثلاعتجلر ل لعاعيللثلاعتجلر لكدماٌتلقلسوينليتجا لعنايةلادلضلرعةلادلقفعسةلعتحقا لاعفعحلعنال أذا
ل لتلور لدعن لذبلريل للدملا لتلور لاعلفةلديكن لتنا م لععأستفلئ  لاجلودفية للنلصف  لمن للنلف لفلو لاعقل  لاعيللثلاع ديا

اعتجلريةل لفلاليكفيلانلتكونلع ىلادلشًت لساةلاعياعلرلفدةلعاكونلرفائ لذبلريللع ليقزملايضللانليكونلاعيللثللدملال
اذلتيق لدي لانالدملللذبلريةلرغملذبلريلل لعا لاس لناليشًتطلانليتحق لاعفعحلفالالفق لهتيطلاناسالرلعظفع لاقتللديةل

لربق لاخلالرةلعذعكلعتواففلاعيللثلاعتجلر لفاللل.
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انالاس لجيبلانلاستئجلرلانامواللادلنقوعةلاعلاعاقلرلناه لاجيلردللثلساللعفعحلخيضعلاىللاحكلملاعشفاءلناه لاعياعلاعلاناجيلرل
لنلكوس لحقلللاناللعاهلرةلذليالاحل لمنلاعيلطنلفلدلاتلهفليقوملعادمقاةلرفاءلادلنفاةللاتلهفلناخيفجيلاحظلانلاعشئلادل

للن لاستئجلرلانامواللادلنقوعةلاعلاعاقلرل.

عمث لاناستئجلرلناه لاعتلهَتلماتلهفلاعفنلدقلعملرلهبللاعللعديكنلانليكونلزل لعلاهلرةلثلساةعادلنفاةلح للاٍتلل ل
وقلاعااندملئاةلعقل لتلهَتدللعمعلذعكلفلنلمنلاعضفعر لانلتتواففليفلمث لديالاعادم لعكيلاستئجلرلعسلئطلاعنق لاعلاعفق

ل-ياتربلذبلريللرفعطل:

 انليكونلدنلعكللق لاهلرةل -1
 انليقعلاناجيلرللق لمنقوللاعللقلرل -2
 .لانلتتواففلع ىلادلاتلهفلساةلادلضلرعةللنلطفي لاللدةلاعتلهَتلعقل لربقا لاعفعحلمنلهفاءلدي لاعادمقاةل -3

يتضحلمنلذعكلانلادلاتأهفلاناعللجيدمعلعُتلاعلفتُتلاناعىللكوس لماتأهفلدلنفاةل لعاعثلساةلكوس لمؤهفلذلي لادلنفاةلمنل
لاعيلطنل.

ل.(1)أمللادلاتأهفلاعثلينلفلوليفلمفكزلادلشًت لذلي لادلنفاةلمنلاعيلطنل

 التعامل بأسهم الشركات وسنداتها : -1
يفلانلصباعلانالدملللاعيتلتتالطلدللرفكلتلذبلريةلتا لالدملللذبلريةلاذلانلدي لاعشفكلتلهت  لاىللاناستقلالللناللا 

اعتجلر لمنلللاللادلضلرعةليفلت اعللانامواللاضلفةلاىللكوهنللارخلصلمانويةلتا لحبكملاعقلسونلتلهفالناحًتافلللاعقالمل
ليفلانالدملللاعتجلريةل.ل

عاعشفكلتلاعتجلريةلاعيتلربًت لاعنشلطلاعتجلر لديلرفكلتلادلالمهةلعرفكلتلاعتضلمنلعادلشفععلاعففد لعاعشفكلتل
لادلختقطةلعك لديالزبضعلعقلسونلاعشفكلتل

انلاعتالم لعلناسلملعاعان اتلينلف لاىللك لرفاءلاعلعاعلاعلا لتلف لالفليفدللقالللاذالكلنلعقل لادلضلرعةل
لديالادلنطق لياتربلذبلريللرفاءلرفكةلاسلدمللعسن اتلمنلاعغَتلاعلعاالللع .لعربقا لاعفعحلعمن

عياف لسفسلاحلكمللن لاهفاءلاعتالم لهبي لاعقاملادلنقوعةلعُتلاناففادلامللاذالكلنلت اعللاناسلملعاعان اتليتملجملفدل
لاناستثدملرلفلنلاعادم ليا للن ئيلم ساللعا ملتوففلرفعطلذبلريةل.ل
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شفكةلاعلاع ععةلاسلدمللاعلسن اتلعلاكتتلبلاعالملفلهنللتقجللاىللعنكليكونلعساطللعُتلاجلدملورلاعي لعلن مللتطفحلاع
لدي ل لسضَت لاعينكللدموعة لعيتقلض  لاناعراق لدي  لتل ر لاعيت لاع ععة لاع لاعشفكة لعاعان اتلععُت لاناسلم يكتتبليف

لاعوسلطة.لل
عسن اتلاعشفكلتلحلفالغَتلانلمث لديالاعتلورلغَتللعق ليتلورلاعياضلانلذبلريةلاعادم لتقتلفللق لاعتالم لعلسلم

قلع لعقنقلشلنانلاعلفةلاعتجلريةلتشدم للدمقالتلتلساسلاعشفكلتلعاناكتتلبلعلسلدملللاعلانارًتاكلهبللاذلانلتلساسل
لةلناليقوملاناللق لعللثلاعتلساسل.اعشفكلتلاعتجلري

لاعيللثليتدمث لعلستغلاللرؤعسلانامواللاستغلانالذبلريلللن طفي لادلضلرعةلعقل لربقا لاعفعحلمملليضفيلعلعتليلللعديا
لاعادم لديالفضلاللنلانلاعقوللللا لذعكلنايناجمليفلاعواقعلعلدليلدئلاعالمةل ععلعضفعرةلاعلفةلاعتجلريةللق لديا

احةلاعيتلدرجلفق لاعقلسونلاعتجلر للق لاستخ املللعقتاف للق لملداةلاعادم لاعتجلر لعاعيتلاليلهبللقلسونلاعتجلرةلصفل
ل.لل(1)ل.لعانلقلسونلاعتجلرةلح دلاعفعحلكدماالرلعقلفةلاعتجلرية

 :االعمال المتعلقة باالوراق  التجارية  - 2

لتتدمث لدب لاعلادلاتفا لمنلل لحللمقلل لتتضدمنلحقًل قغلمنلياناعراقلاعتجلريةل:لديلاعراقلذاتلاركلللللصةلماانةلقلسوسًل
لقلَتلاعللن لاناطلاقل.اعنقودلي فعلمنلقي لادلقتزملدبوهيللليفلاه ل

لعسبتلزلاناعراقلاعتجلريةلعكوهنللقلعقةلعقت اعللعلعتظلَتلاعلعلدلنلععةلاعا عيةل.

علففتلكيعكل))لديلعثلئ لركقاةلمكتوعةليفلصاغلماانةلعتثياتلدينلدبيقغلماُتلعأه لقلَتلللدةليتال لادلوقعللقاللل
لرخصلمادم لاعلمنليأمفلع لديالانالَتلاعلحللمقلللعدي لاعليلمفلرخصلالفلعأداءلادليقغلادليكورليفلمول لماُتلاىل

اناعراقلتكونلقلعقةلعقت اعللعلعتظلَتلاعلادل اععةلاعا عيةلعادملصورلدي لاناعراقلديلاعيويلقةل)لاعافتجةل(لعاعان لاناذينل
ل.ن لانامفل(لعاعان لحللمق ل((ل)لاعا

لصفةلاعقلئملهبلل.عانلدي لانالدملللتاتربلصبااللللدملالذبلريللعغظلاعنظفللنل
ل-اسواعلاناعراقلاعتجلريةل:

 احلواعةلاعتجلريةلاعلاعافتجةلل-اعنا:
 اعان لعلامفلاعلاعكدميالعةلل-ثلسال:
لاعشاكلللل-ثلعثل:
ل:ل-اعنا: لاعافتجة لاع لاعتجلرية لاعشفعطلل-احلواعة لدي  لعمن لاعقلسون لعف لرفعطلسصللقالل لزلفر للنلسن  ليلرة

ليادم ل لاعالحبلرخصلالف لرخصليادم  لعلمف لاعقلسون لعدبوهب لاعورقة لدي  لربتويلل لاعيت لاناعزاماة اعيالسلت
دلماُتلاعللن لاناطلاعلعارخلصلادلاحوبللقا لعلنليؤد لاعشخصلالفليادم لادلاتفا لميقغلمنلادلللليفلماال

ل.لالحبلعادلاحوبللقا لعادلاتفا لاحلواعةلاعتجلريةليفلاناص لدملثلاثلاع
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لعجيوزلانلتقتلفلاعافتجةللق لرخلُتلكدمللعولارب لرخصلاعالحبلعادلاتفا لاذالحفردللاعالحبلدللقحت .ل

لاعةلنامفلاعالحبلعنفا ل(ل.كدمللسلتلادللدةلاعثلساةلعانارعاُتلمنلاعقلسونلاعتجلرةل)جيوزلسحبلاحلول

لل-اعان لانامفلاعلاعكدميالعةل:ل-ثلسالل:

لماُتلعشخصلالفل لميقغ لع فع لرخصليادم لعلحملفر لفا  ليتال  لاعقلسون لتال لمكتوبلعف لرفعطلح ددل فلو
ليادم لعلدلاتفا لاعلنامفلع ىلاناطلاعلاعللن لحقوللاه لماُت.

لاناص لاكثفلمنلرخلُتلمهللاحملفرلعادلاتفا ل.لفلعان لعلامفلخيتقفللنلاعافتجةليفلانلنايتضدمنليف

انلاعان لانامفلجيبلانلياتربللدم لذبلر لمطق لكلعافتجةلعغضلاعنظفللنلسيي لاعلصفةلادلوقعللقا لاستنلدالاىللللل
ليفلاهنلل لاعافتجة للن لعزبتقفلاعكدميالعة ليفلاعوفلء لمنلعللئفلمملثقة ليؤديلس  لعمل لمنلدمل لك  لاعي ليتخي  اعشك 

يفلاناص لاكثفلمنلرخلُتلمهللاحملفرلعادلاتفا لعاندمللاعافتجةلفليلتكونلمنلثلاثةلارخلصليفلاناص للناتتضدمن
لعدملاعالحبلعادلاحوبللقا لعادلاتفا ل.ل

فلعكدميالعةلتاتربلمنلانالدملللاعتجلريةلععولعقفتلمفةلعاح ةلعغضلاعنظفللنلصفةلاعقلئملهبللاعلاعغفضلمنلللعملدملل
ل.ل(1)يكنلصفةلادلوقعللقاللل

لل-اعشاكل:ل-ثلعثلل:

اعشاكل:لدولليلرةللنلزلفرلمنظملعف لرفعطلسصللقالللاعقلسونلدبوهي لعلمفلاعالحبلادلاحوبللقا لعلنلي فعل
لميقغلمنلاعنقودلعشخصلالفلاعلحللمق ل)ادلاتفا (ل

لاعي ليك لدملاعالحبلعادلاحوبللقا  لثلاثة لفلطفاف  لمنلحاثلارخلصة لاعشاكلاعافتجة لمؤلعيشي  عساةلونلللدة
عق ليكونلادلاحوبللقاةلعنكلي فعلعقدماتفا لع ىلاناطلاعللق لعرقةلاعشاكلعنايا لاعشاكللدملاللملففاةلعادلاتفا 

ذبلريللانالاذالكلنلربفيف لمًتتيلللق للدم لذبلر للق لاس لاذالكلنلسلحبلاعشاكلتلهفالافًتضلاس لسحبلعادم لذبلر ل
لحىتليثيتلاعاكسل.

لاعتجلريةلفليلتقوملاعنالمقلملاعنقودلعتاتربلمنلادملعتقابلاناعراقلاعتجلريةللق ل لدلملليفلاحلالة التلا لاسواللللدعرا
لاعراقلقلعقةلعقت اعلللنلطفي ل لتكونلمضلفةلاىللاه لاضلفةلاىللذعكلفلهنل لاعشاكلناس لغلعيللمل عسلئ لانائتدملنلل ا

لاعتضلَتلعادلنلععةلاعا عيةل.ل

ل.ي لاناعراقللدملالذبلريللايضللورقةلذبلريةليكونلق لتالط للدملالذبلريللععا لقيوللدفتًتتبللق لذعكلانلاعالحبللن لتوقاا لع
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عيأليلعنفسلاحلكمللن لتظلَتلاعورقةلاعتجلريةلعقغَتلعضدملهنللضدملسللاصقالًلاعلضدملسللاحتالطاللفك لرخصليقوملعتحفيفلاناعراقلاعتجلريةل
لعتوقاالللعتظلَتدللعضدملهنللععفلئلللخيضعلمنلحاثلقالم لعقادم لناحكلملقلسونلاعتجلرةلعذعكلعلاسيلبلاعتلعاةل:

نلدي لاناعراقلمنلادعاتلاعتالم لاخللصليفلاحلالةلاعتجلريةلعاناقتللديةلعانلمنلياتادمقللليفًتضلاعاوام لذاتلطيااةلاقتللديةلنا -1
 علورةلمطققةلانليقوملعادم لذبلر ل.

 حبكملاعتالم لعاعتقلعا لفلناعراقلاعتجلريةلالتربتلدائدمللذاتلصفةلذبلريةل. -2

لاعتجلريةلناليكتابلاعلفةلاعتجلريةلفلالياتربلتلهفاًل.علق لا لحلللفأس لجيبلانليلاحظلعأنلمنلياتلدلتوقاعلاناعراقل

 :اثر الربح في االعمال التجارية    

لاستف لقل لاعفعحلارتفاتللنلدي لانالدملللاعلفةلاعتجلريةل.ل اعفعحلدولاح لاعانلصفلاجلودفيةليفلاعادم لاعتجلر لفلذا
لاعقل لا لاعفعحلت لللقا للفع لاحللللكلنلعاعاربةليفلتواففلقل لاعفعحلياوللفا للق لعقتلاعشفاءلعانلاثيلتلد يا

تكونلاعكدمالتلادلشًتاتلكيَتةلاىللح لياتيا لما لقل لاعشفاءلعلاستادملللفلذالقل لاعشخصلمنللدمق لربقا لاعفعحل
فلنللدمق لياتربلذبلريللحىتلعولحق للالرةلناس لقل لاعفعحلع ايةلانالاس لمللحيل للق لديالاعفعحلعظفع لللرهاةلكدملل

لطتلاناسالرلمثلال.عولدي
نالديكنليفلاعواقعلتلورلذبلريةلرفاءلادلنقوللاعلاعاقلرلناه لاعياعلاعلاناهلرةلدعنلتوففلاعيللثلاعتجلر لاعي ليتجا ل
عناةلادلضلرعةلادلقفعسةلعتحقا لاعفعحل لعتأسااًلللق لذعكلياتربلم ساللرفاءلاجلدماالتلاعتالعساةلعاعنقلعلتلعقيضلئعلعاعاقعل

ل لعااف لمنخفضلناستفلءساةلععاالل لعقدمواطنُتلعااف لععاالل لاناسلساة لعقدمحلصا  لاع ععة لرفاء لاع للق لالضلئلل اعكقفة
لادلضلرعةلعربقا لاعفعحل.

عق ليقعلايضللانليتملاعشفاءلعناةلربا للالرةلدعنلانليفق لاعادم لصفةلاعتجلريةل لععا ليفلقالملادلؤسالتلاعتجلريةلعاعل
عاضلاعاقعلعقجدملورلعثدمنلاق لمنلشبنلاعشفاءلاعلتق ميلعاضلاذل ايللاعااناةلع عنلمقلع لمثلاللق لذعكل لاذلتيق لدي ل

ل(1)ذبلريةلرغملربقا انالدمللل
لعل ليكنلمنلامفلفأنلادلشفعلاعافاقيليشًتطلصفاحةلعمنلللاللسصلاخلالرة ل.عملدمل لاعيللثلاعتجلر لفالل ذعكلعتوافف

ل.للةلمنلاعشفاءلديلربقا لاعفعحلادللدةلاخللماةلمنلقلسونلاعتجلرةلانلتكونلاعغليةلادلتول
ل
ل
ل
ل
ل
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لادلطقبلاعثلينل

لتأساسلاعشفكلتلاعتجلريةل

للدملالذبلريلل لألتيلر  لاعتجلر لادللف للق  لاعقلسون لاعتقنُتلاعتجلر لاجل ي لمن لمن لاعثلعثة ليفلفقفهتل لاعفاعاة سلتلادللدة
لتأساسلاعشفكلتلاعتجلريةلعدولمللملليكنلتضدمن لاعتقنُتلاعق ميل.

اس لياتربلذبلريللحىتلععولعورفلدلفةللعطيقلًلذليالاعنصلفأنلتأساسلاعشفكلتلاعتجلريةلياتربلمنلانالدملللاعتجلريةلادلنففدةل لأ 
لعاح ةلفقطلعأيلًلكلستلصفةلاعقلئملع لتلهفاًلكلنلأملغَتلتلهفل.

ل لتقوم لعقفأ لاعفاهحليفلاعفق  لعفقل لعاعشفكلتلادل ساة لعُتلاعشفكلتلاعتجلرية لق لاسلسلاعغفضلاعي لعق لكلستلاعتففقة
للل لفأذالكلنلموضوعللدم لاعشفكةلدولاعقالملعلنالدملللأسشأتلمنلأه لربقاق ل.لعدولملليتح دلعنلءللق لطيااةللدمق

لكلنلموضوعل لاذا لامل ل. لاعشفكةلذبلرية للدمقالتلاعينوكلل تلدي  لاعتأمُتل  لاعتأهَتل  لاع اعتجلريةلكلعشفاءلناه لاعياع
ل.(1)اعشفكةلدولاعقالملعلنالدملللادل ساةلكأناستغلللاعزراليلمثلاللتربتلاعشفكةلم ساةل

لرلاغفاضلاعشفكةلعقوقو للق لصفتللليؤد ليفلعاضلاناحالنلاىللصاوعلتلتتاق لعتح ي لطيااةلعمللذعكلفتطيا لماا
سشلطلاعللدم لاعشفكةلناسادمللعانلادلشفعلملليضعلمفلومللعقادم لاعتجلر لعدولمللفش لاعفق للنلايضلح لكدمللاعضحنل ل

فتقوملعللدملللذبلريةلعالفىلم سالللق للمنلقي ل.لديالمنلسلحاةل.لعمنلسلحاةلالفىلفق لتتا دلعتت ال لاغفاضلاعشفكة
لحنوليلابلما لرب ي لاعغفضلاعفئاايلذللل.

ععا لمنلادلالئ لاعيتلصلد لفالللادلشفعلادللف ليفلاعتقنُتلاعتجلر لاجل ي لاعتوفا لتقكلادلتاققةلعلعتدماازلعُتلاعشفكلتل
عشفكةل لسقكلادلشفعلذاتلسيا لسظَت لاعففسايل)لاعتجلريةلعادل ساةل.لفتجنيًللعلاوعلتلاعالعقةلاعيتليثَتدللماالرلغفضلا

(لحاندمللجلأل ليفلرأنلتقكلادلاأعةل لاىللاناليلدباالرلركقيل.لفنلتلادللدةلل1966يوعاولللملل24منلقلسونلل1/2م
منلاعتقنُتلاعتجلر لاجل ي للق لأضفلءلاعلفةلاعتجلريةللق لك لرفكةلتتخيلاح لاناركلللادلنلوصلاعالرفةلفقفةلثلساةل

لاللليفلقواسُتلاعشفكلتلأيللكلنلاعغفضلاعي لأسشأتلاعشفكةلمنلأهق ل.لق

ععفقللعققواسُتلادلتاققةلعلعشفكلتلاعتجلريةل لفأنلذلي لانالَتةلأركلللستةلعردتللق لسيا لاحللفلعديل:لرفكةلاعتضلمنل
 لعألَتالاعشفكةلذاتلادلاؤععاةلل لعرفكةلاعتوصاةلاعيااطةل لعرفكةلاحمللصةل لعرفكةلادلالمهةل لعرفكةلاعتوصاةلعلناسلم

ذبلريتلللعطيااةلاعادم لموضوللللعللتيلردللرفكةلماتًتةلعاتثنلءلرفكةلاحمللصةلاعيتليات ليفللاحمل عدةل.لعلق لذعكل لع
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عااتلذللل لرخلاةلمانويةل لفأنلا لرفكةلتتخيلركلالمنلدي لاناركلللاعالعقةلتاتربلذبلريةلعلف لاعنظفللنلطيااةل
لأسشأتلمنلاهق لأ لحىتلععولكلستلاعشفكةلتيلرفلسشلطلًلم سالًل.اعغفضلاعي ل

فاق لسيا لادلثلللتاتربلذبلريةلرفكةلادلالمهةلاعيتلتتلسسلعققالملعللدملللاحمللملةلاعلاحمللسيةللق لاعفغملمنلانلدي لانالدمللل
لديلعطيااتلللالدملللم ساةل.

لعياضل لعذعكلللافًل لعحابل  لاعتجلرية لتأساسلاعشفكلت لالدملل للق  لاعتجلرية لاعلفة لقلف لق  لادلشفع لان عيلاحظ
اعتشفيالتلانالفىلاعيتلتطفيلاعطلععلاعتجلر للق للدمقالتلتلساسلاعشفكلتلعلفةلللمةل لا لسوىلكلستلاعشفكةل

لربتلاعتلساسلذبلريةلاملم ساةل.ل

لفكةلاح لاناركلللادلتق مةلل تلرفكةلم ساةلععلعتليللناليا لتلسااللللدملالذبلريلًل.عتفتايلللق لذعكلاذالمللتتخيلاعش

ل لاعشفكلت لتلساس لالدملل لرفكلتلعزبتقف لمن لعقتلساس لزل  لاعشفكة لكلست لاذا لمل لحباب لاعالع  لدبفلوملل اعتجلرية
لانارخلصلاملمنلرفكلتلاناموالل.ل

لاعياا لاعتوصاة لاعتضلمنل  لعُتلفلعنوعلاناعللمنلاعشفكلتل) لادلتيلدعة ليقومللق لانالتيلرلاعشخليلعاعثقة ل( لاحمللصة ل  طة
لاعشفكلتلعيالفليلتنشألللدةلعُتلل دلققا لمنلاعشفكلءلياف لعاضلملاعياضلانالفلعيث لع ل.

لعيتملتلساسلدي لاعشفكلتللنلطفي لرب ي للق ليوقا لكلفةلاعشفكلءلمثليتوعونلرلفةل.

لدلالمهةلنالتتكونلدبجفدلاعفامللق لتلسااللل.أمللرفكلتلانامواللعلق لراسلللرفكةلا

فلي لاعشفكلتلسبث ليفلاعواقعلدعرالعلرزالعلطَتاليفلاحلالةلاناقتللديةلناهنللتاتدم ليفلمزاععتلللعنشلطللللق لم لفاتلصبلورل
لاعقوميلعانادللرلادلكتتيُتلفاللل.لعيالفق لتتطقبلادلشفعلعتلساالللأزبلذلاهفاءاتلماانةلهت  لاسلسللاىللضبليةلاناقتللدل

لعقادمةل لعاناأكتتلبليفلراسلادللللعاعوفلء لاناسلسيل  لعسظلملل لاناعت ائيلعشفكة لاعاق  لاناهفاءاتليفلربفيف لدي  عتنحلف
اناسلمل لعدلوةلاجلدمااةلاعادموماةلاعتلساااةلعلاساقلدلهب  لتقوميلاحللصلاعااناةلعتل ي للق لاعنظلملاناسلسيلعشفكةل

ةلاناعىللعالطلرلاجلللتلاناداريةلادلختلةلعتلساسلاعشفكةل لعالَتالاهفاءاتلرلفلاعشفكةلعقا دلل لعتااُتلاجلللتلاناداري
ل.ل(1)اعاج لاعتجلر ل

ل

ل
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لاخللسبةل
عا لانللففنللانالدملللاعتجلريةلادلنففدةلاعيتليقل لهبللتقكلانالدملللاعيتلتاتربلذبلريةلععولعقاتلدلفةلعاح ةلاعللفضلسواءل

ل:النتائج .للعقاتلمنلقي لارخلصليتدمتاونلعلفةلذبلريةلاململليكتايوالدي لاعلفةل

 عقاتلدلفةلعاح ةل.انالدملللاعتجلريةلادلنففدةلديلتقكلانالدملللاعيتلتاتربلذبلريللععول -1
يكونلدنلعكلرفاءلعقدمنقوللاعلاعاقلرلناه لاعياعلعانلتكونلاعغليةللجيبعكيلياتربلرفاءلادلنقوللاعلاعاقلرل -2

 ادلتوللةللنلاعشفاءلديلاعياعلعتحقا لاعفعحل.
 انلاعيللثلاعتجلر لينلف لمفلوم لاىللادلضلرعةلعتحقا لاعفعحل. -3
 َتلعادلنلععةلاعا عيةل.لانلاناعراقلاعتجلريةلقلعقةلعقت اعللعتظل -4

لذكفسلدلليفلحبثنللديالعلكيعكلدنلعكلعاضلاعتوصالتلمنللل:ك لدي لاعنتلئجللللل

جيبلانليكونلعقدمشفعلدعرليفلمشوللعاضلانالدملللعلفةلاعتجلريةلعانليكونلعلبلاعقالسلعاسعلعملائملمعل -1
 طيااةلاعيق لاناقتللديةلعادللعاةل.

 التيلرلذبلريةلعاضلانالدملللمنلغَتدلل.لانلتوضعلسظفيةلرلمقةلياتدم للقاللليف -2
 انليكونلعقشفياةلاناسلاماةلدعرلململعفاللليفلاناعراقلاعتجلريةلعاعادمقالتلادللففاةل. -3
 انليكونلعقدمشفعلاعافيبلعاعفق لاعافيبلدعرليفلرب ي لدي لانالدملللععاسلتكفارلدلللسصللقا لادلشفعلاعففسايل. -4
 رب ي لذبلريةلدي لانالدمللل.انليكونلعقفعحلدعرلاسلسيلعرفطلململيفل -5

للل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 مصادر

 القران الكريم

 اوال : الكتب القانونية 
ل.1968د.لاكفمليلمقكيل لاعوهازليفلرفحلاعقلسونلاعتجلر لاعافاقيل للل*

ل.1987د.لعلسملزلدم لصلحلل لاعقلسونلاعتجلر ل لمطياةلهلماةلعغ ادل لدارلاحلكدمةل للل*
 لد.لعلسملزلدم لمقحمل لميلدئلاعقلسونلاعتجلر ل لدارلادلاَتةلعقنشفل للد.لعالملضب لاعطفعاينلل*

 .لل2010
ل.2010د.لمساحةلاعفقاويبل لرفحلاعقلسونلاعتجلر لادللف ل لدارلاعنلضةلاعافعاةل للل*
 .ل2008-2007د.للللملحنفيلزلدمودل لاعقلسونلاعتجلر ل لدارلادلاَتةل للل*
ل.1999ر ل لدارلادلطيوللتلاجللمااةل لد.للقيلاعيلرعد ل لاعقلسونلاعتجللل*
د.للقيلاعيلرعد ل لد.لزلدم لاعاا لاعفقيل لاعقلسونلاعتجلر ل لدارلمطيوللتلاناسكن ريةل للل*

 .ل1999
د.للقالنلرفيفل لد.لملطف لسقدملنل لد.لررلدلاعاطلرل لاعقلسونلاعتجلر لميلدئلعمفلدامل لل *

ل.ل2000سنةلل دارلادلاَتةلعقنشفل لاعطياةلاناعىلل
 .ل1998د.لغلدةللدملدلاعشفعاٍتل لاعقلسونلاعتجلر لاجل ي ل لدارلاعكتبلاعقلسوساةل للل*
ل.ل2000د.لزلدم لاعاا لاعفقيل لاعقلسونلاعتجلر لاجل ي ل لدارلادلطيوللتلاجللمااةل للل*
 .1997د.لزلدم لحاُتلامسللا ل لاعقلسونلاعتجلر ل لدارلاعوراقلعقنشفلعاعتوزيعل للل*
ل.2006كدملللط ل لاعنظفيةلاعالمةلعققلسونلاعتجلر ل لدارلاحلقيبلاحلقوقاةل لللد.ملطف لل*
 .ل2014د.لفوز لزلدم لسلميل لاعقلسونلاعتجلر ل لدارلاعثقلفةلعقنشفل لل*ل

 ثانياا : القوانين :
 .ل1984(لعانةل30قلسونلاعتجلرةلاعافاقيلرقمل) -1
 .ل1999(لعانةل17اعقلسونلاعتجلر لادللف لرقمل) -2


