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Abstract: Over the past decades, trade has been a motivation to poverty reduction. Trade also reduces the gender gap, and
reducing the differences between women and men can be by giving women more and better job opportunities, and that
seizing the opportunity for women to trade freely will be more important in Post-Corona Pandemic World. The most open
country creates equality between the sexes in various fields, especially in the field of trade. In order for the openness
concerned with trade with the participation of women to be achieved, there must be a legal fence to be established that
recognizes and regulates the work of women in the commercial field as merchants. The research concerned by the
commercial law in Saudi Arabia, as it kept silent on establishing legal rules for women practicing trade merchants.
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التمكين القانهني التجاري لممرأة فى المممكة العربية الدعهدية
دراسة وصفية تحميمية
آسػ ػػخ دمحم أبػ ضيف أميغ

قدم القانهن الخاص ،كمية الحقهق ،جامعة الممك فيرل ،المممكة العربية الدعهدية
محخكا لخفس الفجػة بيغ الجشديغ ،حيث إف التجارة تبخز دكر السخأة لمشيػض
الممخص :كانت التجارة عمى مجى العقػد الساضية دافعا لمحج مغ الفقخ ،ككحلظ
ً
باالقتراد ،ككحلظ تقميل الفػارؽ بيشيا كبيغ الخجل مغ خالؿ مشح الشداء فخص عسل أكثخ كأفزل ،كإف اغتشاـ فخصة مسارسة السخأة لمتجارة سيكػف أكثخ أىسية في
عادة -بػتيخة أسخع ،كتتجو إلى االبتكار ،كتحديغ اإلنتاجية ،كتتيح مدتػى دخل أعمى،
عالع ما بعج جائحة كػركنا .كالبمجاف السشفتحة عمى التجارة الجكلية تختقى -
ً
انفتاحا تقػـ بالسداكة بيغ الجشديغ فى شتى السجاالت ،كالسيسا فى مجاؿ التجارة .كحتى يتحقق االنفتاح
كفخص أكبخ فى قصاع األعساؿ التجارية .كالبمج األكثخ
ً
السعشى بالتجارة بسذاركة السخأة البج أف يػجج سياج قانػنى يتع ارسائو يقخ كيشطع عسل السخأة كتاجخة .كالبحث ُيعشى بدج الفخاغ التشطيسى داخل نطاـ السحكسة التجارية
بالسسمكة العخبية الدعػدية ،كالحى سكت عغ كضع قػاعج قانػنية تخز السخأة فى مسارستيا لمتجارة كتاجخة .

الكمسات السفتاحية :الشطاـ التجارى ،تسكيغ ،السخأة الدعػدية ،الحساية ،التعثخ السالى.

 1مقدمة
تعج فخصة بجء عسل تجارى انجح أمل لمخخكج مغ دائخة البصالة ،لكغ إيجاد نػع البيئة التى يسكغ أف يددىخ فييا ىحا األمل يتصمب
تذجيع تذخيعى مغ السذخعيغ خرػصا فى العالع الشامى الحى نعير فيو ،بحيث ال تعتسج فخصة اقامة مذخكع تجارى عمى نطخة
معيشة مغ السجتسع يتع فييا التسييد بيغ الجشديغ ،كإنسا عمى ما يتع التستع بو كل جشذ مغ مبادرات كقجرات.
كقج رسخت فى عقػلشا مقػلة اف السخأة نرف السجتسع كلكغ بجأ يتكذف عجـ دقة ىحه السقػلة فالسخأة ىى األـ كاألخت كالدكجة كاإلبشة

كالدميمة فى العسل  ،كالسخأة فى معطع مجتسعاتشا العخبية كفى كل رؤى  ٠٢٠٢لجكلشا العخبية ىى الػزيخة كالدفيخة كنائبة الذعب كنائبة

الذػرى (الذيػخ ) ،ىى السحامية كالقاضية كأستاذة الجامعة كالصبيبة كالسعمسة كالسيشجسة كاالعالمية كرائجة االعساؿ الذخيظ االساسى
لجفع عجمة االقتراد الػششى كالقػمى العخبى ،فكيف تكػف لمسخأة ىحه االىسية ككيف نصالبيا بتحقيق ادكارىا فى ريادة االعساؿ كدفع

عجمة االقتراد كتػجج تذخيعات تتجاىميا كالتزع ليا اشار قانػنى قػى يكػف سشجىا لتحقيق دكرىا كذخيظ اساسى فى االقتراد
؟كلعل كجػد قػاعج تذخيعية تسشح لمسخأة حقػقا فى مجاؿ التجارة بل كتحجد كتحفظ حقػقيا فى مسارسة التجارة كاالستثسار ىى بػابة
االماف كنقصة االنصالؽ نحػ نجاحيا كذخيظ فى دفع عجمة االقتراد.

كإف شخيعتشا االسالمية ال تحخـ عسل السخأة فى التجارة ،كالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع قج تدكج الديج خجيجة رضى هللا عشيا كىى
ّ
تعسل بالتجارة ،كفى ايامشا ىحه كاف كاف الكثيخكف يشادكف بعسل السخأة فى التجارة كلكغ عمى أرض الػاقع نجج فى بعس الجكؿ
ٍ
بذكل أكبآخخ،كعجـ تخحيب بعسل السخأة عسػما كفى التجارة خرػصا رغع اف الذخيعة
االسالمية ىشاؾ نطخة استشكار مجتسعية
االسالمية لع تسانع كجعمت لمسخأة ذمة مالية مدتقمة ،كالحى ساعج عمى نسػ ىحه الشطخة السجتسعية سكػت التذخيعات التجارية عغ مشح

السخأة الحق فى العسل التجارى كنعشى فى ىحا البحث برفة خاصة التذخيع التجارى الدعػدى االساسى لكل االعساؿ التجارية كىػ

نطاـ السحكسة التجارية.

لحلظ يدعى الباحث مغ خالؿ ىحا البحث لػضع اشار تذخيعى لعسل السخأة كتاجخة مغ خالؿ نطاـ السحكسة التجارية نفدو

كأى اعخاؼ تجارية اخخى مع التأسى بتذخيعات أخخى فيسا ال يخالف الذخيعة االسالمية الغخاء.
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 2االطار العام لمبحث

 2.1أىسية البحث:

تكسغ أىسية البحث فى دعع السخأة الدعػدية كتسكيشيا فى مجاؿ االقتراد كالتجارة مغ الػجية القانػنية ،مغ خالؿ المجػء

لشرػص نطاـ السحكسة التجارية فيسا يتعمق بالعسل التجارى كالذخكط التى يجب اف تتػفخ حتى يسارس الذخز التجارة كيريخ تاج اخ
كإنداؿ ىحه الذخكط عمى السخاة الدعػدية الثبات اف ليذ فييا ما يتعارض مع القخآف كالدشة أك أى أنطسة أساسية داخل السسمكة ،بسا

أف السذخع الدعػدى سكت حتى عغ االشارة لمسخأة فى امكانيتيا اف تكػف تاجخة.

 2.2مذكمة البحث:

تكسغ مذكمة البحث -بذكل دقيق  -فى بحث حالة الفخاغ التذخيعى السػجػدة بشطاـ السحكسة التجارية ،كمحاكلة اقتخاح سج

ىحا الفخاغ كالتقعيج لسا يخز السخأة الدعػدية فى حخية مسارسة التجارة نطاما .كىحا يكػف باالجابة عغ عجة تداؤالت يثيخىا البحث مشيا

ىل لمسخاة أف تكػف تاجخة فى االنطسة الدعػدية رغع سكػت السذخع الدعػدى عغ ذلظ فى نطاـ السحكسة التجارية؟ كاذا كاف ليا الحق

القانػنى فى ذلظ ،فسا الحى يعج عسال تجاريا فى نطخ السذخع الدعػدى؟ كما الذخكط الذخكط التى يجب اف تتػفخ فى التاجخ حتى

ثع يشبثق ليا حقػقا كتتحسل التدامات؟
يتع انداؿ ىحه الذخكط عمى السخاة الخاغبة فى العسل التجارى كمغ ّ
2.3أىجاؼ البحث:

ييجؼ الباحث إلى الػصػؿ لحل عمسى ككاقعى يتشاسب مع رؤية السسمكة العخبية الدعػدية  2030فيسا يتعمق بالتقعيج فى

نطاـ السحكسة التجارية لحخية مسارسة السخأة الدعػدية التجارة؛ كىحا لدج الفخاغ التذخيعى فى عجـ اشارة السذخع الدعػدى إلمكانية عسل
السخأة فى نطاـ السحكسة التجارية  .كاالجابة عمى التداؤالت السػجػدة بسذكمة البحث .

 2.4مشيج البحث :السشيج الستبع فى البحث ىػ السشيج الػصفى التحميمى.

 2.5خُصة البحث:

يشقدع البحث الى مبحثيغ:

مبحث اكؿ  :اىسية دكر السخأة الدعػدية فى العسل التجارى كتعجاد األعساؿ التجارية لجى السذخع الدعػدى.

مبحث ثاف :احتخاؼ السخأة لمعسل التجارى برفتيا تاجخة كحساية اعساليا التجارية مغ التعثخ.
المبحث األول

تسييج كتقديع :

أهمية دور المرأة الدعهدية فى العمل التجارى وتعداد األعمال التجارية لدى المذرع الدعهدى

يؤدى العسل التجارى دك ار كبي اخ فى تحقيق التشسية االقترادية ،كاإلجتساعية ،فيػ يعتبخ السحخؾ الخئيذ ،كاألكحج لعسمية

،كتػلى السسمكة العخبية الدعػدية اىتساما بالقصاع الخاص نط اخ لسا يتستع بو مغ مدايا كبيخة تؤىمو لمكياـ
الشسػ االقترادى فى أى دكلة ُ
بجكر ريادى فى شتى السجاالت االقترادية ،كاإلجتساعية كىحا ما يجفع بالداسة االقترادييغ إلى ضخكرة التخكيد عمى آليات تصػيخه

كتػفيخ السشاخ السشاسب لو.

كإف تحقيق الشسػ االقترادى الحى يزخ لمسسمكة دخال لغ يكػف إال بتػفيخ فخص أكبخ لمعسل فى السجاؿ التجارى عغ شخيق

أبشاء كبشات ىحا الػشغ ،فالسخأة الدعػدية شخيكة لمخجل الدعػدى فى بشاء الػشغ.

كفى ىحا اإلشار يتدايج االىتساـ بفتح اآلفاؽ لجسيع القػى البذخية لمجكلة الدعػدية سيجات كرجاؿ بخمق فخص عسل فى

السجاؿ التجارى لجفع عجمة االقتراد ،كالشظ أف عجـ االعتساد عمى الخجل كحجه فى العسل التجارى يعتبخ بسشدلة السحخؾ الخئيذ
لديادة مدتػى الجخل فى ضل نطاـ عالسى لإلقتراد التشافدى مغ خالؿ السؤسدات ،كالسذخكعات سػاء صغيخة ،أكمتػسصة ،أككبيخة.
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كفى ضل ماتقجـ يشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ :
السصمب األكؿ :أىسية دكر السخأة فى العسل التجارى.
السصمب الثانى  :تعجاد األعساؿ التجارية لجى السذخع الدعػدى.
المطمب األول

أهمية دور المرأة فى العمل التجارى

جعل اإلسالـ لمسخأة حقػقا مالية ،كجعل ليا ذمة مالية مدتقمة ،فميا حق فى التسمظ ،كالترخؼ ،كالكدب ،كالعسل برفة عامة
،كجعل ليا حق التعامل السباشخ مع السجتسع .
كلسا كانت مشطػمة التشسية االقترادية تعتسج عمى ركائد السعاييخ الذخعية كمعاييخ العالع الججيج فى ضل مػاجية تحجيات

العػلسة ،كالسذاركة الفعالة ألفخاد السجتسع دكف تعرب لجشذ ،كبعيجا عغ السفاليع الدمبية ،فقج كاف التدميع بزخركرة مذاركة السخأة
الدعػدية أم اخ كاجبا فى ضػء ضخكؼ البيئة اإلجتساعية كالدياسية كاالقترادية كفق الزػابط الذخعية التى تحسى حخـ السخأة الدعػدية

،كترػنو فى ضل مبجأ التعاكف ،كالتكامل مع الخجل الدعػدى.

كقج مارست السخأة ىحه الحقػؽ قجيسا ،فقج كانت الديجة خجيجة بشت خػيمج تعسل بالتجارة ،كسا كانت سسخاء بشت ُنييظ األسجية
تخاقب األسػاؽ فى مكة السكخمة فى عيج الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ،كىى تختجى خسا ار ثكيال تأمخ بالسعخكؼ كتشيى عغ السشكخ

يقجميا
،كحلظ تػلت السخأة الحدبة فى عيج سيجنا عسخ بغ الخصاب رضى هللا عشو ،ككانت بسثابة مدتذارة لو ،فقج كاف رضى هللا عشو ّ
فى الخأى كيفزميا .1

ككانت السخأة الخميجية تداعج زكجيا فى العسل حيث كانت إلى جانب الكياـ بأعساليا السشدلية ،كتخبية أكالدىا تقػـ ببعس

األعساؿ التى تجر عمييا ربحا ،كأف تقػـ بخياشة السالبذ لشداء الحى ،أكالستاجخة بدمع بديصة.2

كما قامت بو السخأة الخميجية قجيسا يعتبخ نذاشا تجاريا مغ أنذصة اإلنداف ،تحجد لو العشرخ السادى لمشذاط التجارى باألعساؿ

السكػنة لو ،كتحجد لو العشرخ الذخرى بسغ يداكؿ ىحا الشذاط ،كيدتػى فى ىحا الرجد أف يكػف ىحا الذخز محتخفا لمشذاط

التجارى أـ ال ،كإف كاف الغالب بذأف األنذصة التجارية أف تتع مداكلتيا عمى كجو االحتخاؼ ،كيعج مغ يحتخؼ الشذاط التجارى تاج اخ

مغ الػجية القانػنية سػاء كاف تاج اخ فخدا -ذك اخ أـ أنثى  -أكشخكة تع تأسيديا ليحا الغخض .3

كفى ضل االقتراد الحخ ،كآلياتو عغ شخيق إعالء مبجأ سمصاف اإلرادة ،كالحى أعاد الثقة لمتاجخ كقجراتو لتحقيق ذاتو ال باعتباره

تخسا فى آلو تحخكيا تػجييات كأكامخ تحجد لو مداره،كلكغ باعتباره قاد ار عمى قيادة نفدو لتحقيق مرالحو ،كحسايتيا،4أتت رؤية

السسمكة العخبية الدعػدية  2030لتحقق أىجاؼ االقتراد الحخ ،كاالستفادة مغ السخأة الدعػدية فى العسل التجارى الخاص بيا برفتيا

تاجخة ،كتجمى ذلظ فى قخار ك ازرة التجارة عاـ ، 2018كالحى جعل لمسخأة حخية مسارسة التجارة دكف مػافقة كلى األمخ.

حيث إف اكتداب السخأة الدعػدية صفة التاجخة يجعل ليا دك ار ميسا فى زيادة الجخل القػمى كتشػع مرادره،لسا ليا مغ ركح

السبادرة كتحسل السخاشخ التى تحتسيا التجارة ،كالقجرة عمى اإلبجاع كاالبتكار كبحؿ الجيج فى إدارة األمػاؿ التجارية .

( )1أ.سييمة زيغ العابجيغ حساد ،السخأة السدمسة كمػاجية تحجيات العػلسة ،مكتبة العبيكاف ،الخياض ،شػ ،2003، 1صػ.8
( )2أ.سييمة زيغ العابجيغ حساد ،السخجع الدابق ،صػ.90
()3انطخ فى ذلظ السعشى ،د.ىانى دكيجار ،القانػف التجارى  ،الكتاب األكؿ ،مشذػرات الحمبى الحقػقية ،بيخكت،2008 ،صػ.6
( )4د.محسػد مختار بخيخى ،قانػف السعامالت التجارية اإللتدامات كالعقػد ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ، 2008،صػ.7
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كسا تكسغ أىسية دكر السخأة فى العسل التجارى فى تدييل أعساؿ القصاع الخاص كالحى يؤدى إلى ازدىار الشسػ االقترادى
عمى السجى الصػيل ،كفى تػفيخ السديج مغ الجخل الزخيبى لخجمة السسمكة بذكل يدسح ليا بتػفيخ التسػيل الالزـ لمعجيج مغ األنذصة

السختبصة بالخجمات فى مجاؿ الرحة ،كالتعميع ،كغيخىسا بسا يزسغ تحدشا فى مدتػى السعيذة بذكل عاـ.

كال ريب لجيشا أف الدساح لمسخأة الدعػدية لسسارسة التجارة بحخية سيجعميا محخكا رئيدا لعسمية الشسػ االقترادى كذلظ انصالقا

مغ عسمية االستثسار كتخاكع رأس الساؿ كمداىستو فى إحالؿ السشتج السحمى محل السشتج األجشبى كتخفيس ندبة البصالة ،كاإلسياـ فى
التشسية اإلجتساعية كاالقترادية.
المطمب الثانى

تعداد األعمال التجارية لدى المذرع الدعهدى

إف مجلػؿ التجارة  -كالحى تدتصيع أف تسارس مغ خاللو السخأة الدعػدية أعساليا التجارية  -فى مجاؿ الجراسات القانػنية يذسل
عسميات اإلنتاج كالرشاعة باإلضافة إلى تجاكؿ الدمع مع تػافخ قرج الخبح.
كقج عجد السشطع الدعػدى األعساؿ التى تعتبخ تجارية ،فسشيا ما جاء فى خرػص تجاكؿ الدمع كمشيا ماجاء متعمق بإنتاج
الدمع ،أكصشاعة ىحه الدمع ،مسا يجفع الفقو القانػنى إلى تػسيع معشى التجارة لتذسل عسميات اإلنتاج ،كالترشيع ،كالتجاكؿ سػاء

بدػاء.

كنحغ نحىب مع مغ يعتقج أف ىحا السدمظ مغ جانب السذخع صحيح كذلظ ألف "التعخيف" ىػ أصال مغ عسل الفقو ،كناد ار

ماتتعخض التقشيشات لػضع التعاريف ،فكاف األججر بالفقو أف يترجى لتحجيج مجلػؿ التجارة دكف التأثخ بسا ىػ كائغ ،لكى يتدشى لمفقو
أف يقػـ بجكره الحى اليرح أف يقترخ عمى شخح الشرػص ،كإنسا يتشاكؿ ىحه الشرػص ذاتيا بالشقج ،كالتقػيع.5

فشحغ نثسغ عسل السشطع الدعػدى الحى لع يزع تعخيفا ،كاكتفى بتعجاد األعساؿ التجارية ،حيث إف كضع التعاريف ليذ دكر

السشطع الدعػدى بل ىػ دكر الفقو كسا أسمفشا .
فقج نز فى السادة الثانية مغ نطاـ السحكسة التجارية عمى أنو  " :تعتبخ مغ األعساؿ التجارية كل ما ىػ آت

:أ ) كل شخاء

بزاعة أك غالؿ مغ مأكػالت كغيخىاألجل بيعيا بحاليا ،أكبعج صشاعة ،كعسل فييا .
ب ) كل مقاكلة ،أكتعيج بتػريج أشياء ،أكعسل يتعمق بالتجارة بالعسػلة أكالشقل ب اخ ،أكبح اخ ،أكيتعمق بالسحاالت كالسكاتب التجارية

كمحاالت البيع بالسدايجة يعشي الحخاج.

جػ ) كل ما يتعمق بدشجات الحػالة بأنػاعيا ،أكبالرخافة ،كالجاللة (الدسدخة(.
د ) جسيع العقػد ،كالتعيجات الحاصمة بيغ التجار ،كالستدببيغ ،كالدساسخة ،كالريارفة ،كالػكالء بأنػاعيع كجسيع السقاكالت الستعمقة

بإنذاء مباف كنحػىا متى كاف السقاكؿ متعيجا بتػريج السؤف كاألدكات الالزمة ليا.

ق) كل عسل يتعمق بانذاء سفغ تجارية ،أكشخاعية ،كاصالحيا ،أكبيعيا ،أكشخائيا في الجاخل ،كالخارج ،ككل ما يتعمق باستئجارىا

،أكتأجيخىا ،أكبيع ،أكابتياع آلتيا ،كأدكاتيا ،كلػازميا ،كأجخة عساليا ،كركاتب مالحييا ،كخجميا ،ككل أقخاض ،أكاستقخاض يجخى عمى
الدفيشة ،أكشحشيا ككل عقػد الزسانات الستعمقة بيا ،كجسيع السقاكالت الستعمقة بدائخ أمػر التجارة البحخية .

كقج قاـ السذخع السرخى فى القػانػف رقػع  17لدػشة  1999بتعػجاد األعسػاؿ التجاريػة فػى السػادة الخابعػة إلػى السػادة الثامشػة حيػث

نز فى السادة  4عمى أنو يعج عسال تجاريا  :أ_ شخاء السشقػالت أيا كاف نػعيا بقرج بيعيا ،أكتأجيخىا بػحاتيا ،أكبعػج تييئتيػا فػي صػػرة

أخخى ،ككحلظ بيع ،أكتأجيخ ىحه السشقػالت.

( )5د.محسػد مختار بخيخى ،قانػف السعامالت التجارية الدعػدى ،الجدء األكؿ ،معيج اإلدارة العامة ،الخياض 1402،ىػ ،صػ.5
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ب _ استئجار السشقػالت بقرج تأجيخىا ،ككحلظ تأجيخ ىحه السشقػالت .
ج _ تأسيذ الذخكات التجارية .
كنز فى السادة : 5
تعج األعساؿ اآلتية تجارية إذا كانت مداكلتيا عمى كجو االحتخاؼ:
أ _ تػريج البزائع كالخجمات.

ج _ الشقل البخي ،كالشقل في السياه الجاخمية.

ب _ الرشاعة.

د _ الػكالة التجارية ،كالدسدخة أيا كانت شبيعة العسميات التي يسارسيا الدسدار.
ق _ التأميغ عمى اختالؼ أنػاعو.

ك _ عسميات البشػؾ ،كالرخافة.

ز _ إستجاع البزائع ككسائط الشقل ،كالسحاصيل ،كغيخىا.

ح _ أعساؿ الجكر ،كالسكاتب التي تعسل في مجاالت الشذخ،كالصباعة،كالترػيخ،كالكتابة عمى اآلالت الكاتبة ،كغيخىا ،كالتخجسة

،كاإلذاعة ،كالتميفديػف ،كالرحافة ،كنقل األخبار ،كالبخيج ،كاالتراالت ،كاإلعالف.

ط _ االستغالؿ التجاري لبخامج الحاسب اآللي كالبث الفزائي عبخ األقسار الرشاعية.
ى _ العسميات اإلستخخاجية لسػاد الثخكات الصبيعية كالسشاجع ،كالسحاجخ ،كمشابع الشفط ،كالغاز ،كغيخىا.

ؾ _ مذخكعات تخبية الجكاجغ ،كالسػاشي ،كغيخىا بقرج بيعيا.

ؿ – مقاكالت تذييج العقارات ،أكتخميسيا ،أكتعجيميا ،أكىجميا ،أكشالئيا ،كمقاكالت األشغاؿ العامة.
ـ – تذييج العقارات ،أكشخائيا ،أكاستئجارىا بقرج بيعيا ،أك تأجيخىا كاممة ،أكمجدئة إلى شقق ،أكغخؼ ،أككحجات إدارية ،أكتجارية سػاء
كانت مفخكشة ،أكغيخ مفخكشة.

ف – أعساؿ مكاتب الدياحة ،كمكاتب الترجيخ ،كاالستيخاد ،كاإلفخاج الجسخكي ،كمكاتب االستخجاـ ،كمحاؿ البيع بالسداد العمشي .

س – أعساؿ الفشادؽ ،كالسصاعع ،كالسقاىي ،كالتسثيل ،كالديشسا ،كالديخؾ ،كغيخ ذلظ مغ السالىي العامة.
ع – تػزيع السياه ،أكالغاز ،أكالكيخباء كغيخىا مغ مرادر الصاقة.
كسا نز فى السادة : 6

يعػػج أيزػػا عسػػال تجاريػػا كػػل عسػػل يتعمػػق بالسالحػػة التجاريػػة بحخيػػة كانػػت ،أكجػيػػة كعمػػى كجػػو الخرػػػص مػػا يػػأتي  :أ – بشػػاء الدػػفغ

أكالصائخات كإصالحيا كصيانتيا.
ب – شخاء ،أكبيع ،أكتأجيخ ،أكاستئجار الدفغ أكالصائخات .
ج – شخاء أدكات ،أكمػاد تسػيغ الدفغ أكالصائخات.
د – الشقل البحخي ،كالشقل الجػي .

ق – عسميات الذحغ ،أكالتفخيغ .

ك – استخجاـ السالحيغ ،أكالصياريغ ،أكغيخىع مغ العامميغ في الدفغ ،أكالصائخات.
كنز فى مادة : 7

يكػف عسال تجاريا كل عسل يسكغ قياسو عمى األعساؿ السحكػرة في السػاد الدابقة لتذابو في الرفات ،كالغايات.
كاخي اخ نز فى السادة : 8

 – 1األعساؿ التي يقػـ بيا التاجخ لذئػف تتعمق بتجارتو تعج أعساال تجارية.
 – 2كل عسل يقػـ بو التاجخ يعج متعمقا بتجارتو ما لع يثبت غيخ ذلظ.
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كنز القانػف البحخيشى كحلظ عمى األعساؿ التى تعج تجارية عغ شخيق تعجادىا مغ السادة الثالثة كحتى السادة الدابعة فى

القانػف رقع  7لدشة  1987كىػ يكاد يتصابق مع القانػف السرخى الدالف الحكخ كالدعػدى فى مدألة التعجاد.

كيثيخ ىحا الشيج الحى يدمكو السذخعيغ سػاء فى الدعػدية ،أكمرخ ،أكالبحخيغ ،أكحتى فخندا نفديا فى خرػص ىحه

التعجادات التى رأيشاىا آنفا تداؤال ىل ىى عمى سبيل السثاؿ أـ عمى سبيل الحرخ؟.

حدع الفقو كالقزاء السذكمة انترا ار لمصابع التسثيمى ليحا التعجاد،6نط اخ لعجـ قجرة قياـ السذخعيغ فى القخف التاسع عذخ

،أكالقخف العذخيغ ،أكالقخف الػاحج كالعذخيغ ،أكأى قخف مغ القخكف كضع قائسة بكل ما يعتبخ تجاريا ،فالتجارة نذاط اندانى متججد
يتأثخ بسا يجج مغ تصػر فى أنذصة اإلنداف ،كعمى ىحا فإف كل ىحه التعجادات الػاردة ىى فى حكيقتيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ.

كمسا يؤكج ذلظ مثال أف قانػف التجارة السرخى نز فى السادة الدابعة مشو عمى أف يكػف عسال تجاريا كل عسل يسكغ

قياسو عمى األعساؿ السحكػرة فى السػاد الدابقة باالتذابو فى الرفات ،كالغايات ،كىػ نفذ ما أكج عميو السذخع البحخيشى فى السادة

الدادسة مغ قانػف التجارة رقع  7لدشة ، 1987كرغع أف السشطع الدعػدى لع يشز عمى ذلظ كلكشيا مدألة محدػمة كلػ ضسشا أف
التعجاد فى نطاـ السحكسة التجارية ىػ تعجاد عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ.

كبقخاءة متسعشو لشرػص السػاد الدابقة نجج أف األعساؿ التجارية تشقدع إلى أربعة أقداـ أكأربعة أنػاع:7
 -1األعساؿ التجارية السشفخدة.

 -3األعساؿ التجارية بالتبعية.

 -2األعساؿ التجارية بالسقاكلة.

 -4األعساؿ التجارية السختمصة.

كنديج نحغ نػعا خامدا مغ أنػاع األعساؿ التجارية الحى نز عميو السشطع السرخى كالبحخيشى كىػ نػع يدسى األعساؿ

التجارية بالكياس ،إذ أف السشطع السرخى أك البحخيشى جعال الكياس شامال لجسيع األعساؿ التى عجدتيا السػاد الدابقة أى جػاز الكياس
عمى األعساؿ السشفخدة أكتمظ التى تعج كاردة عمى سبيل االحتخاؼ أكعمى سبيل التبعية.

ككضع السذخع السرخى كالبحخيشى قيجا إلعساؿ ىحا الكياس أف يكػف الكياس مختبصا بتذابو الرفات كالغايات كىػ أمخ

مشصقى.8

كالشظ أف السخأة الدعػدية إذا تسارس عسميا التجارى الخاص فيى إما تقػـ بعسل تجارى مشفخد ،أكبالسقاكلة ،أكبالتبعية،أكمختمط

كليا أف تقػـ بعسل تجارى بالكياس كحلظ.

فاألعساؿ التجارية السشفخدة كفق ا لسا نز عميو نز السادة الثانية ":ىى مجسػعة مغ األعساؿ ،كلػ كقعت لسخة كاحجة ،كبرخؼ

الشطخ عغ صفة القائع بيا تاج اخ أـ غيخ تاجخ ،كىحه السجسػعة تذسل الذخاء ألجل البيع ،كاألكراؽ التجارية ،كأعساؿ الرخؼ ،كالبشػؾ

،كالدسدخة ،كأعساؿ التجارة البحخية.9

أما السقاكلة لع يزع القانػف الفخندى ،كال القػانيغ التى نقمت عشو تعخيفا لمسقاكلة ،أكالسذخكع ؛لحلظ قاـ الفقو ،كالقزاء بسحاكلة

تحجيج ىحه الفكخة كبياف أبعادىا ،كقج استقخ الخأى عمى أف السقاكلة يفتخض مغ ناحية تكخار الكياـ بالعسل عمى نحػ مترل كمعتاد

( )6انطخ فى تفريل ذلظ استاذنا الجكتػر محسػد مختار بخيخى ،السخجع الدابق ،صػ .31
( )7د.سعيج يحيى ،الػجيد فى الشطاـ التجارى الدعػدى ،السكتب العخبى الحجيث ،اإلسكشجرية ، 2018،صػ.40
( )8د.سسيحة القميػبى ،تعميق عمى مػاد قانػف التجارة السرخى رقع  1لدشة ، 1999دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،الصبعة األكلى ، 2011،صػ.42
( )9دمحم حدغ جبخ ،القانػف التجارى الدعػدى ،مكتبة السمظ فيج الػششية ،الخياض ، 1417،صػ.55
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،كمغ ناحية أخخى أف يتع ىحا التكخار فى فى إشار تشطيع سابق يتسثل فى مجسػعة مغ الػسائل السادية كالقانػنية الالزمة لتحقيق
الغخض السقرػد كاستخجاـ العساؿ كجسع مػاد اإلنتاج كاالستقخار فى مكاف معيغ لمكياـ بالتكخار السعتاد.10

كالشػع الثالث مغ األعساؿ التجارية ىػ األعساؿ التجارية بالتبعية ،كىحه األعساؿ مغ ابتكار القزاء كشطخية مصبقة بالفعل

،كالتى يتسثل مزسػنيا فى أف ىشاؾ أعساؿ تقع مغ التاجخ أثشاء مباشختو لشذاشو التجارى ،فمػ نطخ إلييا بسعدؿ عغ ىحا الشذاط فإنيا

تعج أعساال مجنية تخزع ألحكاـ القانػف السجنى ،كقج رأى القزاء عجـ مالءمة تعجد األنطسة القانػنية كاجبة التصبيق ،بخرػص ما
يقػـ بو التاجخ مغ أعساؿ تابعة لشذاشو التجارى ،كمختبصة بو ارتباشا يبخر خزػع العسل األصمى كالعسل التابع لشطاـ قانػنى كاحج

تصبيقا لقاعجة الفخع يتبع األصل ،11فكانت نطخية األعساؿ التجارية بالتبعية ججيخة بالطيػر.

أما الشػع الخابع مغ األعساؿ التجارية ىى األعساؿ التجارية السختمصة ،فيػ العسل الحى يكػف بيغ شخريغ ،كيعج ألحجىسا

تجاريا ،كبالشدبة لآلخخ مجنيا ،كنحىب مع مغ يخى أف األعساؿ التجارية السختمصة ال تذكل نػعا مدتقال مغ األعساؿ التجارية ،كسا
يتعيغ التشبيو إلى أنو اليمدـ كقػع العسل بيغ تاجخ ،كغيخ تاجخ لكى يعتبخ عسال مختمصا ؛إذ العبخة فى ىحا الذأف ،بصبيعة العسل

بالشدبة إلى كل مغ شخفيو بغس الشطخ عغ صفتيسا ،كحخفتيسا.12

كقج يتسثل العسل التجارى أخي اخ فى أف يكػف بالكياس كفقا لشطخية األعساؿ التجارية بالكياس كىى األعساؿ التى يجتيج بذأنيا

القزاء كيعتبخىا أعساال تجارية ،باتباع مشيج محجد ىػ مشيج الكياس،13كىحه الشطخية لع يشز عمييا السذخع الدعػدى كلكغ نز

عمييا السذخع البحخيشى كالسرخى .

المبحث الثانى

تسييج كتقديع :

احتراف المرأة الدعهدية لمعمل التجارى برفتها تاجرة وحمايتها من التعثر

مغ الستفق عميو أف لمقانػف أشخاص برفة عامة ،أكلئظ الحيغ يتػجو إلييع السشطع بالخصاب ،كإذا كانت قػاعج القانػف

الخاصة بالسعامالت التجارية تتػجو إلى مغ يسارس عسال تجاريا فإنيا تتزسغ قػاعج خاصة ال تتػجو إال لسغ يسارس ىحه األعساؿ

عمى سبيل االحتخاؼ أى التجار.14

كنعشى بالتجار ىشا التاجخ الحكخ ،أكالتاجخة األنثى ،فاحتخاؼ التجارة ليذ لو عالقة بالجشذ

15

؛لحلظ الذخكط التى يجب أف

تتػافخ فى التاجخ ذك اخ كاف أـ أنثى كاحجة ،خرػصا بعج أف صارت السخأة الدعػدية مغ حقيا أف تسارس التجارة دكف حاجة لسػافقة

كلييا .كإذا كانت ستسارس العسل التجارى برفتيا تاجخة فالبج أف تكػف ىشاؾ ضػابط قانػنية لحساية أعساليا مغ التعثخ .كمغ ىحا
السشصمق يشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ:

السصمب األكؿ  :شخكط اكتداب صفة التاجخ فى القانػف الدعػدى.
السصمب الثانى  :حساية التاجخ مغ التعثخ فى القانػف الدعػدى.

( )10د.أكثع الخػلى ،السػجد فى القانػف التجارى ،مكتبة كلبة ،القاىخة ، 1970،بشج رقع .96
( )11د.عجناف العسخ كآخخكف ،مبادئ القانػف التجارى الدعػدى ،مكتبة الخشج  ،الخياض ، 2014،صػ.116
( )12د.دمحم فخيج العخيشى ،د.جالؿ كفاء البجرى دمحميغ ،قانػف األعساؿ ،دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،اإلسكشجرية ، 2000،صػ.108
( )13د.ىانى دكيجار ،القانػف التجارى ،صػ. 73
( )14د.محسػد مختار بخيخى ،قانػف السعامالت التجارية الدعػدى ،صػ.79
( )15تكتدب األشخاص السعشػية صفة التاجخ كنعشى بحلظ الذخكات التجارية كلكشيا تخخج عغ نصاؽ البحث.
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المطمب األول

شروط اكتداب صفة التاجر فى القانهن الدعهدى

نرت السادة األكلى مغ نطاـ السحكسة التجارية عمى أف " التاجخ ىػ مغ اشتغل بالسعامالت التجارية كاتخحىا ميشة لو ".كسا

تشز السادة الخابعة مغ الشطاـ ذاتو عمى أف "كل مغ كاف رشيجا ،أكبمغ سغ الخشج فمو الحق أف يتعاشى ميشة التجارة بأنػاعيا ".

كيطيخ مسا سبق أف صفة التاجخ تختبط بأمخيغ أكليسا احتخاؼ األعساؿ التجارية ،كثانييسا األىمية التجارية ،كقج أضاؼ الفقو

أم اخ ثالثا ،كىػ مسارسة التجارة باسع التاجخ كلحدابو ،كىػ شخط يتعمق فى حكيقة األمخ باستقاللية التاجخ عشج مسارسة نذاشو.16

أما بالشدبة لمقانػف البحخيشى فاشتخط فى السادة  1/9ليكػف الذخز تاج اخ أف تكػف لو األىمية التجارية ،كيداكؿ الذخز

التجارة عمى كجو االحتخاؼ ،كأف تتع مسارسة التجارة باسع كلحداب ىحا الذخز.

كفى القانػف السرخى فقج تػلت السادة العاشخة ،كالحادية عذخ الشز عمى شخكط اكتداب صفة التاجخ ،كىػ أف يسارس

الذخز التجارة عمى سبيل االحتخاؼ ،كأف تكػف مسارسة التجارة باسسو ،كلحدابو كأف يكػف أىال لسداكلة التجارة ،كىى ذات الذخكط
الدابقة.
كعميو مغ السسكغ إيجاز شخكط اكتداب صفة التاجخ فى ثالثة شخكط:

 -1شخط االحتخاؼ.
 -2شخط األىمية.

 -3مسارسة العسل باسع كلحداب التاجخ.

اكال االحتخاؼ/كيعشى االحتخاؼ تػجيو الشذاط برفة معتادة لمكياـ بعسل معيغ كاتخاذه سبيال لمخزؽ.17

كاالحتخاؼ يقتزى بالزخكرة تكخار الكياـ بالعسل كاالعتياد عمى مسارستو ،كعميو فإف قياـ الذخز ببعس األعساؿ التجارية

الستفخقة برػرة عارضة اليكفى لمقػؿ بتػافخ ركغ االحتخاؼ كاكتداب صفة التاجخ.18

كحلظ يجب أف يكػف اليجؼ مغ الكياـ بيحه األعساؿ ىػ تحقيق االرباح السادية ،حيث اليكفى اعتياد مسارسة األعساؿ

التجارية األصمية -أكحتى بالكياس  -العتبار الذخز تاج اخ ،كإنسا يجب أف يكػف اليجؼ مغ الكياـ بحلظ قرج تحقيق األرباح
السادية .فبعس األنذصة التجارية اليكتدب صاحبيا صفة التاجخ ،كلػ اعتاد عمييا كدحب كسبيالة ،ذلظ أف االحتخاؼ يديج عمى

مجخد تكخار العسل ،كاالعتياد عميو بعشرخ تحقيق الخبح كاتخاذ ذلظ مػردا لمخزؽ ،إال أف ذلظ اليعشى بالسقابل ضخكرة تحقيق الخبح

فعال ،كإنسا يكفى تػجو الشية إلى ذلظ.19

ثانيا /شخط األىمية:يعج كل مغ بمغ الثامشة عذخ فى السسمكة العخبية الدعػدية رشيجا ما داـ غيخ مراب بعارض مغ

عػارض األىمية ،كيكػف أىال بالتجارة ،سػاء كاف رجال أكأمخأة ،كسػاء كانت ىحه األخيخة متدكجة أكغيخ متدكجة.20

كفى البحخيغ نرت السادة العاشخة مغ القانػف التجارى البحخيشى أف كل بحخيشى بمغ الثامشة عذخ سشة ،كلع يقع بو مانع

قانػنى يتعمق بذخرو أكبشػع السعاممة التجارية التى يباشخىا ،يكػف أىال لإلشتغاؿ بالتجارة.
( )16د.عمى الباركدى ،د.دمحم فخيج العخيشى ،القانػف التجارى ،دار السصبػعات الجامعية ،االسكشجرية ، 1987،صػ.2
( )17د.ىانى دكيجار  ،القانػف التجارى ،صػ.126
( )18د .دمحم حدغ جبخ ،القانػف التجارى الدعػدى ،صػ.101

( )19د.حساد مرصفى عدب  ،د.نايف سمصاف الذخيف ،القانػف التجارى الدعػدي ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ، 2001،صػ 104كما بعجىا.
( )20د .دمحم حدغ جبخ ،القانػف الدعػدى ،صػ.108
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أما فى مرخ فػفقا لمسادة الحادية عذخ مغ القانػف التجارى يكػف أىال لسداكلة التجارة مرخيا أكأجشبيا مغ بمغت سشو إحجى

كعذخيغ سشة كاممة ،كلػكاف قانػف الجكلة التى يشتسى إلييا بجشديتو يعتبخه قاص اخ فى ىحه الدغ.

كبالشدبة ألىمية السخأة السرخية فيى تكػف خاضعة لقانػف أحػاليا الذخرية ،فإنيا تعتبخ كاممة األىمية إذا بمغت إحجى

كعذخيغ سشة ميالدية دكف أف يمع بيا عارض مغ عػارض األىمية،كسا ليا إذا بمغت ثسانى عذخ سشة ميالدية أف تصمب اإلذف مغ
السحكسة لسداكلة التجارة.

كمقتزى ماسبق أف السخأة السرخية متدكجة كانت أكغيخ متدكجة فإف أحكاـ األىمية الدابق بيانيا ىى التى تصبق ،كإذا
باشخت السخأة السرخية األعساؿ التجارية عمى سبيل االحتخاؼ اكتدبت صفة التاجخ كخزعت اللتدامات التجار شأنيا فى ذلظ شأف

الخجل.21

أما بالشدبة لسسمكة البحخيغ فالسخأة خاضعة لقانػف أحػاليا الذخرية أيزا ،فقج نرت السادة  1/14عمى أنو يشطع أىمية

السخأة األجشبية الستدكجة لسداكلة التجارة قانػف الجكلة التى تشتسى إلييا بجشديتيا ،كقج نرت الفقخة الثانية مغ السادة ذاتيا أنو يفتخض

فى الدكجة األجشبية التى تحتخؼ التجارة أنو تسارسيا بإذف زكجيا ،فإذا كاف القانػف الػاجب التصبيق يجيد لمدكج االعتخاض عمى
احتخاؼ زكجتو التجارة أكسحب الدكج إذنو الدابق كجب قيج االعتخاض أكسحب اإلذف فى الدجل التجارى كنذخه فى صحيفة محمية.

كبسفيػـ السخالفة أف السخأة البحخيشية كفقا لشز ىحا الشطاـ يفتخض أف يؤذف ليا مغ زكجيا ،كإف لع تكغ متدكجة فالبج مغ

إذف كلييا ؛ألف القانػف فخض عمى السخأة الستدكجة االجشبية التى تحتخؼ التجارة أنيا تسارسيا بإذف زكجيا .كالعبخة مغ مشح الدكجة
األجشبية مػافقة الدكج عمى مسارسة التجارة إنسا مغ أجل الزساف العاـ لمجائشيغ.
أما نطاـ السحكسة التجارية الدعػدى لع يتحجث عغ أىمية السخأة الحتخاؼ مسارسة التجارة سػاء كانت أجشبية أكسعػدية
متدكجة أكغيخ متدكجة ،رغع أف الذخيعة اإلسالمية لع تحخـ عسل السخأة بالتجارة .صحيح أف الشطاـ لع يسشع ،كلكشو سكت حتى عغ

اإلشارة إلييا ،كىػ ما نججه محال لمشقج مغ جانبشا ،كيدتمدـ عمى أساس ذلظ تعجيل الشطاـ أكحتى تغييخه ؛ألنو لع يربح مػاكبا لتحقيق

أىجاؼ رؤية  2030لمسسمكة العخبية الدعػدية.

كقج ذكخنا قبل ذلظ قخار ك ازرة التجارة بالدساح لمسخأة الدعػدية مسارسة التجارة حتى دكف إذف مغ كلييا فى عاـ 2018

،كلكششا نحتاج إلى نز نطامى فى الشطاـ التجارى األساسى بالسسمكة صادر بسخسػـ ممكى ،كليذ مجخد قخار إدارى صادر مغ ك ازرة
،حتى كلػ كانت ىحه الػ ازرة مخترة بالسعامالت التجارية.

ثالثا /مسارسة التجارة باسع كلحداب التاجخ:كيأتى الذخط الثالث ،كالحى يقصع بزخكرة أف يكػف قياـ الذخز باألعساؿ

التجارية لحدابو الخاص ال لحداب الغيخ ،كعمى ذلظ فال يعتبخ السػضف أكالسجيخ أكالعامل أكاالجيخ تاج اخ ،ألف كال مغ ىؤالء اليقػـ

باألعساؿ التجارية لحدابو بل لحداب صاحب العسل.22

كفزال عغ ذلظ فإف الذخس الحى يسارس التجارة البج أف يسارسيا باسسو ،كذلظ حساية لمغيخ ،كمشح الغيخ الثقة فى العسل السذخكع

الحى يسارسو التاجخ لحدابو.

المطمب الثانى

حماية التاجر من التعثر فى القانهن الدعهدى

( )21د .سسيحة القميػبى  ،تعميق عمى مػاد قانػف التجارة السرخى رقع  1لدشة ، 1999صػ.61
( )22د.سعيج يحيى الػجيد فى الشطاـ التجارى الدعػدى ،صػ.89
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أى عسل تجارى يقػـ بو التاجخ كذخز شبيعى ذك اخ أـ أنثى أكحتى شخز معشػى عمى شكل شخكة تجارية قج يتعخض إلى
حاالت تعثخ كضائقات مدتحكسة تحل بو تيجد كضعو السالى ،كتشحر بانييار اقترادى لحياتو التجارية كالحى يشتيى بو األمخ فى
نياية السصاؼ إلى إفالسو كإفالس التاجخ يعشى مػتو اقتراديا.

كفى ىحا السصمب سيتع التخكيد عمى حساية التاجخ مغ التعثخ فى الشطاـ الدعػدى حتى ال يرل إلى مخحمة اإلفالس ،كنقرج

ىشا بالصبع السخأة الدعػدية التاجخة كالتى قج تتعثخ مثميا مثل أى تاجخ رجل.
ضيخت إجخاءات اإلفالس كفقا لشطاـ اإلفالس الدعػدى الججيج الرادر عاـ 1439ق فى ضل االتجاه بتشفيح رؤية السسمكة
العخبية الدعػدية ، 2030كىحا الشطاـ لو آثار ايجابية مغ حيث حساية التاجخ مغ التعثخ ،فيػ يثس ّكغ التاجخ الستعثخ حدغ الشية مغ
االستسخار فى نذاشو التجارى خالؿ فتخة التعثخ إلى أف تشتيى إجخاءات انقاذ مذخكعو متى كاف ذلظ مسكشا.
فشطاـ االفالس الججيج الرادر بالسخسػـ السمكى رقع  50لدشة 1439ق يفخؽ بيغ ثالثة اتجاىات أساسية فيسا يتعمق بالذخز

السجيغ كخرػصا الذخكات.

 -1اجخاءات الترفكية الػقائية  :يدتسخ فييا السجيغ بإدارة نذاشو دكف رقابة مغ لجشة اإلفالس مع تقجيع مقتخح مغ السجيغ لسعالجة
الػضع السالى ،كيقػـ جساعة الجائشيغ بالترػيت عمى السقتخح.

 -2اعادة استسخار السجيغ فى إدارة نذاشو تحت إشخاؼ أميغ مع تقجيع مقتخح لسعالجة الػضع السالى ،كيقػـ الجائشيغ بالترػيت عمى
السقتخح.
 -3إجخاء الترفية بتعييغ أميغ يقػـ بحرخ أصػؿ السجيغ كديػنو ،كيقػـ األميغ بإدارة األصػؿ كبيعيا.
كلكى تتحقق الغاية مغ إجخاءات اإلفالس التى تيجؼ إلى انقاذ مذخكع السجيغ كاستعادة مسارسة نذاشو برػرة معتادة ،كاف

مغ الػاجب عمى الشطاـ أف يزع القػاعج كاألحكاـ التى تشطع نذاط السذخكع خالؿ فتخة خزػعو إلجخاءات اإلفالس.23

كمغ ىحا السشصمق قاـ السشطع الدعػدى بػضع آلية لتسػيل السذخكع الخاضع إلجخاءات اإلفالس ،كىحا التسػيل يعصى فخصة
لمتاجخ لمخخكج مغ حالة التعثخ التى تكتشفو.
كسا كضع تشطيع إلجخاء مقاصة خالؿ إجخاءات اإلفالس ،كىػ مايزسغ استقخار األكضاع السالية فى عالقة التاجخ

بالجائشيغ.24

كتججر اإلشارة فى ىحا الرجد أف مغ السخاشبيغ بشطاـ اإلفالس الججيج كفقا لمسادة  1/4الذخز ذى الرفة الصبيعية الحى

يسارس فى السسمكة أعساال تجارية ،أكميشية ،أكأعساال تيجؼ إلى تحقيق الخبح.
كإذا كانت السخأة ال دعػدية التى تخيج أف تقػـ بأعساؿ تجارية بديصة ،كتسارس التجارة عمى شكل مذخكع صغيخ ،عشجىا القجرة
كاالستصاعة عمى خػض غسار السغامخة التجارية ،فإف مغ أىجاؼ نطاـ اإلفالس الججيج التدػية الػقائية لرغار السجيشيغ كإعادة

التشطيع السالى لرغار السجيشيغ ،كالترفية لرغار السجيشيغ مسا يعشى أف السشطع قج بدط أحكاـ ىحا الشطاـ عمى السذخكعات الكبيخة

،كالستػسصة ،كالرغيخة.25

( )23د.عبج الخحسغ قخماف األكراؽ التجارية كإجخاءات اإلفالس ،دار اإلجادة ،الخياض ، 2020،صػ، 459بشج .356
( )24يخاجع فى ىحا الذأف السػاد مغ ( 182إلى  )187كالسػاد مغ (188إلى  )194كالسادة  214مغ نطاـ اإلفالس الججيج.
( )25السادة  3مغ نطاـ اإلفالس .
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كبيحا الشطاـ الججيج تدتصيع التاجخة الدعػدية السذاركة فى عسمية الشسػ االقترادى دكف خػؼ مغ التعثخ ،كاإلفالس ،مسا

يذجع عمى اإلستثسار ،كإزدىار القصاع الخاص ،كالحى يتيح فخص عسل كثيخة ،كجيجة ،كيتحدغ مدتػى الجخل مغ خاللو ؛بدبب
مذاركتيا فى عسمية الشسػ االقترادى السدتجاـ عغ شخيق مسارستيا لمتجارة عمى شكل مذخكع كبيخ ،أكمتػسط ،أكمذخكع صغيخ.
الخاتمة

الحسج هلل رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى سيجنا دمحم صمى هللا عميو كسمع كعمى آلو كصحبو كسمع أجسعيغ ،بفزل هللا كمشتو تع
االنتياء مغ ىحا البحث كالحى تع التػصل فيو إلى عجة نتائج كتػصيات نػرد أىسيا فيسا يمى :

أكال الشتائج :

 )1تعج فخصة بجء عسل تجارى أنجح أمل لمخخكج مغ دائخة البصالة.

 )2إف تحقيق الشسػ االقترادى الحى يزخ لمسسمكة دخال لغ يكػف إال بتػفيخ فخص أكبخ لمعسل فى السجاؿ التجارى عغ شخيق أبشاء
كبشات ىحا الػشغ ،فالسخأة الدعػدية شخيكة لمخجل الدعػدى فى بشاء الػشغ.

 ) 3جعل اإلسالـ لمسخأة حقػقا مالية ،كجعل ليا ذمة مالية مدتقمة ،فميا حق فى التسمظ ،كالترخؼ ،كالكدب ،كالعسل برفة عامة
،كجعل ليا حق التعامل السباشخ مع السجتسع .

 )4كانت السخأة الخميجية تباشخ التجارة قجيسا ،كتكسغ أىسية دكر السخأة فى العسل التجارى حجيثا فى تدييل أعساؿ القصاع الخاص
كالحى يؤدى إلى ازدىار الشسػ االقترادى عمى السجى الصػيل.

يعخفػا التجارة حيث إف ذلظ مغ كضيفة الفقو
 )5اتخح السذخع الدعػدى كالسرخى كالبحخيشى تعجاد االعساؿ التجارية مدمكا كلع ّ
التجارى.
 ) 6ال تعج نطخية االعساؿ التجارية السختمصة نطخية قانػنية مدتقمة بالسعشى الفشى الجقيق مثل االعساؿ التجارية السشفخدة اك بالقاكلة اك
بالتبعية .

 )7قج يتسثل العسل التجارى فى أف يكػف بالكياس كفقا لشطخية األعساؿ التجارية بالكياس كىى األعساؿ التى يجتيج بذأنيا القزاء

كيعتبخىا أعساال تجارية ،باتباع مشيج محجد كىػ الكياس.

 ) 9الذخكط التى يجب أف تتػافخ فى التاجخ ذك اخ كاف أـ أنثى كاحجة ،خرػصا بعج أف صارت السخأة الدعػدية مغ حقيا أف تسارس

التجارة دكف حاجة لسػافقة كلييا كفقا لقخار ك ازرة التجارة .2018

 ) 10نطاـ السحكسة التجارية الدعػدى لع يتحجث عغ أىمية السخأة الحتخاؼ مسارسة التجارة سػاء كانت أجشبية أكسعػدية متدكجة أكغيخ
متدكجة ،رغع أف الذخيعة اإلسالمية لع تحخـ عسل السخأة بالتجارة.

)11البج لكى تكػف السخأة تاجخة اف تحتخؼ التجارة كيكػف ليا األىمية التجارية كاف تسارس التجارة باسسيا كلحدابيا شأنيا شأف الخجل.

 )12نطاـ االفالس الدعػدى الججيج جاء ليحقق رؤية  2030فمو آثار ايجابية مغ حيث حساية التاجخ مغ التعثخ ،فيػ ُيس ّكغ التاجخ
الستعثخ حدغ الشية مغ االستسخار فى نذاشو التجارى خالؿ فتخة التعثخ إلى أف تشتيى إجخاءات انقاذ مذخكعو متى كاف ذلظ مسكشا.
 ) 13إف نطاـ االفالس الججيج خاشب الذخز ذى الرفة الصبيعية الحى يسارس فى السسمكة أعساال تجارية ،أكميشية ،أكأعساال تيجؼ

إلى تحقيق الخبح.

 )14مغ أىجاؼ نطاـ اإلفالس الج جيج التدػية الػقائية لرغار السجيشيغ كإعادة التشطيع السالى لرغار السجيشيغ ،كالترفية لرغار
السجيشيغ.

 )15بيحا الشطاـ الججيج تدتصيع التاجخة الدعػدية السذاركة فى عسمية الشسػ االقترادى دكف خػؼ مغ التعثخ.

ثانيا التػصيات :
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 )1يػصى الباحث السشطع الدعػدى أف يغيخ نطاـ السحكسة التجارية بشطاـ احجث مشو يػاكب رؤية .2030
 ) 2يػصى الباحث السشطع الدعػدى أف يمتفت لمسخأة الدعػدية عغ شخيق قػانيغ ليذ مجخد قخارت ك ازرية تجعل مغ حقيا مسارسة
التجارة كاحتخافيا بحخية.

 )3يػصى الباحث جسيػر الفقو كالباحثيغ شسػؿ ىحا السػضػع حاليا ك فى السدتقبل بإنتاجاتيع البحثية.
) 4يػصى الباحث القزاة كالسحاميغ كالسجتسع ككل أف ال يشطخ لمسخأة الدعػدية عمى أنيا غيخ قادرة عمى احتخاؼ التجارة ،فبػسع
الجسيع مخاجعة دكر السخأة فى االسالـ ككانت تقػـ بسا ىػ أكبخ مغ التجارة كالزالت.
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