


 

 

تحتووووذه اوووووع  البيذاووووة  اي م اذر ووووة األوووو  لحجاووووو إل حووووذ    ذو    اترجو ووووة ذ   وووو   
، ذنووم تووم  اسم سووا  اثووجنا األ  بألية  اسنة  اثجاثة ا سجن   .م.م تخصووق نووجنذص خووجقأاق نجاج  

 تبوننج   ه:  تقس لهج إا   صأل ص  تالص  افص    ذ    ذو    اترجو ة
   ذو    اترجو ة    تعو ف •
 خصجئق   ذو    اترجو ة •
 ذظجئف   ذو    اترجو ة •
   س   اتا  قذم األ هج نجنذص  اصوف •
  اسنم  لوذ   اش ك،   اسفترةذ التلثألة  ا  أنذ ع   ذو    اترجو ة •

 :تنجذانج   هألج  افص   اثجنا ذ اوه خصصنجع اإل    
   بجو  الفجا لا انظجم      . •
   ذ اتسذ ة  اقاجئ ةشوذب      •
 أشخجق  اتفأل سة •
 ثجو  احكم يشهو       أذ  اتسذ ة  اقاجئ ةآ •
 إرو ء إل       ذ اتسذ ة  اقاجئ ة •
  نح         أذ  اتسذ ة  اقاجئ ة •
 رو ئم       ذوم  الاتيجو  اترجوه •
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 الفصل األول: األوراق التجارية 
لنوووووو  اقووووومم ذسوووووجئ  األتيوووووجم   اتروووووجوه تلثألوووووإل  وووووا  القج اوووووة،  انقوووووذم  او وووووإل  الرتلعوووووجإل

ذ الئتلووجص، ذنت رووة احجروووة  اتووجرو إاوو   اذ وووجء يق لووة صوووفقجته م عووة ذ حووم  أنشوووئإل سوونم إل  اوووم ص 
ذأسووفو  اتعجلوو   اترووجوه اووص  نتقووج   احقووذ   اثجيتووة يتألووك  اسوونم إل إاوو   ا  ووو يبو وو   اتظه ووو، 

 ووة   ذو    اترجو ووة اتقألوو  لووص  سووتعلج   انقووذم ذاووتلكص  اووم ئص لووص ذلووص انووج  يتكوووإل  اي ئووة  اترجو 
   . نتاجء حقه نقم 

ا   انجك تووجو و ذثووجئقا اوواذو    اترجو ووة ا سووتم  األوو  نشوومتهج، ذاكووص كوو  لووج كتوو  انهووج ذ 
لج اا إال  رتهجم إل تفتقو إاوو    ثيووجإل،  لووص  الوو وخ ص لووص  ورووأل نشووم  اوووع   ذو   إاوو  نووجنذص 

نهم لووص  ورعهووج إاوو   الحوووو إل  اتووا كووجص  سووتعلألهج   او وو   اقووملجء ح وو  كجنووإل حووجلذو يا، ذلوو 
تكتووو  ذ ووو  أذاوووجع خجصوووة كلوووج اوووذ  اشووومص  وووا   ذو    اترجو وووة  احم ثوووة، ذانوووجك لوووص  وووو  أص 
 اكلي جاة نم ظهوإل  ذ  لو   ا  اص ص  ا نهج ة  اقوص  اسجم   ال  مه ذ و  آخوذص إا  أص 

 اقوووص  اثووجنا اشووو ذاكووص  ال كووم أنهووج كجنووإل لعوذ ووة  ووا أذويووج  ووا ظهذواووج كووجص  ووا أذويووج  ووا 
 .1 اقوذص  اذسب 

ظهوووو  اتبي ووو    ذاوووا اووواذو    فوووا  اعصوووذو  اذسوووب  ذخجصوووة  وووا  اقووووص  اثوووجنا اشوووو 
 اترجو ة، ذاأل  لو  اقوذص  اتجا ووة تبووذو اووو   اتبي وو  حتوو  يووواإل كوو   الل ووا إل  العجصووو  اهوووع 

سووتعلج    ذو    اترجو ووة اووص بو وو   اخصووم تبووذو   يا ووة  اقجنذن ووة  اسوونم إل، ذتو  قووج لووأل تبووذو  
األقجنذص  اصو ا  ا ر   ايألم ص  اترجو ة، للج أم  إا   ستق   او   اقجنذص ذ يتعجمع اص  اقذ ام 

  اتقأل م ة احذ اة  احقذ 

ذالووج  نتشوووو  سووتعلج    ذو    اترجو وووة األوو   السوووتذ   اوومذاا، يح ووو  أصووي  لوووص  اللكوووص 
و ذونووة ترجو ووة  ووا يألووم ا ووتم م ووأل ليأل هووج  ووا يألووم آخووو، ظهوووإل  احجرووة إاوو  تذح ووم نذ اووم إصووم 

ذكووجص بي ع ووج أص توونعك  اوووع   ال ووة  2، اقووجنذص  اصووو ا لووص أروو  حوو  تنووجاع  اقووذ ن ص  الختألفووة

 
 ،2004 الذاوو   اقووجاو  ايووم  العبووا لحلووم حشووجم،  اشوو ك و  ووة لصووو  ة ذنجنذن ووة  اروواء   ذ ، لكتيووة  اووم و  اعوي ووة األكتووج  1

 22ق

ي الجزاةاا،ي، ويااواا العاتواااام الجا   ااة، راشد راشد، األوراق التجارية اإلفالس والتسوية القضاااة ة فااق القاااتوا التجااار    2

 2، ص2004الات ة ال،اب ة 
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 اعلأل ووووة  ايجا ووووة اوووواذو    اترجو ووووة األوووو   الشوووووا ص  ووووا لختألووووف  اوووومذ  يتنظ لهووووج تنظ لووووج  كفوووو  
وع   ذو   لعو ة حمذمام ذ اتا لجتهم، ذنم تبذو او   اتنظ م  ا حوومذم لتفجذتووة  ووا األلتعجلأل ص يه

 اوومذ   الختألفووة يقصووم لعجذنووة اوووع   ذو   األوو  لووج أنوو ب يهووج لووص ذظووجئف رم ووم ، األوو  أص تنووذع 
اوووع  اوونظم  ووا  اوومذ   الختألفووة ذلووج اووام انووه لووص  خووت ف  اتا لووجإل  الووم ص ذحقووذ   احجلوو   ووا 

ة  اذ حووم  لووص مذاووة إاوو  أخووو  أاووج  اوووع   ذو   اووص أم ء ذظجئفهووج األوو   اذرووه  اذونووة  اترجو وو 
   كل .  

تذح م   حكجم  ي  ة  لص  ال تلو إل  سألسألة  اهو   اذاأل  رتلعإل  امذ   ا  ح     رجم 
سنتا   رن ف  اوع  ال تلو إل  ال تلو ص  األو ص  نعقم   ا  أام  ذكجص  ااذو    اترجو ة   النظلة 

أذ   1931ذ 1930 لذحم   ذأنو  نظجلج  ثجن هلج  ذأنو  ذ اسنم  لو،  األكلي جاة  لذحم   نظجلج  اهلج 
يإمخج   انظجم  (1)األش ك أذاهج  اتا م  امذ   ، ذأنو  ال تلو   ذ  كواك ث    تفجن جإل تالنإل 

األكلي جاة  نصذق  انظجم  الذحم  لألحق ص  ام   ذ   اوع  التفجن ة  نظلهج ذحذإل   الذحم  ا 
   اثجنا  اتحفظجإل ذاا  السجئ   اتا توكإل  التفجن ة اك  مذاة حو ة  ذ اسنم  لو، ذ ام  الألح 

تنجاع  انظم  اخجصة  نذ ام  ذتالنإل  التفجن ة  اثجن ة  اظوذ هج  اخجصة،  ذ قج  تنظ لهج 
يجاكلي جالإل ذ اسنم إل  لو، ذأاالإل  التفجن ة  اثجاثة  امذ  يعمم تعأل   صحة  الاتا لجإل  انجشئة 

 لو األ  لو اج   انظم  اخجصة ياو ية  امل ة، ذألج  ال تلو  اثجنا  قم   اص  اكلي جاة أذ  اسنم 
ي جص  السجئ    األش ك لأل  أذاهج نصذق  انظجم  الذحم  أنو اذ   خو ث    تفجن جإل تالنإل 
 اتا  رذا اك  مذاة أص تخوج   هج اص  انظجم  الذحم األش ك، ذتالنإل  التفجن ة  اثجن ة  اقذ ام  

يع  يهج ح   يجاش كجإل ذاجارإل  التفجن ة  اثجاثة وسم   اتا نصم  تنجاع  انظم  اخجصة  ض ذرذع 
 .  (2) امل ة  الفوذض األ   اش كجإل

اسنة   إحم  اشو     1931إص  التفجن ة   ذا   التف  األ هج  ا ل تلو رن ف  تتكذص لص 
م    لجم  تتعأل  يتعهم ك  مذاة لتعجنم  يإمخج   اقجنذص  الذحم  ا تشو عهج  اذبنا ذك ف ة  اتص

يهج ذأا ف إا  اوع  التفجن ة لألحقجص:  تالص   إا هج ذشوذب  اعل   األ   التفجن ة ذ النالجم 
لجم  لذااة األ  اشو  أيذ     57 الألح    ذ  أحكجم لشوذع  اقجنذص  الذحم، ذاذ  تكذص لص  

 
(1)- www. Legifrance. gouv. fr/droit-international/TRAITES/selection  

سأل لجص،    -(2) الشايم  افتجح  وحلولهااستخدام  العملية  ومشكالته  األتذا أل،  او جض،  يك  ،  اشوكة  اذبن ة  الذحم  
 .  6، 5، ق 2006 اللألكة  اعوي ة  اسعذم ة،  ابيعة  اثجن ة، 

http://www.legifrance.gouv.fr/droit-international/TRAITES/selectionتاريخ
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تتكألم األ   اتذ اا اص إنشجء  اش ك ذشكأله ذتم ذاه ذ االجص  الحت جبا ذلذ ا م تقم م  اش ك  
  األذ جء ذتعمم  انسو ذ اتحو ف ذ اتقجمم... ذام  فو   ال تلو ي ص أحكجم  اش ك  المنا ذ اترجوه 
ألج  الألح   اثجنا تالص إحم  ذث ث ص لجم  تتعأل  يجاتحفظجإل ذاا  السجئ   اتا ام  ستب أل  
اتشو عهج   ذ قج  تنظ لهج  حو ة  مذاة  اك   يشمنهج،  توك  رلجا ة  لذ  قة  األ    ال تلو  احصذ  

ذبنا، لص ي نهج   األ ة، لألك ة لقجي   اذ جء،  احرا  اتحفظا، أسيج   نقبجع  اتقجمم ذذنفه،  ا 
 .  (1)ا جع  اش ك أذ سونته ذتحم م أ جم  اعب   اوسل ة

يج رو ء إل  اذ ر   أسجسج  تتعأل   لجم   اشو   تسعة  لص  ح ص  حتذإل  التفجن ة  اثجن ة   ا 
 .  (2)   اش ك ا لسجئ    إتيجاهج انم ذنذع  اتنجاع ي ص  اقذ ن ص

لذ م   اشو  لص  تتكذص  األ   لتعألقة  ألج  التفجن ة  اثجاثة  ذنم (3)    اش كيحقذ   امل ة   ،
 نالإل لعظم مذ  أذويج اهوع  التفجن ة ذيمأإل  ا تعم   نذ ن نهج  ام خأل ة  التعألقة يجاش ك، ذلأل  

انصذق  امذ    ذاعتهج  التفجن ة  يعض  اتحفظجإل  اتا  لص  التعجنم    واك  قم  ستفجمإل 
ذخجصة  التعألقة يتبي   نذ ن نهج  ام خأل ة، ألج  امذ    نرألذسكسذن ة  قم كجنإل األ  خ ف لج  

 سي  يج اج ة إا   نرألتو   اتا  كتفإل يتشو عجتهج  اخجصة ذام تصجم  األ  نجنذص رن ف.  
اقووجنذص   قم تنووجذ  أحكووجم   ذو    اترجو ووة  ووا  اكتووج   او يووأل لووص   ذيجانسية األلشوع  ارا ئوه

 389 الووذ م لووص   اترووجوه يعنووذ ص  اسوونم إل  اترجو ووة،  ايووج    ذ  لنووه  ووا  اسووفترة ذ اسوونم  لووو
،  ايووج   اثجاوو   ووا سوونم  اخوواص 543إاوو   472،  ايووج   اثووجنا  ووا  اشوو ك  الووذ م لووص 471إاوو  

 18لكوو  543لكوو إا    543 الذ م لص ذسنم  انق  ذاقم تحذ    افجتذو  

 

 .  22، 21، ق1999، م و  البيذاجإل  ارجلع ة،   سكنمو ة، أحكام الشيك مدنيا وجنائيالحلم لحلذم  الصوه،  -(1)
(2)- Convention destinée a régler certains conflits de lois en matière de chèques  

www. diplomatie. gouv. fr/traites/affichetraite. do? accord=TRA19310031  
(3)- Convention relative au droit de timbre en matière de cheque 

www. diplomatie. gouv. fr/traites/affichetraite. do? Accord=TRA193100 18 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affiche
http://www.diplomatie.gouv.fr/traites/affiche
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 إلى األوراق التجارية ةيماه: المبحث األول
 إاوو    سوو ثووم  س تم  اتبو   ا او   اليح  إا  لفهذم   ذو    اترجو ة ) البأل    ذ (

  البأل   اثجنا()  اتا  قذم األ هج نجنذص  اصوف
   األوراق التجارية مفهومالمطلب األول: 

 افوووع  اثووجنا( ) ) افوع   ذ (، خصووجئق   ذو    اترجو ووة  سنتنجذ  تعو ف   ذو    اترجو ة
 ) افوع  اثجا ( ذواك األ   انحذ  يتا: ثم ذظجئف   ذو    اترجو ة

 الفرع األول: تعريف األوراق التجارية                       
  و ، اترجو ة اا أم   اووو   الئتلووجص   ذو  ص    ذ  ،ص  العجل إل  اترجو ة تح ج األ   الئتلجصإ

ذ لوون  ينووك  اخصووم   لووو،ذ  اسوونم أ اذ ووجء يبو وو   اكلي جاووة   لوون   اووم ئص  ئتلجنووه األلووم ص يقيذاووه
ذ لن   اينك  الوكاه  ئتلجنووه اينووك  اخصووم يقيذاووه  رووو ء  ، ئتلجنه األم ئص يقيذاه تحذ    اصك  ا ه

يح وو   ،وكجنووهأإاجم   اخصم ذاكووو   قووذم  ووا  اذسووب  اترووجوه ين ووجص لووص  الئتلووجص تتسووجنم رمو نووه ذ 
حووم  الووم ن ص اووص  اذ ووجء  قووم  وو مه اووو   اوو  خألوو   ووا اووم  لو كووا أ  و  نقووض وكووص لنهووج يجلتنووجع

 ووجذمع  اصووك  اترووجوه اوولجنج نذ ووج  قاوو   اهووو  حووجذ   الشوووع  اترووجوه حلج ووة  الئتلووجص ،لجا ووة
يتاووجلص كوو   الووذنع ص األ ووه  ووا  اذ ووجء يق لتووه ذلألووك  احجلوو  لقجيوو   اذ ووجء ذسووه  بووو   اتنف ووو 

م نصوو و  ا حوو   اووم ئص األوو    سووو ع  ووا  البجايووة يحقذنووه  وو األوو   الووم ص ذحوومم اهووو   اتنف ووو لذ ا
  .1ذا ريو  الم ص األ   اذ جء يو إل  اسواة

 عوف رجن  لووص  افقووه   ذو    اترجو ووة األوو  أنهووج لحوووو نجيوو  األتووم ذ  يووجابو   اترجو ووة، ذ 
 تلث  حقج لذاذاه ليألغ لص  انقذم  ستح   اذ ووجء يلروووم  البوو ع، أذ  ووا ل عووجم لعوو ص أذ نجيوو 

 .2أم   ذ جء تقذم لقجم  انقذماألتع  ص، ذ ستقو  اعوف األ   اتيجوع  
كلوووج  لكوووص تعو فهوووج األووو  أنهوووج ايوووجو  اوووص صوووكذك لكتذيوووة بيقوووج  ذاوووجع شوووكأل ة حووومماج 
 اقووجنذص، تلثوو  نقووذم  تسووتح   اووم أل  ووا لكووجص لعوو ص يلروووم  البوو ع أذ  ووا ل عووجم لعوو ص، ذتقيوو  

 .3 اتم ذ  يجابو   اترجو ة

 
 04، ق1995األا رلج   ام ص اذض،   ذو    اترجو ة، لبيعة رجلعة  اقجاو  ذ اكتج   ارجلعا، لصو،  1
 5، ق 1999ترجو ة، م و  انهاة  اعوي ة،  اقجاو ،  ابيعة  اثجاثة، سل حة  اقأل ذيا،   ذو    ا 2
 8، ق2012، م و اذلة،  ارا ئو،  ابيعة  او يعة يألع سجذه لحلم  ابجاو،  اذر ا  ا شوح   ذو    اترجو ة 3
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ح   ذو    اترجو ووووة  ووو مه إاوووو   الاتقووووجم يووومص  سووووتخم لهج  قتصووووو األوووو  ذواوووم أص  صووووب 
 العووجل إل  اترجو ووة ذيوو ص  اترووجو  قووب، إال أص  اذ نووأل اووذ ا ووو واووك ح وو  تسووتخمم اوووع   ذو   

 .1أ اج  ا  العجل إل  المن ة ذي ص ا و  اترجو كلج اذ  احج  يجانسية األش ك
نلووج  كتفوو  يتعووم ماج، ةاووم  عوووف  الشوووع  ارا ئوووه   ذو    اترجو وو  ذاووا  ذتنظوو م أحكجلهووج ذ  

  اسفترة،  اسنم  لو ذ اش ك 
 خصائص األوراق التجارية : الفرع الثاني 

 :لص خ   تعو ف   ذو    اترجو ة  تي ص ذأنهج تتل ا يلرلذاة لص  اخصجئق
 األوراق التجارية عبارة عن سندات مكتوبة وفق أشكال وبيانات محددة في القانون-1
تلثووو    ذو    اترجو وووة حقوووج لذاوووذاه ليألوووغ لوووص وراق التجاريةةةة تمثةةةل حقةةةا نقةةةديا: أل ا-2

  انقذم، ذيجاتجاا تستيعم لص نبج    ذو    اترجو ة  اتا ال  كذص لذاذاهج  لث  ليأل ج نقم ج.
اواك ال  عتيو سنم  اشحص  اوه  لث   اياجاة  النقذاووة ذال توووكو   انقوو  ذال  ال صووج   اوووه 

 اعلووذلا اووص  اياووجاة  الذماووة أذو نووج ترجو ووة ذاووذ  سووتذ إل  اشوووذب  ا الووة  ووا   ص سألله  الخا 
 .2  ذو    اترجو ة ذحت  اذ وكو  ا  الحوو ن لته

 األوراق التجارية مستحقة الدفع لدى االطالع أو بعد أجل قصير-3
 ووووة و   ذو    اترجو ووووة نجيألووووة األتووووم ذ  يووووجابو   اترجاألوراق التجاريةةةةة قابلةةةةة للتةةةةداول: -4

  اسو عة  النصذق األ هج  ا  اقجنذص  اترجوه لص شخق يخو اص بو    النجذاة ذ اتظه و.  
 أه أنهج ذ رية  ام أل  ا أر  نص واألوراق التجارية صكوك قصيرة األجل: -5
 قبول العرف لألوراق التجارية كأداة وفاء تحل محل النقود -6

 وظائف األوراق التجارية الثالث:  الفرع
اجم لص خ    اذظووجئف  اتووا ت م هووج لثوو : إيووو م اقووم اترجو ة تقذم يمذو  نتصجمه    ذو    

 اصوف ذترن  نق   انقذم، ذاا أم   األذ جء ذتقذم يذظ فة  الئتلووجص، ذاعوو   اوومذو  التعووجظم  اوووه 

 
 6سل حة  اقأل ذيا،  الورأل  اسجي ، ق 1
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تقذم يه أم  إا  تعجظم أال ة اوع   ذو    ا  اح ج   اعلأل ة،  لص ح وو  أص  اذونووة  اترجو ووة أم   
 . 1 م اقم  اصوف  إنهج تقذم يمذو اجم انملج  لكص  ستخم لهج  ا  اصوف  السحذ و  ي 

أام ذظ فووة ت م هووج   ذو    اترجو ووة أنهووج أم   ذ ووجء، تر ووا األوراق التجارية أداة وفاء: -أوال
، ذيواك ت مه إاوو    نوو   لووص احجلألهج  احصذ  األ  ن لتهج نقم  يلروم تقم لهج األلسحذ  األ ه

، كواك ت مه إا  تسذ ة  اعم ووم لووص  العووجل إل اووص بو وو   اذونووة لص  العجل إل  انقذم  ستعلج   
  اسونة ذ اا جع.يعمم لص  العجل إل  اتا تلإل ي ص أشخجق لختألف ص، كواك ترن  لخجبو  

 ا جاووو   ص تتاووولص  اذونوووة  اترجو وووة  رووو  اذ جئهوووج  األوراق التجاريةةةة أداة ائتمةةةان:-ثانيةةةا
 ام األلعووجل إل  اترجو ووة يووجص تلوون   الووم ص  الروو   اوووه  حتجرووه ذتلكووص اوو  تحقوو  يووواك  الئتلووجص  

لأل ذرذم  الر  لص  احصذ   ذو  األ  حقه نقم  إو  شجء يبو   خصووم  اذونووة  اترجو ووة - ام ئص  
األ   اسفترة ذ اسنم  لو مذص  اش ك  اوه  عتيو م ئلج ذ ووجء تقتصو اوع  اذظ فة  ذ   .2ام   اينك

 .ع لستح   ام أل ام   الب
 : األسس التي يقوم عليها قانون الصرف الثاني المطلب 

تخاووأل   ذو    اترجو ووة الرلذاووة لووص  اقذ اووم  اقجنذن ووة  بألوو  األ هووج نووجنذص  اصوووف، ذاووذ 
 انظووجم  اقووجنذنا  اخووجق يووج ذو    اترجو ووة، ح وو   تذاووم اووص   ذو    اترجو ووة  اتووا م صووو ا  قووذم 

  الاتا لجإل  اترجو ة   خو .    صاأل  لرلذاة لص   س  تل اع اص ا وع ل
 الفرع األول: الشكلية والكفاية الذاتية للورقة التجارية 

 ر  أص تكت   اذونة  اترجو ة ذ قج  ذاجع شكأل ة حمماج  اقجنذص، أه أص تتالص ي جنووجإل 
لحووومم  نجنذنوووج ذ اهووومف لوووص اووووع  اشوووكأل ة اوووذ تذاووو    الاتوووا م  اثجيوووإل يجاذونوووة  اترجو وووة ذتحم وووم 

لستقألة األمالاة األوو   الاتووا م  التاوولص   هووج،  منة، يح   تكذص اوع  اذونة كج  ة يو تهجي لالذنه  
مذص اووووووذو   األروووووذء إاووووو  انصوووووو خوووووجورا أذ ا نوووووة نجنذن وووووة سوووووجيقة أذ لسوووووتنم آخوووووو اتحم وووووم 

 لالذنهج، كمص تكذص  اذونة حووإل تنف و  اعقم أذ  تفج  آخو.

 
 الذسذاة  اترجو ة ذ الصو  ة،  الرألم  اثجا ،   ذو    اترجو ة "مو سة لقجونة"، م و  اثقج ة األنشو ذ اتذا أل،    لحلذم  اك  نا،  1

 27، ق 2007
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تا م  اثجيووإل  ووا  اذونووة  اترجو ووة ذتحم وومع اذتظهو  احكلة لص  شتو ب  اشكأل ة  ا إ اجح  ال
يصوووفة نج  وووة األرهجاوووة سوووذ ء لوووص ح ووو    شوووخجق أذ  اق لوووة أذ  اسوووي  أذ توووجو و  انشوووذء ذتوووجو و 
 الستحقج ، ذ ا او  أ اووج رعوو   اذونووة  اترجو ووة لسووتقألة يووو تهج، ذال تعتلووم األوو  شوواء آخووو  ووا 

 .  1كجلألة  تحم م لالذنهج ذاذ لج  سه  األذونة أم ء ذظجئفهج يصذو 
 الفرع الثاني: مبدأ استقاللية التوقيعات 
خوذرووج اووص  اقذ اووم  اعجلووة،  عتيو لص أام   س   اتا  قذم األ هووج نووجنذص  اصوووف ذأكثواووج 

ذ القصذم يه أص ك  لص ذنووأل األوو   اسووفترة  اسووجح ،  السووحذ  األ ووه أذ  الظهووو  كووذص تذن عووه 
 تذن عووه ال ا نووة اووه يجاتذن عووجإل لقتاوو ي لسووتق  اووص يووجنا  اتذن عووجإل   خووو ، أه  ص  اتا لووه 

  خووووو ، أه أص  اتا لووووه يلقتاوووو  تذن عووووه ال ا نووووة اووووه يجاتذن عووووجإل   خووووو ،  ألووووذ كووووجص  اتووووا م 
 اسووجح  يجبوو   ه سووي  لووص أسوويج   اوويب ص )اوومم لشوووذا ة  اسووي  أذ  نعم لووه أذ ا وو   ووا 

   .2جإل   خو عواجع(،    أثو اهو   ايب ص األ   الاتا لجإل  انجشئة اص  اتذن  
ذ قتصووووو  اوووويب ص األوووو   اع نووووة  اليجشووووو  يوووو ص  اسووووجح  ذ السووووتف م  قووووب يجاتيووووجوع  اووووم ئص 
 اليجشووو اووه، ذينووجء األ ووه إو  نووجم  السووتف م يتظه ووو  اذونووة  اترجو ووة إاوو  آخووو  ووإص  اتووا م  السووتف م 

لألوووام    ذ   كوووذص صوووح حج نيووو   الظهوووو إا وووه  ارم وووم، ذ كوووذص  السوووحذ  األ وووه  الذنوووأل يوووجاقيذ 
يوو ص  اسووجح  ذ السووتف م،  جاسووجح  اووذ ذحوومع لوووص يجاذ ووجء يجاسووفترة يووجاوام لووص يبوو ص  اع نووة 

  ستب أل  اتلسك يجايب ص ذال  ستف م يجنا  الذنع ص لص او   ام أل.
 الفرع الثالث: مبدأ تطهير الدفوع

ة  ووا قوو  نشووم اووص نجاووم   سووتق ا ة  اتذن عووجإل ليوومأ تبه ووو  اووم ذع، ذاووذ أاووم  اليووجم   البي 
 اقجنذص  اترجوه، ذلفجمع أص  نتق   اح   اثجيإل  ا  اذونة  اترجو ة لص  الظهو إاوو   الظهووو إا ووه 

 .3لبهو  لص ك   اع ذ   اتا نم تشذ   اع نجإل  اقجنذن ة  اتا تويب  الذنع ص  اسجيق ص األذونة
، ثووم اةجاقم صفقة لخمو إل ذنجم  الم ص يتحو و ذونة ترجو ة يثلص اوووع  اياوو تم  لثج  واك  

نووجم  السووتف م يتظه ووو  اذونووة  اترجو ووة األلظهووو إا ووه حسووص  ان ووة،  ووإص اووو    خ ووو  تألقوو   اذونووة 

 
 13يألع سجذه لحلم  ابجاو،  الورأل  اسجي ، ق 1
 26سل حة  اقأل ذيا،  الورأل  اسجي ، ق 2
 14بجاو،  الورأل  اسجي ، ق يألع سجذه لحلم  ا 3
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خجا ووة لووص  اع ووذ   اتووا تشووذيهج، يلعنوو  أص  اسووجح  ال  رووذا اووه أص  ووم أل  ووا لذ رهووة  الظهووو 
 اليجشووو  إا ه حسص  ان ة ييب ص  اتا له اعمم لشوذا ة  الح ،  جاتا م  اسجح   ا لذ رهة م ئنه

 لستق  اص  اتا له  ترجع  احجل .
 وووجاعوف  اتروووجوه انوووملج خووووج يقجاوووم  تبه وووو  اوووم ذع  وووا  اسووونم إل  اترجو وووة اوووص  اقذ اوووم 
 السووتقو   ووا  اقووجنذص  الوومنا، إنلووج نصووم تسووه   تووم ذ  اوووع  اسوونم إل يلووج  رعوو  حجلألهووج لبلئنووج 

ذع  الين ووة األوو   اع ووذ   انجشووئة  إا  ذ جء ن لتهج يتجو و  ستحقجنهج مذنلووج خووذف لووص تعواووهج األووم
 . 1اص  اتذ ن أل  اسجيقة أذ  الاتا م   صألا

 بين الموقعينالصرفي الفرع الرابع: التضامن 
 وووا  رعووو   الشووووع  ارا ئووووه رل وووأل  الألتوووال ص  الوووذنع ص األووو   اذونوووة  اترجو وووة لتاوووجلن ص

أل  اورووذع األوو  أه لووص    اذ ووجء يهووج كلووج أنهووم اووجلنذص  اذ ووجء يهووج،  حجلوو   اذونووة  اترجو ووة  سووتب
 الووذنع ص األوو   اسووفترة لبجايووج إ ووجع يق لووة  اذونووة  اترجو ووة، ذال  رووذا اهووو    خ ووو أص  ووم أل  ووا 

، ذ ا ووووض لوووص واوووك اوووذ تقذ وووة 2لذ رهوووة  احجلووو  يجاتوت ووو  أذ  اترائوووة األوووم ص  اثجيوووإل  وووا  اذونوووة
 الجنجإل حصذ   احجل  األ  حقه  اثجيإل  ا  اسنم  اترجوه.

 والشدة في تنفيذ االلتزام الصرفي بدأ رعاية حقوق حامل الورقة التجارية مالفرع الخامس: 
إا    يلرلذاهج  تهمف  ذ اشم   يجاحام  تتصف  نجنذن ة  نذ ام  األ   نجنذص  اصوف   شل  
لص   ذتلك ص  اسنم  اترجوه  يجالاتا م  اصو ا  االجص  اذ جء  لعج  ذ ام ئص  األ   الم ص   اا ب 

األلم ص إو  كجنإل  اقذ ام  اقجنذن ة  اعجلة تتصف  ،  ةأم ء مذوع  ا خملة  اح ج   اترجو    يجانسية 
يمنهج تصمو أسجسج اص واج ة  الم ص يجالاتا م  إص أام لج  ل ا نذ ام نجنذص  اصوف اذ شم  
نسذتهج األ  كجا   الم ص  اوه  تخألف اص تنف و  اتا له  ا  اسنم  اترجوه، واك أص  اقسذ   ا 

  كواك    اذ جء يق لة  اسنم  ا ل عجم  ستحقجنه، ذيجانسية األم ئص   لعجلألة  الم ص ترعأله حو صج األ
   .3 قم أاق   الشوع األ  اجتقه  اتا لجإل لشمم 

 
 31لحلذم  اك  نا،  الورأل  اسجي ، ق 1
 لص  اقجنذص  اترجوه 432 الجم   2
 37، 36ق،  ارا ئو اسنم إل  اترجو ة  ا  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه، م ذ ص  البيذاجإل  ارجلع ة، إا ج  حم م،  3
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نجنذص  اصوف احجلوو   اذونووة  اترجو ووة حسووص  ان ووة اوولجنجإل كث ووو  األلحج ظووة األوو  كف    قم  
 حقذنه، ذلص لظجاواج:

 هج، ذام اجلنذص  اذ جءت لس ذا ة  الذنع ص األ   اذونة يجاتاجلص  ا  اذ جء يق ل -
  نتق   اح   اثجيإل  ا  اذونة لبهو  لص ك   ام ذع ذ اع ذ   اتا نم تشذ   اع نجإل -
رووووو ء - حووومم  اقوووجنذص احجلوووو   اذونوووة  اترجو ووووة لوووم  لع نوووة  ثيووووجإل  اللتنوووجع اووووص  اوووم أل، ذ  

ال كووجص حووجل  لهلوو   سووقب حقووه  ووا  اورووذع األوو   ااووجلن ص، ذواووك لووص   حترووجج اوومم  اذ ووجء ذ  
 أر  الجص  ستقو و  العجل إل  اترجو ة.

تريو  - ال  األقذ ام  اعجلة  اتا  خ  ج  األذونة  اترجو ة  يقيذ   اذ جء  ارائا  أاام  احجل  
 .  ام ئص األ   اقيذ  يجاذ جء  ارائا ام نه، ذواك يقصم  اتخف ف األ   الألتال ص يجاذونة  اترجو ة

   لم  لع نة ني  أص  تقجمم او   اح ،  خأاام  اقجنذص  احجل  ياوذو   البجاية يحقه  -
يج ذو     األلم ن ص  يجانسية  األ   ستقو و  العجل إل  لحج ظة  خجصة  اقذ ام  ذ اوه  خاأل 

 . 1 اترجو ة
كجنإل ظوذ ه  الجا ة  - أ ج  تجو و  الستحقج ،  ن لة  اسنم  اترجوه  ا  يم أل   اتا م  الم ص 

 ذ ستيعجم رذ ا لن  لهألة ناجئ ة األذ جء.
لم ص األتشه و يسلعته  اترجو ة إص تخألف اص  اذ جء، ذواك لص رو ء تنظ م  اتعوض    -

  الحترجج اعمم  اذ جء. 
 رذ ا تذن أل  احرا  اتحفظا األ  لنقذالإل أه لم ص يجاسنم  اترجوه.  -
  الاتا م يلبجاية  الم ص يذ جء ن لة  اسنم  اترجوه يتجو و  ستحقجنه ذمذص تمخو   -
ع األ   الألتال ص يجاسنم  اترجوه خ    تو  نص و  تحإل بجئألة ذ  الاتا م يو أل ماجذ   اور -

 .2سقذبهج يجاتقجمم
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 الصرفيتزام ل اال الفرع السادس: مبدأ تجريد 
 الاتووووا م  اصووووو ا  اتووووا م لروووووم، أه أص  اتووووا م  الذنووووأل األوووو   اسوووونم  اترووووجوه لسووووتق  اووووص 

 كووذص  اسوونم  اترووجوه كج  ووج   اع نووجإل  اسووجيقة  اتووا أمإل إاوو  إنشووجئه أذ تظه وووع،  بجالووج  تفوو  أص
يو تووه اتقو ووو ذرووذم  الاتووا م  اصووو ا ذ ثيجتووه  قووم ذروو  أص  كووذص ا اتووا م  اووذ وم يووه ك ووجص لسووتق  

 .  1أص   ال  تمثو يشاء لص  اع نجإل  اقجنذن ة  اسجيقة  اتا كجنإل تويب أبو ف  اسنم
حوووووإل لوووص أرألهوووج  جاذونوووة  اترجو وووة تسوووتق  يلرووووم إنشوووجئهج اوووص  اع نوووجإل   سجسووو ة  اتوووا 

ذاأل  واك  عتيو  الاتا م  انجشئ اص تذن أل  اذونة  اترجو ة صح حج أ ج كجنإل  اع ووذ   اتووا  لكووص 
لووص  الظهووو أص ت ثو األ   اع نة، ذاألترو م أال ة كي و  تظهو خجصة  ا تم ذ   اذونة  اترجو ة 

ووإل  اذونووة أذ ظهوووإل حوو  اتووا   إا   الظهو إا ه خجا ة لص ك   ام ذع  اعجاقووة يجاع نووجإل   صووأل ة
   .2يلنجسيتهج

 الفرع السابع: الشدة في تنفيذ االلتزام الصرفي 
إا    يلرلذاهج  تهمف  ذ اشم   يجاحام  تتصف  نجنذن ة  نذ ام  األ   نجنذص  اصوف   شل  
لص   ذتلك ص  اسنم  اترجوه  يجالاتا م  اصو ا  االجص  اذ جء  لعج  ذ ام ئص  األ   الم ص   اا ب 

 ، ذلص أام لظجاو  اقسذ : اترجو ة  أم ء مذوع  ا خملة  اح ج
 اتا م  الم ص يم أل ن لة  اسنم  اترجوه  ا تجو و  الستحقج ، أ ج كجنإل ظوذ ه  الجا ة  -

 ذ ستيعجم رذ ا لن  لهألة ناجئ ة األذ جء.
تعوض  الم ص األتشه و يسلعته  اترجو ة إص تخألف اص  اذ جء، ذواك لص رو ء تنظ م   -

  الحترجج اعمم  اذ جء. 
 . لم ص يجاسنم  اترجوهأه تذن أل  احرا  اتحفظا األ  لنقذالإل    اذ ر  -
    الاتا م يلبجاية  الم ص يذ جء ن لة  اسنم  اترجوه يتجو و  ستحقجنه ذمذص تمخو  -
 

 
 35ق ، الورأل  اسجي ا ج  حم م، إ 1
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 أنواع األوراق التجاريةلمبحث الثاني:  ا
  ألوو ) الب  اسووفترةس تم  اتبووو   ووا اووو   اليحوو  إاوو  أنووذ ع   ذو    اترجو ووة ذ التلثألووة  ووا 

 ) البأل   اثجا ( ذواك األ   انحذ  يتا:   اسنم  لو) البأل   اثجنا( ذ  ،  اش ك  ذ (
 المطلب األول: السفتجة 

 نتنجذ   ا او   البأل  تعو ف  اسفترة ثم تحم م بي عتهج  اقجنذن ة األ   انحذ  يتا:
 األول: تعريف السفتجة وتحديد طبيعتها القانونية  عالفر 

تاوولص ي جنووجإل  اقووجنذنا ت ألشووك  اذ قووج    وو ذونووة ترجو ووة لحوو  اسفترة    تعريف السفتجة:  -أوال
 لحوومم ،  صوومو   ووه  اسووجح  ألووو  ا ووو لعألوو  األوو  شوووب إاوو  شووخق آخووو اووذ  السووحذ  األ ووه
يوووم أل ليألوووغ لعووو ص أذ نجيووو  األتع ووو ص  لوووو شوووخق ثجاووو  اوووذ  السوووتف م  وووا توووجو و لحووومم أذ نجيووو  

 .أذ يلروم  الب ع  األتحم م
شووجع  سووتعلجاهج  ووا  ونسووج تحووإل  سووم نووم اوووع  اذونووة  اترجو ووة  ووإص  ألووج لووص ح وو   اتسوول ة

Traite)  كلووج أنهووج تووما   ووا يعووض  ايألووم ص  اعوي ووة كووجارا ئو ذسووذو ج يجاسووفترة، ألووج  اقووجنذص ،)
  ) Cambiale األينوووجنا   سووول هج سووونم  اسوووح ، ذكأللوووة كلي جاوووة روووجءإل لوووص  األ وووة    بجا وووة ) 

قوووجنذص  اعو نوووا   سووول هج يجايذا صوووة، ذ اقوووجنذص   الوووجنا اذشوووجاإل اووووع  اتسووول ة  وووا لصوووو، ألوووج  
  1(.Bill of exchange( ذ اقجنذص   نرأل اه  عيو انهج   )   lWechse ستعل  كأللة )  

  ::  تا  لص  اتعو ف أص  اسفترة تفتوض ذرذم ث ثة أشخجق امأطراف السفتجة-1
  اسجح : ذاذ لحوو  اسفترة ذلصمواج،  -
ق  اوه حووإل  اسفترة افجئمته  هذ لص صمو  اصك الصووألحته أذ خ  الستف م: ذاذ  اش-
  لوع.

  السحذ  األ ه: ذاذ  الذره إا ه   لو لص  اسجح  يم أل ليألغ  اسفترة إا   الستف م-
،  اسوووجح  اوووذ م ئوووص اوووا ا نوووة لم ذن وووة العالقةةةة بةةةين السةةةاحب والمسةةةحوب عليةةةه:-2

 األلسحذ  األ ه.
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 اسجح  اذ لم ص األلستف م. العالقة بين الساحب والمستفيد:  -3
ني  تذن أل  السحذ  األ ه األوو   اسووفترة  إنووه العالقة بين المستفيد والمسحوب عليه:  -4

ال ا نوووة اوووه يجالسوووتف م، تنشوووم  اع نوووة إو  لوووج ذنوووأل  السوووحذ  األ وووه األووو   اسوووفترة، ذ وووتم  اقيوووذ  
وم  اتذن ووأل روو ا بلووئص األوو  صووحة لم ذن تووه األسووجح ،   ذنووأل  السووحذ  األ ووه يقيووذ   اسووفترة، ذي 

 صووووي   السووووحذ  األ ووووه لألتالووووج  ووووا لذ رهووووة  السووووتف م أذ حجلوووو   اذونووووة ذتنشووووم  اع نووووة ي نهلووووج 
 يلقتا  او   اتذن أل.  

، لهلووج كجنووإل 1تعم  اسووفترة الوو  ترجو ووج يحسوو   اشووك الطبيعة القانونية للسفتجة: -ثانيا
اتعجلووو  لووومنا أذ  بي عوووة   شوووخجق  الوووذنع ص األ هوووج تروووجو أذ ا وووو تروووجو، ذلهلوووج كوووجص بي عوووة 

 ترجوه.  
 إنشاء السفتجة  :الثاني الفرع 

تنشم  اسفترة يإو م   اسجح   النفوم  يلروم تذن عه األ هج يلج  ف م  اتا له ني   الستف م  ووا 
حجاووة اوومم ن ووجم  السووحذ  األ ووه يجاذ ووجء  ووا  ال عووجم  الحوومم، ذ شووتوب  نشووجء  اسووفترة ذصووحة 

 ذاذا ة ذأخو  شكأل ة نتنجذاهج األ   انحذ  يتا:ل الاتا م  اصو ا لرلذاة لص  اشوذب  ا
 ذتتلث   ا  اواج،   األ ة،  الح  ذ اسي الشروط الموضوعية إلنشاء السفتجة:   -أوال
:  روو  تووذ و  اواووج  ووا  اشووخق  اوووه  ذنووأل األوو   اسووفترة، ذأص  كووذص  اواووج الرضةةا-1

واووج  الألتووام ا وو  لووص  صووح حج خووجاا لووص ا ووذ    و م ،  ا ألووب،   كووو ع ذ اتووما  ،  ووإو  شووج 
ا ذ    و م  كجص  اتا له يجب  ذاووه حوو   اتلسووك يهووو   اوويب ص  ووا لذ رهووة م ئنووه  اليجشووو مذص 

إكووو ع  ألووه حوو   اتلسووك يوويب ص ا وع لص  ام ئن ص حسنا  ان ة،  ووإو  ذنووأل  اسووجح   اسووفترة نت رووة 
  ام ذع.  و اتا له ني   الستف م مذص  الظهو إا ه حسص  ان ة تبي قج اليمأ تبه  

 19 روو  تووذ  و   األ ووة  اترجو ووة األوو  كوو  شووخق  ذنووأل األوو   اسووفترة ذاووا  األهليةةة:-2
لوووص  393تذن وووأل  اسوووفترة، ذيوووجاورذع إاووو   الوووجم   3، كوووواك  روووذا األقجصوووو  الوشوووم2سووونة كجلألوووة

 اقووجنذص  اترووجوه رعألووإل  اسووفترة يجبألووة يجانسووية األقصووو مذص يووجنا  الووذنع ص األوو   اسووفترة،  وو  

 
 لص  اقجنذص  اترجوه 389ذ الجم   03 الجم   1
 لص  اقجنذص  المنا 40 الجم   2
 لص  اقجنذص  اترجوه 05 الجم   3
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ص ذنووأل اووه بألوو  إيبجاهووج ذ كووذص األ ووه وم لووج اووجم األ ووه لووص نفووأل يسووي   و رووذا األقجصوو   اتذن ووأل ذ  
، ذ كوووذص األقجصوووو  الحتروووجج يهوووو   اووويب ص حتووو   وووا لذ رهوووة  احجلووو  حسوووص  ان وووة 1تنف وووو  اعقوووم

 ستثنجء ذواك حلج ة الصجا  اوو الء  اقصووو ذاووم لا   األ ووة  اتووا تفووذ  حلج ووة لصووألحة  اتعجلوو  
  اترجو ة حسص  ان ة.    اللثألة  ا حجل   اذونة
تكووذص يجبألووة يب نووج لبألقووج ذاكوو  وه لصووألحة أص  تلسووك   ووإص تصووو جته ألووج اووم م   األ ووة
لووص  اقووجنذص  اترووجوه تظوو   اسووفترة صووح حة ذلألالووة  393لووص  الووجم   02يووه، ذيلقتاوو   افقووو  

 اتذن عجإل. اكج ة  الذنع ص  يخو ص، ذال  رذا اهم  الحترجج يجايب ص تبي قج اليمأ  ستق ا ة  
ال  قوووومإل  اسووووفترة أحووووم  المحةةةل:-3  روووو  أص  كووووذص لحوووو   اسووووفترة ليأل ووووج لووووص  انقووووذم، ذ  

خصجئصوووهج  اتوووا تخاوووعهج اقوووجنذص  اصووووف، ذ كوووذص ليأل وووج لحووومم ، ا وووو لعألووو  األووو  شووووب أذ 
 لقتوص يمر  ا و لحمم.

 نوومذاووذ  اع نووة  اقجنذن ووة يوو ص  اسووجح  ذ السووتف م، أذ  الظهووو ذ الظهووو إا ووه،  السةةبب:-4
  كووذص لخجافووج األنظووجم  اعووجم ذ يم    اعجلووة ذأال روو  أص  كووذص لشوووذاج  كذص اقووم ي ووأل أذ م ووص،  

كترووووجو   الخوووومو إل أذ  اقلووووجو،  ووووإو  كووووجص  اسووووي  ا ووووو لشوووووذع يبوووو   اتووووا م  اسووووجح  ذ نحصووووو 
 اوويب ص  ووا  اع نووة يوو ص  اسووجح  ذ السووتف م أه  اووم ئص  اليجشووو،  ووإو   نتقألووإل  اسووفترة يووجاتظه و 

 احجل  حسص  ان ة تنتق  لبهو  لص  اع ذ  تبي قج اليمأ تبه و  ام ذع. إا  
ذنووم تحووووو  اسوووفترة ي ووووض  الرجلألوووة يووو ص شخصووو ص ال توووويب ي نهلوووج أ وووة ا نوووة لم ذن وووة، 
ذ عمع يإوسج  لقجي   اذ جء ني  ل عجم  الستحقج ، ذ قي   السحذ  األ ه  اسفترة، ذتعووم  ووا اوووع 

اعووومم لشووووذا ة   ئتلوووجص ذالوووا، ذ وووو  اجاي وووة  افقوووه يب نهوووج و احجاوووة سوووفترة ذال وووة   هوووج لخوووجب
    اسي ، ذا   النعم م لقجي   اذ جء  نه ا   شوبج لص شوذب صحة  اسفترة.

   اسفترة صك لحوو ذ قج  ذاجع شكأل ة حمماج  اقجنذص  :ثانيا: الشروط الشكلية
  اترجوه لص  اقجنذص 390صك لكتذ   تالص ي جنجإل حممتهج  الجم  الكتابة:  -1
لووص  اقووجنذص  اترووجوه تتاوولص  اسووفترة  اي جنووجإل   390حسوو   الووجم   البيانات اإللزاميةةة:  -2
  اتجا ة:

 
 لمناالص  اقجنذص   103 الجم   1
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 تسل ة سفترة  ا لتص  اسنم نفسه ذيجاأل ة  الستعلألة  ا تحو وع-
 ألو ا و لعأل  األ  ن م أذ شوب يم أل ليألغ لع ص-
 ) السحذ  األ ه(  سم لص  ر  األ ه  ام أل-
 تجو و  الستحقج -
   ه  ام ألالكجص  اوه  ر    -
  سم لص  ر   ام أل اه أذ  لوع-
 ي جص تجو و إنشجء  اسفترة ذلكجنه-
 تذن أل لص أصمو  اسفترة) اسجح (-
 :اإللزامية  جزاء تخلف أحد البيانات-3
 ذاا حجالإل  ستثنجئ ة ذ وم  األ  سي    احصوبيانات يمكن تعويضها:  -أ
 كذص لستحقة   م ء ام   الب ع.ت اسفترة  اخجا ة لص تجو و  الستحقج   ا-
 اسووفترة  اتووا اووم  وووكو   هووج لكووجص   م ء،  كووذص  الكووجص  اليوو ص يرجنوو   سووم  السووحذ  -

 األ ه اذ لكجص  ام أل ذ ا نف   اذنإل لكجص لذبص  السحذ  األ ه
 اسووفترة  اتووا اووم  وووكو   هووج لكووجص  النشووجء تعتيووو لنشووم   ووا  الكووجص  اليوو ص يرجنوو   سووم -
 .1 اسجح 
، إو  اعيووو  يجاذنووإل  اوووه تقوومم   ووه  اسووفترة األلبجايووة يجاذ ووجءانةةات يمكةةن تصةةحيحها: يب-ب

    رذا تصح    اع   يإاج ة  اي جص سذ ء انم تظه واج أذ تقم لهج األقيذ .
ا وووو  احوووجالإل  اتوووا  سوووتثنجاج  الشووووع يلذرووو   الوووجم  بيانةةات تجعةةل السةةفتجة باطلةةة: -ج
يجبألووة  ووا حجاووة تخألووف  اي جنووجإل  اووذ وم   ووا  الووجم   ةلووص  اقووجنذص  اترووجوه، تعتيووو  اسووفتر  390
 الوكذو  سجيقج، ذ ح  اك  لص اه لصألحة  اتلسك يهو   ايب ص حت   ا لذ رهووة  احجلوو    390

 حسص  ان ة.  
نووم  ألرووم أحووم أبووو ف  اسووفترة إاوو  إاووج ة ي جنووجإل  ووا  اسوونم لووص البيانةةات االختياريةةة: -4
 وووو  لصووووألحة  حووووم  الووووذنع ص األوووو   اسووووفترة، ذاووووا قذحوووومذماج، أذ اتح   اتا لووووجتهم تذاوووو  أروووو  

 خت جو ووة ال توو ثو األوو  بي عووة  الاتووا م  اصووو ا  اثجيووإل  ووا  اسووفترة، ذال تتعووجوض لووأل  اي جنووجإل 
  اذ وم  يهج.

 
 لص  اقجنذص  اترجوه 390 الجم   1
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 شرط تقديم السفتجة للقبول وشرط عدم تقديمها للقبول:  -أ
خ   لووم  لع نووة  نم  شتوب  اسجح  تقم م  اسفترة األقيذ شرط تقديم السفتجة للقبول:   -

أذ  احجل   حتو م او   اشوب، ذ اهمف لص واك اذ إخبووجو األ   الستف م  ذ   ،أذ يمذص تحم م  الم 
، 1 السوووحذ  األ وووه ا سوووتعم م األذ وووجء نيووو  ل عوووجم  السوووتحقج ، أذ  اتمكوووم لوووص ذروووذم ذنجيووو   اذ وووجء

ب اووومم و ذ لكوووص كوووواك اكووو  لظهوووو أص  شوووتوب تقوووم م  اسوووفترة األقيوووذ  لوووجام  اووولنهج  اسوووجح  شووو 
   2تقم لهج األقيذ 

 لكووص األسوووجح  إاوووج ة شوووب اووومم تقوووم م  اسوووفترة  شةةرط عةةدم تقةةديم السةةفتجة للقبةةول:-
، ح وووو   لكووووص احجلوووو   اسووووفترة تقووووم لهج نيوووو  ل عووووجم  السووووتحقج  األقيووووذ  خ  ووووج األقجاووووم   اعجلووووة

أذ  ،تكووذص  اسووفترة ذ ريووة  اووم أل اووم   ا  ووو أالا بلئنجص األ  ذرذم لقجيوو   اذ ووجء، ذاكووص يشوووب 
 .3لنبقة لذبص  السحذ  األ ه، أذ كجنإل لسحذية الم  لع نة ام   الب ع ا لنبقة ا و  

لووص  اقووجنذص  اترووجوه رل ووأل  الووذنع ص األوو   432حسوو   الووجم  شةةرط عةةدم الضةةمان: -ب
 اسووفترة اووم اووجلنذص  اذ ووجء يق لتهووج  ووا انووم حألووذ  أرألهووج، ذ كووذص األحجلوو  حوو   اورووذع األوو هم 

 .أص  كذص لوالج يلو اج   اتوت    اوه تذ اإل األ ه  اتا لجتهم  صلنفوم ص أذ لرتلع ص يمذ 
 إال أنه نم تتالص  اسفترة شوب امم  االجص:

يجانسية األسجح  اذ اجلص نيذ   اسفترة ذذ جءاج، ذ لكص اه أص  عفا نفسه لص اوولجص -
  اقيذ ، ذاكنه ال  لكص أص  عفووا نفسووه لووص اوولجص  اذ ووجء ذكوو  شوووب  قاووا ي  ووو واووك  عووم كوومص

 .4ام  كص
يجانسية األلظهو اذ اجلص نيذ   اسفترة ذذ جءاج لجام  شتوب خ ف واك، ذاووه أص  لنووأل -

تظه واج لص رم ووم، ذ ووا اوووع  احجاووة ال  كووذص لألالووج يجااوولجص ااشووخجق  اووو ص تظهووو اهووم   لووج 
 .5يعم

 
 لص  اقجنذص  اترجوه 403/2 الجم   1
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 لص  اقجنذص  اترجوه 394 الجم   4

 لص  اقجنذص  اترجوه 398 الجم   5



 

16 

 تذروو  األوو   احجلوو  حفجظووج األوو   شةةرط الرجةةوع بةةدون مصةةاريف أو بةةدون احتجةةاج:-ج
ذاكوووص ص  ووونظم  حترجروووج اعووومم  اقيوووذ   ذ اووومم  اذ وووجء، أألووو   الألتوووال ص يجاسوووفترة احقوووه يوووجاورذع 

لووص  اقووجنذص  اترووجوه أرووجا األسووجح   ذ  الظهووو  ذ  ااووجلص  431 الشوووع  ارا ئوووه ذ قووج األلووجم  
ذ يوومذص  حترووجج  ووتم تاوول نه  ووا  اسووفترة أ الحت ووجبا ينووجء األوو  شوووب  اورووذع يوومذص لصووجو ف 

ذ اوومم أللجوسووة حقذنووه  ووا  اورووذع لووص تحو ووو  حترووجج اعوومم  اقيووذ   ص  عفووا  احجلوو  لتوو  أو مأ
 الع نوووة ذال لوووص تذر وووه   يروووج ص  اشووووب ال  عفوووا  احجلووو  لوووص تقوووم م  اسوووفترة  وووا أ اذ وووجء األووو  

  الخبجو إل  ا الة.
ذاشووووب  اوروووذع يووومذص لصوووجو ف  ذ يووومذص  حتروووجج  ذ ئوووم لتعووومم   لوووص رهوووة أذاووو   حقووو  

م انووه خبووو تنظوو م  الحترووجج انووم اروواع اووص  اذ ووجء ذلووج  توتوو  عوو لصووألحة  السووحذ  األ ووه  و  ي 
ذنم ت مه  ا  شهو    سووه ذلووص رهووة  اص او   الحترجج لص اذ ن  تساء  ا  سلعته ذ ئتلجنه

ثجن ووة  علوو  اووو   اشوووب األوو  ترن وو   الألتووال ص يجاسووفترة تحلوو  نفقووجإل تحو ووو  الحترووجج ذأخ ووو  
حترجج اعمم  اقيذ   ذ اعمم  اذ ووجء ذيووواك  صووذنه لووص  جص او   اشوب  عفا  احجل  لص تنظ م  ال

خبووو سووقذب حقووه يووجاورذع األوو   الألتووال ص يجاسووفترة   لووج اووذ  الوو  لو اووج  تنظوو م  الحترووجج  ووا 
 .1لذ ا مع  اقجنذن ة

 : تداول السفتجة الثالثالفرع 
و   لوووص خصوووجئق  اسوووفترة  نهوووج نجيألوووة األتووووم ذ  يوووجابو   اترجو وووة اوووص بو ووو   اتظه ووووو، ذ  

أال ووة  صإل شوووب اوو    لووو تكووذص نجيألووة األتووم ذ  ذ قووج األقذ اووم  اعجلووة )حذ اووة  احوو (، ذتكلوو ن تاوول
 اتظه ووو  ووا أنووه  لكووص  احصووذ  األوو  ن لتهووج نيوو  تووجو و  السووتحقج ،  ووا لقجيوو   اتنووجا  انهووج، 
يج اج ة إا  أنه كأللج ا م امم  الذنع ص األ هج ا م  االجص  القوو اهج ح وو   اوولص كوو  لظهووو 

، ذ كووذص تووم ذ   اسووفترة إلووج اووص بو وو   اتظه ووو 2 لتنووأل  السووحذ  األ ووه اووص  اذ ووجء   اذ ووجء إو
  انجن  األلألك ة أذ  اتظه و  اتذك ألا أذ  اتظه و  اتمل نا.

 

 111إا ج  حم م،  الورأل  اسجي ، ق 1
 52، 51ابجاو،  الورأل  اسجي ، ق  يألع سجذه لحلم  2



 

17 

ذ قصووووم يووووجاتظه و  انجنوووو  األلألك ووووة أذ لووووج  سوووول  : التظهيةةةةر الناقةةةةل للملكيةةةةة التام  -أوال
 جاووة لووص  الظهووو إاوو   الظهووو إا ووه، يلووج ي يجاتظه و  اتجم، نق  رل أل  احقووذ   الوتيبووة يصووك  اكل

 . 1 ف م نق  لألك ة  اح   اثجيإل يهج  لو أذ  وص  الظهو إا ه
 شروط التظهير الناقل للملكية:--1
 شوووتوب توووذ  و  اشووووذب  الذاوووذا ة  اخجصوووة يجاتصووووف   و مه : الشةةروط الموضةةةوعية-أ

 اتظه ووو لشوووذع، إاووج ة إاوو    بيقووج األقذ اووم  اعجلووة،  الظهووو  تلتووأل يج األ ووة، واوو  سووأل م، سووي 
  اشوذب  الذاذا ة  اخجصة اصحة  اتظه و ذ اتا تتلث   ا:

أص  قأل  اتظه و لص  احجل   اشواا األسفترة، ذاذ لص  ثيإل حقه يسألسووألة ا ووو لتقبعووة   -
 ،2لص  اتظه و إل حت  ذاذ كجص آخواج تظه و األ  ي جض

 3 ارائا يجب   ، ذ عم  اظه وأص  قأل  اتظه و األ  كجل  ليألغ  اسفترة -
ال  يب   اشوب ذ يق   اتظه و صح حج-  4أص  كذص  اتظه و يجتج ا و لعأل  األ  شوب ذ  
 )ا سإل  لو(  أص ال تتالص  اسفترة شوبج  لنأل تظه واج-
  قأل  اتظه و يعم تنظ م  الحترجج يعمم  اذ جء  أال-
 الشروط الشكلية:-ب

جاكتجيووة ذ اتذن ووأل  اتظه ووو ي ص لووص  اقووجنذص  اترووجوه  روو  أص  كووذ   396/7حس  نق  الووجم   
افوو ص، ظهوووإل  إم عووذ أذ األوو  ذونووة لألحقووة يهووج )انووا األوو  ظهووو  اسووفترة، األوو   اذونووة و تهووج 

 اف ص...(
 نم  كذص  اتظه و:  أشكال التظهير:-2
: اوووذ  اتظه وووو  اووووه  ووووكو   وووه  سوووم  السوووتف م لنوووه أه  الظهوووو إا وووه، لوووأل تذن وووأل  سووول ج-أ
  الظهو
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ظه وووو مذص أص  وووتم   وووه وكوووو  سوووم  الظهوووو إا وووه، ذ ذنوووأل ت  تظه وووو األووو  ي وووجض: ذاوووذ - 
 الظهو األ  ظهو  اسفترة، ذ لكص األلظهو إا ه األ  ي جض أص  ظهو  اسووفترة لووص رم ووم األوو  

 .1ي جض أذ  ظهواج اشخق آخو
 .2 اتظه و األحجل : ذ كذص يص  ة  م عذ  احجلألهج ذ عم يلثجية تظه و األ  ي جض-ج
نيووو  توووجو و  السوووتحقج ، ذ روووذا أص  كوووذص يعوووم توووجو و و  كوووذص  اتظه ووو  تةةةاريل التظهيةةةر:-3

 السووتحقج  ذاكووص نيوو  تحو ووو  الحترووجج أذ نيوو   نقاووجء   روو   العوو ص اتحو وووع، ذ كووذص صووح حج 
ذلنتروووج اكج وووة آثوووجوع، ألوووج إو  توووم تحو وووو  الحتروووجج أذ  نقاووو   ال عوووجم  الحووومم اتحو ووووع  وووإص أه 

 اة  اح   المن ة ذ قج األقذ ام  اعجلووة، ذ اتظه ووو حذ تظه و  تم يعم واك ال  نتج أه أثو سذ  آثجو 
، ذاوووذ  اووووه  وووتم يووومذص ي وووجص تجو خوووه  عوووم أنوووه توووم نيووو   نقاوووجء   رووو   الحووومم اتحو وووو  الحتروووجج

 .لص  اقجنذص  اترجوه 402لجنصإل األ ه  الجم  
  وت   اتظه و  انجن  األلألك ة لرلذاة لص  يثجو نذوماج   لج  ألا:  آثار التظهير:-4
ألك ة  اسفترة يلعن  نق  رل أل  احقذ   انجشئة اص  اسفترة، أه نق  لألك ووة لقجيوو  ل  نق -أ
  اذ جء.

 ، لجام  شتوب خ ف واك   اتا م  الظهو يالجص  اقيذ  ذالجص  اذ جء- 
أه أص  احوو   اثجيووإل  ووا  اسووفترة  نتقوو  لبهووو  لووص كوو   اووم ذع امم  الحترووجج يجاووم ذع،  -ج

   لكص  الحترووجج حتوو   ووا لذ رهووة   أل   احجل   انجن  اهج.ا   اتا كجص يج لكجص  الحترجج يهج
 اووم ذع  انجشووئة اووص  احجلوو  حسووص  ان ووة،  ص  اسووفترة تنتقوو  لبهووو  لووص رل ووأل  اع ووذ  يجسووتثنجء 

 اع ذ   اظجاو   ا  اسفترة كووذص  اع وو   ووا اوووع  احجاووة ظووجاو، يج اووج ة إاوو   نعووم م أذ نقووق 
اووم لهج  الحترووجج يهووو   اع وو  حتوو   ووا لذ رهووة  احجلوو  ذ   األ ة ح   يإلكجص نووجنق   األ ووة أ

لص  اقجنذص  اترجوه، كواك اذ تم تاذ و تذن أل شووخق األوو   اذونووة   393حسص  ان ة بيقج األلجم   
   رجا اهو    خ و أص  تلسك ييب ص  اتا له النعم م إو مته حت   ا لذ رهة  احجل  حسص  ان ة.

 اوووه  سووألم يلذريووه  الظهووو  اسووفترة إاوو  شووخق   ووو اتظه  ذاووذ :  التظهير التةةوكيلي  -ثانيا
لووص  اقووجنذص  اترووجوه،  401لووص  ا  ووو لووأل تذك ألووه يجسووت فجء ن لتهووج ذاووذ لووج نصووإل األ ووه  الووجم  
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ذ قووذم  الظهووو يووجاتعي و اووص إو متووه ذوايتووه  ووا تذك وو  ا وووع يتاوول ص  اتظه ووو ايووجو  تف ووم تذك وو  
اق لوووة األتحصووو  ( أذ ) اق لوووة األقووويض( )  الظهوووو إا وووه يقووويض ن لوووة  اسوووفترة ذاووو   نقووو   احقوووذ  

(، ذ لكوووص األحجلووو   سوووتعلج  رل وووأل  احقوووذ   انجشوووئة اوووص  اسوووفترة ذاكوووص ال  روووذا اوووه يجاذكجاوووةأذ)
 تظه واج إال األ  سي    اتذك  .  

ذ اتظه و  اتذك ألا و ئأل  ا اجام  اترجو ، إو  ظهو  اتجرو  اسفترة أذ  اسفجتج  اتووا  لألكهووج 
تحقجنهج إا   الصوف  اوه  تعجل  لعه، ح    كألفووه يقوويض ن لتهووج  سذ اتا  ذشك أص  ح  أر  

ذتسووور ألهج  وووا حسوووجيه اقوووجء خصوووم نسوووية لع نوووة لوووص ليألوووغ كووو  سوووفترة تسووول  الذاوووة  اتحصووو  ، 
، ذتترألوو   افجئووم  لووص ذ ختألووف ليألووغ اوووع  اعلذاووة يووجخت ف   لووجكص  اتووا تووم أل يهووج ن لووة  اسووفترة

نفسووه اووم   السووحذ  األ ووه  ووا لذاووم  السووتحقج ، ي   واك  ا  اتخف ف لص لتجا  حاذو  اتجرو
ذترن يووووه  يثووووجو  ااووووجو   اتووووا نووووم تألحوووو  يووووه  ووووا حووووج  توووومخوع اووووص اووووو   الذاووووم ذاوووومم تنظ لووووه 
 الحترجروووجإل  ا الوووة، كلوووج أص أال وووة  اتظه وووو  اتوووذك ألا تيووووا يذاوووذح انوووملج تكوووذص  اسوووفترة 

صووو ه اووص بو وو  لو سووأله أذ ل  احجلوو  انمئووو أص  كألووفلستحقة  اذ جء  ا يألووم أرنيووا،   سووتب أل  
   .1 واه  ا واك  ايألم يتقم لهج األلسحذ  األ ه الست فجء ن لتهج انم حألذ  أرألهج

 انجك شوذب لذاذا ة ذشوذب شكأل ة تتلث   ا:  شروط التظهير التوكيلي: -1
 الووة اصووحة  الاتووا م  الو مه، واووج لحوو  ذسووي  ااووا  اشوووذب  الشروط الموضةةوعية:  -أ

شووتوب  ووا  الظهووو األوو  سووي    اتذك وو    األ ووة  اترجو ووة ذواووك أص  اعلووو     لووأل  ال حووظ أنووه ال
 .2كلج اذ  احج   ا  اتظه و  اتجم  اوه  قذم يه ال  توت  األ ه نشذء  اتا م صو ا

األتحصووو   أذ  اق لوووة ذتتلثووو   وووا إمو ج ايوووجو  تف وووم لعنووو   اذكجاوووة )الشةةةروط الشةةةكلية: -ب
   3...(األقيض أذ يجاذكجاة

  قذم يك  لج لص شمنه  الحج ظة األ  حقذ  لذكأله:التوكيلي:  ر  آثار التظهي -2
نوويض  اذك وو  ن لووة  اسووفترة احسووج   الظهووو، ح وو  األ ووه  اتذرووه إاوو   السووحذ  األ ووه -أ

 الست فجء ن لة  اسفترة.
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 إو  كجنإل  اسفترة لتالنة شوب  اقيذ  األ ه أص  وا  إا   السحذ  األ ه اتذن عهج.- 
 اقيووذ  أذ اوومم  اذ ووجء  ووا حجاووة  لتنووجع  السووحذ  األ ووه م األ ه تحو ووو  الحترجرووجإل اووم-ج

ال كجص لس ذال  ا لذ رهة  الذك  اص نت رة إالجاه ذ قج األقذ ام  اعجلة األذكجاة.  اص واك، ذ  
ال تنقاوووا  اذكجاوووة  وووا حجاوووة ذ وووج   الذكوووو  أذ  قووومع   األ وووة، حلج وووة األتعجلووو   اترووووجوه -م

 ذ ام  اعجلة األذكجاة.ألقذتشر عج الستخم م   ذو    اترجو ة خ  ج ا
، ذاكنووه  لكووص أص  ظهواووج  لنأل األ   الظهو إا ووه تظه ووو  اسووفترة تظه ووو  نووجن  األلألك ووة-ه

 .األ  سي    اذكجاة
 تنتها  اذكجاة  انجترة اص  اتظه و  اتذك ألا يجنتهجء لهجم  الظهو إا ه.-ذ 
 الووم ص يجاسووفترة ج  رذا  ام أل  ا لذ رهة  اذك    الظهو إا ه يكج ة  ام ذع  اتووا  لألكهوو -ه

،  ا لذ رهة  الذك ،  ص  اتظه و  اتذك ألا ال  توت  األ ووه يخوو ف  اتظه ووو  اتووجم تبه ووو  اووم ذع
ذينووجء األوو  واووك إو  كووجص  الووم ص  لألووك م ذاووج  ووا لذ رهووة  الظهووو كجاووم أل يوويب ص  الاتووا م اعوومم 

ه ووو  تذك أل ووج مذص تظلشوذا ة  اسي   إص  الم ص  ستب أل  اتلسك يواك  ا لذ رهة  الظهووو إا ووه 
 أص  كذص اهو    خ و  اتلسك يقجام  تبه و  ام ذع كمثو لص آثجو  اتظه و.

 اتظه ووو  اتوومل نا ذ بألوو  األ ووه  اوويعض " اتظه ووو  اتووذث قا"، اووذ : التظهيةةر التةةأميني-ثالثةةا
 اتظه و  اوه  قصم يه واص  اح   اثجيإل يجاسفترة اوولجنج اذ ووجء م ووص األلظهووو اووه يولووة  الظهووو 

لة شخق آخو،  جالو م يهو   اتظه ووو اوو   نقوو   احوو   اثجيووإل يجاسووفترة إاوو  شووخق آخووو، يوأذ  
ذال  اتذك ووو  يتحصووو   ن لتهوووج يووو  وانهوووج ااووولجص م وووص آخوووو، لووومن ج كوووجص أم ترجو وووج، ا وووو  اوووم ص 

 .1 اصو ا  اوه  لثأله او   اسنم
ض م ذ   اسوووفترة اوووص بو ووو   اتظه وووو  اتووومل نا  سووول  يذاوووأل  اسوووفترة كاووولجص  ي وووو تووو  

 احصذ  األ  نوض  قذم  الظهو يذاأل  اسفترة كالجص األقوض  اوه تحص  األ ه ذاجايج لج 
ل األووة  رووو ء الأل ووجإل  اقوووض، ح وو   فاوو   احجلوو    كووذص  الظهووو إا ووه ينووك أذ ل سسووة لجا ووة

 ا  اسفجتج  الستحقة  ا آرج  بذ ألة نسي ج  نتو ض  اليألغ  اوووه  حتجرووه ياوولجص  اسووفترة اووم  
 .2 واج تمل ن جظه القوض ذواك يت 
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 الذاوووذا ة تتلثووو  شووووذب  اتظه وووو  اتووومل نا  وووا  اشووووذب  شةةروط التظهيةةر التةةأميني:-1
 ذ اشكأل ة نذوماج األ   انحذ  يتا:

 روووو  أص  كووووذص  الظهووووو أاوووو  األتذن ووووأل األوووو   اسووووفترة ذواووووك -الشةةةروط الموضةةةوعية: -أ
اتا لجتووه، ذ كووذص  اتنف ووو يج لكجن ووة  الظهووو اووه  اتنف ووو األوو   اذونووة إو  ارووا  الظهووو اووص  اذ ووجء 

 يجنتاجء  ام ص لص ن لة  اسفترة يعم  ست فجء ن لتهج.
  الظهو اذ  احجل   اشواا األسفترة لجاك  اسفترة-
 كتوو  صووو حة لووص  اقووجنذص  اترووجوه  روو  أص   401/4حسوو   الووجم   الشروط الشكلية:  -ب

وانووج( أذ ا ووو واووك  اة اق لووة لذاووذاة اوولجنج( أذ ) اق لووة لذاووذ   الص ي جنجإل  اتظه و ايجو 
 لص  اي جنجإل  اتا تف م  االجص أذ  اواص. 

 آثار التظهير التأميني: -2
 تنتق  ح جا   اسنم إا   ام ئص  الوتهص، مذص أص  تلألك  الظهو إا ه  اسنم. -أ

واوووص  احووو   اثجيوووإل  وووا  اسوووفترة الصوووألحة  الظهوووو إا وووه  اووووه األ وووه  الحج ظوووة األووو  - 
 يكج ة  احقذ   ا حمذم صفته كم ئص لوتهص.ه  اسفترة، ذ تلتأل  الظهو إا  

 لنووأل األوو   الظهووو إا ووه إاووجم  تظه ووو  اسووفترة تظه ووو  تجلووج أذ تمل ن ووج ذاووه أص  ظهواووج -ج
 .1تذك أل ج
 الوووووتهص( يجاتذرووووه إاوووو   السووووحذ  األ ووووه اتحصوووو   ن لووووة  ) اووووم ئص ألتووووام  الظهووووو إا ووووه -م

  اكلي جاة  ا ل عجم  الستحقج .
و ووو  حترووجج اوومم  اووم أل  ووا حجاووة و ووض  السووحذ  األ ووه  اذ ووجء تح  ألتووام  الظهووو إا ووه ي -ه

ال كجص لس ذال اص إالجاه.    ذ  
إو  حوو  ل عوووجم  السوووتحقج  نيوو  أرووو   اوووم ص  ألتووام  الظهوووو  ا وووه يجاتذرووه إاووو   السوووحذ  -و

األ ه ذتحصوو   ن لووة  اسوونم، ذ سووت فجء حقووه لووص اوووع  اليووجاغ ذوم  ايووجنا  اوو   الظهووو ) نتظووو إاوو  
 ص(.م  حألذ   ر   ا

 إو  ح  ل عجم  ام ص ني  ل عجم  الستحقج   جص األ   الظهو  ا ه:-ه
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 إاجم   اسفترة إا   الظهو األ  أسج  أص  ام ص  نقا  ذيجاتجاا  نقاا  االجص لعووه  -
  اذ جء يجام ص(.    ) تم

إو  اوووم  قوووم  الظهوووو يجاذ وووجء، كوووجص األلظهوووو إا وووه  اتنف وووو األووو   اسوووفترة،  ظهواوووج تظه وووو  -
 نتظجو تجو و  ستحقجنهج أذ تلألكهج اص بو    اتظه و  اتجم.  تذك أل ج أذ 
إو  تبجي  تجو و  ستحقج   اسفترة لأل ل عجم  اووم ص  الاوولذص  هنووج  سووتذ ا  الظهووو إا ووه -

ن لة  اسفترة ذتحص  لقجصة ي ص  ام ن ص ذ ع ووم إاوو   الظهووو ) الووم ص( لووج تيقوو  إو  كجنووإل ن لووة 
  اسفترة ترجذا ليألغ  ام ص  الالذص.  

 : ضمانات الوفاء بالسفتجة الرابعلفرع ا
اكا  بلئص حجل   اسفترة األحصذ  األ  حقه ذت مه  اذونة ذظ فتهووج كوومم   ذ ووجء ذ ئتلووجص، 

 أحجب  الشوع  ارا ئوه حجلألهج يلرلذاة لص  االجنجإل ذاا األ   انحذ  يتا:
 جإلذاوووذ م وووص نقووومه األسوووجح   وووا ولوووة  السوووحذ  األ وووه نت روووة ا نووو : مقابةةل الوفةةةاء -أوال

، 1ذاألوو  أسجسووه  صوومو  اسووجح  ألوووع األلسووحذ  األ ووهي نهلج خجورة اص  اسفترة ذسجيقة األ هج، 
هذ أسج  نشم   اسفترة، ذاووم  شووتوب  الشوووع  ارا ئوووه ذرووذم لقجيوو   اذ ووجء  ووذم نشووذء  اووم ص، نووم  

،  لقجيوو   اذ ووجء ال  عتيووو شوووبج أسجسوو ج انشووذء 2 كووذص نيوو  أذ يعووم حتوو  حألووذ  أروو   السووتحقج 
 .  ةتر  اسف

 شروط مقابل الوفاء:   -1
 لقجي   اذ جء م ص نقمه األسجح   ا ولة  السحذ  األ ه-أ

 رووو  أص  كوووذص لقجيووو   اذ وووجء لذروووذم   وووا توووجو و  سوووتحقج   اسوووفترة، لسوووتح    م ء - 
 ذلحق   اذرذم ا و لعأل  األ  شوب ذا   لح  نا ع.

 395/2   الووجم  حسوو   روو  أص  كووذص لقجيوو   اذ ووجء لسووجذ ج األوو    نوو  اق لووة  اسووفترة-ج
،  إو  ن  لقجي   اذ جء اووص ن لووة  اسووفترة اووم أنووه ا ووو لذرووذم، ذال  روو  أص لص  اقجنذص  اترجوه

  كذص لثق  يواص أذ  لت جا،  نقق لص ن لته.
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  ر  أص  تبجي  تجو و  ستحقج   ام ص لأل تجو و  ستحقج   اسفترة-م
األلسووحذ  األ ووه نيوو   سووتحقج  ء األسووجح   اوووه نوومم لقجيوو   اذ ووجإثبةةات مقابةةل الوفةةاء:  -2

 اسووفترة إثيووجإل ذرووذم لقجيوو   اذ ووجء ام ووه إو  و ووض نيذاهووج ذم ووأل ن لتهووج، ذلووص لصووألحة  اسووجح  
و  أذ    اسجح  لقجي   اذ جء األحجل  يعم  لتنجع  السحذ  األ ووه  حوو  اووه  إثيجإل لقجي   اذ جء، ذ  

و  نيوو   السووحذ  األ  اسووفترة  عفوو   اسووجح    ووه البجايووة يوووم لقجيوو   اذ ووجء ذتعووذ ض  ااوووو، ذ  
لص  ثيجإل تقم م لقجي   اذ جء ذال  عف  لص  اتا له،  جاقيذ  نو نة األ  ذرذم لقجيوو   اذ ووجء يسوو بة 
يوو ص  اسووجح  ذ السووحذ  األ ووه  اوووه  لكووص أص  كووذص نووم نيألهووج األوو   الكشووذف  رووذا األلسووحذ  

 هج.كساأل ه  ثيجإل اكسهج، ذنجبعة ي ص  السحذ  األ ه ذ احجل  ال  رذا إثيجإل ا
ذ ا حجاة  احجلوو   الهلوو   اوووه  قووم  احوو  يووماذ   اصوووف اسووقذبهج يجاتقووجمم  اورووذع األوو  

  السحذ  األ ه يماذ  لمن ة األلبجاية يلقجي   اذ جء. 
أنووو  الشوووع  ارا ئوووه حوو  :  حةةق الحامةةل علةةى مقابةةل الوفةةاء  ملكيةةة مقابةةل الوفةةاء -3

، ذ نتقووم لصووبأل  لألك ووة قووجنذص  اترووجوه الووص  3/ 395 احجل  األ  لقجي   اذ جء يلقتا   الجم  
 اذ ووجء األوو  أسووج  أص  الألك ووة حوو  ا نووا  وووم األوو  شوواء لعوو ص  ووا حوو ص أص لقجيوو   اذ ووجء اووذ 
لروووم م ووص نقوومه األسووجح   ووا ولووة  السووحذ  األ ووه، كووواك لقجيوو   اذ ووجء ال  ذرووم إال  ووا تووجو و 

  الستحقج .
جو و  السووتحقج ، ذاألسووجح  حوو  توو  ذال  شتوب ذرذم لقجي   اذ جء  ذم نشووذء  اسووفترة يوو   ووا

 اتصوف  ا لقجي   اذ جء نم  ستومع ذ تصوف   ه لووجم م تووجو و  السووتحقج  اووم  حووص يعووم، ألووج إو  
 ح  أر   الستحقج    تمكم ح   احجل  األ  او   القجي  يقذ   اقجنذص.
 ذ تمكم ح   احجل  األ  لقجي   اذ جء ني  تجو و  الستحقج   ا:

   صووي   السوووحذ  األ ووه لألتووام صووو  ج ذ تلألووك  احجلوو  لقجيووو  ح وو حجاووة نيووذ   اسووفترة -
  اذ جء لنو احظة تذن أل  السحذ  األ ه.

حجاووة إخبووجو  احجلوو   السووحذ  األ ووه يسووح   اسووفترة اصووجاحه ذبألوو  ترل ووم  احوو   ووا -
 ل عجم  الستحقج 

خبجو  السحذ  األ ه.-  حجاة تخص ق م ص لع ص األسجح  يولة  السحذ  األ ه ذ  
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 توتوو  األوو  حوو   احجلوو  األوو  :  رتبة على حق الحامةةل علةةى مقابةةل الوفةةاءمتاآلثار ال  -4
 لقجي   اذ جء:

ماذ   البجاية يلقجي   اذ جء: ح   احجل   ا لبجاية  السووحذ  األ ووه ينووجء األوو   اتا لووه -
 اصووو ا يووجاقيذ ، إاوووج ة إاوو  ماوووذ   اصوووف  اتوووا تكووذص األحجلووو   ووا لذ رهوووة  الووذنع ص األووو  

لوو   ترووجع  السووحذ  األ ووه حوو   اورووذع األ ووه يووماذ   البجايووة يلقجيوو  حج اسووفترة، ذاأل ووه  كووذص األ
 اذ جء، ماذ  صو  ة نجشووئة اووص  اقيووذ  ذماووذ   البجايووة يلقجيوو   اذ ووجء تحكلهووج  اقذ اووم  اعجلووة. 
ذ ووووا حجاووووة  الووووج   احجلوووو  إرووووو ء إل  اورووووذع  اصووووو ا أذ  نقاووووجء  اووووماذ   اصووووو  ة يجاتقووووجمم 

 .1 اقص و
م ئنووا  اسووجح  األوو  لقجيوو   اذ ووجء: ح وو   لنووأل األوو  م ئنووا   اوومم رووذ ا  احرووا لووص نيوو -

إو  تمكووم حوو   احجلوو  األوو    اسجح   احرا األ  لقجي   اذ جء بيقج احرووا لووج األلووم ص اووم   ا  ووو
 لقجي   اذ جء.

إو  ح  تجو و  الستحقج  ذام  م أل  السحذ  األ ه ليألغ  اسفترة لص ح   احجلوو   اورووذع -
 األ ه

  : إو  نيووو   السوووحذ  األ وووه  اسوووفترة  كوووذص اوووذ  الوووم ص  ووو لوكوووا  احجلووو   وووا حجاوووة   -
ثو  اصووو ا يهووج، إ وو    اسووجح  ال  وو مه إاوو  سووقذب   روو ، ذال  حوو  أروو   السووتحقج  ذال  تووم

إو  اووم  قيوو   السووحذ  األ ووه يووج      اوووه  تمكووم يووجاقيذ . ألووج حوو   احجلوو  األوو  لقجيوو   اذ ووجء 
 اتووا  إ  سووه  وو مه إاوو  سووقذب أروو   اسووفترة، اهووج اسووفترة  ظوو   اسووجح  اووذ  الووم ص  اصووو ا 

ذيواك  تمكم ح   احجل  األوو  لقجيوو   اذ ووجء ذ خوووج لقجيوو   اذ ووجء لووص   أنشئإل ني  شهو      ،
 األ   اتيجو أنه ا   لألكج اه.  اسجح   تفأل سة

إو  أ أل   السحذ  األ ه  الم ص يلقجي   اذ ووجء  تقوومم  احجلوو  كووم ئص اووجمه ذ خاووأل اقسوولة 
كجص األسووجح  انووم  السووحذ  األ ووه ياووجئأل سووأللهج اووه ا ي عهووج ذكجنووإل نووم خصصووإل   و  ا ولجء. ذ   

االجص  اذ جء يق لة  اسفترة انج  عم  احجل  يلثجية م ئص لوتهص ذ ح  اه  سووتوم ماج لووص تفأل سووة 
    السحذ  األ ه تله م  اي عهج ذ احصذ  األ  لقجي   اذ جء يج ذاذ ة األ  ا وع لص  ام ئن ص.

 حيإل ام  سفجتج األ  لقجي  ذ جء ذ حم ال  كفا اسم م ن لتهج:س  ا حجاة لج إو -
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 *تكذص    األ ة األسفترة  اتا نيألهج  السحذ  األ ه.
 *حجاة امم  اقيذ     األ ة األسفترة  اتا حص  حجلألهج األ  تخص ق لقجي   اذ جء

 * اعيو  يتجو و إنشجء  اسفترة.
جو  ووإص   ذاذ ووة تكووذص الووص تمكووم خبوو *إو  تمكم حوو   احووجلأل ص يووجاقيذ  أذ  اتخصوو ق أذ   

 حقه أذال.
*إو  كجنوووإل ا وووو لقيذاوووة ذلسوووتحقة   م ء  وووا توووذ و و لختألفوووة،    اوووأل ة احجلووو   اسوووفترة 

   سي   ا تجو و  الستحقج .
تعهم  السحذ  األ ه كتجية يجاذ جء يق لة  اسفترة  ا ل عووجم  السووتحقج  اذ  :  القبول  -ثانيا

اتا لووه صووو  ج نيوو   احجلوو ، إو  ظوو   السووحذ  األ ووه ا ووو   ذتذن ووأل  السووحذ  األ ووه اووذ أسووج 
 اقجيوووو  يع ووووم  اووووص  اسووووفترة نيوووو  تذن عووووه يووووجاقيذ ، ذ سووووتب أل و ووووض  اذ ووووجء يق لتهووووج  ووووا ل عووووجم 

 الاتووا م .  هووذ 1 السووتحقج  كلووج  سووتب أل لذ رهووة  احجلوو  يكج ووة  اووم ذع  اتووا  لألكهووج نيوو   اسووجح 
تاوووولص  اذ ووووجء يق لووووة  اسووووفترة  ووووا تووووجو و     اصووووو ا  اوووووه  ألتووووام يووووه  السووووحذ  األ ووووه ذ اوووووه

 الستحقج ،  إو  ني   السحذ  األ ه  اسووفترة  صووي  يعووم تذن عووه اووجلنج لتاووجلنج لووأل ا وووع لووص 
 الوووذنع ص األذ وووجء يجاسوووفترة  هوووذ نو نوووة األووو  ذصوووذ  لقجيووو   اذ وووجء لوووص  اسوووجح  إاووو   السوووحذ  

ك ووة لقجيوو   اذ ووجء  الذرووذم لألاأل ه، اذ الجنة أسجس ة  ا  اسفترة، ذيه  تمكم ح   احجل  األ  
 .2ام   السحذ  األ ه

  صوو  أص  احجلوو  حووو  ووا تقووم م  اسووفترة األقيووذ  ا تمكووم لووص : تقديم السةةفتجة للقبةةول  -1
 ن جم  السحذ  األ ه لص  اذ جء  ا تجو و  الستحقج  يجستثنجء:

 الحاالت التي يجب فيها عرض السفتجة للقبول:  -أ
قيووذ ، شوووب  اووعه  اسووجح  أذ أحووم  الظهووو ص ذ ووا األ ص تتالص  اسفترة شوووب تقووم لهج -

حجاووة  الووج  واووك  فقووم  احجلوو  حقووه  ووا  اورووذع األوو   اسووجح  ذاألوو  رل ووأل  الألتووال ص إو  كووجص 
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و  كجص  الظهو اذ ذ األ  اشوب  فقم  احجلوو  حقووه  ووا  اورووذع   اسجح  اذ لص ذاأل  اشوب، ذ  
 األ   الظهو  قب.

ع  روو  اواووهج األقيووذ  خوو   لهألووة سوونة لووص   اسفترة  الحوو   ر  لعوو ص اووم   البوو   -
تجو خهووج،  ص تووجو و  السووتحقج   تحوومم إلووج يتووجو و تذن ووأل  اقيووذ  أذ يتووجو و تحو ووو  الحترووجج  ووا 

 حجاة  لتنجع  السحذ  األ ه لص  اتذن أل يجاقيذ .
 الحاالت التي يمنع فيها تقديم السفتجة للقبول:-ب
  تقمم األقيذ ال   اسفترة تكذص لسحذية األذ جء ام   الب ع-
 النأل يلذروو  شوووب، كوومص ال  كووذص  اسووجح  م ئووص األلسووحذ  األ ووه ذنووإل إنشووجء  اسووفترة، -

 أذ اتلك ص  اسجح  لص  اتصوف  ا لقجي   اذ جء حت  تجو و  الستحقج .  
 الحاالت التي ال يجوز فيها إدراج شرط عدم تقديم للقبول:-ج
ه(،  يلذر   اقيووذ   كووذص  السووحذ  أل  )ينك  السحذ  ا   اسفترة ذ رية  ام أل ام   ا  و-

 األ ه اجالج يإنشجء  اسفترة، ذ اشخق  اوه  ر  األ ه  ام أل.
إو  كجنإل  اسفترة ذ ريووة   م ء  ووا لنبقووة ا ووو لووذبص  السووحذ  األ ووه اوو عألم  السووحذ  -

 األ ه يجالكجص  اوه  ر    ه إ م ع لقجي   اذ جء  ا  ا ذم  الحمم الستحقج   اسفترة
ة لستحقة   م ء يعم لم  لع نة لص  الب ع،  ص  اقيذ   تحوومم يلذريووه تر إو  كجنإل  اسف-

 تجو و  الم   الع نة ا ب ع.
و  نوووجم  كوو  شووووب يعوووم تقووم م األقيوووذ   وووا اوووع  احوووجالإل  عوووم كوومص اوووم  كوووص ذ يبوو   اشووووب. ذ  

نذص نووج احجلوو  يتقووم م  اسووفترة واووم  اشوووب  الووجنأل األتقووم م يووجاقيذ  ال  لكنووه  الاتلووجم األوو  نذ اووم 
و  نيوو    اصوف  القوو  اللجوسة  اورذع  اصو ا  ا حجاة  لتنووجع  السووحذ  األ ووه لووص  اقيووذ ، ذ  
 السووحذ  األ ووه  اسووفترة  كووذص يووواك نووم تنووجا  اووص حقووه  ووا  السووتفجم  لووص  اشوووب ذ تحلوو  كوو  

  انتجئج  التوتية اص  اقيذ .
شووخق حووجئا اهووج   أهتقوومم  اسووفترة لووص  احجلوو  أذ  :  إجراءات تقديم السةةفتجة للقبةةول  -2

إا   السحذ  األ ه أذ ذك أله ذ لكص األلسحذ  األ ه أص  بأل  اوض  اقيذ  األ ه لو  ثجن ة  ووا 
  ا ذم  الذ اا األتمكم لص لم ذن ته األسجح .
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ذ لكووص تقووم م  اسووفترة األقيووذ   ووا أه ذنووإل لووص إنشووجئهج إاوو  اج ووة تووجو و  السووتحقج ، ذنووم 
نيوو   نقاووجء لووم  لع نووة، ذنووم حوومم  الشوووع لووم  سوونة ج  و لع ص األتقم م، أذ امم تقووم له   شتوب تجو 

اتقووم م  اسووفترة  السووتحقة يعووم لووم  لع نووة لووص  البوو ع، ذتقوومم  ووا لحوو   السووحذ  األ ووه، ذ ووا 
 .حجاة تع  ص شخق ثجا   كذص  اتقم م  ا لقوع

 شروط صحة القبول:   -3
 شروط موضوعية:  -أ
و  كووجص نووجنق  اووهنجيوو   اسووفترة  روو   ص  كووذص  اوو  ا اتووا م  اصووو ا، - سووألبة  اتذن ووأل، ذ  

  األ ة رجا اه  اتلسك يهو   ام أل حت   ا لذ رهة  احجلوو  حسووص  ان ووة، ذ روو  أص تكووذص إو متووه 
 سأل لة.
 اقيذ   وم األ  ليألغ نقمه،  وم األ  كجل  ليألغ  اسفترة، إال أص  الشوع  ارا ئوووه أرووجا -

كذص  اقيذ  اسووي  لشوووذع، ذنووم أرووجا ذ  أص  كذص  اقيذ  رائ ج، ذ كذص  اقيذ  مذص ن م أذ شوب، 
  الشوع األلسحذ  األ ه  اورذع اص  اقيذ  يشوب أص  قأل  اشب  ني  إاجم   اسفترة األحجل 

 حوو  اقيذ  األ   اسووفترة ذ عيووو انهووج يكأللووة لقيووذ ، لروووم  اللاووجء شروط شكلية:  -ب
  لووص  البوو ع، لووماذ نيذ ، تجو و  اقيذ  ذ روو   ووا حجاووة لووج *إو  كجنووإل  اسووفترة لسووتحقة يعووم 

*تالنإل شوب تقم لهج األقيذ   ا تجو و لع ص، ذاالجص  اح   ر  األ   احجل  أص  ثيووإل اووو  
   . اتخألف يتحو و  حترجج

 آثار القبول ورفض القبول: -4
  ا حجاة  اقيذ :آثار القبول:  -أ
  صي   السحذ  األ ه لألتام صو  ج يجاذ جء -
 ج كجص  حتلجا جمل تمكم ح   احجل  األ  لقجي   اذ جء، يع -
 صوووي   السوووحذ  األ وووه  الوووم ص  اصوووو ا   صوووألا يجاسوووفترة ذ اسوووجح  لرووووم اوووجلص  -

  اذ جء  ا حجاة  لتنجع  السحذ  األ ه اص  اذ جء
 عووم  اقيووذ  نو نووة األوو  ذرووذم لقجيوو   اذ ووجء اووم   السووحذ  األ ووه، يسوو بة لووأل  اسووجح   -

 ذنجبعة لأل  احجل 
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 ص  اقيذ  ذ يق   اتا لهم يالجص  اذ جءلج نقاا  اتا م  اسجح  ذ الظهو ص يا -
إو  أذ ووو   السوووحذ  األ وووه ن لوووة  اسوووفترة األووو   الكشوووذف  اتوووام  اسوووجح  يووووم لوووج م عوووه  -

 . السحذ  األ ه األحجل 
  ا حجاة و ض  اقيذ :آثار رفض القبول:  -ب
  تم تنظ م  حترجج امم  اقيذ  ام  كتجية ايب  الحكلة-
و  نجم أحم  الألتووال ص ل  إنجلة ماذ   اورذع  اصو ا األ  أه- ص  الذنع ص األ   اسفترة ذ  

 يجاذ جء،  اتام  احجل  يقيذ   اذ جء ني  تجو و  الستحقج .
: نووم  توومخ  شووخق آخووو يووجاقيذ  اصووجا  أحووم  الألتووال ص حتوو  القبةةول بطريةةق التةةدخل -5

م ووم ر   حل ه لووص ورووذع  احجلوو  األ ووه،  اقيووذ  يجاذسووجبة،  اقيووذ  األتشووو ف، ذيووه  ووتم إاووج ة لألتووام
إاووووج ة إاوووو   اسووووجح  ذ الووووذنع ص، ذاووووذ  رنوووو   الووووذنع ص ماووووذ   اورووووذع  اصووووو ا نيوووو  تووووجو و 

  الستحقج ،  جاهمف لص  اقيذ  يجاتمخ  اذ إاج ة الجص رم م األحجل .
ذاووذ  ختألووف الووج اووذ األ ووه  عووم اوولجنة األذ ووجء يق لووة  اسووفترة،   :التضةةامن الصةةرفي  -ثالثا

 اعجلووة  ووا  اتاووجلص تقاووا يمنووه ال  كووذص إال  ووا ا نووة م  احج   ا  اقووجنذص  الوومنا،  ص  اقذ اوو 
 اووم ئص يجالووم ص، ذاوو    ووا ا نووة  الووم ن ص  التاووجلن ص يعاووهم لووأل  اوويعض  يخووو، واووك  ص 
 اووم ص  نقسووم   لووج ي وونهم إو  ذ ووجع أحوومام األوو  نحووذ ال  رووذا األلووم ص  التاووجلص  اوووه ذ وو  كجلوو  

نلووج اووه حوو   اورووذع األوو  كوو  ذ حووم  و أص  ورووأل األوو  أه لووص  الووم ن ص يكجلوو  اوو  اليألووغ   اووم ص، ذ  
يقوومو نصوو يه لووص اووو   اووم ص، ذ ختألووف واووك اووص  الووم ص  ووا سوونم  اسووح   اوووه  سووتب أل  اورووذع 

 .1األ  سجئو  الذنع ص ذلبجايتهم يق لة  اسنم كجل  إو  كجص نم أذ جع األحجل 
إو  ألحجلوو  ذا ج،ذ الألتووال ص   هوو األوو   اسووفترة  يوو ص  الووذنع ص   كووذص   اتاووجلص  اصووو ا  ذاأل ه  

حوو   اورووذع األوو  رل ووأل  الووذنع ص األوو   اسووفترة لرتلعوو ص أذ لنفوووم ص ام  ستذف ن لووة  اسووفترة  
 .مذص لو اج   اتوت  يكجل   ام ص 
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ذاألحجل  إنجلة  اماذ  األ  لص  ختجوع لنهم  بجايه يجاذ جء يق لة  اسفترة كألهج، ذاووه أ اووج 
ة، ذ اووماذ   القجلووة األوو  أحووم  الألتووال ص تر أص  ق م ماذ  ذ حووم  اووم رل ووأل  الووذنع ص األوو   اسووف

 ال تلنأل  اورذع األ   يخو ص ذاذ كجنذ  الحق ص الص و عإل األ ه  اماذ  أذال.
اتقذ ووة ذتعا ووا  ااوولجص  القوووو  ووا  اسووفترة  اووجف اوولجص : الضةةمان االحتيةةاطي -رابعةةا

سووتحقج ،  الرم م يلقتاجع  الص أحم   شخجق أحم  الذنع ص األ   اسفترة يجاذ جء  ا تووجو و 
، ذاذ ايجو  اص كفجاة  اتا م ثجيووإل  ووا ذونووة ترجو ووة  كذص لص  ا  و ا جم   ا  االجنجإل  اجم  لج

أذ اذ اقم  ألتام يلذريه شخق لص  ا  و يم أل ن لة  اسوونم  ووا ل عووجم  السووتحقج   ووا حووج  اوومم 
خق شوو   اسووفترة أذ اوولجص  عب ووه اذ جء لص  الألتووام  الاوولذص، أذ اووذ كفجاووة  اووم ص  اثجيووإل  ووا 

   .1اذ جء  اسفترة  ا م  ا امم  الألال ص ا سه  تم ذاهج
 شروطه-1
، ح وو   روو  أص  كووذص  ااووجلص  الحت ووجبا أاوو  اتحلوو   الاتووا م  اصووو ا  انووجتج   األ ووة-

   األ ة  اترجو ة(.) اسفترة اص تذن عه األ   
 لتصألة يهج. أص  كذص لكتذيج األ   اذونة  اترجو ة و تهج أذ األ  ذونة إاج  ة-
 :آثار الضمان-2
 ألتام  ااجلص  الحت جبا يالجص  اذ جء ذ اقيذ ،  إو  كجص اجلنج األسجح  أذ  السووحذ  -

و  كووجص  األ ووه  اقجيوو  اووم لألتالووج ياوولجص  اذ ووجء  ترووجع  احجلوو  ذرل ووأل  الووذنع ص األوو   اسووفترة. ذ  
اوووووجلنج  حوووووم  الظهوووووو ص كوووووجص لسووووو ذال  تروووووجع  احجلووووو  ذرل وووووأل  الظهوووووو ص  ا حقووووو ص األلظهوووووو 

 لذص،  لا ا
ال  رذا األاجلص  الحت جبا  ام أل يسقذب ح   احجل   الهل   ا  اورذع لجام  كص واووك -

للكنوووج يجانسوووية األلووووم ص  الاووولذص،  ووووإو  تووومخ   ااوووجلص  الحت ووووجبا اصوووجا   الظهووووو روووجا اووووه 
 اتلسك يجاسووقذب، ألووج إو  توومخ  اصووجا   السووحذ  األ ووه  اقجيوو  أذ  اسووجح   اوووه اووم  قوومم لقجيوو  

 لكنه  اتلسك يجاسقذب األ  أسج  أنهلج ال  لألكجص او   اح .    اذ جء ال
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ال  رووووذا األاووووجلص  الحت ووووجبا أص  تلسووووك ترووووجع  احجلوووو  إال يجاووووم ذع  اتووووا كووووجص يإلكووووجص -
  الم ص  الالذص  اتلسك يهج  ا لذ رهته.

إو  نجم  ااجلص  الحت جبا يجاذ جء يق لووة  اسووفترة  إنووه  حوو  لحوو   الووم ص  الاوولذص  ووا -
 نجتج اص  اسفترة. اك  حقه  
 كوووذص األاوووجلص  الحت وووجبا نفووو   احقوووذ   اتوووا تكوووذص األحجلووو  ح ووو   كوووذص اوووه ليجشوووو   -

 . اورذع إو  نجم يجاذ جء
 : أحكام الوفاء بالسفتجة الخامسالفرع 

إو  حوو  ل عووجم  سووتحقج   اسووفترة األوو   احجلوو   اتقوومم إاوو   السووحذ  األ ووه األحصووذ  األوو  
لقجيوو   اذ ووجء  نقاوو   الاتووا م  اصووو ا  نقاووجء بي ع ووج، ألووج أل ن لتهج، إو  ني   السحذ  األ ووه م وو 

 إو  و ض ذر   تيجع إرو ء إل لع نة البجاية  السحذ  األ ه.
ذاوووذ  ال عوووجم  اووووه  رووو    وووه م وووأل ن لوووة  اسوووفترة، ذاوووذ أحوووم : تةةةاريل االسةةةتحقاق -أوال

اووو   اي ووجص  ألووفلووص  اقووجنذص  اترووجوه ذ ووا حجاووة تخ  390 اي جنووجإل   اا ل ووة  الوووكذو   ووا  الووجم  
تعتيووو  اسووفترة لسووتحقة   م ء اووم   البوو ع، ذتكلووص أال تووه  ووا أنووه  عتيووو يم  ووة اسووو جص  الهوو  

  اتا  ر    هج  او رذع األ   الذنع ص  ااجلن ص  ا حجاة امم  اذ جء
لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه  لكوووص سوووح   410: حسووو   الوووجم  تحديةةةد تةةةاريل االسةةةتحقاق -1
  اسفترة:
  تكووووذص  اسووووفترة لسووووتحقة   م ء اووووم   البوووو ع، ذ تحوووومم ل عووووجم ح وووو : اووووم   البوووو ع -

  الستحقج  يتقم لهج إا   السحذ  األ ه الست فجء ن لتهج.
: أه يعم لم  لص  الب ع األ   اسفترة ) م عذ  يعووم شووهو أذ  ر  لع ص ام   الب ع  -

 لص  الب ع(
) م عوووذ  يعوووم شوووهو لوووص ج : أه يعوووم لوووم  لع نوووة لوووص توووجو و  نشوووجئهأذ  روو  لعووو ص  اتوووجو و -
 تجو خه(
   (01/07/2020 ا   ) م عذ   : أه  ا تجو و لحممأذ ا ذم لحمم -



 

31 

ذتعتيوووووو  اسوووووفجتج  اتوووووا تتاووووولص آروووووج   سوووووتحقج  أخوووووو  أذ  سوووووتحقجنجإل لتعجنيوووووة يجبألوووووة، 
ذ اسفترة  السووحذية األذ ووجء اووم   البوو ع تكووذص ذ ريووة  اووم أل انووم تقووم لهج، ذ روو  أص تقوومم األووم أل 

 و خهج، ذ لكص األسجح  أص  قصو او    ر  أذ أص  شتوب أر  أبذ .  تجخ   سنة لص  
 اسوووفترة ال تقيووو  أ وووة لهألوووة ل سوووو ، ذاووووع  اقجاوووم     صووو  أص تمديةةةد آجةةةال السةةةفتجة:-2

 اتقأل م ة تشهم يصو لة  اتنف و  ا  اقجنذص  اصووو ا،  جاحجلوو   روو  أص  ووتلكص لووص  الاتلووجم األوو  
لووص صووو لة اووو   اليوومأ  إنووه  خاووأل اوويعض  السووتثنجء إل  اتووا م  اذ ووجء  ووا  ا ووذم  الحوومم، ذيووجاوا

     نذوماج   لج  ألا:  لص  اقجنذص  اترجوه 438/1ذواك حس   الجم    1لصمواج  اقجنذص أذ  التفج 
 :ذ تلث   ا  :تمديد قانوني-أ
ترع  تقم م  اسووفترة األذ ووجء  ووا تووجو و  السووتحقج  ألووو  لسووتح  ، حجاة  اقذ   اقجاو   اتا   -

األووو   احجلووو  أص  يوووجمو مذص إيبوووجء يإخبوووجو  الظهوووو اوووه يوووجاقذ   اقوووجاو  أص  اووولص اوووو   رووو ذ  
  خبجو األ   اسفترة أذ  اذونة  التصألة يهج ذ  وخه ذ ذنووأل األ ووه، ذاألوو   احجلوو  أص  يووجمو يعووم 

 األقيووذ  أذ  اذ ووجء أذ  الحترووجج انووم  النتاووجء،إاوو  تقووم م  اسووفترة    ذص تمخواذ    اقذ   اقجاو  ذم
و  سووتلوإل  اقووذ   اقووجاو  أكثووو لووص ث ثوو ص  ذلووج  يتووم ء لووص تووجو و  السووتحقج  رووجا األحجلوو  و ووأل   ذ  

 .ماذ   اورذع مذص حجرة اتقم م  اسفترة األقيذ  أذ  اذ جء ذمذص تحو و  حترجج
ذيجانسووية األسووفجتج  اذ ريووة  اذ ووجء اووم   البوو ع أذ يعووم لووم  لع نووة اووم   البوو ع  ووإص لووم  

 الظهووو اووه يحوومذ   اقووذ   اقووجاو  تووجو و  ا ووذم  اوووه أخبووو   ووه  احجلوو   لووص اث ثوو ص  ذلووج تسوووه 
حتوو  ذاووذ كووجص نيوو   نقاووجء آرووج   اتقووم م، ذيجانسووية األسووفجتج  اذ ريووة  اذ ووجء يعووم أروو  لعوو ص لووص 

 .  2 الب ع  تاجف لم   اث ث ص  ذلج إا  لم  أر   الب ع  الع ص يجاسفترة
ا م وسلا ال  لكص  البجايووة يهووج إال  ووا أذ   ووذم م  اسفترة  اتا  ح  أر  ذ جئهج  ا  ذ -

ال   أل ه، ذكواك رل أل   رو ء إل  التعألقة يجاسفترة ذالسوو لج تقووم لهج األقيووذ  ذ الحترووجج  إنووه ال 
 .3 لكص  اق جم يهلج إال  ا أ جم  اعل 
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لووص  اقووجنذص  اترووجوه    ووجم  اتووا ال  لكووص   هووج  البجايووة يوومه ذ ووجء أذ  463ذتشوويه  الووجم  
ق ووجم يتحو ووو أه  حترووجج ذ قووج  حكووجم  اتشووو أل  اسووجوه  الفعووذ  يم ووجم  اعبوو   اوسوول ة، ذ قصووم  ا

إو  لج  اتق  لأل أ ووجم  او حووة   سوويذا ة، يهوع    جم أ جم  اعب   اتا تعذض أ جم   ا جم  اوسل ة 
   1.ذكواك أ جم  اعب   اتا تقأل ي ص  ذم و حة أسيذا ة ذ ذم ا م وسلا

لص ني    اقذ   اقجاو     عج   اشخص ة  الحاة  التصووألة يجاحجلوو   439  جمذام تعتيو  ال
   كجالوض  ذ  اسفو. ذ يجاشخق  اوه كألفه يتقم م  اسفترة  ذ  الحترجج  

لذاوووم  سوووتحقج   اسوووفترة ذ السوووحذ  األ وووه  وووا حجاوووة إاسوووجو  نوووم  حووو تمديةةد اتفةةاقي: -ب
  ثقوووة يجئتلجنوووه  إنوووه نوووم  قيووو  أص األووو لوووجاا،  وووإو  كوووجص  احجلووو  األووو  لعو وووة يجالسوووحذ  األ وووه أذ 

 لنحووه لهألووة رم ووم  األذ ووجء، ذ تخووو اووو    لهووج  إلووج صووذو  إنشووجء سووفترة رم ووم  يل عووجم  سووتحقج  
لووووج صووووذو  توووومذ ص أروووو  رم ووووم ا سووووتحقج  األوووو  نفوووو   الحوووو  تحوووو  لحوووو   اسووووفترة   صووووأل ة، ذ  

الووذنع ص  اسووجيق ص    اسفترة، ذ ا  احجات ص  سقب ح   احجل  يجاورذع األ  اجلنا  اسفترة لص
لووووكذوذص اوووص واوووجام يجالذاوووم  ا حووو   ارم وووم،  ووو   يقووو   وووا اووووع  احجاوووة ألوووجم اوووم  عيوووو  اإو  

سوووجح   اووووه اوووم  قووومم لقجيووو   احجلووو  إال  اوروووذع األووو   السوووحذ  األ وووه ذاوووجلنه  الحت وووجبا ذ ا
  .2 اذ جء ذاجلنه أ اج

 ألشخاص الذين تقدم لهم السفتجة:ا -3
 نهذب السحذ  األ ه ذ ا ل-
 (448/1) الجم   إو  تم تع  ص شخق  قذم يجام أل انم  النتاجء تقمم اه-
إو  ا ص  ا  اسفترة شخق لختووجو األذ ووجء  ووا لووذبص لعوو ص تقوومم اووه  ووا  الكووجص  العوو ص -

ال  حوو  حترجج.  ذ  
 روو  األوو  حجلوو   اسووفترة  اذ ريووة  اووم أل  ووا  ووذم تقةةديم السةةفتجة للوفةةاء: التةةزام  -ثانيةةا

ج لوووص توووجو و لعووو ص أذ يعوووم  البووو ع، أص  قووومم  اسوووفترة األوووم أل إلوووج  وووا  وووذم لووو  لحووومم أذ  وووا أرووو 
 ذرذ  م عهج أذ  ا أحم  ذلا  اعل   الذ ا  ص اه.
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و  توووم  اوووم أل  تحلووو  تيعوووة واوووك ذاوووذ لوووج  ذال  لكوووص أص  وووتم  اذ وووجء نيووو  توووجو و  السوووتحقج ، ذ  
 لص  اقجنذص  اترجوه.   416نصإل األ ه  الجم  

   ة:الوفاء الفعلي للسفتج-1
 شروط صحة الوفاء:  -أ
ال كجص ذ ج ع ا و ليو  األولووة،   طرفا الوفاء:-  ر   اتحق  لص شخص ة حجل   اسفترة ذ  

، كووواك ذاذ  احجل   اشواا  اوه  حذا  اسفترة اص بو   سألسألة ا و لنقبعووة لووص  اتظه ووو إل
  اشخق  اوه  قذم يجاذ جء ذاذ  السحذ  األ ه.

    ذاذ تجو و  الستحقجزمان الوفاء:  -
 ذاذ  اليألغ  انقمهمحل الوفاء:  -
و  كووجص  اذ ووجء الوفاء الجزئي-ب : ال  لكص األحجل  أص  و ض ذ جء ن لووة  اسووفترة رائ ووج، ذ  

رائ ج رجا األلسحذ  األ ووه أص  بألوو  ي ووجص اووو   اذ ووجء األوو   اسووفترة ذ  ابووجءع لخجاصووة يووه ذاووذ 
 لص  اقجنذص  اترجوه. 415لج نصإل األ ه  الجم  

ال تقيوو   العجواووة  ووا  اذ ووجء إال  ووا حجاووة اوو جع  اسووفترة أذ ء: فةةاالمعارضةةة فةةي الو -2
 إ    حجلألهج.

 آثار الوفاء:   -3
 تيوئة ولة  السحذ  األ ه  اوه  قذم يجاذ جء يجاسفترة-
تيوئوووة ولووووة  الووووذنع ص األوووو   اسوووفترة لووووص اوووولجص  اذ ووووجء األحجلووو  ذ وووواذ  خبووووو  اورووووذع -

  اصو ا األ هم
السوووحذ  األ وووه األووو   الكشوووذف  قوووذم يوووجاورذع األووو    ذ وووا حجاوووة لوووج إو  توووم  اذ وووجء لوووص -

  اسجح  ذ قج األقذ ام  اعجلة ذا   ذ قج اقذ ام نجنذص  اصوف.
إو   لتنأل  السحذ  األ ه اووص  اذ ووجء ذنووجم أحووم  الووذنع ص يجاذ ووجء األحجلوو  رووجا اووه  اورووذع -

 األ  يجنا  الذنع ص  اسجيق ص األ ه يجاتيجوام اجلن ص اه.
ذ ووجء  اسووفترة يبو وو   اتوومخ  اووذ  اذ ووجء  احجصوو  األووم ئص يهووج : الوفةةاء بطريةةق التةةدخل -4

ذاووذ ن ووجم شووخق يجاذ ووجء يجاسووفترة اصووجا  أحووم  الألتووال ص   هووج حتوو  لووص ا ووو  الووم ص   سجسووا 
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 كووذص اووو   اشووخق لألتالووج يلذروو   اسووفترة  اتووا  أال حل ووه لووص ورووذع  احجلوو  األ ووه، ذ  صوو  
  قذم يم أل ن لتهج  ا تجو و  الستحقج .

،  وووجالذ ا يبو ووو   اتوووومخ  نوووم  كوووذص لوووم نج األلألتووووام جء يبو ووو   اتووومخ   ذ ئووووم لتعووومم ذ ووو ذاأل
 اصوووو ا، ذذ وووج ع ن لوووة  اسوووفترة  ووو مه إاووو   نقاوووجء اوووو   اوووم ص، ألوووج  احجلووو   اووووه تألقووو   اذ وووجء 
يبو وو   اتوومخ   إنووه  ترنوو  لشووقة و ووأل ماووجذ   اورووذع  اصووو ا األوو   الألتووال ص ح جاووه األلبجايووة 

لص لخجبو سقذب حقذنه إو  أال   ا  تخجو   رو ء إل  اوو ام  تيجاهووج نجنذنووج، ع  يجاذ جء ذلج  همم
ألووج  الذنعووذص  ا حقووذص الووص حصوو   اذ ووجء يجاتوومخ  انووه  فجئوومتهم لووص اووو   اذ ووجء ظووجاو  إو تيوووأ 
ولتهم نهجئ ج لص الجص ذ جء  اسفترة، ذ تحجشووذص يووواك خبووو  اورووذع األوو هم ذلووج نووم   م ووه واووك 

سلعتهم ذ ئتلجنهم، ذحت   حتلج  إا ص إ  سهم، ذيجانسية األلألتام  اوووه ذنووأل ي   لص إاحج   ااوو
،  تيوومذ لصووألحته يمنووه  سووتيم  يجاووم ئص  احجلوو  صووو  ج رم ووم  اووذ  الووذ ا يجاتوومخ   اذ جء اصووجاحه

ذ اوه  كذص أكثو حوصج األ  واج ووة سوولعته ذ ئتلجنووه لووص  احجلوو   اسووجي  يسووي  صووألة  اقويوو  أذ 
     .1يه  عه اصم نة  اتا ترل

 وووا  اشووووذب شووووذب  اذ وووجء يبو ووو   اتووومخ  ذتتلثووو  : شةةةروط الوفةةةاء بطريةةةق التةةةدخل -أ
  الذاذا ة ذ اشكأل ة ذاا:

 الشروط الموضوعية:   •
 لكص أص  كذص  التمخ  لووص  ا  ووو أذ  السووحذ  األ ووه نفسووه أذ شووخق آخووو كووجص لألالووج -

ذيجاتجاا إو  نجم يجاذ جء  إنلووج ة يلقتا   اسفترة ام  نجيألهج  اوه  عم  الم ص  اصو ا  ا  اسفتر 
  قذم يجاذ جء     كذص اه  اورذع األ  أحم يجاتيجوع  نفو  اتا لج األ ه.

إص  اذ جء يبو    اتمخ   ر  إثيجته يإيو ء  موج األ   اسفترة ذ ع ص   ه  اشووخق  اوووه -
و  ام  ع ص او   اشخق ام  اتمخ  حجص  الصألحة  اسجح .  حص   اذ جء الصألحته ذ  

ص حصووذ   اذ ووجء يبو وو   اتوومخ   ووا رل ووأل   حووذ    اتووا  رووذا   هووج األحجلوو   اق ووجم لكوو   -
يوووماذ   اوروووذع سوووذ ء كوووجص  وووا  السوووتحقج  أذ نيألوووه، أه  وووا حجاوووة  لتنوووجع  السوووحذ  األ وووه اوووص 
 اذ وووجء، ذ رووو  أص  شوووتل   اذ وووجء رل وووأل  اليألوووغ  اذ رووو  م عوووه األووو   اشوووخق  اووووه  قوووأل  اذ وووجء 
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األ    كثو  ا  ا ذم  اتجاا يخو  ذم  رذا   ه  الحترجج اعوومم   جءالصألحته، ذ ر  أص  تم  اذ 
  اذ جء.
إو  و ض حجلوو   اسووفترة  اذ ووجء يبو وو   اتوومخ   فقووم حوو   اورووذع األوو    شووخجق  اووو ص -

  يو  او   اذ جء ولتهم.
 الشروط الشكلية:   •

 اوووه  خق  ووه  اشوو  ذ عوو صإص  اذ جء يبو    اتمخ   ر  إثيجتووه يووإيو ء  ووموج األوو   اسووفترة 
و  اوووم  عووو ص اوووو   اشوووخق اوووم  اتووومخ  حجصووو  الصوووألحة  اسوووجح .  حصووو   اذ وووجء الصوووألحته ذ  

 يبو    اتمخ .    الذ اذ ر  أص تسألم  اسفترة ذ الحترجج إو  كجص نم سي  تحو وع إا  
 آثار الوفاء بطريق التدخل: -ب
انووه جء ذ وو يبو وو   اتوومخ   احقووذ   انجترووة اووص  اسووفترة األوو  لووص نووجم يجا  الووذ ا كتسوو  -
 ) ح  لح   احجل (   الألال ص اه يلقتا   اسفترة  ذاأل 

 تيوأ ولم  الظهو ص  ا حق ص األلذنأل  اوه تم  اذ جء الصألحته-
 يبو    اتمخ  إاجم  تظه و  اسفترة لص رم م األلذ اال  رذا  -

 الخامس: االمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي الفرع
 اورذع  اصو ا األ  سجئو  الألتووال ص يجاذ ووجء اووص  تمإو  ام  تم  اذ جء لص  السحذ  األ ه   
 األ  حجالإل  اورذع  اصو ا: 426بو   تحو و  حترجج، ذنم نصإل  الجم  

 امم  اذ جء  ا تجو و  الستحقج -
 ني   الستحقج   -
 إو  حص   اللتنجع  اكألا أذ  ارائا اص  اقيذ .*
 م ء مذص  نتظووجو   إ وو    السووحذ  األ ووه، ح وو  تسووقب آرووج   اووم ذص ذتصووي  لسووتحقة*

 تجو و  الستحقج .
 إ    سجح   اسفترة  اتا ال  تع ص تقم لهج األقيذ .*
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 االمتناع عن الوفاء -أوال
 إو   لتنأل  السحذ  األ ه اص  اذ جء  تم تحو و  حترجج

تثيووإل  لتنووجع  السووحذ  األ ووه وسوول ة    ذث قووة الحترجج اذ ايجو  اص  تعريف االحتجاج:  -1
تحوووو  ووا كتجيووة اوويب  الحكلووة ينووجء األوو  بألوو   احجلوو  أذ نجئيووه  جئهووج،  ذ   اص نيذ   اسووفترة أذ 

ذتتوووك نسووخة حو  ووة لنووه األلسووحذ  األ ووه، ذيتحو ووو  الحترووجج  ثيووإل تقووم م  اسووفترة األلسووحذ  
األ ه  ا  الذ ا م  الحمم  األتقم م ذيجاتجاا  هذ ا   حجل  لهل ، ذ نشم حوو   احجلوو   ووا ليجشووو  

يجاذ وووجء، ذ يووومأ سوووو جص لوووم   اتقوووجمم يجانسوووية األوووماجذ   اتوووا  يووومأ ص  اوروووذع  اصوووو ا األووو   الألتوووال  
  ال عجم لص تجو و  الحترجج.  

 إو  نظم  ثيووجإل  لتنووجع  السووحذ  األ ووه اووص نيووذ   ، الحترجج نذا صأنواع االحتجاج:  -2
  اذ ووجء  إنووه اسفترة أبأل  األ ه " حترجج امم  اقيووذ "، ألووج إو  حوووو  ثيووجإل ذ نعووة  اللتنووجع اووص 

   األ ه " حترجج امم  اذ جء". بأل  
   الفرق بين احتجاج عدم الوفاء وعدم القبول -3

انوووجك  وووو  يووو ص  ابوووجيأل  الاا لوووا اتنظووو م  الحتروووجج اعووومم  اقيوووذ  ذ ابوووجيأل  الاا لوووا اتنظووو م 
 الحترجج اعمم  اذ جء،  تنظ م  الحترجج اعمم  اذ جء ألو الام أذر   اقووجنذص األوو   احجلوو  الألووه 

جوع لهل  ذسقذب حقه يجاورذع األ   ااجلن ص، ألووج تحو ووو  حترووجج اوومم  اقيووذ  تي تحإل بجئألة  ا
 ووملوع  خت ووجوه ذال  ألووام  احجلوو  يإرو ئووه إال إو  شووجء  اورووذع نيوو  حألووذ  تووجو و  السووتحقج ، ذاووواك 
إو   لتنأل  احجل  اووص تنظ لووه ذأو م  النتظووجو حتوو  تووجو و  السووتحقج   إنووه  حووتفظ يحقووه  ووا تقووم م 

ذ ووجء يهووو   اتووجو و، ذانمئووو إو   لتنووأل  السووحذ  األ ووه اووص  اذ ووجء ذروو  األوو   احجلوو  األ اسووفترة 
 الوكذو الوو   الحترووجج اعوومم  اذ ووجء  ووا لذاوومع  انظووجلا ذ سوووه نفوو   احكووم حتوو  اووذ تاوولنإل 

 .   1 اسفترة شوب تقم لهج األقيذ  خ    تو  لحمم 
جالإل أرووجا   هووج  اقووجنذص حوو  انووجكاالسةةتثناءات الةةواردة عةةن االلتةةزام بتحريةةر احتجةةاج: -4

 األحجل   اورذع األ   الألتال ص مذص حجرة إا  تحو و  الحترجج:
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سووفترة  اأذ   وو   سووجح  سووذ ء صوومو لنووه نيووذ  أم ال، حجاووة   وو    السووحذ  األ ووه  -
األقيووذ  ح وو   كفووا  احكووم يشووهو    وو   ا ووتلكص  احجلوو  لووص للجوسوووة  الشوووذب اوومم تقووم لهج 

 .1 ا  اورذع  حقذنه
تحو ووو  حترووجج تقووم م  اسووفترة األذ ووجء ذاووص تحو ووو  حترووجج اوومم  اقيووذ    نووا اووص  اووةحج -

 .2امم  اذ جء إو  و ض  السحذ  األ ه  اذ جء يجاسفترة  ا تجو و  الستحقج 
و   سووتلوإل أكثووو لووص  - حجاووة  اقووذ   اقووجاو   اتووا تحووذ  مذص تقووم م  الحترووجج  ووا لذاوومع، ذ  

   اورذع  اصو ا لص ا و تقووم م  اسووفترة األذ ووجء ذلووص اذ  ذلج  لكص األحجل  أص  قذم يو أل م  30
   .3ا و تحو و  حترجج

 حووووووووو     ستثنجء  تفجنا انملج تحذه  اسفترة شوب  اورذع يمذص  حترجج ذي  لصجو ف -
األحجلوو  ليجشووو  ماووذ   اورووذع األوو   ااووجلن ص مذص تحو ووو  حترووجج، إو  كووجص  اسووجح  اووذ لووص 

 اشوب األ  كوو   الووذنع ص األوو   اسووفترة  ص  اسووجح   و ذاأل  اشوب  رذا األحجل  أص  حتج يه
إو  كووجص أحووم  الظهووو ص اووذ لووص ذاووأل  اشوووب  ووإص  احجلوو   عفوو  لووص   ، ألووجاذ لص أنشم  اسووفترة

تحو ووو  الحترووجج يجانسووية اذ اووأل  اشوووب  قووب مذص يق ووة  الألتووال ص،  ووإو  أو م أص  لووجو   اورووذع 
ال  إنووه ال  لكنووه    األوو  يووجنا  الألتووال ص لووص ا ووو ذ اووأل  اشوووب  روو  أص قووذم يتحو ووو  حترووجج ذ  

  اورذع األ هم.
 مواعيد تحرير االحتجاج:-5
 حترجج امم  اقيذ   ووتم تحو وووع  ووا أه ذنووإل لووص تووجو و  اللتنووجع اووص  اقيووذ  حتوو  ل عووجم -

 السوووووتحقج ،  ص اووووووض  اسوووووفترة األقيوووووذ  للكوووووص لوووووص توووووجو و تحو وووووو  اسوووووفترة ذحتووووو  ل عوووووجم 
  الستحقج ،  

 رجج امم  اذ جء  تذنف األ  ك ف ة تحو و تجو و  الستحقج  ح  :حت ل عجم تحو و   -
إو  كجنإل  اسفترة لستحقة  ام أل  ا  ذم لع ص أذ يعم لم  لع نووة لووص تجو خهووج أذ تووجو و -*

  ذلج  اتجا ة األ ذم  اوه  ر    ه  ام أل 20 الب ع األ هج،  حوو  حترجج امم  اذ جء  ا أر   

 
 لص  اقجنذص  اترجوه 427/6 الجم   1
 لص  اقجنذص  اترجوه 427/4 الجم   2
 لص  اقجنذص  اترجوه 438/4 الجم   3
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بووو ع  حووووو  الحتروووجج اووولص نفووو    رووو   الحووومم ال اسوووفترة لسوووتحقة   م ء اوووم   -*
و  كجنإل نم نملإل األذ ووجء األلووو    ذاوو   ووا  ا ووذم   خ ووو  اتقم لهج األذ جء خ   سنة لص سحيهج، ذ  

 لص ل عجم  اتقم م رجا تحو و  الحترجج  ا  ا ذم  الذ اا ليجشو .
ذبص لوو   كووذص  الحترووجج  ووا لووذبص  السووحذ  األ ووه أذ آخووومكةةان إقامةةة االحتجةةاج: -6

لعوووذف اووه، ذ ووا حجاووة تع وو ص شووخق األذ ووجء أذ نجيوو  األتوومخ   ذرووه  الحترووجج إا ووه ذ حوووو  ووا 
لذبنوووه، ألوووج إو  تاووولنإل  اسوووفترة شووووب  اوووم أل  وووا لحووو  لختوووجو   قوووجم  الحتروووجج  وووا لوووذبص 

 (.442/2 اشخق  الختجو) الجم   
 مباشرة الرجوع  -ثانيا

 وووتم  اوروووذع األووو  سوووجئو  الوووذنع ص ء انوووم  اق وووجم يتحو وووو  الحتروووجج ذاوووم  تووومخ  أحوووم األذ وووج
و  نووجم أحوومام يجاذ ووجء تنقاووا  اسووفترة يجانسووية اووه ذ يجشووو اووذ  اورووذع  السووت فجء ن لووة  اسووفترة ذ  

 األ   الألتال ص  ااجلن ص اه، يصذو   وم ة أذ رلجا ة مذص  اتق م يجاتوت  
 حصوو   اووم  لكص األحجل  أص  بجا  ك  لص أنووجم األ ووه ماووذ   اورووذع يليألووغ  اسووفترة  اتووا 

نيذاهج أذ ذ ج اج ذيلصجو ف  الحترجج ذ الخبجو إل  الذرهة، ذ رذا الص سمم ليألغ  اسووفترة أص 
  بجا  اجلن ه يكجل   اليألغ  اوه أذ جع ذلج م عه لص  الصجو ف.

ذكوو  لألووام أن لووإل األ ووه ماووذ   اورووذع  حوو  اووه أص  بألوو  تسووأل م  اسووفترة ذ   صووج    يووو ء 
 يألغ  اسفترة  لكنه شب  تظه وع ذتظه و لص تيعه   ه.ل لقجي   اتسم م، ذك  لظهو أذ  

لوووص بووووف   رووو  األووو   احجلووو  تذر وووه إشوووعجو يعووومم  اقيوووذ  أذ  اذ وووجءإجةةةراءات الرجةةةوع: 
إا  لص ظهو اه  اسفترة  ا أ ووجم  اعلوو   اعشووو   الذ ا ووة ا ووذم  الحترووجج أذ ا ووذم    السحذ  األ ه

ألووو  كووو  لظهوووو خووو    وووذلا  اعلووو  ا  اتقوووم م  وووا حجاوووة  شوووتو ب  اوروووذع يووو  لصوووجو ف، ذ رووو 
 اتووجا  ص ا ووذم  سووت م   خبووجو أص  عألووم  الظهووو اووه يج خبووجو  اوووه  سووتألله ذأص  يوو ص اووه أسوولجء 

  او ص ذرهذ    خبجو إل  اسجيقة ذانجذ نهم األ  ذره  اتتجيأل حت   اذصذ  إا   اسجح .
 اصووو  ة، أذ ناووجئ ج  ذ ذ اورذع نم  كذص ذم ووج  البجايووة ذم ووج  الألتووام يجااوولجص تفجم ووج األووما

، ذ كذص  الختصجق ينظووو  اووماذ  الحكلووة لووذبص  السووحذ  األ ووه، يو أل ماذ  ناجئ ة األذ جء
 أذ أحم  الألتال ص  الما  األ هم  ا حجاة و أل  اماذ  األ   الألتال ص لرتلع ص.
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 السقوط والتقادم : السادس الفرع
  نقاا  الاتا م يجاسقذب أذ  اتقجمم

 احوو   ووا  اورووذع  اصووو ا  ألحوو   احجلوو   الهلوو   اوووه اووم  قووم   صاووذ  قووم: السةةقوط -أوال
يووج رو ء إل  اتووا  فواووهج األ ووه  اقووجنذص  ووا  الذ ا ووم  القوووو ، ذ اسووقذب  تعألوو  يجاووماذ   اصووو  ة 

   ، ذسنتنجذ  حجالإل سقذب او   اح  ذحجالإل امم سقذبه األ   انحذ  يتا:مذص ا واج
    الع نةرج نقاإل  يإو  حاالت سقوط حق الحامل:   -1
    الب ع،اتقم م  اسفترة  اذ ر  ذ ج اج ام   الب ع أذ  ا أر  لع ص ام   - 

  حترجج امم  اذ جء، تحو و  الحترجج اعمم  اقيذ  أذ   - 
 تقم م  اسفترة األذ جء  ا حجاة شوب  اورذع ي  لصجو ف  -ج
 .قجي  ا سقب ح   احجل  ام  الظهو ص ذ اسجح  ذا وام لص  الألال ص يجستثنجء   
و  اووم تقوومم  اسووفترة األقيووذ   ووا   روو   اوووه  شووتوبه  اسووجح  تسووقب حقووذ   احجلوو   ووا ذ    

 اورووذع اعوومم  اذ ووجء أذ اعوومم  اقيووذ  لووج اووم  قووتض لاوولذص  اشوووب أص  اسووجح  اووم  قصووم سووذ  
 .1إافجءع لص الجص  اقيذ 

 لص  اقجنذص  اترجوه  إص: 437ذ قج األلجم    حاالت عدم سقوط حق الحامل: -2
   سووقب حوو   وو عدم وجود مقابل الوفةةاء لةةدى المسةةحوب عليةةه فةةي تةةاريل االسةةتحقاق:  -أ

تووووجو و ذرووووذم لقجيوووو   اذ ووووجء  ووووا اووووو    خ ووووو إال إو  أثيووووإل األوووو   اسووووجح   اورووووذع  احجلوووو   ووووا 
ألووج إو  اووم  قوومم لقجيوو   اذ ووجء  ووإص  اتا لووه  كووذص أصووأل ج ذال  رووذا اووه  اتلسووك  ترووجع  ، السووتحقج 

 ب حقه.  قذ  احجل   الهل  يس
 السحذ  األ ه ال  رذا اه أص  تلسك  ا لذ رهووة  احجلوو  يسووقذب حقووه،  نووه إو  كووجص - 

نوووجي  األسوووفترة   كوووذص لوووم نج أصوووأل ج   هوووج،  ووو   روووذا اوووه أص  تنصووو  لوووص تنف وووو  اتا لوووه لتووووواج 
ص كووجص نووم تألقوو   يج الووج ، ألووج إو  كووجص  السووحذ  األ ووه ا ووو نجيوو  األسووفترة  هووذ أرنيووا انهووج ذ  

نلج  رذا اهو    خ و لبجايته يلقجي   اذ جء  قب.   لقجي    اذ جء لص  اسجح  ذ  

 

 لص  اقجنذص  اترجوه 437 الجم   1
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 سقب ح   احجل   ا  اورووذع  اصووو ا  ووا حجاووة نووذ  نووجاو  تحووذ  مذص   اقذ   اقجاو : ال-ج
نلووج تلتووم اوووع  الذ ا ووم بيقووج األلووجم   لووص  438 تيووجع   رووو ء إل خوو    الذ ا ووم  الحوومم  نجنذنووج ذ  

  اقجنذص  اترجوه.
  إص:  لص  اقجنذص  اترجوه 461ذ قج األلجم  :  دعاوى الرجوع في السفتجةتقادم    :ياثان
رل أل  اماجذ   انجشئة اص  اسفترة ذ الو ذاة األ  نجيألهج تسقب يلاووا ث ثووة أاووذ م لووص -

، ذاووووع أبوووذ  لوووم  األتقوووجمم  وووا  اسوووفترة ذلوروووأل واوووك أص  اقجيووو   عتيوووو ليووومئ ج توووجو و  السوووتحقج 
ترة. ألووج  الذنعووذص  يخوووذص  هووم اووجلنذص  حسوو  ذاووواك لهلووج كووجص سووف الووم ص   صووألا  ووا  ا

 اشخق  اوه  ق م  اماذ  األ   اقجيوو  حووجل  األسووفترة أذ سووجحيج أم  ليأل هووج ينووجء األوو   اورووذع 
امع،  إص  اتقجمم يجانسية اه الء رل عج اذ ث   سنذ إل  اتيجو  لووص تووجو و  السووتحقج ، ذيجانسووية 

   الب ع  ني ا  حتسج  يمء سووو جص  اتقووجمم يعووم لوووذو  اسوونة  اتووا اماألسفترة  الستحقة   م ء 
 رووذا خ اهووج تقووم م اوووع  اسووفترة اووام ء،  ووإص اووم  قووملهج  احجلوو  خوو   اوووع  الووم  أذ اووم  حوووو 

 .1 الحترجج خ اهج،  إص  اتقجمم  يمأ سو جنه لص نهج تهج
ص تووجو و  الحترووجج لوو  تسقب ماجذ   احجل  ام  الظهو ص أذ  اسووجح  يلاووا اووجم ذ حووم-

 الحوو  ا  الم   اقجنذن ة  ذ لص تجو و  الستحقج  إو  كجنإل  اسفترة لشتلألة األ  شوووب  اورووذع 
 ي  لصجو ف.

تسووقب ماووجذ   الظهووو ص األوو  يعاووهم يعاووج أذ األوو   اسووجح  يعووم لاووا سووتة أشووهو -
  يتم ء لص  ا ذم  اوه سمم   ه  الظهو  اسفترة أذ لص  ذم و أل  اماذ  األ ه.

 الشيك : مطلب الثاني ال
تقتاا مو سة لفهذم  اش ك تعو فه أذال خجصووة ذأص  الشوووع  ارا ئوووه اووم  عوووف  اشوو ك، ثووم 

 تحم م بي عته  اقجنذن ة ثجن ج  
 وتحديد طبيعته القانونية  تعريف الشيك: الفرع األول

ذا ووج م  التعألقووة يجاشوو ك يتينووا تعو فووج 1931ام تقم  تفجن ة رن ف اعووجم :  تعريف الشيك  -أوال
لذحووم  األشوو ك، ذاووم تقووم اجاي ووة  اتشووو عجإل  اعوي ووة يتعو فووه إال يعووض  اوومذ  كلووج سوونو ، ذ كتفووإل 

 

 114و شم و شم،  الورأل  اسجي ، ق 1
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يتنظ م أحكجله، ذ رتهم  افقه  ا او   اصمم  تعممإل تعو فجتووه، ذاأل ووه سوونتنجذ   اتعو ووف  اقووجنذنا 
 األش ك ثم  اتعو ف  افقها اه األ   انحذ  يتا:  

اتشو عجإل  اتا او إل  اشوو ك  اقووجنذص  افونسووا  الوو و     ص لص ي ص: إالتعريف القانوني  -1
ح وو  نووق  ووا لجمتووه   ذاوو  يقذاووه: " اشوو ك لحوووو لكتووذ   ووا شووك  ألووو  1865رووذ ص  14 ووا

يجاوووم أل  ووووتلكص  اسووووجح  يلقتاووووجع أص  سووووح  الصوووألحته أذ لصووووألحة  ا  ووووو كوووو  أذ يعاووووج لووووص 
لووص نووجنذص  العووجل إل  483 م ذتوونق  الووج 1  لووذ    ارووجاا   الق ووم   لوووع اووم   السووحذ  األ ووه"

 اترجو ووة  التحووجمه امذاووة   لووجو إل  اعوي ووة األوو  أنووه: "  اشوو ك ذونووة ترجو ووة تتاوولص ألووو  صووجمو  
لص  اسجح  إا   الصوف  السحذ  األ ه يجص  م أل  ا  ا ذم  الي ص   ووه كتووجو و  صووم وع ليأل ووج 

و   الشوووع   ومنووا إاوو  تبوو ذنووم  2لع نووج لووص  انقووذم  وص شووخق ثجاوو  اووذ  السووتف م أذ احجلألووه" 
/جّ " اشووو ك اوووذ لحووووو لكتوووذ  ذ ووو  شوووو ئب لووووكذو   وووا  اقوووجنذص 123تعو وووف  اشووو ك  وووا  الوووجم 

ذ تاوولص ألووو  صووجمو  لووص شووخق اووذ  اسووجح  إاوو  شووخق أخووو  كووذص لصووو ج ذاووذ  السووحذ  
األ وووه يووومص  وووم أل اشوووخق ثجيوووإل أذ  لووووع أذ احجلووو   اشووو ك ذاوووذ  السوووتف م ليأل وووج لع نوووج يلرووووم 

 . 3األ   اش ك"ع   الب 
نلووج  كتفوو   قووب  ووا  ذ الشوع  ارا ئوه شوومنه شوومص  اعم ووم لووص  اتشووو عجإل اووم  عوووف  اشوو ك ذ  

لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه األووو  وكوووو  اي جنوووجإل   اا ل وووة  اتوووا  ني وووا أص  شوووتل  األ هوووج،  472 الوووجم  
ه  اشوو ك ذأصووموع، ذ السووحذ  األ وو  أنشوومذاأل ووه  تاوولص  اشوو ك ث ثووة أبووو ف ذاووم  اسووجح   اوووه 

ذاووذ  الصوووف أذ  ال سسووة  الجا ووة أذ لصووألحة  اشوو كجإل  ايو م ووة  الذرهووة إا هووج   لووو يجاووم أل، 
 ذأخ و   احجل   اشواا أه  الستف م لص  اش ك. 

ذ ص  اشووو ك  تاووولص ث ثوووة أبوووو ف  وووإص واوووك  عنوووا ذروووذم ا نتووو ص نوووجنذن ت ص الوووج ا نوووة 
اجتووجص  اع نتووجص يجسووت م  السووتف م ا  اسجح  يجالسحذ  األ ه ذا نووة  اسووجح  يجالسووتف م، ذتنتهوو 

 
1"Le chèque est un écrit, qui sous forme d’un mandat de payement, sert au tireur a effectuer le 

retrait, a son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son 

compte chez le tiré, et disponibles". Voir: Michel Vasseur et Xavier Marin, LE CHEQUE, 

TOME2, Editions Sirey , 1969, PARIS., P.1.  
حشجم،    2 لحلم  ذنجايم  العبا  لصو  ة  و  ة  حشجم،  اش ك  لحلم  لكتية  ام و  اعوي ة نايم  العبا  ذن ة،  اراء   ذ ، 

 .  130ق  ،2004األكتج   اقجاو ،  ابيعة   ذا  
بو م  افج ا،    3 أكوم  حس ص  اعو لا،  القضاءأ لص  وأحكام  الفقه  في ضوء  الشيك  جرائم  الجزائية عن  ،  ابيعة المسؤولية 

 . 16، ق2008  ذا ، م و  اثقج ة األنشو ذ اتذا أل الجص،   ومص، 
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و  تم سووح   اشوو ك لووص بوووف صووجح   احسووج  ذافجئمتووه   كووذص واووك لين ووج األوو   اق لة  اش ك، ذ  
 ا نة ذ حم  تفتوض لم ذن ة  السحذ  األ ه األسجح  يلقجي   اذ جء. 

يمنووه: "لحوووو لصووو ا نجيوو  يبي عتووه  اشوو ك  عو ووه رجنوو  لووص  افقووه : التعريةةف الفقهةةي -2
  كووجف يو تووه  تاوولص يجااوووذو  ألووو   ذو ووج، ا ووو لعألوو  األوو  شوووب،  اوو  اووص ي جنووجإل  ذ األتووم

لع نة امماج  اقجنذص  صموع شخق  سوول  لصوومو  اشوو ك أذ  اسووجح  إاوو  ينووك ذاووذ  السووحذ  
 .  1األ ه يمص  م أل ام   الب ع األ ه األلستف م  الع ص   ه أذ  ونه ليأل ج نقم ج لع نج"

يمنووه: "سوونم لسووحذ  لووص بوووف سووجح  األوو  ينووك  ROBLOTذ  RIPERTذاو ووه  افق هووجص
 .  2أذ ل سسة للجثألة األحصذ  األ  ليألغ نقمه افجئم   احجل "

ذونووة شوو ك، لحوووو لووص بوووف  50أذ  25 جاش ك اذ ي جص م تو أاألي ة   ح جص  تكذص لووص  
 ( يعلأل ة  اسح  لص  اشوويجك، أذ  سووتعلجاه  ووا الأل ووة م ووأل ثلووص)لجاكه اينك لص أر  ن جم حجلأله  

(  وووا  اووومذو  ) اسووو ذاةألعة أذ خملوووة، ذاهوووو  نروووم أص  اشووو ك  قألووو  لوووص توووم ذ   انقوووذم  الئتلجن وووة سووو 
 . 3 النتصجم ة األنقذم انم الأل ة  اشو ء ذ اي أل  اتا تنشم ي ص    و م م خ  أسذ    اسألأل ذ اخملجإل

ص تنذاووإل ذتعووممإل  إنهووج تألتقووا  ووا أص  اشوو ك اووذ صووك لحوووو ذ وو   إص اوووع  اتعووجو ف ذ  
ص حووممع  اقووجنذص،  تاوولص ألووو  لووص شووخق  سوول   اسووجح  إاوو  شووخق أخووو  سوول  عوو  شووك  ل

 السوووحذ  األ وووه  ني وووا أص  كوووذص لصوووو ج، يووومص  وووم أل اشوووخق ثجاووو  أذ  لووووع أذ األحجلووو  ذاوووذ 
 الستف م ليأل ج لع نج لص  انقذم يلروووم  البوو ع األوو   اشوو ك،  كوو   اتعووجو ف تتفوو  األوو  انجصووو 

 اسجح  ذ الستف م ذ السحذ  األ ه، لالذنه م ووأل ليألووغ    هأسجس ة ذاا أص  اش ك لكتذ ، أبو 
 .  4لع ص لص  انقذم يلروم  الب ع

خ  وووج األسوووفترة  اتوووا حووومم  الشووووع  ارا ئووووه بي عتهوووج : الطبيعةةةة القانونيةةةة للشةةةيك-ثانيةةةا
لوووص  اقوووجنذص  03نصوووإل األ وووه  الوووجم   لوووج ذاوووذ  ذ اتيواوووج لوووص   الوووج   اترجو وووة يحسووو   اشوووك 

م  ابي عة  اقجنذن ة األش ك، ذاأل ووه  ني ووا  اتعوووف األوو  بي عتووه يووجاورذع إاوو  حم،  إنه ام    اترجوه

 
  143، ق2007، م و  ارجلعة  ارم م  األنشو،   سكنمو ة، مشكلة التطبيق العملي ألحكام الشيكحإل  امي سا، مل 1

2G. Ripert / R. Roblot, TRAITE DE DROIT COMMERCIAL, Tome 2, Effets de commerce – 

Banque et Bourse- Contrats commerciaux-Procédures collectives, 16 édition, L.G.D.J, Paris20., 

P. 238  
 .  121، ق  2013ايم  اقجمو يح  ،  اشجل  اتقن جإل أالج   اينذك، م و  اخألمذن ة،  ارا ئو، -(3)
 ، يجتنة، 2015ألج  يذانتجاة،  احلج ة  ارا ئ ة األش ك  ا  اقجنذص  ارا ئوه، أبوذحة مكتذو ع،  4
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 ا وووض  اوووه أنشووئ لووص أرألووه،  ووإو  كووجص  اعلوو   اوووه أنشووئ لووص أرألووه  اشوو ك الوو  ترجو ووج أذ 
كوووجص  اشووو ك  1 سوووتعلأله توووجرو ذتعألووو  يمالجاوووه  اترجو وووة ذ قوووج انظو وووة   الوووج   اترجو وووة يجاتيع وووة

 .  2ل   اوه أنشئ لص  رأله  اش ك لمن ج كجص  اش ك لمن جاعترجو ج، ألج إو  كجص  
إص  اش ك ا   ال  ترجو ج يحس  شكأله،  هذ لمن ج أذ ترجو ج األوو  حسوو  بي عووة  اووم ذص 

 .  3 اتا  نشئهج
و  كوووجص اتحم وووم  ابي عوووة  اقجنذن وووة األشووو ك أال وووة األتل  وووا يووو ص   الوووج   المن وووة ذ اترجو وووة  ذ  

ثيووووجإل  وووا  ال وووم ص  اترووووجوه يجانسوووية ااالووووج   اترجو وووة، ذلووووص   كجالسوووتفجم  لوووص لوذنووووة نذ اوووم 
خاووذاهج األتقووجمم نصوو و  الووم ، ذلووص سووهذاة يعووض  اقذ اووم كإنووو و  اووم ئص األلووم ص  ووا   الووج  
 اترجو ة يلروم وسجاة لاوولذنة، ذا ووو واووك لووص  افذ ئووم   خووو ،  ووإص بي عووة  اشوو ك سووذ ء كجنووإل 

 اووم تنظ لووه سووذ ء تعألوو    لووو يإنشووجئه أذ سووحيه أذ نذ لمن ووة أذ ترجو ووة، ال ت  ووو  ووا شوواء لووص 
تم ذاووووه أذ  اذ ووووجء يووووه، أذ  اورووووذع األوووو   الووووذنع ص األ ووووه، أذ  ختصووووجق  الحووووجكم يووووجانظو  ووووا 
 النجااجإل  التوتية اص  اتعجل  يه ح   تبي  اوع  القتاوو جإل  اخجصووة يووه مذص ا واووج يصوووف 

 .4 انظو اص بي عته
 إنشاء الشيكلفرع الثاني: ا

ام إصم و  اش ك تصو ج نجنذن ج يووإو م  لنفوووم  : يشروط الموضوعية لصحة الشيكال-أوال
اا إو م   اسجح ، ذكك   اتا م إو مه ال  عتيو صح حج إال إو  تووذ  وإل   ووه  اشوووذب  الذاووذا ة 

، ذاأل ه  شتوب  ا  اتا م سجح   اشوو ك لووج  شووتوب  ووا أه  اتووا م إو مه 5اصحة  الاتا لجإل  اعجلة
و  اواج ذ الح  ذ اسي . ذ شتوب  ووا  اواووج أص  كووذص خجا ووج لووص  اع ووذ   ا ألووب   لص اوذو  تذ 

 
  الج   اتا  قذم يهج  اتجرو ذ التعألقة   –"  عم ال  ترجو ج يجاتيع ة    لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه األ  أنه:   4تنق  الجم     1

 يللجوسة ترجوته أذ حجرجإل لتروع... ". 
، 1997لحلم  ذاو  ،  الس ذا ة  ارنجئ ة اص رو ئم  اش ك  ا  اتشو أل  ارم م،  ابيعة   ذا ، م و نوبية،  ام و  اي اجء  2

 .  16ق
3  Alfred Jauffret, DROIT COMMERCIAL, 22 Éditions, par Jaques Mestre, L.G.D.J,1995 

,Edition delta, 1996, Liban., p. 604.  
 .33ق، 2004، 3،    ذ . امم اس جسة  ارنجئ ة يجال و  ذ نأل ذأ ج   الرألم  اذاه،عايم  الالع ل 4
  .49 ا ج  حم م،  الورأل  اسجي ، ق 5
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ذ  كووو ع ذ اتووما  ، ذأص  كووذص صووجمو  اووص وه أاأل ووة ذللووص اووه سووألبة  اتذن ووأل إو  حصوو  احسووج  
   .1شخق أخو

يووجاورذع إاوو   اقووجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه ال نرووم أه نووق  تعألوو  يماأل ووة خجصووة :  األهلية-1
يجانسية األسجح    لو  اوه  عنا أنه  ر   اورووذع إاوو   اقذ اووم  اعجلووة  النظلووة    كيجالاتا م يجاش

اااأل ة  ا  اقجنذص  المنا، ذتعوف   األ ة يمنهج صوو ح ة  اشووخق األق ووجم يج الووج  ذ اتصووو جإل 
 اقجنذن ة  اتا  توت  األ هج كس   احقذ  ذتحل   الاتا لجإل، "ك  شخق يألووغ سووص  اوشووم لتلتعووج 

ة ذاوووم  حروووو األ وووه  كوووذص كجلووو    األ وووة اليجشوووو  حقذنوووه  المن وووة، ذسوووص  اوشوووم تسوووعة أل ووو يقوووذ ع  اعق
 .  2( سنة كجلألة"19اشو)

ذاأل وووه  شوووتوب  وووا  اسوووجح  أص  كوووذص أاووو  ا اتوووا م حتووو   كوووذص  اشووو ك صوووح حج، ذأاأل وووة 
 الاتوووا م يجاشووو ك تثيوووإل األسوووجح  ييألذاوووه سوووص تسوووعة اشوووو  سووونة كجلألوووة شوووو بة أال  كوووذص لصوووجيج 

 . 3ذ وض   األ ة كجص  كذص  جنم   األ ة أذ نجنصهجا  يعجوض لص

لووص  اقووجنذص  اترووجوه األقجصووو  الوشووم  اوووه يألووغ  05ذنووم أرووجا  الشوووع  ارا ئوووه  ووا  الووجم  
سنة كجلألة لا ذاة  اترجو  إو  تحص  لسيقج األوو  إوص ذ اوومع أذ ألووه إو  كووجص ذ اوومع لتذ  ووج   18سص  

تحج  األ وووه ليجشووووتهج أذ األووو  نوووو و لوووص لرألووو   سووو أذ اجئيوووج أذ سوووقبإل انوووه سوووألبته   يذ وووة أذ 
  اعجئألة لصجم  األ ه لص  الحكلة  ا حج  امم ذرذم     ذ  م.  

ذاووو    وص نووم  كووذص لبألقووج  توو   األقجصووو  الوشووم  اق ووجم يكوو    الووج   اترجو ووة ذنووم  كووذص 
كجلووو   و لق وووم   وووا حووومذم   وص  اللنوووذح اوووه، ذاأل وووه  عتيوووو  اقجصوووو  الوووموذص اوووه يللجوسوووة  اتروووج

   األ ة   لج أوص اه.  
 ووإو  اووم تتووذ  و   األ ووة  وو لص ذنووأل األوو   اشوو ك كووجص  اتا لووه يووجب  ذرووجا اووه  اتلسووك يهووو  
 اوويب ص  ووا لذ رهووة كوو  حجلوو  ذاووذ كووجص حسووص  ان ووة إنلووج ال  توتوو  األوو  واووك يبوو ص  اتا لووجإل 

سوو  ذ  حكووجم  النظلووة    الذنع ص  يخو ص تبي قج اليمأ  سووتق    اتذن عووجإل  اوووه  عووم أحووم أاووم 

 
اترجو ة ذذسجئ   ام أل  الاكتوذن ة  احم ثة، م و  افكو  ارجلعا،   سكنمو ة،  لصبف  كلج  به، ذ ئ  أنذو ينم ،   ذو      1

   .254، ق2007
يجاقجنذص ونم    1975سيتليو    26 ال و   ا    58  -75لص   لو ونم    40 الجم     2  التالص  اقجنذص  المنا  العم  ذ التلم 

 . 2007لج ذ  13 ال و   ا  05 -07
  قجنذص  المنا  ارا ئوه.ا لص    43، 42، 40نظو  الذ م أ 3
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لووص  اقووجنذص  اترووجوه: )إو  كووجص  480األسنم إل  اترجو ة ذ اتا لص ي نهج  اش ك ح   تنق  الووجم  
 اشووو ك لشوووتل  األووو  تذ ن وووأل أشوووخجق ا سوووإل اهوووم أاأل وووة  الاتوووا م يوووه...  وووإص واوووك ال  حوووذ  مذص 

 صحة  الذنع ص  يخو ص(.  
يجاذ ووجء، ذ روو  أص  كووذص  اسووجح  م ذاأل ووه  توتوو  األوو  إصووم و شوو ك لووص  اسووجح   الاتووا 

أا  ا اتا م ذكواك اذ تم تم ذ   اش ك يجاتظه و لص شخق إا  آخو،   ر  أص  تذ  و  ووا كوو  
لووص ذنووأل األوو   اشوو ك  اشوووذب  اتووا  تبأليهووج  اقووجنذص اصووحة  الاتووا م يذرووه اووجم ذكوو  لألتووام  ووا 

كووجص  اشوو ك لوومن ج أذ ء  اشوو ك لسووئذال اووص تذن عووه سووذ ء كووجص سووجحيج أذ لظهووو  أذ اووجلنج ذسووذ 
 ترجو ج
 شوووتوب  وووا  الاتوووا م  اصوووو ا  انجشوووئ اوووص  اتذن وووأل األووو   اشووو ك توووذ  و  اواوووج : الرضةةةا-2

 اصح    اخجاا لص  اع ذ ،  إو  ذنأل  اسجح  األ   اش ك نت رة األب أذ إكو ع أذ تما  ، رووجا 
اتظه و ذ نتقوو  إاوو  يووجاه أص  تلسك ييب ص  اتا له  ا لذ رهة  الستف م، ألج إو  تم تووم ذ   اشوو ك 

حجلووو  آخوووو حسوووص  ان وووة ال  عألوووم يجاع ووو   اووووه شوووج  واوووج  اسوووجح   ووو   سوووتب أل  اسوووجح  أص 
، ذواوووك الووو  يليوومأ تبه وووو  اوووم ذع 1 تلسووك يوووجايب ص ترووجع اوووو   احجلووو  إال إو   ثيووإل سوووذء ن تووه

ه اوووو وووجاتظه و  اووووه ذنوووأل اصوووجا  اوووو   احجلووو  توتووو  األ وووه تبه وووو  الاتوووا م  اسوووجي  لوووص  اع ووو   
  .2أ سمع

 جاسووجح   اوووه  قووذم يإصووم و شوو ك يوومذص وصوو م ذاووذ لكوووع األوو  واووك ال  عجنوو  النعووم م 
  و م ، ذ اتا تلث   اوكص  العنذه ارو لة إصووم و شوو ك يوومذص وصوو م أذ يوصوو م أنوو ، كووجص  هوومم 

 شخق  اسجح  يجاقت  إو  ام  قم يتذن أل  اش ك.  
لووم ص  اق ووجم يووه، ذ الووم ص  ألتووام إلووج ينقوو   الحوو   الاتووا م اووذ  اشوواء  اوووه  ألتووام  : الحوو -3

شوو ئج ح  ا نا أذ يعل  أذ يجاللتنووجع اووص الوو  ذ روو  أص  كووذص لحوو   الاتووا م لذرووذم  إو  كووجص 
أه لح  الاتا م ينق  ح  ا نا(، أذ للكنج إو  كجص ال  أذ  لتنووجع اووص الوو ، لع نووج أذ نووجي  )

 .  3األتع  ص، نجي  األتعجل    ه

 
 44، ق1997اا و ايج  كو م،  انظجم  اقجنذنا األش ك، لكتية م و  اثقج ة األنشو ذ اتذا أل،   ومص،  ابيعة   ذا ،  1

 .59 ا ج  حم م،  الورأل  اسجي ، ق 2
إح   3 م و  اينجص،  جايم  اوا    اسنهذوه،  اذس ب  ا شوح  اقجنذص  المنا، لصجمو  الاتا م،  اراء   ذ ،  ء  اتو    اعويا، 

 .  375، ق1952
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اشووو ك اوووذ م ئلوووج ليأل وووج لحووومم  لوووص  انقوووذم لع نوووج ينذاوووه ذلقوووم وع   ألتوووام   ذلحووو   الاتوووا م  وووا
 الم ص لث  أص   مه األم ئص ليأل ج لص  الج  ذاذ لح  للكص ذلشوووذع م ئلووج، ذال  تصووذو إيبووج  
 اشوو ك األوو  أسووج   سووتحجاة لحألووه أذ اوومم لشوووذا ته، ألووج إو  اووم  عوو ص ليألووغ  اشوو ك أصوو  يبوو  

بووو ص  سووتنم إاووو  ا ووو  ظوووجاو  وووا  اصووك   روووذا  اتلسوووك يوووه  وووا ي   الاتووا م النعوووم م لحألوووه ذاوووذ 
و  كجص لح   الاتا م ش ئج ا و  انقذم  قم  اش ك   .  1 صفتهلذ رهة ك  حجل  ذ  

 وووإو  تخألوووف  الحووو  يوووجص تاووولص شووو ئج آخوووو ا وووو  انقوووذم  قوووم  اشووو ك صوووفته ذ اتيوووو يوووجب  
 ذيجاتجاا ال لرج  األحلج ة  ارا ئ ة  ا اوع  احجاة.

توب  اقوووجنذص أص  كوووذص اكووو   اتوووا م سوووي  ذ رووو  أص  كوووذص لشووووذاج ذا وووو  شووو : السةةةبب-4
 .  2لخجاف األنظجم  اعجم ذ يم   ذ فتوض أص  كذص لشوذاج لج ام  قم  اما   األ  ا و واك

ذ عوف  اسي  يمنه اذ  ا وض  اليجشو  اوه  قصم  الألتام  اذصووذ  إا ووه لووص ذو ء  اتا لووه 
اووذ أص  الحوو  رووذ   لووص  سووم  يلووجو   اتووام  الووم ص،  –  جمكلووج  قووج  اوو -ذ افووو  ي نووه ذيوو ص  الحوو 

  .3ألج  اسي   رذ   لص  سم  الجو   اتام  الم ص
ذسووي   الاتووا م  وووا  اشوو ك اوووذ  اع نووة  اتووا أمإل إاووو  إصووم وع، أه  اع نوووة يوو ص  اسوووجح  
 ذ السووتف م، ذ روو  أص  كووذص سووي   الاتووا م لذرووذم  ذلشوووذاج ا ووو لخووجاف األنظووجم  اعووجم ذ يم  

ال أصووي   الاتووا م يووجب  ذتبي قووج اووواك  يبوو   اتووا م لووص  ذنووأل األوو   اشوو ك ذ ووجء اووم ص نلووجو أذ ذ    
ذ جء اثلص ي أل ي إل ماجو  لث ، ذلت  حوووو  اشوو ك ذ ووجء  اووم ص نووجئم ذنووإل تحو وووع ثووم أيبوو   اووم ص 
أذ  سووو أذ  نقاوو  يسووي  لووص أسوويج   النقاووجء كجاذ ووجء أذ  القجصووة يبوو   اتووا م  اسووجح   ووا 

 .4ااذ   سييهك  اش  
و  كجص  اتا م  الذنووأل األوو   اشوو ك يوومذص سووي   ووجص  اتا لووه  كووذص يووجب  ذ سووتب أل  اتلسووك  ذ  
يهووو   اوويب ص  ال سوو  األوو   نعووم م  اسووي   ووا لذ رهووة  السووتف م   ذ  أذ حجلوو   اشوو ك سووو ئ 

به ووو ت   ان ة ذاكنه ال  ستب أل  اتلسك يهو   ايب ص  ا لذ رهة  احجل  حسص  ان ووة تبي قووج اليوومأ
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اووو   ووا  الرووج   اترووجوه أذ  الوومنا  وو   لكووص  البجايووة يق لووة  اشوو ك إو  كووجص  اسووي  أذ   1 ام ذع
  ام  أل لص إصم و  اش ك اا لشوذع.  

إا  رجن   اشوذب  الذاذا ة انجك شوذب شووكأل ة  روو  :  لشيكلالشروط الشكلية    -ثانيا
ألوو  أنووه صووك لحوووو ذ وو  شووك  ا تذ  واج اصحة  اش ك، ذلص خ    اتعو ف  اوه نملنجع األشوو ك

لع ص حممع  اقجنذص،  تا  ذأنه  ر  أص  كذص  اش ك لحوو  لكتذيووج، ذأص  تاوولص لرلذاووة لووص 
  اي جنجإل حمماج  اقجنذص.  

ذلووص ثووم  ووإص تحو ووو أه سوونم األوو  شووك   اشوو ك ذاووذ كووجص لسووتح    م ء يلروووم  البوو ع 
 و   شخجق  الوكذو ص  ا  الووجم  ا ذاكص إو  خ  لص أحم  اي جنجإل  ارذاو ة أذ تم سحيه األ 

لص  اقجنذص  اترجوه ال  عووم شوو كج ذ وو  لووج نووق األ ووه  الشوووع  ووا  افقووو    خ ووو  لووص  الووجم    474
 . 2 اسجيقة

ذسنتعوض إا   اي جنجإل   اا ل ة  اذ ر  تذ  واج  ووا  اشوو ك  اتووا حوومماج  اقووجنذص، ثووم رووا ء 
 وووة  اتوووا  لكوووص األلتعوووجلأل ص إاوووج تهج ذأخ وووو  جو تخألوووف اووووع  اي جنوووجإل، إاوووج ة إاووو   اي جنوووجإل  الخت  

 ( ذواك األ   انحذ  يتا:   اي جنجإل  الحظذو إمو رهج
لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه  ارا ئووووه األووو  اووووذو   472نصوووإل  الوووجم  : البيانةةةات اإللزاميةةةة-1

  اتجا ة  ا  اش ك:   اا ل ة تذ  و  اي جنجإل  
 ي كتب بها:  لتذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة ا -أ

ذ قووج اهووو   اي ووجص  روو  أص  ثيووإل  اشوو ك  ووا لحوووو لكتووذ  ذأص توووكو كأللووة شوو ك  ووا لووتص 
  اسنم.
: إص  اكتجيووة ذسوو ألة اوووذو ة ذلهلووة ذواووك حتوو   تسوون  اكج ووة الشةةيك فةةي محةةرر مكتةةوب-

أبو ف اوع  اذونة لعو ة كج ة  اي جنجإل  اتا تمذو  ا لتص  اش ك،  جاش ك اليم ذأص  كذص لحوو  
تذيوووج ذ ووو  أصوووذ  ذنذ اوووم حووومماج  اقوووجنذص حتووو   كوووذص صوووجاحج ذنوووجي  األتوووم ذ  ذ رووووه لروووو  لك

 انقوووذم، ذ اعيوووو  لوووص شووووب  اكتجيوووة اوووا تووومل ص كفج توووه  او ت وووة يح ووو  ال  ح ووو  إاووو  أه ذنوووجئأل أذ 

 
  .46 اسجي ، ق أل الور كو م،اا و ايج   1
ذ اتذا أل،  اقجاو ،    2  األنشو  م و  افرو  ذ  حكجم  اقاجئ ة،  يجاقو و إل  لمالة  نجنذن ة  قه ة  مو سة  لحلم لحم ، رو ئم  اش ك، 
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 تفجنووجإل خجورووة انووه، ذ  لووج  تعألوو  يجالووجم   اتووا  كتوو  يهووج ذاأل هووج  اشوو ك  ألووم  حوومم  الشوووع يوومص 
و  لعوو ص أذ نلووجوج تصوومواج  اينووذك، ذاووم  حوومم كووواك لووجم   اشوواء  اوووه  كتوو  يهووج ذ    كت  األ 

نلج إو  كجص يقألم  اوصجق   لكص األينووك و اووه  ص  اعوووف اووم  رووو األوو  كتجيووة  اشوو ك   اش ك، ذ  
 .  1يقألم  اوصجق ذخش ة أص  كذص نم أصجيه تعم   يعم خوذره لص  م  الستف م

اكتجيووة ي جنووجإل  اشوو ك، كلووج  لكووص أص تكووذص  اكتجيووة ة كلووج أص  الشوووع اووم  شووتوب ا ووة لع نوو 
يخووب  ووم  اسووجح  أذ يخووب  ووم  السووتف م أذ أه شووخق آخووو، ذاكووص  اتذن ووأل اووذ  اوووه  روو  أص 

  كذص يخب  م  اسجح . 
ذيوووجاوام لوووص أص  اقوووجنذص ال  شوووتوب  األروووذء إاووو   سوووتعلج  ذو  لوووص نوووذع لعووو ص ذلذحوووم  وووا 

نشووجء  اشوو ك،  ووإص  اعلوو   اينكووا سووتقو األوو  اوووف لعوو ص لوو م ع أص  ال سسووجإل  اينك ووة   تحو ووو ذ  
 الفتووذح اووم هج حسووجيجإل  ووتم  اتعجلوو    هووج يجاشوو كجإل، ح وو  تقووذم يتسووأل م أصووحج  اوووع  احسووجيجإل 

 537ص غ ش كجإل لص أر   ستعلجاهج انم  احجرة، ذاووذ لووج رسوومع  الشوووع  ارا ئوووه  ووا  الووجم  
: "... علةةى كةةل مصةةرفي إعةةداد صةةي  نووهلووص  اقووجنذص  اترووجوه  اتووا توونق األوو  أ 7ذ  6 افقوووت ص

للشيكات تسةةلم مجانةةا ألصةةحاب الحسةةابات الجةةاري فيهةةا التعامةةل بالشةةيكات  علةةى كةةل مصةةرفي 
يسلم لدائنةةه صةةي  شةةيكات بيضةةاء للةةدفع بموجبهةةا مةةن خزانتةةه أن يكتةةب علةةى كةةل واحةةدة منهةةا 

ال يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخ  فة... ". الاسم الشخص الذي سلمت إليه وا 

ذنم روإل  اعجم  أص  اينذك تقمم م جتو ش كجإل لبيذاة ذيووماذ ص لتل ووا  ذنلووجوج لختألفووة لووص 
 ينك  خو يح   ال  يق  ألجم  اسجح  سذ  لألئ  افو اجإل ذ اتذن أل. 

 جاكتجية إو  شوب رذاوه  نشجء  اش ك ذيمذنهج ال  لكص تم ذاه ذن جله يذظ فتووه كوومم   ذ ووجء 
   انقذم،  يوومذص كتجيووة ال ذرووذم األشوو ك ذيجاتووجاا ال ذرووذم األحلج ووة  ارا ئ ووة لح ام   الب ع تح   

 األش ك.  
إص وكو كأللووة شوو ك  ووا  اسوونم لووص شوومنه تل  وواع اووص ا وووع لووص : ذكر كلمة شيك في السند-

  ذو    اترجو ة  اتا تتشجيه لعه، ذيووواك نتفووجم  أه  اتيووج  يوو ص  اشوو ك ذ اسووفترة ذ اسوونم  لووو، 
و  اووم  شووتل  اشوو ك األوو  اوووع  اتسوول ة  إنووه ال  عتيووو شوو كج ذاكووص  لكووص  اتيووجوع سوونم  اتووو ف   ذ  

 يم ص.  
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ذ ر  األ   اينذك لو اج  أص تكذص  اش كجإل  اتا تسألم األعلوو ء لتاوولنة اوووع  اعيووجو ،  قووم 
أاووام  الشوووع  اينووذك انووم نيذاهووج لوون  م ووجتو شوو كجإل اعل ئهووج أص  تاوولص نلووذوج  اشوو ك ي جنووجإل 

ج  تعألوو  يجاسووجح  ذ سووم  اينووك  السووحذ  األ ووه أذ أحووم  وذاووه ذونووم  اشوو ك لوو  لحوومم  تذاوو  كوو 
ذ سووم  اعل وو   اوووه تسووألم  اووم تو ذونووم حسووجيه، كلووج وتوو  رووا ء إل األوو  كوو  لصووو ا  سووألم ام ئنووه 

 1ص غ ش كجإل ي اجء ال تتذ و األ   اي جنجإل  ا الة

ج ذيجاتووجاا ال م وو إص امم وكو كأللة ش ك  ا لووتص  اسوونم  فقووم  اشوو ك صووفته ذ صووي  سوونم  اج
 لرج  األحلج ة  ارا ئ ة.  

 روو  أص  شووتل   اشوو ك ألووو  لذرهووج لووص أمر غير معلق على شرط بدفع مبل  معين:   -ب
 اسجح  إا   السووحذ  األ ووه يجاووم أل اووم   البوو ع تكتوو  اووجم  صوو  ة   لووو يجاووم أل األوو   انحووذ 

و  ذرووم   لووو      اتجاا:  م عذ   لو  اسوو م......... أذ احجلألووه، أص  كووذص ا ووو لعألوو  األوو   روو ذ  
و  كوووجص لعألقوووج األووو  شووووب أذ حووومم اوووه أرووو  لع نوووج  شووووب أذ لووووتيب يحألوووذ  أرووو  لعووو ص األذ وووجء، ذ  
األذ جء،  إص او   اشوب يجب  ذ ر   اذ ووجء يجاشوو ك انووم  البوو ع األ ووه ذكوو  شوووب لخووجاف اووواك 

و  نوومم  اشوو ك األذ ووجء نيوو   ا ووذم  العوو ص   ووه كتووجو و    وع  كووذص ذ روو  صووم عتيووو كوومص اووم  كووص، ذ  
 لص  اقجنذص  اترجوه.   500 اذ جء  ا  ذم تقم له ذاذ لج نصإل األ ه  الجم  

ذ  لو يجام أل  ر  أص  نص  األ  ليألغ لحمم لووص  انقووذم، ذال  ووم أل  اسووجح   اشوو ك حتوو  
 حوومم  اليألووغ   ووه كتجيووة يووج حوف أذ   ونووجم أذ الووج لعووج، ذاووو  اكووا  وو مه  اشوو ك حق قووة ذظ فتووه 

ص أرألهووج ذاووا أنووه أم   ذ ووجء  قووذم لقووجم  انقووذم،  ووإو  كتوو   اشوو ك يووج حوف  اكجلألووة لوو   اتووا ذرووم
، ذأسج  اووو   اتفصوو   أص 2ذيج ونجم لعج  جاعيو  انم  الخت ف األليألغ  الكتذ  يج حوف  اكجلألة

 الشوع   توض أص كتجيووة  اليألووغ  احوووذف تكووذص ينووجء األوو  انج ووة انووم كتجيتهووج األوو  خوو ف أونووجم 
و  كتووو   اليألوووغ اوووم  لوووو إل سوووذ ء يوووج حوف  اكجلألوووة أذ يج ونوووجم 3سوووه   اخبوووم   هوووج    اتوووا نوووم ، ذ  

و   479 جاعيو  انم  الخت ف  نألهج ليأل ج ذاذ لج أكمته  الجم   لص  اقجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه، ذ  
   .كجص لذاذع  اش ك أه شاء ا و  انقذم    نكذص يصمم ش ك يجالعن   اقجنذنا

 
 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه. 7ذ 6 قو   537جم  لأنظو  ا 1
  ارا ئوه   اقجنذص  اترجوه لص   479 الجم   2

 .  312سل حة  اقأل ذيا،  الورأل  اسجي ، ق  3
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 السووحذ  األ ووه اووذ  اوووه يجةةب عليةةه الةةدفع  المسةةحوب عليةةه : ي اسم الشخص الذ  -ج
 صوومو إا ووه ألووو  اسووجح  يووم أل ن لووة  اشوو ك ذ ألتووام يذ ووجء  اشوو ك إاوو   السووتف م ذخألووذ  اشوو ك لووص 

لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه   474ي جص  سم  السحذ  األ ه  فقمع صفته كش ك، ذأذريإل  الجم   
لجا ووة أذ لصووألحة  اصووكذك  ايو م ووة أذ لصووألحة  سووةأص  كووذص  السووحذ  األ ووه لصووو ج، أذ ل س

 اذم ئوووأل ذ  لجنوووجإل أذ  اخا نوووة  اعجلوووة أذ نيجاوووة لجا وووة، كلوووج ال  روووذا سوووح   اشووو ك إال األووو  
ل سسووة  اقوووض  ايألوومه أذ صوونجم    اقوووض  اف حووا  اتووا  كووذص اووم هج ذنووإل إنشووجء  اسوونم وصوو م 

  يلقتاووجع األسووجح  أص  حوو لووص  انقووذم تحووإل تصوووف  اسووجح  يلذروو   تفووج  صووو   أذ اوولنا 
 . 1 تصوف  ا اوع  انقذم يبو قة إصم و  اش ك

ذ اعألة لص  شتو ب  الشوع  ارا ئوه أص  كذص  السحذ  األ ه لصووو ج أذ ل سسووة لجا ووة اووذ 
تووذ  و  ااوولجص األلسووتف م، ذتشوور أل    ووو م األوو  إ ووم ع ألووذ اهم  ووا  اينووذك األحووم لووص كل ووة  انقووذم 

لووص  477 لكص أص  حوووو  اشوو ك  لووو  اسووجح  ذواووك ذ قووج األلووجم  ه   التم ذاة، لأل   شجو  إا  أن 
 اقجنذص  اترجوهً   لكص تحو و  اش ك  لو  اسجح  نفسووه ذ رووذا تحو ووو  اشوو ك احسووج  شووخق 
لووص  ا  وووو ذال  روووذا سوووح   اشووو ك األووو   اسوووجح  نفسووه إال  وووا حجاوووة سوووحيه لوووص ل سسوووة األووو  

    اش ك احجلأله ". اول سسة أخو  للألذكة األسجح  نفسه ذيشوب أال  كذص  
ذالج كجص  اذ جء يجاش ك  ووتم م ئلووج لووص خوو   ينووك،  جاحجلوو   شووعو يجبلئنووجص إاوو  حووم كي ووو 
ص كوووجص اوووو  ال  تحقووو   عووو  إال   وووا نيوووذ  شووو ك األذ وووجء يلسوووتحقجته للوووج  ا وووم  اتعجلووو  يجاشووو ك، ذ  

ء كجلألووة األوو  و يتذ  و وص م كووج ا اووم   اينووك  السووحذ  األ ووه، ذاووواك ال تتلتووأل  اشوو كجإل يقووذ  إيوو 
 . 2خ ف  انقذم ذاواك  لكص األم ئص  شتو ب امم  اذ جء اه يبو    اش ك

إص تع  ص لكجص  اذ ووجء يجاشوو ك  كتسووا أال ووة يجا ووة بيان المكان الذي يجب فيه الدفع:   -د
خجصوووة العو وووة  الحكلوووة صوووجحية  انظوووو انوووم حصوووذ  نوووا ع حوووذ   اذ وووجء يق لوووة  اشووو ك كلعو وووة 

   ا حجاة تنجاع  اقذ ن ص يسي  تم ذ   اشوو ك  ووا اووم  يألووم ص لختألفووة، كلووج ي   اقجنذص  اذ ر   اتب

 
 . لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه 1 قو   474 الجم   1
 .  299سل حة  اقأل ذيا،  الورأل  اسجي ، ق 2



 

51 

أص لكوووجص  اذ وووجء  حووومم  اعلألوووة  اتوووا  رووو  أص توووم أل يهوووج ن لوووة  اشووو ك إو  حصووو  خووو ف حذاهوووج 
 . 1  اش كذتع  ص  الكجص  اوه  ر    ه  ام أل لوتيب أ اج يلعو ة  اينك  السحذ  األ ه  

ج  نوووه   سوووو األووو   السوووتف م لوووص  اشووو ك تحصووو أله مذص هلووو ذ عوووم تع ووو ص لكوووجص  اذ وووجء ألوووو  ل
انجء، ذاجم  لج  كذص  وع لص  وذع  اينووك  اوووه  ذرووم يووه حسووج   اعل وو   اسووجح  ذتظهووو أال ووة 

 .2إمو ج لكجص  اذ جء  ا تحم م  اقجنذص  اذ ر   اتبي  
إل إص امم وكو ي جص لكجص   نشجء أذ لكجص  اذ جء ال  فقم  اش ك صفته كشوو ك، ح وو  نصوو 

: إذا خةةال السةةند مةةن أحةةد البيانةةات المةةذكورة لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه األوو  أنووه  473 الجم   
 في المادة السابقة فال يعتبر شيكا إال في األحوال المنصوص عليها في الفقرات اآلتية:  

إذا خال الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانةةب اسةةم المسةةحوب عليةةه   -
الوفاء  فإذا ذكرت عةةدة أمكنةةة بجانةةب اسةةم المسةةحوب عليةةه فيكةةون الشةةيك واجةةب   انيعتبر مك

ذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرهةةا يكةةون الشةةيك واجةةب الةةدفع  الدفع في المكان المذكور أوال  وا 
 في المكان الذي به المحل األصلي للمسحوب عليهً .  

م تووم  ووا  الكووجص  اليوو ص يرجنوو  نوو  إص  اشوو ك  اوووه اووم  وووكو   ووه لكووجص إنشووجئه  عتيووو إنشووج ع
 سووم  اسووجح ، إص ي ووجص لكووجص   م ء  ووا  اشوو ك اووه أال ووة  ووا تحم ووم لذ ا ووم تقووم م  اشوو ك األذ ووجء 
ذاوع  المم يجخت ف لج إو  كجص  اش ك  ستح   ام أل  ا و إل  الكجص  اوه تم إنشووج ع   ووه أذ  ووا 

 لكجص آخو.  
 ذلج 20ر  األ  حجلأله أص  قمله خ       إو  كجص  اش ك صجمو ذنجي  األم أل  ا  ارا ئو،

و  كووجص صووجمو  خووجوج  ارا ئووو ذنجيوو  األووم أل   هووج   روو  تقم لووه إلووج  ووا لووم    ذلووج إو  كووجص  30ذ  
لووج  ووا لووم   أحووم اصك صجمو  لص أذويج أذ لووص   ايألووم ص  البألووة األوو   ايحووو   يوو ض  التذسووب، ذ  

كووجم  التعألقووة يتنظوو م  اصوووف، ح  ذلووج إو  كووجص  اصووك صووجمو   ووا أه يألووم آخووو لووأل لو اووج     70
 . 3  صم وعذتسوه  يرج   الوكذو  لص  ا ذم  الع ص  ا  اش ك كتجو و  

 
ذ اقجنذص  ارنجئا  ة اقجنذن   ) اشكأل جإل النرا   خاو:    1 لرألة األش ك  ا  اقجنذص  اترجوه  ذ اتشو أل.   (.   اقاجء 

   .19، ق1999،10امم،
خأل فجتا،    2 يجاش كايم  اوحلجص  األلتعجل   م و  اخألمذن ة،  ارا ئو،  ابيعة    ، ا  اقجنذص  ارا ئوه  القجوص   احلج ة  اقجنذن ة 

 .  25 ق، 2009  ذا ، 
 رجوه  ارا ئوه. تلص  اقجنذص  ا 501 نظو  الجم   3
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 ر  أص  حتذه  اش ك إا  رجن   اي جنووجإل  اسووجي  بيان تاريل إنشاء الشيك ومكانه:   -ه
 وكواج، تجو و إنشجء  اش ك ذلكجنه ذاو  لج س تم تي  نه األ   انحذ  يتا:  

 لشيك:  ا  تاريل إنشاء -
 عم تجو و إنشجء  اش ك أذ تجو و تحو وع لص  اي جنجإل   سجس ة  اتا  ر  أص  شووتل  األ هووج 
 اشوو ك، ذتعووذم أال ووة ذرووذم تووجو و إصووم و  اشوو ك اعووم  أسوويج  تتلثوو   ووا لعو ووة أاأل ووة  اسووجح  

و ووة لعلووص  اقووجنذص  اترووجوه(  501يتجو و تحو وع األش ك، تحم م آرج  تقم م  اش ك األذ ووجء ) الووجم  
لووج إو  صوومو اووو   اشوو ك  ووا  تووو   او يووة إو  تذنووف  اتووجرو اووص م ووأل م ذنووه،  اتحقوو    لووج إو  كووجص 

  اسجح   لألك وص م  ام   السحذ  األ ه  فا  اش ك انم إنشجئه.  
ذ عتيو تووجو و  اشوو ك شوووبج رذاو ووج ذالالووج حتوو   كتسوو   اسوونم ذصووف  اشوو ك، ذاووو   اي ووجص 

تث ووو صووعذيجإل  ووا  اتبي وو   اعلألووا كلووج أنووه لووص أكثواووج إثووجو  ا   اا لووا لووص أكثووو  اي جنووجإل  اتوو 
 .1األخ  جإل  افقه ة ذ اقاجئ ة

" إن الشيك واجب الوفاء لدى االطالع لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه:    500ذحس   الجم   
ذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتةةاريل  وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وا 

   .يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه" رهإلصدا
ذنوووم  فوووذض  اسوووجح   السوووتف م حووو  ذاوووأل توووجو و اسوووح   اشووو ك   سوووح   اشووو ك ذ ذنعوووه 
ذ سألله إا   الستف م يمذص وكو تجو و،   قووذم اووو    خ ووو يذاووأل  اتووجو و ذ ووا اوووع  احجاووة  عتيووو 

و ووض ذ ووجء شوو ك م  اش ك صح حج ذ سم   اسجح  لسجءاة رنجئ ة إو  ثيإل أص  السحذ  األ ووه نوو 
 .  2اعمم ذرذم وص م كجف

 يمنه:  1990-04-22ذنم ناإل  الحكلة  اعأل ج  ا نو واج  اصجمو يتجو و 
"لووص  القوووو نجنذنووج أنووه إو  نوومم  اشوو ك األذ ووجء نيوو   ا ووذم  العوو ص   ووه كتووجو و  صووم وع  كووذص 

إصووم و  اشوو ك   وذ ر   اذ جء  ا  ذم تقم له، ذلص  القوو أ اج أص امم  سووت فجء  اووم ص  ووا تووجو 
ذتقوووم م  الحترجروووجإل ال  سوووقب حووو   احجلووو   وووا  سوووت فجء م نوووه  اووووه  يقووو  نجئلوووج يكووو  لوووج اوووه لوووص 

 
  .  314ق ، لحلم سع م نلذو،  الورأل  اسجي  1
ا ئة   2 لرألة  الحجلا،  لمذنة  اترجو "،  اراء   ذ ،  لسترم إل  األش ك  ا اذء  "لظجاو  احلج ة  ارنجئ ة  م ذمه،  اب فة 

 .  76، ق1999، 35 الحجل ص يلو كش،  اعمم
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الجنجإل إا  أص  تم ذ جء ن لة  اشوو ك، ذالووج كووجص لووص  اثجيووإل  ووا ناوو ة  احووج  أص حجلوو   اشوو ك 
نووومم  حترجروووجإل يلرووووم أص تيووو ص اوووه أص وصووو م  اشووو ك ال   بوووا ن لتوووه  وووجص  الرألووو   اقاوووجئا 

 .  1جئه األ  لصمو  اش ك يم أل  اليألغ ذ اتعذ ض كجص لبي   اقجنذص  اتبي    اصح  "قاي 

لص  اقجنذص  اترجوه وت  او لة لجا ة األوو  كوو  لووص  537ذ الشوع  ارا ئوه يلذر   الجم  
أصوومو شوو كج اووم  يوو ص   ووه لكووجص إصووم وع أذ تجو خووه، أذ ذاووأل يووه تجو خووج لوواذو ، أذ لووص سووح  

  لووص  اقووجنذص  اترووجوه تقوومو 474 ئووجإل  النصووذق األ هووج  ووا  الووجم  اهش كج األ  ا ئة خ ف  
 م نجو را ئوه   100% لص ليألغ  اش ك، ذال  رذا أص تكذص اوع  ا و لة أن  لص  10

 عم لكووجص إنشووجء  اشوو ك لووص  اي جنووجإل  اهجلووة، ذتيوومذ أال ووة واووك  ووا مكان إنشاء الشيك:  -
جص إنشووجء  اشوو ك اوووذوه األلنجااوووجإل لكوو تحم ووم  الختصووجق  اقاووجئا  الحألووا، كلووج أص تحم وووم 

، ذال  شووتوب  اقووجنذص 2 انجشووئة اووص  اشوو ك احسووج   الووم   اتووا  تعوو ص اوووض  اشوو ك خ اهووج األذ ووجء
و  اووم  يوو ص  ووا  اشوو ك لكووجص  أص  كذص لكجص   صم و اووذ نفسووه  الكووجص  اوووه  روو    ووه  اووم أل، ذ  

لوووص  اقووووجنذص  473/4لووووجم   ا  نشوووجء  عتيووووو إنشوووج ع  ووووا  الكوووجص  اليوووو ص يرجنووو   سووووم  اسوووجح  )
و  ام  تالص  اش ك لكجص لي ص يرجن   سم  اسجح   اتيووو  اشوو ك يووجب ،   اترجوه  ارا ئوه(، ذ  

لووص نفوو   اقووجنذص اجنوو   اسووجح   اوووه أصوومو شوو كج ذاووم   537ذلص رهة أخو  ذيلذروو   الووجم   
تقووو  اووووع  أص وووا  الجئوووة لوووص ليألوووغ  اشووو ك ذال  روووذا  10 يووو ص   وووه لكوووجص إصوووم وع ي و لوووة نووومواج 

  ا و لة اص لجئة م نجو.  
 حتووو  تذن وووأل  اسوووجح  أال وووة خجصوووة  ص اوووو  : توقيةةةع مةةةن أصةةةدر الشيك السةةةاحب  -و

 اتذن ووأل اووذ أسووج   اتووا م  اسووجح ، اووواك  حوووق  اينووك انووم  ووت   احسووج  األوو   احصووذ  األوو  
إا ووه لووص  جإل انلووذوج  اوووه  ألتووام  اعل وو  يجسووتخم له  ووا تذن ووأل شوو كجته، ا ووتلكص انووم تقووم م  اشوو ك

لاجاج   اتذن عجإل  اتا تحلألهج يووجانلذوج  الذرووذم انوومع ا تحقوو  يووواك لووص صووم  صوومذو  اشوو ك 
 . 3لص  اسجح 

  جاتذن أل اذ أام ي جص  ا  اش ك ذاذ تعي و اص إو م   اسجح   ا  اق جم يجاعل   الجمه. 

 
  .105، ق 1919 الحكلة  اعأل ج،  اعمم  اثجنا،    الرألة  اقاجئ ة، 1

 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه. 501نظو  الجم  أ 2
 .56األا رلج   ام ص اذض،  الورأل  اسجي ، ق 3
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اهووج،  لووةإو  خوو   اشوو ك لووص تذن ووأل  اسووجح   عتيووو ذونووة ال ن  : خلةةو الشةةيك مةةن التوقيةةع-
ذواوووك  ص تذن وووأل  اسوووجح   عتيوووو لوووص  اي جنوووجإل  ا الوووة  وووا  اشووو ك  عووومم  اتذن وووأل  توتووو  األ وووه 
يب نوووه، ذ ني وووا أص  كوووذص  اتذن وووأل ي وووم  اسوووجح   ووو   روووذا  سوووتعلج   ياوووة  اكجتيوووة  وووا  اتذن وووأل 
ص اسهذاة  اتاذ و   هج، ذ ص  أص  كذص  اتذن ووأل يأل ووة أخووو  ا ووو  اتووا كتوو  يهووج  اشوو ك،  ووإو  كووج

 .  1لحوو  يجاأل ة  اعوي ة رجا أص  كذص  اتذن أل يأل ة أرني ة ذ اعك  صح  
ذ عتم يجاتذن أل ذال  شتوب أص  تالص  سم  اسووجح  ذاقيووه لووجم م  سووم  اسووجح  لكتووذ  األوو  

 .  2 اش ك، كلج ال  شتوب  اتذن أل يو إل  األ ة  اتا يهج  اش ك
و  ام  كص  اش ك لذنعج  قم صفته كش ك ذاذ تالص كج ة اي جنجإل   خو ،  جاش ك ا ووو   ذ  

 الذنووأل ال حلج ووة اووه لووص بوووف  اقووجنذص  ارا ئووا، اكووص لتوو  ذنووأل  اسووجح  األ ووه ذاووذ األوو  ي ووجض 
أاووف إل األ ووه تألووك  احلج ووة لتوو   كتلألووإل كوو   اي جنووجإل   خووو  نيوو  تقووم م  اشوو ك إاوو   السووحذ  

ص بوووف  اسووجح ، لوو  األ ه، ذلوم اوع  اصحة إا  أص  الشوع ام  شتوب أص تكووذص كتجيووة  اي جنووجإل
 قووم  فووذض  اسووجح   السووتف م أذ أه شووخق آخووو، ذاألوو  اووو  ال  سووتب أل  اسووجح  أص  ووتلألق 

 .  3لص  الس ذا ة  ارا ئ ة يحرة أص  اش ك ذنعه األ  ي جض
لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه إو  كجص  اش ك لشتل  األ  تذ ن ووأل   480ذحس  نق  الجم   

كووجص لحتذ وووج األووو  تذ ن ووأل لووواذو ، أه ال تبوووجي  شوووك   أذ أشووخجق ا سوووإل اهوووم أاأل ووة  الاتوووا م يوووه 
 اتذن وووأل  وووا  انلوووذوج  الحفوووذظ اوووم   اينوووك أذ تذ ن وووأل أشوووخجق ذال ووو ص  وووإص واوووك ال  حوووذ  مذص 

 صحة  الذنع ص  يخو ص تبي قج اليمأ  ستق ا ة  اتذن عجإل.  
شوو كج ذنووأل و ذخ صة  اقذ  أص  اش ك إو  تم تحو وووع يكتجيووة كوو   اي جنووجإل ذاووم  ذنووأل، ال  عتيوو 

إصم وع ح   ال  لكص تقم له األسح  ذلص ثووم ال  عووم ذونووة ذ ووجء، ذخوو ف واووك أه تذن ووأل  اشوو ك 
مذص كتجية  اي جنجإل   خو  ال ت ثو األ  إصم و  اش ك ح    تم لووا  اي جنووجإل نيوو  تقووم م  اشوو ك 

 األذ جء لص بوف  الستف م.  

 
 34، ق 1995، م و  البيذاجإل  ارجلع ة،   سكنمو ة، المشكالت العملية في جرائم الشيكلصبف  لرمه اورة،  1
 .27ايم  اوحلجص خأل فجتا،  الورأل  اسجي ، ق 2
 .  45الورأل  اسجي ، ق  لحلم لحم ،  3
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نفسه، ذلأل واووك  ووإص  اقذ اووم ي     ص  أص  ذنأل  اسجح  األ   اش ك:  التوكيل في التوقيع-
 اعجلووة تر ووا  اتذك وو   ووا  اتذن ووأل ذاووو   اتذك وو  نووم  كووذص اجلووج أذ خجصووج يشوو ك لعوو ص،   سووتب أل 
 اذك    اتذن أل األ   اش ك ذ وكو   ه صفته كذك   ذاأللسحذ  األ ووه أص  تحقوو  لووص اوووع  اصووفة 

 الذكوو  ذ تحقوو  لووص م ني  صوف ن لة  اشوو ك، ذ قووأل األوو   اذك وو   اتووا م يوومص  تووجيأل حوكووجإل وصوو  
ذرووذم  اوصوو م نيوو  إصووم و  اشوو ك،  ووإو  أخوو  يهووو   الاتووا م ذنعووإل األ ووه  السوو ذا ة  ارا ئ ووة األوو  
إصم و ش ك يمذص وصوو م. "  لووص ذنووأل شوو كج يجان جيووة اووص شووخق ذاووم  كووص ذكوو   انووه  ووا واووك، 

و  أذ   أاإل اه نف   احقووذ   اتووا كج توو ذ   نووإل صي  يتذن عه لألالج شخص ج يلقتا   اش ك، ذ  
 .  1إا  لص اام  ان جية انه، ذ روه لث  واك األ  لص ترجذا حمذم ن جيته"

ذينجء األ  واك  إص لص  ذنأل اص  اسجح  يمذص تفذ ض لنه  عتيو أنه  عيووو اووص نفسووه ال 
اووص  اسووجح ،  جاسووجح  اووم تصوومو لنووه إو م   صووم و  اشوو ك ذاووم  فووذض واووك  اشووخق ذأاألوو  

ع  ل ثلج يمص سووو   اشوو ك أذ ذروومع أذ  سووتذا  األ ووه يم ووة    اظص أص  كذص واك  اشخق لوتكيج
   2ذس ألة ا و لشوذاة.

ذ اتسج    اوه نم  بوح يهو   اخصذق  تلحذو حذ  لج إو  كجص  رذا  الاتم م يجايصوولة 
 اتذن أل  اش ك؟

ذ ايصلة اا   ثو  اوه تتوكه   نجل  األ   اذو  األ   اتيجو أص يصوولجإل  ايشووو تختألووف 
يصلتجص أيم ، ذاذ لج  عبا  الصم ن ة األخووتم يجايصوولة األوو   الحوووو إل األمالاووة   يهيح   ال تتشج

األ  حاذو صجح   ايصلة ذلذ  قته األ  لج اذ لموج  ا  اذث قة، ذنووم يوومأ  اعلوو  يجايصوولجإل 
، 1902ثووم  ونسووج اوووجم  1901 ووا ل ووم ص   ثيووجإل لوووأل لبألووأل  اقوووص  اعشوووو ص  ووا يو بجن ووج اوووجم 

ق األووو  تاذ ووو أذ تا  ووف أذ تقأل وووم  اتذن ووأل  قوووب، ذ ايصوولة تعتيوووو نوو  ذنووجنذص  اعقذيووجإل  ارا ئووووه
 .  3 تفجنج إلاجء تلجلج لث    لاجء  اخبا

ذاأل   اوام لص  اتلجم  اتذن أل ييصلة   صيأل لص شمنه أص  ف م  ووا تحم ووم اذ ووة  اسووجح  
 يشووك  أكثووو منووة، ذ قألوو  لووص حووجالإل  الماووجء يتاذ ووو  اتذن ووأل  اخبووا  الاوولص  ووا  اشوو ك  ووإص

اقاجء  ال ويا ال  عتم ييصلة   صيأل  ا  اتذن أل،  قم سي  األلرألوو    األوو  أص أكووم األوو  أص  
 

  لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه. 481 الجم   1
 . 179ق .  2006 البذ   ا  اش ك، بلحا  ام ص إسلجا   األم  ام ص،  2
  .471 ق 2013،  ارا ئو، 2013، م و اذلة األنشو، جرائم التزوير في قانون العقوبات الجزائرينر لا رلج ،  3
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' اتذن أل يجايصلة ال  عتيو إلاووجء ذال  ألووام صووجحيه بجالووج أص  الشوووع  ال ويووا اووم  وونق األ ووه ال 
  1الص  اقذ ام  اعجلة  التعألقة يج ثيجإل ذال  ا  اقجنذص  اترجوه

ألسووجح  أص  ذنووأل  اشوو ك األوو  ي ووجض  وو   ووموج  اق لووة  اتووا ا   لكووص:  التوقيع علةةى بيةةاض-
 حوو  األلسووتف م تسووأللهج لووص  السووحذ  األ ووه ذ عتيووو  اشوو ك صووح حج، إو   سووتذ   كجلوو   اي جنووجإل 
ني  تقم له األلسحذ  األ ه  إو  حوو  الستف م لص  اش ك  اليألغ  التفوو  األ ووه ذتيوو ص أنووه ال  ذرووم 

 لإل  ارو لة.  نجاألسجح  لقجي  ذ جء ام   السحذ  األ ه 
 إابجء  اش ك الص صمو الصألحته ي  و إثيجإل  اق لة أذ  اتجو و أذ ا و واووك لووص ي جنووجإل 
 ف ووم أص لصووموع نووم  ووذض  السووتف م  ووا ذاووأل اوووع  اي جنووجإل نيوو  تقم لووه إاوو   السووحذ  األ ووه، 
خجصووة ذأنووه ال  ذرووم  ووا  اقووجنذص لووج  ألووام يوومص تكووذص ي جنووجإل  اشوو ك لحوووو  يخووب  اسووجح   قووب 

 أص  حل   اش ك تذن أل  اسجح .    ص تع
إو  كجنإل  اي جنجإل  الخت جو ة ال  توتوو  األوو  تخألفهووج : أثر تخلف أحد البيانات اإللزامية  -2

أ ووة آثووجو األوو  صووحة  اشوو ك  ووإص   لووو  ختألووف يجانسووية األي جنووجإل   اا ل ووة إو  لكووص ترائتهووج إاوو  
  اش ك.  ة  نذا ص أحمالج ال   ثو  ا صحة  اش ك ذ اثجن ة ت ثو  ا صح 

 اي جنووجإل  النصووذق األ هووج   أحوومإص تخألووف  :  البيانات التي ال يؤثر تخلفها علةةى الشةةيك  -أ
لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوووه  ووا  اشوو ك  وو مه إاوو  اوومم  اتيووجو  اسوونم شوو ك إال   472 ا  الجم   

 نف   اقجنذص:   لص 473لج  ستثنجع  الشوع يلذر   الجم  
جء،  ووإص  الكووجص  اليوو ص يرجنوو   سووم  السووحذ  األ ووه ذ وو حجاة خألذ  اش ك لص لكجص ي ووجص  ا-

  عتيو لكجص ذ جء. 

حجاووة تعوومم   لكنووة يرجنوو   سووم  السووحذ  األ ووه،  كووذص  اشوو ك ذ روو   اووم أل  ووا  الكووجص -
  الوكذو أذال.  

 ا حجاووة اوومم وكووو  اي جنووجإل  اسووجافة  اوووكو،  كووذص  اشوو ك ذ روو   اذ ووجء  ووا  الكووجص  اوووه -
 سحذ  األ ه.  ألل ذرم يه  الح    صألا ا

 
 اش ك ذمذواج  ا تما م ذظ فته كذس ألة ذ جء"،  الرألة  ال وي ة اقجنذص   الج  ذ القجذالإل،   اكو ج  اعلجوه، "اذ يب إنشجء  1
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حجاووة خألووذ  اشوو ك لووص ي ووجص لكووجص إنشووجئه،  عتيووو إنشووج ع نووم تووم  ووا  الكووجص  اليوو ص يرجنوو  -
  سم  اسجح . 

إص إثووجو  اوووع  اووم ذع ال تلنووأل لووص ن ووجم صووفة  اشوو ك كلووج أنهووج ال ترووومع لووص ن لتووه  اقجنذن ووة، 
ذيووة  القوووو  نجنذنووج عقي   ظ  لعتيو  ش كج ذتنعبف األ ووه  احلج ووة  ارا ئ ووة ذتسوووه األوو  سووجحيه  ا

ارو لوووة إصوووم و شووو ك مذص وصووو م إو  تيووو ص يووومص اووو   اوووه لقجيووو  ذ وووجء، ذلوووص  السوووتقو األ وووه أص 
 اقاووجء ال  ووذاا أه أال ووة الحتووذ   اشوو ك أذ شوووذبه أذ يذ اوو  إصووم وع، ذلووج  هووم اووذ  الظهووو 

أحووم ف  اخجورا األش ك، يلعن  أنه نم  كذص  اشوو ك لع يووج لووص ذرهووة نظووو  اقاووجء  اترووجوه اتخألوو 
أوكجنه  اشكأل ة أذ  الذاذا ة ذ كذص لص وع  ايب ص، اكص يب نه ال  حذ  مذص تسووأل ب  اعقووج  
أذ  ارووا ء األوو   اسووجح  إو  تووذ  وإل رو لووة إصووم و شوو ك يوومذص وصوو م لووص ذرهووة نظووو  اقاووجء 

 .  1 ارا ئا
 قووو  أذاوو  لووص  473توونق  الووجم  : البيانةةات التةةي يةةؤثر تخلفهةةا علةةى صةةحة الشةةيك -ب

فةةال يعتبةةر  472البيانات المذكورة في المادة  أحد"إذا خال السند من   اترجوه  ارا ئوه:    ذص اقجن 
 ذاا:  شيكا إال في األحوال المنصوص عليها... " 

إو  تخألوووف ي وووجص تذن وووأل  اسوووجح   يبووو   اشووو ك يب نوووج :  بطةةةالن الشةةةيك بطالنةةةا مطلقةةةا -
األوو  واووج  اسووجح  يووجالاتا م  م لبألقووج، واووك أص تذن ووأل  اسووجح   لثوو   الظهووو  الووجمه  اوووه  وو 

 اصوووو ا  اوووذ وم  وووا  اشووو ك ذمذنوووه  فقوووم  الاتوووا م وكوووص  اواوووج   يبووو  ذال تكوووذص األشووو ك أ وووة ن لوووة 
 .  2نجنذن ة

كلج أص إافج  وكو لقجي   اذ جء  توت  األ ه  ايب ص،  ص وكو ليألغ  اشوو ك يج اووج ة إاوو  
 الحوو   ووا  اشوو ك ذ نعووم م  الحوو   ثوو كذنه لص  اي جنجإل   اا ل ووة اووذ شوووب لذاووذاا يجاتيووجوع  ل

  مه إا  يب ص  اتصوف    تكذص األش ك أ ة ن لة نجنذن ة سووذ ء يذصووفه ذونووة ترجو ووة أذ سوونم  
 .  3اجم ج

 
، ق  2003لص نجنذص  اعقذيجإل"،  الرألة  اقاجئ ة،  اعمم   ذ ،    374األا يخذش، "سنم ش ك ذك ف ة تبي   أحكجم  الجم     1

 .  79ذ 76، 75
مو سة لقجونة ي ص  اقجنذص  ارا ئوه ذ اقجنذص  الصوه، أبوذحة مكتذو ع  اعألذم  ا  اعألذم  اقجنذن ة،   او و  اخاو، رو ئم  اش ك  2

 . 85، ق 2014-2013كأل ة  احقذ ، رجلعة  احجج اخاو، يجتنة، 
 .  85اا و ايج  كو م،  الورأل  اسجي ، ق  3



 

58 

 توت  األ  تخألف يعض  اي جنجإل   اا ل ة ترو ووم  اشوو ك : تحول الشيك إلى سند عادي  -
عجلووة ذلثووج  واووك خألووذ  اسوونم  الووص صووفته كسوونم ترووجوه ذتحذاووه إاوو  سوونم اووجمه،  خاووأل األقذ اووم 

لووص كأللووة شوو ك  ووا لتنووه، أذ كتجيتووه ي  ووو  األ ووة  اتووا حوووو يهووج، أذ إو  سووح   اسوونم األوو  ا ووو 
لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه، أذ إو  اوووم  ووووكو   وووه توووجو و   نشوووجء،  474لصووووف خ  وووج اووونق  الوووجم  

 ذكواك إو  ام  تالص  اش ك ألو  يجام أل لذرهج إا   السحذ  األ ه.  
مو سووة  اي جنووجإل   اا ل ووة  اذ روو  تذ  واووج  ووا  اشوو ك  تاوو  أص  اي جنووجإل  التلثألووة    لص خ 

 ا تسل ة ش ك األ  لتص  اسنم،   لو يمم ء ليألغ لع ص،  سم  السحذ  األ ه، لكووجص  اذ ووجء، ال 
تث و أه إشكج   ا  الرج   اتبي قا،  ص  اينك اذ  اوه  قووذم يإنشووجء ذبيجاووة م ووجتو  اشوو كجإل، 

يقج اوووع  اي جنووجإل، ألووج تووجو و إنشووجء  اشوو ك ذلكجنووه ذ اتذن ووأل األ ووه ذاووا ي جنووجإل لهلووة لسوو   النهج  
 رم   قذم  اسجح  يتمذ نهج األ  لتص  اسنم.  

خ صة لج سي  أص  اشوو ك  تل ووا يوونق  الشوووع  ارا ئوووه األوو  أحكووجم را ئ ووة ترعألووه أكثووو 
ن ووأل  اعقووج  أص  كووذص األذونووة تذ الجنج،  جاهمف لص  اتعجل  يهوع  اذونة اذ حلج ة  اثقة، ذ كفووا ا

لظهووو شوو ك، أه أص تتووذ و  اي جنووجإل   سجسوو ة تسوول ة  اشوو ك األوو   اسوونم،  سووم  السووحذ  األ ووه، 
 اتووا تعب ووه لظهووو شوو ك،  ص   خووو يكوو   اي جنووجإل   اا ل ووة  النصووذق  ذ اتذن ووأللقجيوو   اذ ووجء 

 توكووذص يعووض م األ هج  ا  اقجنذص  اترجوه ترعوو    شووخجق حوو ص  صووموذص شوو كجإل يوومذص وصوو  
 .  1 اي جنجإل الم  ا تهويذ  لص تبي    اعقذيجإل  التعألقة يرو ئم  اش ك

 تاوولص  اشوو ك يج اووج ة إاوو   اي جنووجإل   اا ل ووة يعووض  اي جنووجإل : البيانةةات االختياريةةة-3
تتعووجوض لووأل  أال الخت جو ة ذومإل  ا نصذق لتفونة لص  اقجنذص  اترجوه  رووذا إمو رهووج يشوووب 

، ذ ووا حجاووة خألووذ  اشوو ك لووص أحووم اوووع  اي جنووجإل  ووإص واووك ال  وو ثو األوو  صووفته جءبي عته كوومم   ذ وو 
كمم   ذ جء تقذم لقجم  انقذم، ذامف اوووع  اي جنووجإل اووذ ا ووجم  اوولجنجإل  احجلوو  األوو  أص ال تخووجاف 

 نق  ا  اقجنذص ذلنهج لج  ألا:  
 لووا، اا  الشوع ام  شووتوب تع وو ص  السووتف م  ووا  اشوو ك،  هووذ ا ووو إتعيين اسم المستفيد:    -أ

نلووج توووك ألووو تحم وومع إاوو   اسووجح  ذواووك ايووو ثوو   حووجالإل، توونق  الووجم   لووص  اقووجنذص  476ذ  
  اترجوه األ  أنه:  
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 " لكص  شتو ب م أل  اش ك: 
 إا  شخق لسل  لأل شوب صو    عيو انه يكأللة   لو أذ يمذنه.   -
 .  إا  شخق لسل  لأل شوب  عيو انه يكأللة ا    لو أذ افظ آخو يهو   العن  -
 األحجل " -

إص  اشوو ك  السووحذ  افجئووم  شووخق لسوول  ذ النصووذق   ووه أذ احجلألووه أذ لووج  وو مه إاوو  
او   العن   عتيو ش كج احجلأله، كلج أص  اش ك  اوه ام  وووكو   ووه  سووم  السووتف م  عووم يلثجيووة شوو ك 

 احجلأله.  
 ص جاشوو ك  اوووه  خألووذ لووص  سووم  السووتف م  عتيووو شوو كج صووح حج، ذال  توتوو  انووه  اوويب ص،  

  .1لألك ة  اش ك تتم يجاتسأل م ذواك اجئم ابي عة  اش ك كمم   ذ جء تروه لرو   انقذم
لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه  ارا ئووووه ال تكوووجم تخووووج اوووص  476إص   ذاوووجع  اتوووا ي نتهوووج  الوووجم  

  احجالإل  يت ة:  
و  تاوولص  اشوو ك -  اشوو ك يجسووم شووخق لحوومم ذ لوووع، ذ كووذص واووك يوووكو  سووم  السووتف م، ذ  
لووو لاووج ج السووم لووص حوووو  اشوو ك الصووألحته،  ووإص  اشوو ك  كووذص نووجي  األتووم ذ  يبو وو   شوووب  

 اتظه و، ذ كذص اه اوع  اصفة إو  خ  لص كأللة  لو ذام  تالص ايجو  أخو  تلنأل لووص  نتقجاووه 
   .يجاتظه و
 اشوو ك يجسووم شووخق لحوومم لووأل إاووج ة ايووجو  اوو    لووو، ال  كووذص نووجي  األتووم ذ  يووجابو  -

  اترجو ة.  
اش ك احجلأله، ح   أص  اشخق حجئا او   اشوو ك اووذ  السووتف م، ح وو  تنتقوو  لألك ووة اووو   -

 اشووو ك يجاتسوووأل م لوووص شوووخق يخوووو، ذ كوووذص اوووو   اشووو ك نوووجي  األتوووم ذ  ح ووو  أنوووه ال  شوووتوب  وووا 
  اش ك احجلأله  سم  الستف م.

 لووص  اقووجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه أص  كووذص 478أرووجاإل  الووجم  شةةرط المةةوطن المختةةار:  -ب
اش ك ذ روو   اووم أل  ووا لووذبص  ا  ووو سووذ ء يجالنبقووة  اتووا  ذرووم   هووج لووذبص  السووحذ  األ ووه أذ  

يلنبقووة أخووو ، األوو  أص  كووذص  ا  ووو لصووو ج أذ لكتوو  األصووكذك  ايو م ووة، ذاكووص ال  لكووص تع وو ص 
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اووووو   الووووذبص يووووجاوام اووووص إو م   احجلوووو  إال إو  كووووجص  اشوووو ك لسووووبو  أذ  الووووذبص لع نووووج يجاينووووك 
 وه أذ نف   ايألم.  ئ  الوكاه  ارا 

 من القانون التجاري .   499إلى  497  شرط الضمان االحتياطي المواد من -ج
نجمو  لج  ألرم إا   االجص  الحت جبا كذص  اش ك  عتيو أم   ذ ووجء اكوو   اسووفترة، كلووج أص 
أحكجم  االجص  الحت جبا اا نفسهج  القوو   ا  اسفترة، ذاذ اوولجص لقوومم لووص بوووف شووخق 

يليألووغ  اشوو ك كأل ووج أذ رائ ووج إو  تخألووف  الألتووام  الاوولذص اووص  اذ ووجء، ذ رووذا أص ء  اوولص  اذ ووج
 كذص  االجص  الحت ووجبا لووص  ا  ووو لجاووم   اسووجح  ذ السووحذ  األ ووه ذ ااووجلص كف وو  لتاووجلص 

 . 1ذ اتا له  اتا م صو ا
ذتخاووووأل شوووووذب صووووحة  ااوووولجص  الحت ووووجبا األقذ اووووم  اعجلووووة  اخجصووووة يج األ ووووة ذ اواووووج 

ص  كت   االجص سذ ء األ   اش ك أذ األ   اذونة  التصألة يه أذ يذونووة لسووتقألة أ  ذ اسي  ذ ر 
  هووج  الكووجص  اوووه تلووإل   ووه، ذ عيووو انهووج يكأللووجإل " لقيووذ  كاوولجص  حت ووجبا" أذ يم ووة صوو  ة 

 أخو  للجثألة ذلو ألة يتذن أل اجلص  اذ جء. 
ك إال إو  شوو  ذ عتيووو  ااوولجص  الحت ووجبا حجصوو  يلروووم تذن ووأل اووجلص  اذ ووجء األوو  ذرووه  ا

ال ام  ااوولجص  كجص صجح   اتذن أل اذ  اسجح ، ذ ر  أص  وكو  ا  االجص  سم  الالذص ذ  
لعبوو  األسووجح ، ذ يقوو   اتووا م  ااووجلص  الحت ووجبا صووح حج ذاووذ يبوو   الاتووا م  الاوولذص إال إو  
و  نووجم  ااووجلص  الحت ووجبا  كجص سي   ايب ص ا    ا  اشك  اتخألف أحم  اي جنووجإل   اا ل ووة. ذ  

 جاذ جء، كجص اه ح   اورذع األ   الالذص ذكج ة  الذنع ص.  ي 
لووص  اقووجنذص  515أرووجاإل  الووجم  : شةةرط "الرجةةوع بةةال مصةةاريف" أو "بةةدون احتجةةاج" -د

 اترجوه  ارا ئوه احجل   اش ك  اورذع األ   الظهو ص ذ اسووجح  ذا وووام لووص  الألووال ص إو  نملووه 
 يإل  اللتنجع اص  اذ جء يجحترجج.   ث األذ جء  ا  الم   اقجنذن ة ذام تم أل ن لته ذ 

 ذلووج إو   20نيوو   نقاووجء لووم  تقووم م  اشوو ك ذ القوومو      Protêt  Leذ ر  تقم م  الحترجج  
 ذلوووج إو  كوووجص صوووجمو  لوووص أذويوووج أذ لوووص أحوووم  30كوووجص  اشووو ك صوووجمو  ذنوووجي  األوووم أل  وووا  ارا ئوووو، 
 ا أه يألم آخووو، ذتسوووه  و  ذلج إو  كجص صجم  70 ايألم ص  البألة األ   ايحو   ي ض  التذسب ذ 

 
 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه.  497و رأل  الجم   1
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و  تووم  اتقووم م  ووا  ا ووذم   خ ووو 1  صووم وع يرج   الوكذو  لص  ا ذم  الع ص  ا  اش ك كتووجو و  ، ذ  
 . 2رجا تحو و  الحترجج  ا  ذم  اعل   اتجاا اه

ذ اورووذع يوو  لصووجو ف أذ يوومذص  حترووجج اووذ شوووب  خت ووجوه، ح وو   رووذا األسووجح  أذ أه 
ا  احجلوو  لووص  الحترووجج اللجوسووة حوو   اورووذع، ذال  عفووا اووو  عفوو لظهووو أذ اووجلص  اذ ووجء أص   

 اشوب  احجل  لص تقم م  اش ك  ا   ر   القوووو ذال لووص  اق ووجم يج خبووجو إل  ا الووة، ذاألوو  لووص 
لووص  اقووجنذص  518 تلسك ام  احجل  يعمم لو اج  او    ر  أص  ثيإل واك ذاذ لج أكمته  الووجم  

 . 3 اترجوه  ارا ئوه
وذح  ووا اووو   اشوومص اووذ لووج لووم  تذنووف لتجيعووة  اسووجح  األوو  ذرووذم لحاووو لبوو ذ اسوو     ا

  الحترجج؟  
نلوووج  تعألوو  يجاووماذ   اصوووو  ة  إص  الحترووجج يعوومم  اووم أل ال ا نوووة اووه يجاووماذ   اعلذل ووة ذ  
 قووب،  هووذ  عبوو   اووماذ   اعلذل ووة  ووا لذ رهووة  اسووجح  اووص بو وو  إاووج ة  يرووج   النصووذق 

ص  اترجوه  ارا ئوه، ذاو   تنجنض لأل ليمأ  اتقجمم  اوه اذ لووص نذ لص  اقج  501األ هج  ا  الجم   
 انظجم  اعجم ذلأل إرووو ء إل  اووماذ   اعلذل ووة  اتووا تتسووم يجاسووواة ذ افعجا ووة، ذ الحترووجج اوو   لووص 

 .  4 انظجم  اعجم ح    رذا  التفج  األ  امم إرو ئه
ذسووجئ  إثيووجإل و ووض  لووص جالحترجج يعمم  ام أل  لكص  الاتم م يووه إو  كووجص لذرووذم  كذسوو ألة 

 5ذ جء  اش ك يسي  امم ذرذم لقجي   اذ جء أذ امم كفج ته، ذا   كذس ألة ذح م   ثيجإل واك
ال  اتيووو  إو   الحترجج إرو ء نجنذنا اوذوه  ا حجاة امم  احصذ  األوو  ن لووة  اشوو ك، ذ  

األوو  ه  احجلوو  لهلوو ، ذنووم  فقووم حقووه  ووا  اووماذ   اصووو  ة،  هووذ لروووم إرووو ء شووكألا ال توومث و اوو 
  اماذ   اعلذل ة ذ يق  األحجل  ح   األرذء إا   اقاجء  ارا ئا ذ البجاية يحقه.  

 
 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه.  501أنظو  الجم   1
  .لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه 516نظو  الجم  أ 2

 اعمم  اذ جء.   لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه  التعألقة يجاورذع  523إا    515و رأل  الذ م لص  3
ا ئة  الحجل ص،   4 لرألة   شعجع،  رو ئم  اش ك"،  اارو  تبذو  النظذو  اتشو عا   " لواذكا،  لحلم  أ اج:  واك  أنظو  ا 

 .  80، ق 2000، 21 اقن بو ،  اعمم 
قجنذص   الج  الحلم افوذرا، "  نعم م  ال ذنة أذ امم كفج تهج كرو لة لص رو ئم  اش ك: إشكجالإل  اتبي  ،  الرألة  ال وي ة    5

 .  21، ق 2002ذ القجذالإل،  اعمم   ذ ، 
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 جالشوووع  ارا ئوووه نووق األوو  ذسوو ألة أخووو   لكووص  اتلجماووج كحرووة  ثيووجإل رو لووة إصووم و 
 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه.  536ش ك يمذص وص م ذاا شهجم  امم  ام أل  ا  الجم  

إل  الخت جو ووة ال  لنووأل لووص تذن ووأل  اعقذيووة األوو   اسووجح  إو  نووجإص تخألووف أه ي ووجص لووص  اي ج
 وتكووووو  أحوووووم  اروووووو ئم  التعألقوووووة يجاشووووو ك،   كفوووووا أص  كوووووذص  اشووووو ك لسوووووتذ  ج األشووووووذب  اشوووووكأل ة 

 ذ الذاذا ة.  
 
لنأل  الشوع  ارا ئوووه إمو ج يعووض  اي جنووجإل  ووا :  البيانات المحظور إدراجها في الشيك-4

تذ  قهج لأل بي عووة  اشوو ك يجاتيووجوع أم   ذ ووجء لسووتح   اووم أل م   اش ك األ  اك   اسفترة نظو  اعم
 ام   الب ع ذاا:  

لووص  اقووجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه ال  خاووأل  اشوو ك اشوووب   475ذ قووج األلووجم   :  شرط القبول  -أ
و  كتووو  األووو   اشووو ك ي وووجص  اقيوووذ  اوووم كووومص اوووم  كوووص، األووو  أنوووه  روووذا األلسوووحذ  األ وووه   اقيوووذ  ذ  

شووو و  ف وووم إثيوووجإل ذروووذم لقجيووو   اذ وووجء  وووا توووجو و  اتمشووو و، اكووو  تم اتمشووو و األووو   اشووو ك ذاوووو   ا
 اسفترة  اتا  لكص األسجح  أص  شتوب   هج ذرذ  اواهج األقيذ  حس  لج نصووإل األ ووه  الووجم  

 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه.  403
، ذاووذ ذنعنووا يووجاقيذ  تقووم م  اشوو ك األلسووحذ  األ ووه ي وووض  اتمكووم لووص ذرووذم لقجيوو   اذ ووجء

اصوووو ا  اووووه  ألتوووام يوووه  السوووحذ  األ وووه  وووا توووجو و  السوووتحقج ، ذاوووذ لوووج  تعوووجوض لوووأل    الاتوووا م
 بي عة  اش ك يجاتيجوع أم   ذ جء لستحقة   م ء ام   الب ع.  

إص  اسووجح  اووجلص األذ ووجء ذكوو  شوووب يإافووجء  اسووجح  لووص اووو  :  شرط عةةدم الضةةمان  -ب
نذص  اترووجوه  ارا ئوووه، ألووج قووجلووص  ا 482 االجص  عم كمص ام  كووص، ذاووذ لووج نصووإل األ ووه  الووجم  

األوو   490ح وو  نصووإل  الووجم  ،  يجانسية األلظهو  قم أر ا اه  شتو ب امم الجص  اذ ووجء يجاشوو ك
: " إن المظهر ضامن للوفاء ما لم يشترط خالف ذلةةك  ويمكنةةه أن يمنةةع تظهيةةره مةةن جديةةد أنه

 وحينئذ ال يكون ملزما بالضمان لمن يظهر لهم الشيك فيما بعد". 
: " إن الشةةيك واجةةب لووص  اقووجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه 500توونق  الووجم  : ألجةةلا شةةرط -ج

الوفاء لةةدى االطةةالع وكةةل شةةرط مخةةالف لةةذلك يعتبةةر كةةان لةةم يكةةن. إذا قةةدم الشةةيك للوفةةاء قبةةل 
، ذاأل ووه  جاشوو ك أم   ذ ووجء اليوم المعين فيه كتاريل إلصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمةةه"

جنا   ذو    اترجو ة،  تالص ألو  صجمو  لووص شووخق  سوول   اسووجح  ي  مذص  ئتلجص األ  خ ف
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إا  شخق آخو  سل   السحذ  األ ه يمص  م أل يلروم  الب ع ليأل ج لع نج اشخق ثجاوو  اووذ 
  الستف م.  

 تداول الشيكالفرع الثالث: 
نووم  واوو   السووتف م يجاشوو ك نقوو   احوو   اثجيووإل يووه إاوو  لسووتف م آخووو ذ ووجء اووم ص األ ووه اهووو  

و، ذنووم  نتقوو   اشوو ك لووص  السووتف م  ارم ووم إاوو  لسووتف م آخووو ذاكووو ،  محكووجم تظه ووو  اشوو ك خ وو   
نأل ألووة  السووتعلج   نووه لووص  اصووكذك  اتووا تتل ووا يقصووو ح جتهووج، ذاووذ أم   ذ ووجء ذاوو    ئتلووجص ذال 
 كووذص تم ذاووه يحرووم تووم ذ   اسووفترة ذ اسوونم  لووو، خجصووة إو  األلنووج أص لهوو  تقووم م  اشوو ك األذ ووجء 

نص و ،  قم  ظوو   ووا  ووم  السووتف م حتوو   تقوومم إاوو   السووحذ  األ ووه السووت فجء ن لتووه ذنووم    اا له
  بوح  ا  اتم ذ  ني  تقم له إا   السحذ  األ ه.  

لووص  اقووجنذص  496 اوو  485اقووم نظووم  الشوووع  ارا ئوووه أحكووجم تووم ذ   اشوو ك  ووا  الووذ م لووص 
ج يووه ذ قملووه األلسووحذ  األ ووه فظوو  اترجوه،  يعم أص  صمو  اسجح   اش ك، نووم  ظوو   السووتف م لحت 

 الست فجء ن لته ذنم  نق   الستف م  اح   اثجيإل  ا  اش ك إا  لستف م آخو اص بو    اتظه و.  
 عنا نق   اش ك لص ح جا   الستف م إا  ا وع ذ عنا نق  لألك ة  احوو   اثجيووإل   تم ذ   اش ك

 ووة  احصووذ  األوو  لقجيوو  لأل  ه لص  الستف م إا  لستف م أخو، ذلص  الظهو إا  لظهووو أخووو، ذا
لووج أص  قووذم اووو   ذ جء  اش ك تكذص إلووج يتقووم م  اشوو ك لووص  السووتف م إاوو   السووحذ  األ ووه األذ ووجء، ذ  

  الستف م ينقأله إا  شخق أخو ا قمم او    خ و  اش ك األلسحذ  األ ه األذ جء.
 ذتختألف بو  تم ذ   اش ك يجخت ف شكأله، إو  كجص  سل ج أذ  لو أذ احجلأله.  

 االسمي مع شرط ألمر أو بدونه:    يكالش -
و  كووجص  اشوو ك لحوووو  يجسووم شووخق لعوو ص سووذ ء نووق   ووه صووو حة األوو  شوووب   لووو كووجص إ

 وكو لووث  ) م عووذ   لووو  اسوو م  حلووم سووو ج...( أذ اووم  وونق األ ووه كووجص  قووج  ) م عووذ  األسوو م  حلووم 
 سو ج... (  إص تم ذاه  تم  ا  احجات ص يبو    اتظه و.  

 ع شرط ليس ألمر:  م  الشيك االسمي -
إو  كجص  اش ك لحوو  يجسم شخق لعوو ص لووأل  شووتو ب اوو    لووو أذ أ ووة ايووجو  أخووو  تنفووا 

األسوو م لحلووم   م عووذ )أذ شوووب   لووو كووجص  قووج  لووث  ) م عووذ  األسوو م لحلووم بهووو ذه ذاوو    لوووع( 
ص كوووذ بهوووو ذه مذص ا ووووع(،  عنوووا أنوووه ا وووو نجيووو  ا نتقوووج  يبوووو   اتظه وووو ذ وووا اووووع  احجاوووة ال   
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 اش ك نووجي  األتووم ذ  إال يإتيووجع أحكووجم حذ اووة  احوو   النصووذق األ هووج  ووا  اقووجنذص  الوومنا لووأل لووج 
  توت  األ  اوع  احذ اة لص آثجو.  

 الشيك لحامله:   -
ذاووذ  اشوو ك  اوووه  حوووو ا ووم أل احجلألووه ذ احجلوو  اووذ  السووتف م لووص اووو   اشوو ك ذ صوو  إا ووه 

إو  عتيووو يلثجيووة لنقووذ  تسوووه األ ووه نجاووم   اح ووجا  ،  يبو    النجذاة ) اتسأل م( مذص حجرووة اتظه وووع
 ا  النقذ  سنم  الألك ة "ذ اتظه و  الذاذع األوو  شوو ك احجلألووه  رعوو   الظهووو لسوو ذال يلقتاوو  

 .  1  حكجم  اتا تسذم  اح   ا  اورذع ذاكص ا   لص شمنه أص  حذ   اسنم إا  ش ك  لو"
الحترووجج أذ سووجيقج األوو  ل عووجم تقووم م   ذ شتوب  الشوع أص  كذص  اتظه و سجيقج أذ  ووا ذنووإل

ال  قووم  اسوونم آثووجوع  اصووو  ة ذتوتيووإل آثووجو  احذ اووة  المن ووة، ذ اتظه ووو مذص تووجو و  عتيووو   اشوو ك، ذ  
حجصوو  نيوو   الحترووجج أذ نيوو   نقاووجء أروو  تقووم م  اشوو ك، ذأص اوووع  اقو نووة اووا نو نووة يسوو بة 

   اتيووجو أص اووو   اذاووأل اووذ ذ نعووة األوو  لكص إثيجإل اكسهج، ذ كذص   ثيجإل يكج ة بووو    ثيووجإل  
ال ام واك تاذ و   .  2لجم ة تقي    ثيجإل يكج ة  ابو ، ذال  رذا تقم م تجو و  اتظه و ذ  

ذتووتم الأل ووجإل  نتقووج   اشوو ك يبو قووة  اتظه ووو، ذأنووذ ع  اتظه ووو  ووا  اشوو ك اووا إلووج تظه ووو  
 نجن  األلألك ة أذ تظه و  تذك أل ج.  

 توتوو  األوو   اتظه ووو نقوو   احوو   اثجيووإل يووه لووص  الظهووو إاوو  :  التظهير الناقل للملكيةةة-أوال
كلج  نتج اص بو    اتظه ووو نجاووم  ، يه بجالج كجص تظه و  يقصم نق   اح   اثجيإل،   الظهو إا ه

تبه وووو  اوووم ذع ذ اتوووا يلقتاوووجاج  بهوووو  احووو   اثجيوووإل يجاشووو ك لوووص  اع وووذ   اتوووا نوووم تشوووذيه،  ووو  
 وووه  اذ وووجء األحجلووو  أص  وووم أل  وووا لذ رهوووة اوووو  األ سوووتب أل  اسوووجح  انوووم و وووض  اينوووك  السوووحذ  

  خ ووو يجاووم ذع  اتووا تيبوو   اتا لووه نيوو   السووتف م حجلوو   اشوو ك حسووص  ان ووة، يج اووج ة إاوو   اتووا م 
 .  3 الظهو يالجص  اذ جء يق لة  اش ك لج ام  تف  األ  ا و واك

لووص  الظهووو ك  جاتظه و  انجن  األلألك ة اذ  اتظه و  اوه  قصم يه نقوو   احوو   اثجيووإل يجاشوو  
 486إاوو   الظهووو اووه، ذنوووم أرووجا  اقووجنذص تظه ووو  اشووو ك األسووجح  أذ  ه لألووام أخووو يوووه) الجم  

 
 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه.  492 نظو  الجم   1
   لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه. 496، ذ نظو كواك  الجم  216ع سجذه لحلم  ابجاو،  الورأل  اسجي ، ق يأل 2
 .  336، 335سل حة  اقأل ذيا،  الورأل  اسجي ، ق 3
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نجنذص ترجوه را ئوه(، كلج أرجا األلسحذ  األ ووه تظه ووو  اشوو ك انووملج  كووذص اووه اووم  ل سسووجإل 
   1نجنذص ترجوه(   487/5ذكجص  اتظه و الصألحة ل سسة ا و  اتا سح  األ هج  اش ك) الجم  

  شتوب اصحة  اتظه و  انجن  األلألك ة لج  ألا:  وط التظهير الناقل للملكية:  شر  -1
 ر  أص  حص   اتظه و لص  احجل   اشواا األش ك  اوه  ثيإل أنه صجح   اح    ووه  -أ

يسألسألة ا و لنقبعة لص  اتظه و إل ذاذ كجص آخو تظه و األ  ي جض ذتعووم  اتظه ووو إل 
و  كجص  اتظه ووو األوو   ووجض لتيذاووج يتظه ووو آخووو  ووإص  الذنووأل ي   الشبية كمص ام تكص، ذ  

األ  او   اتظه و   خ و  كذص نووم  كتسوو   اشوو ك يلذروو  تظه ووو األوو  ي ووجض ) الووجم  
 (.   ارا ئوه  لص  اقجنذص  اترجوه 491

أص  وم  اتظه و األ  كجل  ليألغ  اش ك، ذلص ثم  كذص  اتظه و  ارائا يجب  ) الووجم    - 
 .  لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه( 487/2

اوومم تعأل وو   اتظه ووو األوو  شوووب، ذكوو  شوووب  عألوو  األ ووه  اتظه ووو  عتيووو كوومص اووم  كووص -ج
 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه(.   487/1) الجم  
 ر  أص  قأل  اتظه و األ   اش ك و ته أذ األوو  ذونووة أخووو  لألحقووة يووه ذ روو   ص  ذنووأل   -م

ن وووأل  الظهوووو ذاوووذ لوووج تذ نوووجنذص تروووجوه(، ذ لكوووص أص  وووتم يلرووووم  488/1)  الوووجم   األ وووه  الظهوووو
 عوف يجاتظه و األ  ي ووجض، األوو  أنووه  ووا اوووع  احجاووة  شووتوب اصووحة  اتظه ووو أص  كووذص لكتذيووج 

 نجنذص ترجوه(.   488/2األ  ظهو  اش ك أذ األ   اذونة  الألحقة)  الجم  
 توت  األوو   اتظه ووو  انجنوو  األلألك ووة آثووجو نوووكو لنهووج   لووج :  آثار التظهير الناقل للملكية-2
    الألك ة ذكو   الاتا م يجاالجص: نق تعأل  ي 
لووص  اقووجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه  توتوو  األوو   489ذ قووج األلووجم  نقةةل ملكيةةة مقابةةل الوفةةاء: -أ

تظه ووو  اشوو ك تظه ووو  نووجن  األلألك ووة  نتقووج  رل ووأل  احقووذ   انجشووئة اووص  اشوو ك إاوو   الظهووو إا ووه، 
 الظهووو   صووي  اووذ صووجح    ذخصذصج لج تعألوو  لنهووج يلقجيوو   اذ ووجء، ذ حوو   الظهووو إا ووه لحوو 

 احوو   ووا  نتاووجء ن لووة  اشوو ك، ذاووه كج ووة  احقووذ    خووو  كووجاح   ووا تظه ووو  اشوو ك لووص رم ووم 
و  كجص  اتظه و األ  ي جض رجا احجلأله:    تظه و  تجلج نجن  األلألك ة أذ تظه و  تذك أل ج ذ  

 
 .  404 م،  الورأل  اسجي ، قم ا ج  ح -(1)
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  ل   اي جض يجسله أذ يجسم شخق أخو.  أن -
 ذ يجسم شخق آخو.  أ   ظهو  اش ك لص رم م األ  ي جضأن -
 أص  سألم  اش ك اشخق لص  ا  و،   رنيا يمذص أص  لا  اي جض أذ  ظهو  اش ك. -
 اوولص  الظهووو األلظهووو إا ووه ذاكوو  حجلوو  يعوومع ذ ووجء التةةزام المظهةةر بضةةمان الوفةةاء: -ب

 اشوو ك لووج اووم  شووتوب خوو ف واووك، األوو  أنووه  رووذا األلظهووو أص  لنووأل تظه وووع لووص رم ووم ذح نئووو ال 
 .  1يجاالجص الص  ظهو اهم  اش ك   لج يعم لج كذص لألا 
 الاتووا م يجااوولجص نووجيأل لووص  اتذن ووأل األوو   اشوو ك لووص  الظهووو ح وو   ألووام رل ووأل  الووذنع ص و

األوو   اشوو ك يصووفتهم سووجحي ص أذ لظهووو ص ياوولجص  اذ ووجء يق لووة  اشوو ك حلج ووة األتعجلوو   اترووجوه 
 .  2ذتبي قج  حكجم  اتظه و

لعنووو   اتخألوووا  انهوووجئا اوووص لألك وووة  اشووو ك، ذ الشووووع ص إص  اتظه وووو  انجنووو  األلألك وووة  تاووول
لص نجنذص  اعقذيووجإل اجنوو  كوو  لووص ظهووو شوو كج يوومذص وصوو م أذ   2 قو     374 ارا ئوه  ا  الجم   

 يوص م أن  لأل األله يواك.  
ذ ال حظ  ا  اح ج   اعلأل ة أص  اتظه و نجمو  احوومذ  ذواووك ابي عووة  اشوو ك  ح جتووه نصوو و  

 .  ع هذ أم   ذ جء ام   الب 
: " لووص  اقووجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه األوو  أنووه 495/1توونق  الووجم  : التظهيةةر التةةوكيلي-ثانيا

إذا كان التظهير مشتمال على عبارة القيمة " برسةةم التحصةةيل " أو "برسةةم القةةبض " أو " برسةةم 
التوكيل " أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيةةل جةةاز للحامةةل ممارسةةة جميةةع الحقةةوق 

 جة عن الشيك  لكن ال يجوز له تظهيره إال برسم التوكيل... ".  اتالن
ذلنه  ح  األلظهو إا ه  تخووجو كوو    رووو ء إل  اقجنذن ووة  ووا سووي   تحصوو   ن لووة  اشوو ك لووص 
 اسووجح  أذ أه لألتووام آخووو، كتقووم م  اشوو ك األلسووحذ  األ ووه  ووا  الذ ا ووم  اقجنذن ووة ذو ووأل ماووذ  

ذ ووجء  ووا حووج   لتنووجع  السووحذ  األ ووه اووص  اذ ووجء يق لووة جا البجاية يق لة  اش ك األ  كوو  لألتووام ي 
 .  3 اش ك ذتحو و  الحترجج  ا  الذ ا م  اقجنذن ة

 
 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه.  490نظو  الجم  أ 1
 336سل حة  اقأل ذيا،  الورأل  اسجي ، ق  2
 .  220يألع سجذه لحلم  ابجاو،  الورأل  اسجي ، ق 3
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 جاتظه و ال  كذص تذك أل ج إال إو  تالص صو حة لج  ف ووم واووك، ذ كووذص األلظهووو إا ووه تذك أل ووج 
ص نوو   تخجو رل ووأل   رووو ء إل اتحصوو   ن لووة  اشوو ك احسووج   الذكوو ، ذنووم ثووجو خوو ف  ووا ظوو   اتق

 اترووجوه  الصوووه  الأل وو  حووذ  إلكجن ووة ن ووجم  اذك وو  يتظه ووو  اشوو ك تظه ووو  تجلووج يجاتيووجوع ذسوو ألة 
لوووص ذسوووجئ  تحصووو   ن لوووة  اشووو ك ذتنف وووو  اذكجاوووة، ذأو م  الشووووع حسوووم اوووو   اروووم   حظوووو األووو  
 الظهوووو إا وووه تذك أل وووج إلكجن وووة تظه وووو  اشووو ك تظه وووو  تجلوووج لوووأل إروووجا  تظه ووووع لوووص رم وووم تظه وووو  

 .  1 جتذك أل
ا تلكوو ص  الظهووو إا ووه لووص نوويض ن لووة  اشوو ك  ذتنحصو  يثجو  اقجنذن ة األتظه و  اتذك ألا  

احسج   الظهو ذيجسله، ذال  رذا األلألال ص  ا اوووع  احجاووة أص  حترووذ  األوو   احجلوو  إال يجاووم ذع 
  اتووا  لكووص  الحترووجج يهووج اووم  الظهووو، ذ ان جيووة  اتووا  تاوولنهج تظه ووو  اتذك وو  ال تنتهووا يذ ووج 

 .  2الذك  أذ يفقم ص   األ ة 
 ووجالظهو إا ووه تظه ووو  تذك أل ووج اووه ليجشووو  رل ووأل  احقووذ   التوتيووة األوو   اشوو ك لجاووم  لألك ووة 
 اش ك،  هذ  قأل اتلك ص  الظهو إا ه لص تحص   ن لة  اش ك احسج  لص ظهوووع، ذيجاتووجاا  لكووص 

جئ ووج ذال تقووذم  ارو لووة نهاأللظهو أص  ستوم  اش ك، ذلص ثم تسأل م  اش ك األلسحذ  األ ووه ال  كووذص 
 إو  كجص  اش ك يمذص وص م أذ يوص م أن   ا اوع  احجاة. 

 السند ألمر : المطلب الثالث
 اسوونم  لووو اووذ أحووم   ذو    اترجو ووة  اشووجئعة  السووتخم م، ذ تشووجيه كث ووو  لووأل  اسووفترة اووو  

 ووا نألووة اوومم   أحجاووإل رل ووأل  اتشووو عجإل أحكجلووه إاوو   الووذ م  التعألقووة يجاسووفترة، ذاووو  اووذ  اسووي 
 465لووذ م لووص  الووجم   7 الذ م  التعألقة يجاسنم  لو،  ألقووم   وووم اووه  الشوووع  ارا ئوووه األسوونم  لووو 

  471إا   الجم  
ام  عوف  الشوع  ارا ئوه  اسنم  لو ذ كتف  يوكو  اي جنجإل  اتا  حتذه األ هج او   اسوونم ذ 

حكووجم  اسووفترة   لووج ال  تعووجوض أ لص  اقووجنذص  اترووجوه، كلووج  نووه أخاووعه العظووم  465 ا  الجم   
   .لأل بي عته

 
، م و  انهاة  9199  لسنة  17القواعد الخاصة بالشيك وفقا ألحكام قانون التجارة الجديد رقم  لحلذم لختجو  حلم يو وه،    1

 .  27، ق 2005 اعوي ة،  اقجاو ،  ابيعة   ذا ،  
 لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه.  3ذ 2 قو   495نظو  الجم  أ 2
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، حوومماج  اقووجنذصلع نووة ذ عوووف  اسوونم  لووو األوو   نووه لحوووو لكتووذ  ذ وو  أذاووجع شووكأل ة 
 تعهم يلقتاجع شخق لع ص  سل   الحوو يجص  م أل ليأل ووج  ووا تووجو و لعوو ص أذ نجيوو  األتع وو ص أذ 

م  لووو اووص  اسووفترة سوون ذ ووا واووك  ختألووف  ا  يلروم  الب ع  لو شخق آخووو  سوول   السووتف م.
 وووا أنوووه  تاووولص بوووو  ص الوووج  الحووووو ذ السوووتف م ذ اسوووفترة تتاووولص ث ثوووة أبوووو ف:  اسوووجح ، 

  السحذ  األ ه ذ الستف م.
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 لفصل الثاني: اإلفالسا
يوو ص  اع نووجإل أسج  اوع  العجلألة  اثقة  اتووا تسووذم ذ ، اذ نذ م  العجل إل  اترجو ة   الئتلجص

نلج  قأل  اتعجل   ر ذ  يجانقم يج اترجو  او ص ال  تعجلألذص اجا حلج ووة   الئتلووجصنم  سووتذر  اووو  ذ ،   
نلووج  سووتلهأله  ايووجئأل  روو  ذ   ص  ام ئص ال  م أل لج  شووتو ه  ووذو ،  نذ ة األحفجظ األ  حقذ   ام ئن ص   

 جام ئص  نتظو لذام  ست فجء م نه ا سمم لج األ ه لص م ذص حتوو   سووتب أل ،  لسل  أذ ا و لسل 
لووص ثووم إو  أخوو   الووم ص يجاثقووة  اتووا أذالاووج اووه م ئنووه  ووإص واووك  سووتتيأل ذ ،  و صآخ لن   ئتلجنه اترجو  

،   لووو  اوووه  وو ثو سووأليج األوو   سووتقو و  العووجل إل  اترجو ووة،  سألسألة لص  اتذنف اص سم م  اووم ذص
 .اواك تتل ا أحكجم  اقجنذص  اترجوه يجاتشمم لأل  الم ص  اوه  خ  يجالئتلجص  اترجوه

اوووواك أذرووو   الشووووع  ارا ئووووه ، تفواوووه بي عوووة  اح وووج   اترجو وووة جوإص لووون   الئتلوووجص األترووو 
، تحق وو   السووتقو و  ووا  العووجل إل  اترجو ووةذ  تووما م اووو   الئتلووجص األلحج ظووة األوو  حقووذ   اووم ئن ص

تهم وووم كووو  توووجرو  نوووذه  اتذنوووف اوووص م وووأل م ذنوووه ذ   اقسوووذ  اوووومعذ   مصووومو أحكجلوووج تتسوووم يجاصوووو لة
اووذ ايووجو  اووص أسووألذ  األتنف ووو األوو   الووم ص  اوووه  تذنووف ذ       تعأل    لو ينظجم   ذ ،   اترجو ة

 ح وو   وو مه واووك إاوو  تصووف ة ألووذ    الووم ص  الفألوو  تصووف ة رلجا ووة، اووص م ووأل م ذنووه  اترجو ووة
  رووو ء إل تهوومف إاوو  ذ  ذ قووج الرلذاووة لووص  اقذ اووم، تذا ووأل  اووثلص  انووجتج اووص ي عهووج األوو  م ئن ووهذ 

 تحق    السجذ   ي ص  ام ئن ص.
و  تووم ت ذ  ذ تقوووو  احوو  ، م ذنووه  ووإص  اتفأل سووة تقتووو  يووواك إاوو   انهج ووةذ   ووم ألووذ    الفألوو حم  

نووم  قوووو  اووم ئنذص اقووم ذ ،  قووم تنتهووا  اتفأل سووة النقاووجء  اووم ذص،  النجسوو   نهووجء حجاووة    وو  
نووم  تحووم ذ ، صووأل  لووأل  الووم ص  الفألوو   عووذم يلقتاووجع  الووم ص إاوو  ليجشووو  ترجوتووه ذ اذ ووجء يم ذنووه

نم  تم  اذصذ  إا  ح  ذسب لوو م ع ذ ،  اتصف ة ألذ    الم ص ذتذا أل ثلنهج األ هم   صرلجاة  ام ئن 
  اتصجا  لأل  الفأل  نظ و  اتنجا  ام ئن ه اص ألذ اه أذ راء لنهج.  

لووص اووو   النبألوو  سووذف نتنووجذ  مو سووة نظووجم    وو    ووا  اقووجنذص  ارا ئوووه ذ قووج األخبووة ذ 
 :  اتجا ة



 

70 

 ظجم      .ان   بجو  الفجا لا  :   اليح    ذ  •
 شوذب       ذ اتسذ ة  اقاجئ ة:   اليح   اثجنا •
 أشخجق  اتفأل سة:  اليح   اثجا  •
 ذ  اتسذ ة  اقاجئ ةأآثجو  احكم يشهو        :  اليح   او يأل •
  اتسذ ة  اقاجئ ةذ  إرو ء إل      :   اليح   اخجل  •
  اتسذ ة  اقاجئ ة ذ أ          نح  :  اسجم  اليح    •
 وم  الاتيجو  اترجوهذ   رو ئم      : سجيأل ا اليح    •
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 اإلطار المفاهيمي لنظام اإلفالس: المبحث األول
ثوووم نتنوووجذ  ،  ني وووا امو سوووة    ووو   أص نقووومم اوووه يتعو وووف  أل وووه نيوووو  اوووص تبوووذوع  اتوووجو خا

 :  الج  ألاذ قج     س   اتا  قذم األ هجذ   خصجئصه
 المطلب األول: تعريف اإلفالس وتطوره التاريخي

نظووجم    وو   يلو حوو  تجو خ ووة شووهم خ اهووج تبووذو  اجلووج  وتوويب يووجاظوذف  النتصووجم ة  لووو
 افوووع   ذ ( ثووم  )  البألوو  إاوو  تعو ووف    وو  سوونتبو   ووا اووو  ذ ، آنووو ك ذ الرتلجا ووة  اسووجئم 

  اتبذو  اتجو خا انظجم      )  افوع  اثجنا(، األ   انحذ  يتا:  
 الفرع األول: تعريف اإلفالس

 مالاتووه  األ ذ ووة ، لووص حجاووة  ا سووو إاوو  حجاووة  اعسووو  النتقووج  األوو  أنووه ا ووة   وو    وف عوو 
:  ألوو : ذنووم ذوم  ووا اسووجص  اعووو  تعو ووف    وو  ، 1تش و مذص اي  أذ إيهجم إا   اعرا  الووجاا

صووجو : أ ألوو   اوروو ذ  يجئعووه  وو  ذ  ذ ألووذ   ووا  اكث ووو،  ذ ارلأل  ووا  اقألووة أ ألوو ،  لعوذف:   افأل 
، صووجو لفألسووج كمنلووج صووجوإل مو الووه  ألذسووج ذا ذ ووج:  فألوو  إ  سووج، جص و  مو اوومكوو  و   ألووذ  يعووم أص

، أ ألوو   اوروو  إو  اووم  يوو  اووه لووج ، لص أموك لجاه انم ور  نم أ أل   هووذ أحوو  يووه:  ذ ا  احم  
   .2 و م يه أنه صجو إا  حج   قج    هج ا   لعه  أل 

 عألووص ذ ، ذنووف اووص  اذ ووجء يم ذنووهت  اذ  اذاع ة  اقجنذن ة اتووجرو  اقجنذن يلعنجع  ا       ألج  
ي ووأل ذ  تصووف ة ل سسووتهذ ،  هذ إرو ء تنف وه   مه إا   الذإل  اترجوه األلفأل   انه يلقتا  حكم

اوووص بو وو  لرلذاوووة لوووص  اقذ اوووم  اتووا تسوووجام  اوووم ئن ص األوو  تحصووو   م وووذنهم لوووص ، 3كوو  ألذ اوووه
   وووا حلج وووة لثووو  هوووذ نظوووجم  سوووع  إاووو  تحق ووو  اج وووجإل لحووومم  تت ،   لوووذ    اتوووا  لألكهوووج  الوووم ص

 4كواك حلج ة  ام ئن ص أنفسهم لص يعاهم  ايعض.ذ    ام ئن ص لص تصو جإل  الم ص  الفأل 
إو تهووومف نذ اوووم ،  اوووم ئن ص ال تكفوووا األذ وووجء يحقوووذ    الوووم ص  الفألووو  أصووويحإل ألوووذ ح ووو  

ذترن وويهم لووج نووم ،    وو   إاوو  تلكوو ص  اووم ئن ص لووص  احصووذ  األوو  لووج تيقوو  لووص ألووذ    الووم ص
 

1
 315ص،  ص،، 2003، وار الكتب القاتوت ة، اعل ام العصارف اإلفالس، القاتوا التجاري، أحعد  ح،ز  -
 .187، 186ص ، 2012، الجزاة،، وار ال لوم، لالقاتوا الجناةق للعال واألاعا،  نصور رحعاتق -2

، ويااواا العاتواااام الجا   ااة، التسوية القضاة ة فق القاتوا التجاااري الجزاةاا،يو  اإلفالس،  األوراق التجارية،  راشد  راشد  -3

 217ص ، 2004
4

 245ص ، 0802، وار الثقافة للنش، والتوزيع، اإلفالسو الوج ز فق الش،كام التجارية، أسا ة تاةل العح سن  -
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حجاووة    وو   كووواك ،  الووم ص لووص تهو وو  اوووع   لووذ   كألهووج أذ يعاووهج إاووو و  يهووم   حجذاووه اووو
 اتنجحو انملج  سع  ك  لنهم إاوو   احصووذ  األوو  ذ   أص تخأل  ي ص  ام ئن ص نذاج لص  اتا حمذ   اليم

اووواك تهوومف نذ اووم    وو   إاوو  ، أكيووو نوومو للكووص لووص حقووه ي ووض  انظووو الووج  صوو    اووم ئن ص
 .1 الص ام اة او   اتذا ألتنظ م تذا أل ألذ    الم ص األ هم تنظ لج  ذ   همتحق    السجذ   ي ن 

أسوووألذ  األتنف وووو األووو  ألوووذ    الوووم ص  التذنوووف اوووص م وووأل م ذنوووه  نظوووجم    ووو  إص األ وووه  ووو ذ 
تذا ووأل  اووثلص  انووجتج انهووج يوو ص  اووم ئن ص تذا عووج ذ  يهوومف تصووف ة ألذ اووه تصووف ة رلجا ووة،  اترجو ووة
 ه ح  لص حقذ   اللت جا.يملج ام  كص حقه لقوذنج  ،  اجمال

 الفرع الثاني: التطور التاريخي لنظام اإلفالس
 قم أنشم  اوذلووجص نظجلووج األتصووف ة ،  عتيو  اقجنذص  اوذلجنا   ص   اتجو خا انظجم      

 تاوولص اووو   انظووجم إرووو ء ص أذاهلووج ذ ،  ارلجا ووة و اووذ    ووه  الحج ظووة األوو   السووجذ   يوو ص  اووم ئن ص
تذا ووأل  اووثلص  انووجتج انووه يوو ص ذ  ثجن هلووج ي ووأل اوووع   لووذ  ذ ، الووم ص إاوو   اووم ئن ص  نقوو  ح ووجا  ألووذ  

كجنووإل إرووو ء إل  اتصووف ة تتخووو  ووا لذ رهووة كوو  لووم ص يعرووا اووص م ووأل ذ ،  اووم ئن ص ينسووية م ووذنهم
يلعنووو  أص نظوووجم    ووو    الووومنا كوووجص لعوذ وووج انوووم ، سوووذ ء كوووجص توووجرو  أذ ا وووو توووجرو، م ذنوووه

 .2 اوذلجص
أاووج إل إا ووه لووص  اقذ اووم ذ ، سب  أخوإل  ارلهذو ووجإل    بجا ووة يهووو   انظووجماذ  ا  اقوذص  ذ 

يوومص  اتذنووف اووص  اووم أل اووذ لنووجب  كووجالاتو ف، لج  نتو  يه إا  حم لج لص نظجم        احجاا
لص  اقذ ام  اتا أخوإل يهووج اوووع  ارلهذو ووجإل أ اووج اوو   ووم  الووم ص  الفألوو  اووص ذ ،  شهو      
رووو ء تحق وو   اووم ذصذ ، حألذ  أرج   ام ذص  اتا األ   الفأل ذ  ج ه اتصوف  ذ   إم و  ألذ اه واج ووة ذ    

 3 الفأل  يتقو و نفقة اه.
اووووع  اقذ اوووم األووو  بيقوووإل ثوووم  نتقألوووإل اووووع  اقذ اوووم لوووص  الوووم ص    بجا وووة إاووو   ونسوووج  اتوووا 

 اوووه  1673 ا  اقجنذص  اصجمو  ا سنة    اتيجواج نذ ام او  ة حت  تم تقن ص يعض اوع  اقذ ام
،    وو   إو رووجء خجا ووج لووص  شووتو ب صوومذو حكووم يشووهو،  اقأل   لص أحكووجم    وو  إال  ل    شام  

 
 .166ص ، 2004، وار الجا  ة الجديدة، اإلفالسو األوراق التجارية،  حعد ف،يد ال ،ينق، الق التارووي -1

 . 80ص، 2001، اإلسكندرية،  نشأة الع ارف، ش،ح اإلفالس التجاري فق قاتوا التجارة الجديد، أحعد  حعوو خل ل -2
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اووم  اووأل أحكجلووج افتووو  ذ ،  اتصوووف   هووجذ  ألذ اووهاووم  وونق األوو  ليوومأ اوو   ووم  الووم ص اووص إم و  ذ 
رووجءإل ذ  تنووجذ     وو   1807 سوونة ثم صمو  اقجنذص  اترجوه،  اتحق    ام ذصال تنظ لج  ذ ،   او ية

إو نووق األوو  حووي   الفألوو  أ ووج كووجص سووي  ، لتشمم   ا لعجلألة  الووم ص  الفألوو ذ  ةولأحكجله صج
كواك نق األ  اوذو  شهو    وو   ،  اس جس ةذ  حولجنه لص كث و لص  احقذ   المن ة،  إ  سه

،  اتصوووف   هووجذ وت  األ  حكووم شووهو    وو   اوو   ووم  الووم ص اووص إم و  ألذ اووه ذ ،  يلقتا  حكم
 .1أص ألذ    الفأل   م واج ذك    نتخيه  ام ئنذصذ ،  و ية ايب ص تصو جته خ    تو  

نوووم أمإل  اقسوووذ   وووا لعجلألوووة  الوووم ص  اتوووا ترألوووإل  وووا حيسوووه أ وووج كوووجص سوووي  إ  سوووه حتووو  ذ 
لووص  الووم ن ص  اووو ص  شووعوذص يجاووبو   ذ  إا  او  كث ووو لووص  الفألسوو ص،  تتا  يو ءته لص  ا ش

اوووه رعوو   الشوووع  افونسووا  توومخ  ا أل ووا     لووو،  خشذص  نتو   شووهو إ  سووهمذ   ألذ اهم  الجا ة
  اوووه تاوولص أحكجلووج 1838لووجه  28 ووا  صوومو نووجنذص ذ ، أحكووجم    وو    ووا  اقووجنذص  اترووجوه

لووص يوو ص اوووع ذ ،   ووا  الصووجو ف   النتصووجمذ   تيسوو ب   رووو ء إلذ   رم م  و اإل  ات س و األ   الووم ص
، فأل سة يسي  امم كفج ة   لووذ  ات نظجم نف   ،    حكجم تحم م  اتجو و  اوه  عتيو تذنفج اص  ام أل

 .2أحكجم تنظ م  تو   او ية
 جترهووإل  اتشووو عجإل إاوو    خووو ي ووم ،   الرتلجا ووةذ    النتصووجم ةثم حم  تبذو  ووا  اظوووذف  
يجاتيوووجو أص ، لصوووألحة  الرتلوووألذ  لصوووألحة رلجاوووة  اوووم ئن صذ   الفألووو  لو ا وووة  وووا واوووك لصوووألحته

،  اخووجق يجاتصووف ة  اقاووجئ ة 1881نذص نووج صوومو ،  النتصووجمه اتووجرو  لثوو  اينووة  ووا  الرتلووأل 
  اقووذ ن ص سوونة إلصوومو ثووم ، ال تسووقب حقذنووه  المن ووة انووهذ    ووه ال ت وو   ووم  الووم ص اووص إم و  ألذ اووهذ 

ثووم صوومو ،  الاتيجوكألهج تتعأل  يتيس ب إرو ء إل       ذوم ذ  1935، 1808، 1906،  1903
صوومو  اقووجنذص  1967 ووا سوونة ذ ،  الاتيووجو اتسووذ ة  اقاووجئ ة ذوم ذ  يشوومص    وو   1955نووجنذص 

 الشووووع   وووه أنوووه ال لحووو  األتل  وووا يووو ص  وأ نوووم ذ  تصوووف ة   لوووذ  ذ   اخوووجق يجاتسوووذ ة  اقاوووجئ ة
 ووووأ  أص تخاوووأل رل وووأل ،  ارلع وووجإل لوووص نجح وووة أخوووو ذ   المن وووة لوووص نجح وووةذ   اشووووكجإل  اترجو وووة

األلشوووذاجإل  وو اتسووذ ة  اقاووجئ ة  القوو ذ    شووخجق  العنذ ووة  اخجصووة مذص تفونووة انظووجم    وو  
ص كجنوووإل لعظووم  اتشوووو عجإل تقصووو نظوووجم    وو   األووو   اترووجو ذحووومامذ ،  اترجو ووة إال أص لوووص ،   
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لووص ذ   امذ  لج ترع  نظجم       نظجلج اجلج األ  ك    شخجق سووذ ء كووجنذ  ترووجو  أذ ا وووام
   .1 اذال جإل  التحم    لو ك ةذ  اوع  امذ  أالجن ج سذ سو 

  وووا شووومص تقوووذ م  الشووووذاجإل 1985 نوووج و 25 وووا الووو و    98-85صووومو  اقوووجنذص ونوووم  ثوووم
نووذ م اووو   اقووجنذص ورحووجص   يقووجء األوو   الشوووذاجإل األوو  حسووج  لصووجا  ذ ، تصووف تهج  اقاووجئ ةذ 

 .2 ام ئن ص
 اتسوووذ ة ذ   ارا ئووووه ك  ووووع لوووص  اتشوووو عجإل   خوووو  نظوووم أحكوووجم    ووو   اقوووجنذص  اتروووجوه ذ 

اكتوووج     الوووتلم  وواذ   العووم  26/09/1975 :ا الووو و   وو  75/59 اقاووجئ ة يلذروو    لوووو ونووم 
لوووج اوووم ع لوووص روووو ئم ذ   اتفألووو  ذ   الاتيوووجو اتسوووذ ة  اقاوووجئ ة ذوم ذ   اثجاووو  تحوووإل انوووذ ص    ووو  

 .388 إا  215       الذ م لص 
 المطلب الثاني: خصائص نظام اإلفالس

ذاووة لووص لر لي  شوول  لرلذاووة لووص  اقذ اووم ذ  رووو ء إل  اقجنذن ووة ذ تل ووا نظووجم    وو    إص
 :  ذاا األ   انحذ  يتا  رعألإل لنه نظجلج نجئلج يو ته اخصجئق  

 الفرع األول: اإلفالس جريمة 
اوووواك وتووو   الشووووع ، إص  الفألووو  إو  أخبوووم  وووا حووو  م ئن وووه  إنوووه  حجسووو  األووو  اوووو   اخبوووم

األوو   اوووام لووص حسووص   ووإو  تذنووف  اتووجرو اووص م ووأل م ذنووه،  األ  شهو       رووا ء إل ارا ئوه  
أمإل  الووم ص  ثيووإل أص انووجك أ عووج  نووم  وتكيهووجألووج إو  ، سووذء حظووه  وو   روووم    وو  ا اكووصذ  ن تووه

 إنه  تعوض األعقذيووجإل  النصووذق األ هووج  ووا سذ ء كجنإل أ عج  تقص و ة أذ تما س ة    إا  إ  سه
 .3 النصذق األ هج  ا نجنذص  اعقذيجإل 383 الجم  
 ووووا  السوووو و ص ذ  ذ الصووووف ص م و  يووووج اقووووجئل ص ذ   الووووم و ص اووووم ئن ص أذ نووووم تقووووأل  ارووووو ئم لووووص ذ 
 388إاوو   369ة أذ لص  ا  و ذنووم تنووجذ   الشوووع  ارا ئوووه رووو ئم    وو    ووا  الووذ م لووص  اشوك

   اذ لج س تم مو سته الحقج  ا رو ئم      .ذ   لص  اقجنذص  اترجوه
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 الفرع الثاني: غل يد المدين عن إدارة أمواله 
للووج نووم  قووذم يووه  الووم ص لووص تصووو جإل نووم توو مه ص حلج ووة األووم ئن  ذ  انم  احكم يشهو      

يقووذ    اتصوووف   هووجذ  اوو   ووم  الووم ص اووص إم و  ألذ اووه ارا ئوووه نوووو  الشوووع ، إاوو    اووو و يهووم
 حوو  ذ  ظوو  اوو   ا ووم نجئلووج حتوو   نتهووجء  اتفأل سووة ، ذ  اقووجنذص يلروووم صوومذو  احكووم يشووهو    وو  

 اتصوووف ذاووذ ذك وو  اووص  الووم ص  الفألوو ذ  اوووه  تووذا    م و   لحألووه  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا
 ا  تووو  ذحت   اتصو جإل  اتا  قذم يهج  الم ص  الفأل  ني  شهو       ،  اص رلجاة  ام ئن صذ 

سوو تم  اذ لج، ذ  او ية تخاأل إلج األيب ص  اذرذيا أذ  ارذ اه كلج اذ لقوو  ا  اقجنذص  اترجوه
 .تذا حه الحقج

 لى إجراءات اإلفالسع  الفرع الثالث: إشراف السلطة القضائية
رعوو   الشوووع األقاووجء   شووو ف األوو  اوووع ، سوو و إرووو ء إل    وو   يجنتظووجمحسووص ااوولجص 

م و  أالووج   اتفأل سووة ذ  لو نيووة مذكوو  األقجاووا  النتووم  سووألبة ،  لص يووم  تهج إاوو  نهج تهووج    رو ء إل   
 هواووووج ة إاوووو   اذك وووو   التصوووووف  اقاووووجئا  اوووووه تع نووووه  الحكلووووة  ووووا  احكووووم  اصووووجمو يشوووو ج ي 

  الحج ظة األ هج.ذ   اوه  قذم يإم و  ألذ    اتفأل سة،       أذ  اتسذ ة  اقاجئ ة
 الفرع الرابع: المساواة بين الدائنين 

نوووو  الشوووع ذنووف رل ووأل ، تحق قج األلسجذ   يوو ص رلجاووة  اووم ئن صذ   انم  احكم يشهو      
أذروو  األوو    ووا رلجاووة ذ حووم ص حشووم  اووم ئن  ذ ،  ا  اتنف ووو األوو  ألووذ    الووم ص افوم ة      رو ء إل
 ذواووك لووص أروو ، رعوو   اووم ذص ا ووو  السووتحقة حجاووة   روو ذ   تقووم م م نووهذ   إا هج   النالجمك  م ئص  

 .تقس م ألذ    اتفأل سة نسلة اولجء ك  يقمو نص يهذ    اذ جء يم ذنهم  تنظ م
  اتنف ووو اووا إرووو ء إل رلجا ووة  تخووواج  اذك وو   التصوووفذ   ووج رو ء إل  اتووا تتخووو األتصووف ة

بيقووج األقذ اووم ذ  رووو ء إل  النصووذق األ هووج  ووا  اقووجنذص  اترووجوه ، اقاووجئا يجسووم رل ووأل  اووم ئن ص 
 لص أر  تحق    السجذ   ي ص رل أل  ام ئن ص.  

 الفرع الخامس: تبسيط إجراءات اإلفالس 
لووص أروو  حصووذ   اووم ئن ص األوو  ذ ،  ئتلووجصذ  نظو  الج تقتا ه  العجل إل  اترجو ة لص سووواة

  العجواووة واوومرعوو   الشوووع أحكووجم    وو   لشوولذاة يجانفووجو  العروو  ،  يرووج    م ذنهم  ا أنووو 
لووص لووم   ابعووص  الشوووع كووواك نألووق ، نجنذص ترووجوه 227 الجم  اذ لج نصإل األ ه ذ    الستئنجفذ 
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نووجنذص  232 ذ قووج األلووجم  حكووجم لووص  اخاووذع األبعووصيعووض    سووتثن  ذ ، أ ووجم 10يجالسووتئنجف ذاووا
لووص لظووجاو    هووج إاوو  ا ووو واووك  م ذنهم لج ام  تنجااذ ي م و حكم تصأاف   ام ئن ص لص  سذ   ترجوه

 . اتيس ب  اتا سنتنجذاهج الحقج
 الفرع السادس: التيسير على المدين ورعايته 

أسووووته خووو    توووو  ذ  نووووو  الشووووع إاجنوووة األلفألووو  لوووص ألذ اوووه حتووو   سوووتب أل أص  عووو ش اوووذ 
كلووج رعوو  إلكجن ووة إاجمتووه األوو  ، ه توو كلج سل  اه يإلكجن ة إرو ء صووأل  إو  ثيووإل حسووص ن ،   اتفأل سة

 وأ  ترجوته.  
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 المبحث الثاني: شروط اإلفالس والتسوية القضائية 
"  تعووو ص األووو  كووو  توووجرو أذ : لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه  ارا ئووووه األووو   نوووه 215تووونق  الوووجم  

اووذ اووم  كووص تووجرو  إو  تذنووف اووص  اووم أل أص  ووماا يووإنو و ذ  شووخق لعنووذه خجاووأل األقووجنذص  اخووجق
 .شو  ذلج نصم   تتجح إرو ء إل  اتسذ ة  اقاجئ ة أذ      "ا   ا لم  خلسة

سوونتبو  إا هووج شوووذب شووكأل ة ذ  لذاووذا ة شوذب األ ه  شتوب اتبي   نظجم       تذ  وذ 
 :  األ   انحذ  يتا

 للحكم بشهر اإلفالس المطلب األول: الشروط الموضوعية
ذاووذ لووج سوونتبو  ، أل م ذنووهم وو ذأص  تذنووف اووص ،  ألام اشهو       أص  كووذص  الووم ص تووجرو 

 :  إا ه األ   انحذ  يتا
 الفرع األول: صفة التاجر

  اتجرو اذ ك  شخق بي عا أذ لعنذه يجشووو الوو  ترجو ووجذ ،   بي        األ   اتجرو
األ ووه ذ ،  تخوع لهنة لعتجم  اه حس  لج نصإل األ ه  الجم    ذا  لص  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوهذ 

 كووذص   هووج  اتووجرو شخصووج بي ع ووج ثووم  احجاووة  اتووا  كووذص   هووج  اتووجرو ا سوونتعوض أذال األحجاووة  اتوو 
 شخصج لعنذ ج .

احسووجيه ذ  اووذ  اشووخق  اوووه  لووجو  أالووجال ترجو ووة يجسوولهذ : ة التةةاجر شةةخص طبيعةةيأوالةة 
نووم  حووم  ذ ، األ  واك ال  رووذا شووهو إ وو     شووخجق  اووو ص  لجوسووذص  الهووص  احووو ذ ،   اخجق

 خاووووأل ذ ، ذو ء شووووخق آخووووو  هنووووج  كتسوووو  صووووفة  اتووووجرو  أص  ووووا ذ   اشووووخق  اترووووجو  لسووووتتو 
،  روو  أص تتووذ و   ووه   األ ووة  اترجو ووة  اتووا  تبأليهووج  اقووجنذصذ ، اإل    إو  تذنف اص م ووأل م ذنووه

 .1لص  اقجنذص  المنا  ارا ئوه 40اا يألذاه سص  اوشم ذ قج األلجم  ذ 
ذ نقووق   األ ووة أ  نعووم م الحرووذو األوو هم اسووفه أذ افألووة ) ذ   وو   رووذا شووهو إ وو    اقصووو

 ووا حجاووة ذ ، للجوسووة  اترووجو  2لص  اقووجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه األقجصووو  الوشووم  05أرجاإل  الجم   ذ (

 
1

، لااي يحجاا، ال ااهو " كل شخص بلغ سن ال،شد  تعت ااا بقااواع ال قل ااة:   ن القاتوا العدتق الجزاة،ي ال  أته  40تنص العاوة    -

 ( سنة كا لة"19وسن ال،شد تس ة اش،)، يكوا كا ل األهل ة لعتاش،ة حقوقه العدت ة
ل ال  إذا  ن والدع أو أ ه أو ال  ق،ار  ن  جلس ال اةلة  صاوق صحو القاص، الع،شد هو  ن بلغ سن ثعات ة اش، كا لة  -2

  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي. 5ال ه  ن العحكعة بعزاولة التجارة حسب  ا تصت ال ه العاوة 
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 ووا حجاووة للجوسووته األترووجو  مذص إوص  وو   كتسوو  ذ  تذنفووه اووص م ووأل م ذنووه  خاووأل انظووجم    وو  .
نلووووج  كووووذص ذ  ال  رووووذا شووووهو إ  سووووهذ ، اووووذ  ماوووو  ألووووجم  ا  ووووو أنووووه تووووجروذ  صووووفة  اتووووجرو الووووج لأل  

 1.لص  اقجنذص  المنا  ارا ئوه 103يجاتعذ ض ذ قج األلجم  
و  ن ووم  اشووخق نفسووه  ووا  اسوور   اترووجوه  كتسوو  صووفة  اتووجرو نو نووة نجبعووةذ   شووهو ذ ، 2  

اووومم  اتسووور    وووا  اسووور   اتروووجوه ال  لنوووأل لوووص إخاوووجع ذ ، إ  سوووه إو  تذنوووف اوووص م وووأل م ذنوووه
  السووتنجم" ...ا ووو أنووه ال  لكووص : ترووجوه الووص  اقووجنذص  22ح وو  توونق  الووجم  ،  اتووجرو اإل وو  

 اذ ريوووجإل  ال الوووة اهووووع ذ  اعووومم تسووور ألهم  وووا  اسووور   اتروووجوه يقصوووم تهوووويهم لوووص  السووو ذا جإل
 ." اصفة

انووج  عتيووو  اقجصووو ، أذ  اذصووا  الوووخق اووه يللجوسووة  اترووجو  احسووج   اقجصوووألووج  اووذاا 
 ألوو  ألذ اووه  السووتقألة  ووا  اترووجو ا  قتصووو    وو  ذ ،  األ ه  لكص إخاجاه انظجم    وو  ذ   تجرو 

كلج ال  لتم       إاوو  شخصووه   حوووم لووص حقذنووه  المن ووة أذ ،  ال  نسح  األ  ألذ اه   خو ذ 
ذواووك تبي قووج اليوومأ شخصوو ة  اعقذيووة ،  عجنوو  يجاعقذيووجإل  القوووو  اإل وو   يجاتقصوو و أذ يجاتووما  

لووص ثووم ال    خووو األوو  الوو  ذ  هسوول اقجصووو اووم  لووجو   اترووجو  يجذ ،   اتا تبي  األ  لوتك   اروم
 .3اكص تبي  األ ه  يثجو  المن ة مذص  ارا ئ ة  ام  وتكيه
 التجارة   التاجر المتوقف عن النشاط    اعتزلالتاجر الذي ة 1

"  رووووذا بألوووو  شووووهو    وووو   أذ  اتسووووذ ة : األوووو  أنووووه رووووجوهت جنذص نوووو  220توووونق  الووووجم  
إص كجص  اتذنف اص  ام أل سووجيقج اهووو   و  اقاجئ ة  ا أر  اجم لص شب   الم ص لص سر   اترج

يشوووب أص  كووذص نووم تذنووف ،  اترووجو   اتووا األ ووه  لكووص شووهو إ وو    اتووجرو  اوووه ذ ،  اشووب  ..."
 كذص بأل  شووهو    وو   خوو   اووجم لووص ذ  لص  اسر   اترجوه   سلهاص م أل م ذنه ني  شب   

ك  التاوووجلص  اووووه و  لوووص نفووو   الوووجم  تبيووو  نفووو   اقجاوووم  األووو   اشووو  02ذذ قوووج األفقوووو  ،  اشووب 
  رووذا بألوو  شووهو    وو   أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة ،  نسووح  لووص  اشوووكة يعووم تذنفهووج اووص  اووم أل

 
 تااااةاتو  ااديا لل، واةن ه فق القاتوا التجاري الجزاةاا،يو آثارع ال  العدين العفلسو تظام اإلفالس، زرارة صالحق الواس ة  -1

 45ص ، 2012،  قسنا نة، النش، والتوزيعو
" كل شخص طت  ق أو   نوي  سجل فق السجل التجاااري ي ااد  كتسااتا صاافة التاااج، :  ن القاتوا التجاري 22تنص العاوة    -2

 إزاء القوات ن الع عول بها..."
 46ص ، زرارة صالحق الواس ة الع،جع السابق -3
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نم تووم   النسحج ألج إو  كجص ،  ا سر   اترجو    نسحجيهاألشو ك  التاجلص  ا أر  اجم لص ن م  
 ني  تذنف  اشوكة اص  ام أل     شهو إ  سه .

 :  وفاة التاجرة  2
، حووذ  لووج إو  كووجص  رووذا اذوثووة  اتووجرو  التووذ   أص  بأليووذ  شووهو إ  سووه   اقووم ثووجو  اتسووج

ذاووا ،  وووا  وأه إاوو  أنووه ال  رووذا اهووم واووك األوو  أسووج  أص  ووا اووو   ابألوو  نذاووج لووص  اعقووذ 
يح وو  ، ذرهة نظو تستنم إا   اعوف  اقم م األ   اتيجو أص        حل  بجيأل  ارو لة ذ اعووجو

إال أنووه ، ذاووا ذرهووة نظووو اهووج لووج  يوواووج حتوو  ذنتنووج  احجاووو، هموث ال  أل وو  أص  بأليووه  اذوثووة الووذ 
نم تكذص األذوثة لصألحة  ا بأل  شهو       إو  كووجنذ   ووملألذص  ووا ،  لص  انجح ة  الجا ة  ايحتة

كووواك  احصووذ  األوو  صووأل  لووأل  اووم ئن ص ، ذ  تووو   او يووة  امم نفووجو تصووو جإلذ   لعو ة حق قة  اتفأل سة
   1و .رج سل  اهم يجالستلو و  ا  ات 

لووص  اقووجنذص  اترووجوه األوو  أنووه  219نم حسم  الشوع  ارا ئوه اوع  السماة يلذر   الجم  ذ 
تو أل ماذ  شهو إ  سه  ا أر  اجم لووص  اذ ووج  ،  اذ  ا حجاة تذنف اص  ام ألذ   إو  تذ ا تجرو

األلحكلوووة أص تفوووت    روووو ء إل ذ ، يلقتاووو  إنوووو و أحوووم  اذوثوووة أذ إاووو ص لوووص رجنووو  أحوووم  اوووم ئن ص
  ج خ   نف  واك   ر .جئ تألق

 تخووجو ذ ،  احكلووة لووص اووو   اوونق حووا حلج ووة حقووذ   اووم ئن ص  التوتيووة اووص إ وو   لووم نهمذ 
 تخووجوام  رووو ء إل ذ  يج اووج ة إاوو  حلج ووة لصووجا   اذوثووة،    رو ء إل  اتا تحقوو  اهووم لصووجاحهم

 2. ا ترجو  لذوثهم لث   الستلو وذ  كجاسعا ذو ء  اصأل ،  تالص حقذنهم
 تاجر الشخص المعنوي  ال:  ثانيا

األ وووه تخاوووأل ذ ،  خاوووأل  اشوووخق  العنوووذه  اووووه تتوووذ و  وووه صوووفة  اتوووجرو انظوووجم    ووو  
 شوووتوب  وووا  اشووووكة  اترجو وووة   األ وووة ذ   اشووووكجإل  اترجو وووة اإل ووو   إو  تذنفوووإل اوووص م وووأل م ذنهوووج

 .  الاتا لجإلتحل   ذ    احقذ   الكتسج  اقجنذن ة  اتا ت األهج 
لوووص توووجو و إال " ال تتلتوووأل  اشووووكة يجاشخصووو ة  العنذ وووة : هجو نوووجنذص ترووو  549ذذ قوووج األلوووجم  

 نيوو  إتلووجم اووو    رووو ء  كووذص   شووخجق  اووو ص تعهوومذ  يجسووم  اشوووكةذ ،  ن ماج  ا  اسر   اترجوه

 
 191ص ، الع،جع السابق ، حعد ف،يد ال ،ينق، الق التارووي -1
 49ص ، الع،جع السابق، زرارة صالحق الواس ة -2
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احسجيهج لتاجلن ص لص ا و تحم م  ا ألذ اهم إال إو  نيألإل  اشوكة يعم تمس سووهج يصووفة نجنذن ووة ذ 
   . تعتيو  اتعهم إل يلثجية تعهم إل  اشوكة لنو تمس سهج"  خو لت أص تمخو األ  اجتقهج  اتعهم إل  ا

 سوووتتيأل واوووك إ ووو   ذ ، األ وووه  شوووهو إ ووو   شووووكة  اتاوووجلص إو  تذنفوووإل اوووص م وووأل م ذنهوووجذ 
إال أص إ    أحووم  اشوووكجء ،  اشوكجء  نهم  كتسيذص صفة  اتجرو يلروم  نالجلهم اهوع  اشوكة

إو  أ ألسووإل  ألووج، اووص م ووذص  اشوووكجء  اشخصوو ة اةال  وو مه إاوو  إ وو    اشوووكة  نهووج ا ووو لسوو ذ 
أذ يج سووهم  ووإص واووك  وو مه إاوو  إ وو    اشووو ك  التاووجلص   هووج مذص شوووكة  اتذصوو ة  ايسوو بة 

  اشو ك  الذصا.
 قووب إو  تذنفووإل  األشوووكة كووذص ة  السووجالة أذ و إل  السوو ذا ة  الحوومذم     وو    ووا شوووكذ 

ال  ألتالووذص شخصوو ج يووم ذص ذ  تسيذص صووفة  اتووجرو ك نهم ال   اص م أل م ذنهج مذص إ     اشوكجء
إال أص  الشوووووع  ارا ئوووووه أرووووجا شووووهو إ وووو    الووووم و أذ  السوووو و  اقووووجنذنا أذ  اووووذ نعا ،  اشوووووكة

إو  كووجص  ووا ظوو   اشووخق  العنووذه أثنووجء ن جلووه ،   اظجاوه أذ  ايجبنا  المرذو أذ ا ووو  الوومرذو
ا ألووذ    اشوووكة كلووج اووذ كجنووإل ألذ اووه  وو  يتصووو جته نووم نووجم الصووألحته يمالووج  ترجو ووة أذ تصووو جإل

خجسووو ال  لكووص أص  وو مه إال إاوو  تذنووف أذ يجشووو تعسووفج الصووألحته  اخجصووة يجسووت     ،   اخجصة
 لص  اقجنذص  اترجوه . 224اذ لج نصإل األ ه  الجم  ذ ،  اشخق  العنذه اص  ام أل

و وووة رج وووا شووووكجإل  الحجصوووة ال  تعووووض اإل ووو   إال  اشوووو ك  اووووه  قوووذم يج الوووج   ات ذ 
كلووج ال  شووهو إ وو   يووجنا ، شخصوو تهج  العنذ ووة النعووم ميجسووله ألووج  اشوووكة  وو   شووهو إ  سووهج 

  اشوكجء.
 الشركة الباطلة  -

 إنووه ، أ ج كجص نذع  اشوكة  اترجو ة سذ ء كجنإل لووص شوووكجإل   شووخجق أذ شوووكجإل   لووذ  
 جاشووووكة ، نهوووج ذ  روووذا شوووهو إ  سوووهج  وووا أه لوحألوووة لوووص لو حووو  ح جتهوووج إو  تذنفوووإل اوووص م وووأل م

 ايجبألووة اعوومم  اشووهو أذ اسووي  اوومم  تخجواووج  اشووك   اوووه أو مع اهووج  اقووجنذص تعتيووو شوووكة ذ نع ووة 
الا ذاتهوووج نشوووجبهج  اتروووجوه  ووووا  افتوووو   اسوووجيقة األوووو   احكوووم ييب نهوووج   لووووو  اووووه  يووووو شووووهو 

 .1إ  سهج
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وكة  ايجبألووة ذ قووج اشوو تعجلوو   ذ ،  جايب ص ال  رذا األشوكجء  الحترجج يه األ  م ئنووا  اشوووكة 
 إو  تعأل    لووو يشوووكة تاووجلص يجبألووة  ووإص إ وو    اشوووكة  سووتتيأل ،  األشك   اخجق  اوه  تخوته
و  تعألووو  يشووووكة لسوووجالة  وووإص إ ووو    اشووووكة ال  سوووتتيأل إ ووو   ذ ، إ ووو   رل وووأل  اشووووكجء   هوووج   

  اشوكجء.
 الشركة المنحلة  -

تيقوو   اشخصوو ة  العنذ ووة األشوووكة  .." .: لووص  اقووجنذص  اترووجوه  ارا ئوووه 766توونق  الووجم  
 جاشوووكة تحووتفظ يشخصوو تهج  العنذ ووة خوو   ، نجئلة الحت جرجإل  اتصووف ة إاوو  أص  ووتم إنفجاهووج ... "

 لوووص يووو ص  انتوووجئج  التوتيوووة األووو  يقوووجء  اشخصووو ة ،  توووو   اتصوووف ة يجاقووومو  اووو ام  الوووج   اتصوووف ة
 1إ  سهج إو  تذنفإل اص م أل م ذنهج.و   العنذ ة األشوكة  النحألة خ    تو   اتصف ة إلكجن ة شه

 الفرع الثاني: التوقف عن الدفع
 كو   اتذنووف اووص  حظ إلنم ذ ،  اتذنف اص  ام أل اذ ارا  اتجرو اص  اذ جء يم ذنه  احجاة

أص  الشوووع  ارا ئوووه اووم  عوووف  القصووذم ذ  خجصووة،  اقاووجءذ   اووم أل  اتلووجم كي ووو لووص رجنوو   افقووه
 1985 نوووج و  25اك  وووا  ونسوووج إاووو  اج وووة صووومذو نوووجنذص كووووذكوووجص   لوووو ، يوووجاتذنف اوووص  اوووم أل

 افقووو    ذاوو  لنووه  3 العووم  ذ الووتلم األقووجنذص  اترووجوه  اوووه اوووف  اتذنووف اووص  اووم أل  ووا  الووجم  
 اتووووا  كووووذص   هووووج  اتووووجرو الذ رهووووة  اووووم ذص ذ ريووووة   م ء يج صووووذ   اقجيألووووة   السووووتحجاة: كووووجيتا
ذ قصوووم ،  السوووتحقة ذ ريوووة   م ء ذ البجاووو  يهوووج ذصذ قصوووم يجاوووم ذص ذ ريوووة   م ء  اوووم  ، األصووووف

  2أه  احجاو .، يج صذ   اقجيألة األصوف   صذ   ارجئا  اتصوف   هج
ح وو  ،  اقاووجءذ  اتبذو ال   سجام   ه كوو  لووص  افقووه  كو   اتذنف اص  ام أل  خاعإلنم  ذ 

لوكوووا  الوووم ص  الوووجاا لذسوووو  أذ  كوووجص لرووووم اووومم  اوووم أل  توتووو  األ وووه شوووهو    ووو   لهلوووج كوووجص
، اذ كجص لعسو  لووج م م  فووا يم ذنووه  ووا لذ ا ووم  سووتحقجنهجذ      رذا شهو إ     اتجرو،  لعسو 

اووذ كووجص ذ  ذاأل   انق ض لص واك  إص  اتجرو  اوه  تذنف اووص م ووأل م ذنووه  تعوووض اشووهو إ  سووه
  ة اتسم م لج األ ه ذاكنووه  قم تكذص ألذ    اتجرو كج، اذ كجنإل أصذاه تا م األ  خصذلهذ   لذسو 
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 تتكذص اقجو إل  تعوووو ي عهووج يسووواة أذ  نهووج حقووذ  ،   كذص اجرا  اص  اتصوف  ا اوع   لذ  
 .1اذ  اتفس و  اتقأل مه األتذنف اص  ام ألذ     تذنف اص م أل م ذنه،  ني   ا  و  تعوو  ست فجئهج

 سوووتقو ذ ، اووم ألا ووو أص  اقاووجء  احووم   ارووو اووو   اتفسووو و  احو ووا الفهووذم  اتذنووف اووص  
لجا ووة لسووتحكلة  ةاووجئقذ  األوو  أص  اتذنووف اووص  اووم أل اووذ  اوووه  نيووئ اووص لوكووا لووجاا لاووبو 

،  الحتلوووج تتعووووض يهوووج حقووذ  م ئن وووه إاووو  خبووو لحقووو  أذ كي وووو ذ   تااوواع لعهوووج  ئتلوووجص  اتووجرو
اوووو  بوووأ األوو   الووم ص   اللتنووجع أل   ك   لتنووجع اووص  اووم أل  عتيووو تذنفووج إو نووم  كووذص لورووأل اووو  

نم  كذص النجااته  ا  ام ص لص نجح ة صحته أذ لقم وع أذ حألووذ  أروو   سووتحقجنه أذ ذ ،   نتم وع  لأل
 2 النقاجء. نقاجئه يسي  لص أسيج  

أصي        ال  شهو الروم  اتذنف اص  ام أل إال إو  كجص  اتذنف اص  ام أل نجتج اص ذ 
يجستبجاة  صعذيجإل اجواةألج إو  كجص او   اتذنف يسي  ،  لابويةأحذ   لجا ة  ذ   ارا لجاا

 3. ا حجاة تذنف اص  ام أل  الاتيجوع الم ص ترجذااج    لح   
 لص ثم  إنه  لكص  اقذ  يمص  اتذنف اووص  اووم أل  اوووه  لكووص لووص أرألووه شووهو إ وو    اتووجروذ 

 :   تالص انصو ص الال ص
 و  اتذنف اص  ام أل .

 ووا   السووتلو وحق قووا اووص اروواع  اذ  الئتلجنووهو أص  كووذص اووو   اتذنووف نجشووئج اووص  قووم  اتووجرو 
  اترجو  .
 اوووه  فتوووض ، لفهذم  اتذنووف اووص  اووم أل  ختألووف اووص لفهووذم   اسووجو  ووا  اقووجنذص  الوومناذ 

ألووج ، أه أص   صووذ  أنوو  لووص  اخصووذم   م ءاوومم كفج ووة ألووذ    الووم ص األذ ووجء يم ذنووه  السووتحقة 
ال ووة  ووا واووك إص كووجص ال أ ذ ،  اتذنووف اووص  اووم أل  هووذ اوومم تسووم م  اووم ذص  ووا لذ ا ووم  سووتحقجنهج

لووأل ذ  قووم  كووذص  اتووجرو لعسووو  ، قوو  خصووذله اووص أصووذاه أذ تا ووم األ هووجت  الم ص لذسو  أذ لعسووو   
 .يجاتجاا ال  شهو إ  سهذ   واك  سمم  ام ذص  ا لذ ا ماج
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نلووج تثووذو ، ذ  كووو   اتذنووف اووص  اووم أل ال تثووذو  قووب   لووج  تعألوو  يشووهو إ وو    اتووجرو  قووبذ    
واووك أص  الشوووع  وتووج   ووا ،   لووج  تعألوو  يتحم ووم  تووو   او يووة،   سووهأ اووج يعووم أص  تقوووو شووهو إ

 فووا ، نيوو  صوومذو  احكووم يشووهو إ  سووهذ   اتصووو جإل  اتووا  يولهووج  اتووجرو يعووم  اتذنووف اووص  اووم أل
ذنووم  علووم إاوو  تل  ووا يعووض  اووم ئن ص ، اوع  افتو  نم  علم  الم ص إا  تهو   ألذ اه إاو و  يم ئن ه

إاووو  اوومم  انفوووجو  اذرووذيا ذاووومم  انفوووجو خاوووأل  الشوووع اووووع  اتصووو جإل اووواك   ، إاووو و  يوووجيخو ص
   1 ارذ اه.
 : الشروط الواجب توافرها في الديون التي يتوقف المدين عن دفعهاة أوال
ص  اتذنووف اووص م ووأل  اووم ذص ال  لكووص أص  كووذص سووييج األحكووم  شووهو    وو   إال إو  تووذ وإل إ

 :  ااذ   اشوذب  اتجا ة  ا  ام ذص
  الئتلووووجصاوووذ لقوووووو احلج وووة ذ     ووو   نظوووجم خووووجق يجاتروووجو:  اوووم ص ترجو ووووج صو أص  كوووذ 1
 .2يجاتجاا ال  كذص شهو       ليوو  إال إو  تذنف  اتجرو اص م أل م ذنه  اترجو ةذ ،   اترجوه

 الشوووووع ذ  م ذنووووه  ووووا لذ ا وووم  سووووتحقجنهج  وووجاتذنف اووووص  اوووم أل اووووذ ارووووا  اتوووجرو اووووص م وووأل
لص  اقووجنذص  اترووجوه  215 يلذر   الجم  ، ذص ترجو ة أذ لمن ة ارا ئوه ام  حمم بي عة اوع  ام  

األووو   اشوووخق  العنوووذه  اخجاوووأل األقوووجنذص ذ   بيووو     ووو   أذ  اتسوووذ ة  اقاوووجئ ة األووو   اتوووجرو
 .اذ ام  كص تجرو  إو  تذنف اص م أل م ذنهذ   اخجق

لص نووجنذص  اترووجو   ارم ووم األوو  أنووه  550/01اك   الشوع  الصوه  اوه نق  ا  الجم  
 عم  ا حجاة إ    ك  تووجرو لألووام يلذروو  أحكووجم اووو   اقووجنذص يإلسووجك م ووجتو ترجو ووة إو  تذنووف 

 .3اص م أل م ذنه  اترجو ة إثو  ابو   أالجاه  الجا ة
 ج صوو  أص نظووجم    وو    بيوو  األوو   اتووجرو  اوووه تذنووف اووص م ووأل م ذنووه  اترجو ووة  ص 

 ص ترجو ووج إو  كووجص نجشووئج اووص الوو  ترووجوه كووذص  اووم  ذ ،  اترووجوه  الئتلووجص      اواووه حلج ووة  
هووج ي  فتوض  ا   الووج   اتووا  قووذم ذ   ستذه  ا واك أص  كذص  اعل  ترجو ج يبي عته أذ يجاتيع ةذ 

 . اتجرو أنهج صجمو  احجرجإل ترجوته

 
 195ص ، لع،جع السابقا،  حعد ف،يد ال ،ينق، الق التارووي -1
 738ص ، لتناا،  نشورام الحلتق الحقوق ة، القاتوا التجاري، هاتق وويدار -2

 .489ص ، الع،جع السابق، اعاو الش،ب نق -3



 

84 

نووجنذص ترووجوه  لكووص أص تفووت  كووواك  اتسووذ ة  اقاووجئ ة أذ    وو   ينووجء  216ذذ قووج األلووجم  
 ال حووظ  ووا اوووع  الووجم  إلكجن ووة شووهو ذ ، م نووه كجنووإل بي عووة  ك فلووجحاووذو  األ  تكأل ف  الم ص يجا

نلووج  لكووص  اتيووجوع ذ  ا و أنه ال  لكص   خو يهو  األوو    بوو  ،  إ     الم ص يسي  م ص لمنا   
لووم  توومث وع ذ  كحجاووة  سووتثنجئ ة  روو  األوو   الحكلووة  اتمكووم لنهووج يووجانظو خجصووة  ووا أال ووة  اووم ص

 1إا ه   الستلجعذ   واك يعم  ستماجء  الم صذ ، األ   اسذ ء ام ئص ذ   األ  لوكا  الم ص
اكوو  م ئووص يووم ص لوومنا حووج    م ء أص  بألوو   554/1أرووجا  الشوووع  الصوووه ذ قووج األلووجم  ذ 

إو  أثيإل أص  اتووجرو نووم تذنووف اووص م ووأل م ذنووه  اترجو ووة  احجاووة ،   احكم يشهو إ    لم نه  اتجرو
 .2 ا  اص م نه  المنا

أص  كووذص نووم  نقاوو  ذ ، ص  ووا ولووة  الووم ص ذنووإل بألوو  شووهو    وو  و  ر  أص  كذص  ام  2
 يمه سي  لص   سيج  كجاتقجمم أذ  اذ جء.

خجا ووج لووص أه ذ ، و  روو  أص  كووذص  اووم ص ل كووم   ووا ذرووذمع ا ووو لعألوو  األوو  ن ووم أذ شوووب 3
 نا ع لص نجح ة صحته أذ لقم وع أذ حألذ  أرأله.

 و  ر  أص  كذص  ام ص لحمم  اق لة. 4
 بات التوقف عن الدفعإث:  ثانيا

 لكووص إثيووجإل حجاووة ذ ،  قووأل ايووئ إثيووجإل  اتذنووف اووص  اووم أل األوو  لووص  بألوو  شووهو    وو  
الووج كجنووإل  اذنووجئأل  اتووا تنشووم انهووج حجاووة  اتذنووف اووص ذ ،  اتذنووف اووص  اووم أل يكج ووة ذسووجئ    ثيووجإل

  األوو   الحوو ، أذ إصووم وع شوو كجإل يوومذص وصوو م، لتعوومم  كتذن ووأل حرووذا األوو   الووم صذ   اووم أل كث ووو 
لص  اذنووجئأل  العوذاووة    قم توك تقم واج اقجاا  الذاذع،  ...ي أل  اياجئأل يثلص يخ ،   اترجوه

 .الستخ ق حجاة  اتذنف اص  ام أل،  األ ه
 جا جا  أص تستخألق  الحجكم حجاة  اتذنف اص  ام أل لص تحو ووو  حترووجج اوومم  اووم أل اووم 

لووص اوومم تنف ووو  الووم ص احكووم ذ ، ج الم ص اللتنجاه اص م ووأل ن لووة ذونووة ترجو ووة  ووا ل عووجم  سووتحقجنه
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ذلووص  اتوووو ف ، ذلووص تذن وووأل حرووذا األ ووه خجصوووة إو   نتهووإل يلحجاووو اووومم ذرووذم،  ألالووه يجاووم أل
 1ذلص إيو م تسذ ة ذم ة لأل يعض م ئن ه ذلص اروع الذبنه.،  الم ص يمنه لتذنف اص  ام أل

و  كجص اقاج   الذاذع  ايحوو  يكوو  سوو جم  اووص  اذنووجئأل  الكذنووة األتذنووف اووص  ذ   ووإص ، اووم أل  
تقوووم واج  وووتم تحوووإل ونجيوووة  الحكلوووة  اعأل وووج  ص لفهوووذم  اتذنوووف اوووص  اوووم أل شووووب نوووجنذنا ال تتوووجح 

   2 اتسذ ة  اقاجئ ة أذ      .
 تحديد تاريل التوقف عن الدفع:  ثالثا

"  ا أذ  رألسة  ثيإل   هج اووم   الحكلووة :  لص  اقجنذص  اترجوه األ  أنه  222تنق  الجم   
 عألووو  ، هوووج تحووومم تجو خوووه كلوووج تقاوووا يجاتسوووذ ة  اقاوووجئ ة أذ    ووو   ..." اتذنوووف اوووص  اوووم أل  إن 

اووا  افتووو  ذ   اهوومف لووص واووك اووذ تحم ووم  تووو   او يووةذ ،   الحكلة أص تحوومم تووجو و  اتذنووف اووص  اووم أل
 نووه اجايووج لووج  صوومو حكووم شووهو ، صوومذو  احكووم يشووهو    وو  ذ  يوو ص تووجو و  اتذنووف اووص  اووم أل

 قووم  علووم  الووم ص خوو   ، ذ نص و  األ  تذنف  الم ص اص  اووم أل      يعم لاا  تو  بذ ألة أ
اووواك أخاووأل  الشوووع  اتصووو جإل  اتووا ،  اوع  افتو  إا   اتصوف  ا ألذ اه تصو ج اجو  يجام ئن ص

 كلج س متا تذا حه الحقج.  تيوم خ   اوع  افتو  انظجم خجق
و  اووم تحووممع  ووذم  احكوومذ ، األلحكلووة  احو ووة  ووا تع وو ص اووو   اتووجو وذ  اووم اووو   اتذنووف ذ نعووج    

األلحكلووة أص تعووم   ووا ذ ، لووص  اقووجنذص  اترووجوه 222اذ لج أنوتووه  الووجم  ذ  يتجو و  احكم  القوو اه
 احوومذم  القوووو  توووجو و  اتذنووف اووص  اوووم أل يقووو و ثوووجنا األحكووم  اوووه ناووو  يجاتسووذ ة  اقاوووجئ ة أذ 

 .3سجي  اقف   ام ذصذ        
 اتذنووف اووص  اووم أل  اوووه حووممع  احكووم  اصووجمو  ال  قيوو  أه بألوو   ولووا إاوو  ت   ووو تووجو وذ 

 يقوو  تووجو و ذ ، يعووم  اقفوو   انهووجئا اكشووف  اووم ذصتج  يشهو       أذ  اتسذ ة  اقاجئ ة أذ حكم 
 .4 اتذنف اص  ام أل ثجيتج يجانسية ارلجاة  ام ئن ص األ  نحذ ا و نجي  األورذع   ه

 كووذص سووجيقج اصوومذو  احكووم تووجو و  اتذنووف اووص  اووم أل  اوووه تحووممع  الحكلووة ال  رووذا أص ذ 
 .  افقو    خ و  247ذاذ لج أنوته  الجم  ، شهو  18يمكثو لص  
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 المطلب الثاني: الشروط الشكلية للحكم بشهر اإلفالس
يج اووج ة إاوو   اشوووذب  الذاووذا ة  تبألوو  شووهو    وو   تووذ  و شوووذب شووكأل ة تتلثوو   ووا 

ال تسووذ ة ذ  وه " ال  توتوو  إ وو  نووجنذص ترووج 225اذ لج نصووإل األ ووه  الووجم  ذ ،  صمذو حكم شهوع
 ناجئ ة األ  لروم  اتذنف اص  ام أل ي  و صمذو حكم لقوو اواك ".

توووونق  الووووجم  ذ ،  اعألن ووووة حلج ووووة احقووووذ   اووووم ئن صذ   جا ج ووووة لووووص صوووومذو  احكووووم اووووذ  اشووووهو
لوووأل واوووك تروووذا   م نوووة يوووج     يجاتقصووو و أذ  اتوووما   مذص  اتذنوووف اوووص  اوووم أل ذ  ..." 225/2

نستخألق يواك يمص  الشوع  ارا ئوه أخووو صووو حة ينظو ووة    وو    افعألووا ذ ،  اك "يحكم لقوو او
 ووإو  اووم  صوومو حكووم يشووهو    وو   لووص  الحكلووة  الختصووة  رووذا األلحكلووة ،   ا  الذ م  ارا ئ ووة

،  ارا ئ ة أص تم ص  الم ص  اتجرو  اوه تذنووف اووص م ذنووه يرو لووة    وو   يجاتقصوو و أذ يجاتووما  
ال  عنووا يجااوووذو  أص تصوومو  ارا ئ ووة حكلووج يووج     يجاتقصوو و أذ يجاتووما   إصم و  الحكلووة  

  الحكلة  الختصة يشهو       حكلج يشهوع.
 جاحكم  ارا ئا  اصجمو  ا رو لة        اتقص وه أذ  اتما سا ال تكذص اه حر ة ألووجم 

حجاووة    وو   إال  واووك  ص  الحكلووة  ارا ئ ووة اووم تنظووو  وواذ ،   الحكلة  الختصة يشهو      
انجصووو  ارو لووة  البوذحووة ألجلهووج أه   لووج  تعألوو   السووتظهجويجاقوومو  ااوووذوه ذ  يبو وو   واووا

  لووج  تعألوو  ذ    صووألا  الختصووجق رهووة وو   لكووص أص  كووذص احكلهووج أثووو األوو  ،  يجاعقج   حسوو 
 .1يجيثجو  المن ة اإل   "

 .:  نيوااج   لج  ألا جني  صمذو  احكم يشهو       انجك إرو ء إل ذ ر  إتيجاهذ 
 الفرع األول: المحكمة المختصة بشهر اإلفالس 

 :  النوعي  االختصاص-أوال
تخووتق   نبووج   ...": لووص نووجنذص   رووو ء إل  المن ووة ذ  م و ووة األوو  أنووه 32توونق  الووجم  

 التخصصوووة  النعقوووم   وووا يعوووض  الحوووجكم يوووجانظو مذص سوووذ اج  وووا  النجااوووجإل  التعألقوووة يجاتروووجو  
تحوومم لقووو إل   نبووج  ،   النجااووجإل  التعألقووة يووجاينذك ...ذ   اتسووذ ة  اقاووجئ ةذ   وو    ذ   امذا ووة
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تفصوو    نبووج   التخصصووة   ارهووجإل  اقاووجئ ة  اتجيعووة اهووج اووص بو وو   اتنظوو م.ذ   التخصصووة
 يتشك ألة رلجا ة لص ث ثة ناج  ..."

 لووووا   نألذ   انووووذاا  الختصووووجق" تيقوووو  نذ اووووم : لووووص نفوووو   اقووووجنذص 1063 الووووجم   توووونقذ 
( لص او   اقجنذص سجو ة  الفعذ  إا  ح ص تنصوو    04ذ  03)  40 النصذق األ هج  ا  الجم  

   نبج   التخصصة ".
 :  اإلقليمي  االختصاصة  ثانيا

" ...  ووووا لووووذ م    وووو   أذ : لووووص نووووجنذص   رووووو ء إل  المن ووووة ذ  م و ووووة 40توووونق  الووووجم  
يلنجااجإل  اشوكجء ألجم  الحكلة  اتا تقووأل  ووا  التعألقة   اماجذ   كو   ذ    اتسذ ة  اقاجئ ة األشوكجإل

األشوووكة   الرتلووجاام ئو   ختصجصهج لكجص   تتجح       أذ  اتسذ ة  اقاووجئ ة أذ لكووجص  القووو 
 اوئ سوووا ذلكوووجص   تتوووجح    ووو   أذ  اتسوووذ ة  اقاوووجئ ة اوووذ  الكوووجص  اووووه  قوووأل   وووه  انشوووجب ، ..."

و  كووجص  الفألوو  شوووخق  اتيووجوه ذ ، األلووم ص  الفألوو  شوووكة لذبنهووج اوووذ  الكووجص  اوووه  ذرووم   وووه   
  نأل لا   ذ  األلحكلة  اتا  قووأل  ووا م ئووو   ختصجصووهج اووو     جالختصجقيجاتجاا  ذ   لوكا إم نتهج

  الذبص.
 الفرع الثاني: تقديم طلب شهر اإلفالس

"  تعووو ص األووو  كووو  توووجرو أذ شوووخق لعنوووذه : األووو  أنوووه روووجوهت جنذص نووو  215تووونق  الوووجم  
إو  تذنف اووص  اووم أل أص  ووماا يووإنو و  ووا لووم  خلسووة ،  ام  كص تجرو   اذ ذ   خجاأل األقجنذص  اخجق

 اشو  ذلج نصم   تتجح إرو ء إل  اتسذ ة  اقاجئ ة أذ       " .
خذ   الشوع  ارا ئوه األلووم ص أص  يووجمو إاوو  إاوو ص :  اإلفالس بناء على طلب المدين:  أوال

تسوووذ ة  اقاوووجئ ة األحفوووجظ األووو  أص  بألووو  شوووهو إ  سوووه أذ   تتوووجح إروووو ء إل  اذ  تذنفوووه اوووص  اوووم أل
نووم ذ ، يجاقصوو و أذ  اتووما  حتوو  ال  تعوووض اإل وو   ، لو اووج  لصووألحة  الووم صذ  حقووذ   اووم ئن ص

 .تتحق  يواك لصألحة  ارل ألذ   تلكص لص  اذصذ  إا  صأل 



 

88 

ذكواك  اهوومف لووص ذو ء لوون  اووو   احوو  األلووم ص كذنووه   نوومو األوو  كشووف  اووبو   أالجاووه 
كلووج أص تقم لووه ابألوو  شووهو    وو   تفواووه األ ووه  اتيووجو إل  اصووم  ، تذنفووه اووص  اووم ألذ   الجا ووة

 1 اذ ر  تذ  واج  ا  العجل إل  اترجو ة.
  ذلووج لووص تووجو و تذنفووه اووص  اووم أل 15واك يمص  تقمم يإنو و إاوو   الحكلووة  الختصووة خوو   ذ 

 :    تع ص األ ه أص  و   او    نو و ذ 
 و  ال ا ن ة .

   ويجح.ذ   و حسج   اخسجئو
 أخو .هم إل  اخجورة اص ل ا ن ة آخو سنة لجا ة  و  اتع

 .و ي جص  الكجص
 .و ي جص  اتعهم إل  اخجورة اص  ال ا ن ة

لووذبص كوو  لووص  اووم ئن ص لو وو  يي ووجص ألووذ   ذ   ام ذص لأل إ اووجح  سوومذ   و ي جص ونلا يجاحقذ 
  االجص.م ذص  ذ 

 .و روم لختصو  لذ    ال سسة
لذبص ك  لنهم إص كووجص   نووو و  تعألوو  يشوووكة تشوول  ذ   و نجئلة يمسلجء  اشوكجء  التاجلن ص

 .األ  شوكجء لس ذا ص يجاتاجلص اص م ذص  اشوكة
 لبجيقتهووج األذنووجئألذ  أص  كذص لذنعج األ هج لأل   نووو و يصووحتهجذ   ر  أص ت و  اوع  اذثجئ ذ 

و  تعوو تقووم م أه لووص اوووع  اذثووجئ   روو  أص  تاوولص   نووو و ذ ،  واك لص بوف صجح    نو وذ    
 .2يج   اتا حجاإل مذص واك  س

و  اووم  قووم  الووم ص يجاتصووو   اووم  كجتوو  اوويب  الحكلووة اووص حجاووة  اتذنووف اووص  اووم أل  ووا ذ    
 . ذلج مذص لجنأل لشوذع  رذا أص  عتيو لفألسج يجاتقص و 15لهألة  
إو ، ا   لعن  بألوو   الووم ص شووهو إ  سووه أص تر يووه  الحكلووة إاوو  واووك األوو  ذرووه   اووا مذ 

يجاتووجاا  روو  ذ ، تتحقوو  لووص لووم  تووذ  و  اشوووذب  الذاووذا ة شووهو    وو   تعوو ص األ هووج أذال أص 
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اكنووه اووم  تذنووف يجافعوو  اووص ذ  األ هج و ض  ابأل  إو  ثيإل اهج أص لقملووه ا ووو تووجرو أذ أنووه تووجرو
 .  1م أل م ذنه

 اتذنووف اووص  اووم أل األوو   الحكلووة ذ    لت  تذ وإل  اشوذب  الذاووذا ة  اسووجيقة صووفة  اتووجرو
 .م صأص تقاا يشهو إ     ال

 :  اإلفالس بناء على طلب الدائن:  ثانيا
اووذ  ابو وو   ابي عووا اشووهو ذ   رذا اك  م ئووص أص  بألوو  شووهو إ وو   لم نووه حلج ووة احقذنووه

لهلووج كجنووإل ذ   ألك  م ئص  اح   ا بأل  شهو       سذ ء كجص  ام ئص لمن ج أذ تجرو ،       
بألوو  شووهو إ وو   لم نووه شوووب أص ئص يووم ص لوومنا أص   ألألووم  ،  بي عة  ام ص  اوووه تذنووف اووص م عووه

 سووتذه  ووا واووك أص  كووذص م ئنووج اجم ووج ذ ،  ثيإل أص  الم ص  اتجرو لتذنف اووص م ووأل م ذنووه  اترجو ووة
ال  شووتوب  ووا  اووم ئص أص ذ   رذا األم ئص  اذح م أص  شهو إ    لم نووهذ ، أذ لم نج لوتهنج أذ للتجا 

 كذص حجال ي   رذا أص  كووذص لوو رو   ال  شتوب  ا م ص  ام ئص أصذ ،   كذص ي مع سنم ذ ر   اتنف و
يشوب أص  ثيإل  اووم ئص  ووا اوووع  احجاووة تذنووف  الووم ص اووص م ووأل م ووذص لحققووة ،  أذ لعألقج األ  شوب
 .ا حتفظ ينص    مخوع انم تحق   اشوب،  اذرذم حجاة   م ء

 كوووذص بألووو   اوووم ئص اشوووهو    ووو   يتقوووم م او اوووة اوووم   الحكلوووة لذاوووحج   هوووج شووووب ذ 
األوو  وئوو    الحكلووة أص  عوو ص أنووو  رألسووة للكنووة ذ ،   ماووة  اتووا تسوونم إا هووجذ   اتذنووف اووص  اووم أل

أل ذروو   لت  ثيإل األلحكلة تذنف  الم ص اص  اوومذ    بأل  حاذو  الم صذ   األنظو  ا او   ابأل 
 األ هج  احكم يشهو إ  سه.

 :  اإلفالس بناء على طلب المحكمة   من تلقاء نفس المحكمة  :  ثالثا
اووذ اووم  قوومم اهووج ذ ، أللحكلة أص تشهو إ     اتجرو لص تألقووجء نفسووهجأرجا  الشوع  ارا ئوه ا

او  خ  ج ااص   اعجم  اوووه  قاووا ذ   واك اتعأل  أحكجم       يجانظجم  اعجمذ ،  بأل  األحكم يه
 لتوو  ثيووإل األلحكلووة يوومه بو وو  تذنووف  الووم ص اووص ،  يمنه ال تحكم  الحكلة يشاء ام  بأل  لنهج

، أحوووم  اوووم ئن ص بجايوووج شوووهو إ ووو   لم نوووه ثوووم  تنوووجا  اوووص بأليوووه قوووم  تقووومم ،  اوووم أل تشوووهو إ  سوووه
تحكووووم يشووووهو    وووو   لووووص تألقووووجء نفسووووهج لتوووو   سووووتيجص اهووووج تووووذ  و ذ   تتصووووم   الحكلووووة األووووماذ 
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 تكتشووف  الحكلووة ، نووم  تقوومم  اتووجرو  التذنووف اووص  اووم أل يبألوو   احصووذ  األوو  صووأل ذ ، شوووذبه
 .1إ  سه  تشهو يجاتجاا امم تذ  و شوذب او   اصأل ذ   سذء ن ته

 ووو   لنوووأل واوووك  الحكلوووة لوووص شوووهو ، كوووواك نوووم  بألووو  شوووهو    ووو   لوووص ا وووو وه صوووفة
       لص تألقجء نفسهج إو  تي ص اهج تذنف  الم ص  اتجرو اص م أل م ذنه.

 :  النيابة العامة:  رابعا
 اتووا لووص شوومنهج أص تم نووه ذ   اا تحق   ا    عج   اتا  وتكيهج  الم صذ    رذا األن جية  اعجم ة

يووج     يجاتووما   أذ  اتقصوو و إو  تيوو ص اهووج أص  الووم ص لتذنووف اووص  اووم أل أص تخبووو  الحكلووة 
 ر  األوو   الحكلووة نيوو  أص تيووجمو لووص تألقووجء نفسووهج   تتووجح    وو   أذ  اتسووذ ة  اقجنذن ووة ذ ،  يواك

 الحكلووة حقهووج  ووا  السووتعلج إو  عووم اووو  شوووبج نجنذن ووج ، أص تسووتلأل األلووم ص أذ تسووتما ه نجنذن ووج
 2.اليجمو  تألقجئ ج 

 الفرع الثالث: مضمون الحكم بشهر اإلفالس
 روو  أص  تاوولص حكووم شووهو ذ ،  عووم  انبوو  يشووهو إ وو    الووم ص أاووم لووج  تاوولنه    وو  

إاووج ة إاوو  واووك ، حجاووة  اتذنووف اووص  اووم ألذ     وو   تي ووجص تووذ  و شوووذب    وو   صووفة  اتووجرو
 اهمف لص واك اذ تحم ووم  تووو  ذ ، اص  ام أل   ر  أص  تالص حكم       تع  نج اتجو و  اتذنف

صوومذو  احكووم يشووهو    وو    نووه اجايووج ذ  اا  افتو   اللتم  ي ص تجو و  اتذنف اص  ام ألذ    او ية
، لج  صمو حكووم شووهو    وو   يعووم لاووا  تووو  بذ ألووة أذ نصوو و  األوو  تذنووف  الووم ص اووص  اووم أل

اووواك أخاووأل ، ه تصووو ج اووجو  يجاووم ئن صنم  علم  الم ص خ   اوع  افتو  إا   اتصوووف  ووا ألذ اوو ذ 
 ص تووجو و  اتذنووف  وو  لووص  الهووم إو  تع،  الشوع  اتصو جإل  اتا تيوم خ   اوع  افتووو  انظووجم خووجق

 .تنتها يصمذو  احكم يشهو      ذ  اص  ام أل  اوه تيمأ لنه اوع  افتو 
و  اووم تحوومم  اتووجو و ذ ،  تجو و  اتذنف اص  ام ألاأللحكلة  احو ة  ا تع  ص  ذ   ووا ذ   ووذم  احكووم  

ال  قيوو  أه بألوو   ولووا إاوو  ت   ووو ذ ، 3حكم الح  ام او   اتذنووف ذ نعووج يتووجو و  احكووم  القوووو اووه
تجو و  اتذنف لص  ام أل يعم  اقف   انهجئا اكشف  ام ذص  اوه حممع  احكووم  اصووجمو يووج     أذ 
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يجانسوووية ارلجاوووة   يقووو  توووجو و  اتذنوووف اوووص  اوووم أل ثجيتوووجذ ،  اتوووجاا اوووه اتسوووذ ة  اقاوووجئ ة أذ  احكوووم 
تجو و  اتذنف اص  ام أل ال  كذص سجيقج اصمذو  احكووم ذ ،   ام ئن ص األ  نحذ ا و نجي  األورذع   ه

األلحكلووة أص تعووم   ووا  احوومذم  القوووو  تووجو و  اتذنووف اووص  اووم أل يقووو و تووج  ذ  شووهو  18يوومكثو لووص 
 .1لة  ام ذصسجي  اقف  نجئ ذ  األحكم  اوه نا  يج     أذ  اتسذ ة  اقاجئ ة أذ      

كلووج  تاوولص  احكووم تع وو ص  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا لووص يوو ص   شووخجق  السوورأل ص  ووا 
م و  ذ  تع ووو ص نوووجض لنتوووم  الو نيوووة أالوووج ،  اقجئلوووة  اتوووا تعوووماج  األرنوووة  اذبن وووة  الكألفوووة يوووواك   

 2.يذاأل   حكجم األ  ألذ    الفأل     لو،   اتفأل سة
 الفرع الرابع: شهر حكم اإلفالس 

 اووم ئن ص سووذ ء ذ   الووم ص،     يلج  تالنه لنبذنه  نتج أثوع  ا لذ رهووة  اكج ووةإص حكم   
اووووواك أذروووو   الشوووووع  ارا ئوووووه أص تسوووور    حكووووجم  اصووووجمو  ، كووووجنذ  أبووووو ف  ووووا  اووووماذ  أم ال

 رووو  إا نهوووج الوووم  ث ثوووة أشوووهو يقجاوووة ذ ، يجاتسوووذ ة  اقاوووجئ ة أذ    ووو    وووا  اسووور   اتروووجوه
شووو لألخصووج  ووا  انشووو   اوسوول ة اإلا نووجإل  اقجنذن ووة األلكووجص  اوووه  قووأل أص  ن ذ ، رألسووجإل  الحكلووة

 رووو  نشوووو  اي جنوووجإل  اتووووا تسووور  يجاسووور   اتروووجوه  وووا  انشوووو   اوسوووول ة ذ ،   وووه لقوووو  الحكلوووة
 تاوولص اووو   انشووو ي ووجص  سووم ذ ،  ذلووج لووص تووجو و  انبوو  يووجاحكم 15اإلا نووجإل  اقجنذن ووة خوو   

تووجو و  احكووم  اوووه ناوو  ذ  ونووم ن وومع  ووا  اسوور   اترووجوه ، الووم ص أذ لذبنووه أذ لوكوواع  اوئ سووا
ونوووم اووومم صوووح فة   ا نوووجإل  اقجنذن وووة  اتوووا نشوووو   هوووج ذ  يجاتسوووذ ة  اقاوووجئ ة أذ شوووهو    ووو  

 لص  اقجنذص  اترجوه. 228اذ لج نصإل األ ه  الجم  ذ    الألخق
 اتسووذ ة  انملج تكذص   لذ    اخجصة يجاتفأل سووة ا ووو كج  ووة ات ب ووة لصووجو ف    وو   أذ ذ 

و  كجنووووإل ذ ،  تحلألهووووج أحووووم  اووووم ئن ص إو  كووووجص اووووذ  اوووووه و ووووأل  اووووماذ  اووووم   الحكلووووة،  اقاووووجئ ة   
 الحكلة اا  اتا ناووإل يووج     لووص تألقووجء نفسووهج تتحلوو   الصووجو ف  اخا نووة  اعجلووة األوو  أص 

 روو  األوو  كجتوو  اوويب  الحكلووة أص ذ ، لووص ألووذ    اتفأل سووة  اللت ووجااألوو  ذرووه تسوومم  اتسووي قجإل 
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لألخصج ااحكووجم  اصووجمو  يشووهو    وو   أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة األن جيووة  اعجلووة  حووذه رل ووأل  ذره  
 .1نصذصهجذ    اي جنجإل  اوئ س ة اواك   حكجم

 الفرع الخامس: الطبيعية القانونية للحكم بشهر اإلفالس
 ص حجاة    وو   كجنووإل  رجوهت جنذص ن 225ينق  الجم  : حكم مقرر لحالة اإلفالس:  أوال

إاووج ة إاوو  أنووه حكووم لقوووو  هووذ  نووتج آثووجو نجنذن ووة رم ووم  اووم تكووص ، رووجء  احكووم ا قوواووجذ  ةنجئلوو 
لثووو  اووو   ووم  الوووم ص  الفألووو  تع وو ص  اذك ووو   التصووووف  لذرووذم  لوووص نيووو  تيوومأ لوووص حووو ص صوومذوع

 تع  ص رلجاة  ام ئن ص .....،   اقاجئا  اقجاا  النتم 
يوومص حر تووه لبألقووة لووص ح وو   تل ووا حكووم شووهو    وو   : حكةةم ذو حجيةةة مطلقةةة: ثانيةةا

  لذ    اتا  تنجذاهج ح    تعم  أبووو ف ماووذ  شووهو    وو   ذ ،    شخجق  او ص  سوه األ هم
 .2اواك أذر   الشوع شهو حكم       حت   كذص لعألذلج األكج ة

  احجاووو ، كووواك تتعألوو   احر ووة  البألقووة احكووم شووهو    وو   يووملذ    الووم ص  الفألوو  كألهووج
 جا ج ة لص حكم شووهو    وو   اووا تنظوو م تصووف ة ،  ء كجنإل لتعألقة يترجوته أم السذ ذ    الستقيألةذ 

ال تتحقووووو  اووووووع إال إو  كوووووجص األحكوووووم حر وووووة لبألقوووووة إا ء رل وووووأل وذه ذ  رلجا وووووة  لوووووذ    الفألووووو 
 .3لصألحة

 الفرع السادس: تنفيذ الحكم بشهر اإلفالس
ذ لووووو  اصووووجمو    ذ  " تكووووذص رل ووووأل   حكووووجم: األوووو  أنووووهجنذص ترووووجوه نوووو  227  الووووجم توووونق 

واوووك يجسوووتثنجء  احكوووم  اووووه ذ   السوووتئنجفيلقتاووو  اوووو   ايوووج  لعرألوووة  اتنف وووو واوووم  العجواوووة أذ 
 اسووووي   ووووا واووووك اووووذ اوووووذو   تخووووجو   رووووو ء إل  ا الووووة ذ ،  قاووووا يجالصووووجمنة األوووو   اصووووأل  "

 لنعه لص  اتصوف   هج حلج ة احقذ   ام ئن ص  ذ  األلحج ظة األ  ألذ    الم ص  الفأل  يسواة
صووووو  انفووووجو  العروووو  األوووو   تخووووجو   رووووو ء إل  اتحفظ ووووة كذاووووأل   ختووووجم األوووو  ألووووذ    قت ذ 
، لنووأل  اووم ئن ص لووص  تخووجو   رووو ء إل  افوم ووةذ ،  اتصوف  ا ألذ اهذ  ا   مع اص   م و ذ ،   الفأل 

 
  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي 230و 229العاوت ن  -1

2
 402ص ، الع،جع السابق، أحعد  ح،ز -

3
 327ص ، الع،جع السابق،  صاف  كعال طه  -



 

93 

ألووج   رووو ء إل  اتووا ال تسووتألام  اسووواة  وو   ألووام  اق ووجم يهووج إال يعووم أص  صوو و  احكووم نهجئ ووج كتألووك 
 .1تذا أل ثلنهجذ  يي أل ألذ    الفأل  التعألقة  

 الفرع السابع: طرق الطعن في األحكام الصادرة في مواد اإلفالس 
اووا لهألة  العجواة  ا   حكجم  اصجمو   ا       ذ اتسووذ ة  اقاووجئ ة :  المعارضة  /أوال

  انشو  ووا  اصووحفذ  ذيجانسية ااحكجم  اخجاعة  رو ء إل   ا ص،  اشو  أ جم لص تجو و  احكم
 العتلووووم  انشووووو   ا نووووجإل  اقجنذن ووووة  إنووووه ال  سوووووه  ال عووووجم يشوووومنهج إال لووووص إتلووووجم آخووووو إرووووو ء 

 .2لبألذ 
لهألووة  السووتئنجف  ه حكووم صووجمو  ووا تسووذ ة ناووجئ ة أذ إ وو   اووا : االسةةتئناف /ثانيةةا

 .3اشو  أ جم  اتيجو  لص  ذم  اتيأل غ
يعووض   حكووجم لووص  اترووجوه  لووص  اقووجنذص 232 ارا ئوووه ذ قووج األلووجم  نووم  سووتثن   الشوووع ذ 

 :  ااذ   اوع   حكجم  اقبع ةذ    اتعوض  ه بو   لص بو   ابعص
 .287  حكجم  اصجمو  بيقج األلجم   -

  حكجم  اتووا تفصوو  يهووج  الحكلووة  ووا  ابعووذص  اووذ وم  األوو    ذ لووو  اصووجمو  لووص  -
 . اقجاا  النتم   ا حمذم  ختصجصجته

 اترجوه.  حكجم  اخجصة يج وص يجست     الح    -
 الفرع الثامن: سلطة المحكمة في إلغاء الحكم بشهر اإلفالس

 ووو  ، ثوووم نوووجم يعووومع يذ وووجء لوووج األ وووه لوووص م وووذص إو  صووومو حكوووم نهوووجئا يشوووهو إ ووو    الوووم ص
خ ف  ا أص او   اذ ووجء  التوومخو اووص  وو ثو األوو   احكووم  اوووه ال لحوو  األنظووو   ووه لووص رم ووم يعووم 

الووم ص  ووا اوووع  احجاووة إال بألوو  وم  اتيووجوع إو  تووذ  وإل اوو   ألووجم  ذ ، أص حجا نووذ    لووو  القاووا
 النتفوووجءفووو  ق وووا إروووو ء إل  اتفأل سوووة يعوووم أص نوووجم  الوووم ص يجاذ وووجء  ت  ا سوووتلو وال لحووو  ذ  شووووذبه

 .4 الم ص إم و  ألذ اه لأل يقجء آثجو         خو  نجئلة   ستومذ   لصألحة  ام ئن ص  ا يقجئهج
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 هووج حكووم ا ووو نهووجئا يشووهو    وو   ) سووذ ء كووجص  ثذو  اخ ف  ووا  احجاووة  اتووا  صوومو  ذ 
ثووم  قووذم  الفألوو  يذ ووجء  اووم ذص نيوو  أص  صوو و اووو   احكووم نهجئ ووج أذ ، ا جي ووج أذ حاووذو ج ذرجا ووج (

 هوو   تعوو ص ،  حص  م ئن ه األ  صأل  ذمه  تالص تخف ض األم ذص أذ لنحه آرجال أخو  األذ جء
أل  أسج  اذ   حجاة  اتذنووف اووص  اووم أل األ   الحكلة أص تأل ا  احكم  اقجاا يشهو       ا

 ألج أنهج تقذم يتم  م  احكم  نه صمو صح حج؟
،  اس جسوو ةذ  تيمذ أال ة  اس     ا أص        حوم  الفأل  لص كث و لص  احقذ   المن ووةذ 

 ووإو  لووج أا ووا  احكووم نهجئ ووج  ووإص آثووجو  احكووم ،  اوو  اووص  اذصوولة  اتووا تألحقووه  ووا اووجام  اترووجو 
إرووو ء إل  إتيووجع المن ووة مذص ذ  حقذنووه  اس جسوو ةذ   الم ص ألذ اووهتوم   سذ   تاذ  نهجئ جيشهو        

  الاتيووجوإرووو ء إل إاووجم   إتيووجعألج إو  ناوو  يتم  ووم  احكووم تعوو ص األوو   الووم ص ،   الاتيجوإاجم  وم  
 .1شوذبهج  اذ جء  اكجل  يرل أل  ام ذص أامذ   اا إرو ء إل بذ ألةذ 

،  السووتئنجفاووة  اتذنووف اووص  اووم أل خوو    العجواووة أذ أنووه إو  ا اووإل حج:  ووو   اوووأه   ذ 
 توتوو    السووتئنجفذ   سووتنم أصووحج  اووو   اوووأه إاوو  أص  العجواووةذ   أل وو   احكووم يشووهو    وو  

ذلووص ثووم  حوو  ،   اجم  بوح  انووا ع لووص رم وومذ  كمص ام  كص  اتيجوعذ  األ ه سقذب حكم شهو      
ظو  ا  اماذ  ذ   لج  سووترم لووص انجصووو  ان    الستئنجفاا تنظو  ا  العجواة أذ  ذ   األلحكلة

 يعم صمذو  احكم   ذ  .
أص  ا وض لص  ابعص اذ تصووح    احكووم إو  تاوولص خبووم  ووا تبي وو  :  و   اوأه  اثجناذ 

 ووإو  كووجص  الووم ص لتذنفووج اووص  اووم أل حق قووة ،  اقووجنذص األوو   اذنووجئأل  اتووا كجنووإل نجئلووة ذنووإل صوومذوع
اووذ ا اووإل ذ   تعوو ص تم  وومعذ ،    انظو   ه لص رم وومذنإل صمذو حكم شهو          لرج   اجم

 اظووجاو ص ا ووو نووجبأل  ووا إثيووجإل حجاووة  اتذنووف اووص  اووم أل يعووم صوومذوع  ص  اذ ووجء يووم ذص  اووم ئن ص 
كووواك نووم ،  قووم  ظهووو يعووم واووك م ئنووذص آخوووذص اووم  سووتذ ذ  حقووذنهم، اذ   حجاة  اتذنف اص  اووم أل

،  اذ ووجء نووم اذلألووذ  لووص  الووم ص لعجلألووة خجصووة  كذص  ام ئنذص  او ص نووذ  ألجم  الحكلووة يحصووذ 
 قووم  سووتذ   أحوومام حقووه كووجل   ووا حوو ص أص  اوويعض  يخووو اووم  حصوو  إال األوو  روواء لووص حقووه 

 ي ص  ام ئن ص.  او   تنج   لأل ليمأ  السجذ  ذ 
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 ووو   اوومكتذو لصووبف  كلووج  بووه أص األوو   الحكلووة إا ووجء حكووم شووهو    وو   إو  ا اووإل ذ 
 ا ووووض ذ   سوووتنجم  إاووو  بي عوووة حكوووم شوووهو    ووو   نفسوووه، م صووومذوعحجاوووة  اتذنوووف اوووص  اوووم أل يعووو 

نلووج  نحصووو ذ  واووك أص حكووم شووهو    وو   ال  قصووم يووه أصوو   افصوو   ووا نووا ع،  القصووذم لنووه   
 .1مذوع  اوئ سا  ا إنشجء حجاة رم م  ام  كص اهج ذرذم لص ني 

جاووة   ذاوو  ننظووو  اح  أنووه  روو  أص نفووو  يوو ص حووجات ص:  تو   امكتذو  او و  صجاحا  اذ سعةذ 
تكووذص ذ   ووإو  كووجص  اسووي  ألووذ   لشوووذاة آاووإل األلووم ص، إاوو  سووي  اذ   حجاووة  اتذنووف اووص  اووم أل

 ووا اوووع  احجاووة  روو  األوو   الحكلووة أص تحكووم ، ا ووو  اظووجاو ذ   كج  ة اسم م رل أل  ام ذص  اظجاو 
اجم   الم ص إا  لج كجص األ ه لص نيوو ذ  يإا جء  احكم مذص ،  اس جسوو ةذ   سووتوم مع األحقووذ   المن ووةذ    

، إال إو  كووجص إ  سووه لقوذنووج يج م نووة يووج     يجاتووما   أذ  اتقصوو و   الاتيووجوإتيجع إرو ء إل وم  
ألووج  احجاووة  اثجن ووة اذ   حجاووة  اتذنووف اووص  اووم أل ،  ا اوع  احجاة  ر  أال تاذ  آثجو اوع   م نة

 ووا اوووع ، ص روواء لووص م ذنووه الووم ص لووأل م ئن ووه يوومص  لنحووذع آرووجال أذ  تنووجااذ  اووه اوو   تفووج يسووي  
 عووجم  الووم ص األوو  وأ  ذ   احجاووة  روو  األوو   الحكلووة أص تصوومو   لووو يإ قووجف إرووو ء إل  اتفألوو  

 .2 الاتيجوإال إو   تيأل إرو ء إل وم   ال  لكنه  ستوم م حقذنه  اس جس ة أذ  المن ةذ ،  ترجوته
كلوووة أص نوووجنذص تروووجوه األلح  357يجانسوووية الذنوووف  الشووووع  ارا ئووووه حسووو  نوووق  الوووجم  ذ 
نفج    رو ء إل انم امم ذرذم م ذص لستحقة أذ انملج  كووذص تحووإل تصوووف اذ تألقجئ ج يإذ   تقاا

  اذك    التصوف  اقاجئا لج  كفا لص  الج .
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 أشخاص التفليسة :  المبحث الثالث
هنجك  اعم م لص   شووخجق  اووو ص أذكوو  اهووم  ،  أشخجق  اتفأل سة ام  او ص  م وذص  اتفأل سة

 اقجاووا  النتووم  ذاووم ،  ان جيووة  اعجلووة، اووم  الحكلووةذ ، مذو   ووا إم و   اتفأل سووة الشوووع  ارا ئوووه 
 الم ص ذرلجاووة ،   الو نيذص،  يج اج ة إا   اذك    التصوف  اقاجئا،   لثألذص  اه ئجإل  اقاجئ ة

 :  األ   انحذ  يتاامذو ك  ا الء  سنتبو   ذ ،  ذام  لثألذص  اه ئجإل ا و  اقاجئ ة   ام ئن ص
 لهيئات القضائية المطلب األول: ا

 افصوو  ذ  تختق  الحكلة يعم إصم واج  احكم يشهو       يج شو ف األ  إم و   اتفأل سة
م وتهووج تعوو ص  ووا حكلهووج نجاوو ج لنتووميجذ ،  ووا  السووجئ   اهجلووة ذاألن جيووة ، ا و نوو  أالووج   اتفأل سووة ذ  

اهووج أص  ووا   لووو  اعجلووة لو نيووة إرووو ء إل  اتفأل سووة اتووتلكص لووص ليجشووو   اووماذ   ارا ئ ووة إو  تيوو ص 
 :  ذاذ لج سنذاحه األ   انحذ  يتا،  رو لة إ    تقص وه أذ تما سا

 الفرع األول: المحكمة 
يونجيتهوووج األووو  شووو ذص تظووو  لحتفظوووة ذ   اتوووا أصوووموإل  احكوووم يشوووهو    ووو  اوووا  اه ئوووة ذ 
 235 حسوو   الووجم  ،  اقجاووا  النتووم   ختصووجق ووا   لووذو  اتووا تخوووج اووص تفصوو  ،  اتفأل سووة

   وو   اووذ  اوووه  قتوووح األوو  وئوو    الرألوو   اقاووجئا تع وو ص  اقجاووا  النتووم   ةوئوو   لحكلوو 
كلج اهج أص تعم   ا حمذم  اقجنذص تجو و  اتذنووف اووص  اووم أل يقووو و تووج  األحكووم  اوووه صوومو يشووهو 

       أذ  اتسذ ة  اقاجئ ة .
 و تملو يذاأل   ختجم األ  ألذ    الم ص.
لووص  336األلووجم   بيقووج تفأل سة إص ذروومإل لحوو  اووواكو تقاا يتحذ    اتسذ ة  اقاجئ ة إا   

 .   اقجنذص  اترجوه
 الفرع الثاني: النيابة العامة 

أذروو   اقووجنذص األوو  كجتوو  اوويب  الحكلووة  اتووا أصووموإل  احكووم يشووهو    وو   أص  ذرووه 
 تاوولص ،  ذو  إاوو   ان جيووة  اعجلووة لألخصووج ااحكووجم  اصووجمو  يشووهو    وو   أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة
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نصذصهج اتتلكص  ان جية  اعجلة لص تحو ك  اماذ   اعلذل ووة إو  ذ    اوئ س ة اتألك   حكجم   اي جنجإل
 .1تذ وإل شوذبهج

اهج  ا أه ذنووإل ذ   رذا األن جية  اعجلة حاذو  اروم  رجوهت جنذص  ن  266كواك ذ قج األلجم   ذ 
أذ    ذو    التعألقووووة يجاتسوووذ ة  اقاووووجئ ةذ   اوووم جتوذ   احووو  بألوووو    بووو ع األوووو  كج وووة  الحوووووو إل

.      
 الفرع الثالث: القاضي المنتدب 

  و نوو  أالووج ،  احفووجظ األوو  حقووذ   اووم ئن صذ   كألووف يجاسووهو األوو   اسوو و  ار ووم اإلرووو ء إل
م و   اتفأل سة  ذ  "  عوو ص : رووجوهت جنذص نوو  235تنق  الووجم  ،   الو ني صذ    و ن  ك  لص ذك    اتفأل سة  

 الرألوو   اقاووجئا ينووجء األوو   نتووو ح   اقجاا  النتم   ووا يوومء كوو  سوونة ناووجئ ة يووملو لووص وئوو  
م و  ذ   و نوو  أالووج ذ   كووذص  اقجاووا  النتووم  لكألفووج ينووذع خووجق يوومص   حووظذ  .وئوو    الحكلووة   

اه ينذع خووجق ذ ،    رلأل كج ة انجصو  العألذلجإل  اتا  و اج لرم ة   اتسذ ة  اقاجئ ة.ذ ،   اتفأل سة
م ئن ووه أذ أه شووخق ذ  سووتخمل هلذ  لنمذي هذ  سلجع  الم ص  الفأل  أذ  القيذ   ا تسذ ة ناجئ ة

 قمم  اقجاووا  النتووم  األلحكلووة ذرذيووج تقو ووو  شووجل  ارل ووأل  انا اووجإل  انجرلووة اووص  اتسووذ ة   آخو.
      ". اقاجئ ة أذ  

ة يوو أ ووجم  ووا كوو  لبجا 3"  فص   اقجاا  النتم  خوو   :  رجوهت جنذص  ن  239تنق  الجم   ذ 
  اتفأل سة".تقذم ام أه ال  نجم يه ذك    

" األقجاوووا  النتوووم  أص  عووو ص  وووا أه ذنوووإل يوووملو : لوووص نفووو   اقوووجنذص 240 جم تووونق  الووو ذ 
 ." صموع لو نيج أذ م ئن ص لص ي ص  ام ئن ص

 .  "" األقجاا اا   الو نيذص ينجء األ  وأه أاألي ة  ام ئن ص: 241كلج تنق  الجم  
ة "  ووموص  اقجاووا  النتووم  اذك وو   اتفأل سووة  ووا ي ووأل   شوو جء  العوذاوو : 268 توونق  الووجم ذ 

 ص أذ  سوووتماجئه  الوووم " األقجاوووا  النتوووم  يعوووم سووولجع: 269  الوووجم كوووواك ، "األتألوووف  اقو ووو  ....
 "....يوسجاة لذص  األ هج أص  موص اذك    اتفأل سة 

 
1

  ن القاتوا التجاري 230العاوة   -
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 المطلب الثاني: هيئات غير قضائية 
لهلووة ي  عهووم ذ ، اوو   ووم  الووم ص  الفألوو  اووص إم و  ألذ اووهيشووهو    وو     توتوو  األوو   احكووم

 روووذا أص  عووو ص لو نووو  أذ لو نيوووجص لوووص ذ ، فألووو  إاووو   اذك ووو   التصووووف  اقاوووجئاإم و  ألوووذ    ال
يج اووووج ة إاوووو   الووووم ص ذرلجاووووة ،  اووووم ئن ص اتقووووم م  السووووجام   ووووا  اونجيووووة األوووو  أالووووج   اتفأل سووووة

اوووم   الوووم ص  الفألووو   اوووو ص  وووم وذص  اتفأل سوووة    شوووخجقسووو تم ي وووجص مذو كووو  اووو الء ذ ،  اوووم ئن ص
رو ء إل      ذرلجاة  ام ئن ص  اوه س ظه إاووج ة إاوو  لووج ، و مذوالج انم  احم   اص آثجو ذ  

 سي  وكوع.
 الفرع األول: الوكيل المتصرف القضائي 

 التعألووو  يجاذك ووو   1996رذ أل وووة  23 الووو و   وووا  23-96لوووص   لوووو ونوووم  4ذ قوووج األلوووجم  
صوووف "  عوو ص  احكووم  اصووجمو يجاتسووذ ة  اقاووجئ ة أذ    وو    اذك وو   الت :  التصوووف  اقاووجئا

 اقاجئا لص ي ص   شخجق  السرأل ص  ا  اقجئلة  اتا تعماج  األرنة  اذبن ة  الوكذو   ا  الجم  
 تحم وووم شووووذب  اللجوسوووة يصوووفة  اذك ووو   التصووووف  اقاوووجئاذيلذرووو  اوووو    لوووو توووم ، أمنوووجع" 9
 .1لص  اقجنذص  اترجوه 238 الجم    الاتا لجإل  الوتيبة يهوع  اصفة كلج تم يلذريه إا جءذ 

 :  يجاق جم يج الج   يت ة  اذك    التصوف  اقاجئا  كألف  ذ 
 .  تحجم الحج ظة األ هج حت  تنتها  اتفأل سة يجاصأل  أذ  الذ  إم و  ألذ  و 

 ك    اتفأل سة رل أل حقذ  ماجذ   الفأل   التعألقة يولته ب ألة لم   اتفأل سة.ذ   و  لجو 
 .2 الفأل ذ   و  عتيو ذك   اص ك  لص  ام ئن ص رل عج

 .و عهجذ   ذاأل   ختجمك  يج الج   اتحفظ ة حلج ة احقذ   ام ئن ص و  اق جم
 .3حصواج  ا حاذوعذ   و  ستماا ذك    اتفأل سة  الم ص  نفج   ام جتو  اخجصة يترجوته

 .4 تع ص األ   اذك   تسر    اواص  اعقجوه  ذو  األ  رل أل ألذ    الم ص  اعقجو ةو  
م يكج ووة   رووو ء إل احفووظ حقووذ   الووم ص اووم  اق ووج و  تع ص األ   اذك    التصوووف  اقاووجئا

 1.لم ن ه
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 1996سنة  43ال دو ، أتظ، الج،يدة ال،سع ةلعزيد  ن التفص ل حول كل  ا يت لق بالوك ل العتص،ف القضاةق أتظ،   -

 التجاري  ن القاتوا 245العاوة  -2

  ن القاتوا التجاري 1الفق،ة  253العاوة  -3
  ن القاتوا التجاري 254العاوة  -4
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 قووذم ذك وو   اتفأل سووة يذاووأل اوووع  ال ا ن ووة  ووذو  لسووتع نج   ةل ا ن   ا   ا حجاة امم إ م ع  الم ص
 ذماهوووج كتجيوووة اووويب ذ  حصووو  األ هوووج   العألذلوووجإل  اتوووا ذ    ذو  ذ   السوووتنم إل  احسوووجي ةذ  يجاوووم جتو
 .2ةو  الحكل
   اشووهو  اوووه صوومو   ووه  احكووم ي جنووج لووذرا  األقجاووا األوو  ذك وو   اتفأل سووة أص  اووأل خوو ذ 

نوووجنذص  257/01 ) الوووجم خصوووجئق اوووو   الوكوووا ذ  أسووويج ذ   اظوووجاو  األلوووم صاوووع ة  النتوووم  يجاذ 
 .(ترجوه
  ذو    اترجو ووة  اتووا حووجص أروو  ذ   السووتنم إل  احسووجي ةذ  تسووألم إاوو  ذك وو   اتفأل سووة  اووم جتوذ 

 )  الجم اا  احج   تخجو إرو ء إل تحفظ ة يجانسية اهج ستحقجنهج أذ  الحتلألة  اقيذ  أذ  اتا  ستم
 .  نجنذص ترجوه( 261

 .3ليجشو  الأل جإل  اروم  ختجم  ر أ جم او أل    03 تقمم ذك    اتفأل سة يبأل  خ    
 الفرع الثاني: المراقبون 
، لو نيووج أذ  ثنوو ص لووص يوو ص  اووم ئن ص، األقجاووا  النتووم  أص  عوو ص  ووا أه ذنووإل يووملو  صووموع

لسووجام   اقجاووا  النتووم  ذ  ي ووجص  اذاووع ة  القملووة لووص  الووم صذ  فووذص يفحووق  احسووجيجإلاووم لكألذ 
 ووتم اووااهم لووص نيوو   اقجاووا  النتووم  ينووجء األوو  وأه ذ ،  ووا لهلتووه يلو نيووة أالووج  ذك وو   اتفأل سووة

 ذذظ فتهم لرجن ة.،    األي ة

 
  ن القاتوا التجاري 255العاوة  - 1
  ن القاتوا التجاري 256العاوة  - 2

  ن القاتوا التجاري 263العاوة  -3
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 أو التسوية القضائية   اإلفالس الحكم بشهر  آثار  :  المبحث الرابع
ذآثوووجو تتعألووو  يجاوووم ئن ص ذأخوووو  تتعألووو  ،    ووو   آثوووجو تتعألووو  يجالوووم ص  توتووو  األووو  شوووهو

 :  يتصو جإل  الم ص خ    تو   او ية نذرااج   لج  ألا
 المطلب األول: آثار اإلفالس أو التسوية القضائية بالنسبة للمدين 

 ،ا ووة األلووم صجيجاولووة  الام ووم  لنهووج لووج  تعألوو   الشوع األ   احكم يشهو       آثجو    وت 
، حقذنووه  اشخصوو ةذ  يشخق  الووم صذلنهج لج  تعأل  ،      مع اص إم و  ألذ اه أذ  اتصوف   هجت  

رسوومع إو  كووجص كلج أنو اه اقذيووجإل تلسووه  ووا ،  المن ةذ  ح   أسقب انه يعض  احقذ   اس جس ة
 .ج  أذ تما س  إ  سه تقص و ج

 الفرع األول: اآلثار المتعلقة بالذمة المالية للمدين
اووو  حسوو  لووج ذ   احكم يج     ت    م  الم ص اص إم و  ألذ اه يقووذ   اقووجنذصيلروم صمذو  

 ا وووض لووص واووك اووذ حلج ووة  اووم ئن ص لووص  الووم ص  اوووه نووم ذ ، رووجوهت جنذص نوو  244رووجء  ووا  الووجم  
  نتهوووجء ظووو  اووو   ا وووم نجئلوووج إاووو  اج وووة ذ ، اووومم تصووووف  الوووم ص  وووا ألذ اوووهذ   علوووم إاووو   اتصووووف

 . اتفأل سة
 : ليدطبيعة غل ا:  أوال

إو  ظووو  ،  اتصووووف   هوووج يلثجيوووة نووواع  الألك وووةذ  ال  عتيوووو اووو   وووم  الفألووو  اوووص إم و  ألذ اوووه
نلج اذ ايجو  اووص حرووا  لذ اووه اصووجا  رلجاووة  اووم ئن صذ    الفأل  لجاكج  لذ اه األ ووه  ووإص كوو  ذ ،   

،  التصوووف إا ووهذ  تصوف  قذم يه  الم ص  الفأل   نتج رل أل آثجوع ي ص بو  ووه أه  الووم ص  الفألوو 
  يب   اتصوف اصجاحهم. أهيه  ا لذ رهة رلجاة  ام ئن ص     الحترججال  لكص  ذ 

 هووذ ال  ووونقق لووص أاأل ووة  الوووم ص ، كووواك ال  عتيووو اوو   ا وووم اووجوض لووص اوووذ وض   األ ووة
، تصووو جته صووح حة تنووتج آثجواووج يوو ص أبو  هووجذ ،  الفأل  يوو   ظوو  كجلوو    األ ووة يعووم شووهو إ  سووه

 .أه  يب   اتصوف اصجاحهم  قب،  رلجاة  ام ئن ص ا لذ رهة  اكنهج ال تكذص نج و  ذ 
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 :  األموال التي يشملها غل اليد:  ثانيا
 األ ه  شل  ا   ا م رل أل ألذ    الفأل   اتا كجص  لألكهج نيوو  شووهو إ  سووه أذ آاووإل إا ووهو

)   لوووذ   اوووص بو ووو   ال وووو   أذ  اذصووو ة أذ  اهيوووة أذ أه بوووو  آخوووو اوووذ  وووا حجاوووة    ووو  ذ 
 ،  لجم ة أذ لعنذ ة، سذ ء كجنإل لنقذالإل أذ اقجو إل،  ة( الستقيألذ   احجاو 

  لوووذ    اللألذكوووة ، ال  شووول  اووو   ا وووم   لوووذ    اتوووا ال تووومخ   وووا  ااووولجص  اعوووجم األوووم ئن ص
،  اكتووووو ،  ااووووووذو ة الع شوووووته  ال يووووو ذ    لوووووذ    النقذاوووووة  اخجصوووووة يشوووووخق  الوووووم ص، األ  وووووو

  الرتلجا ة.ذ   واج ة األظوذف   نسجن ة،    او ة،   اث ج ،    اب ة
 األعمال أو التصرفات التي يشملها غل اليد -ثالثا

 اتصوووو جإل  اقجنذن وووة  اتوووا  قوووذم يهوووج  الوووم ص ذ    صووو  أص اووو   ا وووم  شووول  رل وووأل   الوووج 
ا ووو أنووه  سووتثنجء أرووجا  الشوووع األلفألوو   اق ووجم يوويعض ،  الفأل  يعم صمذو  احكم يشهو    وو  

 .لجاة  ام ئن صير ال تاو    الج  خ    تو   اتفأل سة 
،  التعألقة يملذ اووه ال تكووذص نج ووو   ووا لذ رهووة  اووم ئن صذ رل أل   الج   اتا  قذم يهج  الفأل  

 األ ه ال  رذا األلفألوو  يعووم شووهو إ  سووه إرووو ء أه الوو  لووص أالووج    م و  أذ  اتصوووف كجاهيووةذ 
نهج أص توتوو  تحو ووو   ذو    اترجو ووة أذ أه اقووذم لووص شووم،  اتنووجا  اووص  احقووذ ،  اقوووض،  اي ووأل

 م ذص رم م  .
سووم م أه م ووص أذ  سووت فجء لجاووه لووص حقووذ  )  وومخ  اوولص أالووج   اذك وو  األلفألوو    رووذا ال

 اوومخذ  يووه  ووا ذ  هاألوو  كوو  م ئووص أص  تقوومم يم نووه إاوو   اتفأل سووة اتحق قوو إو ،  التصوووف  اقاووجئا(
جام ص  اوووه  ووا كلج أنه األ  ك  لم ص أص  فا ي ،   اقسلة لج ام  كص م نج للتجا  أذ لالذنج يواص

 ولته إا   اذك    التصوف  اقاجئا يجاتيجوع  الس ذ  اص إم و  ألذ    اتفأل سة.
و  كووجص  الفألوو  حووجل  اذونووة ترجو ووة سووفترةذ  حوو  ل عووجم  سووتحقجنه ذ سوونم  لووو أذ شوو ك ،   

أص تو ووأل ماووذ  وم  الووج   ا و أص ارلجاة  اووم ئن ص، رجا األلم ص  اذ جء األحجل  وام شهو إ  سه
 أذ  ووا حجاووة  اسووح   روو   احسووج  اووم  يلووو يجاسووح ، اتفأل سووة اووم سووجح   اسووفترةإاوو   
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أذ  لظهووو األسوونم  لووو يشوووب إنجلووة  اووما   األوو  أص  البجاوو  ذ  كووواك اووم  السووتف م لووص  اشوو كذ 
 1كجص اجالج يجاتذنف اص  ام أل.يوم  الجا
م نج األلفألوو  ال تقأل  القجصة يعم صمذو  احكم يشهو       الصألحة لص  كذص م ئنووج ذلوو ذ 

، ي   ر  األ ووه أص  فووا يكوو  لووج اووذ لسووتح  األ ووه األذك وو   التصوووف  اقاووجئا،   ا نف   اذنإل
 فسووو اووو   احكووم ذ ، ذ تقمم  ووا  اتفأل سووة يلووج اووذ لسووتح  اووه نيوو   الفألوو    خاووأل اقسوولة  ا ولووجء

يمص  القجصة نذع لووص  اذ ووجء  الووامذج تنشووئ الصووألحة لووص  تلسووك يهووج حوو  أ اووأل ة  تعووجوض لووأل 
 2 السجذ   ي ص  ام ئن ص.  ليمأ

لووص ثووم ال  رووذا ذنذاهووج يعووم صوومذو  احكووم يشووهو ذ   سووت فجءذ تعتيووو  القجصووة ذ ووجء  األ ووهذ 
يلعنوو   ذرووم ، ذ حوومنووجنذنا اووص سووي   نجشووئة   اتا لووجإلذ         إال إو  تعأل    لو يحقووذ  م ئووص

ه لووج م م  ابوووف توو ام لووص شوومنه أص  كووذص  حووم  ابووو  ص أص  ووو ض تنف ووو  اتا لوو ذ  ي نهلووج  وتيووجب
 . اذكجاة يعلذاة،  احسج   ارجوه،  اقم  اتمل ص يخو ام  نفو  اتا له لث   

و  حكم األ   الفأل  يعم شهو إ  سه يجاتعذ ض اص اوو أحمثه األ  وذ  سذ ء ذنأل اووو  ،   
،  افع   ااجو لص  الفألوو  أذ لووص تجيع ووه أذ لووص   شوو جء أذ  اح ذ نووجإل  اتووا تكووذص تحووإل حو سووته

نلووج األ ووه ذ ،   ووا  اتفأل سووة يليألووغ  اتعووذ ض   الشووتو كه      رذا ا ،  اتفأل سووة  نتهووجءحتوو    النتظووجو  
 الفألوو  نيوو  شووهو   وتكيووهألووج إو  كووجص  افعوو   ااووجو ،  قووذم يجاتنف ووو األوو  لووج تيقوو  اووه لووص لووج ذ 

واووك كووا ال  تذ بووم ذ ، حكم اه يجاتعذ ض يعم شهو       رجا اه  امخذ   ا  اتفأل سووةذ   إ  سه
أ عووج  اووجو  يووجا  و حتوو   وونقق لووص    وتكووج األوو    قي   ذ   ماجء يجااووأل  ا  و  ا  ال الفأل  ل

  االجص  اعجم  القوو ارلجاة  ام ئن ص .
 كووذص  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا ذ ،  لنأل  اقووجنذص  الفألوو  لووص  اتقجاووا   لووج  تعألوو  ألذ اووه

 تنووجذ  ذ   وو   اتفأل سووةأرجا  الشوع األلفأل   اتظألم لص أالج  ذكذ ،  للث  اص  الفأل   ا  اتقجاا
 اتا ام  تم  افص    هووج ذ ،  النأل لص  اتقجاا كواك  اماجذ   الو ذاة ني   احكم يشهو      

 رل أل  اماجذ   الو ذاة لص  الفأل  أذ األ ه تذره إاوو  ، يعم حت  صمذو  احكم يشهو      

 
  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي 250أتظ، العاوة  -1
2

 .404ص ، السابق الع،جع،  صاف  كعال طه  -
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ذ   اتووا  خجصووم ذلووأل واووك أرووجا  الشوووع األلفألوو   اتوومخ   ووا  اووماج،   اذك    التصوووف  اقاووجئا
 .  هج  اذك    التصوف  اقاجئا

اصوو جنة حقذنووه كووواك   الحت جب ووةكلووج أرووجا  اقووجنذص األلووم ص  الفألوو   اق ووجم يرل ووأل   الووج  
  الووج   اتووا  قووذم يهووج ،  اتقجاا يشمص ألذ   تخوووج اووص ولتووه  الجا ووة يع ووم  اووص ألووذ    اتفأل سووة

 .صوذص ج كإم وته  لذ    اقذ  ا جذ    الفأل  يجاتيجوع

 اتيووجوع) ماووذ  ذ  اه ح  و أل ماووجذ   اتعووذ ض  التعألقووة يجااوووو  اوووه  صوو يه  ووا شخصووه
اووماجذ  ذ ، ارلجاة  ام ئن ص لصألحة  ووا اووو   اتعووذ ض ) إاووج ة  ووا ألووذ    اتفأل سووة(ذ ،   اقوف (

ماووووجذ    حووووذ   ، ليجشووووو  األلفألوووو   التهووووجم ارنجئ ووووة اووووص  ارووووو ئم  اتووووا  وتكيهووووج  الفألوووو   ذرووووه 
 .  ... (،  نفقة،    اشخص ة ) ب 

وص  الحكلوووة ينوووجء ذ  األلوووم ص  سوووت    نشوووجبه لحووو   اتروووجوه يعوووم أخوووو وأه ذك ووو   اتفأل سوووة   
  لووذ    اتووا ذ   جئووم  اصووجا   اووم ئن ص  السووت    اوووه  ووو  أص  ووا ،  األ  تقو و  اقجاووا  النتووم 
 .1 شلألهج ا   ا مذ  إا  ألذ    اتفأل سة  ام كتسيهج  الفأل  لص ترجوته ت 

 اني: اآلثار المتعلقة بشخص المدين الفرع الث
 تقرير إعانة للمفلس:  أوال

إاجنوووة  أروووجا  اقوووجنذص تقو وووو الرتلجا وووة ذ  لو اوووج  األظووووذف   نسوووجن ةذ  تخف فوووج اوووص  الفألووو 
كلوووج أروووجا ، ذك ووو   اتفأل سوووة  نتوووو حاجئألتوووه  حووومماج  اقجاوووا  النتوووم  يوووملو ينوووجء األووو  ذ  األلفألووو 

 األوو   النقووذالإلختووجم أل سة إافجء  الفأل  لص ذاووأل   األقجاا  النتم  ينجء األ  بأل  ذك    اتف
 .2أسوته و   اترجو ذ     لتعة  ا الة األلم صذ 

لووم  حجرجتووه ذ   اقجاا  النتم   ا تقو وع اوووع   اجنووة  اووأل  ووا  اتيووجوع ظوووذف  الفألوو ذ 
تقووم و  ووا لرووج  ، ذ أثووو إخو رهووج لووص ألووذ    اتفأل سووة األوو  حقووذ   اووم ئن ص، ذ  الجسووة اهوووع  انفقووة

 نجنذنووجذ  أسووألذ  لع شووته ذاوومم لووص  عووذاهم  عوو ذ   تهج  تع ص لو اووج   الوكووا  الرتلووجاا األلفألوو ن ل
تخوج   اجنووة ، ذ ذال  ستشجو  ام ئنذص  ا إخو ج  انفقة أذ لقم واج،  م ذنهجذ   لقم و ألذ    اتفأل سةذ 

ووع  ا صذو  ليألغ  لن  األلفأل  أذ   و م أسوته م عة ذ حم  أذ األ  م عجإل شووهو ة حسوو  لووج  قوو 
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و  اوووم تذروووم ألوووذ   سوووجئألة ذرووو  ي وووأل يعوووض   صوووذ  األحصوووذ  األووو  ليألوووغ ،  اقجاوووا  النتوووم  ذ  
   .1  اجنة

 المدنيةو   سقوط الحقوق السياسية:  ثانيا
 2ال  ستوم اوع  احقذ  إال يإاجم   الاتيجو.ذ  تسقب  احقذ   اس جس ة ذ المن ة اص  الفأل 

ة األحو ووة إو  ثيووإل أص انووجك أ عووج  نووم  تعوووض  الفألوو  اعقذيووجإل سووجاي نووم  يج اج ة إا  واووك  
 أذ تما س ة.  سذ ء كجنإل أ عج  تقص و ة،  وتكيهج أمإل إا  إ  سه

 الفرع الثالث: إبطال تصرفات المدين خالل فترة الريبة 
 توتوو  األوو  اوو   ووم  الووم ص اوومم نفووجو تصووو جته  ا حقووة احكووم شووهو    وو    ووا لذ رهووة 

   اتصوووو جإل  اتوووا أيولهوووج  الوووم ص  الفألووو   وووا  افتوووو  ذاكوووص  ثوووذو  اتسوووج   حوووذ ، رلجاوووة  اوووم ئن ص
واووك أص  الووم ص انووملج ،  اذ نعووة يوو ص تووجو و تذنفووه اووص  اووم أل ذتووجو و صوومذو حكووم شووهو    وو  

كوومص  فووا ، تابو  أالجاه  إنه  قذم يتصو جإل نصووم   اووو و يم ئن ووه ذ  خوو   يجالسووجذ   ي وونهم
فووجء ألذ اووه أذ تهو يهووج أذ  اتيوووع يهووج  نجويووه أذ اوويعض  اووم ئن ص نيوو   السووتحقج  أذ  علووم إاوو  إخ 

  وت  تمل نجإل ايعض م ئن ه الجنج احقذنهم إا  ا و واك ...
ذرعوو   الشوووع  ارا ئوووه  احكووم يشووهو    وو   ، ذتسوول  اوووع  افتووو  يفتووو   او يووة أذ  اشووك

 افتووو  ذرعوو  أه تصوووف  قووذم يووه  الووم ص خوو   اوووع ،   سوه يمثو ورعا ذ سوه األوو   تووو   او يووة
أ اج ال  حووتج يووه  ووا لذ رهووة رلجاووة  اووم ئن ص لثألووه لثوو   اتصووو جإل  اصووجمو  يعووم تووجو و صوومذو 

ص كوووجص انوووجك خووو ف ي نهلوووج  تلثووو   وووا أص  اتصوووو جإل  اصوووجمو  لوووص ،  احكوووم يشوووهو    ووو   ذ  
كلووج ال ،  الفألوو  يعووم صوومذو  احكووم ال  حووتج يهووج  ووا لذ رهووة رلجاووة  اووم ئن ص لهلووج كووجص نذاهووج

 .3   ستصم و حكم  يبجاهج  ها يجبألة الصألحة رلجاة  ام ئن ص يقذ   اقجنذصتحتجج إا
 : نسم  الشوع  اتصو جإل  اصجمو   ا  تو   او ية إا  نسل صذ 

 نجنذص ترجوه . 247و تصو جإل يجبألة يب ص ذرذيا  الجم 
 نجنذص ترجوه . 249و ذتصو جإل يجبألة يب ص رذ اه م 

 
 95ص ، الع،جع السابق، أحعد  حعوو خل ل -1

2
  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي 243العاوة  - 
3

 154ص ، الع،جع السابق، زرارة صالحق الواس ة  -



 

105 

ألووو   وووا  توووو   او يوووة اووو   يب نوووج يوووجالعن   اصوووح   ذيبووو ص  اتصوووو جإل  اصوووجمو  لوووص  الف
اووجم   التعجنووم ص إاوو   احجاووة  اتووا كجنووج األ هووج نيوو   اعقووم يوو  اووذ ،  توتوو  األ ووه اذ    اتصوووف ذ  

لروووم اوومم نفووجو  اتصوووف  ووا حوو  رلجاووة  اووم ئن ص ذحووماج لووأل يقجئووه صووح حج لنترووج يثووجوع   لووج 
 .1تنف وع يعم  نتهجء  اتفأل سةيح    رذا  البجاية ي ،  ي ص  الفأل  ذلص تصوف إا ه

يووو   رووو  أص تو وووأل يشووومنهج ماوووذ   اووويب ص ،  هوووع  اتصوووو جإل ال تكوووذص يجبألوووة يقوووذ   اقوووجنذص
 األلحكلة  الختصة.

 ذ تووو   او يووة اووا  افتووو   اذ نعووة يوو ص تووجو و  اتذنووف اووص  اووم أل ذتووجو و  احكووم يشووهو    وو  
ذأرووجا  الشوووع إاووج ة ، جن ووة اشووو شووهو ذال  كذص اووو   اتووجو و سووجيقج اصوومذو  احكووم يوومكثو لووص ثل

أشوووهو إاووو  اووووع  الوووم   اسوووجيقة األووو  توووجو و  اتذنوووف اوووص  اوووم أل يجانسوووية األعقوووذم يووومذص  06لوووم  
 2اوووذض

 البطالن الوجوبي:  أوال
 ايب ص  اذرذيا اذ  ايب ص  اوه  ر  األ   الحكلة أص تحكم يه إو  بأل  لنهووج ذتعألوو  

 نجنذص ترجوه 247يجاحجالإل  النصذق األ هج  ا  الجم  
 حاالت البطالن الوجوبي  /1

 :  نجنذص ترجوه  اتصو جإل  اخجاعة األيب ص  اذرذيا اا 247حس  نق  الجم 
ح وو  تيبوو  كوو   اتيواووجإل  اصووجمو  ، و كج ووة  اتصووو جإل  انجنألووة األلألك ووة  النقذاووة أذ  اعقجو ووةأوو 

 ص لووص شوومص واووك أص ، لص  الم ص  ا  تو   او ية الج تتالنه لص اوو لحق  يرلجاة  اووم ئن ص
  نقق لص  االجص  اعجم األم ئن ص.

 و ك  اقم لعجذاة  رجذا   ه  اتا م  الم ص يكث و  اتا م  ابوف  يخو .  
اقووم  العجذاووة اووذ  اعقووم  اوووه  ألووام كوو  ، لووص  اقووجنذص  الوومنا  ارا ئوووه 58حسوو   الووجم  

ذكجنووإل  اتا لجتووه تا ووم   إو  أيوم شخق اقم لعجذاة،  ذ حم لص  ابو  ص إابجء أذ  ع  شاء لج
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 ووإص اووو   اعقووم  يبوو  ذرذيووج ذال  كووذص ا ووو نج ووو  ووا لذ رهووة ، يكث و اص  اتا لووجإل  ابوووف  اثووجنا
 رلجاة  ام ئن ص.

 و ك  ذ جء لهلج كجنإل ك ف ته ام ذص ا و حجاة يتجو و  احكم  العألص يجاتذنف اص  ام أل ج 
  سوووذء ن وووة  الوووم ص اإلاوووو و ذ وووم  اوووو   اتصووووف األووو ، أه  اذ وووجء يجاوووم ذص نيووو   سوووتحقجنهج

 ذتل  ا م ئص اص آخو ذيجاتجاا   خ   يليمأ  السجذ   ي ص  ام ئن ص.،  يجام ئن ص
و كوو  ذ ووجء اووم ذص حجاووة ي  ووو  ابو وو   انقوومه أذ   ذو    اترجو ووة أذ يبو وو   اتحذ وو  أذ موو 

 ا و واك لص ذسجئ   اذ جء  اعجم ة.
، انقوومه أذ   ذو    اترجو ووة أذ يبو وو   اتحذ وو  جاذ ووجء يجاووم ذص  احجاووة  كووذص إلووج يووجابو    

ألووج  اذ ووجء يووم ذص حجاووة ، ذ كذص  ا اوع  احجالإل صح حج ذ نتج أثوع  ا لذ رهة رلجاووة  اووم ئن ص
ي  وووو  ابوووو   اعجم وووة ا وووو  اتوووا نوووق األ هوووج  اقوووجنذص تكوووذص يجبألوووة ذال تكوووذص نج وووو   وووا لذ رهوووة 

 ي ووأل  الووم ص ام ئنووه ياووجئأل أذ اقووجو  أذ لحوو  كجاذ ووجء يبو وو   اي ووأل ذواووك يوومص ، رلجاووة  اووم ئن ص
، 1ترجو ووج أذ أه لووج  آخووو اتلكوو ص  الشووتوه لووص إرووو ء لقجصووة يوو ص  اووم ص  السووتح  ذيوو ص  اووثلص

ذكمص  تنجا   الم ص اص اقجو لص اقجو ته أذ  حذ  اووه م ووص اووه  ووا ولووة  ا  ووو اووص بو وو  حذ اووة 
 .2 اح 

كووجو أذ واووص ح ووجاه  توتوو  األوو  ألووذ   و ك  واص اقجوه  تفجنا أذ ناووجئا ذكوو  حوو   حت ا
 . الم ص ام ذص سي   اتعجنم األ هج

سووذ ء كووجص واووص اقووجوه ،  كوو  توومل ص  لنحووه  الووم ص األوو  ألذ اووه اووم ذص سووي   اتعجنووم األ هووج
 . تفجنا أذ ناجئا ذح   حتكجو أذ واص ح جاه  ا  تو   او ية  كذص يجب  يب ص ذرذيا

نجنذص ترجوه إو  تعأل    لو يعقذم يمذص اووذض نووجم  247حس   افقو    خ و  لص  الجم  ذ 
 إنهووج تخاووأل األوويب ص  ارووذ اه ذاوو   ، أشووهو سووجيقة افتووو   او يووة 06يهووج  الووم ص  الفألوو  خوو   

  ايب ص  اذرذيا.
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 شروط البطالن الوجوبي /2
 :  شوذب  ايب ص  اذرذيا اا

 .و أص  كذص انجك بأل  يإيبج   اتصو جإل أ
 نجنذص ترجوه. 247إل  البألذ  إيبجاهج ذ وم   ا  الجم  و أص تكذص  اتصو ج  
 .و أص تتم اوع  اتصو جإل  ا  تو   او ية لص ني   الم ص ج
 .و أص  وم  اتصوف األ    لذ    اللألذكة األلم ص م
 آثار البطالن الوجوبي /3
 .و تكذص  اتصو جإل ا و نج و   ا لذ رهة رلجاة  ام ئن ص 1
 .ي ص  الم ص ذ التصوف إا ه  و تيق   اتصو جإل صح حة 2
ذ ووا حجاووة ، و  ألووام  التصوووف إا ووه يوووم لووج أخوووع لووص  الووم ص  الفألوو  إاوو  ألووذ    اتفأل سووة 3

 .ألام يوم ن لته    سته ك  الج  أذ نفجوع
 البطالن الجوازي:  ثانيا

  ايب ص  ارذ اه اذ  ايب ص  اوه تكذص األلحكلة سألبة تقم و ة  ا تقو وع أذ امم تقو وع
 شروط البطالن الجوازي  /1

 :  نجنذص ترجوه را ئوه 249 شتوب  ا  ايب ص  ارذ اه حس   الجم  
 .و أص  كذص انجك بأل  يج يبج  أ

 .و أص  قأل  اتصوف  ا  تو   او ية  
 .و أص  كذص لص تعجل  لأل  الم ص األ  األم يتذنفه اص  ام أل ج
و  كووجص  اتصوووف ،  .إل 247  و أص ال  كذص  اتصوف لص  اتصو جإل  اذ وم   ووا  الووجم  م ذ  

يمذص اذض  ر  أص  قأل خ   ستة أشهو  اسجيقة اتجو و  اتذنف اص  ام أل ) ا خاأل األوويب ص 
  ارذ اه ( .

 و أص  وم  اتصوف األ    لذ    اللألذكة األلم ص. ه
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 أص  صمو  اتصوف لص  الم ص.  .ذ 
 ص.األلحكلة سألبة تقم و ة   رذا اهج  احكم يجايب ص أذ و ض  ايب ذ 
 التصرفات التي يجوز إبطالها  /2

رل ووأل  اتصووو جإل  اتووا  قووذم يهووج  الووم ص خوو    تووو   او يووة  رووذا إيبجاهووج لجاووم   اتصووو جإل 
ذيجستثنجء  اذ ووجء ، نجنذص ترجوه  اتا تخاأل األيب ص  اذرذيا 247 النصذق األ هج  ا  الجم   

الووج يتذنووف  الووم ص اووص  اووم أل ح    عتيو  اذ ووجء صووح حج ذاووذ كووجص  احجلوو  اج،  يج ذو    اترجو ة
كلوووج أص  احجلووو  لألوووام نجنذنوووج ، ذواوووك حلج وووة ا ئتلوووجص  اتروووجوه ذصووو جنة توووم ذ    ذو    اترجو وووة

إال أص  الشوووع  ارا ئوووه أرووجا ارلجاووة  اووم ئن ص و ووأل ، يتقووم م  اذونووة األذ ووجء  ووا ل عووجم  السووتحقج 
اووم سووجح  ، و األسوونم  لوووماووذ  وم  الووج  إاوو   اتفأل سووة اووم  السووتف م لووص  اشوو ك ذأذ  لظهوو 

 اسفترة  يلو يجاسح  يشوب إنجلة  اما   األ  أص  البجا  يوم  الج  كووجص اجالووج يووجاتذنف اووص 
 .1 ام أل

 آثار البطالن الجوازي/3
ذ ر  إاجم   احج  إاوو  لووج كووجص األ ووه نيوو  ، امم نفجو  اتصوف  ا لذ رهة رلجاة  ام ئن ص

و  تعوووو واووك  اتووام يوومم ء أه أنه  تع ص األ   التصوف إا ووه و ،   اتصوف م لووج أخوووع لووص  الووم ص ذ  
ذ ناوووم م ئوووص  الوووم ص  الفألووو  إاووو  رلجاوووة  اوووم ئن ص كوووم ئص اوووجمه إو  نشووومإل حقذنوووه نيووو  ، ن لتوووه

 صمذو  احكم يشهو      .
و  كجص  التصوف إا ه نم تصوف اذ يمذوع  ا  اشاء إا  شخق آخو  إص ماووذ  اوومم  ذ  

لكووص ويحهووج إال إو  كووجص اووذ نفسووه اجالووج يحجاووة  اتذنووف انووم  انفووجو تذرووه اووم اووو    خ ووو ذال   
  ام أل .
اووم  وونق  الشوووع  ارا ئوووه األوو  سووقذب ماووذ   اوويب ص اكوو  : تقةةادم دعةةوى الةةبطالن/4

 الشووووع  الصووووه  اووووه نوووق األووو  سوووقذب ماوووجذ    يبوووج  يلووووذو ثلجن وووة اشوووو شوووهو  لوووص  وووذم 
 ألووووة ذحوصووووج األوووو   سووووتقو و حتوووو  ال  ظوووو  لصوووو و  اتصوووووف لعألقووووج لووووم  بذ ، إاوووو ص    وووو  

 .2 العجل إل ذ الو كا  اقجنذن ة
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 المطلب الثاني: آثار اإلفالس أو التسوية القضائية بالنسبة للدائنين 
 افووووع   ذ (، ذنوووف  توتووو  األووو  صووومذو  احكوووم يشوووهو    ووو   تكوووذ ص رلجاوووة  اوووم ئن ص) 

وع  اثجاوو ( ذواووص رلجاووة  اووماجذ  ذ  رووو ء إل  افوم ووة)  افوووع  اثووجنا(، سووقذب آرووج   اووم ذص)  افوو 
  ام ئن ص)  افوع  او يأل( ذاذ لج سنتنجذاه األ   انحذ  يتا:  

 الفرع األول: تكوين جماعة الدائنين 
يوو  سووع  أ اووج ، ام  كتفووا  الشوووع  ارا ئوووه يحلج ووة  اووم ئن ص لووص تصووو جإل لووم نهم  الفألوو 

يوومص حشوومام  ووا رلجاووة ، ماحلج تهم لص أنفسهم يلنعهم لص  اتا حم انم  اتنف و األ  ألذ   لووم نه
 ذ حم  يلروم  احكم يشهو        لثألهم  اذك    التصوف  اقاجئا.

تتلتوووأل يجاشخصووو ة  العنذ وووة أص رلجاوووة  اوووم ئن ص تعتيوووو يلثجيوووة رلع وووة    وووو   اووووأه  اوووو ر ذ 
كلوووج  وووا ا وووجم  ثووووذ    ااوووجء ذ   ص  ا ووووض لنهوووج اووو   تحق ووو    ويوووجح، تتكوووذص يقوووذ   اقوووجنذص
ذتظوووو  نجئلووووة حتوووو  ، تنظوووو م تصووووف ة ألووووذ    الووووم صذ  تحم ووووم خسووووجئو  اووووم ئن ص  اشوووووكجإل يوووو  اووووذ 

 1.تحجم اتصم   األ   اصأل  أذ  نح    ال
 اعجلووة   اللت ووجا إل اووم ئن ص  اعووجم  ص كلووج تاووم  اووم ئن ص أصووحج  ، رلجاووة  اووم ئن صتاووم ذ 

لووص ألووذ     ص حقهم ال  تعأل  يلج  لعوو ص،   او ص تنشم حقذنهم ني  صمذو  احكم يشهو      
 شوووتوب اووومخذ  ذ ، انوووم تذا عهووج الووم ص  الفألووو  إنلووج اهوووم حووو    ذاذ ووة األووو  ثلوووص ألووذ    الوووم ص 

  ام ئص رلجاة  ام ئن ص أص  كذص حقه سجيقج األ  حكم شهو      .
ال  مخألذص الص رلجاووة  اووم ئن ص إال    اخجصة   اللت جا إلأصحج   ذ   ألج  ام ئنذص  الوتهنذص
 واووك  ص  لت ووجا تهم توووم األوو  لووج  لعوو ص لووص ألووذ    الووم صذ ، 2توووك و(األوو  سووي    الو رعووة ) األ

 ح  اهم  اتنف و األ ووه مذص أص ذ ، ذنف او   الج   رألهم   االجص ذ   اللت جايجاتجاا يلذر  او   ذ 
 . كذص األحكم يشهو       أه أثو األ ه

كوووم يشوووهو ال  عتيوووو اووولص رلجاوووة  اوووم ئن ص  اوووم ئنذص  ارووومم  اوووو ص نشووومإل حقوووذنهم يعوووم  اح ذ 
" ...ا وووو أنوووه ال  لكوووص  الحتروووجج يجاصوووأل  نيووو  : نوووجنذص تروووجوه 330تووونق  الوووجم  ، ذ    ووو  
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ال نيوو   اووم ئن ص  اعووجم  ص ذ   الوووتهن ص اقجو ووج  اووو ص اووم  تنووجااذ  اووص توومل نهمذ   اووم ئن ص وذه  اللت ووجا
 . او ص نشم حقهم أثنجء لم   اتسذ ة  اقاجئ ة أذ      "

 لدعاوى واإلجراءات الفردية الفرع الثاني: وقف ا
 توتوووو  األوووو   احكووووم يشووووهو    وووو   حولووووجص لووووص  اقووووجنذص  اترووووجوه  245يلذروووو   الووووجم  

 .األتنف و األ  ألذ اه يقذ   اقجنذص  نفو م ةإرو ء إل   تخجوذ   ام ئن ص لص و أل  اماجذ  األ   الفأل 
م أااووجء رلجاووة اوو   النفو م ووة  رووو ء إل ذ   ام ئنذص  او ص  سوه األ هم ليمأ ذنف  اووماجذ ذ 

 اخجصووة   اللت ووجاحقووذ  ذ   الختصووجقأصووحج  حقووذ  ذ   الوتهنذص م ئنذص ا ام ئن ص ذحمام مذص  
 ذك وو   اتفأل سووة  حوو  لحوو   اووم ئص  ووا و ووأل  اووماجذ  يجسووم  الفألوو  األلبجايووة ،  اعقجو ووة أذ  النقذاووة
، لجاووة  اووم ئن صألج يجانسية اإلرو ء إل  اتحفظ ة  اتا تعذم يجالصألحة األ  ر ،  يحقذنه ام   ا  و

إاوو ص ، إرو ء إل نبووأل  اتقووجممكوو  لص ح  ك  م ئووص أص  قووذم يهووج إو  أالوو  ذك وو   اتفأل سووة  تخجواووج 
 .  حكجم حت   سوه ل عجم  ابعص   هج

و  و ووووأل  اووووم ئص ماووووذ ع نيوووو  شووووهو    وووو  ذ   اووووم  ووووتم  افصوووو    هووووج ذروووو  ذنووووف  اووووماذ ذ    
و  يووومأ  وووا ذ ،  اوووم ئن ص  ناووولجله يم نوووه إاووو  رلجاوووةذ  إروووو ء إل  اتنف وووو ثوووم صووومو  احكوووم يشوووهو   

 تووذا   اذك وو   التصوووف ذ   شتوك  ا  اتنف و لأل رلجاووة م ئنوو صذ   تذنف اوع   رو ء إل،       
 . اقاجئا واك

 ج صووو  اوووذ لنوووأل  اوووم ئص لوووص  تخوووجو إروووو ء إل  وم وووة يعوووم صووومذو  احكوووم يشوووهو    ووو   
و ض شوووهوع أذ  احكوووم يتع ووو ص يووو يجسوووتثنجء يعوووض   لوووذو كوووجابعص  وووا  احكوووم يشوووهو    ووو   أذ 

 هووومف  الشووووع لوووص اوووو   النوووأل تصوووف ة ألوووذ   ذ ،  النجااوووة  وووا  اوووم ذص، توووجو و  اتذنوووف اوووص  اوووم أل
تذا ووأل  انووجتج لنهووج األوو   اووم ئن ص كوو  حسوو  نصوو يه حتوو   تحقوو  ليوومأ ذ ،  الووم ص تصووف ة رلجا ووة

 . السجذ  
 الفرع الثالث: سقوط آجال الديون 

ذاأل ووه ، 1   اوووه  قووذم األ ووه   روو  ذيجاتووجاا  روو  أص  سووقبإو  أ ألوو   الووم ص  نهووجو   سووج
 اووم ص  اوووه  كووذص  الووم ص ذ ، تسووقب آرووج   اووم ذص يقووذ   اقووجنذص  ووذو صوومذو  احكووم يشووهو    وو  
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و  كجنووإل م ووذص ذ ،  الفأل  لكفذال   ه أذ لتاجلنج لأل آخو ص     سقب   ر  إال يجانسية األلفألوو    
  روووه تحذ ألهووج ، ص  اوووه صوومو   ووه  احكووم يشووهو    وو   الفأل  لقذلة يعلألة ا و الألووة  الكووج

 .1يجانسية ارلجاة  ام ئن ص إا  الألة واك  الكجص تيعج اسعو  اصوف  ا تجو و  احكم
، يلعن  أص أر   ام ذص ال  سووقب إال يجانسووية األلفألوو  ذحوومع مذص   شووخجق  الألتووال ص لعووه

نظووو   ص  او يبووة  اتووا تووويب كوو  ،   وو   سووقب   روو  يجانسووية إاوو   الووم ص  التاووجلص لووأل  الفألوو 
كلج ال  سووقب   روو  يجانسووية األكف وو  انووه لووج م م  اكف وو  نفسووه ، لنهلج يجام ئص لستقألة اص   خو 

 اووذ اقووم اووه لقذلجتووه  او ت ووةذ  نظووو   ص  اكف وو  إنلووج  ألتووام يلقتاوو  اقووم  اكفجاووة، ام  شهو إ  سه
 2لستق  اص لصمو  اتا م  الم ص   صألا.ذ 

، ر   ام ذص  شل  رل ووأل  اووم ذص سووذ ء أكجنووإل اجم ووة أذ لاوولذنة يووواص أذ  لت ووجاسقذب أذ 
ذلووص ثووم ال تسووقب آرووج   اووم ذص  اتووا األلفألوو  األوو  ، اووذ نجصووو األوو   اووم ذص  اتووا األوو   الفألوو ذ 

 . ا  و
 الفرع الرابع: رهن جماعة الدائنين 

حة رلجاووة  توت  األ   احكم يشهو       نشذء واص نجنذنا ا  اقووجو إل  الفألوو  الصووأل
  تعووووو ص األووووو  ذك ووووو   اتفأل سوووووة تسووووور    اواوووووذص األووووو  رل وووووأل ألوووووذ    الفألووووو   احجاوووووةذ ،  اوووووم ئن ص

 .3 الستقيألةذ 
إو  توتوو  األوو  ،  جالشوع أو م تما م  االجص  القوووو ارلجاووة  اووم ئن ص األوو  ألووذ    اتفأل سووة

حة ن ووم حكووم شووهو    وو    ووا  اسوور   اعقووجوه نشووذء واووص إريووجوه األوو  اقووجو إل  الفألوو  الصووأل
 ذ  حووظ أص اووو   اووواص ال  كفووا  نشووجئه لروووم صوومذو حكووم    وو   يوو   تبألوو ، اوووع  ارلجاووة

 4  لو ن م  احكم  ا  اسر   اعقجوه.
 اذ نووأل أص  افجئووم  لووص اووو   اووواص  القوووو ارلجاووة  اووم ئن ص ا ووو ظووجاو  لووج م لووإل  اتفأل سووة ذ 
 الفألوو   ووا ألذ اووه يعووم شووهو  نه ال  حتج األ  رلجاة  ام ئن ص يوومه تصوووف  صوومو لووص ،  نجئلة

 ووإص  جئووم  اووو   اووواص ، إ  سه نت رة ا    مع اص  اتصوف   هج. ألج إو   نتهووإل  اتفأل سووة يجاصووأل 
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تيوومذ ذ اووحة إو  كووذص األووم ئن ص  التصووجاح ص يلقتاووجع حوو   سووت فجء أنصوويتهم  القوووو   ووا  اصووأل  
 1ألذ  لأل  الفأل  يعم  اصأل . الم ص يج ذاذ ة األ   ام ئن ص  ارمم  او ص تعجل لص ثلص اقجو إل

 المطلب الثالث: آثار اإلفالس بالنسبة ألصحاب االمتياز والدائنين المرتهنين
ذحلج ووة حقووذ   اووم ئن ص  اعووجم  ص نظووم ،  واية لص  الشوع  ارا ئوووه  ووا تقذ ووة  ئتلووجص  اتووجرو

اوو الء ال أص ح وو  ،  اللتووجا ص  ووا  اتفأل سووةذ اووم ئن ص  الوووتهن ص   اللت ووجاأصووحج  لوكووا  اووم ئن ص 
ذحقووذ   اللت ووجا تنقسووم إاوو  حقووذ  ، تووموج أسوولجءام لووأل رلجاووة  اووم ئن ص إال األوو  سووي    اتوووكو 

 :   اواذص ينذا هج نتبو  إا هج األ   انحذ  يتاذ   حقذ   لت جا خجصةذ    لت جا اجلة
 الفرع األول: حقوق االمتياز العامة 
اوووذ م ئوووص اوووجمه لتلتوووأل يحووو   إص  اوووم ئص  التلتوووأل يجلت وووجا اوووجم األووو  رل وووأل ألوووذ    الوووم ص

ذلووج أص  ووتم ، ذاذ لألام يجالنالجم إاوو   اتفأل سووة لووص أروو   البجايووة يجلت ووجاع،  يسي  صفته،  أذاذ ة
 2نيذ  م نه حت   نتج او    ثو  التعأل  يجالاتو ف يلوكاع  اللتجا.

 :  ذتتلث  اوع  احقذ 
إال أنووه ،    اتفأل سووةإص اووو   اللت ووجا  اوولص كوو  لصووجو ف إم و : أوال/ المصةةاريف القضةةائية

ألووووج ، ال  لكووووص  اتلسووووك يووووه إال ترووووجع  اووووم ئن ص  اووووو ص  سووووتفجمذ  لووووص إنفووووج   الصووووجو ف  اقاووووجئ ة
،  الصجو ف  اعجلة  م و    صذ   أل سإل م ذنج للتجا  ترجع  اووم ئن ص  التلتعوو ص يتمل نووجإل خجصووة

ص ا نوووا ال  لكوووص يوووجاعك   وووإص  الصوووجو ف  النفقوووة  وووا  الصوووألحة  افوم وووة اوووم ئص لتلتوووأل يتووومل  ذ 
 .  3 اتلسك يهج ترجع رلجاة  ام ئن ص

لووص  اقووجنذص  اترووجوه األخا نووة  اعجلووة  اق ووجم   2 قووو     349ذ قووج األلووجم   :  ثانيا/ الخزينة العامة
يحقهووج  ووا  البجايووة  افوم ووة يجانسووية اووم ذنهج  اللتووجا  إو  اووم  ألوو   اذك وو   التصوووف  اقاووجئا  ووا 

ذ اق ووجم ، لووص   لووذ    التووذ و  أذ انووم اوومم ذرووذم ألووذ   اهووج  أر  شهو إنووو واج يووم أل ليألووغ حقذنهووج
 يإرو ء إل  اتنف و  ا الة.  
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لووص  اقووجنذص  294أذر   الشوع  ارا ئوووه ذ قووج األلووجم  :  التوابعو   التعويضاتو   ثالثا/ األجور
 اترجوه األ   اذك    التصوف  اقاجئا خ   اشو  أ جم لص  احكم يشووهو    وو   أذ  اتسووذ ة 

،  اتذ يوووأل لوووص كوو  نوووذع  انجشوووئة يلنجسووية اقوووذم  اعلووو ذ  أص  ووو مه   روووذو ذ اتعذ اووجإل، ة اقاووجئ  
واووك يلروووم ألووو صووجمو ذ   اتووا ال ا اووإل لسووتحقة األعلووج   السووتخمل ص ليجشووو  لووص بوووف  الووم صذ 

واووم ذرووذم أه م ئووص آخووو ذيشوووب ذح ووم اووذ ذرووذم   لووذ    ا الووة اهووو  ، لووص  اقجاووا  النتووم 
  ا وض.
ذرووذم ألووذ   يووو ص  وومه  اذك ووو   التصوووف  اقاووجئا  ا الوووة األذ ووجء  رووو   ووا حجاووة اووومم ذ 

 . 1تسم م  اليجاغ  الستحقة لص حص ألة أذ  إ و م إل
 الفرع الثاني: حقوق االمتياز الخاصة 
اووذ لووج سوونتبو  إا ووه األوو  ذ  تقووأل حقووذ   اللت ووجا  اخجصووة األوو  اقووجو ذنووم تقووأل األوو  لنقووذ 

 :   انحذ  يتا
 اقع على منقولاالمتياز الخاص الو :  أوال
 امتياز بائع المنقول  /1

لص  اقووجنذص  اترووجوه  إنووه ال  رووذا  ووا لذ رهووة رلجاووة  اووم ئن ص ليجشووو   299حس   الجم   
لص  اقجنذص  الوومنا الصووألحة  ايووجئع ص  لووذ     993ح   الستوم م  او ص تقووالج  الجم   ذ    اللت جا
 لنقذاة.
جنذص  الووومنا ايوووجئأل  النقوووذ   وووا لذ رهوووة  احكلوووة لوووص إسوووقجب اوووو   اللت وووجا  اووووه نوووووع  اقووو ذ 

  لوووو  اوووه  فهوووم لنوووه أص ذروووذم ، رلجاووة  اوووم ئن ص اوووذ أص  اقووجنذص ال  سوووتألام شوووهو ي ووأل  النقوووذ 
اووواك أنوووإل  الووجم  ،  اشاء  ا ح جا   الم ص  م أل  ا  و إا   الاتلجم األ ه  ا  اتعجل  لأل حووجئاع

ثوووم أ ألووو  اوووو  ، أل  وووا ح وووجا   الشوووتوهلوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه يمنوووه لتووو  مخووو   اشووواء  الي ووو  299
ذال سووي   اووه إال ،  ألوو   األيووجئأل بألوو   السووتوم م ذاوو   اووه  لت ووجا يووجاثلص،   الشتوه ني  م ووأل  اووثلص

 2 امخذ  إا   اتفأل سة يذصفه م ئنج اجم ج ذ خاأل اقسلة  ا ولجء.
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 الئتلووووجص  ووووا ذ   للجوسووووة  ايووووجئأل حوووو    ذاذ ووووة األوووو   اشوووواء  الي ووووأل س قاووووا األوووو   اثقووووة
 كواك األ   االجص  اللنذح ارلجاة  ام ئن ص.ذ   عجل إل ال

ماووذ  ذ  ذنووم حوومم  الشوووع  ارا ئوووه   حكووجم  اتووا لووص خ اهووج  رووذا للجوسووة حوو   اللت ووجا
، 309، 308واووك لووص خوو    الووذ م ذ  حوو   السووتوم م  اقووجئم اصووجا  يووجئأل   لووذ    النقذاووةذ    افسو
 :  لص  اقجنذص  اترجوه كجاتجاا 310

 اياجئأل  اتا  سو ي عهج ني   احكم يج     أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة    رذا  ستوم م -
ذ تعوو ص أ اووج نيووذ   السووتوم م واووم ، سذ ء كجص او  يحكم ناجئا أذ لص رووو ء شوووب  سووو  تفووجنا

 احكوووم يفسوووو  اي وووأل أذ تقو وووو ذروووذمع يلقتاووو  حكوووم ناوووجئا توووج  األحكوووم يجاتسوووذ ة  اقاوووجئ ة أذ 
سووتوم م أذ  افسووو نووم و عهووج  ايووجئأل  اوووه اووم  سووتذف  اووثلص ذواووك لتوو  كجنووإل ماووذ   ال، يووج    

 ني   احكم يشهو       أذ  اتسذ ة  اقاجئ ة.

،  رذا  ستوم م  اياجئأل  الوسألة إا   الم ص لج م م  اتسووأل م اووم  تحقوو   ووا لخجانووه -
، 1قوو ذاووو   احوو   لووجو  خوو    تووو   ان ،  ألأليجئأل أص  ذنف   ش جء  الي عة أثنجء  ابو وو  ذ سووتوماج

ذال  قيوو   السووتوم م إو  كجنووإل  اياووجئأل نووم تووم ي عهووج نيوو  ذصووذاهج مذص اووش يلقتاوو   ووذ ت و أذ 
 سنم إل صح حة.  

ام تكص نم سأللإل األلم ص أذ ام توسوو  ذ    لكص األيجئأل أص  حي   اياجئأل  اتا يجاهج -
   ال إا  شخق لص  ا  و  عل  احسجيه.ذ  إا ه

  لت جا ل رو  اعقجو /2
، م إ روووجو إل  الحوووج   اترجو وووة افتوووو إل بذ ألوووة نوووم تلتوووم اعوووم  سووونذ إل وووا أاألووو    حوووذ   تعقووو 

 وووإو  أ ألووو  لسوووتمرو  اعقوووجو ، ذاجايوووج لوووج تكوووذص ن لوووة   روووو  لوتفعوووة تيعوووج األلذنوووأل  اتروووجوه األلحووو 
 صي  م ص  ال رو كي و  نم  ست و  ثلص  النقووذالإل  اكجئنووة  ووا  الحوو   اترووجوه ذ اتووا  قووأل األ هووج 

األ ووه أخبووو  يثووجو إو   سووتعل   الوو رو  لت ووجاع  ووا  اتنف ووو األوو  اوووع     لووو  اوووه  توتوو ،   لت جاع
ح   تنخفض ن لة  الح   اترووجوه إاوو  حووم ،   النقذالإل للج  او كث و  يجالم ص ذرلجاة  ام ئن ص

   2 حذ  ي ص  نتهجء  اتفأل سة إا   اح   النجس   اوه  مل    ه أبو ف       رل عج.، ذ كي و

 
 311ص ، الع،جع السابق، راشد راشد -1
 134ص ، الع،جع السابق، ي الجزاة،يرتظام اإلفالس فق القاتوا التجا، أحعد  ح،ز -2



 

115 

لووص  اقووجنذص  اترووجوه حوووم  الشوووع  ارا ئوووه األوو   الوو رو  تخووجو  278اووواك ذذ قووج األلووجم  
إرو ء إل  اتنف ووو األوو    لووذ    النقذاووة  ال ثثووة يهووج   لووجكص  الوو رو  الووم  ث ثووة أشووهو لووص تووجو و 

 . احكم يجاتسذ ة  اقاجئ ة أذ      
حلج وووة احووو   الووو رو  وووا  نتاوووجء أروووو   اعقوووجو  اووووه  لوووجو    وووه  الفألووو  ترجوتوووه نصوووإل ذ 

أنوووه  وووا حجاوووة  سوووو    روووجو إل  النصوووذق األ هوووج  وووا لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه األووو   296الوووجم   
لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه  كوووذص األلجاوووك  لت وووجا اوووص  اسووونت ص   خ ووووت ص لوووص  279ذ  278 الوووجمت ص 

اووص  اسوونة  ارجو ووة لقجيوو  كوو  ذ    رو   الستحقة نيوو   احكووم يشووهو    وو   أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة
ذ وووا حجاوووة اووومم  افسوووو  ألووو   األلووو رو يعوووم  سوووت فجء كووو     روووجو إل ،  روووجو لوووج  خوووق تنف وووو  

 السوووتحقة أص  بجاووو  يسوووم م    روووجو إل  ارجو وووة أذ  السوووتقيألة لوووج م لوووإل  اتمل نوووجإل  اتوووا كجنوووإل 
 لعبج  اه ال تا   نجئلة أذ تألك  اتا أاب إل اه لنو  اتذنف اص  ام أل نم  اتيوإل كج  ة.

، اترجوه إو  ي عإل  النقووذالإل  ال ثثووة يهووج   لووجكص  الوو رو لص  اقجنذص    297حس   الجم   ذ 
ذتكووذص اووه  اوو  اووص ، ذنقألووإل لنهووج رووجا األلوو رو للجوسووة  لت ووجاع حسوويلج اووذ لقوووو احجاووة  افسووو

واووك أرووو   اسوونة  اتووا تسووتح   اتيووجو  لووص  اعووجم  اصووجمو   ووه  احكووم يشووهو    وو   أذ يجاتسووذ ة 
  اقاجئ ة.
 تلو و  وووا   روووجو  أذ  اتنووجا  انهوووج يجانسوووية األيوووجنا لوووص لووومتهج رووذا اذك ووو   اتفأل سوووة  السووو ذ 

األوو  أص  ألتووام  الووم ص أذ  التنووجا  إا ووه يوومص  حووتفظ  ووا  اعقووجو ، واووك لووأل  احقووذ   التعألقووة يهووجذ 
إال أنووه ، أص  نفو  ووا  السووتحقجنجإل أذال يوومذ  كج ووة  الاتا لووجإل  اقجنذن ووة أذ  التفجن ووةذ   يالجص كجف

   1 الع ص االجكص  ال رو .   رذا ت   و  اتخص ق  ال
  اللت جا  اخجق  اذ نأل األ  اقجو:  ثجن ج

إو  ذرووم يوو ص م ئنووا  اتفأل سووة أصووحج   لت ووجا خووجق األوو  اقووجو لووص اقووجو إل  الفألوو   ووإص 
إو  كووجص تذا ووأل  وو ، لووص  اقووجنذص  اترووجوه 303، 302، 301حقذنهم تكذص حسوو  لووج حممتووه  الووذ م 
كجص اهم إو  ام  سووتذ ذ  حقووذنهم لووص ثلووص ، ذاة أذ أرو ج لعجثلص  اعقجو إل ني  تذا أل   لذ    النق

 اعقوووجو إل أص  شوووتوكذ  لوووأل  اوووم ئن ص  اعوووجم  ص ينسوووية لوووج يقوووا لسوووتحقج اهوووم  وووا   لوووذ    اخجصوووة 
 شو بة أص تكذص م ذنهم نم تم نيذاهج بيقج األقجنذص.،  يرلجاة  ام ئن ص  اعجم  ص
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كوووجص األوووم ئن ص  الووووكذو ص  الشوووتو ك  وووا  ألوووج إو  روووو  تذا وووأل ثلوووص  النقوووذالإل نيووو   اعقوووجو إل
رووو ء  اتسووذ ة  انهجئ ووة اتوت وو   اووم ئن ص ذ  يعووم ي ووأل  اعقووجو إل، ذ  اتذا عووجإل ينسووية حقووذنهم   رلجا ووة   

ال  سووتح  أذائووك  اووو ص  سوول  اهووم توووت يهم يجنتاووجء كجلوو  لووص ثلووص  اعقووجو إل سووذ  ،  اللتووجا ص
ال ، ذ صووألذاج اوولص رلجاووة  اووم ئن ص  اعووجم  ص القم و  الستح  الوتيتهم لأل خصم  اليووجاغ  اتووا ح 

نلج تعووذم إاوو  رلجاووة  اووم ئن ص ذ  تيق   اليجاغ  الخصذلة الص رلجاة  ام ئن ص  الوتهن ص اقجو ج   
    اعجم  ص.

 الفرع الثالث: الرهن 
 ا حجاة ي أل  النقذ   الواذص يثلص  فذ  ليألغ  ام ص  الاوولذص  حصوو   اذك وو   التصوووف 

ألووج  ووا حجاووة اوومم كفج ووة اووو   الووج   ناووم  اووم ئنذص ، رلجاووة  اووم ئن ص اقاووجئا  افووجئض احسووج  
ذال ، 1 الوتهنووووذص إاوووو  رلجاووووة  اووووم ئن ص   لووووج تيقوووو  اهووووم لووووص م وووونهم ذ خاووووعذص اقسوووولة  ا ولووووجء

 خاعذص ااحكجم  اتا تخاأل اهووج رلجاووة  اووم ئن ص ذال  كذنووذص لألووال ص يقو و تهووج كووإرو ء  اصووأل  
 نجنذص ترجوه. 319جتهم ذاذ لج نصإل األ ه  الجم  لث  إال إو  تنجااذ  اص تمل ن 

، ألج  ام ئنذص  الوتهنذص اقجو ج  حقذنهم  ا  اتفأل سة نف  حقذ  وذه  اللت جا األوو   اعقووجو
كووجص اهووم إو  اووم  سووتذ ذ  ،  إو  كجص تذا أل ثلص  اعقجو إل نيوو  تذا ووأل   لووذ    النقذاووة أذ أرو ووج لعووج

أل  اوووم ئن ص  اعوووجم  ص ينسوووية لوووج يقوووا لسوووتحقج اهوووم  وووا حقوووذنهم لوووص ثلوووص  اعقوووجو إل أص  شوووتوكذ  لووو 
ألج إو  رو  تذا أل ثلص  النقذالإل نيوو   اعقووجو إل كووجص ،   لذ    اخجصة يرلجاة  ام ئن ص  اعجم  ص

رووو ء ذ  يعووم ي ووأل  اعقووجو إل، ذ األم ئن ص  الوووكذو ص  الشووتو ك  ووا  اتذا عووجإل ينسووية حقووذنهم   رلجا ووة   
ن ص  الوووتهن ص اقجو ووج ذ اللتووجا ص ال  سووتح  أذائووك  اووو ص  سوول  اهووم  اتسووذ ة  انهجئ ووة اتوت وو   اووم ئ 

توت يهم يجنتاجء كجل  لص ثلص  اعقجو إل سذ   القم و  الستح  الوتيتهم لأل خصووم  اليووجاغ  اتووا 
ال تيقوو   اليووجاغ  الخصووذلة اوولص رلجاووة  اووم ئن ص ، ذ حصووألذاج اوولص رلجاووة  اووم ئن ص  اعووجم  ص

نلج تعذمذ   الوتهن ص اقجو ج    2إا  رلجاة  ام ئن ص  اعجم  ص.    
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 والتسوية القضائية إجراءات اإلفالس : الخامسالمبحث 
م وتهجذ   الحج ظة األ هجذ   قتاا نظجم       حصو ألذ    الم ص  الفأل  حصووو ألووذ      

م وتهج)ذ   الفألووو   اثوووجنا(، نفووو   اتفأل سوووة اعووومم كفج وووة  البألووو    ذ (، تحق ووو   اوووم ذص ) البألووو    
  اثجا (.البأل      لذ   )

دارتها  المطلب  األول: حصر أموال المفلس وا 
إو يصوومذو اووو   احكووم ،  عتيو حكووم    وو   نقبووة تحووذ  خب ووو   ووا ح ووج   الووم ص  اترجو ووة

اليووم أص ،  الاماووجوذ   يوومال لووص ته ئتهووج ا سووتلو و،  ت  ووو  اهوومف  اوووه تولووا إا ووه ترووجو   الووم ص
 .1 انجتج األ   ام ئن صتذا أل  اثلص  ذ   تته م األتصف ة  ارلجا ة

 حصر أموال المفلس الفرع األول: 
  تبأل  حصو ألذ    الفأل  ذاأل   ختجم األ هج خش ة تهو يهج ثم روم اوع   لذ  .

  اووووم جتوذ   احج ظووووجإلذ  تووووملو  الحكلووووة يذاووووأل   ختووووجم األوووو   اخووووا ئص: ة وضةةةةع األختةةةةام 1
و  كجص   لووو ذ ،  اترجو ة  اتجيعة األلم ص الو كا  ذ    الخجاصذ    النقذالإل ذ  ذو    اترجو ةذ     ذو  ذ    

 تعألوو  يشووخق لعنووذه  حتووذه األوو  شوووكجء لسوو ذا ص لووص ا ووو تحم ووم  كووذص ذاووأل   ختووجم األوو  
 .ألذ   ك  ذ حم لنهم

و  كجنإل اوع   لذ   ذ نعة خجوج م ئو   ختصجق  الحكلووة  الختصووة  ذرووه إاوو ص يووواك ذ    
  اوووه  قووذم يذاووأل   ختووجم، م ئووو   ختصجصووهج إا  نجاا  الحكلة  اتا تذرووم ألووذ    الفألوو   ووا

 قووذم يووإي ي وئوو    الحكلوووة  اوووه حكووم يشووهو    ووو   أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة يحصووذ  ذاوووأل ذ 
 .2  ختجم  
لص  اقجنذص  اترجوه   لذ    اتا  رذا   افجء لووص ذاووأل   ختووجم  260نم حممإل  الجم  ذ 
 :  ااذ   األ هج

  سوته.ذ    ص  لتعة  ا الة األلمذ   و  النقذالإل 1
 و   ش جء  العوذاة األتألف  اقو   أذ  نخفجض  اق لة  اذش ك. 2
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و لووووج  ألووووام  سووووتعلجاه  ووووا نشووووجبه  اصوووونجاا أذ ل سسووووته إص كووووجص وخووووق اووووه يجسووووتلو و 3
  الست   .

واوووك ذ ،  قوووذم  اذك ووو   التصووووف  اقاوووجئا يتحو وووو نجئلوووة رووووم يهووووع   شووو جء لوووأل تقذ لهوووجذ 
 نأل األ  لحاو  اروم.يحاذو  اقجاا  النتم   اوه  ذ 

 السووتنم إل  احسووجي ة نظووو  ذ  ذ سووتخوج  اقجاووا  الخووتق لووص  احفووظ تحووإل   ختووجم  اووم جتو
 سوووأللهج األذك ووو   التصووووف  اقاوووجئا يعوووم أص  قوووذم ذ   ال تهوووج  وووا ي وووجص  الوكوووا  الوووجاا األلوووم ص

، نهجأروو   سووتحقج حووجصكواك  ستخوج  اقجاا  النتم  لص  احفظ   ذو    اترجو ة  اتووا ،  يروماج
 سووأللهج اذك وو  ذ  أذ  الحتلألة  اقيووذ  أذ  اتووا  سووتماا  احووج   تخووجو إرووو ء إل تحفظ ووة يجانسووية اهووج

 .1 التصوف  اقاجئا ا قذم يتحص ألهج
 :  ة رفع األختام2

 بألووو   اذك ووو   التصووووف  اقاوووجئا لوووص  الحكلوووة و وووأل ، يعوووم  تخوووجو   روووو ء إل  اتحفظ وووة
لوووص  263ذاوووذ لوووج نصوووإل األ وووه  الوووجم  إل  ارووووم   ختوووجم خووو   ث ثوووة أ وووجم  رووو  ليجشوووو  الأل وووج

 . اقجنذص  اترجوه
 :  ة الجرد 3

تيوومأ الأل ووة روووم ألووذ    الووم ص يحاووذوع أذ يعووم  سووتماجئه نجنذنووج يلذروو  ،  يعم و ووأل   ختووجم
 رو   ا نف   اذنإل  اتحق  لص ذرذم   ش جء  اتا ام تكووص نووم ذاووعإل ذ ،  وسجاة لذص  األ هج

روماووج يسووي  تعواووهج األتألووف أذ  نخفووجض ذ  كووجص تقذ لهووجذ  تخورإلأذ تكذص نم  س،  األ هج   ختجم
 وووذمع  تحووووو نجئلوووة  ارووووم  وووا أصوووأل صذ ، جنذص تروووجوهنووو  260 اق لوووة  اذشووو ك بيقوووج اووونق  الوووجم  

  يق    ص   اثجنا انم  اذك    التصوف  اقاجئا .ذ   أحمالج يكتجية ايب  الحكلة
و  حكم يجاتسذ ة  اقاجئ ة أذ       يعووم  اذ ووج ذ  اووم تحوووو نجئلووة  اروووم تحوووو يحاووذو ذ     

اهووج  ووا أه ذ ،  رووذا األن جيووة  اعجلووة حاووذو  ارووومذ ،  اذوثووة  العوووذ  ص أذ يعووم  سووتماجئهم نجنذنووج
  ذو    التعألقووة يجاتسووذ ة  اقاووجئ ة ذ   ام جتوذ  ب ع األ  كج ة  الحوو إلذنإل  اح   ا بأل   ال

 .أذ      
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 وو   تسووألم األذك وو   التصوووف  اقاووجئا  اياووجئأل يعم إتلجم نجئلة  اروم  ا حجاة شووهو   ذ 
يإنو و  حووووع اهمته حجرجإل  الم ص  اوه  مخواج  ا ذ  لنقذالإلذ   ام جتوذ  سنم إل  احقذ ذ    انقذمذ 

  ا أسف  نجئلة  اروم.
 إدارة أموال المفلس  : ثاني الفرع ال

   قووذم،  كووذص لسوو ذال انهووجذ  األذك وو   التصوووف  اقاووجئا  م وتهووج   لووذ  يعووم  اروووم تسووألم 
ن ووم ذ   سووت فجئهجذ   البجايووة يهووجذ  يرل أل   الج   ا الة األلحج ظووة األوو  حقووذ   الفألوو  اووم   ا  ووو

  تخووجوكلووج  روو  األ ووه ، لووج اووم  كووص  الفألوو  نووم أرووو ع،  لجاه لص حقووذ  ا ن ووة األوو  اقووجو إل لم نووه
  اكف ألة يقبأل  اتقجمم .   رو ء إل
 :  ة القيام باألعمال التحفظية 1

    التصوف  اقاجئا  اق جم يكج ة   رو ء إل  ا الة احفظ حقذ   الووم ص  تع ص األ   اذك
 ه  ام لم ن 
،  ابعووص  ووا   حكووجم  اصووجمو  اووم  الفألوو ، تذن أل  احرذا  اتحفظ ووة، نبأل سو جص  اتقجممو  

األوو  اقووجو إل لم نووه تحو ووو  حترووجج   اللت ووجاأذ   الختصجقن م لج األلفأل  لص حقذ   اواص أذ 
 .ه  ا حجاة امم  اذ جء يج ذو    اترجو ةامم  ام أل ام لم ن 

 ر  األ   اذك    التصوف  اقاجئا تسر    اواص اصووجا  رلجاووة  اووم ئن ص األوو  رل ووأل و  
 ألذ    الم ص.

    م اهج يجاخا نة  اعجلة.ذ  و تحص    ام ذص إو  ح  أرألهج
  اماجذ   اقاجئ ة.ذ   اتصجا ذ    اتحك مذ  و ليجشو   اتقجاا

 أرووووجا  الشوووووع  ارا ئوووووه  اذك وووو   التصوووووف  اقاووووجئا ي ووووأل  النقووووذالإل قووووم ، و ي ووووأل   لووووذ  
اوووووا   شووووو جء ذ ، روووووجوهت جنذص نووووو  268 اياوووووجئأل  وووووا  احوووووجالإل  النصوووووذق األ هوووووج  وووووا  الوووووجم  ذ 

كلوووج ،  العوذاووة األتألووف  اقو وو  أذ  نخفوووجض  اق لووة  اذشوو ك أذ  اتووا  كألوووف حفظهووج ثلنووج يجاظووج
موص األقجاوووا  النتوووم  يعوووم سووولجع  الوووم ص أذ لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه أص  ووو  269أروووجا ذ قوووج األلوووجم  

 ستماجئه يوسجاة لذص  األ هج أص  موص األذك وو   التصوووف  اقاووجئا يي ووأل يووجنا   لووذ    النقذاووة 
 أذ  اياجئأل.
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 ووا أحووذ    اكووصذ  ام توكو  انصذق لم  إلكجن ة ي أل  اعقجو خ   اوع  الوحألة  اتله م ةذ 
 وووا حجاوووة اووومم ذروووذم ، التجيعوووة أالوووج   اتفأل سوووة  ااووووذو   اقصوووذ  كجاحجروووة إاووو   انقوووذم  ا الوووة

 رووذا األذك وو   التصوووف  اقاووجئا ي ووأل  اعقووجو إل يعووم إوص  اقجاووا ، لنقووذالإل األلووم ص  لكووص ي عهووج
 .1نجنذص ترجوه 270تصم    الحكلة األ   اي أل ن جسج األ  حكم  الجم  ذ    النتم 
واووذ    ووه خوو   اوووع  ووإص  اتسوووع يي ووأل  النقووذالإل أذ  اعقووجو إل ألووو ا ووو ل األوو  أه حووج ذ 
كلووج اووذ كجنووإل ،  الفألوو ذ  إال  ووا   حووذ    اتووا  قتاوو هج  اصووجا   اعووجم ارلجاووة  اووم ئن ص،  الوحألووة

أذ كجنووإل صوو جنة ،  اوومذ ءذ    سووعجو تل وو  إاوو   اهيووذب أذ كجنووإل  اياووجئأل ذشوو كة  اتألووف كجا ووو ء
، ألوو  شوو ذص  اتفأل سووةأذ  احجرووة  الألحووة األنقووذم لووص أروو    نفووج  ا،  النقووذ  تسووتألام نفقووجإل يجاظووة

  عووذم إاوو  ألذ اووه ، اسووي   اتوومنا  ووا ي ووأل ألووذ    الفألوو  اووذ  حتلووج  اقووم  اصووأل  لووأل  الفألوو ذ 
 .2كجلألة   لو  اوه  لكنه لص تنف و شوذب  اصأل 

تظأللووه ا لووجنأل  اقووو و  اقجاووا  رووذا اكوو  وه لصووألحة لووص  اووم ئن ص أذ  الفألوو  أص  روووه ذ 
 أصموإل حكم      . يجاي أل ذ و أل  اتظألم إا   الحكلة  اتا

 277أرووجا  الشوووع  ارا ئوووه ذ قووج األلووجم  : التجةةاري أو الصةةناعي االسةةتغاللاسةةتمرارية  ة2
 األلم ص  ا حجاة  اتسذ ة  اقاجئ ة األلم ص لتجيعة  سووت    ل سسووته  اترجو ووة  لص  اقجنذص  اترجوه

نلووج ذ ، أللووم ص واووك ووا حجاووة    وو   ال  لكووص اذ ،   اصنجا ة يلعذنة  اذك    التصوف  اقاووجئاذ    
 تم  ست     الح   اترجوه لص بوووف  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا يعووم إوص  الحكلووة ينووجء األوو  

، أص  الصووألحة  اعجلووة أذ لصووألحة  اووم ئن ص تقاووا اوووذو  واووك ثيجتووهتقو ووو  اقجاووا  النتووم  يإ
اق ووجم وايتووه  ووا  سووتلو و ترووجو   الفألوو  حظووو األوو  لوو رو  الحوو   اترووجوه  ذ   لو اج  لص  الشوووعذ 

يووووج رو ء إل  اتنف و ووووة األوووو   السووووتمرو ي  ووووة  سووووتعجم    لووووجكص  الوووو رو  أذنووووف  تخووووجو إرووووو ء إل 
تيووومأ لوووص توووجو و  احكوووم يشوووهو  أشوووهو 03 السوووتمرو( ذواوووك الوووم  )  خووو ء اوووم  الوووم ص  الفألووو  

 .3يعم  نقاجئهج  ستب أل  ال رو أص  لجو  ماذ ع  ا او   اشمصذ        
 تصوووف ذ   اكج  ووة األذك وو   التصوووف  اقاووجئا حتوو   ووميو ألووذوعواك لص أر  لن   الهألووة  ذ 

 اتمر و ووة  السووتحقة الوو رو  الحوو    الاتا لووجإل  رجم ليجاغ سجئألة لص ألذ    اتفأل سة تكفا اسووم م 
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خوو ء ذ   تفووجم  يووواك  احكووم يووجابومذ  اترووجوه   الحوو   اترووجوه   لووو  اوووه  كووذص اووه أكيووو  جئووم    
رلجاة  ام ئن ص يجاتيجو أص  اح   ووا    رووجو لووص أاووم  اعنجصووو ذ   لحققة اك  لص  الم ص  الفأل 

 .1خجصة إو  كجص  ا لذنأل ترجوه للتجاذ    العنذ ة األلح   اترجوه
 الثاني: تحقيق الديون وتأييدها المطلب 

 رم تهج  نصجء  ام ذص  اتا نم  ختألقهج  الفأل  اإلاو و يجام ئن صذ   أه  اتحق  لص صحتهج
 :  واك اص بو  ذ  لجته ا حلألهم األ   اتصجا  لعه   هجلهم ياخجلة  اتا ذ 

 تقديم الديون: ولالفرع األ 
األوو  رل ووأل  اووم ئن ص اووجم  ص أذ للتووجا ص أذ لوووتهن ص أذ أصووحج   الشوووع  ارا ئوووه أذروو  
األذك وو   التصووووف  اقاوووجئا لوووأل تقوووم م لسوووتنم تهم ، يلوووج  ووا واوووك  اخا نوووة  اعجلووة، حقووذ   لت وووجا

 كووذص  اتذن ووأل األوو  اووو   اروومذ  لووأل   نووو و ذ ،   اليووجاغ  البجاوو  يهووجرمذ  ي جص   ذو    القملة ذ 
ذ تعوووووو ص إاوووووو م  اووووووم ئن ص  السووووووتف م ص ياوووووولجنجإل أذ إا لهووووووم يلووووووذبنهم ، لبجيقتهووووووجذ  يصووووووحتهج
 2 الختجو.

ال  قيوو  ، لص  اقجنذص  اترجوه إو  ام  قمم  ام ئنذص لستنم تهم خوو   شووهو  281ذذ قج األلجم   
إو  أثيتووذ  أنووه ال  ووم ،   ويجح لج ام تو أل اوونهم  الحكلووة سووقذب اووو    روو ذ    التخألفذص  ا  اتذا أل
 ا اوع  احجاة ال  لكص اهم إال  الشجوكة  ووا تذا ووأل  احصووق أذ   ويووجح ذ ،  اهم  ا او   اتخألف

  القيألة.  
 تحقيق الديون : ثاني الفرع ال

    التصوووف لص  اقجنذص  اترجوه  روه تحق    ام ذص لص بوف  اذك  282يلذر   الجم   
واوووك يحاوووذو  الوووم ص أذ  سوووتماجئه نجنذنوووج يلذرووو  ذ   عجذنوووه  الو نيوووذص إو  توووم تع  ووونهم،  اقاوووجئا

و   اتوووض  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا األوو  ، وسووجاة لذصوو  األ هووج لووأل بألوو   اعألووم يجاذصووذ  ذ  
،  ام ص كأله أذ يعاووه  تعوو ص األ ووه إخيووجو  اووم ئص يوسووجاة لذصوو  األ هووج لووأل بألوو   اعألووم يجاذصووذ 

ذ قوومم إاوو   اذك وو   التصوووف  اقاووجئا ، ألم ئص أر  ثلجن ة أ جم اتقووم م ي جنووجإل كتجي ووة أذ شووفجا ةذا
ال  ا و أص  ام ذص  ااووو ي ة أذ  ارلوك ووة، لقتوحجته حذ  نيذ  أذ و ض  ام ذص لح   العجواة
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تقيوو  ذ  نووجنذص  ارلووجوكذ   تكذص لح  األلنجااة إال يجاشوذب  النصذق األ هووج  ووا نووجنذص  ااووو ئ 
 ذره لعر .  األ 

يعووم لنجنشووة  اووم ذص  العتوووض األ هووج لووص نيوو   اذك وو   التصوووف  اقاووجئا  قووذم صووجح  ذ 
اووذ كووجص ذ   رذا اك  م ئووص  الاتووو ض األوو   اووم ذصذ ،  ام ص يإثيجته ذ قج األقذ ام  اعجلة  ا   ثيجإل

، كلج ترذا  العجواووة لووص  الفألوو  أثنووجء حاووذوع رألسووة  اتحق وو ،   ام ص  اخجق يه ام  حق  يعم
 كذص اهووم  احوو  ذ   اقجاا  النتم   سترذ    ام ئص يجانسية ام نهذ   رذا اك  لص ذك    اتفأل سةذ 

 1ب ع األ هج. ا بأل  م جتوع ا 
واووك خوو   ث ثووة أشووهو ذ  األوو  كشووف  اووم ذص ذنووأل  اقجاووا  النتووم  ، يعووم إتلووجم  اتحق وو ذ 

 ووم ع كشووف  اووم ذص  اتووا ذ قووذم  اذك وو  يإ، لووص تووجو و  احكووم يشووهو    وو   أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة
نووو وع  التخووو يخصووذق  القتوحووجإل  اتووا كووجص نووم أيووم اج يشوومص اوووع  اووم ذص إاوو  ذ  أروووه تحق قهووج

واووك ذ  أشووهو  ووا  اظوووذف  السووتثنجئ ة 3ذ لكووص لخجافووة أروو  ، كتجيووة اوويب  الحكلووة  الختصووة
 يملو لص  اقجاا  النتم .

 اووم ذص اووص بو وو  نشوووع  ووا يعووم واووك  قووذم كجتوو   ااوويب يإخبووجو  اووم ئن ص يإ ووم ع كشووف 
 ذرووه اكوو  ذ ،  انشووو   اوسوول ة اإلا نووجإل  اقجنذن ووةذ   اصووحف  العتلووم  انشووو   ا نووجإل  اقجنذن ووة

 ذلووج  يوومأ سووو جنهج لووص تووجو و نشووو  15م ئص و ض م نه أذ نذاع   ووه وسووجاة لذصوو  األ هووج خوو    
  ام ذص  القيذاة  ا  انشو   اوسل ة اإلا نجإل  اقجنذن ة.

   قبول الديون وتثبيتها: الثثالفرع ال
يعووووم إتلووووجم إرووووو ء إل  اتحق وووو   قووووذم  اذك وووو   التصوووووف  اقاووووجئا يجتخووووجو إرووووو ء إل  انشووووو 

اوووم  عوووجوض   هوووج أحوووم خووو   ذ  روووم تهجذ   اتوووا أظهوووو  افحوووق صوووحتهجذ   اقجنذن وووة األوووم ذص  القيذاوووة
نووجاع   هووج  وو   الذ  ألووج  اووم ذص  الو ذاووة،  سووم  اووم ئصذ  لذاووحج  ووا  انشووو لقووم و  اووم ص، تحق قهووج

 2تموج الص اوع  انشو .
إال أص  الشوووع  ارا ئوووه أرووجا واووك لووج اووم ،   ص  أنه ال ترذا  النجااة  ا م ص تم نيذاهذ 

 الختصووة ذ قووج األلووجم  ذتكووذص  النجااووة يووماذ  تو ووأل إاوو   الحكلووة ،  صوومو حكووم نهووجئا يووجاقيذ 
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بو ف يوسجاة لذص  األ هج لووأل " يعم إخبجو   : لص  اقجنذص  اترجوه  اتا تنق األ  أنه  286
بألووو  األوووم  اذصوووذ  يل عوووجم ث ثوووة أ وووجم سوووجيقة األووو    نووو   و وووأل كجتووو  اووويب  الحكلوووة  اوووم ذص 

 واك األفص    هج ينجء األ  تقو و  اقجاا  النتم ".ذ   التنجاع   هج  ذ  رألسة
صم و  احكووم يشوومنهج  قووذم ألوو ص  ااوويب يإذ  يعم  اقو و  انهجئا األم ذص  التنجاع   هجذ  خبووجو   

  بو ف يوسجاة لذص  األ هج لأل بأل   اعألم يجاذصذ  يجاقو و  اوه  تخوتووه  الحكلووة ذواووك  ووا 
 ل عجم ث ثة أ جم.

إو  صوومو ،  لنووأل األوو   الووم ص أذ  اووم ئص حوو   النجااووة أذ  العجواووة  ووا  اووم ذص  القيذاووةذ 
سووجئ   حت جا ووة حص   ام ئص األوو  تم  ووم م نووه يذ إال إو  ،  حكم نهجئا لص  الحكلة  ا صحة  ام ص

كجاتاذ و يتقم له لستنم إل لاذو   إنه  رووذا األذك وو   التصوووف  اقاووجئا  ابعووص  ووا نيووذ   اووم ص 
 .1يجايب ص

 الثالث: قفل التفليسة لعدم كفاية األموال المطلب 
إو  تذنف  ا أه ذنإل لص   ذنجإل س و الأل جإل  اتفأل سة أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة اعوومم كفج ووة 

 ة ينووجء األوو  تقو ووو لووص  اقجاووا  النتووم  أص تقاووا يإنفووج  اوووع  اعلأل ووجإل  لووذ    رووذا األلحكلوو 
 ذ ع ووم اووو   احكووم اكوو  م ئووص حقووه  ووا ليجشووو  ماووذ ع  اشخصوو ة، اووذ كووجص واووك لووص تألقووجء نفسووهجذ 
ذ كووذص  اذك وو  ، نيذاه أص  حصوو  األوو   اسوونم  اتنف وووه  اوو امذ  األم ئص إو  كجص م نه نم تم تحق قهذ 

الووم  اووجل ص لووص  احكووم يشووهو    وو   أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة اووص  التصوووف  اقاووجئا لسوو ذال 
 ووا حجاووة ذرووذم حكووم يإنفووج   اتفأل سووة اعوومم كفج ووة ذ   اسوونم إل  اتووا  كووذص  اووم ئنذص نووم سووأللذاج اووه.

 2 صذ  تخفض  الهألة إا  اجم ذ حم  اتيجو  لص تجو و او   احكم 
 بألوووو  لووووص  الحكلووووة  نووووجنذص ترووووجوه األلووووم ص أذ اكوووو  وه لصووووألحة أص 356ذذ قووووج األلووووجم  

لأل تقم م ما   األ  ذرووذم ألووذ   كج  ووة الذ رهووة ،   اعمذ  اص حكلهج  اوه أصموته يقف   اتفأل سة
 نفقجإل  اعلأل جإل أذ إ م ع ليألغ  كفا الذ رهتهج ي ص  مه ذك    اتفأل سة.
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 أو التسوية القضائية  انحالل اإلفالس: السادسالمبحث 
أذ إو  كوووجص انوووجك نووا ع  وووا  اوووم ص  فوووا ،  اووم ذص  ووا لوووم  ث ثوووة أ ووجم  اتجا وووة  نفوووج  كشوووف

 قوووذم  اقجاوووا  النتوووم  يجسوووتماجء  اوووم ئن ص ، خووو   ث ثوووة أ وووجم لوووص  اقوووو و  اصوووجمو لوووص  الحكلوووة
ذ كووذص واووك يإخبووجو إل تنشووو  ووا  اصووحف  الختصووة يج ا نووجإل  اقجنذن ووة أذ ،  القيذاووة م ووذنهم

ذتنعقم رلع ة  ام ئن ص يوئجسووة ، قاجئالوسألة إا هم  وم ج شخص ج لص بوف  اذك    التصوف  ا
 اووم ئنذص  القيذاووة  حاووواج ذ ،  اسووجاة  الحوومم ص لووص بو ووهذ   اقجاووا  النتووم   ووا  الكووجص ذ ا ووذم

ذتووتم ماووذ   الووم ص يوسووجاة لذصوو  األ هووج لووأل ، م ذنهم نهجئ ج أذ ذنت ووج إلووج يشخصووهم أذ يلنوومذي هم
 اتفأل سووة األوو  رلع ووة  اووم ئن ص  ذ تعوو ص األ ووه حاووذواج شخصوو ج ذ عوووض ألوو ص،  اعألووم يجاذصووذ 

 .تحجم سألم أل ص  اتفأل سة تقو وع اق جم حجاة  الذ   ذ  رو ء إل  اتا تلإل،  تقو و  اص حجاة  اتفأل سة
ذ  أص واك لص لصألحتهم يمال لص  اتسوع  ا ذنم  و   ام ئنذص اقم صأل  لأل  الفأل  إو  وأ

 روو  انمئووو ذ   تحووجم ئنذص  ووا حجاووة أذ  صووي   اووم، إرو ء  اتذا أل  اوووه نووم ال  كفووا اسووم م م ووذنهم
 تذا أل ألذ    الفأل  األ  م ئن ه.

 ذاووووذ  اصووووأل  اووووص بو وووو   اتخألووووا اووووص  الووووج ، تحووووجم الذ  انووووجك حوووو  ذسووووب يوووو ص  اصووووأل ذ 
نم تنح   اتفأل سة النقاووجء  اووم ذص ذ ، األم ئن ص يلقتاجع  تنجا   الم ص اص ألذ اه كألهج أذ يعاهجذ 

 :  ذاذ لج سنذاحه األ   انحذ  يتا
 الدائنين  اتحادب األول: المطل

لووص  اقووجنذص  اترووجوه يلروووم إشووهجو    وو   أذ تحووذ   اتسووذ ة  اقاووجئ ة  349ذ قووج األلووجم  
األوو  رلجاووة  اووم ئن ص يسووي   تحووجمذنووم أبألوو   الشوووع  ارا ئوووه ذصووفه  ال،  اووم ئن ص  تحووجم تكووذص 

ذ حووم   كووذص اهووج  حشوومام ألووجم  الووم ص  الفألوو  ريهووةذ   اظوووذف  اتووا تتبأليهووج لووص  سووتلو و يقووجئهم
تذا وووأل ثلنهوووج األووو  ذ  يهووومف تصوووف ة ألوووذ    الوووم ص، تحوووجمنظوووجم نوووجنذنا خوووجق  بألووو  األ هوووج  ال

 اووأل  ووا نفوو   اذنووإل ذ  ذ روووه  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا الأل ووجإل تصووف ة   صووذ ،  اووم ئن ص
لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه أه  اتو ووو   وووا لسوووماة  277كشوووفج يجاوووم ذص مذص   خووو   يمحكوووجم  الوووجم  

  صووذ   ووا حجاووة    وو   إو  لووج  وتووم   اذك وو   التصوووف  اقاووجئا  سووت     الحوو   تصووف ة
  اترجوه.
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نروو   اذك وو  ذ ،  ووإو  صوومو نووو و لحكلووة    وو   يشوومص  سووتلو و  الحوو   اترووجوه األلفألوو 
نووتج اووص واووك أويجحووج  إنهووج تاووجف إاوو  ألووذ    اتفأل سووة اتووذاع ذ   التصوووف  اقاووجئا  ووا  سووتثلجوع

 وووا تروووجو   الفألووو  م وووذص  وووإص أصوووحج  اووووع  اوووم ذص لوووج إو  نشوووم اوووص  السوووتلو و أ، األووو   اوووم ئن ص
  مخوووذص حقووذنهم يج ذاذ وووة لووص ألوووذ    اتفأل سووة نيووو  ،  ارم ووم   عتيوووذص م ئنووو ص ارلجاووة  اوووم ئن ص

 إرو ء  اتذا عجإل األ   ام ئن ص.
  تحصوو  ذ   كووذص األذك وو   التصوووف  اقاووجئا ذحوومع  اق ووجم يي ووأل ياووجئأل ذلنقووذالإل  الووم صذ 

ذ  صوو  أص تيووجع اوووع  النقووذالإل ، ذال  شووتوب واووك إوص  اقجاووا  النتووم ، حقذنووه ذتصووف ة م ذنووه
إال أص  الحكلة ينجء األ  بأل  أحم م ئنا  الم ص أذ  اذك    التصوف  اقاووجئا ،  يجالا م  اعألنا

 ي عهج.ذ     وص اهو    خ و يجاتعجنم را  ج  ا ك    صذ   النقذاة ذ اعقجو ة أذ يعاهج
وايووة لووص  الشوووع  ووا ذحووم    رووو ء إل  التعألقووة يي ووأل  اعقووجو إل ذ   ا لج  تعأل  يي ووأل  اعقووجو ذ 

إو  ام تو أل أ ووة لبجايووة يلي ووأل " : نجنذص ترجوه 351الج تتبأليه لص إرو ء إل خجصة تنق  الجم  
 قي  لص  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا ذحوومع يووإوص ، ريوه األعقجو إل ني  حكم إشهجو حكم      

ذ تعووو ص األ وووه  اق وووجم يوووواك خووو   ث ثوووة أشوووهو. ا وووو أص ، ا  النتوووم  ل حقوووة  اي وووأللوووص  اقجاووو 
األووووم ئن ص  الوووووتهن ص اقجو ووووج أذ وذه  اللت ووووجا لهألووووة شووووهو ص  اتيووووجو  لووووص تيألوووو  هم  احكووووم يإشووووهجو 
      ل حقة  اي أل  اريوه ليجشووو  األعقووجو إل  اتووا ن وومإل األ هووج  لت ووجا تهم أذ واووذنهم  اعقجو ووة. 

 اق ووجم  ووا تألووك  الهألووة  تعوو ص األوو   اذك وو   التصوووف  اقاووجئا  اق ووجم يووجاي أل  ووا لهألووة  ذانووم اوومم
. ذتروووه  اي ووذع  الشووجو إا هووج  ووا اوووع  الووجم  بيقووج ااذاووجع  النصووذق األ هووج  ووا لووجم  شووهو

  احرا  اعقجوه".
ح وووو   ووووتم أذال بوووووح ، نووووجنذص ترووووجوه ك ف ووووة تذا ووووأل اوووووع  اليووووجاغ 353نووووم نظلووووإل  الووووجم  ذ 

 اليووجاغ  الم ذاووة ذ     اجنووجإل  اللنذحووة األلووم ص أذ  سوووتهذ   كواك لصووجو ف    وو  ذ    الصجو ف
  اليألغ  التيقا ي ص رل أل  ام ئن ص ينسية م ذنهم  الحققة ذ القيذاة.األم ئن ص وذه  اللت جا ثم  ذاع  

ذاكووص  ظوو   الفألوو  لحولووج لووص ،  اووم ئن ص يقووذ   اقووجنذص يعووم إنفووج    رووو ء إل  تحووجم نحوو  ذ 
ذ سووتع م  اووم ئنذص حقهووم ، إرووو ء إل وم  الاتيووجو ال  ستع ماج إال يإتيجعذ    المن ةذ    اس جس ة   احقذ 

  ا  تخجو   رو ء إل  افوم ة ام  الم ص الست فجء لج يقا لص م ذنهم ي  و ذ جء.
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 المطلب الثاني: الصلح 
واووك ال  اكووصذ ، نم  قوو  ام ئنذص اقم صأل  لأل  الم ص  الفأل  لأل لنحه لا  ج األذ جء يم ذنه

 :  اذ لج سنذاحه األ   انحذ  يتاذ  مم  نجنذنجح  تمت  إال يشوذب ل
 الفرع األول: تعريف الصلح 

م ئن ووه  اووو ص  ذ  قووذص يلذريووه األوو  آرووج  اووم أل  اووم ذص أذ ذ   اصووأل  اووذ  تفووج  يوو ص  الووم ص
نت ووج األوو  ذال  قذم  اصووأل  إال يجتفووج   اعمم ووة األووم ئن ص  القيووذا ص  نتهجئ ووج أذ ذ ، 1تخف ض راء لنهج
ال  رذا  اتصجا  لأل  الفألوو  إو  تلووإل لتجيعتووه يووج     ذ ، 2لرلذع  ام ذصارلألة أص  لثألذ  ثألثا 

اووواك  فتوووض ، اذم  ثقة  ام ئن ص   هذ  واك أص  اصأل   حل   ا لعنجع  ئتلجص  الفأل ،  3يجاتما  
 .   ا  الفأل  أال  كذص شهو إ  سه نم  نتوص ين ة   او و يم ئن ه

إو  سل  األووم ئن ص  ووا  اعووجم  يجاحصووذ  األوو  ،   الم ص لعجذ   حق  لنفعة األم ئن صاصأل    إص  
السوو لج إو  وذاووا أص تنف ووو ، نصوو   أكيووو للووج اووذ ي عووإل ألووذ    الووم ص ذذاع  انووجتج لنهووج األوو هم

شوووذب  اصووأل   كووذص لكفووذال  ووا  ا جاوو  لووص شووخق لذسووو. ألووج  جئمتووه يجانسووية األلووم ص اووا أنووه 
 جالصوووووألحة  اعجلوووووة تقتاوووووا   يقوووووجء األووووو   الشووووووذع ، شوووووجبه  اتروووووجوهألذ اوووووه ذن ذ   سووووتوم لوكووووواع

 4 اترجوه.
 الفرع الثاني: إجراءات الصلح 

ذتذروووه  اوووماذ  لوووص نيووو  ،  وووتم  اتصوووذ إل األووو   اصوووأل  لوووص خووو    نعقوووجم رلع وووة  اصوووأل 
أ جم  اتجا ة اقف  كشووف  اووم ذص أذ  3 اقجاا  النتم  إا  ك  لص  الم ص  الفأل  ذ ام ئن ص خ   

ذواووك يإخبووجو  نشووو  ووا ، أ ووجم لووص صوومذو  اقووو و يجافصوو   ووا  انووا ع 3كجص انجك نا ع خ   إو   
ذ شوو و  السووتماجء إاوو  أص ،  اصووحف أذ  ذرووه يخبووج  لووص بوووف  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا

أص  اووم ذص  اخجصووة يجاووم ئن ص  اووو ص اووص  شووجوكذ   ووا ذ  امف  ارلع ة اووذ إيووو م  اصووأل  لووأل  الووم ص
 5    األي ة سذ ء  ا  اعمم أذ  ا لقم و  اليجاغ. اتصذ إل ستخفض احسج
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ال  قذم  اصأل  إال يجتفج    األي ووة  اعمم ووة األووم ئن ص  القيووذا ص األوو  أص  لثألووذ  ثألثووا لرلووذع ذ 
نلوووج  اعيوووو  ، أذ  اللثألووو ص   وووه  الرتلوووجع جالع وووجو اووو   يعووومم  اوووم ئن ص  احجاوووو ص  وووا ،  اوووم ذص ذ  

 األ   اصأل . يلرلذع  ام ئن ص  او ص اهم ح   اتصذ إل
  اللتوووجا صذ  لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه لنوووأل  اقوووجنذص األووو   اوووم ئن ص  الووووتهن ص 319ذذ قوووج األلوووجم  

 ووإو  أابووذ  ، أصووحج  حقووذ   الختصووجق  اتصووذ إل األوو   اصووأل  إال إو  تنووجااذ  اووص تمل نووجتهمذ 
 .أصذ تهم مذص أص  تنجااذ  أصيحذ  م ئن ص اجم  ص يقذ   اقجنذص

ال كووجص يووجب ذ  حووج   نعقووجم  ارألسووة ووتم  اتذن ووأل األوو   اصووأل  ذ  ص تووذ  و شوووب ذ حووم لووص ،    ذ  
ذ ووا اوووع  احجاووة ال  ألووام يحاووذو ، أ ووجم مذص لهألووة أخووو   8شوبا   األي ة تستلو  الم ذاووة يعووم  

ذلووص كووجنذ  للثألوو ص   هووج ذكووجنذ  نووم ذنعووذ  ،   ارلع ة  اثجن ة لص حاو  ارلع ة   ذا  لص  اووم ئن ص
كووواك لووج أابووذ  لووص  الذ  قووجإل نهجئ ووة ذلكتسووية ذ   إل  اتووا  تخوووذاجذتيقوو  نهجئ ووة  اقووو و ، لحاووواج

 احر ووة لووج اووم  حاوووذ  اتعووم ألهج  ووا  الرتلووجع   خ ووو أذ  كووذص  الووم ص نووم اووم   نتو حجتووه خوو   
 . الهألة
و  تووم  اتصووذ إل  ذنووأل  اصووأل ذ  ألووج إو  اووم تتووذ و   األي توو ص أذ إحووم الج  وو   نعقووم ،  نعقوومذ    
 .   تحجم ا حجاة   صي   ام ئنذصذ   اصأل 

 الفرع الثالث: المعارضة على الصلح 
لص  اقجنذص  اترجوه  ح  ارل أل  ام ئن ص  او ص اهم حوو   الشووجوكة  ووا   323يلذر   الجم   

ذتكووووذص  العجواووووة لسوووويية ذ تعوووو ص ،  اصووووأل  أذ  اووووو ص حصوووو  إنووووو و يحقووووذنهم أص  عجواووووذ    ووووه
ذتكوووذص ألوووجم ،  وووجم  اتجا وووة األصوووأل أ 8 اذك ووو   التصووووف  اقاوووجئا  وووا ظووووف ذ  إي اهوووج األلوووم ص

ذ  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا ال  رووذا ألووج  الووم ص  الفألوو  اوو ،   الحكلة  الختصة يشهو      
 . العجواةاهلج  

 الفرع الرابع: المصادقة على الصلح 
ذتكوووذص لتجيعوووة  اتصوووم   ينوووجء األووو  بألووو  ،  خاوووأل  اصوووأل  األتصوووم   األ وووه لوووص  الحكلوووة

و  ، أ ووجم 8ال  لكووص األلحكلووة أص تفصوو    ووه إال يعووم  ووذ إل ل عووجم ذ ،  ابوف  اوه  هلووه  اتعر وو  ذ  
 ووا لذاووذع  اتصووم   يحكووم ذ حووم ذ  حصووألإل لعجواووجإل خوو   اووو   ال عووجم تيووإل   هووج  الحكلووة

 لص  اقجنذص  اترجوه. 325ذاذ لج نصإل األ ه  الجم  
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أنووه ال ا ووو ، حققووإل م ووذنهم أم ال  اتصم   األ   اصأل   رعألووه لألالووج اكج ووة  اووم ئن ص سووذ ءذ 
 الووووتهن ص اقجو وووج  اوووو ص اوووم  تنوووجااذ  اوووص ذ   لكوووص  الحتروووجج يجاصوووأل  نيووو   اوووم ئن ص وذه  اللت وووجا

 ذال ني   ام ئن ص  اعجم  ص  او ص نشم حقهم أثنجء لم   اتسذ ة  اقاجئ ة أذ      .،  تمل نهم
 الفرع الخامس: آثار الصلح 

نيوو  تقووم م بألوو   اصووأل  سووذ ء  اووو ص نشوومإل حقووذنهم   اووم ئن ص سوووه  اصووأل  األوو  رل ووأل -1
ا ووووو أنووووه ال  لكووووص ، سووووذ ء  شووووتوكذ   ووووا  اتصووووذ إل أذ اووووم  شووووتوكذ ذ  ذ  قووووذ  األ ووووه أذ اووووم  ذ  قووووذ 

ال ذ   الوتهن ص اقجو ووج  اووو ص اووم  تنووجااذ  اووص توومل نهمذ   الحترجج يجاصأل  ني   ام ئن ص وذه  اللت جا
 اقاجئ ة أذ      .ني   ام ئن ص  اعجم  ص  او ص نشم حقهم أثنجء لم   اتسذ ة  

ال تقيوو  يعووم  اتصووم   أ ووة ماووذ  يوويب ص  اصووأل  إال اسووي   ا ووش  اوووه  كتشووف يعووم  -2
 او   اتصم   نت رة إخفجء يعض أصذاه أذ  اليجا ة ف  اخصذم.

  اتصوف  ا ألذ اه.ذ  تتذنف لهجم  اذك    التصوف  اقاجئا ذاأللم ص حو ة   م و  -3

 إفالس الفرع السادس: تحول الصلح إلى 
أذ يعماج يعض  اذنجئأل تتنووجنض لووأل أاووم ف  ( اتسذ ة  اقاجئ ة اصأل )نم تظهو أثنجء نظو  

لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه  336 الوووجم  يلقتاووو   الشووووع  ارا ئووووه  أذرووو ح ووو  ،  اتسوووذ ة  اقاوووجئ ة
يلقتاوو  حكووم األلحكلة أص تقاووا يتحذ وو   اتسووذ ة  اقاووجئ ة إاوو  إ وو   إص ذروومإل لحوو  اووواك 

األن ة تألقجئ ج أذ ينجء األ  بأل  إلج لص  اذك    التصوف  اقاووجئا أذ  اووم ئن ص   صمو  ا رألسة
ينجء األوو  تقو ووو  اقجاووا  النتووم  يعووم  اسوولجع األلووم ص أذ ماذتووه األحاووذو نجنذنووج يلذروو  وسووجاة 

 لذص  األ هج لأل بأل   اعألم يجاذصذ .
أسووويج  لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه األووو   338ذ  337نووم نوووق  الشووووع  ارا ئووووه  وووا  الووجمت ص ذ 

  احكم يشهو      .ذ ،  تحذ   اصأل  إا  تفأل سة
 :  واكذ   ح   تقاا  الحكلة  ا أه ذنإل أثنجء ن جم  اتسذ ة  اقاجئ ة يشهو      

 إو  حكم األ   الم ص يج     يجاتما  . -1

 إو  أيب  اقم  اصأل . -2

لووص  إو  ثيووإل أص  الووم ص  ذرووم  ووا إحووم   احووجالإل  النصووذق األ هووج  ووا  افقووو   اثجن ووة -3
 :  تتلث  اوع  احجالإل  ا، ذ 226 الجم  
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 218ذ  217، 216، 215: إو  اووم  قووم  الووم ص يج اتا لووجإل  النصووذق األ هووج  ووا  الووذ م-
 لص  اقجنذص  اترجوه.

 إص كجص نم لجو  لهنته خ  ج احظو نجنذنا.   -
أذ كووجص سووذ ء  ووا لحوو تووه ، إص كجص نم  ختأل  حسجيجته أذ يوو أذ أخفوو  يعووض أصووذاه  -

او  ووة أذ  ووا ل ا ن تووه نووم أنووو تما سوو ج يلم ذن تووه يلووج اووم  كووص   جصة أذ اقذم اجلة أذ  اتا لجإل اخ 
 لم نج يهج
 إص كجص ام  لسك حسجيجإل لبجيقة اعوف لهنته ذ قج  ال ة  ال سسة. -

 :  تقاا  الحكلة يشهو      ،  لص  اقجنذص  اترجوه 338ذذ قج األلجم  
 حص  األ ه. الم ص  اصأل  أذ ام   إو  ام  عوض   -1

 إو   نح  اقم  اصأل . -2

 إو  حكم األ   الم ص يج     يجاتقص و. -3

إو  كووجص  الووم ص يقصوووم توومخ و إثيوووجإل تذنفووه اوووص  اووم أل نوووم أرووو  لشوووتو جإل  اووجم   اي وووأل  -4
يووونف   اقصوووم بونوووج لذريوووة اخسوووجئو شوووم م  ا حصووو  األووو  يوووممن  لوووص سوووعو  اسوووذ  أذ  سوووتعل  

 ألذ  .

  ف ترجوته لفوبة.إو  و ه أص لصجو فه  اخجصة ذلصجو  -5

 إو  كجص نم  ستهألك ليجاغ رس لة  ا الأل جإل نص ي ة لحاة. -6

إو  كجص لنو  اتذنف اص  ام أل أذ  ا  اخلسة اشو  ذلووج  اسووجيقة اووه نووم أرووو  الوو  للووج  -7
لتوو  كجنووإل  الحووجكم  الختصووة نووم ناووإل يعوومم واووك ذ   التقووملت ص 247ذ  246وكووو  ووا  الووجمت ص 

 ذ أنو   بو ف يهو   خو يهج ني  رلجاة  ام ئن ص أ

إص كووجص نووم اقووم احسووج   ا  ووو تعهووم إل و ه أنهووج يجا ووة  ااووخجلة يجانسووية اذاووعه انووم  -8
 كجص ام  قيض لقجيألهج ش ئج.ذ   اتعجنم

إو  كووجص نووم  وتكوو   ووا  سووت    ترجوتووه أالووجال يسووذء ن ووة أذ يإالووج  ال   تفووو أذ روووإل  -9
 أاو ف  اترجو .ذ  لنه لخجافجإل رس لة اقذ ام

أنهوووج إو  تحققوووإل  وووا  الوووم ص  338 سووويج   اتوووا اووومماج  الشووووع  وووا  الوووجم   تاووو  لوووص  ذ 
  لو  اوووه  تنووج   لووأل ،  ص كألهج تنبذه األ  تقص و لنه أذ تما  ، ترعأله ا و رم و يجاصأل 
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  الووم ص  ووا حجاووة إ  سووهذ ،  الئتلووجص  اذ روو  تذ  والووج  ووا  الرتلووأل  اترووجوه يصووفة اجلووةذ   اثقووة
 .1حت   لكص  انهذض يه لص كيذته،  يصفة خجصة  اواية  ا اقم  اصأل  لعهذ 

  ووو مه حكوووم  اتحذ ووو   وووا رل وووأل   حوووذ   إاووو  اووو   وووم  الوووم ص  اتيوووجو  لوووص توووجو و  احكووومذ 
 2 اس و  ا إرو ء إل      . ستمنف  اذك    التصوف  اقاجئا ذ 

 : الصلح عن طريق التخلي عن المال الثالثالمطلب 
يلقتاووجع ،  الفألوو ذ   تفووج  يوو ص رلجاووة  اووم ئن صايووجو  اووص ، اووذ نووذع لووص  اتسووذ ة  اقاووجئ ة

ذ كووذص ،  قووذم  الفألوو  يتوووك ألذ اووه أذ يعاووهج اتيووجع ذ ووذاع ثلنهووج األوو هم لقجيوو  اقووم صووأل  لعووه
ذ ظوو  اوو   ووم  الووم ص نجئلووج يجانسووية ، بأل  او   اصأل  لص ح  رلجاة  ام ئن ص  قب مذص  الووم ص

 .3تحجمالاالذ    اتا ام  شلألهج  اتخألا ذ سوه األ هج أحكجم  
ذتذا ووأل ثلنهووج األوو   اووم ئن ص ، إص  اتفأل سة ال تنتها إال يعووم تلووجم ي ووأل   لووذ    التخألوو  انهووج

 سووتلو  اذك وو   التصوووف  اقاووجئا  ووا ليجشووو  أالجاووه  ووا ي ووأل ذ ، كوو  ينسووية نصوو يه لووص  اووم ذص
اتووا اووم ألووج   لووذ    ، ذتيقوو  لألك ووة اوووع   لووذ   األلفألوو  حتوو   ووتم ي عهووج،   لووذ    التخألوو  انهووج

  لج  تعأل  يجاي أل ذتذا ووأل  اووثلص األوو    تحجمتسوه أحكجم  الذ    شلألهج  اتخألا  تظ  للألذكة األلفأل 
تيقوو  ، ذام تكف  اذ جء ارل أل  ام ئن ص يكجل  م ووذنهم،  إو  تم ي أل   لذ    التخأل  انهج،   ام ئن ص

 ووج ال  سووتب أل  الفألوو    را ء ا و  الم ذاة لووص  اووم ذص اجاقووة يولووة  الفألوو  يجاتيجواووج م نووج بي ع
ألووج إو  ، ا ووو أص أصووحجيهج ال  سووتب عذص ريوووع األوو  م عهووج، إال إو  نووجم يجاذ ووجء يهووج، وم  اتيووجوع

 4  ر  أص تسألم األلم ص يجاتيجواج حقج خجاصج اه.،  لج  ا م األ   ام ذصنتج اص  اي أل  
 : انتهاء اإلفالس النقضاء الديون الرابعالمطلب 

 ووج يإنفووج    رووو ء إل انووم اوومم ذرووذم م ووذص لسووتحقة أذ انووملج األلحكلة أص تقاا ذاووذ تألقجئ 
توو ذ  األلفألوو  كوومص ، اتسووم م رل ووأل  اووم ذص ك وو   اتفأل سووة لووج  كفووا لووص  الووج ذ   كذص تحإل تصوف

ال  روووذا إصوووم و  احكوووم ذ ، ألوووذ   اوووص بو ووو   ال وووو   أذ  اهيوووة أذ  اذصووو ة أذ أه لصووومو آخوووو
ذ اووأل  احكووم حووم  نهجئ ووج ، لووص  اقجاووا  النتووم يج نفووج  النقاووجء  اووم ذص إال ينووجء األوو  تقو ووو 

 
1

 166ص ، الع،جع السابق، القاتوا التجاري الجزاة،ي قتظام اإلفالس ف، احعد  ح،ز  -
  ن القاتوا التجاري 339العاوة  -2
  ن القاتوا التجاري 348العاوة و 347العاوة  -3
 181ص، الع،جع السابق، تظام اإلفالس فق القاتوا التجاري الجزاة،ي، احعد  ح،ز -4
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افجئه لص ك  إسقجبجإل  اح   اتووا كجنووإل نووم احقووإل ، اإلرو ء إل يإاجم  كج ة حقذ   الم ص إا ه ذ  
 1 عذم اللجوسة نشجبه.ذ   يه يوم  اتيجوع

 
1

  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي. 357العاوة   -
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 التجاري  االعتباررد و   سجرائم اإلفال:  سابعالمبحث ال
ذثيووإل أص انووجك أ عووج  ،  و اووص م ووأل م ذنووه إو  تذنف  اتووجر ،   ختألف       يجخت ف سييه

سذ ء كجنإل أ عج  تقص و ة أذ تما س ة  إنه  تعوووض اعقذيووجإل سووجاية ،  نم  وتكيهج أمإل إا  إ  سه
يقذاهووج " تبيوو   اعقذيووجإل ، لووص  اقووجنذص  اترووجوه 369ذاووذ لووج ناووإل يووه  الووجم  ، او لووةذ  األحو ووة

 شوووخجق  اوووو ص تثيوووإل إم نوووتهم لوووص نوووجنذص  اعقذيوووجإل األووو    383 النصوووذق األ هوووج  وووا  الوووجم  
 ا و لووة  رووذا حولووجص ذ  يج اج ة إا   اعقذيووجإل  الق ووم  األحو ووة، يجاتفأل   يجاتقص و أذ يجاتما   "

ال توواذ  حجاووة ذ  لووص نووجنذص  اعقذيووجإل 1لكوووو  9 النصذق األ هج  ا  الجم   الفأل  لص  احقذ   
لووص  368إاوو   358 م لووص ذ الوو  اوه نق  الشوع األ  أحكجلووه  ووا         انه إال يوم  اتيجوع

 البألوو    ذ )رووو ئم    وو  (، ذ ووا  البألوو   اثووجنا اذ لج سنتبو  إا ه  ا  ، ذ  اقجنذص  اترجوه
 )وم  الاتيجو(.

 المطلب األول: جرائم اإلفالس
اوو   كوو  ، ذ تعتيووو رووو ئم    وو   لووص  ارووو ئم  الوتكيووة  اتووم ء األوو  حقووذ  م ئنووا  الفألوو 

ال  كوووذص إ  سوووه ذ   شوووهو إ  سوووه توووجرو إو  تذنوووف اوووص م وووأل م ذنوووه جا، ذنوووذع  وووا    ووو    شوووك 
ذاقوووم أذرووو   الشووووع  ارا ئووووه ، لرولوووج إال إو  مخووو   وووا حجاوووة    ووو   يجاتقصووو و أذ يجاتوووما  

إي ي  ان جية  اعجلة اشووو  أ ووجم األوو  ، لص نجنذص   رو ء إل  المن ة ذ  م و ة  260يلذر   الجم   
 اتووا  تعوو ص األ هووج بيقووج األلووجم  ، ذ    وو   ذ اتسووذ ة  اقاووجئ ة   نوو  نيوو  تووجو و  ارألسووة يقاووج ج

ذواك لص أر   ب ع  ان جية يجاتيجواووج للثألووة ، إيم ء وأ ه يشمنهج كتجي ج حذ  تبي    اقجنذص  259
 ان جيووة ذ   الألووف الحتلووج   حتووذ ءع األوو  ذنووجئأل لرولووةذ   اووماذ   اعلذل ووة األوو  لعب ووجإل  اقاوو ة

 ص األن جيووة أص انووجك تفألوو   يجاتقصوو و أذ يجاتووما   رولووإل  افعوو اووا  الختصووة  ووا واووك  ووإو  تيوو  
 1ناإل يجاعقذيجإل  النصذق األ هج نجنذنج.ذ 

إاوو  نووجنذص  اعقذيووجإل  ووا تحم ووم  اعقذيووجإل   لنووه  369يلذروو   الووجم     أحج   اقجنذص  اترووجوهذ 
حووومم  الشووووع  نووومذ ، لنوووه 384ذ  383 وووا  الوووذ م لوووص   التعألقوووة يوووج     يجاتقصووو و أذ  اتوووما  

 
الات ااة ، الجزاةاا،، وار هو ااة، وراسام قاتوت ة فق العاوة الجزاة ة الاا  ءااوء أهااي الت ااديالم الجدياادة،  د العج دتجتاري ا  -1

 .302ص ، 2013، الثات ة
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روووو ئم سوونتنجذ  ذ  لووص  اقووجنذص  اترووجوه 388إاوو   369را ئوووه رووو ئم    وو    ووا  الووذ م لووص  ا
  افوع   ذ ( ثم  ارو ئم   خو  )  افوع  اثجنا( األ   انحذ  يتا:  ) الم ص  الفأل  

 الفرع األول: جرائم المدين المفلس 
 ارووو ئم نووم تكووذص ذاوووع ، رووو ئم  الووم ص  الفألوو  اووا رووو ئم  اتووجرو  التذنووف اووص م ووأل م ذنووه

 :  ذاا  ذنم  كفا  اخبم أذ  اتقص و اق جلهج، الم ة اص نصم
 اإلفالس بالتقصير:  أوال

 قصووم يووج     يجاتقصوو و    وو    اوووه  ورووأل سووييه  خبووجء  وتكيهووج  اتووجرو أذ تقصوو و  
كإسووو  ه  ووا  الاووجويجإل أذ يسووي  إنفجنووه األوو  شوو ذص ح جتووه يلووج ال  تفوو  ذذسووبه ، صوومو انووه

   1ذلفوبة.  يجاظةثيإل أص لصجو فه  اشخص ة أذ لصجو ف ترجوته  ذ   الجا ةذنموته 
ذواووووم واووووك  ووووإص  الشوووووع  قوووووو ، تفتووووض رووووو ئم    وووو    اتقصوووو وه أنووووه ا ووووو لقصووووذم ذ 

 لس ذا ة  الم ص  ا حج  تذ  و انجصواج يجاتيجو أص  الس ذا ة تقذم األ  أسج    تووو ض إالجاووه
 اعنج ة  البألذية ذ اتووا  روو  أص تتنجسوو  لووأل   ذاووجع   امم حوصه أذ انج ته يمذاجاه  الجا ةذ 

ذ       اتقص وه  قذم األوو  وكووص لعنووذه أسجسووه  اتقصوو و أذ  اخبووم اووم  ،   النتصجم ة  اسجئم 
لوووص  371ذ  370األووو  وكوووص لوووجمه نذ لوووه أحوووم    عوووج   الحووومم   وووا  الوووجمت ص ، ذ  اتوووجرو  الفألووو 
 .2 اقجنذص  اترجوه

صووم  ارنووجئا   ووه األوو  انصووو  اتقصوو و أذ  اخبووم لووص بوووف  ووج     يجاتقصوو و  قووذم  اق
ذاوووا  اصوووذو  الل وووا  ،  الحت وووجب م اتسووووع ذ  الوووج  أذ اووومذ   اتوووجرو  اووووه  وتكوووا األووو   اواذنوووة

   3لص ثم  إص  ارو لة نم تموج الص رو ئم  اخبم  اخجا ة لص  ان ة   رو ل ة، ذ ارو ئم  اخبم
 ئوووه  عووم لوتكيووج اإل وو   يجاتقصوو و إو  ذرووم لووص  اقووجنذص  اترووجوه  ارا  370 ذ قووج األلووجم  

 :   اتجرو  التذنف اص  ام أل  ا إحم   احجالإل  يت ة
 إو  ثيإل أص لصجو فه  اشخص ة أذ لصجو ف ترجوته لفوبة. -1

 إو   ستهألك ليجاغ رس لة  ا الأل جإل نص ي ة لحاة أذ الأل جإل ذال ة. -2

 
 316ص ، الع،جع السابق، اإلفالسو القاتوا التجاري اعل ام العصارف، أحعد  حعد  ح،ز -1
 186ص، 2012، الجزاة، ،وار الهدى، الوس ط فق ش،ح ج،اةي األ وال، تت ل صق، -2

 198ص ، الع،جع السابق،  نصور رحعاتق -3
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  يقصووم توومخ و إثيووجإل إو  كووجص نووم نووجم يلشووتو جإل  اووجم   اي ووأل يمنوو  لووص سووعو  اسووذ  -3
 تذنفه اص  ام أل أذ  ستعل  ينف   اقصم ذسجئ  ل م ة اإل    ا حص  األ  ألذ  .

 إو  نجم يعم  اتذنف اص  ام أل يإ فجء أحم  ام ئن ص إاو و  يرلجاة  ام ئن ص. -4

 إو  كجص نم أشهو إ  سه لوت ص ذأنفألإل  اتفأل ستجص يسي  امم كفج ة   صذ . -5

 حسجيجإل لبجيقة اعوف  الهنة نظو   ال ة ترجوته.  إو  ام  كص نم ألسك أ ة -6

 إو  كجص نم لجو  لهنته لخجافج احظو نجنذنا لنصذق األ ه  ا  اقجنذص. -7
 اتوووا تألوووام ، يوووواك  كوووذص  الشووووع  ارا ئووووه نوووم اووومم حوووجالإل    ووو   يجاتقصووو و  اذروووذياذ 

وه األوو  حووجالإل واك نق  الشوووع  ارا ئوو يج اج ة إا  ذ ،  الحكلة يجاحكم يه إو  تذ وإل شوذبه
ح وو   كووذص األلحكلووة  الخت ووجو  لووص  اقووجنذص  اترووجوه  371 ا  الووجم           يجاتقص و  ارذ اه
أنه  رذا أص  عتيو لوتكيووج األتفألوو   يجاتقصوو و كوو  تووجرو  نق األ  ،  ا أص تحكم يه أذ ال تحكم

 :   ا حجاة  اتذنف اص  ام أل إو  ذرم  ا إحم   احجالإل  يت ة
ا  ووو تعهووم إل ثيووإل أنهووج يجا ووة  ااووخجلة يجانسووية اذاووعه انووم إو  نووم اقووم احسووج    -1

  اتعجنم ي  و أص  تقجا  لقجيألهج ش ئج.

 إو  حكم يإ  سه مذص أص  كذص نم أذ   يجاتا لجته اص صأل  سجي . -2

إو  ام  قم يجاتصو   ام  كجت  ايب  الحكلة اص حجاة  اتذنف اص  ام أل  ا لهألووة  -3
 خلسة اشو  ذلج مذص لجنأل لشوذع.

ام  حاو يشخصه ام  ذك    اتفأل سووة  ووا   حووذ   ذ الذ ا ووم  الحوومم  مذص لووجنأل   إو  -4
 لشوذع.

 إو  كجنإل حسجيجته نجنصة أذ ا و للسذكة يجنتظجم. -5
نسووية األشوووكجإل  اتووا تشووتل  األوو  شوووكجء لسوو ذا ص يجاتاووجلص يوومذص تحم ووم اووص م ووذص ايجذ 
يجاتقص و إو  ي  و اوووو شووواا اووم  رذا أص  عتيو  اللثألذص  اقجنذن ذص لوتكي ص األتفأل   ،   اشوكة

 قذلوووذ  يجاتصوووو   اوووم  كتجيوووة اووويب  الحكلوووة  الختصوووة خووو    اخلسوووة اشوووو  ذلوووج اوووص حجاوووة 
نجئلة يجاشوكجء  التاووجلن ص لووأل  اتذنف اص  ام أل مذص لجنأل لشوذع أذ ام  تالص او   اتصو   

   لذبنهم.ذ   ي جص أسلجئهم
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 اعقذيووجإل  عجنوو  اووص  اتفألوو   يجاتقصوو و لووص نووجنذص  383يجانسووية األعقذيووجإل  ذ قووج األلووجم  ذ 
ذ عجنوو   اشوووكجء ، مج 200.000مج إاوو   25.000ي و لووة لووص ذ  يجاحي  لص شهو ص إا  سنت ص

 1ينف   اعقذية حت  ذاذ ام تكص اهم صفة  اتجرو. ا  اتفأل   يجاتقص و  
       يجاتما  :  ثجن ج

إنلووج  تعلووم ، نووم لروووم   الووج ال تقووف اذ  ن ووة  اتووجرو   ووه تسذء اذ  اوه      يجاتما    
كلج اووذ أخفوو  م ووجتوع  اترجو ووة أذ أاووملهج أذ ا ووو   هووج أذ  خووتأل  ألذ اووه ،  اتجرو   او و يم ئن ه

 2أذ أخفجاج أذ يجاغ  ا  ام ذص  اتا األ ه.
   ووو   يجاتوووما    سوووتألام توووذ  و وكوووص لوووجمه نذ لوووه أحوووم    عوووج   النصوووذق األ هوووج  وووا ذ 
كووواك تووذ  و  اوووكص ، ذ  اتا تهمف إا    او و يحقذ   اووم ئن صذ  اترجوهلص  اقجنذص    374 الجم   

أص  الووج  لذاووذع الووما  األ ووه يبي عووة  عألووه ذ  اووذ األووم ذ   العنووذه  التلثوو   ووا  اقصووم  ارنووجئا
كووواك تووذ  و ن ووة ، ذ  ترووجع   و م  إاوو  تحق وو   افعوو  ذ انت رووة، ذ  اتصوووف اووذ لووص ألووذ    اتفأل سووة

ء  الووما  األ ووه إاوو  تهو وو  ألذ اووه كألهووج أذ يعاووهج كووا ال  سووتب أل أه ارووذ ،   اووو و يجاووم ئن ص
   .3ا الء  احصذ  األ  م ذنهم

قووجنذص ترووجوه  عووم لوتكيووج    وو   يجاتووما   كوو  تووجرو  ووا حجاووة لووص  ا 374ذذ قووج األلووجم  
تذنووف اووص  اووم أل إو  كووجص نووم أخفوو  حسووجيجته أذ يوومم أذ  خووتأل  كوو  أذ يعووض أصووذاه أذ  كووذص 

م أنووو يلم ذن تووه يليووجاغ ا سووإل  وووا ولتووه سووذ ء كووجص اووو   ووا لحوو تووه يووومذو   يبو وو   اتووما   نوو 
 وسل ة أذ تعهم إل او  ة أذ  ا لم ذن ته.

لووص نووجنذص  اعقذيووجإل  383يجانسية األعقذيجإل  القوو  ارو ئم       يجاتووما    ذ قووج األلووجم  ذ 
مج إاوو   100.000ي و لة لص ذ   قم حمماج  الشوع  ارا ئوه يجاحي  لص سنة إا  خل  سنذ إل

ذ روووذا اووو ذ  األووو  واوووك أص  قاووو  يجاحولوووجص لوووص حووو  أذ أكثوووو لوووص  احقوووذ  ، مج 500.000
 خل  سنذ إل األ    كثو.ذ   لص نف   اقجنذص الم  سنة األ    ن  1لكوو 9 اذ وم   ا  الجم  

 
  ن قاتوا ال قوبام الجزاة،ي 384العاوة  -1
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لووص نووجنذص  اعقذيووجإل  383ذ عجنوو   اشوووكجء يوونف   اعقذيووجإل  النصووذق األ هووج  ووا  الووجم  
 1تكص اهم صفة  اتجرو.حت  ذاذ ام 

 الفرع الثاني: الجرائم األخرى 
 جرائم مديري الشركات:  أوال

شوووووكجإل ،  اوووتم  الشوووووع  ارا ئووووه يرووووو ئم    وووو    اتوووا  وتكيهووووج لووووم وذ شووووكجإل   لووووذ  
اووا ذ  ألج شوكجإل   شووخجق )شوووكجإل  اتاووجلص(،   اشوكجإل و إل  الس ذا ة  الحمذم ذ    السجالة

  توتووو  األوو  إ وو    اشووووكة إ وو    اشوووكجء رل عوووج، ذ فة  اتووجرو اتووا  كتسوو   اشووو ك   هوووج صوو 
، ذص رنجئ ووج إو  ثيووإل  وتكووجيهم أحووم    عووج   الكذنووة ارو لووة    وو   يجاتقصوو و أذ  اتووما  ا سوومذ 

ذنووم تسوونم ،     سم   اشوووكجء اووص  اتا لووجإل  اشوووكة إال  ووا حوومذم حصصووهمألج شوكجإل   لذ   
 الشوووع ينصووذق آلووو  احلج ووة  اواك تمخ ،  لص ا و  اشوكجء  م و    هج إا  أشخجق بي ع  ص  

 . 2 التعجلأل ص لأل  اشوكةذ   احصقذ   أصحج    سهم
 جاشوووكة يجاتيجواووج شووخق لعنووذه ال تذنووأل األ هووج  اعقذيووجإل  القوووو  األشووخق  ابي عووا  ووا 

 و  األوو   اقووجئل ص يووإماوووع  اعقذيووجإل حجاة       يجاتقص و أذ  اتما   كجاحي  لث  اواك تذنووأل 
لووووص  اقووووجنذص  381إاوووو   378لتوووو  نووووجلذ  يج  عووووج   النصووووذق األ هووووج  ووووا  الووووذ م لووووص  اشوووووكة 
  اترجوه.
فووا حجاووة كووذص  الفألوو  شوووكة و إل لسوو ذا ة لحوومذم  تبيوو   اعقذيووجإل  اخجصووة يووج      

يذرووه اووجم كوو   الفذاوو ص ذ   الووم و ص أذ  الصووف ص  ووا  اشوووكةذ  يجاتقصوو و األوو   اقووجئل ص يووج م و 
 :  شوكة  كذنذص يسذء ن ةلص ني   ا

 ستهألكذ  ليجاغ رسوو لة تخووق  اشوووكة  ووا  اق ووجم يعلأل ووجإل نصوو ي ة لحاووة أذ الأل ووجإل  -1
 ذال ة.

نووجلذ  يقصووم توومخ و إثيووجإل تذنووف  اشوووكة اووص  اووم أل يلشووتو جإل  اووجم   اي ووأل يمنوو  لووص  -2
 أذ  ستعلألذ  ينف   اقصم ذسجئ  ل م ة اإل    األحصذ  األ  ألذ  .، سعو  اسذ 

 
 ة،ي.ا ن قاتوا ال قوبام الجز 384العاوة  -1
 185ص ، الع،جع السابق، تظام اإلفالس فق القاتوا التجاري الجزاة،ي، أحعد  ح،ز -2



 

137 

م تذنووف  اشوووكة اووص  اووم أل يإ فووجء أحووم  اووم ئن ص أذ رعألووه  سووتذ ا حقووه إاووو و  نووجلذ  يعوو  -3
 يرلجاة  ام ئن ص.

رعألذ   اشوكة تعقم احسووج   ا  ووو تعهووم إل ثيووإل أنهووج يجا ووة  ااووخجلة يجانسووية اذاووعهج  -4
 واك ي  و أص تتقجا   اشوكة لقجي .ذ  انم  اتعجنم

 .1ألسكذ  أذ ألوذ  يإلسجك حسجيجإل  اشوكة ي  و  نتظجم -5
لوووص  اقوووجنذص  اتروووجوه تبيووو  اقذيوووة    ووو   يجاتقصووو و األووو   اقوووجئل ص  380ذذ قوووج األلوووجم  

 السووو و ص أذ  الصوووف ص  وووا  اشووووكة و إل ذ   الوووم و ص أذ  الصوووف ص  وووا شووووكة  السوووجالةذ  يوووج م و 
لسووو ذا ة لحووومذم   كذنوووذص يقصوووم إخفوووجء كووو  أذ يعوووض ولوووتهم  الجا وووة اوووص لتوووجيعتهم لوووص رجنووو  

 ص  ام أل. اشوكة  التذنفة ا
حجاووة تذنووف شوووكة اووص  اووم أل تبيوو   اعقذيووجإل  اخجصووة يووجاتفأل   يجاتووما   األوو   كواك  اذ 

 السوو و ص أذ  الصووف ص اشوووكة و إل ، ذ  الم و ص أذ  الصف ص  ا شوووكة لسووجالةذ    اقجئل ص يج م و 
يذره اجم ك   الفذا ص لص ني   اشوكة  كذنذص نم  ختألسذ  يبو وو   اتووما   ، ذ لس ذا ة لحمذم 

 جتو  اشوكة أذ يممذ  أذ أخفذ  راء  لص أصذاهج أذ  او ص أنوووذ  سووذ ء  ووا  الحوووو إل أذ   ذو   م
 .  2 اوسل ة أذ  اتعهم إل  اعو  ة أذ  ا  ال ا ن ة يلم ذن ة  اشوكة يليجاغ ا سإل  ا ولتهج

يج اووج ة إاوو  واووك تبيوو  األوو  اوو الء أ اووج سووقذب  احقووذ   اس جسوو ة ذ المن ووة  اتووا وتيهووج 
 لص  اقجنذص  اترجوه. 381ص األ  إ     اترجو ذاذ لج نصإل األ ه  الجم   اقجنذ 

 جرائم الدائنين:  ثانيا
األوو   3 افقو    ذا  لص نووجنذص  اعقذيووجإل 380 النصذق األ هج  ا  الجم  عقذيجإل   اتبي   

 ام ئص  اوه  شتوب انفسه سذ ء لأل  الم ص أذ لأل أشووخجق سووذ ع لا  ووج خجصووة  ووا إابووجء صووذته 
ذ قاوو   اوو  اووص واووك يوويب ص تألووك  التفجنووجإل يجانسووية ارل ووأل ، إل رلجاووة  اووم ئن ص ووا لووم ذال

ذ تع ص األ   ام ئص وم  اليجاغ أذ  اق م  النقذاة  اتا نياووهج يلذروو  ،   شخجق يلج   هم  الم ص

 
  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي 378العاوة  -1

  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي 379العاوة  -2

 وج 0100.00إل   20.000بغ،ا ة  ن و  وتتعثل هذع ال قوبام فق الحتس  ن ثالثة أشه، إل  ثالث سنوام -3
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 ووا حجاووة و ووأل بألوو  يبوو ص  التفجنووجإل إاوو   اقاووجء  الوومنا تحووج  ، ذ  التفجنووجإل  الحكووذم ييب نهووج
 1اترجو .إا  لحجكم  
 جرائم الغير الخارجين عن التفليسة:  ثالثا

وأ   الشوع  ارا ئوه أص  افع   الكووذص ارو لووة    وو   يجاتقصوو و أذ  اتووما   نووم  قووأل لووص 
 :  األ لص  اقجنذص  اترجوه  382 وت  اقذيجإل       يجاتقص و أذ  اتما   ذ قج األلجم  ،   ا  و

ألحة  الوووم ص أذ أخفوووذ  أذ خيووومذ  كووو  أذ   شوووخجق  اوووو ص  ثيوووإل أنهوووم نوووم  ختألسوووذ  الصووو  -1
 يعض ألذ اه  النقذاة أذ  اعقجو ة.

  شووخجق  اووو ص  ثيووإل أنهووم نووملذ   ووا  اتفأل سووة أذ  اتسووذ ة  اقاووجئ ة يبو وو   اتووما    -2
 م ذنج ذال ة سذ ء يمسهم أذ يذ سبة آخو ص.

  عووج    شخجق  او ص لجوسذ   اترجو  خف ة يجسم  ا  و أذ يجسووم ذالووا ذ وتكيووذ  أحووم   -3
 لص او   اقجنذص.  374 النصذق األ هج  ا  الجم  

نووم يووممذ  أذ  وذاووه أذ أنسووجيه لووص نفوو   امورووة  اووو ص  كذنووذص ذ   أصووذاهذ   اذج  الووم صحت   ذ 
 تعواوووذص  شووووكجء األلوووم صأخفوووذ  أذ ا ووووذ  لوووج  أذ أشووو جء تتيوووأل أصوووذ   اتفأل سوووة مذص أص  كذنوووذ  

 2لص نجنذص  اعقذيجإل. 380 الجم  األعقذيجإل  النصذق األ هج  ا  افقو    ذا  لص 
 المطلب الثاني: رد االعتبار التجاري

يجاتيوووجو ، إص لوووص آثوووجو    ووو   حولوووجص  الوووم ص  الفألووو  لوووص  احقوووذ   اس جسووو ة ذ المن وووة
م ئنووذع  ذاووعهجثقووة  اتووا  ووا لح بووه  اترووجوه  اوووه خووجص  ا   وو   ذصوولة اووجو تألحوو   الفألوو  

، ذأنووه شووخق ا ووو لواووذ    ووه بووذ   ح جتووه لفألسووج، هحتوو   شووعو  الفألوو  ينيووو  الرتلووأل اوو ،   ووه
 ذتوواذ  حجاووة    وو   انووه ذ سووتوم لوكوواع  الرتلووجاا، حتوو   حوووق األوو   اذ ووجء يم ذنووه رل عووجذ 
  ذ ( ثووم إرووو ء إل وم    الاتيووجو) افوعسوونتنجذ  أنووذ ع وم  ، ذ يوم  اتيووجوع احقذ   اتا سقبإل انه  ذ 

  الاتيجو)  افوع  اثجنا( األ   انحذ  يتا:  

 
  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي 387، 386، 385 العواو -1

2
  ن القاتوا التجاري الجزاة،ي 383العاوة   -



 

139 

 الفرع األول: أنواع رد االعتبار التجاري 
 اقوووجنذص  لوووص 368إاووو   358تنوووجذ   الشووووع  ارا ئووووه أحكوووجم وم  الاتيوووجو  وووا  الوووذ م لوووص 

نم  وم  اتيووجوع ناووجئ ج ذ   اتجرو  الفأل  نم  وم  اتيجوع يقذ   اقجنذص  اهوع  انصذقذذ قج  ،   اترجوه
 :  اذسنتنجذ  اوع  احجالإل األ   انحذ  يت ،  أه يصمذو حكم

 الوجوبيرد االعتبار  :  أوال
جرو سوووذ ء شخصوووج بي ع وووج أذ إو  كوووجص  اتووو   الاتيوووجووم  رووو  األووو   الحكلوووة أص تقاوووا يووو 

سووذ ة ناووجئ ة إو  أذ وو  كجلوو   اليووجاغ  الووم ص يهووج لووص أصوو  ت أشووهو إ  سووه أذ نيوو   ووا ، لعنذ ووج
ناووجئ ة  يجانسووية األشووو ك  التاووجلص  ووا شوووكة أشووهو إ  سووهج أذ نيألووإل  ووا تسووذ ة، ذ ذلصووجو ف

ص كووجص نووم لوون  صووألحج لنفوووم  ذ ووا ،  تعوو ص األ ووه إثيووجإل أنووه نووم أذ وو  كج ووة م ووذص  اشوووكة حتوو  ذ  
أذ ا جيووه أذ و اووه نيووذ   اذ ووجء األ ووه أص  ووذمع  اليألووغ ، حجاووة  ختفووجء ذ حووم أذ أكثووو لووص  اووم ئن ص

  1 اذم ئأل.ذ    الستح   ا خا نة   لجنجإل
 االختياريرد االعتبار  :  ثانيا

 :  ا وم  الاتيجو أذ و اه حس   احجالإل  اتجا ةتقم و ة   األلحكلة سألبة
ذ بيووو  اوووو  ،  الوووم ص  اووووه حصووو  األووو  صوووأل  ذسووومم  احصوووق  الذاوووذم يهوووج كجلألوووة -1

  احكم األ   اشو ك  التاجلص  اوه حص  لص  ام ئن ص األ  صأل  لنفوم.

   رلجا ة األ  وم  اتيجوعلذ  قتهم   ذ  لت  أثيإل إيو ء  ام ئن ص اه لص كجل   ام ذص -2
 الفرع الثاني: إجراءات رد االعتبار التجاري 

لووووص  اقووووجنذص  اترووووجوه  ارا ئوووووه حوووومم  الشوووووع  365إاوووو   360بيقووووج  حكووووجم  الووووذ م لووووص 
 الاتيووجو  اتووا  ووتلكص لووص خ اهووج  اتووجرو  اوووه أشووهو إ  سووه  سووتعجم  رل ووأل حقذنووه إرووو ء إل وم 

 :  األ   انحذ  يتا  ااذ    اس جس ة ذ المن ة  اتا سقبإل انه
ذمع بألووو  وم  الاتيوووجو يكتجيوووة اووويب  الحكلوووة  اتوووا ناوووإل يشوووهو    ووو   أذ  ووو  -1

  الستنم إل  الثيتة اهج.ذ  يجاتسذ ة  اقاجئ ة لو قج يجالخجاصجإل
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 قذم كجت   الحكلة يإا ص  ابأل  اص بو   نشوع  ا إحووم   اصووحف  العتلووم   -2
يجاتووجاا  اتمكووم ، ذ  اتيووجوع  اوو م  اكج ووة يوومص  الووم ص  الفألوو   بألوو  وم، اقيووذ    ا نووجإل  اقجنذن ووة

 .لص أم ء  الم ص رل أل  ام ذص  الستحقة األ ه

خوو   شووهو لووص  اك  م ئص ام  ستذف حقذنه أص  عجوض  ا وم  الاتيووجو  اترووجوه -3
 لمالة يذثجئ  ثيذت ة ام  كتجية  اايب.ذ   واك يإ م اه او اة لسييةذ     ا ص

 امذاووة اووم  لحكلووة  وسوو  وئوو    الحكلووة  الخووتق رل ووأل  السووتنم إل إاوو  ذك وو   -4
 ووتم واووك خوو   ذ   كألفووه يرلووأل كج ووة  السووتع لجإل اووص صووحة  اذنووجئأل  الووما  يهووجذ   لذبص  الماا

 شهو ذ حم.

يعووم  نقاووجء اوووع  الذ ا ووم  ح وو  ذك وو   امذاووة إاوو   الحكلووة  الو ووذع إا هووج  ابألوو   -5
 نت رة  اتحق قجإل  النصذق األ هج   لج تقمم لشفذاة يوأ ه  السي .

و  و وووض ، ا  ابألووو  ذ وووا  العجواوووجإل يلذرووو  حكوووم ذ حووومتفصووو   الحكلوووة  ووو  -6 ذ  
و  نيووو   ابألووو   سووور   احكوووم  وووا سووور  ، ذ  ابألووو  ال  روووذا ترم ووومع إال يعوووم  نقاوووجء اوووجم ذ حوووم   

 لحكلة لذبص  ابجا  اوم  الاتيجو.ذ   الحكلة  اتا أصموته

 يألغ لألخق اص  احكووم اذك وو   امذاووة  اتووجيأل اووه لحوو  لوو  م  ابجاوو  اوووم  الاتيووجو  -7
   انه  ا  اصح فة  اقاجئ ة إا ء  اتصو   يإشهجو       أذ  اتسذ ة  اقاجئ ة.  ا  شو
لووج م م لووص ، ال  قي  وم  الاتيووجو  اترووجوه ااشووخجق  الحكووذم األوو هم  ووا رنج ووة أذ رنحووةذ 

ذاووذ لووج نصووإل األ ووه ، آثووجو   م نووة لوونعهم لووص للجوسووة  اترووجو  أذ  اصوونجاة أذ  احوووف  ا مذ ووة
 ص  اترجوه.لص  اقجنذ  366 الجم  
 روووذا يعوووم  اذ وووج  وم  الاتيوووجو  اتروووجوه األتوووجرو  التوووذ    الفألووو  أذ  القيوووذ   وووا تسوووذ ة ذ 
 .1ناجئ ة
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 المصادر والمراجعقائمة 
 القوانينأوال/

 تاووولص نوووجنذص   روووو ء إل  المن وووة  2008 يو  وووو 25لووو و   وووا  09-08نوووجنذص ونوووم  -1
 ذ  م و ة.

التاوولص نووجنذص  اعقذيووجإل  العووم    1966 ذن ووذ  08 الوو و   ووا  156-66  لووو ونووم  -2
 ذ التلم.  

 التاوولص  اقووجنذص  الوومنا  العووم   1975سوويتليو 26 الوو و   ووا  58-75  لووو ونووم  -3
، 31 اعووووومم، . ) ارو وووووم   اوسووووول ة2007لوووووج ذ  13 الووووو و   وووووا  05-07ذ الوووووتلم يجاقوووووجنذص ونوووووم 

 (.2007لج ذ   13 ال وخة  ا  

لتاوولص  اقووجنذص  اترووجوه  العووم   ا 1975سوويتليو   26 ال و   ا    59-75  لو ونم   -4
 11، . ) ارو ووم   اوسوول ة2005 يو  ووو  06 الوو و   ووا  02-05ذ الووتلم إاوو  اج ووة  اقووجنذص ونووم 

 (.2005 يو  و  09 ال وخة  ا  

 1996سنة   43أنظو  ارو م   اوسل ة،  اعمم يجاذك    التصوف  اقاجئا أنظو   -5
 الكتبثانيا/

، لنشووم   العووجوف،  ا نجنذص  اترجو   ارم م شوح        اترجوه،  أحلم لحلذم خأل   -1
 . 2001،    سكنمو ة

، م و  اكتووو   اقجنذن وووة، الأل وووجإل  الصوووجوف    ووو  ،  اقوووجنذص  اتروووجوه، أحلوووم لحووووا -2
 .2003،  لصو

  اقجاو .،   البيعة  افن ة، نظجم        ا  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه،  أحلم لحوا -3
 ارووواء ،  ارا ئوووو، م و اذلوووة، را ئوووا  اخوووجق اوووذر ا  وووا  اقوووجنذص  ا، أحسوووص يذسوووق عة -4
 2012،   ابيعة  اثجن ة اشو،   اثجنا

م و  اثقج وووة األنشوووو ،    ووو  ذ   اوووذر ا  وووا  اشووووكجإل  اترجو وووة، أسوووجلة نجئووو   الح سوووص -5
 .2008،  ذ اتذا أل
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أ لوووص حسووو ص  اعو لوووا، أكووووم بوووو م  افوووج ا،  السووو ذا ة  ارا ئ وووة اوووص روووو ئم  اشووو ك  وووا  -6
 ،2008اجء،  ابيعة   ذا ، م و  اثقج ة األنشو ذ اتذا أل الجص،   ومص،  اذء  افقه ذأحكجم  اق

إا وووج  حوووم م،  اسووونم إل  اترجو وووة  وووا  اقوووجنذص  اتروووجوه  ارا ئووووه، م وووذ ص  البيذاوووجإل  -7
  ارجلع ة،  ارا ئو،  

يألع سوووجذه لحلوووم  ابوووجاو،  اوووذر ا  وووا شووووح   ذو    اترجو وووة، م و اذلوووة،  ارا ئوووو،  -8
 2012 ابيعة  او يعة 

مو سوووجإل نجنذن وووة  وووا  الوووجم   ارا ئ وووة األووو  اوووذء أاوووم  اتعوووم  إل ، جوه ايوووم  الر ووومريوو  -9
 .2013،   ابيعة  اثجن ة،  ارا ئو،  م و اذلة،   ارم م 

و شوووم و شوووم،   ذو    اترجو وووة،    ووو   ذ اتسوووذ ة  اقاوووجئ ة  وووا  اقوووجنذص  اتروووجوه  -10
 ،  2004 ارا ئوه، م ذ ص  البيذاجإل  ارجلع ة،  

م ئن وووه  وووا ذ  آثوووجوع األووو   الوووم ص  الفألووو ذ  نظوووجم    ووو  ، عةاو و  صوووجاحا  اذ سووو  -11
 ، 2012،  نسنب نة،   انشو ذ اتذا ألذ   نذل م ج األبيجاة،  اقجنذص  اترجوه  ارا ئوه

اا وووو ايوووج  كوووو م،  انظوووجم  اقوووجنذنا األشووو ك، لكتيوووة م و  اثقج وووة األنشوووو ذ اتذا وووأل،  -12
 ،1997  ومص،  ابيعة   ذا ،  

ترجو ووة، م و  انهاووة  اعوي ووة،  اقووجاو ،  ابيعووة  اثجاثووة، سل حة  اقأل ووذيا،   ذو    ا -13
1999 

 ووا  اقووجنذص  ارا ئوووه  ايووم  اوحلووجص خأل فووجتا،  احلج ووة  اقجنذن ووة األلتعجلوو  يجاشوو ك -14
 ،2009م و  اخألمذن ة،  ارا ئو،  ابيعة   ذا ،  ،  القجوص

روواء ايم  اوا    اسنهذوه،  اذسوو ب  ووا شوووح  اقووجنذص  الوومنا، لصووجمو  الاتووا م،  ا -15
 ،1952  ذ ، م و إح جء  اتو    اعويا، اينجص،  

ايووووم  اقوووووجمو يحووووو  ،  اشووووجل  اتقن وووووجإل أالوووووج   اينووووذك، م و  اخألمذن وووووة،  ارا ئوووووو،  -16
2013، 

ايوووم  العبوووا لحلوووم حشوووجم،  اشووو ك و  وووة لصوووو  ة ذنجنذن وووة  ارووواء   ذ ، لكتيوووة  -17
 ،2004 ام و  اعوي ة األكتج   اقجاو   الذا 
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،  اشوكة  اذبن ة خدام الشيك ومشكالته العملية وحلولهااستايم  افتجح سأل لجص،   -18
 ، 2006 الذحم  األتذا أل،  او جض،  اللألكة  اعوي ة  اسعذم ة،  ابيعة  اثجن ة،  

م و  ارجلعوووة ،    ووو  ذ    ذو    اترجو وووة، لحلوووم  و وووم  اعو نوووا، األوووا  ايوووجوذمه -19
 .2004،    سكنمو ة،  األنشو  ارم م 

    اترجو ووووة، لبيعووووة رجلعووووة  اقووووجاو  ذ اكتووووج  األووووا رلووووج   اووووم ص اووووذض،   ذو  -20
 ،1995 ارجلعا ، لصو،  

األوووا رلوووج   اوووم ص اوووذض، الأل وووجإل  اينوووذك لوووص  اذرهوووة  اقجنذن وووة، م و  انهاوووة  -21
 ،1988 اعوي ة األنشو،  اقجاو ، 

، م و  اكتوووو   اقجنذن ووووة، 1999 اقووووجنذص  اترووووجوه  ارم ووووم اسوووونة ، الووووجم  اشوووووي نا -22
 ، 2002،  لصو

س ذا ة  ارنجئ ة اص رو ئم  اشوو ك  ووا  اتشووو أل  ارم ووم،  ابيعووة لحلم  ذاو  ،  ال -23
 ، 1997  ذا ، م و نوبية،  ام و  اي اجء

لووومحإل  امي سوووا، لشوووكألة  اتبي ووو   اعلألوووا  حكوووجم  اشووو ك، م و  ارجلعوووة  ارم وووم   -24
 ،2007األنشو،   سكنمو ة،  

، صاينووج،  لنشووذو إل  احأليووا  احقذن ووة،  أصووذ   اقووجنذص  اترووجوه،  لصبف  كلج  بووه -25
 .2006 ابيعة   ذا   

لصبف  كلج  به، ذ ئوو  أنووذو ينووم ،   ذو    اترجو ووة ذذسووجئ   اووم أل  الاكتوذن ووة  -26
 ،2007 احم ثة، م و  افكو  ارجلعا،   سكنمو ة،  

لصوووبف  لرووومه اوروووة،  الشوووك إل  اعلأل وووة  وووا روووو ئم  اشووو ك، م و  البيذاوووجإل  -27
 1995 ارجلع ة،   سكنمو ة،  

، الأل ووجإل  اينووذك،   اعقووذم  اترجو ووة،     وو  ،  ذص  اترووجوه اقجن ،   اس م  افقا  لحلم -28
 2010،   ابيعة   ذا ،  اينجص،  لنشذو إل  احأليا  احقذن ة

لحلووووم لحووووم ، رووووو ئم  اشوووو ك، مو سووووة نجنذن ووووة  قه ووووة لمالووووة يووووجاقو و إل ذ  حكووووجم  -29
 2004 اقاجئ ة، م و  افرو األنشو ذ اتذا أل،  اقجاو ، 
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ة ذ الصو  ة،  الرألم  اثجاوو ،   ذو    اترجو ووة لحلذم  اك  نا،  الذسذاة  اترجو   -30
 ،2007"مو سة لقجونة"، م و  اثقج ة األنشو ذ اتذا أل،  

لحلووذم لختووجو  حلووم يو وووه،  اقذ اووم  اخجصووة يجاشوو ك ذ قووج  حكووجم نووجنذص  اترووجو   -31
 ،2005، م و  انهاة  اعوي ة،  اقجاو ،  ابيعة   ذا ،  1999اسنة  17 ارم م ونم 

 2012،   ارا ئو، م و  اعألذم،   اقجنذص  ارنجئا األلج  ذ  الج ،  لنصذو وحلجنا -32
 .ص مذص سنة نشواينج،  لنشذو إل  احأليا  احقذن ة،   اقجنذص  اترجوه،  اجنا مذ م و -33

 .2012،   ارا ئو، م و  اهم ،   اذس ب  ا شوح رو ئم   لذ  ، ني   صقو -34

ذلووة األنشوووو، نر لووا رلووج ، رووو ئم  اتاذ ووو  وووا نووجنذص  اعقذيووجإل  ارا ئوووه، م و ا -35
 2013،  ارا ئو، 2013

 المجالت العلمية-ثالثا
 النرووا   خاووو: ) اشووكأل جإل  اقجنذن ووة األشوو ك  ووا  اقووجنذص  اترووجوه ذ اقووجنذص  ارنووجئا(.  -

   .19، ق1999،10لرألة  اقاجء ذ اتشو أل. امم،
وص، ايم  اوحلووجص خأل فووجتا،  احلج ووة  اقجنذن ووة األلتعجلوو  يجاشوو ك  ووا  اقووجنذص  ارا ئوووه  القووج-

 .  25، ق  2009م و  اخألمذن ة،  ارا ئو،  ابيعة   ذا ،  
، 3 اس جسوووة  ارنجئ وووة يوووجال و  ذ نوووأل ذأ وووج   الرألوووم   ذ . اووومم، ايوووم  الالع لعووواذاه،  -
2004 ، 
اكو ووج  اعلووجوه، "اووذ يب إنشووجء  اشوو ك ذمذواووج  ووا تووما م ذظ فتووه كذسوو ألة ذ ووجء"،  الرألووة -

 ،2008، 14/15امم   ال وي ة اقجنذص   الج  ذ القجذالإل،
لووص نووجنذص  اعقذيووجإل"،  الرألووة  374األا يخذش، "سنم ش ك ذك ف ووة تبي وو  أحكووجم  الووجم  -
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