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 كلمة شكر
كمال ىذه  نا وشد من عزمنا إلعانبداية الشكر هلل عزوجل الذي أ

المذكرة، الذي وىبنا الصبر والتحدي والحب لنجعل من ىذا المشروع  
 علما ينتفع بو.

 ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:''من لم يشكر الناس لن يشكر اهلل.

ة اإلحترام  ف ائضة بالمحبجمل عبارات الشكر واالمتنان من ق لوب  نتقدم بأ 
الورد  وأثناىا نرسليا لك بكل  جمليا  والتقدير لو، ونقدم أزكى تحياتنا وأ 

شرافك على ىذه  ين لك كل الجيوذ التي بذلتيا في إ...شاكر واإلخالص
 متنان:اإلو الشكر    المذكرة، ف لك منا كل

 "رف اف لخضر" الدكتور الف اضل
قبوليم على المناقشة  لجنة أعضاء لكل الشكر بخالص نتقدم  كما

 . المذكرة ىذه مناقشة 

 . السياسية والعلوم الحقوق كلية أساتذة جميع وكذا

 .بعيد أو قريب من العون يد لنا قدم من وكل

 

                                         بن بوزيد أمينةأقموم                                         إليام



 إىداء
جيدي إلى المعلم األول في حياتي، لمن ق ال لي يوما: أىدي ثمرة  

 ''العلم سالحك في ىذه الدنيا''.

إلى من وىبني الحياة واألمل، والنشأة على شغف اإلطالع والمعرفة، ومن  
، إلى أبي الغالي األستاذ: بن  علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر

 بوزيد رمضان حفظو اهلل.

إلى من إستمديت منيا قوتي واعتزازي بذاتي .... إلى الشامخة التي  
علمتني معنى اإلصرار وأن ال شيء مستحيل في الحياة.... إلى والدتي  

 الغالية أمد اهلل في عمرىا، وجزاىا اهلل عني كل خير الجزاء.

في رحلة بحثي: إخواني و أخواتي.إلى من كانوا لي عونا    

ير صالح الدين، أتمنى لو النجاح والتوفيق.إلى قرة عيني أخي الصغ  

 إلى صديق اتي األحباء: رانية، نجوى، و عائشة. رعاىم اهلل ووفقيم.

. وأخيرا إلى كل من ساعدني في إتمام ىذه الدراسة  

 

 أمينة بن بوزيد.



 إىداء
إلى اإلنسان الذي علمني كيف يكون الصبر طريق ا للنجاح...  

 السند والقدوة...

 والدي الحبيب أطال اهلل في عمره)أقموم أحمد(

إلى من رضاىا غايتي وطموحي... ف أعطتني الكثير ولم تنتظر  
 الشكر...

 إلى باعثة العزم واإلرادة... صاحبة البصمة الصادقة في حياتي...

طال اهلل في عمرىاوالدتي الحبيبة أ  

 رفق اء البيت الطاىر األنيق.................. أشق ائي وشقيق اتي

العون والمساعدة في إنجاز ىذه األطروحةكل من قدم لي  إلى    

 

 أقموم إليام
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 : مقدمة
 عميى ييلل الييي التجياري اإلئتميان في  يتمثل هام عنصر عمى التجارية الحياة تقوم    

 مواعيييييل فيييي  ليييييون م  يييي لا  المييييلينون إلتيييي م إيا إال لتلعيميييي  سيييي يل وال األجييييل وميييين  الثقيييية
 أنيي  عمييى يتيير  اليييي اإلفيي   نظييام إرسييام إلييى التشييريتات يه ييت يليي  وألجييل اسييتحقاا ا

 يكييون إسييتحقاا ا مواعييل فيي  ليونيي  لفيي  عيين المتوايي  المييلين أمييوال عمييى الجميياع  التنفيييي
 لائنييي  عمييى حاصييم ا وتقسيييم الييلف  عيين المتوايي  المييلين ألمييوال الجماعييية  التصييفية يليي 

 .لين   حسب
 عميى إال يط ي  ال النظيام وهييا الميلين عمى التنفيي وسائل من وسيمة هو اإلف       

 يث يت فتنيلما التجاريية، اليليون وهي  اليليون من متين لنوع و النس ة النا ، من خاصة فئة
 لييلعم مشييروعة غييير وسييائل يسييتتمل أنيي  ث ييت أو التجارييية ليييون م لفيي  عيين التيياجر توايي 
 شييي ر  طميييب ويلييي  أموالييي  عميييى التنفييييي إليييى المجيييو  للائنيييي  عنلئيييي يحييي   ييي ، الماليييية الثقييية

 فقييل كثيييرة، أسيي اب إلييى ليونيي  لفيي  عيين التيياجر توايي  ويرجيي  ثقييت م، منحييو  اليييين إف سيي ،
 نظييام نشيي  ليييل  نتيجيية ااتصييالية، أ ميية أو كييالحري  توات ييا، يمكيين لييم عوامييل نتيجيية يكييون

 .التجارية ليون  لف  عن توا  اليي التاجر ت لل ألاة من  وجتل اإلف  
 إليى اليسير حالية مين اإلنتقيال يتني  المغية في  فإني  اإلفي  ، تتري  إل   ن ت  وعنلما

 .التسر حالة
 فيي  يكييون فيي  المييلين مييال الييلين يسييتغر  أن  يي  فيقصييل اإلصييط ح ، التترييي  أمييا

 .أص  متموما ماال لمملين يكون ال أن أو  ليون ، لموفا  ايمة مال 
 المشيرع يتير  صيري  ني  التجياري القيانون ف  يرل لم القانونية، الناحية ف  أن  حيث

 التيياجر أمييوال عمييى الجميياع  لمتنفيييي طرييي  أنيي  عمييى الفقيي  اسييتقر لكيين اإلفيي  ، ليي  ميين
 إليى اليلائنين أحيل أو  نفسي  هيو فيمجي  اآلجال، المستحقة ليون  لف  عن توا  اليي الملين
 النيات  اليثمن وتو يي  أموالي  تصيفية  قصيل إف سي   شي ر حكم عمى الحصول ألجل القضا 
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 امتييا   حي  مقيرون غيير حقي  لام ميا وآخير لائين  ين فر  ال عالال تو يتا لائني   ين من ا
 .رهن أو

 جريمييية وهيييو إحتيالييييا، إف سيييا يتت ييير حييييث اإلفييي  ، مييين نيييوعين  يييين التمييييي  يمكييين
 . لائني  اإلضرار إلى المفم  نية اتجا  ف  يتمثل خاصا جنائنيا اصلا تتطمب عملية
 غي  وجيول فيي  يفتير  ال الييي وهيو  التقصيير اإلفي   في  فيتمثيل الثيان ، النيوع اما

 التجييياري، لممشيييروع السيييوي الغيييير والتسييييير اإللارة عميييى المشيييرع يتاايييب إنميييا نيييية، سييو  أو
 .اللائنين حقو  ضياع إلى ألى واليي

 التي  أعمالي  لنتيائ  يت صير وليم عممي ، في  اليواج ين والحير  التنايية ي ييل لم فالتاجر
 .تصحيح ا أو تفالي ا  وست  كان

 واييل المفميي ، التيياجر غييير آخييرين أشييخا  ميين اإلفيي   جييرائم ترتكييب أن يمكيين كمييا
 لكييل المشييرع اييرر ليييل ، نسييب أو ارا يية ع ايية أو المفميي ،  التيياجر اتفييا  ع ايية تيير ط م
 وهيييي  التقو ييييات، اييييانون فيييي  عمي ييييا منصييييو  صييييارمة عقو ييييات اإلفيييي   جييييرائم مرتك يييي 
 الحجييي  فييي  المتمثمييية التكميميييية والتقو يييات. الماليييية والغرامييية الحييي   فييي  المتمثمييية التقو يييات
 .والوطنية الملنية الحقو  ممارسة من رمانوالح القانون 

 والتييللي ،  التقصييير مقترنييا إف سييا أو  سيييطا كييان سييوا  أي اإلفيي  ، نييوع يكيين م مييا
جيرا ات لقواعيل يخض  فإن   التي   التقو يات إال المييكورة األنيواع تختمي  تكيال وال واحيلة، وا 
 لون يحييييول  التييييللي  اإلفيييي   أن كمييييا التييييللي  أو  التقصييييير اإلفيييي   حاليييية فيييي  توايييي 

 .اإلف   من الواا  الصم  عمى التاجر حصول
 ولميييلة  قييييت الج ائييي  أو التجييياري جان ييي  فييي  اإلفييي   اضيييايا فييي  الم حظييية إن     

 الييييي االشيييتراك  االاتصيييالي النظيييام إليييى يرجييي  يلييي  ولتيييل القضيييا ، أميييام منتلمييية طويمييية
 وسيييطرة إلحتكييار نظييرا اإلفيي   لعيياوي ظميي  فيي  نقييل واليييي السييا   فيي  الج ائيير انت جتيي 
 هيييا ي خييي السييو  ااتصييال عمييى الج ائيير انفتييا  ميي  أنيي  إال التجيياري، الميييلان عمييى اللوليية
 تسيميط أجيل مين الموضيوع هيا إلى نتطر  جتمنا ما وهيا التط ي ، مجال ف  مكان  النظام
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  نوعييي  التفمييي  جييرائم إلييى التطيير  خيي ل ميين اإلفيي   فيي  الج ائيي  الجانييب عمييى الضييو 
 الممحقيية الجييرائم و تيي  الشييركات مييليري جييرائم و(  التقصييير والتفمييي   التييللي  التفمييي )

  .ل ا المقرر والج ا  جريمة كل أركان توضي  م  التفمي   جرائم
 أن إي واضييحة، جييل الج ائييري التشييري  فيي  اإلفيي   جييرائم موضييوع أهمييية ت ييلو       

 شي ن شي ن   ييل  وهيو عمي يا، يكيون أن ين غي  التي  اللراسة من حق  ي خي لم الموضوع هيا
 جانييب وج ييين، يو موضييوعا فنجييل  واحييل، اييانون  فييرع ميين أكثيير يتقاسييم ا التيي  المواضييي 

 القانونييية الحماييية أن إي ،''لألعمييال الجنييائ  القييانون''  يييل  مشييك  جنييائ ، واآلخيير تجيياري
نميا فحسيب عمي م تقتصر تتل لم اللائنين لجماعة الجنائية  لي  لميا التجياري النشياط تشيمل وا 

  .الوطن   االاتصالي الن و  ف  ك ير لور
 مين ومينت م اليلائنين  يين المسياواة تحقيي  هيو اإلف   نظام إلي  يستى هل   أهم إن
 المفمي  لائني  جماعية تتكيون أن المشيرع أاير لييل  الميلين، أميوال عميى التنفيي ف  التسا  
  اسييم م التمييل فيي ( التفميسيية وكيييل) الييلائنين وكيييل ويمثم ييا الييلائنين، مصييال  عيين لمييلفاع

 المفمي  أميوال وتصيفية اليلائنين  يين المسياواة م يلأ تط ي  يتسنى و يل  الجمي ، ولمصمحة
 .غرما  اسمة  ين م وتو يت ا

 السييم ية وانتكاسييات ا التفمييي  جييرائم خطييورة مييلى ت يييان اللراسيية هييي  ميين وال ييل      
   يييا المتتمقيية القانونييية الثغييرات عمييى الضييو  وتسييميط ج يية، ميين التجارييية المتييام ت عمييى
عطا  الجرائم من النوع  .والحمول ال لائل وا 

 أن كييون الج ائيري التجياري القيانون في  اإلفيي   جيرائم موضيوع للراسية ييلفتنا ميا     
 االاتصييالية م تالمتييا سييير حسيين وتتراييل الييوطن  االاتصييال عمييى تيي ثير ل ييا الجييرائم هييي 

 اليلائنين لجماعية الماليية اليمية يمي  ال ألني  جيلا حسيا  الموضيوع هييا أن كما والتجارية،
 تيي  م ظييل فيي  نتيشيي ا وااتييية لوافيي  إلييى وأيضييا. التاميية المصييمحة أيضييا يميي   ييل فحسييب،
 لعييم يسييمى مييا إطييار فيي  التفمييي  ظيياهرة لتفشيي  نظييرا الج ائيير، فيي  اإلاتصييالية األوضيياع



 مقدمة :....................................................................................................
 

4 
 

 إلارة تسييييير سيييو  أو إهميييال نتيجييية أو نصييي ية، احتياليييية طييير   اسيييتتمال الشييي اب وتشيييغيل
   .التجاري المشروع

 :اإلشكالية
 لجاا ائ  لمحااد الجزائاا   المشاا   بهااا أتاا  التاا  القان نيااة النصاا   مالئمااة مااد  مااا
 ؟ الدائنين  لحماية اإلفالس
  تقيليم امنيا حييث الوصف ، المن   اعتملنا المطروحة اإلشكالية هي  عمى لإلجا ة    
 الج ائييري، التجيياري القيانون فيي   يياإلف   المرت طية الجييرائم موضييوع لتناصير شيياممة صيورة
 موضيوع تيلعم التي  القانونيية الميوال  تير  امنيا حييث التحميمي ، المين   عميى اعتملنا كما

 .مضمون ا وتحميل لراستنا
 الفصاا : فصييمين إلييى التجارييية الشييركات  ييإف   المتتمقيية الجييرائم موضييوع اسييمنا واييل
 نييوعين  ييين الج ائييري المشييرع مييي  فقييل المفميي ، ميين الصييالرة اإلفيي   جييرائم للراسيية األ  
 . التقصير اإلف   وجريمة  التللي  اإلف   جرائم: ف  تتمثل والت  الجرائم من

 جيرائم وه  المفم ، غير من المرتك ة اإلف   جرائم للراسة الثان  الفص  وخصصنا
 .الغير من الصالرة األخرى والجرائم التجارية الشركات مليري
 
  
 
 



 

 الفصل األول
 الصادرة اإلفالس جرائم

المفلس من  
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 الفصل األول : جرائم اإلفالس الصادرة من المفمس .
لعؿ معنى اإلفالس ال يحتاج إلػى ترريػ ف فداللتػو المةكيػى امػى العلػر كالحاػز المػال  

 العاـ.كاضحىف إال أنو لو ف  لةى الرانكف معنى أخص مف ىذا المعنى 
إذ أف اإلفػػالس نظػػاـ خػػاص رالتاػػارإف ييػػدؼ إلػػى تنظػػيـ التنىيػػذ الامػػاا  امػػى أمػػكاؿ 
المػػػديف التػػػاار الػػػذم يتك ػػػؼ اػػػف دفػػػي ديكنػػػو التااريػػػى فػػػ  مكاايػػػدىا. كىػػػك نظػػػاـ يتضػػػمف 

 لملمى مف اإلاراءات كالركااد الت  تيدؼ إلى تحريؽ غرضيف ألالييف:
   أصرحت أمكالو ال تكى  لمكفاء رحرك يـ.حمايى الدائنيف مف المديف المىمس الت 
  حمايى الدائنيف أنىليـ رعضيـ مف الرعض. إذ أف حالى اإلفالس الرد أف تخمؽ ريف

الدائنيف نكاا مف التزاحـ كالتناحر اندما يلعى كؿ منيـ ايده إلى الحصكؿ امى 
 أكرر  در ممكف مف حرو رةض النظر اما يصي  الدائنيف اآلخريف. 

تشػمؿ الىئػى الكلػىف اػرائـ التىمػيس التػ  تظػـ  إلفالس إلى ثالثػى فئػاتكتصنؼ ارائـ ا
 التىميس كالتىميس رالترصير. 

كتشمؿ الىئى الثانيىف ارائـ شريت راريمى التىميس كيمكف نلريا إلػى مػديرم الشػركات. 
حيػػت تشػػمؿ الىئػػى الثالثػػى اػػرائـ  ػػد ترتكػػ  مػػف طػػرؼ ككيػػؿ التىميلػػى أك  ريػػ  المػػديف أك 

 1أحد مف الةير. الدائف أك
مػف  ػكانيف  654كالمػادإ  654كى  الاريمى المنصكص كالمعا   امييا فػ  المػادتيف 

 .2مف الرانكف التاارم 645إلى  654التشريعات التااريى كف  المكاد مف 
فيك نظاـ مرتصر امى التاار كحػدىـ أأفػراد كػانكا أـ شػركاتف كيىتػرض تك ػؼ معلػرا 

 ت  ميمى.أك ميلراف كثرإ أمكالو أك كان
 

                                                           
 .  644ف ص 4006ام  الراركدمفمحمد فريد العرين ف الكراؽ التااريى كاإلفالسف دار الاامعى الاديدإف  1
 . 446-442ف ص4064لؤم كدياف  كانيف التشريعات التااريىف الطرعى الكلىف دار الملتررؿف  2
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كيشار إلى أف المشرع المرنان  تطرؽ إلى ارائـ اإلفالس ف   انكف التاػارإ الرريػى كفػ  
 انكف العركرات. كيأخذ الرعض امػى ىػذا اإلزدكاج فػ  التشػريي الػذم يحكػـ ذات المكضػكع 

 . 1رأنو غير مرغك  فيو كال مررر لو
اريمػػػػػى اإلفػػػػػالس كاػػػػػرائـ اإلفػػػػػالس الصػػػػػادرإ مػػػػػف المىمػػػػػس تنرلػػػػػـ إلػػػػػى نػػػػػكايف ىمػػػػػا: 

 رالتدليسأالمرحت الكؿف كاريمى اإلفالس رالترصيرأالمرحت الثان ف.
 جريمة اإلفالس بالتدليس:  المبحث األول 

مػػف  ػػانكف العركرػػات الازائػػرم أف كػػؿ تػػاار ك ػػؼ اػػف دفػػي ديكنػػو  444تػػنص المػػادإ 
 يعترر ف  حالى تىالس رالتدليس ف  الحكاؿ اآلتيى:

أك أاػػدميا أك غيرىػػا. كيرصػػد رالػػػدفاتر فػػ  ىػػذا الصػػدد كػػؿ مػػػا إذا أخىػػى دفػػاتره أوال: 
 يملكو التاار مف الدفاتر إلثرات أامالو التااريى لكاء كانت إلزاميى أـ اختياريى.

 أك خرأ ازءا مف مالو إضرارا ردائنيو. كؿ يريي رعض أمكالو. إذا إختمسثانيا: 
رػػالل ليلػػت فػػ  ذمتػػو حريرػػى إذا ااتػػرؼ أك اعػػؿ نىلػػو مػػدينا رطريػػؽ التػػدليس رمثالثااا: 

 .2لكاء كاف ذلؾ ناشئا اف مكتكراتو أك مميزاتو أك غيرىما مف الكراؽ
 ػػد يشػػترط لريػػاـ اريمػػى اإلفػػالس رالتػػدليس تػػكافر الركػػاف الخاصػػى رالاريمػػىأ المطمػػ  

 الكؿفف ثـ العركرات المرررإ ف أ المطم  الثان ف.
 
 
 
 

                                                           
  .456لمير االيىف ىيثـ لمير االيىف الرانكف الازائ  لألاماؿف منشكرات الحمر  الحرك يىف ص  1
ف المركز الرانكن  لإلصدارات 4004مصطىى كماؿ طوف شريؼ مصطىى كماؿ طوف أصكؿ اإلفالسف طرعى  2

 605الرانكنيىف الراىرإفص
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 اإلفالس بالتدليس.األركان الخاصة بجريمة :  المطمب األول
يرصػػد رػػالتىميس رالتػػدليسف أف يرتكػػ  التػػاار الػػذم تك ػػؼ اػػف الػػدفي امػػداف فعػػال مػػف 

مف  انكف التاارم الازائػرمف كلريػاـ ىػذه الاريمػىف يشػترط  446الفعاؿ الت  حددتيا المادإ
تػػكفر ركنػػيف: الػػركف المػػػادم لاريمػػى اإلفػػالس رالتػػػدليسأالىرع الكؿفكالػػركف المعنػػكم ليػػػذه 

 لاريمىأالىرع الثان ف.ا
 الركن المادي لجريمة اإلفالس بالتدليس.:  الفرع األول

نكضػػػي فػػػ  ىػػػذا الىػػػرع انصػػػر اللػػػمكؾ أك النشػػػاط اإلارامػػػ  فػػػ  التىػػػالس رالتػػػدليسف 
كاللتكماؿ درالى الركف المػادم فػ ف المػر يتطمػ  رحػت خطػى المشػرع رشػأف تطمػ  تحرػؽ 

صر رارطى اللػرريى الػذم يػررط مػا رػيف اللػمكؾ انصر النتياى ف  ىذه الاريمىف إضافى ان
 كالنتياى اإلاراميىف كما نتطرؽ لكؿ مف الشركع ك االشتراؾ ف  ىذه الاريمى:  

 السموك اإلجرامي في جريمة التفالس بالتدليس. أوال:
ليس كؿ فعؿ يرتكرو المىمػس ررصػد الةػش كيمحػؽ رػو ضػرر لدائنيػوف يصػمي لف يكػكف 

ىػػالس رالتػػدليسف رػػؿ ياػػ  أف يكػػكف ىػػذا الىعػػؿ ممػػا نصػػت اميػػو ألالػػا لمملػػؤكليى اػػف الت
مػػػػف  ػػػػانكف العركرػػػػات  444مػػػػف الرػػػػانكف التاػػػػارم الازائػػػػرم أترارميػػػػا المػػػػادإ  446المػػػػادإ 

المصرمف فرد حدد المشرع الازائرم كالمصرم تمػؾ الفعػاؿ امػى لػريؿ الحصػرف حيػت أف 
شػػير إفاللػػو امػػد إلػػى فعػػؿ  المشػػرع تك ػػي أف التػػاار ك ػػد إضػػطر  مركػػزه المػػال  كا تػػر 

 مما نص اميو الرانكف كاددىا نظرا لخطكرتيا. 
كناػػػد أف الىكػػػرإ اللالػػػيى فػػػ  الفعػػػاؿ المككنػػػى لمتىػػػالس رالتػػػدليس ىػػػ  محاررػػػى الةػػػش 
كالتضػػميؿ مػػف اانػػ  المػػديف كلػػيس ماػػرد اإلىمػػاؿف كرػػدكف ىػػذه الفعػػاؿ ال يتحرػػؽ الػػركف 

 .1المديف المىمس اف اريمى التىالس رالتدليس المادم لماريمى كرالتال  ال يمكف ملاءلى
 

                                                           
ف 4002لمرارفف دار الاامعى الاديدإ لمنشرف اإللكندريىف كردإ دالؿف ارائـ المىمس ف  الرانكف الازائرم كالرانكف ا 1

  .644ص 
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ف صكر رالتدليس ف  الرػانكف التاػارم الازائػرم كىػ  04ذكر المشرع الازائرم ثالت أ
 كاآلت :
 إخىاء التاار لحلاراتو. -
 ترديد أك إختالس التاار لكؿ أك رعض أصكلو. -
 اإل رار رديكف صكريى ف  ذمتو. -

  لحساباتو.الصورة األولى: إخفاء التاجر 
مػػف صػػكر التىمػػيس رالتػػدليسف إخىػػاء التػػاار لحلػػاراتو كرالتػػال  فػػ ف المحػػؿ الػػذم يرػػي 
اميػػو الىعػػؿ الماػػـر ىػػك الحلػػارات أأف كالىعػػؿ الماػػـر فػػ  ىػػذه الصػػكرإ ىػػك فعػػؿ الخطػػاء 

 أ ف.
 المحل الذي يقع عميو الفعل المجرم:  -

ىعػػػػؿ محػػػػؿ التاػػػػريـ الػػػػتخدـ المشػػػػرع الازائػػػػرم فػػػػ  تحديػػػػد المحػػػػؿ الػػػػذم يرػػػػي اميػػػػو ال
''الوثااائ  رالنلػػرى الىرنلػػ  الػػذم الػػتخدـ مصػػطمي  كنىػػس الشػػ ء''الحسااابات''  مصػػطمي 
 مثؿ أغم  التشريعات العرريى.  ''الدفاتير''. أما المصرم فرد التخدـ مصطمي الحسابية''

كيمكػػف الرػػكؿ رصػػىى اامػػى أف مىيػػـك المحػػؿ الػػذم ترػػي اميػػو الفعػػاؿ فػػ  ىػػذه الصػػكرإ 
مامكع اللاالت كالكثػائؽ كالملػتندات كالتلػايؿ فييػا كفرػا لمركااػد المتعػارؼ ينصرؼ إلى 

امييػػػا رشػػػكؿ محػػػددف العمميػػػات التااريػػػى كالتػػػ  تػػػؤثر أك تتصػػػؿ رأصػػػكؿ كخصػػػـك النشػػػاط 
 .  1التاارم لمشخص المعنكمف كالت  يترت  امييا تحديد مركزه كنتائج ىذه العمميات

 الرد أكال شرح اإلخىاء  لك  نحدد معنى المشرع مف فعؿ اإلخىاء 
 
 
 

                                                           
  .642 -644كردإ دالؿف المراي اللارؽف ص   1
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  La soustractionالفعل المجرم: اإلخفاء:  -
''كل فعل يأتيو التاجر المفمس وباو يحاول دون وصاول الادائنين أو اإلخىاء ىك      

 .  وكالئيم إلى دفاتره  ويقوم بيذا الفعل بقصد إزالة األدلة عمى حقيقة وضعو المالي''
كفرػػا ليػػذا التعريػػؼف فػػ ف اإلخىػػاء يتطمػػ   يػػاـ المىمػػس ركضػػي دفػػاتيره فػػ  مكػػاف      

لػػرمف رحيػػت ال يلػػتطيي الػػدائنكف أك ككالئيػػـ االىتػػداء إلييػػاف كيلػػاكم فػػ  ذلػػؾ أف يكػػكف 
ىذا المكاف داخؿ المحؿ التاارم أك خاراػوف فيتحرػؽ فعػؿ اإلخىػاء إذا ك ػي المىمػس دفػاتيره 

 كف ف  غير المكاف المحدد أك كضعيا ف  منزلو.داخؿ محمو التاارمف كل
ال يرتصر فعؿ اإلخىاء امى تعرئى الدفاتير فحل ف أك إررائيا رعيدإ اػف إطػالع       

الػػدائنيف أك ككالئيػػـف رػػؿ يمتػػد أيضػػا ليشػػمؿ كػػؿ فعػػؿ يأتيػػو التػػاار المىمػػسف كينصػػ  امػػى 
ير أك شػػػػطريا أك إاػػػػراء دفػػػاتيرهف كيكػػػػكف مػػػػف شػػػػأنيا تاييػػػػؿ مركػػػزه المػػػػال ف ك اػػػػداـ الػػػػدفات

 تةييرات امييا.
فتحرؽ الاريمى كترـك إذا كاف فعػؿ اإلخىػاء ازئيػاف رػؿ إخىػاء دفتػر كاحػد لػو أىميػى     

كريػػرإ فػػػ  كشػػػؼ حريرػػػى مركػػز التػػػاارف كياعػػػؿ مػػػف فعػػؿ اإلخىػػػاء  ائمػػػاف كاإلخىػػػاء يتطمػػػ  
كاػػكدإ أصػػال مكضػػكاا ينصػػ  اميػػو كىػػك الكثػػائؽ الحلػػاريى أك الػػدفاتيرف فػػ ذا كانػػت غيػػر م

 .1فال يتصكر  ياـ اإلخىاء
 .الصورة الثانية: تبديد أو إختالس التاجر لكل أو بعض أصولو 

تحتكم ىػذه الصػكرإ امػى فعمػيف ىمػا اإلخػتالس أأفف كفعػؿ الترديػد أ ف كلكػؿ فعػؿ 
 معنى يختمؼ اف اآلخر.

 
 
 

                                                           
 .23ص ف2011فلمنشر دار فارائـ اإلفالس درالىف تحميميى مرارتى ففيد يكلؼ1
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 اإلختالس:  -
نمػا كىك المػاؿ رأنػو اػاـ ال يخمػك مػف الداللػىف فيػك ال يخػص فػرد أك  ايػى أك نظامػاف كام

ىك ممؾ لمماتمي رألرهف تنك  انو الدكلى ممثمى ف  مختمػؼ أايزتيػا فػ  ىػذه المػكاؿ رمػا 
يحرػػػؽ النىػػػي العػػػاـف فتصػػػري المػػػكاؿ العامػػػى إذف أحػػػد كلػػػائؿ الدكلػػػى فػػػ  تشػػػةيؿ كتلػػػيير 
مرافريػػػا العامػػػىف كلمػػػا كانػػػت ىػػػذه المرافػػػؽ مككمػػػى لألفػػػراد فمػػػف الضػػػركرم أف يػػػنظـ الرػػػانكف 

 .1اال ى ىؤالء الفراد رالمكاؿ المكضكايى تحت إدارتيـ كتصرفيـ
فاإلختالس ف  التىميس رالتدليس  ياـ المالؾ رالتصػرؼ فػ  مػاؿ مػف أمكالػوف مػي اممػو 
أنػػو متك ػػؼ اػػف الػػدفيف كيمكػػف الرػػكؿ أنػػو تحكيػػؿ المػػكاؿ المممككػػى لممىمػػس المصػػير الػػذم 

كانت ىػذه الةايػى أك ذلػؾ المصػير ىػك دائنػكف يرترضيا أك الةايى الت  خصصت لياف كلما 
المىمػػس فكػػؿ فعػػؿ يرتكرػػو ىػػذا المىمػػس كيػػرد رػػو أنػػو يرعػػد أمكالػػو اػػف متنػػاكؿ دائنيػػوف يعترػػره 

 الرانكف إختاللا.
 التبديد: -

يرصػػػد رالترديػػػد اإلفػػػراط فػػػ  صػػػرؼ المػػػاؿ دكف فائػػػدإ تراػػػىف أك التصػػػرؼ ريػػػا        
 د أك الييرى أك اإللتيالؾ المىركط. صكرإ مخالىى لممعركؿف كالريي رثمف زىي

كناػػػد أف المشػػػرع الازائػػػرم  ػػػد تػػػأثر فػػػ  ردايػػػى المػػػر رالمشػػػرع المصػػػرم رنصػػػو امػػػى 
مف الرانكف التاارم  6فررإ  440الترديد ف  ارائـ التىميس رالترصير كذلؾ ف  نص المادإ 

نمػػػا أاػػػاد الػػػنص امييػػػا ر اترارىػػػا ار  يمػػػى اإلفػػػالس الازائػػػرم لػػػـ يررييػػػا امػػػى ىػػػذه الحالػػػى كام
رالتػػدليسف غيػػر أف المشػػرع لػػـ يحػػدد الطػػرؽ التػػ  تػػتـ فييػػا امميػػى ترديػػد المىمػػس لمكالػػوف ك 

 .2إنما ترؾ المااؿ مىتكحا مارما رذلؾ كؿ فعؿ مف شأنو ييدر رو أصكلو

                                                           
الاديدإ لمنشرف  معمر خالدف النظاـ الرانكن  لمصىى الشركات التااريى ف  التشريي الازائرمف دار الاامعى 1

  .646اإللكندريىف ص
يلمينى حدادف ارائـ اإلفالس ف  الرانكف التاارم الازائرمف مذكرإ تخرج لنيؿ شيادإ المالتر ف  الحركؽف كميى  2

  .62ف ص 4064الحركؽ كالعمـك اللياليىف اامعى ارد الرحمافف راايىف 
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 الصورة الثالثة: اإلقرار بديون صورية في ذمتو: -1
صػػػكريى رةيػػػى المرالةػػػى فػػػ  يرصػػػد رػػػاإل رار فػػػ  ىػػػذه الصػػػكرإ ااتػػػراؼ المىمػػػس رػػػديكف 

خصكمى كتخىيض النصرى التػ  يحصػؿ امييػا الػدائنكف انػد ريػي المػكاؿ ك تكزيػي الػثمفف 
كيالحػػظ ىػػذا الشػػأف أف الىعػػؿ المعا ػػ  اميػػو ىػػك لػػيس ماػػرد كاػػكد ديػػكف صػػكريى ضػػمف 

نمػػػا ىػػػك اإلاتػػػراؼ ريػػػا حيػػػت نصػػػت المػػػادإ  امػػػى الكلػػػائؿ التػػػ   446خصػػػـك المػػػديفف كام
اإلاتراؼ حيت نصت المادإ : " لكاء كاف ىذا ف  محرراتو رأكراؽ رلػميى يتحرؽ ريا فعؿ 

أك تعيػػدات ارفيػػى أك فػػ  ميزانيتػػو " كحتػػى يتضػػي ىػػذا المرصػػكد مػػف ىػػذه الكلػػائؿ لػػكؼ 
 نرـك رتحميؿ كؿ كاحدإ امى حدل.

 اإلعتراف بديون عن طري  محررات رسمية: -
اإلضػػػرار رامااػػػى الػػػدائنيف يكػػػكف ذلػػػؾ رريػػػاـ التػػػاار المتك ػػػؼ اػػػف الػػػدفي ديكنػػػو رنيػػػى 

رالتصػػريي رػػديكف كىميػػى فػػ  ذمتػػو ركالػػطى أكراؽ أك ارػػد رلػػم  محػػرر مػػف طػػرؼ مكظػػؼ 
امكم  شريطى أف يككف مختصػا مػف حيػت الزمػاف كالمكػاف كفرػا لمػا اػاء فػ  نػص المػادإ 

 .1مف الرانكف المدن  الازائرم 446
 اإلقرار بديون عن طري  تعيدات عرفية: -

رفيػػػػى تمػػػػؾ الكراؽ التػػػػ  يصػػػػدرىا التػػػػاار رػػػػدكف تػػػػدخؿ مكظػػػػؼ يرصػػػػد رالتعيػػػػدات الع
امػػػكم ف إذا تكػػػكف مك عػػػى مػػػف التػػػاار كمحػػػددإ التػػػاريو فرػػػطف كمػػػف أمثمتيػػػا  رػػػكؿ مىػػػاتي 
 المااممى أك تحرير لندات اإليداعف أك تخزيف لمي لـ تدخؿ مخزنو رعد أك ترديمو كصكؿ 

 

                                                           
 انكف المدن  الازائرم امى مايم : '' العرد الرلم  ارد يثرت فيو مكظؼ أك ظارط امكم  أك  446تنص المادإ  1

شخص مكمؼ رخدمى اامىف ما تـ لديو أك ما تمراه مف ذكم الشأف كذلؾ طررا لألشكاؿ الرانكنيى كف  حدكد لمطتو 
 كاختصاصو. 



جرائم اإلفالس الصادرة من المفلس:…….....................………… الفصل األول   
 

13 
 

رمثارػى حاػى إثرػات طررػا لممػادإ التالـ لرضائي لـ يلػتمميا. فيػ  ارفيػى غيػر أنيػا تعػد 
 .1مف الرانكف التاارم الازائرم 40

 اإلعتراف بديون وىمية في ميزانيتو:  -
مػػف الرػػانكف التاػػارم امػػى أنػػو: '' ياػػ  امػػى التػػاار أف ياػػرم  60لرػػد نصػػت المػػادإ 

اردا لعناصر أصكؿ كخصـك مراكلتو كأف يرىؿ كافى حلاراتو ررصد إاداد الميزانيى حلػ  
 تنلو رعد ذلؾ ىذه الميزانيى كحلا  النتائج ف  دفتر الارد.النتائج ك 

كمنػػو تعترػػػر ميزانيػػػى التػػػاار رمثارػػػى ملػػػي كامػػؿ لصػػػكؿ كذلػػػؾ ناػػػد المشػػػرع الازائػػػرم 
ااترػػر التػػاار المتك ػػؼ اػػف الػػدفي مىملػػا رالتػػدليس فػػ  حالػػى ااترافػػو رػػديف كىػػ  فػػ  دفتػػر 

كػػاف ذلػػؾ الػػديف كىمػػ  ضػػئيال أك ذك الاػػرد أك فػػ  الكثػػائؽ الخػػرل المعػػدإ لمميزانيػػى لػػكاء 
 .2 يمى كريرإ متى كاف ذلؾ ريدؼ اإلضرار ردائنيو
 ثانيا: النتيجة في جريمة التفميس بالتدليس.

لرػػد لػػرؽ أف لػػممنا أف اإلضػػرار رالػػدائنيف ركػػف اػػكىرم فػػ  كػػؿ مػػف اريمتػػ  التىمػػيس 
المادم الذم ينلػ  رالتدليس كالتىميس رالترصير امى اللكاءف أم أنو لـ يترت  امى الىعؿ 

 إلى الىااؿ أم ضررا إنعدمت الاريمى رىضؿ العرا .
كمػػا ناػػد أف اإلضػػرار رالػػدائنيف يمثػػؿ النتياػػى اإلاراميػػى فػػ  اريمػػى التىمػػيس رالتػػدليسف 
كىك العنصر الذم يضاؼ إلى انصر اللػمكؾ اإلارامػ . ليشػكال معػا الػركف المػادم ليػذه 

                                                           
 ى مايم : '' يثرت كؿ ارد تاارم:مف الرانكف التاارم الازائرم ام 40تنص المادإ  1

 .رلندات رلميى 
 رلندات ارفيى 
 .رىاتكرإ مرركلى 
 .رالرلائؿ 
 .ردفاتر الطرفيف 
 .راإلثرات رالريئى أك رأيى كليمى أخرل إذا رأت المحكمى كاك   ركليا  

كميى الحركؽ ارر  مصطىىف ارائـ اإلفالس ف  الرانكف الازائرمف مذكرإ تخرج لنيؿ شيادإ المالتر ف  الحركؽف  2
  .40ف ص 4062كالعمـك اللياليىف اامعى زياف ااشكرف الامىىف 
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ؿ الك ػكعف خاصػى ك أنػو لػـ تػرد اإلشػارإ لك ػكع الاريمىف كيكى  أف يككف ذلؾ الضػرر محتمػ
الضػػػرر فػػػ  اريمػػػى التىمػػػيس رالتػػػدليس لػػػيس رشػػػكؿ صػػػرييف لػػػذلؾ ال يمػػػـز تػػػكافر الضػػػرر 

 .  1كيكتى  راحتماؿ ك كاو
 ثالثا: الرابطة السببية.

ال ترـك اريمى التىميس رنكاييػا إال إذا كػاف للػمكؾ التػاار اال ػى رحالػى اإلفػالس التػ  
فػػػ ذا  ػػػاـ رأحػػػد اللػػػمككات المنصػػػكص امييػػػا فػػػ  الرػػػانكفف كلكػػػف إفاللػػػو كػػػاف تك ػػػي فييػػػاف 

رلر  آخر فال ترـك الاريمى ف  حروف رما يعن  أف تمؾ اللرا  يمكػف أف يىعميػا الحػادت 
 الىاائ  كالركإ الراىرإ.

فحػػػػدكت حريػػػػؽ فػػػػ  المؤللػػػػى التااريػػػػى لممػػػػتيـ إذا كانػػػػت خلػػػػائر تتلػػػػاكل مػػػػي ديػػػػكف 
ييا يرطي رارطى اللػرريى رػيف لػمكؾ التػاار المػتيـ كتك ىػو اػف الػدفيف المؤللى أك تتىرؽ ام

ك ػػد تكػػكف اللػػػر ى حادثػػا فاائيػػا يرطػػػي صػػمى اللػػرريى إذا أمكػػػف إثراتيػػا ككانػػت الملػػػرك ات 
 .2امى  يمى تىكؽ الديكف

 الركن المعنوي لجريمة اإلفالس بالتدليس:  الفرع الثاني
مػػػف طػػػرؼ التػػػاار التػػػ  ترػػػرز مػػػف خػػػالؿ  يعترػػػر اإلفػػػالس رالتػػػدليس تػػػكافر لػػػكء النيػػػى

اإلخىػػػاء أك الترديػػػدف أك اإلخػػػتالسف فمكػػػ  تعترػػػر اريمػػػى التىمػػػيس رالتػػػدليس اريمػػػى امديػػػى 
 أأكالف يا  تكافر الرصد الانائ  ُأثانياف.

 أوال: التفميس بالتدليس جريمة عمدية. 
المىمػس أم  التىميس رالتدليس ىك الذم ينتج اف الةش كاإلحتياؿف يشترط فيو لػكء نيػى

 يرـك امى ركنيف المادم كالمعنكم اكس التىميس رالترصير.
تعد اريمى اإلفالس رالتدليس مف ريف الارائـ الرصػديىف ال تتحرػؽ إال إذا تعمػد الاػان  

 ارتكا  الىعؿ المككف ليا امى الصكرإ الت  ارميا الرانكف.
                                                           

ف لكيكدإف 1   .626ف ص 4064منصكر رحمان ف الرانكف الارائ  لمماؿ كالاماؿف الازء الكؿف دار العمـك
  .666كردإ دالؿف المراي اللارؽف ص  2
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ء ر نرػاص أصػكلو رةيػر اإلفالس رالتدليس تككف نيى المىمس ف  اإلضرار رالدائنيف لكا
حػؽ أك رزيػػادإ خصػػكمو أك ر خىػاء أك إاػػداـ أك تةيػػر الػدفاتير التػػ  يلػػتدؿ ريػا امػػى حريرػػى 

 مركزه المال ف كمردار أصكلو كخصكمو.
 ثانيا: توافر القصد الجنائي.

ىنػػاؾ مػػف يػػرل رػػأف تػػكافر الرصػػد الانػػائ  العػػاـ كحػػده ال يكىػػ ف إنمػػا الرػػد مػػف تػػكافر 
ص لريػػػاـ اريمػػػى التىمػػػيس رالتػػػدليس كىػػػ  نيػػػى اإلضػػػرار رالػػػدائنيفف ك الرصػػػد الانػػػائ  الخػػػا

 . 1رالمرارؿ يرل الرعض أنو ال يكاد لمرصد الخاص رؿ يكى  كاكد الرصد العاـ
 القصد الجنائي العام: -1

يرصػػد رالرصػػد الانػػائ  العػػاـ إنصػػراؼ إرادإ الاػػان  إلػػى ارتكػػا  الاريمػػى مػػي تػػكافر 
العمػـ رالركػػاف التػػ  يتطمريػػا الرػانكفف كيعترػػر الرصػػد العػػاـ الزمػا لريػػاـ الملػػؤكليى الانائيػػى 
فػػػػ  اميػػػػي الاػػػػرائـ العمديػػػػىف كال تعترػػػػر اريمػػػػى إذا تخمػػػػؼ انصػػػػر مػػػػف اناصػػػػر الرصػػػػد 

 كاإلرادإ.  الانائ  العاـ كىما العمـ 
ىػػك حالػػى ذىنيػػى أك  ػػدر مػػف الػػكا  يلػػرؽ تحرػػؽ اإلرادإ كيعمػػؿ امػػى إدراؾ المػػكر  العماام:

امى نحك صحيي مطارؽ لمكا يف كالعمـ ريذا المعنػى يرلػـ اإلرادإ كاتااىيػا كيعػيف حػدكدىا 
رتحريػػػؽ الكا عػػػى اإلاراميػػػى كال يتحرػػػؽ الرصػػػد الانػػػائ  إال إذا كػػػاف الاػػػان  يعمػػػـ رالعناصػػػر 

لاليى لرياـ الاريمػىف فػ ذا كػاف اػاىال رػذلؾ فػال يتحرػؽ الرصػد الانػائ  كاميػو ياػ  أف ال
يكػػكف التػػاار امػػى درايػػى أنػػو فػػ  حالػػى تك ػػؼ اػػف الػػدفي ككػػذا كافػػى الظػػركؼ التػػ  تكػػكف 
الاريمػػىف إذ ال يعػػد مىملػػا رالتػػدليس إذا ارتكػػ  ىػػذا الشػػخص أحػػد الفعػػاؿ المػػذككرإ لػػاررا 

 ى تك ؼ اف الدفي.كىك ال يعمـ أنو ف  حال

                                                           
 . 64الراي اللارؽف ص  فاتاؾ صررينى 1
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دراؾ ريػػدؼ رمػػكغ غػػرض معػػيفف فػػ ذا اتايػػت اإلرادة:  ىػػ  نشػػاط نىلػػ  يصػػدر مػػف كاػػ  كام
ىػػػذه اإلرادإ المدركػػػى اػػػف امػػػـ لتحريػػػؽ الكا عػػػى اإلاراميػػػى رلػػػيطرتيا امػػػى اللػػػمكؾ المػػػادم 

 لماريمى كتكاييو نحك تحريؽ النتياى أماـ الرصد الانائ .
 القصد الجنائي الخاص:  -

الرصػػد الانػػائ  العػػاـ لريػػاـ اريمػػى اإلفػػالس رالتػػدليسف رػػؿ الرػػد مػػف تػػكافر نيػػى ال يكىػػ  
خاصى لدل الاان  كى  نيى التدليس كاإلضرار رالدائنيفف كالرصد الانػائ  ىػك الةايػى التػ  

 يصمكا إلييا الىااؿ مف كراء فعمو.
تاػػاه إذف فػاإلفالس رالتػػدليس اريمػػى امديػػى تتطمػػ  لرياميػػا  صػػدا انائيػػا خاصػػا كىػػك ا

نيى المىمس إلػى اإلضػرار رالػدائنيف لػكاء ر نرػاص أصػكلو رةيػر حػؽ أك زيػادإ خصػكموف أك 
ر خىػػػاء أك ر اػػػداـ أك تةييػػػر الػػػدفاتير التػػػ  يلػػػتدؿ ريػػػا امػػػى حريرػػػى مركػػػزه كمرػػػدار أصػػػكلو 

 .   1كخصكمو
 العقوبات المقررة لجريمة اإلفالس بالتدليس:  المطمب الثاني

ا رػػا امييػػاف إال أف الرػػانكف يرضػػ  رالعرػػا  متػػى إ ترنػػت ال يعترػػر اإلفػػالس اريمػػى مع
راإلفالس أفعاال تنطكم امػى تػدليس أك خطػأ الػيـف لمػا تتضػمنو ىػذه الفعػاؿ مػف إضػرار 
رالػػدائنيفف كرالنلػػرى لمعرػػا  فيػػك الاػػزاء المك ػػي امػػى كػػؿ شػػخص تثرػػت إدانتػػو رىعػػؿ ارمػػو 

يى أالىػػػرع الكؿفف كالعركرػػػات المشػػػرع رػػػنص  ػػػانكن ف منيػػػا مػػػا يتمثػػػؿ فػػػ  العركرػػػات الصػػػم
 التكميميى أ الىرع الثان ف.

 
 
 
 

                                                           
المطيؼف ارائـ اإلفالس ف  التشريي الازائرمف مذكرإ لنيؿ شيادإ المالتر ف  الحركؽف كميى الحركؽ ضيؼ اهلل ارد  1

  .66ف ص4064كالعمـك اللياليىف اامعى محمد خيضرف رلكرإ 
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 العقوبات األصمية:  الفرع األول
 06ىػػ  التػػ  ياػػكز الحكػػـ ريػػا دكف أف ترتػػرف أيػػى اركرػػى أخػػرل حلػػ  المػػادإ 

مػػف  ػػانكف العركرػػات الازائػػرم. كالعركرػػات المرػػررإ المرػػررإ لمشػػخص الطريعػػ  أأكالف 
 تختمؼ اف العركرات لمشخص المعنكم أ ثانياف. 

 أوال: العقوبات المقررة المقررة لمشخص الطبيعي 
 صميى ف  مادإ الانايات ى :معدلى العركرات ال 05المادإ 
 .اإلاداـ -1
 .اللاف المؤرد -2
ف 5اللػػػػػاف المؤ ػػػػػت لمػػػػػدإ تتػػػػػراكح رػػػػػيف خمػػػػػسأ -3

 ف لنى.40لنكات كاشركفأ
 العقوبات األصمية في مادة الجنح ىي:

الحرس مدإ تتااكز شيريف إلى خمس لنكات ماادا الحاالت الت  يررر فييا  -
 الرانكف ف  حدكد أخرل.

 دج.  40.000الةرامى الت  تتااكز  -
   العقوبات األصمية في مادة المخالفات ىي:

دج  4000الحرس مف يـك كاحد امػى ال ػؿ إلػى شػيريف امػى الكثػرف الةرامػى مػف  -
 دج. 40.000إلى 
مكررأاديػػدإف إف اركرػػات اللػػاف المؤ ػػت ال تمنػػي الحكػػـ رعركرػػى الةرامػػى.  5المػػادإ 

ف تثرػػػػت ملػػػػؤكليتو الرتكػػػػا  اريمػػػػى التىمػػػػيس رالتػػػػدليس ف كػػػػؿ مػػػػ1: أمعدلػػػػىف444المػػػػادإ 
دج إلػػػى     600.000ف لػػػنكات كرةرامػػى ماليػػػى مػػف 5ف إلػػػى خملػػى أ6رػػالحرس مػػػف لػػنى أ

 دج.500.000
                                                           

اركرى الةرامىف إلتردؿ  44-04مف  انكف العركرات رمكا  المر  444أضاؼ المشرع الازائرم تعديؿ المادإ  1
 رالتىميس. مصطمي اإلفالس 
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كياػػػكز اػػػالكإ امػػػى ذلػػػؾ أف يرضػػػ  امػػػى المىمػػػس رالتػػػدليس رالحرمػػػاف مػػػف حػػػؽ أك 
ف امػػػى 6إ لػػػنى أمػػػف ىػػػذا الرػػػانكف لمػػػد 6مكػػػرر  2أكثػػػر مػػػف الحرػػػكؽ الػػػكاردإ فػػػ  المػػػادإ 

 ف امى الكثر.5ال ؿ كخمس لنكات أ
أمعدلػىف يعا ػ  الشػركاء فػ  التىمػيس رالتػدليس رالعركرػات المنصػكص  :384المادة 

 مف ىذا الرانكفف حتى كلك لـ تكف ليـ صىى التاار. 444امييا ف  المادإ 
ف لػنكات كرةرامػى 5ف إلػى خمػس أ6أمعدلىف يعا ػ  رػالحرس مػف لػنىأ :386المادة 
 دج كؿ مف إنتزع ارار مممككا لمةير كذلؾ فملو أك رطريؽ التدليس. 4000ماليى مف 

كما يتامػى أف المشػرع لػـ يرػيف الفعػاؿ المككنػى لاريمػى التىمػيس رالتػدليس فػ   ػانكف 
كاؿف ك إنمػػا أحػػاؿ ذلػػؾ امػػى الرػػانكف العركرػػات مثممػػا ىػػك الحػػاؿ اميػػو فػػ  أىػػـ اػػرائـ المػػ

التاػػارم أم أنػػو اكتىػػى رالعرػػا  امػػى ىػػذه الاريمػػى فػػ   ػػانكف العركرػػاتف كأحػػاؿ تاريميػػا 
 .1امى الرانكف التاارم

 ثانيا: العقوبات المقررة لمشخص المعنوي.
المعػػدؿ كالمػػتمـ لرػػانكف  4066-66-60المػػؤرخ فػػ   65-06لرػػد أ ػػر الرػػانكف ر ػػـ 

مكػػرر  56رم الملػػؤكليى الازائيػػى لمشػػخص المعنػػكم ككرلػػيا فػػ  المػػادإ العركرػػات الازائػػ
منػػو التػػ  تػػنص امػػى أف :''...يكػػكف الشػػخص المعنػػكم ملػػؤكال ازائيػػا اػػف الاػػرائـ التػػ  
ترتكػػ  لحلػػارو مػػف طػػرؼ أايزتػػو أك ممثميػػو الشػػراييف انػػدما يػػنص الرػػانكف امػػى ذلػػؾ'' 

 ت الىرنل . مف  انكف العركرا 646كىذا النص مرترس مف المادإ 
المعػػدؿ كالمػػتمـ لرػػانكف العركرػػات ليرػػرر  4004-64-40كاػػاء الرػػانكف المػػؤرخ فػػ  

 4مكػػرر  664ملػػؤكليى الشػػخص المعنػػكم اػػف اريمػػى التىمػػيس رالتػػدليس رمكاػػ  المػػادإ 
 منو. 
 

                                                           
خميى  اماؿ ارد الناصرف ارائـ اإلفالس ف  التشريي الازائرمف مذكرإ لنيؿ شيادإ المالتر ف  الحركؽف كميى الحركؽ  1

 .   64ف ص4066كالعمـك اللياليىف اامعى  اصدم مرراحف كر مىف 
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كمػػػػف خػػػػالؿ كػػػػؿ مػػػػا لػػػػرؽ ذكػػػػره نلػػػػتنتج أنػػػػو إذا مػػػػا  امػػػػت ملػػػػؤكليى أحػػػػد أايػػػػزت 
ييف الرتكارػػػو اريمػػػى التىمػػػػيس رالتػػػدليس ككػػػاف ذلػػػػؾ الشػػػخص المعنػػػكم أك ممثميػػػو الشػػػػرا

 .  1لحلا  الشخص المعنكم فيلتنتج ذلؾ حتما  ياـ ملؤكليى ىذا الار
 العقوبات التكميمية:  الفرع الثاني

العركرات التكميميى ى  الت  ال ياكز الحكـ رياف ملترمى اف العركرى الصميى حلػ  
 مف  انكف العركرات الازائرم.  06المادإ 
: أاديػػدإف '' يتمثػػؿ الحرمػػاف مػػف 6مكػػرر 02أكرد الرػػانكف ىػػذه العركرػػات فػػ  المػػادإ  

 ممارلى الحركؽ الكطنيى كالمدنيى كالعائميى ف : 
  العزؿ أك اإل صاء مف اميي الكظائؼ كالمناص  العمكميى الت  ليا اال ى رالاريمىف 
 .الحرماف مف حؽ اإلنتخا  أك الترشي كمف حمؿ أم كلاـ 
  الىميػػى لف يكػػكف ملػػاادا محمىػػاف أك خريػػراف أك شػػاىدا امػػى ارػػد أك شػػاىد أمػػاـ اػػدـ

 .الرضاء إال امى لريؿ اإللتدالؿ
   الحرماف مف الحؽ ف  حمؿ اللمحىف كف  التدريسف كف  إدارإ مدرلىف أك الخدمػى فػ

 .مؤللى لمتعميـ ركصىو ألتاذا أك مدرلا أك مرا را
 .اادـ الىميى أف يككف كصيا أك  يم-
 لركط حركؽ الكاليى كميا أ رعضيا.-

فػ  حالػى الحكػـ رعركرػى انائيػىف ياػ  امػى الراضػ  أف يػأمر رالحرمػاف مػف حػػؽ 
ف لػػػنكاتف 60أك أكثػػػر مػػػف الحرػػػكؽ المنصػػػكص امييػػػا أاػػػاله لمػػػدإ أ صػػػاىا اشػػػر أ
 .2تلرم مف يـك إنرضاء العركرى الصميى أك اإلفراج اف المحكـك اميو

 

                                                           
 . 62المراي اللارؽف ص  1
ف أاريدإ 4004ديلمرر  40المؤرخ ف   44-04 ـ مف  انكف العركراتف أضيىت رالرانكف ر  6ف مكرر 02المادإ  2

  ف.46رلميى ادد 
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 التكميمية لمشخص الطبيعي.أوال: العقوبات 
نػػص المشػػرع الازائػػرم امػػى ارػػكرتيف تكميميتػػيف لمشػػخص الطريعػػ  أكليمػػا تتمثػػؿ فػػ  

مػػػػف  ػػػػانكف العركرػػػػات  444الحرمػػػػاف مػػػػف رعػػػػض الحرػػػػكؽ المنصػػػػكص امييػػػػا فػػػػ  المػػػػادإ 
الازائػػػرم كثانيتيػػػا تتمثػػػؿ فػػػ  نشػػػر أك تعميػػػؽ الحكػػػـ رػػػاإلرادإ المنصػػػكص امييػػػا فػػػ  المػػػادإ 

 رانكف.مف نىس ال 444
 الحرمان من ممارسة الحقو  الوطنية والمدنية والعائمية.-1

 اللالىى الذكر أمعدلىف 444طررا لممادإ 
ياػػكز اػػالكإ امػػى ذلػػؾ أف يرضػػ  امػػى المىمػػس رالتػػدليس رالحرمػػاف مػػف حػػؽ أك أكثػػر 

مف ىذا الرانكف لمدإ لػنى امػى ال ػؿ كخمػس  06مكرر  02مف الحركؽ الكاردإ ف  المادإ 
 امى الكثر.ف لنكات 5أ

ك رػػػالراكع إلػػػػى نػػػص المػػػػادإ اللػػػػالىى الػػػذكر ناػػػػدىا شػػػػرحت المرصػػػكد رالحرمػػػػاف مػػػػف 
ممارلػػػى الحرػػػكؽ الكطنيػػػى كالمدنيػػػى كالعائميػػػى حيػػػت نصػػػت: '' يتمثػػػؿ الحرمػػػاف مػػػف ممارلػػػى 

 الحركؽ الكطنيى كالعائميى'' ف :
العػػػػػزؿ أك اإل صػػػػػاء مػػػػػف اميػػػػػي الكظػػػػػائؼ كالمناصػػػػػ  العمكميػػػػػى التػػػػػ  ليػػػػػا اال ػػػػػى   -6

   .رالاريمى
 الحرماف مف حؽ اإلنتخا  أك الترشي كمف حمؿ أم كلاـ. -4
اػدـ الىميػى لف يكػكف ملػاادا محمىػاف أك خريػراف أك شػاىدا امػى ارػد أك شػاىد أمػػاـ  -4

 .الرضاء إال امى لريؿ اإللتدالؿ
 .ادـ الىميى أف يككف كصيا أك  يما -6
 نشر أك تعميؽ الحكـ راإلدانى. -5
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أاديػػػدإف مػػػف  ػػػانكف العركرػػػات  4مكػػػرر 64امييػػػا المػػػادإ ىػػػ  اركرػػػى تكميميػػػى نصػػػت 
الازائرم تنص امى مايم : '' انػدما يعا ػ  شػخص معنػكم ركاحػدإ أك أكثػر مػف العركرػات 

مكػػررف فػػ ف خمػػؽ إلتزامػػات المترترػػى امػػى ىػػذا  64التكميميػػى المنصػػكص امييػػا فػػ  المػػادإ 
ف لػنكات 5خمػسأف إلػى 6الحكـ مف طرؼ شخص طريعػ  يعا ػ  اميػو رػالحرس مػف لػنىأ

 .1دج 500.000دج إلى  600.000كرةرامى ماليى مف 
ك يمكػػػف كػػػذلؾ التصػػػريي رالريػػػاـ الملػػػؤكليى الازائيػػػى لمشػػػخص المعنػػػكم اػػػف الاريمػػػى 

ف كيتعػػرض  مكػػرر 56المػػذككرإ أاػػالهف كذلػػؾ حلػػ  الشػػركط المنصػػكص امييػػا فػػ  المػػادإ 
 مكرر. 64امييا ف  المادإ ف  ىذه الحالى إلى اركرى الةرامى حل  الكيىيات المنصكصى

يشػػػترط لتطريػػػؽ ىػػػذه العركرػػػى أم نشػػػر أك تعميػػػؽ الحكػػػـ ر دانػػػى أف تكػػػكف مرػػػررإ رػػػنص 
 .2صريي ف  الرانكف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
حداد يلمينىف ارائـ اإلفالس ف  الرانكف التاارم الازائرمف مذكرإ تخرج لنيؿ شيادإ المالتر ف  الحركؽف كميى  1

  .44ف ص 4064الحركؽ كالعمـك اللياليىف اامعى ارد الرحماف ميرإف راايىف
  .44ارؽف ص اتاؾ  صررينىف المراي الل2
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 جريمة اإلفالس بالتقصير:  المبحث الثاني
يعترر التىميس رالترصػير اريمػى انائيػى ترػي مػف المىمػس لػكاء كػاف شخصػا طريعيػا أك 
معنكيػػاف تنػػتج اريمػػى اإلفػػالس رالترصػػير اػػف ارتكػػا  المػػديف خطػػأ فػػ  التلػػيير أك إىمػػاال 
منػػػو دكف اشػػػتراط لػػػكء نيتػػػوف فيكىػػػ  تحرػػػؽ النتياػػػىف كالمحكمػػػى ىػػػ  التػػػ  تثرػػػت الخطػػػاء 

                                                                                       المرتكرى كترض  رالتىميس.     
متػػػى تػػػكافرت الركػػػاف الخاصػػػى راريمػػػى اإلفػػػالس رالترصػػػيرأالمطم  الكؿففيمكػػػف    

    تلميط العركرات المرررإ ليا ف   انكف العركرات كالرانكف التاارمأالمطم  الثان ف.                    
 األركان الخاصة بجريمة اإلفالس بالتقصير                                    :  المطمب األول

اإلفالس رالترصير ف  تمؾ الارائـ العمديى الناتاػى اػف خطػأ أك إىمػاؿ فػاحشف  يتمثؿ
ففينلػػػػػػ  إلػػػػػػى التػػػػػػاار فعػػػػػػؿ مػػػػػػف الفعػػػػػػاؿ التػػػػػػ  حػػػػػػددتيا 1ال يشػػػػػػترط فيػػػػػػو لػػػػػػكء الرصػػػػػػد

 2الرانكف التاارم. مف 446-440المادتيف
فكالػػركف )الفاارع األول كاميػػو ياػػ  التعػػرض لمػػركف المػػادم لاريمػػى اإلفػػالس رالترصػػير

 )الفرع الثاني .المعنكم ليذه الاريمى 
 الركن المادي لجريمة اإلفالس بالتقصير:  الفرع األول

ز ففميػ 3يعد اإلفػالس رالترصػير ضػمف الاػرائـ الانائيػى التػ  ال ترتكػ  إال مػف التػاار
مػف  ػانكف  440المشرع الازائرم ريف صكرتيف مف التىمػيس رالترصػيرفحيت نصػت المػادإ 

التاػػػارم الازائػػػرم امػػػى الصػػػػكرإ الكلػػػىف كالتػػػ  تتمثػػػؿ فػػػػ  التىمػػػيس رالترصػػػير الكاػػػػكر  
مػػف نىػػس الرػػانكفف نصػػت امػػى الصػػكرإ الثػػان  أال كىػػ  التىمػػيس  446ف أمػػا المػػادإ )أوال 

 .)ثانيا رالترصير الاكازم

                                                           
    555فص6222ف دار الكت  الرانكنيىف04لمير الميفف اإلفالس معمرا اميو رأحدت أحكاـ محكمى النرضف الطرعى 1
. 654-654كردإ دالؿف المراي اللارؽف ص   2

  

ص ف  اإلفال فيالتلكيىك الرانكف الازائرم الطرعىف الثانيى ديكافف المطركاات الاامعيى الازائرف  2007فناديى فكضيؿ 3
26-25. 
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 banqueroute simpleوال: حاالت التفميس بالتقصير  الوجوبي:أ
obligatoire  

نمػػا يكىػػ  تػػكافر  إف اريمػػى التىمػػيس رالترصػػيرفال تتضػػمف رالضػػركرإ تػػدليس المػػديفف كام
. كلػػػمطى 440.كيعترػػػر التىمػػػيس إاراريػػػا فػػػ  الحػػػاالت اللػػػري المػػػذككرإ فػػػ  المػػػادإ 1الخطػػػأ

 ك كع الفعاؿ. كىذه الحاالت ى :المحكمى ال تتعمؽ إال رالتأكد مف 
 إذا ثرت أف مصاريؼ المديف الشخصيى أك مصاريؼ تاارتو مىرطى.

 إذا التيمؾ مرالل اليمى ف  امميات الصدفى الرحتى أك ف  امميات كىميى.
إذا كػػاف  ػػد  ػػاـ رمشػػتريات إلاػػادإ الريػػي رأ ػػؿ مػػف لػػعر اللػػكؽف ررصػػد تػػأخير إثرػػات 

لرصػػػد نىلػػػو كلػػػائؿ مؤديػػػى لإلفػػػالس ليحصػػػؿ امػػػى تك ىػػػو اػػػف الػػػدفيف أك الػػػتعمؿ را
 المكاؿ.

إذا  ػػػاـ رعػػػد التك ػػػؼ اػػػف الػػػدفيف رتلػػػديد ديػػػف أحػػػد الدائنيففإضػػػرارا رامااػػػى الػػػدائنيف. 
 كتطرؽ ىذه الحالىف لكاء  صد اإلضرار رالامااى أك لـ يرصد.

 إذا كاف  د أشير إفاللو مرتيف ك أ ىمت التىميلتاف رلر  ادـ الصكؿ.
 يكف  د أملؾ أيى حلارات مطاررى لعرؼ المينىفنظرا لىميى تاارتو. إذا ما لـ

 .2إذا كاف  د مارس مينتو خالفا لحظر  انكن 
يترػػػيف مػػػف ىػػػذه المػػػادإ أف الػػػركف المػػػادم لاريمػػػى التىمػػػيس رالترصػػػير الكاػػػكر  يتػػػكافر 

 مف الرانكف التاارم اللالؼ الذكر. 440ر حدل الحاالت المعينى ف  المادإ 
اللػػػالىى  440ف المنصػػػكص امييػػػا فػػػ  المػػػادإ 04ىػػػذه الحػػػاالت اللػػػرعىأ يرصػػػد مػػػف

 الذكر ى  كالتال :
 

                                                           

ROBLOT(R) 1:op .cit.p252. 
ف ص 4446راشد راشدف الكراؽ التااريى اإلفالس كالتلكيى الرضائيى ف  الرانكف التاارمف الطرعى اللارعىف ر ـ النشر 2

444  . 
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 الحالة األولى: اإلفراط في المصاريف الشخصية.
تشمؿ ىذه المصاريؼ كؿ مػا ينىرػو التػاار امػى نىلػو كامػى ألػرتوف لػكاء كانػت تمػؾ  

 النىرات ضركريى كالكؿ كالممرس كالملكف أـ مارد مصاريؼ كماليى.
ال يشػػترط لكػػ  تتحرػػؽ الاريمػػى أف ترمػػل المصػػاريؼ المتردمػػى نلػػرى معينػػى مػػف أصػػكؿ 
المىمػػس أك أرراحػػػو. إنمػػػا يكىػػ  أف تػػػرل محكمػػػى المكضػػػكع رحلػػ  ترػػػديرىا أنيػػػا راىضػػػى ال 
تتنال  رينيا كريف الحالى الماليى لممىمسف تلترشد ف  ىػذا الترػدير رااترػارات مختمىػى تػدخؿ 

 .1اإلاتماا  الذم يشةمو التاار كااداتوف  حلارياف مثؿ المركز 
 الحالة الثانية: استيالك مبالغ باىضة.

تتمثػػػؿ ىػػػذه الحالػػػى فػػػ  الػػػتيالؾ مرػػػالل راىضػػػى فػػػ  اللعػػػا  التػػػ  يكػػػكف فييػػػا لمحػػػظ 
الىضػػؿ الكؿ فػػ  تحديػػد مػػف يكلػػ  كمػػف يخلػػرف كػػذلؾ أامػػاؿ اليانصػػي ف يػػراد رأامػػاؿ 

ا التاار امى المكشكؼ كينػكم تصػىيتيا ررػرض الركرصىف كأاماؿ الكىميى تمؾ الت  يعردى
 أك دفي فركؽ اللعار.

 الحالة الثالثة: البيع بأقل سعر.
حيت تتمثؿ ف  الريػي رأ ػؿ لػعر إذا ا تػرض مرػالل أك إصػدار أكرا ػا ماليػى أك الػتعمؿ 
 طرؽ أخرل مما يكا  الخلائر الشديدإ لحصكلو امى النركدف حتى يؤخر إشيار إفاللو.

 الرابعة: التمييز بين الدائنين.الحالة 
كتتمثؿ ىػذه الحالػى فػ  أف المىمػس إذا حصػؿ امػى الصػمي رطريػؽ التػدليسف ياػ  أف 
يكػػكف ىنػػاؾ صػػميف كأف يكػػكف طريػػؽ امػػى ىػػذا الصػػمي ىػػك التػػدليسف يتحرػػؽ التػػدليس فػػ  
كػػػؿ مػػػرإ يرػػػي مػػػف المىمػػػس فعػػػؿ يصػػػدؽ اميػػػو ىػػػذا المىػػػظف حتػػػى لػػػك كػػػاف امػػػى دراػػػى مػػػف 

يػػكىـ دائنيػػو رأىميػػى أصػػكلو  أك  مػػى خصػػكموف كالحػػاالت اللػػاررى كاردإ امػػى الخطػػكرإف فرػػد 
 لريؿ الحصر.

                                                           
اراءات اإلفالس منشأإ المعارؼف اإللكندريىف ارد الحميد الشكارر ف1   . 65صف6225شركط الحكـ ر شيار اإلفالس كام
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الحالاااة الخامساااة: إشااايار إفاااالس التااااجر مااارتين إقفاااال التفمساااتان بسااابب عااادم كفاياااة 
 األصول.

تتمثؿ ىذه الحالى فػ  محاكلػى المشػرع الازائػرم فػ  تيديػد التػاار كتحػذيره مػف أف يرػي 
انيػػى إال إذا ااترػػر إفاللػػو لممػػرإ الثانيػػى إفػػالس رالترصػػير حتػػى كلػػك فػػ  اإلفػػالس لممػػرإ الث

 . 1ارتك  لمككا يندرج ضمف اإلفالس رالترصير الاكازم
الحالااة السادسااة: عاادم إمساااك التاااجر أليااة حسااابات مطابقااة لعاارف المينااة نظاارا  

 ألىمية تجارتو.
ف فالتػػاار الػػذم ال تتمثػػؿ ىػػذه الحالػػى امػػى كػػؿ تػػاار أف يمتػػـز رملػػؾ دفػػاتره التااريػػى

يممػػػؾ أك لػػػـ يملػػػؾ أيػػػى حلػػػارات مطاررػػػى لعػػػرؼ المينػػػى نظػػػرا لىميػػػى تاارتػػػو يعػػػد مرتكرػػػا 
لاريمػػى اإلفػػالس رالترصػػير الكاػػكر . تتمثػػؿ ىػػذه الحلػػارات أك الػػدفاتر التااريػػى فػػ  دفتػػر 

 مف الرانكف التاارم. 60ك 02اليكميى الذم ااء ف  المادإ 
 جر لمينتو مخالفا لحظر منصوص عميو في القانون.الحالة السابعة:  ممارسة التا

تتمثػػؿ ىػػذه الحالػػى فػػ  إلػػزاـ المشػػرع الازائػػرم الشػػخص الػػذم يمػػارس التاػػارإ أف يكػػكف 
مػػػف الرػػػانكف التاػػػارمف اميػػػو فالتػػػاار الػػػذم  62ملػػػاال فػػػ  اللػػػاؿ التاػػػارم طررػػػا لممػػػادإ 

لػى إفاللػو لنظػاـ يمارس التاارإ دكف أف يككف ملاال ف  اللاؿ التاػارمف يخضػي فػ  حا
 اإلفالس كف  نىس الك ت يعد مىملا رالترصير الكاكر .

رالنلرى ليذه الحػاالت المػذككرإ يعػد مرتكريػا مىملػا رالترصػير الكاػكر ف رمعنػى أنػو إذا 
ثرػػت أمػػاـ المػػديف إلحػػدل الحػػاالتف كتػػكافر لديػػو الرصػػد الانػػائ  اتاػػاه النيػػى نحػػك أحػػدات 

 444تك يػي العركرػات المنصػكص امييػا فػ  المػادإ  الضرر رالدائنيفف كا  امى الراضػ 
 .2مف  انكف العركرات الازائرمف دكف أف يككف لو لمطى التردير ف  ذلؾ

 
                                                           

 .424-425المراي اللارؽف ص   1
  644ف ص6242أحمد محرز نظاـ اإلفالس ف  الرانكف التاارم الازائرمف الطرعى الىنيىف الراىرإف  2
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يطرؽ ىذا النص لكاء  صد التاار اإلضرار ركتمػى الػدائنيف أك لػـ يرصػد ذلػؾف يكتىػ  
الػنص  لتطريرو أف تككف كتمى الػدائنيف  ػد تضػررت مػف الىعػؿف كػذلؾ ال يشػترط فػ  تطريػؽ

 .1أف يككف الدائف االما رتك ؼ مدينو اف الدفي
رالنظر إلى ىػذه اللػمككات التػ  أكردىػا الرػانكف امػى لػريؿ المثػاؿف الػذم يتأمميػا ياػد 
أف اميعيػػػا تػػػدخؿ تحػػػت الراكنػػػىف كاػػػدـ اإلحتيػػػاط ك اإلىمػػػاؿف كىػػػ  الصػػػكر التػػػ  تميػػػز 

 .2الارائـ الخطئيى رصىى اامى
 Banqueroute simpleير  الجوازي: ثانيا: حاالت التفميس بالتقص

facultative 
تػػرؾ المشػػرع الازائػػرم لمراضػػ ف لػػمطى ترػػدير مػػا إذا كػػاف لػػمكؾ المػػديفف ملػػتحرا     

 أال كى :  440اركرى ازائيى أـ الف كذلؾ ف  الحاالت التاليى الت  ذكرتيا المادإ 
الضػخامى رالنلػرى لكضػعو إذا كاف المديف  د أرـر لحلا  الةيػرف تعيػدات ثرػت أنيػا رالةػى  -

انػد التعا ػدف مػف غيػر أف يتراضػى مرارميػا شػيئا. كػأف تلػح  امػى التػاار لػىاتج اديػػدإف 
 كيررميا دكف أف يككف لديو مرارؿ كفائيا.

 إذا كاف  د حكـ ر فاللوف دكف أف يككف  د كفى رالتزاماتو المترترى اف صمي لارؽ. -
 65حالػػى التك ػػؼ اػػف الػػدفي خػػالؿ  إذا لػػـ يكػػف  ػػد صػػرح لػػدل كتارػػى ضػػرط المحكمػػى اػػف -

 يكمياف دكف اذر مشركع.
إذا لـ يكف  ػد حضػر رشخصػو لػدل ككيػؿ التىميلػى فػ  الحػكاؿ ك المكاايػد المحػددإف دكف  -

 اذر مشركع.

                                                           
ال تتحمؿ امااى الدائنيف مصاريؼ رفي الداكل الانائيى مف النيارى العامى ف  اريمى اإلفالس رالترصير  مالحظة:  1

مف الرانكف  444ياكز لمخزينى العامى الراكع اميو إال رعد حؿ اتحاد الدائنيفأالمادإ كف  حالى إدانى المىمس ال
التاارمفف أما إذا رفعت الداكل مف طرؼ أحد الدائنيف ف  ض  ر دانى المىمس ف ف مصاريؼ الداكل تتحمميا الخزينى 

ري امى ااتؽ الدائف الذم رفعيا العامى أما ف  حالى العكس أم ف  حالى رراءتو مف التيمى ف ف مصاريؼ الداكل ت
 مف الرانكف التاارم الازائرمف.        444طررا لممادإأ

 . 624ف المراي اللارؽف ص  منصكر رحمان  2
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كرالنلػػرى لمشػػركات التػػ  تشػػتمؿ  امػػى شػػركاء ملػػؤكليف ملػػؤكليى تضػػامنيى اػػف ديػػكف 
رتكريف لمتىميس رالترصيرف إذا لـ يصػرحكا الشركىف فياكز أف يعترر الممثمكف الرانكنيكفف م
يكمػا اػف حالػى التك ػؼ اػف الػدفي ف دكف  65لدل كتارى ضػرط المحكمػى المختصػى خػالؿ 

اذر مشركعف أك لـ يتضػمف ىػذا التصػريي  ائمػى رالشػركاء المتضػامنيف مػي ريػاف ألػمائيـ 
 ك مكاطنيـ.

رف ذلػػؾ رأيػػى نيػػى إذا كانػػت حلػػاراتو نا صػػى أك غيػػر مملػػككى رانتظػػاـف دكف أف يرتػػ -
 .  1إحتياليى

مػف الرػانكف التاػارم الازائػرم اللػالىى الػذكرف نلػتنتج أنػو تكاػد  446مف نص المػادإ 
 ف حاالت لمتىميس رالترصير الاكازم كى  كالتال :05خملى أ

  الحالة األولى: عقد التاجر تعيدات لحساب الغير يثبت أنيا بالغة الضاخامة بالنسابة
 بغير أن يتقاضى مقابميا شيئا.لوضعو عند التعاقد 

اللػالىى  446لرد نص المشرع الازائرم امى ىػذه الحالػى فػ  الىرػرإ الكلػى مػف المػادإ 
الػذكرفمف الرػانكف التاػارم الازائػرمف فالتعيػدات الػػكاردإ فػ  ىػذه الحالػى تػدخؿ فػ  إطارىػػا 

ندات تااريػػى اميػػي اإللتزامػػات  التػػ  يررميػػا التػػاار لحلػػا  الةيػػر رػػدكف مرارػػؿف كرركلػػو لػػ
ملػػػػحكرى اميػػػػى رػػػػدكف أف يكػػػػكف  ػػػػد حصػػػػؿ امػػػػى مرارػػػػؿ الكفػػػػاءف أك ترػػػػرع لمةيػػػػر رػػػػرعض 
أمكالوفأك تردمو كىالتو رػدكف مرارػؿ لضػماف ديػف شػخص آخػرف أك رىػف مالػو ليػذا الةػرض 
فاميي ىذه الفعاؿ مف شأنيا اإلضرار رحركؽ الدائنيف لما تنرصو مف المكاؿ الت  تشػكؿ 

أنيػػا ال تعترػػر كاارػػى إلرادإ المشػركع التاػػارمف رػػؿ العكػػس فيػػ  تزيػػد  ضػمانا لحرػػك يـف كمػػا
 مف أارائو دكف أف ينتج انيا أيى منىعى لو.

 
 

                                                           
  .444ص ف راشد راشد: المراي اللارؽ 1
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 .الحالة الثانية: الحكم بإفالس التاجر دون أن يكون قد أوفى بالتزاماتو 
تتمثػؿ ىػػذه الحالػػى فػػ  أف اللػر  الػػذم دفػػي المشػػرع الازائػرم إلدراج مثػػؿ ىػػذه الحالػػى 

حاالت التىميس رالترصيرف ىك إخالؿ التاار رااللتزامات المترترى امى ااترػوف رعػد أف ف  
منحػػػو المشػػػرع فرصػػػى إدارإ أمكالػػػو كمراشػػػرإ نشػػػاطو مػػػف اديػػػدف كرالتػػػال  فػػػ  حالػػػى تحرػػػؽ 
إفالس التاار مرإ ثانيى فيذا يعنػ  أنػو لػـ يكػكف اػديرا رمنحػو تمػؾ الىرصػىف كالػتمراره فػ  

 كؽ الدائنيف لمخطر.إدارإ مشركاو يعرض حر
  الحالااة الثالثااة: عاادم قيااام التاااجر بالتصااريح لاادم مكاتااب ضاابط المحكمااة عاان حالااة

 التوقف عن الدفع.
تتمثػػؿ ىػػذه الحالػػى فػػ  التػػزاـ التػػاار رالتصػػريي لػػدل كاتػػ  ضػػرط المحكمػػى اػػف حالػػى 

يكمػػػا. كياػػػ  أف يرفػػػؽ رطريعػػػى الحػػػاؿ اإل ػػػرار رػػػالتك ؼ اػػػف  65تك ىػػػو اػػػف الػػػدفي خػػػالؿ 
مػػػف الرػػػانكف التاػػػارم الازائػػػرم امػػػى أنػػػو: '' يتعػػػيف أف يرفػػػؽ  464في حلػػػ  المػػػادإ الػػػد

راإل رار المذككرف االكإ امى الميزانيى كحلا  التىميس رالترصيرف لف الحكمػى مػف ترريػر 
ذلػػؾ االلتػػزاـ ىػػك أف المشػػرع رأل أنػػو مػػف الخطػػر أف يررػػى المىمػػس امػػى رأس تاارتػػو رعػػد 

اندئػذ أف أمكالػو لػتؤكؿ حتمػا إلػى الػدائنيف فػ ف لػـ يعمػؿ امػى  تك ىو اف الدفيف لنو يعمـ
 الكيد ريـ فعمى ال ؿ تيف ازيمتو كال يعتن  كثيرا رحلف إدارإ أامالو.

إال أنػػو فػػ  حالػػى كاػػكد مػػاني مشػػركع كمػػا ذكػػر المشػػرع الازائػػرم فػػ  ىػػذه الىرػػرإ مػػف 
االلتػزاـف ف نػو يعىػ  مػف العرػا ف اللالىى الذكرف يحكؿ اند  ياـ التػاار ريػذا   446المادإ 

أمػػػا الريانػػػات الػػػكاردإ فػػػ  إ ػػػرار التك ػػػؼ اػػػف الػػػدفي أك الميزانيػػػى صػػػحيحى أك الف كال ر ارػػػى 
لمحكمى النرض امييا ف  ىذا الشأف إنمػا ياػ  امػى محكمػى المكضػكع أف ترػيف اللػرا  

ال ااترر معيرا.  الت  تلتند إلييا ريانا كافياف كام
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 د حضور التاجر بشخصو لدم وكيل التفميسة.الحالة الرابعة: ع 
تتمثؿ ىذه الحالى امى أف الرانكف أكا  امػى ككيػؿ التىميلػى لػماع أ ػكاؿ المىمػس 

مػف الرػانكف التاػارم الازائػرم  445فيمػا يتعمػؽ رالميزانيػى كأحػكاؿ التىمػيس طررػا لممػادإ 
أم فػػ  كمػػا أكاػػ  امػػى المىمػػس الحضػػكر رشخصػػو فػػ  الحػػكاؿ كالمكاايػػد المحػػددإف 

أكؿ ااتمػػػاع يعرػػػده ككيػػػؿ التىميلػػػى لممػػػداكاإ فػػػ  مػػػاؿ التىميلػػػىف كالحكمػػػى مػػػف ذلػػػؾ أف 
المىمػس ىػػك أكثػػر النػػاس درايػػى رمركػػزه المػػال  كالنتػػائجف ككػػذلؾ ريػػاف التعيػػدات الخاراػػى 

 مف ميزانيى آخر لنى ماليى أخرلف الكثائؽ التاليى تحرر رتاريو اإل رار:
 .رياف المكاف -6
 .لخاراى اف الميزانيىرياف التعيدات ا -4
رياف ر م  رالحركؽ كالديكف مي إيضاح الـ كمكاطف كؿ مف الدائنيف مرفؽ ررياف  -4

 .أمكاؿ كديكف الضماف
 .ارد مختصر لمكاؿ المؤللى -6
كؿ منيـ إف كاف اإل رار يتعمؽ  . ائمى رألماء الشركات المتضامنيف كمكطف -5

 ركى.رشركى تشمؿ امى شركاء ملؤكليف رالتضامف اف ديكف الش
كيتعػػيف أف تػػؤرخ ىػػذه الكثػػائؽ كأف يكػػكف مك عػػا امييػػا مػػي اإل ػػرار رصػػحتيا كمطاررتيػػا 

 لمكا ي كذلؾ مف طرؼ صاح  اإل رار.
فػػػ ف تعػػػذر ترػػػديـ أم مػػػف ىػػػذه الكثػػػائؽ أك لػػػـ يمكػػػف ترػػػديميا كاممػػػى تعػػػيف أف يتضػػػمف 

 اإل رار ريانا راللرا  الت  حالت دكف ذلؾ.
االلتػػزاـ مػػف طػػرؼ التػػاار يعػػد مىملػػا رالترصػػير طررػػا لمىرػػرإ فىػػ  حالػػى اإلخػػالؿ ريػػذا 

 65اللالىى الذكرف أم إذا لـ يعمف التاار رتك ىو اػف الػدفي خػالؿ  446الثالثى مف المادإ 
يكماف يعد مرتك  لاريمى أ درىـ امى تنكير اللنديؾ فػ  ىػذا الصػدد رترػديـ مػا يمزمػو مػف 

 معمكمات.
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الىرػػرإ الثالثػػى  446ارعػػى اللػػالىى الػػذكر ترارميػا المػػادإ الىرػرإ الر  446ك ػد نصػػت المػػادإ 
مػػف  ػػانكف العركرػػات المصػػرم امػػى ارػػا  المىمػػس اػػف اريمػػى التىمػػيس رالترصػػير إف لػػـ 
يحضػػر رشخصػػو لػػدل ككيػػؿ التىميلػػىف رشػػرط أف ال يكػػكف لديػػو أاػػذار شػػرايى تمنعػػو مػػف 

 ذلؾ.
 .الحالة الخامسة: نقصان أو عدم انتظام حسابات التاجر   

تمثؿ ىذه الحالى ف  ارا  التاار المىمس إذا كانت حلاراتو نا صى أك غيػر نا صػى ت
مػف الرػانكف  66أك غير مملككى رانتظاـف أم رةير مراااإ الشركط  الت  كضعتيا المػادإ 

التاػػارم الازائػػرم التػػػ  تػػنص امػػى مػػػايم  :'' يملػػؾ دفتػػر اليكميػػػى كدفتػػر الاػػرد رحلػػػ  
 يير مف أم كاف أك نرؿ إلى اليامش. التاريو كردكف ترؾ رياض أك تة

كتر ـ صىحات كؿ الدفتريف كيك ي امييما مػف طػرؼ  اضػ  المحكمػى حلػ  اإلاػراء 
 المعتاد.

ملػاؾ حلػارات نا صػى أك غيػر مملػػككى رانتظػاـ ال يشػكؿ اريمػى تىمػيس رالترصػػير  كام
 .1إال إذا تاردت ىذه الفعاؿ مف اناصر التدليس.

مػػف الرػػانكف التاػػارم اللػػالىى الػػذكرف ف نػػو يتضػػي أف  446مػػف خػػالؿ الػػترراء المػػادإ 
الػػػػػػركف المػػػػػػادم لاريمػػػػػػى التىمػػػػػػيس رالترصػػػػػػير الاػػػػػػكازم يتحرػػػػػػؽ رتػػػػػػكافر إحػػػػػػدل الحػػػػػػاالت 

 .2المنصكص امييا امى لريؿ الحصر كليس امى لريؿ المثاؿ
يككف لمراض  الازائ  ف  صكرإ التىميس رالترصير الاكازم الخيار ريف إدانػى الاػان  

مػا أك الحكـ  اميو رعركرى أك إخالء لريموف ذلؾ إما رلر  تىاىى الخطاء المنلكرى إليػوف كام
 . 3رلر  كضعيتو

                                                           

.642-644كردإ دالؿف المراي اللارؽف ص   1  
.    44ف ص 4062اتاؾ صررينىف الارائـ المرترطى راإلفالس ف مذكرإ التخرج لنيؿ شيادإ المالترف تيزك كزكف  2  
أحلف ركلريعىف الكايز ف  الرانكف الازائ  الخاصف أارائـ الىلادف ارائـ الماؿ كالاماؿف ارائـ التزكيرفف الازء  3

 .  620فص 4004زييف الازائرفدار ىـك ق لمطرااى كالنشر كالتك  2الثان ف الطرعى 
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رالتال  ف  ىذه الحالى لمراض  لمطى ترديريى كالعىف ك ػد ارػر المشػرع الازائػرم اػف 
ىذه الصكرإ رالتعماؿ ارارإ '' ياكز أف يعترر مرتكرا لمتىميس....''  ف  حيف إلتعمؿ فػ  

 ىميس رالترصير اإلارارم ارارإ '' يعد مرتكرا لمتىميس.....''.صكرإ الت
نػص الرػانكف امػى أفعػاؿ التىمػيس رالترصػػير الاػكازم فػأكرد حػاالت معينػى امػى لػػريؿ 
الحصػػػرف إذا مػػػا تػػػكافرت إحػػػداىا فػػػ  التػػػاار يمكػػػف ااترػػػاره مىملػػػا رالترصػػػيرف كتػػػرؾ فييػػػا 

افر أركػػاف الاريمػػى أف ترضػػ  أكال لممحكمػػى حريػػى الترػػديرف فأاػػاز ليػػا امػػى الػػرغـ مػػف تػػك 
 رالعركرى كما يتراء ليا.

لرػػػد ااترػػػر ىػػػذا اإلفػػػالس اكازيػػػا لف الرػػػانكف تػػػرؾ الحكػػػـ رػػػو لترػػػدير النيارػػػى العامػػػى أك 
المحكمػػىف رخػػالؼ التىمػػيس رالترصػػير الكاػػكر  الػػذم ال خيػػار لمحكمػػى فػػ  الحكػػـ رػػو فيػػك 

 .1منصكص اميو ف  الرانكف
الترصيرم لكاء كاكريا أـ اكازيا رشكؿ انحى يمـز لرياميػا  يالحظ أف اريمى اإلفالس

مػػػا أف يكػػػكف إخػػػالال  ركػػف الخطػػػأ إمػػػا أف يكػػػكف خركاػػػا اػػػف كاارػػػات التػػػاار الحػػػريصف كام
 .2رأحكاـ اإلفالس
 الركن المعنوي لجريمة اإلفالس بالتقصير    :  الفرع الثاني

التىمػػػػيس الرلػػػػيط أك التىمػػػػيس رالترصػػػػيرف رنكايػػػػو الكاػػػػكر  أك الاػػػػكازمف يرػػػػـك فيػػػػو   
الرصػػد الانػػائ  امػػى انصػػر الترصػػير أك الخطػػأ مػػف طػػرؼ التػػاار الػػذم  ػػد يرتكػػز امػػى 
الراكنى كالتلرع كاإلىمػاؿ أك اػدـ االحتيػاطف كىػ  الصػكرإ المميػزإ لماػرائـ الخطئيػىف كمػف 

. كىػذا مػا يظيػر 3رائـ الخطأ الخاليى مف النيى اإلاراميػى ثـ ف ف الاريمى  د تدرج ضمف ا
مػػػف خػػػػالؿ درالػػػػى الػػػػركف الدرػػػػ  فػػػ  اريمػػػػى التىمػػػػيس رالترصػػػػير الكاػػػػكر أأكالفف كالػػػػركف 

 الدر  ف  اريمى التىميس رالترصير الاكازمأثانياف.

                                                           

ف لكيكدإف  . 624المرايف ص  4064منصكر رحمان فالرانكف الانائ  لمماؿ كالاماؿف الازء الكؿف دار العمـك 1  
. 46اتاؾ صررينىف المراي اللارؽف ص    2 
.624ف المراي اللارؽف ص منصكر رحمان   3  
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 أوال: الركن المعنوي في جريمة التفميس بالتقصير الوجوبي.
رم الكاػكر  تعترػر مػف الاػرائـ غيػر الرصػديىف كالتػ  يأخػذ إف اريمى اإلفالس الترصػي

الػػركف المعنػػكم فييػػا صػػكرإ الخطػػأف كالػػذم ارػػر انػػو الرػػانكف ركممػػى الترصػػير فػػ  ملػػتيؿ 
مػػف  ػػانكف العركرػػات الازائػػرمف حيػػت ترػػكؿ أ يعترػػر مىملػػا مرصػػرا كػػؿ تػػاار  420المػػادإ 

كالتػػػ  تعكػػػس صػػػكرإ الػػػركف  متك ػػػؼ اػػػف الػػػدفي ف إذا تػػػكافرت فيػػػو إحػػػدل فرراتيػػػا الػػػثالتف
 المادم لماريمى المرحكت آنىا.

الػػثالت مػػف  ػػانكف العركرػػات تنطػػكم  420فاالفعػػاؿ اللػػاررى الػػكاردإ فػػ  فرػػرات المػػادإ 
امى ترصير أك خطأ أك ادـ اإلحتراز لمنتائج الضارإ المترترى امى ىػذه التصػرفات. كىػذا 

المراىنػاتف أك مػف شػراء رضػائي  ظاىر مف التيالؾ مرالل كريرإ فػ  امميػات الضػاررى أك
لريعيػػػا رأ ػػػؿ ثمنيػػػا أك إاػػػراء ارػػػد  ػػػركض أك إرػػػداؿ لػػػندات أك الماػػػكء إلػػػى كلػػػائؿ غيػػػر 
مشركاى خالرإ لمحصكؿ امى ماؿ يعاز مف خاللػو امػى تػأخير شػير اإلفػالسف كيظيػر 
أ الترصير أك الخطأ كذلؾ مف إيىاء دائف تمييزا لو اػف لػائر الػدائنيف رمػا ال يتىػؽ مػي مرػد

 الملاكاإ الذم يا  أف يلكد رينيـ.
كىػػذا يتضػػي أف الخطػػأ الػػػذم يتطمرػػو الرػػانكف لريػػاـ اإلفػػػالس الترصػػيرم الكاػػكر  ىػػػك 
النااـ اف خركج الىااؿ اف كاارات التاار الحريص الحاـز ف  إدارإ المشركع التاػارمف 

 .1كأم تاار معتاد ف  مينتو
 صير الجوازي.ثانيا: الركن المعنوي في جريمة التفميس بالتق

إذا كػػاف الػػركف المعنػػكم لمتىمػػيس رالترصػػير الكاػػكر  يثرػػت رالخطػػأف فػػ ف المػػر نىلػػو 
ينطرػػػػؽ امػػػػى اريمػػػػى التىمػػػػيس رالترصػػػػير الاػػػػكازمف إذ أف الىػػػػرؽ رينيمػػػػا يكمػػػػف فػػػػ  تمتػػػػي 
الراض  الازائ  رلمطى ترديريى كالعى فػ  ترػدير كاػكد الخطػأ مػف ادمػوف كمػا ىػك الحػاؿ 

                                                           
  .446لؤم كديافف  كانيف التشريعات التااريىف المراي اللارؽف ص  1
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رالترصػػػػير الاػػػػكازم التػػػػ  ياػػػػكز إثرػػػػات العكػػػػسف إذ يتمتػػػػي الراضػػػػ  فػػػػ  اريمػػػػى التىمػػػػيس 
 .1الازائ  فييا رلمطى كالعى ف  تردير كاكد الخطأ مف ادمو

فػ   -كيذى  الرعض إلى أنو ف  حاؿ ثركت ا تراؼ أحد االفعاؿ التػ  حػددىا الرػانكف
رصػيرم فالراض  ياػكز لػو ااترػار اإلفػالس الت -إطار اريمى اإلفالس الترصيرم الاكازم

 -متحررػػاف إذ الخطػػأ فػػ  مثػػؿ ىػػذه االفعػػاؿ أك الحػػاالت مىتػػرض لكنػػو  ارػػؿ الثرػػات العكػػس
فالررينػػػى امػػػى تػػػكافر الخطػػػأ ىنػػػا ىػػػ  رلػػػيطى تررػػػؿ مػػػف  -امػػػى خػػػالؼ اإلفػػػالس الكاػػػكر 

 .2المىمس أف ييدميا كينى  كاكد الخطأ
ريػػػؽ يتحرػػػؽ الىعػػػؿ الماػػػـر دكف حااػػػى إلػػػى إثرػػػات أف ىػػػذا االتىػػػاؽ كػػػاف اػػػف غيػػػر ط

 .  3المتيـف كما لك كاف االتىاؽ رمعرفى ككيؿ أامالو أك زكاتو أك أحد أرنائو
كمنػػو نلػػتخمص أف اريمتػػ  التىمػػيس رالترصػػير رصػػكرتييا ال تشػػترط رالضػػركرإ كاػػكد 
نمػػا يكىػػ  لرياميػػا تػػكافر الخطػػأ العػػادمف كامػػى النيارػػى  غػػش أك تػػدليس مػػف  رػػؿ المػػديفف كام

 ارئ اإلثرات.
 العقوبات المقررة لجريمة اإلفالس بالتقصير:  المطمب الثاني

يترتػ  امػى اإلدانػى راريمػى التىمػيس رالترصػير تلػميط اركرػات صػارمى امػى الاػان   
منيػػػا مػػػا يشػػػكؿ اركرػػػات أصػػػميى يرررىػػػا الراضػػػ  دكف أف يترعيػػػا رعركرػػػات أخػػػرل أ الىػػػرع 

أ الىػػػرع  الكؿفف كمنيػػػا مػػػا يشػػػكؿ اركرػػػات تكميميػػػى يضػػػيىيا الراضػػػ  لمعركرػػػات الصػػػميى
 الثان ف.
 
 
 

                                                           

. 620أحلف ركلريعىف المراي اللارؽفص  1  
424د.لمير االيى. د.أ.ىيثـ لمير االيىف المراي اللارؽفص .  2  
. 644-644-646كردإ دالؿفالمراي اللارؽفص   3  
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 العقوبات األصمية:  الفرع األول
ف مػف  ػانكف العركرػات المعدلػى كالمتممػى فػ  فررتيػا الثانيػى 06ذكرت المادإ الرارعػىأ

تمك التي يجاوز الحكام بياا دون أن تقتارن بياا أي ف العركرات الصميى رأنيػا: '' 04أ
 ''. عقوبة أخرم

اتخذ المشرع الازائرم لاريمى التىميس رالترصير اركرات أصميى تتمثؿ ف  الحػرس 
تطباا  مػػف الرػػانكف التاػػارم امػػى أنػػو: ''  442كالةرامػػى الماليػػىف مػػا نصػػت امػػو المػػادإ 
مان قاانون العقوباات عماى األشاخاص  383العقوبات المنصاوص عميياا فاي الماادة 

 ''.بالتدليسالذين تثبت إدانتيم بالتفميس بالتقصير أو 
مف  انكف العركرات المعدلى كالمتممػىف تػنص امػى  444كرالراكع إلى نص المادإ 

كااال مااان تثبااات مسااابوليتو الرتكاباااو جريماااة التفمااايس فاااي الحااااالت مػػػايم :     '' 
النصااوص عمييااا فااي القااانون التجاااري الجزائااري يعاقااب: ''عاان التفماايس بالتقصااير 

د.ج  25.222ماااااة مالياااااة مااااان   إلاااااى سااااانتين وبغرا22باااااالحبس مااااان شااااايرين)
 .1د.ج 222.222إلى

ال يجااوز لااوكالء مػػف الرػػانكف التاػػارم تػػنص امػػى أف: ''  422أيضػػا ناػػد المػػادإ 
الدائنين أن يقيموا دعوم عماى المفماس بأناو أفماس بالتقصاير أو التفمايس بالتادليس 

 ''.وال أن يدخموا فييا بصفة مدعين بحقو  مدينو
مػػف  446ركاء فػػ  ىػػذه الاريمػػى رمكاػػ  المػػادإ كمػػا اا ػػ  المشػػرع الازائػػرم الشػػ

'' يعاقاااب الشاااركاء فاااي التفمااايس الرػػػانكف التاػػػارم الازائػػػرمف التػػػ  نصػػػت امػػػى أنػػػو: 
مان ىاذا  383بالتقصير والتفميس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عمييا في الماادة 

 ''.القانون حتى ولو لم تكن ليم صفة التاجر

                                                           
ف يتضمف  انكف العركرات المعدؿ 6244نيك يك  4ق المكافؽ ؿ6444صىر  64المؤرخ ف   644-654أمر ر ـ  1

أضاؼ المشرع اركرى الةرامى الماليى رمكا  ك  .404ف ص 6244اكيميى  66الصادر ف   62كالمتمـف ج ر ادد 
  .44ف اللالؼ الذكرف ص 4-04مف  انكف العركرات الازائرم. ادلت رالرانكف ر ـ  444تعديؿ المادإ 
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ال تايػػػػػر اإلداػػػػػاء رحرػػػػػكؽ مدينػػػػػو اػػػػػف اػػػػػرائـ تاػػػػػدر المالحظػػػػػى أف  كااػػػػػد اإلفػػػػػالس 
التىمػػػيسف فػػػ ف كػػػؿ طمػػػ  مػػػف ىػػػذا الرريػػػؿ لػػػكاء رفػػػي إلػػػى المحطمػػػى التااريػػػى أك الانائيػػػى 
مررػػػكؿف كنتياػػػى لػػػذلؾ ف نػػػو ال يمكػػػف تحريػػػؾ الػػػداكل العمكميػػػى رطريػػػؽ اإلداػػػاء المػػػدن ف 

كذلػؾ رااترارىػا  كلمنيارى العامى الحؽ فػ  تحريػؾ الػداكل الانائيػى اػف اػرائـ التىمػيس كميػا
 اللمطى المكككؿ إلييا رفي ىذه الداكل اف اميي الارائـ. 

تلرط داكل التىمػيس رمضػ  اشػرإ لػنكاتف كتلػرط داػكل التىمػيس رالترصػير رمضػ  
مف الرانكف التاػارم مػف يػـك  442ف لنكات كيردأ لرياف لف الترادـ طررا لممادإ 04ثالت 

 يمى ركامؿ أركانيا.ك كع الاريمىف أم مف يـك تتحرؽ فيو الار 
كلما كاف يشترط أف ترتك  الفعاؿ الماديػى المككنػى لاػرائـ التىمػيس  رػؿ تك ػؼ التػاار 
اف الدفيف رااترار أف ىذا التك ؼ ركنا اكىريػا فػ  اػرائـ التىمػيس ال تتحرػؽ إال رػوف لػذلؾ 

معنػى فتاريو ك كع الاريمػى فػ  مثػؿ ىػذه الحالػى المتردمػى يتحػدد ريػـك حػدكت ىػذا التك ػؼ ر
 أنو ارتداءا مف ىذا اليـك يردأ لرياف الترادـ.

رناءا امى ذلؾف إذا دفي رالترادـ ككاف التك ؼ ذا أثر ف   ركؿ الدفي أك رفضػوف كاػ  
أف يكػػكف الحكػػـ الصػػادر فػػ  اريمػػى التىمػػيس مشػػتمال امػػى ريػػاف ذلػػؾ التػػاريوف لنػػو يعترػػر 

إغىاليػػا رطػػالف الحكػػـ رلػػر  مػػا فػػ  ىػػذه الحالػػى مػػف الريانػػات الاكىريػػى التػػ  يترتػػ  امػػى 
يشػػكرو مػػف  صػػكر. ك اضػػ  المكضػػكع لػػو كامػػؿ اللػػمطى فػػ  تحديػػد التػػاريو المترػػدـ طررػػا 
لنظريى اإلفالس الكا ع ف كما أنو لو كامؿ ف  تعييف الفعػاؿ المككنػى لمتىمػيسف لنػو يعترػر 

 .1مف المكر الداخمى ف  تخصصو
 
 
 

                                                           
  .424-424اللارؽف ص ارد الحميد الشكارر ف المراي 1
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 لجريمة اإلفالس بالتقصيرالعقوبات التكميمية :  الفرع الثاني
مػػف  ػػانكف العركرػػات الازائػػرم فػػ   2تتمثػػؿ العركرػػات التكميميػػى حلػػ  نػػص المػػادإ 

 .1العركرات الت  تضاؼ إلى العركرات الصميى 
يعػد'' نشػر حكػـ اإلدانػى'' مػف  ريػؿ العركرػات التكميميػىف كىػذا مػا نصػت اميػو الىرػرإ 

لعركرػػات الازائػػرم المعدلػػى كالمتممػػى أمعدلػػىف مػػف  ػػانكف ا64ف مػػف المػػادإ 06الكلػػى أ
الت  تنص امى أنو: '' لممحكمى اند الحكـ راإلدانى أف تػأمر  44-04رمكا  الرانكف 

فػػ  الحػػاالت التػػ  يحػػددىا الرػػانكف رنشػػر الحكػػـ رأكممػػو أك ملػػتخرج منػػو فػػ  اريػػدإ أك 
ـك اميػوف أكثر يعينيػاف أك رتعميرػو فػ  المػاكف التػ  يرينيػاف كذلػؾ كمػو امػى نىرػى المحكػ

امى أال تتااكز مصاريؼ النشر المرمل الذم يحػدده الحكػـ ياإلدانػى ليػذا الةػرضف كأال 
 .2يتااكز مدإ التعميؽ شيرا كاحدا

يشػػترط لتطريػػؽ ىػػذه العركرػػى أف تكػػكف مرػػررإ رػػنص صػػريي فػػ  الرػػانكفف لمػػف فػػ  
خالىػػاتف الكا ػي لػػـ يػػنص المشػػرع الازائػػرم امػػى ىػذه العركرػػى فػػ  مػػكاد الانايػػات كال الم

نما نص امييا ف  الاني فحل   .  3كام
مػػػف الرػػػانكف التاػػػارم الازائػػػرم ترضػػػ  رمصػػػؽ كنشػػػر أحكػػػاـ  444كمػػػا أف المػػػادإ 

اإلدانػػى الصػػادرإ كفرػػا لمرػػا  المتعمػػؽ رػػالتىميس كالاػػرائـ الخػػرل فػػ  مػػادإ التىمػػيسف اػػف 
ره فػ  طريؽ لصؽ حكـ اإلدانى ركاممو ف  مكاف معػد لمصػؽ اإلاالنػات الرانكنيػىف كنشػ

 .4إحدل الصحؼ المعتمدإ لإلاالنات الرانكنيى
 

 

                                                           

.456أحلف ركلريعىف الكايز ف  الرانكف الازائ  العاـف المراي اللارؽف ص   1  
ف اللاالؼ الذكر.4004ديلمرر  40المؤرخ ف   44-04مف  انكف العركرات الازائريف ادلت رالرانكف  64المادإ   2  
.466أحلف ركلريعىف المراي اللارؽف ص   3  
.444اللارؽفص راشد راشدف المراي   4  
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ياػػػكز الحكػػػـ امػػػى الاػػػان  رعركرػػػى أك أكثػػػر مػػػف العركرػػػات التكميميػػػى المنصػػػكص 
ف كىػػػ  05مكػػرر أ 442ف مػػػف  ػػانكف العركرػػات المػػادإ 02امييػػا فػػ  المػػادإ التالػػعى أ

 لت:
 تحديد اإلقامة.-
 المنع من اإلقامة.-
  .الحرمان من مباشرة بعض الحقو-
 المصادرة الجزئية لألموال.-
 حل الشخص المعنوي.-
 نشر الحكم.-

إذا كػػاف الاػػان  أانريػػاف ياػػكز الحكػػـ اميػػو رػػالمني مػػف اإل امػػى امػػى اإل مػػيـ الػػكطن  
 .1ف04مكرر أ 442ف لنكات امى الكثر المادإ 60رصىى نيائيى أك لمدإ اشرإ أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

أحلف ركلريعىف الكايز ف  الرانكف الانائ  الخاصف أارائـ ضد الشخاص كالارائـ ضد المكاؿفف الازء الكؿف  1
  .424دار ىكمى لمطرااى كالنشر كالتكزييف ص 
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 خالصة الفصل األول :
أف اػػرائـ التىمػػيس المتعمرػػى رالشػػخص الطريعػػ  كتنرلػػـ ىػػذه نخمػػص فػػ  ىػػذا الىصػػؿ 

الاػػػرائـ إلػػػى نػػػكايفف النػػػكع الكؿ ىػػػك اريمػػػى التىمػػػيس رالػػػدليس كالنػػػكع الثػػػان  ىػػػك اريمػػػى 
اإلفالس رالترصيرف فالنكع الكؿ أال كىػك التىمػيس رالتػدليس كىػك نػاتج اػف أفعػاؿ يرػـك ريػا 

نػػو أم تػػكافر انصػػر الرصػػد كلػػكء النيػػىف المػػديف رةيػػى اإلضػػرار كاإلحتيػػاؿ امػػييـ ررصػػد م
أمػػا النػػكع الثػػان  كىػػك اريمػػى اإلفػػالس رالترصػػير كينرلػػـ ىػػذا النػػكع إلػػى صػػكرتيف: الصػػكرإ 
الكلػػى تتمثػػؿ فػػ  التىمػػيس الكاػػكر  كياػػ  الحكػػـ امػػى المػػديف المىمػػس متػػى ا تػػرف رأحػػد 

كلكػؿ الاػريمتيف مف الرانكف التاارم الازائرم.  440الفعاؿ المنصكص امييا ف  المادإ 
ركف مادم كاآلخر معنػكم إال أنيمػا يختمىػاف مػف حيػت العركرػى كيتىرػاف فػ  صػىى التاػريـف 
راإلضػػافى إلػػى ىػػذا فرػػد تطر نػػا فػػ  ىػػذا الىصػػؿ إلػػى العركرػػات لكمتػػا الاػػريمتيفف مػػي تريػػيف 

 حالى الشركح كاإلشتراؾ ف  الاريمتيف.
 

 



 

 الفصل الثاني
 من المرتكبة اإلفالس جرائم

المفلس غير  
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 جرائم اإلفالس المرتكبة من غير المفمس الفصل الثاني:
يقصددبالددائم الماائب  ملدديابددناليدد اائبئمددلصاائمدد الماائصدداب ةابددنارةددباائقددالبينالددا با ةا

ائبسدووئيياائبةدبوبةصاروامبيد ارواائببي يناوائبسدي ينايدشاكد مياائبسدا بيصاوائكد ميا اتا
ام الماببي ياائك ماتصامبااقبايمونارةبارقا باائبئملصارواوميلاائ ئميسيصاائخ....

ئقدددبا دددبشلاائبكددد ياائماالددد يائةبايدددياائةيددداةاائ ما يدددياوائب ددداب تاائ ما يددديابدددنام ددديا
اائ ما ييابنام يارش ىاو ئكالإشضايامدلقاائبالنيناوملاب بشلايشاائةمقياوةبايياةقوا

بددنائدددةاب قددديالقوابدددباائقددانوناائ مدددا ياائ دددشا ال ددد ايددشاكدددملانالددداماا يددد لاو مددد يماريا
كشصااق  نتاري ائةالأةباائبالا  اائبةببةايشاائقانونالائ ئميلاة د اوئدوائدمايمدنا دام اا
إئدد ابقولدداتاائ ئمدديلالائ قصددي اروالائ ددبئيلاسددوا امددانواا ددون االكددشاصاب نددوييناب ددلا

مددلابددنائددةاصددميارواركددشاصايلي يدديناب ددلارق لددا اائددبالنيناروابسددي ياائكدد ماتاائ ما يدديا
الة.

سددددن ي قايددددشا دددد ااائئصددددلاإئدددد اب اسدددديامدددد المابسددددلوئشاوبسددددي ياائكدددد ماتاائ ما يدددديا
صالينبددددااائمدددد الماالشدددد ىاائب  ملدددديابددددناليدددد ا)ائبلةددددثاالولا(وائ قولدددداتاائبقدددد  ةائ دددداايددددش

ائبئمددلاوائ ددشا ددوبيالا ضدد ا اائبئمددلصايقددبا مددونا دد  االي ددالاائبم بددياصدداب ةابددناليدد ا
ر مان داااائببينارواائغي ارواائبالنيناو صبا اارقا باائ ام لةقوقاائبالنينصاوائ شاقباي  مل

ا.)ائبلةثاائ انش(وائ قولاتاائبق  ةائ اايشا
ا
ا
اا
ا
ا
ا
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 جرائم مديري الشركات التجارية: المبحث األول
إ ااريمستاائك مياي اي صو ا وقي اائ قاباائلدبنشابمي داالسدلبايلي   دااوكشصدي  اا
ائب نويدددديصاوئدددد ئكانددددصاائبكدددد يابمدددد ابقدددداباالكددددشاصاائبسددددووئينابددددناإبا ةاائكدددد ماتا

ئم ئائلالائ دبئيلاروالائ قصدي اةسدباالبدوالاب د اا  مدباري داناب ينديالائ قولاتاائبق  ةا
بقولات.اوي ةالارناائقانونائماي د  ايدشا دا يناا333وا333وا ئكالبق ض اائباب ينا

ائبددداب يناإنائكددد ماتاائبسدددا بياوةدددب اابونالي  ددداابدددناائكددد ماتاوئدددمايددد ىابابيددداائمدددنصا
بم اك مياائ ضابناوك مياائ وصيياائلسييياروالالسد مصالناكد ماتاائب ضدابنينايي داا

بمدنابقدال مالبق ضد اي  ل ونا ما ااويوبياإيد لاائكد مياإئد اإي سد ماريضداصاوبدنا دماي
ا.1ا333ص333ص333ائبوابا

ار مدانا   ل ام الماببي ياائك ماتاائ ما ييامغي  اابدناائمد المصائد ئكانلدبابدنا دواي 
يدشااوائ قولداتاائبقد  ةائ داا)اائبيمدباالول،صاابسي ياوبسلوئشاائكد ماتاائ ما يديام يبي

اباائ انش،.)ائبيماائقانوناائ ما ي
 جريمة مديري الشركات التجاريةأركان :  المطمب األول

بدددددناائقدددددانوناائ مدددددا يابمبوبددددديابدددددناالشيدددددا اائ دددددشاا333وا373  اقدددددباائبددددداب ينا
صاوئمددنا مددب اقصددي اائمددواايب الب ددااإ ااا  ملددتابددناائ ددام ا ةققددتام يبددياائ ئمدديلالائ 

نايومدباضدبنابمبوبدياائمد الماائبكدل يالدائ ئميلصااا كا ةارناائ ئميلالائ قصي اائمدوااي
اي يليقابقولاتاائ ئميلا شابالبااإملا ييايشاائةانتاائب مو ةابناائباب يناائسالق ين.

وبميدددةايمدددباب اسدددياائددد مناائبئ ددد  ائم يبددديابدددبي ياائكددد ماتاائ ما يددديا)اائئددد ياالول،صا
اائ دددانش،صاربدددااائددد مناائب ندددويوائددد مناائبدددابيائم يبددديابدددبي ياائكددد ماتاائ ما يددديا)اائئددد يا

 يسن ي قائةايشا)اائئ ياائ ائث،.ائم يبياببي ياائك ماتاائ ما يي
اا

                                                           

ا.333بصيئ امبالايةصاك ينابصيئ امبالايةصاائب م اائسالقصاصاا 1  
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 الركن المفترض لجريمة مديري الشركات التجارية: الفرع األول
 ائدبي ص بدن كد مي  وقد  ةائدي يدش :رندة بم  ائ ما ي ائقانون بن 378 ائبابة نصت

 ائبصدئين رو وائبدبي ين لدا با ة ائقدالبين بدن لائ قصدي  لائ ئميل ائشاصي ائ قولات  يلق
 يموندون ائكد مي قلدل بدن ائبئوضين مل بام ولومة ائبةبوبةص ائبسووئيي  ات ائك مي يش
ا  .1ائنيي ولسو  ائصئي ل   
يضدد ابددناصددئياققائ وقدد ابددناائددبي ققاائبئ  ضدديائقيددامام يبددياائ ئمدديلالائ ددبئيلاروا 

ائ ددام ،صارواائب نددويا)ائكدد ماتاائ ما يددي،صاوائدد يالائ قصددي الائنسددليائمكددشصاائيلي ددشا)ا
اسلقاائ ئصيلاييةايشاائئصلاالولصايك  يائقيامام يبياائ ئميلا وي اائك ويااآل يي:

رنايمددوناائمددانشابددبي اائمكدد ميا)رون،صارنايقددومال بددلابددناالببددالاائبنصددوصابمي دداا
ابناائقانوناائ ما يا) انيا،.اا333-373يشاائبوابا
 أوال: صفة الجاني )مدير الشركة(   

يمدددبارنايمدددوناائمدددانشابدددبي ااقانونيددداائمكددد مياروابدددبي ااي ميددداصاوقدددباةدددببتاائبددداب ينا
،صاائكدددد ميا اتا3ائسددددائئياائدددد م االكددددشاصاائب نيدددديناوي  مددددقاالبدددد الكدددد مياائبسددددا بي)

ا،.3ائبسووئيياائبةبوبة)
 ااشركة المساىمة:  -3

   ل اكد مياائبسدا بياائنبدو جاالب دلائكد مياالبدوالصاإ ا قدومابمد اا ب لدا اائبدائشا
ناائكشصدددشصاو  ددد  ارن دددااكددد مياينقسدددما رلابائ دددااإئددد ارسددد مصاو  مدددونابدددناكددد ما انا
ي ةبموناائشسال اإنالقدب اةصصد مصاويكد  يارنانايقدلابدبب مابدناسدل ياكد ما .اإ نا

يكايي اابسووئييابةدبوبةالقدب ابدااقببدةابدناةصدصامبااسلقاائقولصا مونابسووئيياائك ا
ائ ددام صاونايم ددامالائ اابدداتاائ ددام اويددشاةائدديا2ايددشا رسددبالاائكدد ميصايدد ايم سددباصددئيا

                                                           

333 اكبا اكبصاائب م اائسالقصاص.  1  
 



 الفصل الثاني :..................................... جرائم اإلفالس المرتكبة  من غير المفلس

 

43 
 

إي لاائك ميصايدإنا ئدكانايدوبياإئد اإي سدةاائكشصدش.ابدنا د ااائبنيمدقايدإناائكد ما ا
ونايبمدددنا صدددو اناييلدددقابمدددي مانالددداماا يددد لايدددشاةائدددياإيددد لاائكددد ميصاائبسدددا بينا

ا.اا1 ا  مال مالةباالي الاائبوبييائ قولياائ ئميلالائ بئيلاروالائ قصي
بقد  ةائم ئمديلالائ قصدي اب د ايشاةائيا وق اك مياائبسا بياائبي ا  اقدبالائ قولدياائ

ا لتاا  مابارةباالي الاائبمونيائ اابناي  اائئلاتاائ ائيي:ا
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالقائمين باإلدارة -

بدناائقدانوناائ مدا ياائماالد ي.ايلدائ موياا133وا133وا133نصتابم ا ئكاائبدوابا
نمب اا نصابم ارنةا ن شباائمب يياائ ابدياائ أسيسدييارواائمب يدياا133ابةاإئ انصاائب

و ةدببابدبةابضدوي  مايدشاائقدانوناالساسدشابونارناي مداواا ئدكاائ ابيياائقدالبينالدا با ةا
ستاسنواتاويمواا  ييناكشصاب نوياقالباالا با ةايشابدبةاكد ماتصاويدشا د  اائةائديا

ائبب ميناائبالبينائألكشاصاائب نويين.نا يلقارةماماائبقي االولابم اا
 المدير:  -

ين شدددبابدددنالددديناربضدددا اائكددد مياو دددواائبدددبي اائقدددانونشائمكددد ميصاو دددوا لددديلابممدددلا
كدد بييااناينصددبالي يقدديو ددوابددنايددبي اائكدد ميابونارا با ةصاربدداالائنسددليائمبددبي اائئ مددشا

ابناي  ا ياملاائك مي.
 المصفي:  -

 ددوا ئددكاائكددشصاائدد ياي  ددباإئيددةاب دداما صددئيياائكدد ميصاو ئددكال ددبارنايقددومالةم دداصا
ل ةصددديلاربدددوالاائكددد مياائئ ميدددياائب   لددديايدددشا بدددياائغيددد صاويقدددوماريضدددااةيدددثايقدددومارساسددداا

ا.2لسباباملاائبيوناائ شا شابمي ااائك مي
ا

                                                           

31اصان  واسميماةناام يمصاائنالاماائقانونشا ي لاائك ماتص  1  
ةساماصائةشصام يبياا ي لاب م ةا ش جائنيلاك ابةاائباس  صايشاائةقوقصامميياائةقوقاوائ موماائسياسييصاماب ياا2

ا.اا13صاصا3332ائ  لشالناب يبيصارماائلواقشصا
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-373ي  ابناالي الاائبنصدوصابمي داايدشاائبدواباايمبارناي  مباائمانشاثانيا: 
ابناائقانوناائ ما ياائماال ي.ا371-333

باا ناليماإبسا . ا كملا   االي الاإباا ئميساالائ بئيلاوا 
ائسدائئياائد م صاي  مدقاالبد ا ق يلداالدنئلاالشيدا ا373ائ ئميلالائ قصي اويقداائمبدابةا

ئم ددام اائ ددابياو ددشارنايمددوناائمددانشاقددباقدداماائ ددشا ددوبياإئدد اائ ددبئيلالائ قصددي الائنسددليا
الالي الاائ ائيي:

 إس   كابلائغامسيبيا شصاائك ميايشاائقيامال بمياتانصلييابةضي. -3
رواقدامالقصدبا دأشي اإ لداتا وقد اائكد ميابدناائدبي البكد  ياتا بدابةاائليد الأقدلاا -3

 بناس  اائسوق.
نبدداايمددبا ي ةددالايددشا دد  اائصددو ةارنددةانايمئددشاإبددابةاائليدد الائشسددا ةائقيدداماائم يبددياوا 
بابةاائلي صائ ةبيبابااإ ااماندتاائ بميداتاائب  ائيديا ي ابنا ئكاائنال ايشاك وياائك ا اوا 

ا.1يلي يياروالي ايلي يي
 ييصا با ا ائكوون ل سيي   ئك ائ ما ييص ائك مي  صئيي لب ام ئمقيام ائبصئش ي ين

 .ائ صئيي إم ا ات وا  بام
 رو واةب بص  ققي ين :ماآل ش ائماال ي ائ ما ي ائقانون بن  782 ائبابة نصت ةيث
 ق    إ ا رو الساسش ائقانون  ضبنة ببا ا نة ل ةصل إ ا ائك ما  ي   بن رم  

اائك ما قق.
ايعين المصفي:

 لإمباياائك ما ايشاك ماتاائ ضابن. -3
 ائك ما ا اتاائبسووئيياائبةبوبة.لاللملييائ رلابالا -3

                                                           

.331رةسنالوسقي يصااائب م اائسالقصاصااا 1  
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ولكدددد وياائنصدددداباائقانونيددددياييبدددداايشددددصاائمب يدددداتاائ ابددددياائ ابيدددديايددددشاكدددد ماتا -3
اائبسا بي.
 الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أوال: 

ائك ميا اتاائبسووئيياائبةبوبةا شاك ميا  مونابناك يميناروارم د ابسدووئينابدنا
بيددددوناائكدددد ميالقددددب اةصصدددد مايددددشا رلاائبددددالانايايددددبابددددبباائكدددد ما ايددددشا دددد  اائكدددد ميا

 ليدد االولابدداماا33بددو فايددشاا33-32بددناائقددانونا قددماا211،صاةسددباائبددابةا23بددن)
ائبدو فايددشاا21-72بماالبد ا قدماي دبلاويدد اا3332بيسدبل اسدنياا33ائبوايدقالاا3337

ائب ضدبناائقدانوناائ مدا يصاا3172سدل بل اسدنياا31ائبوايدقالاا3312 بضاناباماا33
بحريدة مدن طدر  يحددد رأسدمال الشدركة ذات المسدؤولية المحددودة ينصابم ابدايمش:اققا

اقق.الشركاء في القانون األساسي لمشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية
ا.1يجب أن يشار إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة

بميدددةايدددشاةائددديا وقددد اائكددد ميا اتاائبسدددووئيياائبةدددبوبةابدددناائدددبي صاي اقدددبا
الائ قولياائبق  ةالائ قصي اب  اوق اا  ماباائم يبيابناي  اائئلاتاائ ائيي:

 المسير: -
ناي دددوئ ا سددديي اكددد مياائبسدددووئيياائبةدددبوبةاكدددشصاواةدددباروابدددبةاركدددشاصالكددد يار

ركشاصاايلي يينايشض اائبسي ايشا  يينةاوبائةاوببمةائممب يياائ ابيائمكد ما صايمونواا
امباا شض اببميا ةاائبائييائب اقليابةايالاائةسالات.

ا
ا
ا

                                                           
صاائصاب ةا73صاائب ضبناائقانوناائ ما يصام يبةا سبييابببا3332بيسبل اسنياا33بو فايشاا33-32 قمااقانوناا1

سل بل اا31ائبوايقالاا3312 بضاناباماا33ائبو فايشا21-72صاي بلاوي بماالب ا قما3332بيسبل اا33ل ا يخا
ا.اا3172سنيا
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  المصفي: -
بندباايدد لاائكد مياائ ما يدديايبمدنارنايلاكدد اائكد ما اا مدد ا اتاائشاصديالائ صددئييصا

ائمك ميابنالي اائك ما .اروايشوئواارةب مال ئكارواي ما  يينابصئش
يبمددنائمبصددئشارناي  مددباالي ددالاائبنصددوصابمي دداالصددبباببمددةصاائدد ياي ددبايابم دداا

اب  ملاائم يبياائ ئميلالائ قصي اروالائ بئيل.
 ثانيا: األفعال المجرمة.

-373-372يمبارناي  مباائمانشاي  ابدناالي دالاائبنصدوصابمي داايدشاائبدوابا
ا.بناائقانوناائ ما يا371-333

باا ناليماإبسا . باا ئميساالائ بئيلاوا  ا كملا   االي الاإباا ئميساالائ قصي اوا 
ائسائئياائ م صاي  مدقاالبد ا ق يلداالدنئلاالشيدا اا373ائ ئميلالائ قصي اويقاائمبابةا

ائ ددشا ددوبياإئدد اائ ددبئيلالائ قصددي الائنسددليائم ددام اائ ددابياو ددشارنايمددوناائمددانشاقددباقدداما
الالي الاائ ائيي:

ببميداتاااس  مكابلائغامسيبيا شدصاائكد ميايدشاائقيدامال بميداتانصدلييابةضدياروا-3
 و بييص

رواقامالقصبا أشي اإ لاتا وق اائك ميابناائبي البك  ياتا بابةاائلي الأقلابناا -3
 س  اائسوق.

نبدداايمددبااي ةددال يددشا دد  اائصددو ةارنددةانايمئددشاإبددابةاائليدد الائشسددا ةائقيدداماائم يبددياوا 
بدددابةاائليددد صائ ةبيدددبابدددااإ ااماندددتاائ بميددداتا يضددد ابدددنا ئدددكاائنالددد ايدددشاكددد وياائكددد ا اوا 

اائب  ائييايلي يياروالي ايلي ييا)يشض اائلي الائشسا ةائقانوناائبنايسي،.
لنةابدناائصد باإ لداتارناائغد  ابن داااو ةانا يلقابم اا ن اجالائشسا ة   اائص

 ئدابيا سد يااائ بدالصاائوسديمياالم د ااسد  بانايدشاائبيدبانا واا ي لصايقبايموناريضداا
،اdécouverts شاائممو اائ كوالشا ق  ا اائلنمشايدشاإيدا اائسدةبابمد اائبمكدو ا)
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ائوسداللاائبوبيدياائ يابابةاباا سدباالدةاائبوسسداتاائبائيديائالالن داصاوقدبااب ل  دااائقضدا ا
ا.1 ي لاائممو اإئ اانق  ا الئوالبابئ يايي اارواائ شا موناب قميال أبيناتانا ياق

 ري الشركات التجارية.الركن المادي لجريمة مدي:  الفرع الثاني
يكد  يا م بددالاائدد مناائبددابيارنا  وقد اائكدد ميابددناائددبي صالسدلباي ددلابددناالي ددالا

و ئددكاة دد ا قددومام يبددياائ ئمدديلصاوائ وقدد ابددناائددبي ايددشاب نددا ااائ ددشاا  مل ددااائبسددي ينص
ائ دداماي نددشابددبماويددا اائ ددام الأةددبابيونددةاائ ما يدديصاونايدد قالدديناائددبيوناائنقبيددياوائددبيونا

اائغي انقبيي.
 ما ييصاول ئكانا   ل اائ ام اائ يا وقد ايائباارن اانكأتايشا بياائ ام ائةاماتا

بناائبي ايائباارندةايقدومالائويدا البيوندةاائ ما يدياو دوابمداابنابي ابيونةاائببنيياب وقئاا
اائ ام ابناربا ابينا ما ياةالايشاب ابااس ةقاقة.

  يلدق وبميدة ائدبي  بدن ائكد مي  وقد  ةائدي بمد  ائد م  ائسدائئي 378ائبدابة نصدت
  وقد  ةائدي يدش ائد م ص ائسدائئي ائبدابة ربدا ) أوال (لائ قصدي  لدائ ئميل ائشاصدي ائ قولدات
 ائماالد ي ائبكد ياةدبب ئقدب  ص)ثانيدا (لائ دبئيل ائشاصدي ائ قولدات  يلق ائبي  بن ائك مي
الائ قصي  وا ي ل لائ بئيل ا ي ل ئم يبي ائبك وبي لي  الي ال

 أوال: األفعال الغير مشروعة لجريمة اإلفالس بالتقصير.
 شدركة توقد  حالدة في: يمي ما عمى تنص  الذكر السالفة 378 المادة لنص طبقا
 بداإلدارة القدائمين عمدى بالتقصدير بدالتفميس الخاصدة العقوبدات تطبدق الددفع  عدن

 المفوضين كل عام وبوجو المحدودة  المسؤولية ذات شركة في المصفين أو والمديرين
 .النية وبسوء الصفة بيذه الشركة  قبل من

 

                                                           

.323رةسنالوسقي يصاائب م اائسالقصاصا 1  
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بةضدددديارواابلددددائغامسدددديبيا شددددصاائكدددد ميايددددشاائقيددددامال بميدددداتانصددددليياااسدددد  مموا -3
 ببمياتاو بيي.

لقصبا أشي اإ لاتا وقد اائكد ميابدناائدبي البكد  ياتا بدابةاائليد الأقدلاااقابواارو -3
 س  ابناس  اائسوق.

كدد ميابددناائددبي الإيئددا ارةددباائددبالنيناروام مددةايسدد ويشاةقددةال ددبا وقدد اائاارواقددابوا -3
 إض ا المبابياائبالنين.

ن دداالائغددياائضددشابيالائنسددلياائكدد ميا  قددبائةسدداباائغيدد ا   ددباتا لددتارااروام مددوا -3
 ئوض  اابنبا  اقباو ئكارنا  قاض اائك ميابقال 

 .1ان الام لغي  ائك مي ةسالات لإبساك رب وا رو ربسموا و -2
 .لغير المشروعة لجريمة اإلفالس بالتدليسثانيا: األفعال ا

يمددش:ايددشاةائدديا وقدد اائكدد ميابددناائددبي صا يلددقاا ددنصابمدد ابدداا371ةسددباائبددابةا
ينايدشاكد مياقدالبينالدا با ةاوائبدب يناوائبصدئائشاصيالائ ئميلالائ بئيلابمد اائائ قولاتا
م ابدامابمد امدلاوائبسي ينارواائبصئئينائمك ميا اتاائبسووئيياائبةبوبةصاوي اائبسا بيا
 ما اابنارصوئ ا.ااينابناقللاائك مياروامبباروارشئواائبئوض

نبدا يةسدبص يلي يدي مأكدشاص ائ مدا  بمد  ييلدق ن ا يد ل نالدام رن  إضدايي  وا 
 لدإش    يش مد  ائنالدام  د ا  يليدق رن ليد  مد ئكص ائب نويدي الكدشاص بمد  ييلدق

ا.ائك مات
 الي ال رو ائةانت نئل بم  نصت رن ا نئ م ص 378ائبابة ئ    إس ق ا  ش ل بن 

 ا يد ل مد الم وائب ضدبني ائ مدا يص ائقدانون بدن 370و371 ائبداب ين نئدل يش ائب مو ة
ا.ائ ام  ي   بن ائب  ملي ائموااي وا ي ل ائومولش لائ قصي 

 
                                                           

يبياا س ي  ابم اربوالاائك ميصاب م ةائنيلاك ابةاائبم و ا ايشاائةقوقصامميياائةقوقاوائ مومامبيمياسميبانصام ا1
ا.ا3333ائسياسييصاماب ياائمي ئشاائيالصاسيبيالم لالص
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 الركن المعنوي لجريمة مديري الشركات التجارية.:  الفرع الثالث
 ائصد لي لائوضد يي ائئابدل وبش يش ي ب ل بابا قصبا ائةائي     يش ائبك ي اك  ي

ا(03):ا   ي و ش ائ ئميل صو  لإش    يش م  شاصا وقصبا ائبوسسيص   يك ا ائ ش
 اإلختالس -
 التبديد -
  1.الخصوم في بالتدليس الزيادة -

ابم اائنةواائ ائشاسن م اائقصباائمنالشاائ ام)رون،اوائقصباائمنالشاائشاصا) انيا،.
 أوال: القصد الجنائي العام.

 ددد  اائم يبددديا دددوي ابنصددد ياائ مدددماوا  ابةاب ددداصاإ ارنا شمددد ارةدددب باايكددد  يائقيددداما
يوبياإئ اان دباماائقصدباائمندالشاائ دامصاو د اابداايةدولابوناقيداما د  اائم يبدي.ائد ااينلغدشا

اا،.3،اوا  ابةا)3 وضيااائبقصوبالائ مما)
  العمم:   -1

نالدددا با ةصاصاوائبدددبي ينصاوائقدددالبييكددد  يايدددشا ددد ااائصدددببارنايمدددونامدددلابدددناائبسدددي ين
وائبصئيناوائبئوضينصابناقللاائك مياسوا اائبسدا بياروا اتاائبسدووئيياائبةدبوبةابمد ا

ابممالمبي ابناص اوال و اائم يبي.
 اإلرادة: -2

  مددددةاإ ابةاائئددددابميناائمدددد ةاوائسددددميبياوائوابيددددياإئدددد اإ  مددددابارةددددباالي ددددالاايمددددبارن
اج.ات.اق.ا333إئ اا373بمي اايشاائبوابابناائبنصوصا

ا
ا
ا

                                                           

.ا312ائب م اائسالقاصارةسنالوسقي يصاصا   1  
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 ثانيا: القصد الجنائي الخاص.  
اصددياوائبلينددياائ ددشا صدداةباإ  مددابئي ب ددلاائقصددباائمنددالشاائشدداصايددشاائنيددياائشااا

الي ددالاروا سددلق اصاإ ايمددبائقيدداما دد  اائم يبددياإضددايياإئدد ابنصدد ياققائ مددماوا  ابةققارنا
يمدددوناائئابدددلايابدددبي ياوبسدددي ياوائقدددالبينالدددا با ةارواائبصدددئينارواائبئوضدددينابدددناقلدددلا

ا.ا1ياسيلوااائنييصايقصبونابناش لاري ائ ماائبم بياا ض ا المبابياائبالنينائك مي
 قوبات المقررة عن جريمة مديري الشركات التجارية.الع: المطمب الثاني

يددد ما ة يدددكاائدددببوىاائ بوبيدددياضدددباائبسدددي ينابدددناقلدددلاائب صددد  اروبدددناقلدددلاائنيالددديا
بسددددووئيياائمااليددددياضددددباائ ابدددديصايددددشاةددددينا شدددد صابةمبددددياائمددددناالددددائنال ايددددشاببددددوىاائ

اائبئوضينايشااللاإي لاائك مي.
قددددانوناائ قولدددداتاائماالدددد يانبيدددداالدددديناائ قولدددداتاالصددددمييا)ائئدددد ياالول،ااويددددشاالددددل

 وائ قولاتاائ مبيمييا)اائئ ياائ انش،.
 العقوبات األصمية:  الفرع األول

ا373.جصاةيدددثا دددنصاائبدددابةااتابدددناق.333واا371وا373لدددائ موياإئددد اائبدددواباا
لائ ئميلالائ بئيلابمد ابم ارنةايشاةائيا وق اك ميابناائبي ا يلقاائ قولاتاائشاصيا

اائقالبينالا با ة....قق
ابم ارنة:ايا يلقابقولاتاائ ئميلالائ قصي ا....يا333و نصاائبابةا

لقيابمد اائبدبي ينارواائبئوضديناروابنا ماي ةالارنةايومباصنئينابناائ قولاتاائبي
اائبصئينايشاائك مات....

ا
ا
ا

                                                           

.12ن  واسميماةناام يمصاائب م اائسالقصاصااا 1  
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 العقوبات التكميمية: الفرع الثاني    
وئقدبااندصابمي داااائ قولداتاائ مبيميديا دشابقولداتا ضدا اإئد اائ قولداتاالصدمييإنا

قددانوناائ قولدداتاائماالدد يايددشاائبددابةاائ اسدد يابنددةصاوبن دداابددااييلددقالصددئياإئاابيدديااوبن دداا
ائمواايددديامبددداارنا نددداكابن ددداابدددناناييلدددقاإناإ ااندددصاائقدددانوناائشددداصالائم يبددديابمي ددداا

ايشامايياائمنااوائمنايات.وبن ااباا يلقايشاةائياائةمما
بددناا333واا333ائبدداب يناوئقددبانددصاائبكدد ياائماالدد يابمدد اائ قولدداتاائ مبيميدديايددشا

 ا   بناقانوناائ قولاتاائماال ي.ا33ائئق ةاا333ائقانوناائ ما ياوائبابةا
ا:اييبايمش   ب ل بقولي 12 كمل بنئ بةص ل ا ائةمم يموا ن ائ ش ائ قولات  مك  ش
  نئيد  بدبة يدوال ائبائيدي ةقوقدة ببا سي بن ائبسي  بن  يش ي ب ل ائقانونش ائةما -

 .الصميي ائ قولي
 ائبسدي  بدال يد م ةيدث وائ الميديص وائببنيدي ائوينيدي ائةقدوق ببا سدي بدن ائة بدان -

 ومد ا ائبوئديص يدش ائسدابيي وائبناصدب ائوالدال  مبيد  بدن ويد ب  بميدة ائبةمدوم
 ا ن شالدات يدش ائةدق بدن يةد م مبدا لائشاينديص ب قدي ئ دا ائ دش ائشدببات مبيد 

 .وصيا رو شلي ا رو بةمئا بساببا يمون رن  يش ال ميي ئة  مون ن وائ  كاص
 .ائقضالش ائةمم ي ين ا ب يني بنيقي يش يقيم لأن ائبسي  يمام ا قابي  ةبيب -
ضداي  ا ملد ا ائبسدي  ربدوال بمميدي ناي و ش ئألبوال ائماليي ائبصاب ة -  بمدك إئد  وا 

 .بقالل لبون ائبوئي
 بدن ائبسدي  اسد ل اب ائقاضدش يقد   قدب نكدايص رو ب ندي ببا سي بن ائبوقت ائبن  -

 .ائك مات  سيي  بن ائبن  يقي وئيل نكاي رو ب ني ري ببا سي
 لا ي ل ائةمم ةقة يش صب  ائ ي ائبسي  مان إ ا با ةائي يش ائبوسسي إل ق -

 .ك م ة ةل ييبمن رش ى ئك مي  ليسا ريضا ئمك ميص بسي ا مان
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 بدن ئإلسد ئابة ائ قدبم بند  ائبسدي  يةد م ةيدث ائ بوبيديص ائصدئقات بدن ا قصدا  -
 .ائك مي ئصائا رو ئصائةة سوا  ائ بوبيي ائصئقات

 سدةب رو   ميدق يمدوا مبدا ائدبي ص لياقدات واسد  بال كديمات إصدبا  بن ائةال  -
 مدواا سدةب مد ئك مبيدبةص  شصدي اس صدبا  بند  بد   إئغال دا رو ائسياقي  شصي
   .سئ  

 لغايي   ا مل لائبسي ص ائب  مق ا باني ق ا    ميق رو نك  ي م  ئك إئ  لا ضايي -
شيا  شيو  ة بم  ائ بئيل ا1.ب ة ائ  ابل ل بم ائغي  وا 

ا
 
 
 
 
 
 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                           
ائ موماواامميي ائةقوق  صائباس   ك ابة نيل ب م ة ائماال يص ائ ك ي  يش ا ي ل م الم ائميي ص بلب اهلل ضي ا1

 .ا21-23صصاا3331لسم ة شيض  ماب يابةببصارببال قانون  شصصصاائسياسيي
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 جرائم أخرى صادرة من غير المفمس: المبحث الثاني
وئدوائدمايمدنا دام ااائقبارشض اائبك ياائماالد ياائغيد اائد يائدةاب قديالائ ئميسديصاة د 

ةبايددديائةقدددوقامبابدددياائدددبالنينابدددنام ددديااصإئددد ابقولددداتاائ ئمددديلالائ قصدددي اروالائ دددبئيل
وي ب ددلاائغيدد ايددشاوميددلاائ ئميسددياوائددبالنيناروااوةبايدديائ ل بدداناائ مددا يابددنام دديارشدد ىص

ارةبارق لا اائببين.
ائدباشمينااوةيثا  ب لاائم الماالش ىاائصاب ةابنالي اائبئملايدشامد الماالكدشاص

يددددشاائ ئميسدددديا)اائبيمدددددباالول،صاومدددد الماالكدددددشاصاائشددددا مينابدددددناائ ئميسدددديا)ائبيمدددددبا
اائ انش،.

 جرائم األشخاص الداخمين في التفميسة: المطمب األول
إضددايياإئدد اائمدد الماائ ددشاي  مل دداابددبي واروابسددي واائكدد ماتاائ ما يدديصاوائ ددشاي  مل دداا

آشدد ابددناائمدد الماائب ب مدديايددشاائمدد الماالشدد ىاارواائغيدد صاي ندداكانددويريضدداارقددا باائبئمددلا
ائصدداب ةابددنايدد  اوميددلاائ ئميسدديا)اائئدد ياالول،صاوائمدد الماائصدداب ةابددنارةددباائددبالنينا)ا

اائئ ياائ انشا،.
 ااااااجرائم وكيل التفميسة : الفرع األول

ئددماي ضددبناقددانوناائ قولدداتاائماالدد يانصددااصدد يةااشاصدداالددوم  اائ ئميسددياييبددااإ اا
واابم ااش  لاربوالاائبئملاروا لبيب اصابقا نيالأناائبكد ياائبصد ياقدباندصابمد ارقبب

ا.1وباايمي اايشاقانوناائ قولاتاائبص يا127ائ قولاتاائبق  ةائ ون ايشاائبابةا
ئماي    اائبك ياائماال يصايشاائقدانوناائ مدا يصائممداا اائوامدبا يليقدةابمد اوميدلا

 لبيب ائألبوالاائ شاوض تالينايبيةالسدلباببا سدياب ابدةائ ئميسيايشاةائيااش  سةارواا
ا.2وم ئكائماي ضبناقانوناائ قولاتانصااشاصاالوم  اائ ئميسييشاائ ئميسي.ا

                                                           
صل ييصام الماا ي لايشاائ ك ي اائماال يصاب م ةانيلاك ابةاائباس  ايشاائةقوقصا شصصاقانونارببالصااب اكاا3

.21صاصا3331 ياياواوصاصامميياائةقوقاوائ موماائسياسييصاماب يابوئوباب ب ي   
.333 اكبا اكبصاائب م اائسالقصاصااا 2  
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لي اائبك ياائماال يااسدماوميدلاائ ئميسديالائوميدلاائب صد  اائقضدالشالبومدباالبد ا
ا.31111مويميياا31ائبو فايشااا33-11 قما

يمددش:اققامددلابددناإشمدد لاروالددبباابددناقددانوناائ قولدداتابمدد ابدداا371امبدداانصددتاائبددابة
لسدو انيدديارو اقا ما يددياروانقددوبااروالضددال اروارو اقابائيددياروابشائصدداتارواريدديابةدد  اتا

رواإلدد ا ائددما مددناقددباسددمبتاإئيددةاإنابمدد اسددليلاا مددااةاروارشدد ىا  ضددبناروا  لددتاائ اابدداا
 بالاروالبا اببددددلالددددأم اروالغيدددد ارمدددد اائوبي دددديارواائومائدددديارواائدددد  ناروابا يددددياا سدددد 

الك يقق.
صاائسددائ اائدد م ابمدد ارنددة:اققاي ددينا33-11،ابددناالبدد ا33 ددنصاائبددابةاائ ال دديا)اا

ائةمددددماائصدددداب الائ سددددويياائقضددددالييارواا يدددد لاائوميددددلاائب صدددد  اائقضددددالشابددددنالددددينا
ا31ئبدددابةا.اائبددد مو ةايدددشاا2الكدددشاصاائبسدددممينايدددشاائقالبدددياائ دددشا  دددب ااائممندددياائوينيدددي

اربنا .
ا

                                                           

.33صاانابييايوضيلصاائب م اائسالقصاا 1  
2 ،ابناالب اائب مو اآنئاابم ارنة:ا  موناائممنياائوينييابن:31س يا)ائبابةاائ اا  

 .قاضشابناائبةمبياائ مياصا ليسا 
 .قاضشابنابمملاائبةاسليصابضوا 
 .قاضشاةممابناائبمملاائقضالشصابضوا 
 .قاضشاةممابناائبةمبيصابضوا 
 .بضوابناائبئ كيياائ ابيائمبائييصابضوا 
  يشاائةقوقارواائ موماانق صابييارواائ سيي صابضوا.ارس ا 
 (ايشاائبيباناا ق صابيارواا م بابشصابضوين.33شلي ينا، 
 (اوم  اب ص ييناقضاليينصاربضا .33   ي، 

يةبباميئياتا  ييناربضا اائممنياائوينييابناي يقاائ ناليماي ينابب لائواي اي وئ ابم اائشصوصاربانياائممنيا
اائوينيي.

 
ا



 الفصل الثاني :..................................... جرائم اإلفالس المرتكبة  من غير المفلس

 

55 
 

   اائقالبيايةدبب ااوايد اائ دبلال دباإبدباب اابدنايد  اائممندياائبد مو ةاونايبمدنارنا
 ة دددددددويا ددددددد  اائقالبدددددددياإنابمددددددد ابةدددددددايالشاائةسدددددددالاتاوائشلددددددد ا اوائبةاسدددددددلينصاائشلددددددد ا ا

،ا32ائب شصصينايشاائبيابيناائ قا يياوائ ما ييصاائلة ييصاائصنابييصاائ ينائ دماشبدلا)
ابم االقل.اسنواتا م لي

إ نايائوميددلاائب صدد  اائقضددالشا ددوابلددا ةابددناوميددلاقضددالشايب ددلايددشاآناواةددبااا
ائبئملاومبابياائبالنينصاي وايب لاائبئملالنايب اقبالمتابنامبي اربوائدةصايد ايبمندةا
ل ددبا ئددكاإلدد اماريا صدد  اقددانونشاقالددلائم بسددكالددةا مددا اائددبالنينصاو ددوايب ددلاائددبالنينايددشا

نايب لاائبدبينايدشاونائ مابصائاابك  ميصاوائوميلاائب ص  اائقضالشامبابياواةبةا م
ائ سددويياائقضدداليياإنبدداايسددابب صاوبددنا ددمايدد ايبمنددةارناي صدد  الإسددبةالاب لددا  اببدد  ائددةا

امباارناائببينانايبمنةاائ ص  ابونابساببةاوميلاائ ئميسي.
ياائقضدددددالييامبددددداارندددددةانايبمدددددنائموميدددددلاائب صددددد  اائقضدددددالشارنايمبددددد الددددديناائ سدددددوي

اوا ي لايشاائقضيي.
يقوماائوميلاائب ص  اائقضالشالإم ا اائ ص ياتاالوئيدياائب ب مديايدشا ةصديلابيدونا
ائبددبيناوليدد ابنقون ددةاوبقا ا ددةامبددااي يدد اائددبباوياوي صددائااويمدد ياائ ةمدديمصاويسدداببايددشا

ا.1اس ب ا ااس غ لاائبةلاائ ما ياإنا بمنامما ئك
بااباماائوميلاائب صد  اائقضدالشصاي مقد ارمد ااناليد اببمدةصائد اايمدبارنايلد لايدشااا

إاا ابددداايمةقدددةابدددنارضددد ا ان يمدددياابسدددوول نئيددد اب ابدددةابنايدددياائ مدددلاائ دددابيصائددد ئكاي دددوا
شيلددددةاسددددوا امدددداناائبضدددد و اائبددددبيناائبئمددددلارواائددددبالنينااروابددددناائغيدددد صاييةددددقائمغيدددد ا

بناالض ا اائ دشارصدال  مامد ا ا  داوناائب صد  ااوائبالنيناائبيائليالائ  وي اكشصيا
اائقضالشار نا ا أبيياب ابة.

ا

                                                           

.31نابييايوضيلصاائب م اائسالقصاصاا 1  
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صاائسائ اائد م صابندباببا سدياواليئ دةاويشدلا33-06بناالب ا قماا33 نصاائبابةا
الإةبىاالةماماائقانونيياوائ ناليبييايإنةاي    اإئ اائماا اتاائ أبيليياائب  مقيالإن ا .

ائب ص  اائقضالشانايمدونابمانداالدلابقالدلارمد ابدنااإناائب اماائ يايقومالةاوميل
ببمددةصاويقددوماائوميددلاائب صدد  اائقضددالشابنددبالبايددياب ابددةاائقيددامالائ صدد ياتاائضدد و ييا

ائةص اربوالاائبئملصاةيثاسن   ابمي اابم اةبىالكملابس قل:
ئمبةايالديابمد اربدوالاائبدبيناالأشد اا مد ا اتاائمئيمديابم اائبةمبيارن وضع األختام: -3

ائبئمددلصاةيددثاوبندد ا ببيددب اارواإئةدداقاضدد  السددقوياائددبالنينصاإئدد اةددينام ب دداصارنا
 دددأب الوضددد االش دددامابمددد ابنقدددونتاائبدددبيناائبئمدددلاائبومدددوبةالبةمدددةاوبشااندددةاولي دددةصا

 صاوالو اقاائ ما يددديصاوب امدددااائ ما يدددياائ ال ددديائمبدددبيناائبئمدددلصاوربدددااإ اامدددانايوائدددبيا 
ئببيناائبئمدلاكدشصاب ندويامدإي لاائكد ميا ة دويابمد اكد ما ابسدلوئينابدناليد اا

 ةبيددبصايدد ايمئددشاوضدد االش ددامابمدد اائب مددااائ ليسددشائمكدد ميالددلايب ددباوضدد االش دداما
بدناائقدانوناائ مدا ياا323إئ االبوالاائشاصيائملاائكد ما اةسدبابداا ق ضديةاائبدابةا

اال ي.ااائم
ةصداالجرد -3 ،اريدامابدنا يد ا33شد لا   ديا)اائبدبينا لدبراربدوال ا:ااإناببمياتاائم باوا 

بددناا313الش ددامالمددلابلاكدد ةاببميدداتاائمدد بصاو دد ما دد  اائ بميددياةسددبانددصاائبددابةا
ائقددانوناائ مددا ياائماالدد يالةضددو اائبددبيناائبئمددلاروااسدد ببالةاقانونيدداالبومددبا سددائيا

ابوص ابمي ا.
إ اار دماائوميدلاائب صد  اائقضدالشاب ب دةايدشاإمد ا ااال الدفاتير وتسدديد الميزانيدة:فإق -3

ائمددد باو سدددميماربدددوالاائبدددبيناائبئمدددلصايإندددةايسددد ببشاائبدددبيناائبئمدددلا قئدددالاائدددبيا ي ا
نائددمايةضدد ا دد ااالشيدد ال ددباببو ددةاي سددلاإئيددةا ائشاصدديائ ما  ددةاواوقدد اةسددالا ةاوا 

م ددد صاسدددابيابمددد االا33ائوميدددلاائب صددد  اائقضدددالشاإنددد ا البومدددباائةضدددو اشددد لا
وئمبدددبيناائبئمدددلارنايندددوبابندددةاومدددي الكددد ياإلدددبا ارسدددلابابدددبماةضدددو  اائ دددشاي ا ددداا
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ائقاضشاائبن ببامبي ةائمقلدولصاييقدومالوضد اائبياانيديايدو اصاإ اائدمايمدناائبدبيناائبئمدلا
قدددددباقدددددامالددددد ئكاويسددددد  ينايدددددشا ئدددددكائدددددبيا ي صاوائبسددددد نباتاائةسدددددالييصاومبيددددد االو اقا

بددناا321يقددومالإيددباب االم الددياائضددلياةسددباائبددابةاوائب موبدداتاائ ددشايةصددلابمي ددااوا
ا.ا1ائقانوناائ ما ياائماال ي

 الجرائم الصادرة من أحد الدائنين:  الفرع الثاني
ةقدوق ماا شابلا ةابنا م لاروا مب اقانونشصايكبلاملابالنشاائبئملال ب اإسد يئا 

ابنارملاائةئاالابم اةقوقاائدبالنيناائبومدوبةايدشاةيدااةاائبدبينايممدأتامبيد اائ كد ي ات
إئدد ايدد  ابقولدداتامااليدديابمدد اائبددبيناائبئمددلاائدد يايقددبمابمدد اائئ ددلارواسددموماتا بددلا

الةقوقاائبالنين.
بدد اائبئمددلارواليدد  االيدد ارنددةاقددبايممددأارةددباائددبالنيناإئدد اائغددتارواائ ددبئيلالا  ئدداق

إئد ا مد يما د  االي دالاائ دشاقواب دااإض ا االمبابدياائدبالنينصاببدااربىالائبكد ياائماالد يا
ققاابدناائقدانوناائ مدا ياائماالد يا332ائغتاوائ بئيلصاوبنا ئكاباانصابميةايدشاائبدابةا

نتا  ابايدياناليد اإبيدا اصدو ةايدشابدباوايداك  ايارةدباائدبالنينالا  ئداقابد اائبئمدلاروال
اائصمااقق.

بدددنانئدددلاائقدددانونارندددةاا133بقا نددديالقدددانوناائ قولددداتاائبصددد يالبومدددباندددصاائبدددابةا
اي ضبنانوبينابناائم الم:

،ابدنارمدلااكد  اكاائدبالنايدشااavantages particuliersمد مااكد  ايابنداي اشاصديا)ا -3
ئئالدبةاوسوا ار د اانق د ايالاااانق  ايابم اائصماصاييلقا  ااائنصصاب باامانتاانق  اي

بمدد اائددبالناروائددمايددأ شالنابدداار اباائبكدد ياب اقل ددةا ددواائبسدداوبياوليدد االصددوات.اريضدداا
 انق  اياقبام ىاب اائبئملارواب الي  .يشا
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م ماإم ا اا ئاقاتاشصوصييائممبانئ ائبصمةياائبالنابناائبئملاويمبارنا  دوي ايدشا -3
 ائئ لاائك ويااآل يي:

قددبامدد ىال ددبا ددا يخاائ وقدد ابددناائددبي صاإ ائددوامدد ىاقلمددةانااائشصددوبشرنايمددوناان ئدداقا -
قب دةصايمدبارنايمدوناائدبالنابائبداالةائديا وقد اببيندةابدناا نئشاائغدتاائد يار اباائبكد ي

 ائبي ائ لوتاسو اائنيي.
 ئداقارنايموناان ئاقاقبامد ىالصدو ةاسد يياروالدبونابمدماائدبالنيناو ضدا مايدإنامد ىاان -

ي  ل اصةيةااونايةقالةبابن ماا ببا الأنةاقدبا ضد  ابدنال ممابالنشاائبئملاو ضا ا
 اا  ااا  ئاق.

نقدداصابومددوباتارنايقدد ابددب اان ئدداقابمدد ابددا قام مددياائددبالنيناريارنايمددونابددناكددأنةاإ -
ائبئمددلصايددإ ااممددباائددبالنانئ دداائبصددمة ةالواسددييااومددياائبئمددلاروامئيددلائددةصايدد ا مددونا

اشاوموباائم مم مياائبالنيناقبا ض  تاولائ ائشاين ئ
نائدددمايةصدددلاا  ئددداقا ئم دددأ ي ابمددد اوب ددد ا دددواي تا ددد  اائكددد وياي  لددد اائمددد ماواق دددااوا 

 .1اق  ايايشا يلاتاائبالنين
صا يليدددقاائ قولددداتاائبنصدددوصابمي ددداايدددشاائئقددد ةاالوئددد ابدددنا332ئقدددباقددد  تاائبدددابةا

روابد اابناقانوناائ قولاتصابم اائبالناائ يااك  يائنئسةصاسوا ابد اائبدبينا333ائبابةا
اركشاصاآش ينصاباايااشاصيالسلبا صوي ةايشابباونتامبابياائبالنين.

إنا يليقا   اائ قولاتايئ   اةصولاائ صدويتصاوناي دمارنايلقد اائ صدويتالدبونا
ار  السلباببماائ صبيقابم اائصماابناقللاائبةمبي.

إئدددد اائ قولدددداتاائمااليددددياائبيلقدددديابمدددد اائددددبالنصاي مددددناانكدددد  اياتاا دددد اصاولا ضددددايي
لائنسددليائمبيدد االكددشاصاائدد ينا  اقددباب  ددمالبدداايددي ماائبددبين.اوا  اااسدد مماائددبالنابلددائغاروا
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اكدددد  ايةصاي  ددددينابميددددةاإ ماب دددداائصدددداةباائكددددأنالبق ضدددد اةمددددماقيبدددداابنقوئدددديالبق ضدددد ا
ا.1ائلي ن

ناةقيقدددشاوئددديلايقددديابدددنايددد  اائبدددبيناروايابلدددا ةابدددناليددد والبددد ايدددشا ددد  اائةائددد
ائددددبالنارواائغيدددد اائدددد يا  اقددددبابدددد اائددددبالناائبكدددد  يصاروالكددددملابددددامصابددددنايدددد  امددددلا يا
بصدددمةي.اوا  اابددداا ي دددتاببدددوىاائدددلي ناإئددد اائم دددياائقضددداليياائ ابيددديصاييمدددبارنا ةدددالا

ا.2اائببوىاإئ اائبةمبياائبش صيالائ ئميسي
بددناائقدانوناائ مددا ياائماالدد يايإنددةايدد ماليدد نا مددكاا331بددنا ئددكايلدداائمبددابةايضد ا

ا  ئاقداتاوي  ددينابمد اائددبالنا باائبلددائغارواائقديماائب قوئددياائ ددشاقلضد االبومددباا  ئاقدداتا
اائبةموماللي ن ا.

وناي دمايددشا ق يدد ا دد  اائ قولدداتابمددماائبئمدلاروام مددةال دد ااائ   ددبصامبددااناي ددماكددملا
سددوا امانددتااسددوا الائبوايقدديارواائدد ي اوناي ددماريضدداانددوياائبيدداةاائب ئددقابمي دداائ صددويتا

ابالاروابصمةي.
بددناائقددانوناائ مددا ياائماالدد يالددأناا333،ابددناائبددابةا33مبددااقضددتاائئقدد ةاائ انيدديا)ا

 يلدقابقولدداتاائ ئمدديلالائ ددبئيلابمدد اائددبالناائد ياي لددتارنددةاقددبمايددشاائ ئميسدديارواائ سددوييا
ائ ددبئيلابيونددااو بيددياسددوا الإسددب ااروالواسدديياآشدد يناو ندداايكدد  يابمددماائقضددالييالي يددقا

ائددبالنال دد ااائغددتار نددا اإقدد ا  ال دد ااائددبيناائددو بشالغدد اائنالدد ابددناائبصددمةياائبقصددوبةا
ا.3بنا  ااائغتامباانايك  يايشا   اائةائيابمماائبئملابنابببة

ا
ا

                                                           

بناائقانوناائ ما ياائماال ي.ا337وا331رنال اائباب ينااا 1  
  2 .331واا333 اكبا اكبصاائب م اائسالقصاصااا
ل لشابصيئ صام الماا ي لايشاائقانوناائماال يصاب م ةانيلاك ابةاائباس  ايشاائةقوقا شصصاقانونارببالصااا3

ا.اا17ص
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 جرائم األشخاص الخارجين عن التفميسة: المطمب الثاني
إ ااا  مددباائبئمددلاي دد ابددناالي ددالاائبموندديائم يبددياائ ئمدديلالائ ددبئيلالا كدد  اكابدد ا
ائغيددد صاوملدددتابةامبددديا ددد ااائغيددد صالوصدددئةاكددد يماصاربدددااإ ااوقددد اائئ دددلابدددناائغيددد الدددبونا

بدددناقدددانوناائ قولددداتاائبصددد يصااا32اكددد  اكابددد اائبئمدددلايدددنصابمددد ابقالدددةايدددشاائبدددابةا
ايسيايشارق لا اائببين.اصاائشا مينابناائ ئمشوي ب لاالك

يكددد  يائقيدددداما دددد  اائمدددد الما ددددواي ار مدددداناائمددد الماائب  ملدددديابددددنارق لددددا اائبددددبينا)ائئدددد يا
االول،صاوائ قولاتاائبق  ةابم اائم الماائب  مليابناي  ارق لا اائببينا)ائئ ياائ انش،.

 أركان الجرائم المرتكبة من أقرباء المدين: الفرع األول
لددأنا سددد يابمددد ااوجاائبدددبيناورصددوئةاوي وبدددةاورنسدددالةابدددنااص333ئقددباقددد  تاائبدددابةا

ائب مدديانئسدد اصاائدد ينايمونددوااقددبااش مسددوااروارشئددواارواليدد وااركدديا ا  ددوبالصددولاائ ئميسدديصا
ا.اا1ب اائببينبونارنايمونوااقباي مواا ئكالانك  اكا

بددناقددانوناائ قولدداتاا333يددشاائئقدد ةاالوئدد ابددناائبددابةااائ قولدداتاائبنصددوصابمي ددا
اائماال ي.

 قدوما دد  اائم يبديامغي  دداابدناائمدد الماالشد ىابمدد اال مداناائ   دديصاائد مناائبئ دد  ا
ا)رون،صاائ مناائبابيا) انيا،صاوائ مناائب نويا)ا ائ ا،.

 أوال: الركن المفترض.
بددناقلدلارقددا بااةدالصا ددشارناي  مدبإنابدنالديناائكدد وياائ دشا قددومابميدةاائم يبددياائا

ائببيناائب وق ابناائبي اسوا امانااومةاروارةباي وبةاروارصوئةاروارصد ا  ابدنانئدلا
اب مياالصولارواائئ وي.

ا
ا

                                                           

.333 اكبا اكبصاائب م اائسالقصاصاا 1  
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 زوج المدين المتوق  عن الدفع: -1
يشاإيا اا مد ا اتاائقانونيدياي  دينابمد اائبةمبدياإ لداتاصدةياائ اليدياائاوميديالدينا

لاب لدددا  ارةدددبارقدددا باائبدددبيناوائبدددبينا ا دددةاويقددداائبددداا ضدددبنةاقدددانوناالسددد ةاائددداوجاائبددد  ما
اائماال يصاةيثايمبا واي ار ماناائاواجاائبنصوصابمي ااقانونيا.

ونايمئشائقياماائم يبيارنايموناائئابلارواائب  ماوكشصاائببينابمد بابشيدوليناروا
ئددداواجاوقيددداماائ  قدددياائاوميددديابيمقدددينصاةيدددثارناائ لددد ةائقيددداماائم يبددديا مدددونال دددواي ابقدددباا

لمايدددديار مان دددداصاربددددااإ ااوق ددددتاائم يبددددياقلددددلاةددددبوثاائيدددد قاي دددد ااناي ئدددد اائئابددددلابددددنا
ا.1ائ قاب

 أصول المدين: -1
نابدد صا   لدد اصددمياائنسددباكددد ياا نابدد اوائمدددبةاوا  يقصددبال ددماالباوائمددباوا 

ارساسياايشا ئكاربااالبالائ لنشاي باسللاائقياماائم يبي.
 :فروع المدين -2

يقصبال ماا لناواائلنتارواالناائلندتاروالندتاا لدناروالندتاائلندتاإناندالصاويكد  يا
ايشا ئكارنايمونواابناائنسبصاي ا قوماائم يبياإ ااماناا لنارواإلناا لنالائ لنش.

 أصياره من نفس درجة األصول والفروع: -3

لدنا نابد صاويد ويااومدةاو دماا لدناوا  يقصبال مارصولاائاوجارياوائدب اوربدةاومب دةاوا 
النتارواإلناائلنتاإنانال.ا لنارواائ

لاتابم اسليلاائةص اناائب الصاولنا اابميةاإ ااا  مبارةدبايقبارو باائبك يا   اائئ
ئسالقا مد  ما   االي الابنارةبارقا باائببينصاائب وق ابناائبي ابنالي االكشاصاا

                                                           
صامميياائةقوقاواائ موماائسياسييصاماب ياائ  لشاك ابةاائباس   ئنيل ب م ةمنالشائألببالصااقانوناصاةسام صائةش1

ا.ا23ب يبيصارماائلواقشاصاصالنا



 الفصل الثاني :..................................... جرائم اإلفالس المرتكبة  من غير المفلس

 

62 
 

 يا ئددكااسدد نابااإئدد ابلددبرابددناائقددانوناائ مدداا333مددالفصايدد ايبمددنا يليددقارةمدداماائبددابةا
إنامددانا ئددكاببمنددااروا ميدد ام يبددياسدد قيارواا333ائكدد بييصاإنبددااي اقددبالبومددباائبددابةا

شيانيااالبانيايشاةالا واي تار مان اصايمبارناي ماك  اإي لاائببيناوائدبئيلارنا مدونا
ا.1 شاربوالاائ ئميسياالبوال

 ثانيا: الركن المادي في الجريمة.
روا لبيدباربدوالاائ ئميسديصاببداااائبابيائ   اائم يبيابم اي دلاا شد  لاائ منيق ص ا

ي يشاي لاانشد  لائوميدلاائ ئميسدياب ند اواسد اايب دباإئد امدلاإشد لاصداب ابدناوميدلا
ائ ئميسددديالائواملددداتاائبئ وضددديابيدددةاقانونيددداابدددنارمدددلا ةقيدددقابماسدددبابائيددديصائدددةاروائغيددد  ا

ااا.2ويمونابناكأنا   اائبماسباا ض ا الةقوقاائبالنينارواة  ااة بالاا ض ا ال م

 ثالثا: الركن المعنوي

ي ب لاائ مناائب نويائ   اائم يبديايدشاائقصدباائ دامصاةيدثايكد  يابمدماوميدلاائ ئميسديا
لباا نيويابميةاري ائدةابدناإشد لالواملا دةاائقانونيديابقالدلاةصدوئةابمد ابنداي ابائيدياورنا

يي ب دلايدشاصاربااائقصباائشاصا3بم ا ئكاإئةاقاائض  المبابياائبالنينائن يمياائب   ليا
صدباا ضد ا اريضداالمبابدياائدبالنينصاب دلصاا شئدا صاا شد  لا غييد اائبدالانيياائ بمكالق

ببامدةاضدبنا )او وا ةويلايلي  ةارواكدممةاقصدباإشئالدةارواائةيموئديابوناائةمداابميدةاوا 
اربوالاائ ئميسي،.

                                                           
صاصا3332نابييايوضيلصاا ي لاوائ سويياائقضالييايشاائقانوناائماال يصابيواناائبيلوباتاائماب ييصاائم ال صا1

ا.ا73
.ا313 يصاائب م اائسالقصاصايرةسنالوسقاا 2  
.32صااي بايوس صاائب م اائسالقصاا 3  
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بم ا ئكاناي اقبابناقامال لبيباربوالااومةابونابمبدةالأندةايدشاةائدياإيد لااولنا ا
ا.ا1شاربوالاإ اااب ل  ااربوائةصانال اائم كالةاوائمللروارنةارشيأاي

 العقوبات المقررة عمى الجرائم المرتكبة من طر  أقرباء المدين: الفرع الثاني

بددددناا333 دددداايددددشاائبددددابةا يلددددقابمدددد اائبددددبانان  مالددددةارةددددباالي ددددالاائبنصددددوصابمي
لائ ددبئيلاو ددش:اائةددللابددناسددنياائقددانوناائ مددا يانئددلاائ قولدداتاائبقدد  ةائم يبددياا يدد لا

ب.جصامبداايمدواائمبةمبديا233.333ب.جاإئد اا333.333إئ اشبلاسدنواتصال ابديابدنا
ا1ائماالييارنا ةممابم اائببانالائة بانابناةقاروارم  ابناائةقوقاائوا بةايشااائبدابةا

اناقانوناائ قولاتاائببةانا ايبابناشبلاسنوات.بم  اب

ائب وقد ابدناائدبي اورقا لدةصابدنائمةباابناائ وايواائ يايبمنارنايةصلالديناائ دام ا
رمدلاةبايدياةقددوقاائدبالنيناو  د باربددوائ مصايدإناائبكدد يامد مال د االي ددالاائب  ملديابددنا

ائئياائدد م صاوباقددبابددناائقددانوناائ مددا ياائسددا333قلددلا ددون االكددشاصالبق ضدد اائبددابةا
ابنانئلاائقانون.ا333بمي االائ قولياائبوموبةايشانصاائبابةا

روابنارصدولاروايد وياائبدبينارواملابناا  مبا   اائم يبيا لمامونةااومااا ي اقب
بددنارصدد ا  ابددنانئددلاائب مددياوناي ئدد ابددناائ قددابامبدداا ددواائةددالايددشام يبددياائسدد قياروا

 ئددكاي ددوباإئدد ارناائضدد  اائنددا لابددنا دد  اائم يبدديااائنصددبارواشيانددياالبانددياوائسددلبايددش
نبدداايبددلامبابددياائددبالنيناائدد يناي  لدد اائئابددلال يلدداابددن ما ائدد يانايمةددقاائبددبينانئسددةاوا 

ا.2ببااناي ئيةابناائ قاب

ا

                                                           

,11ب اكاصل ينيصاائب م اائسالقصاصاا 1  
شومياربينيصا يسشا لي يصام الماا ي لايشاائ ك ي اائماال يصاب م ةانيلاك ابةاائباس  ايشاائقانونصام ئ ا2

ا .72صاص3331 شصصاقانونارببالصامميياائةقوقاوائ موماائسياسييصاماب ياآممشابةنباروئةاجصاائلوي ةصا
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 خالصة الفصل الثاني :

ل ددباب اسدد ناايددشاائئصددلاالولاإئدد امدد الماا يدد لاائصدداب ةابددناائبئمددلصاإنارنندداا ريندداا
رشد ىائمد الماا يد لايدشا د ااائئصدلاائ دانشصابن دااائواق ديابمد اائكدشصاائب ندوياصو ا

ائب ب دددلايدددشاائكددد ماتاائ ما يددديصايبدددناليددد اائب قدددولا سدددمييابقولددديالبنيددديابمددد اائكدددشصا
يددشايق ا  ددااالشيدد ةاندد ىارناا373بميدديصاواني قدداابددنانددصاائبددابةاائب نددويابددناائناةيددياائ 

سوولايشا   اائك ماتاائ ما ييانال ةا مد يما ةبمدةابدناإئ اائبسي ارواائبائبك ياقبانال ا
ش لا م يبةاإبداالدائ ئميلاالائ قصدي اروالائ دبئيلابد ا سدميياائ قولداتاائبناسدليائمدلابدنا

صاائم يب ينصاوقباةبباكد ويائقيدامار مدانام يبدياائ ئمديلابمد اائكدشصاائب ندويصايدشاند
 مناآشد الشد  اائد مناائبدابيابناائقانوناائ ما يصالا ضاييان ةالاوموباا371ائبابةا

وائب نويصا واائ منااائبئ   ائقياما   اائم يبيصايدشاائقدالبينالدا با ةاوائبدبي اوائبصدئشا
يشاك مياائبسا بيصاوقدبارقد ابمدي ماائبكد يا سدمييابقولداتابن دااائ مبيميدياورشد ىارصدمييا

اوناائ ما ي.بناائقانا333ص373إ ااا  ملواارةباالي الاائبنصوصابمي اايشاائباب ينا

لا ضددايياإئدد ارنندداا ي قنددااإئدد اائمدد الماالشدد ىاائب  مقدديالددائ ئميلاسددوا ابددنارق لددا اااا
يدشاائ ئميسدياب دلاوميدلاائ ئميسدياومبابدياائدبالنينارواائبئملاروام الماالكشاصاائباشمينا

ائغيدد اائدد ينا دد لي ماب قددياا ئدداقابدد اائبددبيناائبئمددلاو ناوئندداامدد الماالكددشاصاائشددا مينا
ائ ئميسددددياو م ندددداار مدددداناائمدددد الماائب  ملدددديابددددنارق لددددا اائبددددبينالا ضددددايياإئدددد ا ةبيددددباابددددن

اااااااااااائ قولاتاائب صوبائ اابناي  اائبك ياائماال يايشاقانوناائ قولات.

ا
ا

ا
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 : خاتمةال
 التر  الجررائم مرن األخيرر  ىذه أن باإلفالس، المتعمقة الجرائم موضوع دراسة من يتبين

 بحيث التفميسة، أموال من ديونيم إقتضاء ف  المفمس دائن  حقوق عمى اإلعتداء فييا يقع
 المفمرس أمروال. وتخصرص دينرو، بنسربة كرل الرديزن ىرذه إسرتيفاء الردائنين لجماعرة يحرق
 .قضائية لرقابة تخضع التنفيذ إجراءات كما قضائ ، بقرار بديونو لموفاء

 القرانون مرن كرل فر  اإلجرائيرة والقواعرد القانونية المواد مجموعة ذلك خالل من وظير
 .الجزائية اإلجراءات قانون إلى باإلضافة العقوبات، وقانون التجاري

 أركران لنرا وبرين بالتقصرير تفمريس إلرى بالتردليس تفمريس من الجرائم ىذه أنواع لنا فحدد
 لجريمرة بالنسربة المفتررض الرركن إلرى باإلضرافة المعنروي والرركن المرادي الرركن قياميرا
 وحردد المفمرس المردين أقربراء جررائم محرل لنرا وضرع كمرا فييرا، الشرركات مسريري التفمريس
 .عميو المسمطة العقوبات وتحديد قياميا أركان تبين مع المفمس أقرباء جريمة قيام أركان

 عمى دلت إن اإلفالس، لجرائم الجزائري المشرع أوالىا الت  القصوى األىمية ىذه وكل
 القرانون قواعرد بالتجسريد اإلفرالس نظرام يمعبرو الرذي اليرام الردور عمرى تردل فإنمرا شر ء

 لمدولة، اإلقتصادي لمنظام الداعم األساس تعد بدورىا الت  التجارية، الحمقة داخل التجاري
 الردائنين حقوق عمى بالحفاظ وذلك التجارية الحمقة ىذه يسر عمى الحفاظ خالل من وذلك
تبراع جيرة، مرن ىرذا بيرنيم التجاريرة اإلئتمران مبردأ بتردعيم فييرا  لنظرام التجرريم صرفة وا 

 وتسرميط العقوبرات قرانون مرواد إلرى التجراري القرانون مرواد إحالرة خرالل مرن كرذلك اإلفرالس
 أو داخرل ترواط  أي لرردع النظرام، ليذا العقاب  الطابع لنا توضح ردعية بعقوبات الجزاء،
 .بالدائنين باإلضرار يؤدي التجارية الحمقة خارج
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 : التالية النتائج إلى توصمنا ذكو سبق ومما
 األموال جرائم بين من اإلفالس جرائم تصنف. 
 من الصادر  والجرائم المفمس من الصادر  اإلفالس جرائم بين الموجود الفرق 
 أو تقصرريري خطر  عمرى تقرروم ذاترو المفمرس إلررى تسرتند االولرى أن الغيرر،

 الخارجين أو التفميسة ف  الداخمين باألشخاص خاصة الثانية الجرائم بينما تدليس ،
 .التفميسة عن

 جررائم ف  الجنائية القواعد بين التوازن من نوع إيجاد الجزائري المشرع عمى 
 .باإلفالس المتعمق التجاري القانون وأحكام اإلفالس
 وجريمرة بالتردليس، اإلفرالس جريمرة برين لمتفرقرة قروي سرب  ىنراك يعرد لرم 

 التفميسة، أصول حماية ىو اإلفعال تمك يجمع الذي المبدأ ألن بالتقصير، اإلفالس
 .الدائنين مصمحة ومراعا 
 التوازن إيجاد ضرور  المشرع فيو راع حيث بذاتو، قائم نظام اإلفالس يعتبر 
 .أطرافو جميع بين

 المردين التييرتكبيرا األفعرال إنمرا جريمرة يعرد ال ذاترو حرد فر  اإلفرالس إن 
 .لإلفالس اإلجرامية الصفة تعط  الت  ى  التدليس أو التقصير من التاجر
 الغرش مرن اإلجرواء وتنقيرة واإلئتمران، بالثقرة يتعمرق اإلفرالس لكرون نظررا 

  األمور فيذه بتعيداتيم، التجار مخالفات عمى القضاء محاولة والفساد،
 .العام بالنظام تتعمق جميعيا
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 قانون  نظام وضع قد الجزائري المشرع أن بالرغم أنو نجد الدراسة هذه خالل ومن
 قبرل مرن ترداركيا مرن البرد النقرائص مرن العديرد تررك أنرو إال اإلفرالس لجررائم شرامل

 الشرركات لمسريري المفتررض الرركن إثبرات صرعوبة بينيرا مرن التشرريعية، المنظومرة
 القصد ف  وباألخص المعنوي لمركن بالنسبة األمر كذلك إفالس، شير ظل ف  التجارية
 .اإلثبات صعوبة ناحية من الجنائ 

 ،)اإلفرالس جررائم( الموضروع ىرذا  فر  والدراسرة البحرث مواصرمة في  ألخييرا ونوصي 
 من لمدولة اإلقتصادي لمنظام األساسية الدعامة تعد الت  التجارية الحيا  ف  ألىميتو نظرا
 خرالل مرن وىرذا ذاترو، فيحرد اإلفرالس فينظرام النظرر إعراد  المشررع عمى يج  كذلك جية،

 اإلسرتثمارات جمر  عمرى بالسرم  يرنعكس مرا وىرذا بالقسرو ، المعرروف التجرريم طابعيرو
 التجرار  مختمف لواكبة قسوتو من بالتخفيف تطويره ومحاولة عنو الجمود ونزع الخارجية،
 .العالم دول ف  الناجحة
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 :الملخص
 طويلة ولمدة بيت أنه الجزائي، أو التجاري جانبه في اإلفالس قضايا في المالحظ إن      

 النظةا  إلة  يرجة  ذلة  فةي السةب  ولعة  الجزائةري، الضةا  أمةا  الطةر  ونةادرة منعدمةة
 بيةد يلةه يةان تصةادقاإل أن أي آنةذا ، الجزائةر. تنتهجةه يانةت الةذي اإلشةترايي اإلتصةادي

 .الوطنية للسوق يام  واحتيار الدولة
 وأصةبحت ميانتةه، اإلفةالس نظا  أخذ السوق اقتصاد عل  الجزائر انفتا  م  أنه إال     

 .القضايا من النوع بهذا تعج محايمنا
 التفلةيس إلة  التعةر  خةال  مةن اإلفةالس، فةي الجزائةي الجانة  إلة  نتطةرق لةذل     

 الجةرائ  وبعة  الشةريات، مةديري جةرائ  مثة  أخةر  وجةرائ  بالتقصةير، والتفلةيس بالتةدليس
 .لها المقرر والجزا  جريمة ي  أريان بتوضيح التفليس بجرائ  الملحقة

 
Résumé  :  

En matière de Banqueroute la juripruence algerienne n’a pas change 

depuis plusieure années et cela est dû au système economique- 

socialiste de l’époque pris par l’algerie nouvellement indépandante 

et le monopole totale de l’état du marché national. 

Tandis que depuis l’ouverture du marché algérien ; la Banqueroute à 

fait de grand chemin ver les tribunaux de plus en plus, et de ce fait 

en va traité le coté pénal du problème : en commençant par : la 

Banqueroute par imprédence et d’autres infraction qui ont une 

relation tel que les infraction commis par les gérants de société. 

Tout cela ont traitons les éléments de ces infractions et la sanction 

qui lui convient.  


