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 ا��^��ــــــــــــــــــــ�
 

�B ح�A@� �7? ح��ق ا��ا�!�=، 0;ن أ#3 ا���ن أس�س ا���مFت ا����ر��، و �D�4 وجC ح��Iا ����� ��Jب =���

����ثB م= اR'�اب ��N ب�= ا��ا�!�= C(�0 ب3 ب�!�� و .دا�!�B�0 B ان�NO ذ�D س��� �7? ا�!��ط ا����ري، م

 .ب�= س��� ا����ر

وم= ه4ا ا�!�Xر �)�? ا���ع إ�? ح��� دا�!� ش�آ� ا�)�ه� بVن ج�3 م���ه� م)TوI 7= د��ن�� �0 

3 م-�
�Z و ��!� ث�رZ،  و و ا3Y8 أن م��� ا���آ.  ح��� إF0س����� B8ن B7و�إدارة م� ?���� ه� ا�4ي �

���` ذ�D �7دة �0 ا���آ�ت ا��� ��Oن ا���آ�ء م���Oه� وت��م ب�!�� رواب\ ش-]�� و F7(�ت أس��� �

�0� ب�!�� آ��آ�ت ا8ش-�ص ��� .ت�

�� �7دا آ���ا م= و�0 ا���ب3 ن�� ش�آ�ت ا8م�ال و�7? وجB ا�-]�ص ش�آ�ت ا�)�ه�، و ا�aت �

���7���ر ا�Iر ش-]� ب3 �7? ا���و(� ���b� . ا�)�ه�= (� I ت�ب'�� أي F7(�ت، I ��0 ت��م �7? ا7

� ذ�D 0;ن ا$دارة �0 ه4ا ا�!�ع م= ا���آ�ت م!�
� ����cت dاول، ور���� �ا�)�ه�= ���0 نX�ا ���ب��� ا�)�

�ه� و ا�����= �7? إدار�� م���O م= ب�f ا���آ�ء، وه� م� أدىX!م ��0  ،���0 =����� دور ا�)�Aإ�? ت 

إدارت�� وت�ب�� آ��0 أم�ره�، و��� م'�` ا��]�ف دون #��� ا��(�ب� م= 
�ف ا���آ�ء اg#��=، وا��� ت��? 

� م��ودة، و C�� B��7 أن ���ر ا���ع ن�Xم م)Tو��� ا���� �0 ح��� إF0س ا���آ��� .ر(�ب

 م)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� �0 ح���         اF0$س، وا��� ن��ه� و 8ج3 ت���� ن'�ق

و هZ4 ا8#��ة           ه� م��Rع ب�J!�، ح�� ت���ر هZ4 . ت�!�ع ب�= م)Tو��� م�ن�� أو ج!���� أو ت��ر��

 م= ا���اءات ا�)Tو��� �0 م�اج�� ا���� �0 ح��� ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� وا��� ت�3 ب�وره� ن��7=

 �aآ�، و أ��س ا��F0إ �اد ش�����ت�� �7? �7ت�B، آ��� إF0سB ا��-]� ح�� س�ه� ا�B�A ب��7ى اما�

�� ا����نOه� ب��7ى ت� .ا�)Tو���             7= ا����ن �0 ح��� وج�د ��7 �0 م�ج�دات ا���آ� و س

��� ت���د و3O��� ��0 ا�4ي ت�-Z4 ا���آ� و أم� ن'�ق هZ4 ا�)Tو��� م= ح�� ا8ش-�ص، 0;ن آ�� ا�

 �)���إن آ�نj 0�د�� أو ج��O�0 ،��7ن مFJ رب ا��3 ا��-i ا�'���� ا�4ي ��D ا��!�Y� ا��د�� وح�Z، و�

���م��= ب��Tس)��)C . مk ا�Oد��، ح�� ت�Aس)� ا�Tأم� ح��� ا���آ� ا�����7،  8�0م� �O� Iن ب�)�
� آ��

   ���!���ة 7= ش-]�� م���ه�، و �O� Iن ه4ا ا8#�� إ�a7 Iا �0 هZ4 ا��-]�� ا��   و ه� م)���� و م

�cت . ا����Y�[�و ��-�AY 4 ا���� ا8ش-�ص ا��4= �����ون ش-]�� و@��l                               و ا#

ة أو �d� م��ش�ة م= ج��7 ا$دارة ب����آ�، إ�0�R إ�? س�'�ت ا����م3 مk ا��b� ا��� ت)!� إ��B ب'���� م��ش�

=� .ا�)�ه

و ت�-4 ش�آ�ت ا�)�ه� ح)C ا�����k ا����ري ا���ا��ي ش�c��� =��Oت      إدار��، 3O���0 ا8ول و 

� �7? ه4ا ا��3O ا������ي $دارة �� ش�آ�ت ا�)�ه� م�زا�j ت�Xش���7 ح����، وح�� أن م� �Jه� ا8آ



Iا�)�'�ت و ا B�0 ع�!��]��Yت ب�= م��N ا$دارة و ر��)B، و ه� ا�!�ذج ا�4ي �V#4 بB ا���آ�، إذ ت#

 م��N  وLe directoireو (� ت�-4 ا���d 3O� ا������ي ا����� و ه� م��N ا�����= . ا���ن�ن ا�]�ي

 و �0 آ��� ا������=، س�اء أ#4ت ب��!�ذج ا8ول أي م��Le conseil  de surveillance  .  Nا��ا(�� 

            أو ا�!�ذج ا��Jن� أي م��N ا�����=، �AY 4#V� �a���0 ا���� و ه� م� ���د ن'�ق هZ4 ا$دارة

�(�A .ا�)Tو��� م= ح�� ا8ش-�ص �0 @3 ش�آ� ا�)�ه� ا�

و ت���? أه�� م��Rع ا����، �0 د(� ا��)�ؤIت ا��� ��J�ه� مk وج�ب إ���د ح��ل و إج�ب�ت م��دة 

�����]�د�� �0 ا����� و ان�م�ج ا���آ�ت ا��F(� و ت. ووا��R ا�)Iت اF�O��جk أه�� ذ�F� Dح���ج ��

�]�د��)Iون اTا�� l���]�د ا����� أI ه� ا(�]�د ا�)�ق           و س�'�ة رأس ا��ل �7? م-)Iة ا���(� .

� ا$دارة �0Xت���� ن kب رؤوس ا8م�ال، و م�'���ن ا���م و @��ر ش�آ�ت ا�)�ه� آVداة Iسaن�� أن ا� ��

��J �0 م�ج�دات�� دون أن ��Oن ��� ا��` �0 ا��ج�ع �7? ���ا�!� هZ4 ا���آ� �!�]� �0 ذم��� ا����� ا�

 =��'�k ب�� ا��ا�!�ن ا��ج�ع �7? ا����(� ��ا���آ�ء، 0�� ب�ت م= ا��اجC ا���� 7= ا��س��� ا���ن�ن�� ا�

� ب�k0 ا����ن �����' .إذ �� تO= م�ج�دات ا���آ� آ���0 ����0ء ب�� ن���� 8#'�ء ا$دارةب;دارة ا���آ� �

���م��=         �0 ا���ل 0)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� ت��� ا���ازن ب�= ا�

 ?�7 =�ا����ري، ��0 ت3AO ح��ق ا��ا�!�= م= ا���آ�ء و �d�ه� �7? ح� ا�)�اء           �0 م�اج�� ا����

� ب)�'�ت و FYح��ت واس�� (� تTدي ب�� إ�? ا��C7F و اIن��اف إد���ارة ا���آ�، وه4ا �0 م��ب3 ت

 ��bش-]�� و �� �7? ح)�ب ا� Cس�Oم�!�ي، وت���` م i-آ� �ب�����b ا�!��دة م= إن��ء ش�آ� ا�)�ه

 .ب�I م= ت���` ا�]��� ا���م�

= أس��ب ا#���رن� ه4ا ا���Rع �0 (�� ا��رOو��� وتT(�0 م         �[[-�اس�ت و ا��اجk ا�

ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�، وج�3 ه4ا ا��3 آVداة �3O ش-3b�� i ه4ا ا�!]C أو آ3 

 .م�-]i �0 ا���ن�ن ب]�A �7م�

���` ب���راس�ت و ا��اجk ح�ل ه4ا ا���Rع، 0� ��C ذآ�Z                ه� ا�]��ب�ت � �و�0

����� ب�Z4 ا�)Tو��� ا��� ا�� واج�!�ه� أث!�ء ا���� و ا��ت�'� �7? وجB ا�-]�ص ب!�i و(�� ا��اجk ا��

�Y�# �7م� أم jس�اء أآ�ن . �dر ����O=           م= اIس���ن� ب�Iج���دات ا������a ا��و آD�4 �7م ا�

� ت��ف ب�� 
����� إ�? ا���آ� أه�� ا���Rع ب)�C ان��ام��، إذ أنC�� B ا��!��B أن هZ4 ا�)Tو���� 

ا���ا���� ا8م� ا�4ي د�0!� إ�? اIس����د و اIس�!�د إ�? ا8ح�Oم و ا���ارات ا��� اس��� ����7 ا���aء ا�A�ن)� 

و ا��� �]�{ ا8#4 ب��،  آ� IحX!� أنB آ�ن ����aء ا����ري ا�A�ن)� دورا آ���ا �0 ح3 ا����� م= 

� .� �'�ح�� ه4ا ا���Rعا$ش����Oت ا���ن�ن�� ا�



�(�A��ر إش����O ب�� م��Rع م)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه�          ا��، ح�ل م�ى و ت

 ��� ح��� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� �0        ن���7 أح�Oم ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي �0 ت���� م)Tو��� ا�

 . ؟ ��إF0س

�ن� �0 م��و�� ا$ج�ب� 7=� هZ4 ا$ش����O �7? ا�!�� ا���AY ب��ف ا$ح�
� ب��انC و (� ا7

 �aوأ� ،��� �X!ا���Rع و جk آ��0 ا����م�ت B!7، وآ4ا ا�!�� ا������� ب��ف ت���3 ن]�ص ا��اد ا�

ا�!�� ا���رن م= #Fل إج�اء م��رن� ب�= ا���ن�ن ا���ا��ي و ا���ن�ن ا�A�ن)� وأ��a ب�f ا���ان�= ا���ب�� 

 . إب�از م�ا
= (]�ر ا�!�Xم ا���ن�ن� ا����� �)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�ب��ف

و����a ب�� م��Rع م)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه�             ا��A)�، أن ن�)B إ�? 

 ا�4ي �Tدي إ�? ن-]i ا�A]3 ا8ول Iم��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� و إج�اءاتB، و: 0]��=

�!�ول             �0 م��� أول م!B إم��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? !0 ،���ش�� اF0$س ا��-]� ��

 ���ا���� و ش�و
B، و ن�'�ق         �0 م��� ث�ن إ�? إج�اءات ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا�

Zو �ث�ر. 

 ���7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�          و إج�اءات��، و و ن-]i ا�A]3 ا��Jن� �)Tو��� ا�

�� 7= أح�Oم ا�)Tو��� ا���]���� �0 ا���ن�ن ا��ن�، 0!�!�ول �0 م��� أول �ا��� ت-�X!� kaم #�ص م

�� د��ن ش�آ� ا�)�ه�                  ا��A)�، و ن�'�ق �0 م��� ث�ن م!B $ج�اءات O7= ت ���م)Tو��� ا�

� اgت�د�7ى م�(���� د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�، و ذ�D و0�� ��O7= ت ��� :)Tو��� ا�

 

 إم��اد ش�� إF0س ش�آــــــــ� ا�)�ه� إ�? ا���� و إج�اءاتB: ا�A]3 ا8ول 

 

 م)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� و إج�اءات��: ا�A]3 ا��Jن� 

 

!ــــــــــــــ�� أه� م� #�]!� إ��B                 م= ن�ـــــ���و ن!ـــــــــــــــ�� ا���� بaن � .-ـــــــ�ت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ا��_Z ا ول

Xا����� وإج�اءات Iه�� إ�
 ا���اد M� إx8س �آ� ا���

 

 =����� دور ا�)�Aم�ى ت �!� =���� �� ���0،    ب��!X� إ�? ا�!�Xم ا���ن�ن� ���آ� ا�)�هX!م ���آ�  ا��0

 ا��]�ف �0 أم�ا��� دون #��� ر(�ب� �YحC                 ب�� آ��0 أم�ره�، و��� م'�`وا�����ن �7? ت�


�ق م��ودة م= ا��(�ب� ون]�ص م���ة م= ا���ن�ن ��J� ا�4ي ت– ا�)�ه� –ا��ل  �0 ���aا� B)��ح 

 )1( .ا�!�Xم�

�� �d =7�ه� م= ا���آ�ت���� وآJ�ة ؛  ا8#�ى    وا�Fح� أن ا$دارة �0 ش�آ�ت ا�)�ه� ت���
 C�(ب

=O� �� D���0، وم= أج3 ذ� =�ا��ي س�ى ج�3 ا$دارة م= ا#�]�ص  م!�ص أم�م ا���ع ا��� م=ا�)�ه

��  م��N ا�� ب����ب3وأ م��N ا$دارة ،ه��cت ثFث ا����� ا���م�Xن �����=،  ب�$�0�R إ�? ا����cت ا�

���? أ7�ل ا��(�ب�� )2(.  ا���ن�ن �

�]�ص        وأم�م ��dب دور ا����� ا���م� ب�7���ره� ا�)�'� ا����� ا��� ب��ه� ت���� #Iح�� ا�Yا8م�ر، و

�= ب���aرب� �7? �� م)�ه�= م�aت ��� ا3�Y8 ب�ت-�ذ (�ارات م]���� ����آ�، ���0��� ا���م� ا��)

��م��، F0 ت]�{ ب'���� ت��O!�� وR-�م� ح���  بVوجB ا��(�ب� �7? ا�����= ب;دارت��ا8س�� أآJ� م= اه

7�ل Vب��       �����م ب �Y�# ،0)� ا$دارة�!      ��جرأس ا��ل Iح��� 7=  انj�[A ا$دارة وم� ات)k ن'�ق ا�

�إ�? (�ر آ��� م= Xو  ا$دارةن `��(���ح�  وم��م�ت ا������ش���، و آ4ا تا�A�Fت  و و ا8س�اق ا�O�ا�

�]�د��)Iا�a3(.  أ�( 

، ��0د ا���ع  م= ا���#3 �0 ا$دارة وتD�4�����Y�A ا(�ja ا�a�ورة إ�? ح�م�ن ا����� ا���م�و 

�ش-�ص ا�����= ب�$دارة �0 ش�آ� ا�)�ه� و0` ن�Xم�= ��ري ا8ا���ا��ي م= #Fل م�اد ا���ن�ن ا�

3Jت������=، و ��B ا��اد م= $دارة  آ���c �0 م��N ا$دارةا8ول ا�!�Xم Oآ� وا�4ي ت��641 إ�? 610 ا�� 

3J ا�!�Xم ا��Jن��B ا��اد م= ��� �0 م��N ا��م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي، و�O653 إ�? 642= و ت�       

 .نNA ا���ن�ن م=

 أن ت�Oن ��� س�'� إج�اء ا��]��0ت ا�Fزم� ���c�� Z4ت ت��� ش�آ� ا�)�ه�، �4ا ت�جCهZ4 ا� أن وب�7���ر

�d ���a�ض ا���آ� ب���� م'��� م�د�� ��مj (�ارت�� I ت-��l ا���ن�ن أو ت���رض وم��Rع اا$دارة، وا�

i-ار آ��ن�� آ��� )4(. ح�� م�!�ي، ه4ا م= ن�   ا���آ� واس

                                                 
 – ش�آ� ا�)�ه� �0 ح��� إF0س ا���آ�،دار ا����ن�� ����Yارات ا���ن�ن���، ا����ه�ة       م)Tو��� أ�a7ء م��N إدارة   :  ه�ن� س�� ��7 ا��زاق     (1)   

 .165 ، ص 2006م]� ، 
  ا���ا���،  -���7ت           ا���م��� ، ب= O7!�ن، ا���ء ا��Jن� ، د��ان ا�') ا���آ�ت ا����ر��   ( ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي    : أح� م��ز )     2(

 .284 ، ص  1979
 .165ا��جk ا�)�ب`، ص :  ه�ن� س�� ��7 ا��زاق)     3(
)4     ( B��
 ��!���ن -، ا�'����� ا8و���?، م!����رات ا�������           ا����(���� ، ب����وت ) دراس��� م��رن��� ( أس�س����ت ا�����ن�ن ا������ري : م]��'A? آ���ل 



�= م= ا���آ�ت ���د إ�? أ#'�ء ا����وم= ن�ح�� أ#�ى، ت�ش�� مk ا��ا(k ا�4ي أث�j أن ش�� إF0س ا����� 

�0 �������` م]��� #��Y، و��� ���!�ا��b� ��، أو إت��ن�� ب�]��0ت �Rرة ب����آ� واس�Fbل ش-]���� ا�

 ����م3 م�� م= 224أ(� ا���ع ام��اد ش�� إF0س ا���آ� إ�? ا���� ب�جC نi ا��دة ا��)= ا�!�� ا�

 )5 ( .ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي

 

 ���وس!��� ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� و ش�و
B �0 م���          أول،  ون-]i ا�

�� اgت�ا��Jن� $ج�اءات ام�(�� :�اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا����            و �ث�رZ، و ذ�D و0` ا�

 

 .ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� و ش�و
B: ا���� ا8ول

 

 .إج�اءات ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� و �ث�رZ: ا���� ا��Jن�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا���o4 ا ول

M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا����� و�وX5ا���اد  

 

                                                                                                                                                                                       
  .476 ، ص 2006،
)5     ( ���Xدة : أن���ا������ري ا���ا����ي ا����� #��i ب�ج����� ا�����ع ش���� إF��0س ا����-i ا��!���ي         ���7? وج��B ا�����م     م��= ا�����ن�ن 224ا�

 .�7? وجB ا�-]�ص ) ش�آ� ا�)�ه� ( وا���آ�ت ا����ر�� 



 ا����� م= ا���آ�ت  إF0س ا�4ي أث�j أن ش�� ا���� ا���ل �0 ه4ا ا�]�د، أنB ت�ش�� مk ا��ا(kآ� س�`

�]��0ت �ت ب]�Y�# �A ش�آ وا����ر��� � ا�)�ه�، ���د إ�? أ#'�ء أ�a7ء م���N ا$دارة ���0 أو إت��ن�

����` م]��{ #��Yاس�Fb و�Rرة ب����آ�� ���!� )6 ( .ل ش-]���� ا�

 م=  ب���-]�� ا��!��� ����آ�،  أدى ب����ع ا����ري ا���ا��ي إ�? إ�7دة ا�!X� و ا���03J ه4ا اIن��اف

��ودة ����آ�ء ا�)�ه�= و�7م تVث�ه� ب;0ا�م��أ ا�)Tو��� Iآ� إ�س ا��F �0 رأس م���� ��� �0 ح�ود ح]

�Oح B�a� و ب!�ء B��7 0�� أج�ز ا���ع )7(  .م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي 592ا��دة    و ه4ا NO7 م� ��

    " �=�N ا$دارة أو م��N ا����م�" � ���ب3 إ�? ا���� أو ا����� ب�$دارة وه� م ام��اد ش�� إF0س ا���آ�

،��ن �0 ش�آ� ا�)�هaد م= م�A�� ا���ن�ن�  وه� م� �)O�0 ا�� B��7 ص�[! م= ا���ن�ن 224ا��دة ا�

 .ا����ري ا���ا��ي

� ا�������  ه!�،وا����� ب��4آ�Oو أن ه4ا ا��      C(�0 ��]� �7? ش�آ� ا�)�ه�� Ii!ج�ء ا� � B��7  إن

 3����7 أآJ� �0 ش�آ�ت ا�)�ه� ح�� ت��د ، وإن آ�ن ���و وا��R وذا 0آ3 ش-i م�!�ي�7م� ���

� �0 رأس��� ذاتB ا ) 8( . ا��ل          م)Tو��� ا���آ�ء ب��ر ح]Oب�$دارة �0 وه� ا�� =�'�` �7? ا�����

 )9(،ش�آ�ت ا�)Tو��� ا���ودة

 �0 =���( و س!��ض ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� )10(. ش�آ�ت ا�����Y ب�8س��وأ��a ا�

F�� .و ش�و
B �7? أن ن-]3O� i م!�� م'��� م)

 

 ا����y ا ول

��اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا������O ن�ن��
 ا����/� ا�^

                                                 
  .169ا��جk ا�)�ب` ، ص  :    ه�ن� س�� ��7 ا��زاق (6 ) 
  .285ا��جk ا�)�ب` ، ص : أح� م��ز  )    (7
 )8    (     ��Oم �� م��ري     : أآ����7��ن    ، ا�'���� ا8و��? ، دار ا�J����0 ��!���         و ا���                   - دراس�� م��رن��      –) ا����آ�ت ا����ر���     ( ا����ن�ن ا� ،kز��– 

� ا�����آ�ت ا����ر���� :   ����7س  م]��'A? ا�]���ي - .294 ، ص 2006ا8ردن ، ���X!آ�ت ا8ش��-�ص ( ت�آ�ت ا8م���ال –ش���دار ا���م���� )  ش�� ،
  .464 و 413ا��جk ا�)�ب` ، ص ص :   م]'A? آ�ل 
B -.230 و 225 ، ص ص 2002 م]� ، –ا�����ة ��!�� ، ا$سO!�ر�� 

���Oن ا�����ون م)�Tو��= ��7? م���a? (�ا��7 ا����ن�ن ا����م م!�A�د�= أو                : ( ��7? م�� ����       .  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي    578ت!i ا��دة   )     (9
ا ا����ن�ن  أو �7= م-����A ا����ن�ن ا8س�س�� أو ا8#'��ء ا���� ��ت��Oن���                 ب����aم= ح)C ا8ح�ال ت��Z ا���آ� أو ا��b� ، س�اء �0 م-���Aت أح�Oم ه4            

 �7�ل إدارت�Vب � .�0 (��م�
� إذا أسA� تN��A ش�آ� 7= ��7 �0� ��� م= ا8م�ال أن ت���ر ب'��C م�= وآ��3 ا����A)�� ح�3 ا�����ن                    O�و F7وة �7? م� ت��م، ���ز ��

      B!ت�� ����7 �7? ن)�� ا���ر ا�4ي ت����  آ�ه�3  إم�� ��7? آ�ه�3 ا������= س��اء أآ��ن�ا م�= ا����آ�ء أم I، أو م�= أ���Yب ا8ج��ر أم I و إم�� ��7?                               ا�
       �����` ب��� (�� ش��رآ�ا ب��A      أو ب�ونB،=            = ا���آ�ء أو ب�f ا���آ�ء، أو ا�����= �7? وجB ا���aم= ب�!�� ��3 �� ب��ط أن ��Oن ا����آ�ء �0

      .�0 إدارة ا���آ�
����= أو ا���آ�ء ا��ر
�= آ�� ��-�]��ا م�= ا�)�Tو��� ا�����ة ��7? ��7ت��� أن �����ا ا�����3 ��7? أّن��� ب���4ا ��0 إدارة ش�Tون                     و�7? ا  �

0���� ش��آ� ا�)�Tو��� ا����ودة              أو ه���c ا������= ����0 م)�Tو��= �7= د���ن           ).ا���آ� م� ��B�4 ا��آ�3 ا�Vج�ر م�= ا�!���ط وا����ص           ،
ا���ج��      ��0 ا����آ�ت و اF�0$س ، ا�'���� ا8و��? ، دار ا�J����0 ��!��� و                       : أس��م� ن���3 ا��)��=       :  أنX� أ��a  –. � �0 ح��� إF0س�� ب)����    ا���آ

7�ن  ، kز���  .230 ،  ص  2008 ا8ردن ،–ا�
)   (10 =�(� 0���ة  /  م�= ا����ن�ن ا�����ري ا���ا���ي     4 ث���J �715دة   و ت��a أ��a �0 ه4ا ا��Vن ا�- . B(109، ص  �جk نAا�:   أس�م� ن��3 ا�
�k ا�)�� بVوسk ا�)�'�ت ���]�ف ب�س� ا���آ� �0 آ3 ا�X�وف: ( ب�����2��. 

ا������Y  �  ش��آ  ��0 �)���  ا )ا�ka-� 3�[A ا�)�� �!NA ا$���م�ت ا��� �-ka ��� م��N إدارة ش�آ�ت ا�)�ه�، مk م�ا�7ة أح�Oم ه4ا                 
��ام�ت �Iد ب��[�!�� ت��B ه� ب�8س�� ه� ا����� ب�$دارة وا�R 3#�� بم�� .= �0 ش�آ�ت ا�)�ه����!NA م)Tو��� أ�a7ء م��N ا$دارة وا�



 

 م= ا���ن�ن 224 �0 ا��دة  ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� ا����� 7= ن�Xم ام��اد ش�� إF0س��� ��� ا���ع 7!

��0 ش-i (�ن�ن� I ��، إ�? ا�'���� ا���ن�ن�� ��4ا ا$ج�اء ا�4ي ���� إF0س ا���� ش-] ا���ا��ي ا����ري

 =7 l)��� ��)�AY C ا���ج� و�O� k0دBد��ن .Cج� نi ا��دة وه4ا م� ات��j إ��B إرادة ا���ع ا�]�ي ب

 ا���ع !� ن�� أن أنإI) 11(، 1999 س!� 17���رة ا����� ر(� ا�A��ة ا8و�?              م= (�ن�ن ا� / 704

�= ب�$دارة وا�����=                  آ3 ا8ش-�ص اب;�ARء �AY ا���ج� �7?  م� ا8ه4اا���ا��ي (� ت�ارك ����

� ا�)�3 ا����ري�0 ش�آ�ت ا�)�ه� ب�X!����` ب )12(. �جC ا���ن�ن ا�

��ط �0 ا���� أن ��Oن م)�ه� �0 ش�آ� ا�)�ه� ح�? ت�Oن �B م]��� �0 إدارة م= ج�� أ#�ىو�� ،

� ا���ر �0 ش�آ�ت ا8ش-�ص ح�� ���ز ا#���ر ا�����= م= Oا�� NO7 3،  و ه4اا���آ� �7? وجB أآ

،�  و) 13( بC�� 3 أن ��D م= ا8س�� ا���7�0 ب���Oم�d  ،3� ا���آ�ء؛ و�AO� I �0 ا���� أن ��Oن م)�ه

�ن�أس م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي 619 ا���ع                     �0 ا��دة ح�دaا� � م= % 20 ـ ب   

��Oس م�ل ا���آرأ� ��ن ج�k أ7�ل ا��)��� ب� ���0 �� ا�����ن ب�$دارة وت-]i بVآa� ��� ل�أ7

���� )14 (. = وه� �d� (�ب�� ���]�ف ���0ا�����= ب�$دارة وا�

�ض ا������� ب-]�ص ا�'���� ا���ن�ن�� Iم��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا����، أ وbم�م ه4ا ا�

 ش�� اF0$س إ�? ا���� ��ن ا�'���� ا���ن�ن�� Iم��اد���جC ��7!� ا��ج�ع إ�? �راء ا�A���ء و ا���aء ��

��� ا�]�درة 7= ا���aاIس���ن� ب�8ح�Oم وOن)�� �0م��Aا� f�!راء� ا�gا Z4ه ���V15( . ت( 

� R ام��اد ش�� اF0$س،  إج�اء إج�اء�ى ا���f أن�0O� إدارة ا��-i � آ3 م)Tول 7= ت!'` بB ا�

Z���(ي وت�!���� س�اء م= ح�� ا�'���� �d�. ا��� I Bأو ا���ف      أن B!م= ب�ب ج�اء م ���Oد��� أو تVت 

 ا���اب�� ذات ا�]��� ا���م� ����� ا���مFت ا����ر�� �]��{ ا��b� (��3، وإن� ه� م= ` ا����ب ا��!�أو ح

                                                 
)11     ( B��
، ا�'����� ا8و���?، م!����رات ا������� ا����(���� ، )ق ا����ر���� و اF��0$س ا8ورا( أ���Yل ا�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي : م]��'A? آ���ل 

  319 – 318 ، ص ص  2006 ��!�ن  ، –ب��وت 
� ا����ن�ن ر(��      1996 �!��� س�!�  10:  ا��ا0` 1416 ش���ن �7م 19 مTرخ �0 07 – 96 م= ا8م� ر(� 31ت!i ا��دة   )     12(� ، ا��4ي ����ل و ��

� ا�)�3 ا����ري ب�����      1990 أوت   18 ا�Tرخ �0    22 – 90�X!����` ب�ء م����N ا$دارة ا��(�ب�� ��0 ا����آ�ت ا����ر���      ت�Oن �3O أa7: (  و ا�
إذن ن�� أن ا���ع ا���ا���ي (�� أ�A�Y ?A�R ا����ج� ��7? آ��AY.(                  3 ا���ج� ب�!�ان ا��-]�� ا��!��� ا��� �a'���ن ن�Xم�� ب;دارتB  و ت)���ه�           

 .ا���آ� و ��)�ب�� و ����J م��� ا���آ� ا����ر�� ، �a7 م��N ا$دارة ، �a7 م)�� ا���آ�، ،و آ3 م= ��3 ب�س� : م= 
)13 ( B
  .472،ا��جk ا�)�ب` ،  ص ) دراس� م��رن� ( أس�س��ت ا���ن�ن ا����ري :      م]'A? آ�ل 
)14     (                     �� ب�B ا����آ� �A�
� ت��������a��   ��!7 B (�ن�ن ا���آ�ت ا8ردن� ب-]�� ج��ء م�= ا8رب��ح ا�]����0 ا���� ت������ ا����آ� �����O= اح���(

�B ا����آ�                   ���O= أن ���Oن إج��ر���                                          أو ا#���ر��� ، أو #���Y ، و ت)�� ،�
����ح�ج���، و ه!�ك ثFث� أن��اع م�= اIح

� ا���� ت����ض ����، و أ���a ح���� ا�R'�اب�� ا�����  و ه�4ا ح)�C ا�                             ��- م�=  190 و   187 و   186��اد   ������ م�آ� ا���آ� ا���� أو م�اج�� ا�

     �ر�����  و ر روب���    .   ج -.189 – 188ا��ج�k ا�)��ب` ، ص ص    : أس�م� ن��3 ا��)��=    :    أنX�  - ،   2002 �)!�   40(�ن�ن ا���آ�ت ا8ردن� ر(
 ا����ء ا8ول ، ا�'���� ا8و��? ،    ، ت�ج�� م!]��ر ا�����R و س���� ح��اد ، ا����� ا���Jن� ،       ) ا���آ�ت ا����ر�� ( ا�'�ل �0 ا���ن�ن ا����ري        : 

 .   561 ، ص   2008 ��!�ن ، –ا�Tس)� ا���م��� ���راس�ت و ا�!�� و ا���ز�k ، ب��وت 

(15)  R. LEGEAIS : l’extension de la faillite sociale une mesure contre les abus de la personnalité morale des 
sociétés , Revue trimestrielle de droit commercial , Sirey, Paris – France , 1957 , p p  294 - 295. 



 �Y�[#ا��)= ا�!�� و ��bآ�، أوا��ا�� kم3 م���ع م= أن�اع ا���اءات ا��ن�� ا��� ت-ka             ن�ا�

 )16( .�� 8ح�Oم ا���ن�ن ا��ن� ت'����0

 م�ن�� 7��ب� ا�A���ء، أن ا�'���� ا���ن�ن�� Iم��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� ب�fو ��ى 

 �0  ج�اء 7= س�ء ا��]�ف م= ا����،  أنB ا���f ا8#���ىو ، ت�(k �7? آ3 س��ك م-��g lداب ا���آ�

���ر(و . ح�= ��ى ا���f ا8#� أن ام��اد ش�� اF0$س ��N إI ت'���� ����ا�7 ا���م� �0 ا�]�ر�� واIس� ا�

7���ر�� ����آ�اء ش�� اF0$س ��� ج� ام��اد�O= ا��أي ا��اج{ �0 ا�B�A أنIاف ب���-]�� ا�ن�F� . ) 17 (

 ��� � . ب��f م= ا��Z4��3�[A اgراءون���ض �0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا���ع ا ول


Mا����� ج}اء س�ء إدارت Iه�� إ�
 ا���اد M� إx8س �آ� ا���
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 ( 17)    R . LEGEAIS : op , cit , p 294. 



 

 j �0 7!�ان ا�)Tو��� ا��ن�� و ا��رج�� ا��)� ا���ش� ت�ح�Oم ا�)Tو��� ا�!]�ص ����7 0ت��a أ

Tو��� أ�a7ء م��N ا$دارة وا�����= �0 ب)" ش�آ�ت ا�)�ه�" ا�A]3 ا����J م= ا���ن�ن ا����ري 

م)Tو��= 7= د��ن ا���آ� م��aم!�= أو م!A�د�= أم�م ب]�A �7م� ا�����= ب�$دارة ش�آ�ت ا�)�ه�،  أي 

 )18(. ا��ج�� ��)Tو���، 7= ا��08ل أو ا��]��0ت و ا�)�ه�=            أو ا��b�Z ا8#��ة أه4

Z4�0 م�Oا8ح ��X!� �� م)Tو��� ��Oن0 �0 ا���ن�ن ا��ن� ا���ا��ي، ه� ت'��` ا���ا�7 ا���م� ��)Tو��� ا�

هZ4 ا���ا�7 بVن ��Oن Tو��� ت�]���� �0 م�اج�� ا��b� أو ا�)�ه�=، وت��a م)ا�����= أو ا�����= ب�$دارة 

!? أدق ا�����= ب�$دارة �0  ب�أو) 19(  ا�����=د�= ا�)Tو��= 7= ا�3�A ا��aر �0 ح��� ت��ه!�ك ت�aم= ب

� ا��دة  ا�)�ه�ش�آ�تOح Cج�� و ت�Oن م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي، 23 مO�ر 715 وه4ا ب�� م)Tو��

 )20(  .7��م�اج�� ا���آ� ��Oن�� م��!�= ب�جC م)Tو��� 7���� �0 

= ا�-'V ه�  رآ�، إI أن!� نFح� بVن��F(� ا�)��ا�ا�a�ر و ا�-'V،ثFث� أرآ�ن وم= ا���وف أن ��)Tو��� 

ا����ر )�ه� ��� و ا�����= �0 ش�آ� ا���-'V ا��تCO م= م��N ا$دارة   0 )21( س�س� ����م��،ا��!]� ا8

Zو��� ات��T(���(� م���  ا���آ�             أوا���م ��ه� ا�-'V ا�!�ت� 7= س�ء و  ا�)�ه�= أو ا��b� ا�

��� .ت]�ف ا�

�0 V'-ر ا��Y ي،و�ا���ا� k������  إم� أن ت�Oن م-���Aت  ا��X!�م�س� ب�8ح�Oم ا�������� أو ا�

�' م�ت��O أث!�ء ت)��� ن��ط �ق ا���ن�ن ا8س�س�، أو أ#'�ء��7رة 7= #� �� �7? ش�آ�ت ا�)�ه�، و إما�

 م-���A �ح�Oم ا���ن�ن�� وا�4ي ���م بB ا����ون �d� ��Oن ه4ا ا��]�ف ا���ن�ن� و�O= (� . ا���آ��X!� ��ا�

!�ك R�ر ه ات��Z ا���� 8ن  �0 ح��� اF0$س ذ�D ت��م ا�)Tو���مkأو ح�? ���ارات ج��� ا�)�ه�= و

 ����O= أن �Tدي ه4ا ا��]�ف إ�? ش�� إF0س ا���آ� وب��� I Bأن � )22( .�� م)Tو���Bت��وآ

م)Tو��� ر��N م��N �  م= (�ن�ن ا���آ�ت أ(161 و102ت�= ا��د ا���ع ا�]�ي �0  أن ن��وب����ب3

�ل ا�)�'��7= ا8#'�ء ا��� � وآ3 م-���A 8ح�Oم ا���ن�ن، أو ا$دارة وأ�a7ءZ 7= أ#'�ء ا�b® وإس�ءة اس

 ����آ� ذات�� أو ا�)�ه�= أو ا��b�j ، �0 أR�ارس��أو ب!�س�� أ7�ل إدارة ا���آ�     و ��ت���O أث!�ء 

                                                 
)18      (�Xدت�=                  :  أن�� 28 م�O�ر    715 و   27 م�O�ر    715ا8ح�Oم ا�-��Y ب��)Tو��� ا��ن�� ا���رة �7? ا�����= ج��اء �7= س��ء إدارت��� ��0 ا�

  -. 266ا��ج�k ا�)��ب` ، ص   ت�ج�� م!]��ر ا�����R           و س���� ح��اد،      : روب���  .  ر ر����  و  . ج  : أنX�    –. م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي   
 �Oم �� م��ا�)�ب` ، ص : أآ kج� .  294ا�

� ا���ن�ن� $�7دة ه���O ا���آ�ت ا�)�ه� ا���م�        : س�م� م�� ا�-�ب��    )      19(�X!�? ، دار ا�J���0 ��!���  ، ا�'���        ا8و�        ) دراس� م��رن�   ( ا�
7�ن   ، kز���  . 68 ، ص 2008 ا8ردن ، –و ا�

)20      (    B�
:   أآ��م ��� م����O   - .                       475، ا��ج�k ا�)���ب` ، ص    ) دراس��� م��رن��  ( أس�س����ت ا����ن�ن ا�����ري   : م]�'A? آ��ل 
 .300 – 299ا��جk ا�)�ب` ، ص ص 

��ام    : ��7 ��7 س���ن    )      21(�F� ا���م� ���X!ي ( ا��ن� ا���ا����ام �0 ا���ن�ن ا��Iن     ) م]�در ا��!O7 =��7ت ا���م���� ، ب���'  -،  د��ان ا�
 .138 ، ص  1993ا���ا�� ، 

  .217   ص ،                  1983 م]�  ، –�a ا���ب�� ، ا���ه�ة ش�آ�ت ا�)�ه� وا��'�ع ا���م ، دار ا�!�: أب� ز�� ر�Rان     ) 22(



�D ح` ا�����R، أيأ7'? ����آ� ب�7���ره� ش-]� (�نو� F��ا��ن�� �0 ��7ى ا� ح` م��ش�ة �ن�� م)

 )23(.  أR�ارا م��ش�ة ����آ�ت�تCوم�اج�� ا�����=         7= ا��]��0ت و ا���ارات ا��aرة ا��� ���ش�ه� 

 �7? ،�0 م�ج�دات��              Fس إث� @��ر ��7 0 د��ن ا���آ� �0 ح��� ا$وI ت��]� ا�)Tو��� 7=

��0� ا���a ا�)24( ا�����= ب�$دارة 0�\، �'�` أ��a �7? آ3 ش-i ح�? و�� آ�ن م�آF    ب3 ت)25(!��ب،  ب

�ل ا���آ� أو م�ا(����$دارة أ7. )26( 

��� أث!�ء إد ا$ه�ل ا��)�اءم= ج�� وت��ف د�7ى ا���آ� إ�? ت���f ا�a�ر ا�4ي أ�Yب�� �ارت��، أو �

 Zذ�Aون Bل س�'�تFb� اس�-�ام أم�ال ا���آ� أو �d� ذ�D م= ا8س��ب ا��� تTدي  �0س�ءةا$و ا���)l �0 اس

 ا���م� �0 ا�)Tو��� ا��ن�� ���ا�7 �و�O= آ3 هZ4 ا�!]�ص ا���ن�ن�� ه� ��7رة 7= ت'��`) 27(��، إ�? إF0س

ا�'�` �7? م)Tو��� ا���� م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي  224ا��دة  ج�ء بB ا���ع �0  م� NO7وه4ا

Zآ� ح��� ت)��ات���ا�� Bس��F0�0 إ . 

 ش��  ش�وط ام��ادت7!]� ا�-'V، ب3 ح�د م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي 224 ا��دة 4آ�و �� ت

��� د�7ى ا���آ� و ت���دم .ج)��ء آ�ن ب)�'� أو 'V س�ا 0�\ دون ا��'�ق ��-إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا�

  م= ت�ر�¯ ارت�Oب ت)�ي اب��اءب�ن��aء ثFث س!�اتارة م= م��N إدارة وم����= ا���م� �R ا�����= ب�$د

�Aرا��a3 ج!���، 0;ن .3 ا�Oت� ��d� أنB إذا آ�ن ا�3�A ا��aر ا��تCO ن�ش° 7= ج���، وآ�نj هZ4 ا����

 . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي26 مO�ر 715 و ه4ا 
��� �!i ا��دة  س!�ات10���دم ب�ور هZ4 ا���7ى ت

ت����� ���ازن� ب�= م]��{ ا�)�ه�= وا�)Tو��� ا���دة �7? ا�����= ب�$دارة م= أ�a7ء م��N إدارة و

=���� بFJث س!�ات 0�\نi �7? س��ط د�7ى ا�)Tو��� �R ا���� ا�]�ي  0;ن ا���ع ، ا���آ� وا�

� C3 م�ج�Aن ���0 ا��O� �����أ اح�)�ب هZ4 ا��ة آ���دم #�ص و  ،)Tو��� أ�a7ء م��N ا$دارة�0 ا����� ا�

 )28(. م= ت�ر�¯ �Yور (�ار ا����� ا���م�اب��اء            �0 هZ4 ا����� 

Tدي أ#'�ءZ إ�? ��� ب�Jب� ج�اء ��(k �7? آ3 م= ت ش�� اF0$س إ�? ا�أن ام��اد، A���ء ا�ب�fو(� ��ى 

ب�Jب� م)Tو��� م�ن�� ت�]����، 0)�ء ا$دارة أي )   29(، ب������ ش�� إF0س�� و ت�(l ا���آ� 7= دk0 ا����ن

 .ا���(l 7= ا��k0 وإش��ر إF0س�� إ�?  �Tدي ب��آ� ا�)�ه� و ا�4يا����ه� ا�-'V ا��تCO م= 
�ف 

                                                 
  . 89ا��جk ا�)�ب` ، ص :  س�م� م�� ا�-�اب�� –. 218ا��جk نB(A، ص   :      أب� ز�� ر�Rان )23(

)24 ( B
  .386 ص ا��جk ا�)�ب`،  ،)دراس� م��رن�( أس�س��ت ا���ن�ن ا����ري  :    م]'A? آ�ل 
)25(         B
�آ�ت ا����ر��� ، ا�'���� ا��Jن���، م!��Vة ا����رف ،          ا��س��\ ��0 ا���     :  أح� م��� م���ز     –.  387 ،  ص     �جk نB(A ا�:       م]'A? آ�ل 

   . 539 ، ص 2004 م]� ، –�ة ا���ه

)(26     ���Xدة :  أن���ا��ج��k ا�)���ب` ، : أح��� م���� م����ز:  و  أن��X� أ����a – .1999س��!� 17 ا������� ر(��� ا�]���ي ا������ري  م��= ا�����ن�ن153 ا�
  .71ا��جk ا�)�ب` ، ص :  س�م� م�� ا�-�اب�� - .540ص

 (27)    R . LEGEAIS : op , cit ,p  295. 
 .220  ا��جk ا�)�ب` ، ص: ه�ن� س�� ��7 ا��زاق      )28(

(29)     R .LEGEAIS : op , cit ,p p  269 et 272. 



3J وب������ ت�(�k ا���اء��0 ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� �7? آ3 (��� ب�$دارة �O�0ن             ا�

 )30(  . ا�a�ر ا���3Y= ب�ب إFYح ت���� د��ن ا���آ� م ت�aم!�� وش-]�� دونم)Tول م)Tو���

 �!�� ا��دة ه4ا ا��أي �)O��437�(ن�Aري ا���� ، 1807 ا����� ا�]�در            س!�  م= ا���ن�ن ا�

��(l  ا�4ي أج�ز ش�� إF0س ش-i   و)31(� ��k ب]�A ا���ج� و��� I            ر�����، و 7= دk0 د��نB ا�

 )��� �7م أم�ن� م��� ا���آ� �0 ت          �7?و�C)��� =O ا���ج�، ��= ا��7��7? إF0س C)��� I  ه�

 )32 (.��شTون

3JإF0س��  و    أ         ب�= ت�(l ا���آ� 7= ا��k0 س���� وج�د F7(� وج�به4ا ا��أي�l�a و� �0 وا�4ي �

3J              ت]��0ت ا�����= ب�$دارةب�= و ا�a�ر،� وج�د هZ4 ا��ka-� �)F، و ا�-'�0V ���0 وا��� ت

 ��������!� ه4ا ا��أي م= ج�� أ#�ى و.����R ا���Rع��)�'� ا�(�  �� إ�? ا����� م= ا8ح�Oم ا������a ا�

�ت��O ا��)�� ا� ا8#'�ء ت�ى �0 =����و(� ) 33(.  إF0س ا���آ� إ���� Iم��اد ش�� � (�ن�ن��أس�سم= ا�

 ja) ف�!c�� اIسO�0 بم� ���ر�N بVن ام��اد ش�� إF0س ا���آ� إ�? ا���� ��� أس�سB �0 ا�-'V ا��)�

 )34(. � م= أح�Oم���ا���

 م= B�3 �0 ا��دة ����دم ا�FJث� ا�!]�ص �7)�ه� إ�? ا���� � د�7ى ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�-ka تو

 ه�Vن أس�س ام��اد ش�� اF0$س ب(� (ja �0 أح�Oم أ#�ى   و)35 (.1931أوت13 ا��س�م ا�]�در ب��ر�¯

،�����k ب�آ� م)�'� �0 ا���آ�، ��0 ا�4ي ���ش� أم�ره� وشTون�� ا��� �����ض، و�� آ�ن ا�A و ا�-'V ا�

�� =O� �����ب����(Aب�4ا ا���اء م= ت���ء ن �a�أن ت �O .)36( 

 

ح�Oم ��? ا���� د�7ى م)Tو��� م�ن�� ت-F kaس إ0ام��اد ش�� ا$ د�7ى ا7���ن� ��  أن�0B ح�= ن�ى،

 ن���� I  �0 ت�A` مk ا��ا(k ا���� 7= ذ�D �7ة �ث�ر��تC ا�!]�ص ����7 �0 ا���ن�ن ا��ن�، و �ا���م�

����� :ا�!��ط ا�

                                                 
 ا�'����           ا8و��? ، دار ا8م��= ��!���                 ا�)Tو��� ا��ن�� وا��!���� �a78ء م��N ا$دارة �0 ش�آ� ا�)�ه� ،         : م�� ت��0` س��دي         )30(
 م�ّ���،  ،  ت�ج�� ��7?   )ا��Y8ل ا������7   ( ا�'�ل �0 ا����ن�ن ا�����ري     : ر���� و ر روب��     .  ج   -.  67  ،  ص   2003 ،    م]� - ا���ز�k ، ا���ه�ة  و  

 ، kز���  .  1750 – 1749 ، ص ص 2008ا���ء ا��Jن� ، ا�'��� ا8و�? ، ا�Tس)� ا���م��� ���راس�ت و ا�!��        و ا�

��� إ��? ا���دة     ،  1807 أوت 08ن�ن ا�A�ن)� ا�]�در �0  م= ا���04��ة  j��7     437 ا��دة  )31(Oن�3 ح �  1967  ج������ 13 م�= ا����ن�ن   101ث
 . 1985 ج�ن�A 25مk إد#�ل ب�f ا�����Fت  ا8#�ى �0� ب�� �0 (�ن�ن 

(32)    R. LEGEAIS :op , cit , p 295.  
� اIس�c!�ف    و  )33(Oدر 7= م��Y �Oن)��  ج�ء �0 ح�Aم� ��� ا� Nب��ر� : 

 " … au sens des décrets du 8 août 1935  sur la protection de l'épargne s'il n'est pas possible de déclarer 
d'office la faillite …de ceux des administrateurs qui , trompant la confiance de leurs collègues , ont commis des 

fautes lourdes qu'une expertise pourrait relever a leur charge". -   R . LEGEAIS : op , cit , p 296 .  
(34)   Yves CHAPUT : Droit des sociétés, presses universitaires France , Paris – France ,    1996 , p 196. 
(35)    Jean - François ARTZ : l’extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens aux dirigeants 
sociaux : revue trimestrielle de droit commercial, édition Sirey, Paris- France,  1975, p  5 . - Yves CHAPUT : op 
, cit , p 168   
(36)   Yves CHAPUT : la faillite et les entreprises en  difficulté, imprimerie des presses universitaire de France , 2 
édition  , Paris – France,1994 ,  p 117  



 .ا�]�A ب�7���رZ مFJ 7= ا���آ� �0 هZ4 ا��ح��ا����A)�  ���7ى I ���ز أن �����0 إI وآ�3هZ4 ا .1

2.  C(أي، ح�ه4ا ا� �[�-� ا�O�� اF0$س ا��ج�دة �0 م��ا�Oم� j(ول و��T(� ا�Oه� م� 

Y�[���ح ا��)��� ا������a أو ش�� ا���N ا�4ي ��k �0 دا��ة ا#�B م�Oن و(�ع اF0$س أي ا0

 .اF0$س

3.  ،D7= ذ� Fa0و���T(��7 �����دم ا�-�ص ب��7ى ا��a# ن���7م��7  ا�!]�ص ����7 �0 (�ا ا�

=���� . ا�-'�c= �0 ش�آ� ا�)�ه�ا�)Tو��� �R ا�

ا8#4 ب�4ا ا��أي أ�T� �) �aدي إ�? ا�-�\ ب�= ا8س�س ا���ن�ن� ا�4ي ���م B��7 ام��اد ش�� إF0س  .4

�ش�آ� د�7ى م)Tو��� ا���� 7= د��ن �����= وا8س�س ا���ن�ن� ا�4ي ت��م B��7  إ�? اش�آ� ا�)�ه

 ��� ا����ن ب�جCا���ن�نوه� ا��� �'�` ����7  "�د�7ى م�ن�" ا�)�هOي د�7ى ت�[  ا����ري ا�

 ب��ء م= ن�!�و��Bف وه4ا م� س)  37 (. 1999 م= (�ن�ن       ا����رة ا�]�ي ا����� �)!� 704ا��دة 

�� �0 ح��� إF0س ش�آ� ا�)�ه� آ�نB� j �� �0  ا��� ��Oنا��A]�3 �0 ا�A]3 ا��Jن� م= هZ4 ا��راس

 Dذ�B�F0س ا����ري إ�? ج�نC إ��امB  ���ز ش�� إF0سB ش-]�� ت'���� 8ح�Oم ا$، و ب�������)�ء أم�ن

 .ب�k0 د��ن ا���آ� ش-]�� 
��� 8ح�Oم ا�)Tو���

��ر �d� ا����� ��4ا اgث ا��أي أه3  ن�� ه4اآ� أن!� .5Oاا�� B��7 ص�[!�              k���� �0 ا�

ت��رZ د�7ى ا�)Tو��� �R ا�����= ا��� ت-�ج 7= ا�����f ا���� ا�4ي ا����ري ا���ا��ي، و

����=ا�ب�$دارة م= أ�a7ء م��N ا$دارة و          � .م= ج�اء أ#'�ءه�  �0 ش�آ� ا�)�ه

�B أن ه4ا ا��أي ���� 7=   0;نوأ#��ا، .6XحFم =OاF0$س إ�? ا����، ش�� م�Oن�� ت'��` ام��اد إم� �

O��ش Zر���م� أي I  إI �0 ح�ود ح]�B ا���           �0 ش�آ� ا�)�ه� وم)Tو���I B ت�Oن�ب�7

�)�AY C ا���ج�O� . ا���ن�ن�و ن�� أن i!دة        ا��م=  1 0��ة /704 �0 ا�����k ا�]�ي �0 ا�

�       (� ج�ء ب]��b ا���م 7!�م� اس�-�ام رة ا�]�ي ا�����   ���(�ن�ن ا�A� " i-و ) 38(، " أي ش 

 أ(� م)Tو��� ا��-i ا����� ب�$دارة ح�? و�� �� ��a7 =Oا �0  0�� ا�A�ن)� ا�����kه4ا  F# ?�7ف 

� ب��م ج�اش�آ� ا�)�ه� أو أي ��(� �0 ا$دارة إ�? �d�                     ن)�� ا�-'Vز م��� ���0 مk ا�

=���� )39(. ا�

 

 

 

                                                 
  .221ا��جk ا�)�ب` ، ص : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق )      (37
 . 92  ا��جk ا�)�ب` ، ص: م�� ت��0` س��دي )     38(

(39 )     R . LEGEAIS : op , cit , p 295 . 



 ا���ع ا�|
ن1


ر��
 ا���اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا����� ت���^/� ^�ا�� ا�_�ر�� واOس2 ا���

7F ت��ر�� و��-Z4 م�!� م���دة �B، إن ا���ج� ه� آ3 م= ��اول �7? وجB ا��O�ار واIح��اف  Bو��)�ب Bب�س

�����
 م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي، �0!]� اIح��اف Iآ�)�ب 1 ا��دة  ح)C م�!��� أوس�اء آ�ن ش-]� 

 )40(. ا���ا��يا����ري �0 ا���ن�ن �ل          ا����ر�� ا��اردة �7? س��3 ا��AYJ ا���ج� ه� م�رس� ا78�ل

  هZ4آ�ن ش�� إF0س ه4ا ا��-i إذا ت�(l 7= دk0 د��نB ا����ر�� بfb ا�!X� 7=  ا����ريا���ن�ن ���و�

7�ل ه� ا��!� ا��حا8�����
�رس�� ب��ار ،�م�!��أو            ��ة ��4ا ا��-i س�اء آ�ن � Bم�!�  أو أن

 )41(.  ت�X� B��7 اIت��روا���ا�{ ا���ان�= jم�ن�� أ#�ى و�� آ�ن

 

0 B��ف ا���ج� م�رس� ا78�ل ا����ر�� ب�س�� ���O�0 C(AY،� و�ج����ا (� ��رس و  ا��هZ4 ا78�ل م)

 � �A0 ا����� ،م�رس� ج�k ا�!��
�ت ا���Xرة B��7 ب�جC ا���ان�= وا���ا�{�B!O م=   م�#��ش-i ب�س

�����ر�� ب�سB ا�-�ص، آ�ا�7�ل ا8� ��رس ا8#��ة �O= أن �)���= ب�-i م)              B3 ��)�ب �� آ�ن ��

���[���م3 و�O= ت�j اس� م)���ر أنB ا��b�مو ��X� أم�B، أو� )42(.  ا�

�����ا وراء ش-i م�!�ي  ث��ت�7? ه4ا ا��أي و اس� �AY ا���ج� �3O م= اح��ف ب�س� م)���ر أو آ�ن م)

 ا���ج� س�اء أآ�ن ش�� إF0س  و ���ز )43(، ا��Xه�           ���-i ت�D ا�]�Aأ#� Fa0 �7? ذ�D ث��ت

 .�7م�ب]�A ش-]� 
����� أم ش-]� م�!���     

��� ب���-]�� ا��!���، ووب�7���ر�7���را�7I?      ت��م   ش�آ�ت ا�)�ه� ش�آ� ت��ر�� م ���، ح�� ا�

 ا���م�، وب� أن ا���� ��� ش��T Dول م)Tو��� م��ودة �0 ح�ود ح]�Bم)�0 ش�آ�ت ا8م�ال  �Dا���

�ا�����= ب�$دارة ��رس�ن ا����رة ب�س� وح)�ب  8ن F ���ز ش�� إF0سB إذن 0م)�ه� ب�]� م= ا8س�

� و��)�ب�� ا�-�ص وا��-]�� .ا���آ� و��N ب�س

ا�)�'� � ا��� ت��م �Y ?�7ر�� ا���آ�، و�-]�ا�)Tو��� ا� � �0 هZ4 ا����� هن�� أن أس�س ا�)Tو���و

 ن�Vت�� أو �0 س��ه�، و�O= 8ن�� �d�  �0هZ4 ا8#��ة �!�]�� ش�ط ا�]�� �7? ش�آ� �)Vل 7= د��ن��، 8ن

)�Oا ب�'Fن ا�  و.        ا��-�A#iء ن��ط$م�ج�دة و��)j س�ى س��ر ���آ�، بN�� 3 �7? ا��ا�!�= أن �

44(. ���7� ه� إزاح� ه4ا ا��Xه� وا�'���� ب��ت�C ا��kR ا������ آ3 م�( 

                                                 
 3 – ��02 ا���اد                                       و ��N ��7? س���3 ا��]��        ع ا����ري ا���ا��ي ا78�ل ا����ر�� �7? س��3 ا��Jل       ورد ا��� أ )     (40
 . أو ب�)C ا������ ا����ر��             ب�)C ا���Rع ، ب�)C ا���3Oت��ر� ت�Oن  ا78�ل�Z4  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي 40 –
)41     (    =�(�) ا��Y8ل ا������7  ( ا�'�ل �0 ا����ن�ن ا�����ري               : ر����  و ر روب�� .  ج   –. 291ا��جk ا�)�ب` ، ص       : أس�م� ن��3 ا�
  .1230 – 1229 ا���ء ا��Jن� ،ا��جk ا�)�ب` ، ص ص  ت�ج� �7? م�ّ��،  ،

 120 ، ص ا��جk ا�)�ب`  :     أح� م��ز  )(42
 52 ، ص ا�!�� م�Oن، دونس!� ا�!��  ، دونا���ء ا8ول اF0$س ، : إ���س أب� ��7       )(43

(44)     Jean – François  ARTZ : op , cit , p  15.- Yves CHAPUT: Droit des société ,op , cit , p p 171 – 172.   



��� أن ا���آ� وهO�        ا����D، 0;ن ش-]�� ا���آ� س��أو �Yر�� (]� ب�� م��د  0;ذا م� آ�jA ا�

� ،م��� ت!�م� �0 ش-]�� ا����D وذم�Bوذaواح�ة ت �(��Aوآ!� ب]�د ت Zوح� D��س ا��F0;ب �Oو�� 

 ا�]�ر��  أو4�0ا ب��!)�� ����آ� ا��ه��  . ا���آ� ا�]�ر�� ود��ن�� وآD�4 أم�ال ا����D ا�-��Yم�ج�دات

 �� ���-�l رآ= ت�!�V أYتا��        F���0 آ�ء�45(. �د ا��( 

�-�م�� ا����D آ�س��� $#�Aء (� ،�وه!�ك ح��� أ#�ى ن�� ���0 ش�آ� ح����� و����d م� ت�Oن ش�آ� م)�ه

� �0 ا��X ن��
�� ا����ري ا�4ي ���ش�Z ��)�بB وإن آ�ن��7ت���  ا�-)�رة �7? ص0� ��)�ب ا���آ� $���ء ه��

F0س، و����`  ا$����D ا���ود ا�)Tو��� ب!Vى 7= ا�C(O، 0;ذا م� أj(�0 ا���آ� ���? اواIس��Jcر بA�ص

Aة ه4ا ا��ض ب)�'�             D�4و� ��� أس�Xم� D�                 �B��7'�`ه4ا ا����D �7? إدارة ا���آ� م= #Fل ت

�'�( )Le Prépondérant .)46  ا�

 ja) �)ن)�،�0 ه4او�Aب fا��ة ا���ن دا�Vا�-�ص   ا�� Bت ت��ر�� ��)�ب���أن ا��-i إذا (�م ب�

� ا�'��نOن ا��Vب j��)ا، و�ت�ج ����� �م�رت� ر�!� م���  B�0 (� (�ر أن            ت�j س��ر ش�آ� ا�)�ه

 ��]� ن��
inter" "le crédit  Bش�آ� ا�)�ه�� ��7? م��ش�ة 7�B آ��� ��Z4 ا���آ� ، ب3              �

7���تB ا��-]�� ، وأنB (�م ب����ت ب�ر�Y ��)�بB ا�-�ص وح��  إن 7���ت ا���آ� �A-ت jآ�ن k)�0 ا��ا

 Zر���� ب�7Oر ا���) D�4� Bاأن�ا���ن�ن، وأ ت�ج l��-� �� BسF0إ �47(. ن ش�(  

 ���a�ز ا��وم= أبD��0ال، �0 ذ� ��a)   و���T(� ا�A�ن)�� م)Tو��� م)�و�� �O�ا��� (�رت ا�

��aم= وش��  و= م���ا ��� آ��)�� ا�)�'�           �7? ا���آ� ا��� �7إF0سB 8نB ت]�ف ا����D ا�

Bأم�ا� jآ�ن �� ��  ا�-��Y،                  و(� أ��ت �)�-�م أم�ا��� آOم�Iفا�!c�� سOا�� Nن)�� ب��ر��Aا� 

Bا�'�= ا�4ي (�م fا��ة ا���دا� ja048( .��0ال  ا�)��ور( 

 D�4� وC�� Bن)� إ�? أن�أي �0 0�ا� Cرذه���7I4 ب��= ا#T� ا8س�س ا���ن�ن�        7= ا������ 7! أن 

 ا�!��ط  
����04��ة437  ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا����                               و0�� ا��دةIم��اد

م�رس أ7�I ت��ر�� ا�4ي  ��ا�!� ا���آ�، i-���0              ا�4ي ��رسB ا��-i و��3O #'�ا ب��!)��

�0 م  (�=ت]�ف �0 أم�ا��� آ� �� آ�نj أم�ا��Y�# B، 0;ن م وأ                          ت�j س��ر ا���آ�

=��                           ا�-�ص ب�Z4               ا�]�A ��� �0 ا��ا(k م�رس� �����رة ت�j س��ر ا���آ� و��)�بBا����

� 0;ن ام��ادوم= ث� Bس إ��F0$ا �د ت'���� ����ا�7 ا���م� ش��س                              �� م�F0$49( . �0 ا( 

                                                 
  .52ا��جk ا�)�ب` ، ص :    إ���س أب� ��7    )(45

(46)     Jean – François ARTZ: op , cit , p 16. 
 .227 ، ص  ا�)�ب` ا��جk: ��س أب� ��7     إ� )(47
 . 227 ا��جk ا�)�ب` ، ص: ه�ن� س�� ��7 ا��زاق       )(48

(49)      R.  LEGEAIS : op , cit , p 295.  



� ا�!�f ا�A�ن)��Oتون�� أن م� �Oأي �0 ح�ث ه4ا ا��                                    Y ���  �!در �0 س�

1949R =�'ا� f0�ب ja) ف، ح���!c�� اIسOح �                        a) س إ�??ا�4يF0$ا �اد ش���  ب�م

 )50 ( . ا���ج� �B                      ا��-i اس�!�دا إ�? ت�ا0� �AYه4ا

����B 7= ه4ا ا��أي، أن ا�XحFم =O��(BA 7= دk0 د��ن آ���D  و م� �� BسF0إ �ا و����ت�ج ����� ���م)

O= ا7���رZ (� ب�ش� . � ا��� ���ش� ا����رة ت�j س��ره� 8ن�� ت���� ب�Jب� د��نB ا�-�Yا���آ�� �أم� إذا �

��4ر ش�� إF0س�ا����رة ت�j س��ر ا���آ� B       و �� ��Oآ���ب��� �Rأ �) = ، B� إذ ��Oن ه!�ك م�3 �)�ء�

 .دا�!��� 7= ا�a�ر ا�4ي أ���B ب�� ��� و

7= ه4ا ن����                  و���تC  . ا�����AY D ا���ج� إذا اآ�)�O�Cن إFI أم� ش�� اF0$س 0

م= 224  مk م� ت��a                              بB ا��دة���رض �I و ه� أن م� ��اZ ه4ا ا��أي م�� ج�ا،

I مk و` ا���� ا���
!�، 7!�م� أ(� إ#�aع هZ4 ا�)Tو���                 �7? �7ت ،��ا��يا����ري ا���ن�ن ا�

، ا��� I ت���ط ت�ا0� �AY ا���ج� 1967 �)!�  ا�����              ا���ن�ن ا�A�ن)� م= 437م� ت��a بB ا��دة 

�� ش��                اF0$س إ��B ب3 ت��� ش�� إF0س � ?�وط ا��اردة آ3 م��� ت�ا0�ت B�0 ا����0 ا���� ح

� ا�A��AY ا���� ا��دة ه�Aa Z4        ، و ت���0�� j�7? آ3 م= أت�ح  �Y8ل�                       ن ���م�ا ب�78

ا$R�ار ب����آ� وا��C7F ب���-]�� ا��!���            ح)�� س�`  شVن�� وم=ا��� ت�#3 �0 ا$دارة 

B��Rت�. 
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 ا��/&���ا���اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا����� جM��_n)ن4�اف بOاء ا{ 

                                                 
  .53ا��جk ا�)�ب`  ، ص : إ���س أب� ��7 )       50(



 

)�ه�            إ�? ا�����= ب�$دارة I �0 إ
�ر ا���� 7= ا�'���� ا���ن�ن�� Iم��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�

��ط����(Aدة ت�� و0�� �سN  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي             224  ا�Oه4ا ا�� jd�Y ��ا�������� ا�

�ا�)�ب�� �7? إ�YارOه4ا ا��  . Cأن ��اآ C�� Bو أن �Y�# ج���ة وو �ات  @�اه���� �وا��)م(�، وه� م� ح

� (�ن�ن� �)� م� (� ��X� م= ثb�ات �0 ا��ا(k ا�����7? ا���عO�� ��7�a#وإ ��� )R . )51�ورة م�اج�


jا���ا��ي أن م= ا���ن�ن ا����ري 224ة ا��د م= �1)��Aد م= ا�A��ة و�� أن ���م ا���� ب�]��0ت    �� اش

 ?��� م��!� ح�0 ،Bس إ��F0$ا �ش� Bس إ��F0$ا �ش� ��7�ل�Vآ�،  أو إذا (�م ب�ر ا���� ت��ر�� ت�j س

�B ا�-��Y ب�س�Fbل #�س�، أو ت�)lا�-��Y      أم�ا�B  أم�ا��� آ� �� آ�نj  �0ت]�ف��[ �Tدي إ�?  �

��جC أن أن ؛ أي7= ا��k0               ت�(l ا���آ� (� �����)l �0 اس�Fbلام��اد ش�� اF0$س إ�? ا��  

 ?�7 � .إدارتBا��-i ا��!�ي ا����

�0 ح��� : (  ش-i م�!�ي ب�����ت�3 آ�73م� ج�ءت  ، ا�4آ�رة أ224ZF7ا��دة �اردة �0 �����0رة ا�

-�� ����a�ا� ���(�وش�آ� ا�)�ه� ه� ....) م��� i م�!�ي أو إF0سB ���ز إش��ر ذ�D ش-]�� �7? آ3ا�

�k ب���-]�� �7���ر��،   ش�آ� ت��ر�� تIص با�# iج� ن�� Iن �' وV7= �4ا ا�� ����` �7? م)Tو��� ا�

� ���آد��ن X!= ا8ح�Oم ا���م� وا�-��Y ا�R �(�A �` ا���ا�7 ن'و�4ا،  ا�)�ه��تش�آ� ا�)�ه� ا�

 .� ا������a ا��اردة �0 هZ4 ا��دةم� ���� اF0$س وا��)���ا��

� ا��ارد �0Oإ�? ا�� �X!دة وب���Vن ا��-i ا��اد ت'��` نFح�     ب،  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي224 ا�

 �7?  (��س� وب�!? أ#� �� d�C�� B��7 ،BR أن �)�3b ا��-i ا��!�ي                d �0ش�� اF0$س

� ���ز ش�� إF0س ا���� ش-]Oم= ش-]��          إذا��ه4ا ا�� k��م�!���،  اس�3b ش�آ� ا�)�ه� ب� ت

�!�0? أو �� IFb�                         -��l ا�]��� ا���م� ��0�O ا���آ�ء وب� �B م= س�'�ت وFYح��ت واس�� �0 ا$دارة اس

�� 7! �0 ا���آ�، وه� م�!�Bان�م�ج ب�= ا�  ����� ���� .��آ� آ3O ا����� ��4م�ا�آ���D �0 ا���آ�، و4م� ا�

�)C ش-]�� م�!��� 0��Oن         ��� ذم� م���� م)���� 7= ب�(� ���آ�ء أن ش�آ� ا�)�ه� ا3Y8 و  )52(Oت 

 ���0 .)53( 

��7 م=  ا���ا��ي8�0ه�� م= ا7��اف ا���ع���آ� �� ب���-]�� ا��!��� ه� ت���` ا�]��� ا�

 آ)��ر  ات-4ت ��آ� و �O= اس�Fbل ا���� ��Z4 ا��-]�� ��!� اس�-�ام��       �d �0� d���R، ا���آ�ء

�� �����A وراءZ ا�-�،�Y�-ا� B���[���A م= م�       و ��Oن  )54( ���م ب(أ ت���� ��0 ا���ب3 ه� ا�

�� ت��وز،���ر��ا��ل  �-i ا����ن ا�!�ش�c        7= م�او�� ا78ا�)Tو��� �0� ه� 0= ا�!'�� أن �

                                                 
  .231ا��جk ا�)�ب` ، ص : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق )      (51

(52 )    Jean – François ARTZ : op , cit , p15. 
  .70 – 69جk ا�)�ب` ، ص ص ا��: أح� م��ز  )    (53
  .54ا��جk ا�)�ب` ، ص : م�� ت��0` س��دي )    (54 



������A ا������ م= هZ4 ا78�ل ا�()�ء��Bر�� وإز����Yل إ�? ا�� B!7 ر��7� ا(��ف م= أ7�ل ا�� ا�) 

����                    فان��( ب�� 7= ا����b ا8س�س�� ا��� ن�V م= أج��� ا��-i ا��!�ي وم!{ ا�4م� ا����� ا�

��������. )55( 

إF0س�� إ�? ا�����= ش�� ��آ� ا�)�ه� ا��A)� ا��اد ام��اد ا��!��� ��� I�0ت]�ل ا��ث�` ا����� ب�= ا��-]

ا$دارة، �Tآ�  م��N  أو أ�a7ء= م����= هITء ا�����ن ب�$دارة م�ل ا��� ��C أن ���م ب�� وا78ب�$دارة،

7�ل ت��رب إ�? ا���� ا�����  ش�آ� ا�)�ه�م��اد ش�� إF0سIبVن ا�'���� ا���ن�ن�� V� �� jا�-�ص ت� Bب�(�

�ا��!�ي و ه� م� ��)l �0 اس�Fbل ا��-i ، أو �آ� �� آ�نj أم�ا�B �0 أم�ا���  ]�ف س��ر ا���آ� أو �

 آ�                          ا�-'V �0 إدارة ا���آ�و ه4ا ��N م��د ج�اء �7?.  7= ا��Bk0ت�(T�Aدي ب�ورZ إ�? 

�0 ا�]�ر��   ت'���� ����ا�7 ا���م�أو ،  ا����ن�k0 ا���� با���رة �7?�7ى ا�)Tو��� ا��ن�� ه� ا��Vن �0 د

���ر،(7���ر��F ج�اء � وإن� ه�واIس� ا�Iاف ب���-]�� ا�آ� ��ن��ت م= أج��� �Vن� �� )56(. 7= ا����b ا�

 

Vا����� (� أن� Z4ع �0 ه���ن��0aام ب�������م3  �]���   Une obligation de garantie  ا� ا��b� ا�

�رس ت]��0ت ت)�C ش�� إF0س ش�آ� ح�? �]�{ ا����) 57(، مk ا���آ��� و ���B �0 هZ4 ، ا�)�ه

، وإن�  إF0س ش�آ� ا�)�ه� ب��ة ا���ن�ن������aم= و�I =O ���� إF0سB ت��� ا����� م�آ� ا����D ا�

���� ب�م��اد ش�� اF0$س إ�? ا�Oا�� �O� م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي                   224إذ ت!i ا��دة . ���ز ��

�� (�ن�ن� أو وا(�� أو @�ه�ي �7? أن �0 ح��� إF0س ا��-i ا��!�ي ���ز إش��ر ذ�D ش-]�� �7? آ3 م�

و . �-]��ا� ب�k0 د��ن ا���آ� آ� �� آ�نj د��نB  ا����Z ا����� ����مأو ب�
!� مVج�را آ�ن أم �A0  ،I ه4

��� أو ا���)l (�ن�ن�� �!k ا��C7F ب����آ� وس��� ��� ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه�             إ�? ا�

����ل ش-]���3 ا���� ج�اء ه4ا           �0 اس���0 ،���!� )58(. ا���)lا�

�ش?و� ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه�   إ�? ا���� و Y��O0  }�ة ا�-'V �0 ا$دارة آVس�س Iم��اد I ت

 ا���دة �ل وا��]��0تV �0 ا78 م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي ا��� I ت���ط ت�ا0� رآ= ا�-'224ا��دة

`��'�A�� مk ا�!�Xم �0!�ك م= ا78�ل ا��� ت�� ����Y و م�. �? ا������ إ ام��اد ش�� اF0$س ش-]�

� ام��اد ش�� اF0$س إ��B،  آ�ا8س�س� ����آ��� Dذ� kآ� (]�  � وم�ر ا����ت���` � (�م ب�]��0ت #�l س

��� ه4ا م= (��3م]��� �� F0 ��[-�0 ا$دارةش V'-59(.  ا�( 

                                                 
  .232ا��جk ا�)�ب` ، ص  : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق  )    55(

( 56)    R . LEGEAIS : op , cit , p 299 . 
57)(       B
  .385  ص ا��جk ا�)�ب` ،  ،)دراس� م��رن� ( أس�س��ت ا���ن�ن ا����ري : م]'A? آ�ل 

(58 )    Jean – François ARTZ : op , cit , p 5 . 
( 59)    Yves  CHAPUT :la faillite et les entreprise en difficulté , op , cit ,  p 114.  

        - �Xو ر    . ج  :  أن  �ري : روب�� . ر������،ت�ج�� ���7 م���� ،  ا����ء ا���Jن� ، ا��ج�k ا�)��ب`،         )  ا��Y8ل ا������7  ( ا�'�ل �0 ا���ن�ن ا�
  .1770 – 1769ص ص 



و��aف إ�? ذ�D أن ت�Oن O0�ة ا�-'V �0 ا$دارة I ت���� م��را Iم��اد ش�� اF0$س إ�? آ3 ش-i (�م 

7�ل ا$دارة و0�� ����وط ا�!]�ص ����7                                     �0 ا��دة Vم= ا���ن�ن 224ب 

          =����                    �0 ا���آ�؛  أي م= I ���ز ن)�� ا����ري ا���ا��ي إذا آ�ن م= �d� ا�

���� . ا�-'V إ�������d �0 ���و أ#��ا، وإذا آ�نj ا��]��0ت ا��� ���م ب�� ا��-i ت�j س��ر ا���آ� ت�

أ#'�ء،  N��0 آT� V'# 3دي إ�? ت'��` هZ4 ا��دة،  ��0��ط �0 ا�-'V أن ��Oن ج)�� بVن ��]� م!B م]��� 

���� ا�!�f ا�A�ن)��وه� م� أ�)  60(. ش-]�� ��Oم� Bدر �0  �0   �ت�Y ��� ار�ي 5(�A�0 1941  نVب  C�


 )61( . مTسN �7? ا�-'V ا��)��  إ�? ا����� ب�$دارة���آ�  اإF0س ش�� ام��اد

� أن ت��a ب�F0$س ا��-]� ����� و�� �� تO= ا78�ل ا��� (�م ب�� (� س��وO� R�را ����آ� ���jز ��

          ه� ا�)�C �0 ت�(l ش�آ� ا�)�ه� 7=تO= هZ4 ا78�ل     ��  و��B إF0س  ش�� و ���ز�ا�!�=،و ��

 confusion desإ�? ان�م�ج ذم�B ا�����  و آD�4 ���ز ش�� إF0سB إذا أدت هZ4 ا78�ل دk0 د��ن��،

patrimoines ����، ه4ا ا�)��ق Florence Gisserot "     " �0 ���ل ا8س��ذو )  62 (.  ����آ�   �0 ا�4م� ا�

� ا�����  ا�4مإن ح��� ان�م�جle cas de confusion des patrimoines  ���� F�� ا��� ت���� س��� م)

 ا8#��ة أو           هZ4 ا��-i ا�4ي دم� ذم�B ا����� �0 ذم� ا���آ� ب�7���ر ذ�D د���Y ?�7 Fر��إF0س

��أنB ��اول ا����رة ب�سa� � )�AY B��7  .)63 ا���ج� و���ز ش�� إF0سB و0�� ����ا�7 ا���م��A م

 �� ا�!�f ا�A�ن)�� بVن ش�� اF0$س ا��-]� ����� ت��� ���� إF0س ش�آ� ا�)�هOم� ja) �) و

�a? (�ن�ن ����1967 ج����� 13ا��A)� ب�� I  ، 7��ب� B!إ�? ا���ف م �X!أو ب�� B����
 س�اء ب��!X� إ�? 

���� أو ج�اء تVد��� أو م�!�، و إن� ��3O ت�ب�� ذو م]��� �7م� ���ف إ�? إب��د ا8ش-�ص ا��4= أ@��وا Oت

��bا� ���[� Dر��، و ذ���� )64(. �7م أم�ن� م= ا��F(�ت ا�

 

�Bام��اد ش�� اF0$س إ�? ا���� ه� م��(�م= وkR ن�Xم #�YF ا���ل إن ا���ف و k0ول 7= دT(م Bآ�ن 

 ����J و ����ه�، و �د��ن ش�آ� ا�)�ه� ���رس �0 ه4ا ا$
�ر ا���ن�ن� ن��7 ا� �0 l(��م= ا��C7F وا�

�ل ش-]���� ا��!���                    d8�اض �� .ش-]��اس

ن�Xم ا�)Tو��� ا��ن��،  �0                  �ا�7 ا���م�اد ش�� اF0$س �7? ا���� و0` ����O= ت'��` ام�� Iو 

� �7?  ا�-'V،ا��� ت��م �7? أس�سd�م ب�� ت�� أ#'�ء  م= أن آ                               ا��) ��3 ا��]��0ت ا�

�Xل، 0 ا���ن�ن�0 ن� وت�� � ����آ�،س�0 إ
�ر (�ن�ن� وح)C ا�!�Xم ا8س�  ت��ر��             �� ��رس أ7

                                                 
(60)  Daniel VEAUX : la responsabilité personnelle des dirigeants dans les sociétés commerciales, édition 
techniques SA , Paris- France , 1947 , p  222 . 
(61)      R . LEGEAIS : op, cit , p p 295 -296. 
(62)      Jean -  François ARTZ: op , cit , p 15 
(63)      Jean -  François ARTZ: op , cit, p 16 . 

    .234ص ا��جk ا�)�ب` ، : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق  )    64 (



 ����Y �0ت��0ت           ت]�[�3 ا�)Tو��� 7= و�B!OهZ4 ا����  k0د                             Zر���ا����ن ب�7

 ا���آ�  إF0س                    ام��اد ش��                     #�\ ب�= د�7ى إ�? �Tدي ا��أي ا8#4 ب�4او . م��!�

��� .#'V �0 ا$دارة                                        7=  !�ش�c ب�k0 ا����ن ا� م)Tو���B ود�7ىإ�? ا�

 =O� Iا�7 ا���م�و���� ���
 ��� ��]�ر�� واIس�                ت'��` ام��اد ش�� اF0$س �7? ا�

���ر، 8ن(، ا���ج� �AY اآ�)�ب�7B ت�3 ا���� ا�)Tو���                                 �7? أس�س  هZ4 ا���اا�

7�ل ت��ر��                                     ��)�بB، و أن ا��دة  وVب Bري                                                 �224���م��� م= ا���ن�ن ا�

I ط�� .م��اد ش�� اF0$س إ�? ا����                                               أن ��Oن ت�ج�اا���ا��ي I ت�

O��ش ����� ��0 ،���0��� �0 ش�آ� ا�)�ه D��آ�ت ا8م�ال  وا���ش                     �ج���)�AY C ا�O� I

I و��� وT(3 ا����I�0 ح�ود  إ                       BO�و (� ح�د ا���ع ا���ا��ي            م= أس��، م� �

� دا#3 ا���آ�                                                              ���=                           ت]��0ت ا�����= و أ7aت ���ن ا�aا� �أس�

 .                 ا����ري ا���ا��ي م= ا���ن�ن        619، 
��� �!i ا��دة  م= رأس م�ل ا���آ�% 20بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا����y ا�|
ن1

�وط ا���اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا����� 

 



س��j ا$ش�رة إ�? أن ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� ح)C ا��أي ا8رج{ �0 ا�B�A ه� ج�اء 

7���ر��         Iأو ا ���!� م= ا���ن�ن 224و (� ح�دت ا��دة )   65(.         ����آ�7= اIن��اف ب���-]�� ا�

 : اF0$س إ�? ا���� ب��!i �7? أنBجC ت�ا0�ه� Iم��اد ش��اا���وط ا�� ا���ا��ي ا����ري

 ���ز ،  أو إF0سB                                                       ح��� ا��)��� ا��i-�� ����a م�!�ي�0« 

 :أو ب�
!� مVج�را آ�ن أم I   @�ه�ي                       إش��ر ذ�D ش-]�� �7? آ3 م��� (�ن�ن� أو وا(��

• Bي أث!�ء (��م�!��B  ب�]��0                          إذا آ�ن ذ�D ا���� �0 @3 ا��-i ا���[تB (� (�م �

7�ل ت��ر�� أو ت]�ف Vب                                           Bأم�ا� jآ�ن �� ��0 أم�ال ا���آ� آ

�Y�-ا�. 

�B ا�-��Y ب�س�Fbل •��[� �A(ت� �أو ب�ش�س�# =O� I                                    T� إ�?  أن Iدي إ

 .ا��k0ت�(l ا��-i ا��!�ي 7= 

ت�3 ا����ن F7وة F0س ا�]�در 
��� ��Z4                           ا��دة،  ا$ ش���0 ح��� ا��)��� ا������a أو

i-ي                             �7? ا����ن ا��-]��، د��ن ا���!�  ا�

 �Oد ب����� ب���)���          ا�4ي (a?                           وت�ر�¯ ا���(l 7= ا��k0 ه� نNA ا���ر�¯ ا�

���a�ا�i-س ا��F0ي� أو إ�!� . » ا�

 

 13 م= ا���ن�ن ا����ري ا�A�ن)� ا�]�در 101�0 م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي ا��دة 224و ت��ب3 ا��دة 

�  م= ا���ن�ن ا����ري أن ا���ع ت�سk �0 ت���� ا��]�د ب����224، و �)��Aد م= نi ا��دة 1967ج����� 

3 ا���� ا���ن�ن���� le dirigeant de droit��)أو ا��ا ���Aا� ��� س�اء dirigeant de fait  le ، و ا�

��اapparent أآ�ن @�ه�ا� non  أو �d� مVج�رrémunéré  ، س�اء أآ�ن مVج�ر occulté  أو م)

rémunérésF�0 ث Bآ� إ���س ا��F0اد إ��ث� أن�اع م= ا��]��0ت ،  و ح�د ا��]��0ت ا��� تTدي إ�? ام

7�ل  ت��ر�� ��)�بB                     ا�-�ص ، أو ا��]�ف Vآ� ب�ر ا����ا�!A]��، و ه� (��م ا���� ت�j س

�ارZ �0 م��ش�ة ��0 أم�ال ا���آ� آ� �� آ�نj أم�ا�B                                        ا�-��Y ، أو  اس

ا�4ي ��N م= شVن إI أن �Tدي إ�? ت�(l ا���آ� une exploitation perdante   =7 اIس�Fbل ا�-�س�

 B� �Y�# ���[ض ه� ت���` م�bن ا��O� ط                                    أن�ب� k066(. ا��( 

 

                                                 
(65)    R . LEGEIAS : op , cit , p 297 - .  Jean François ARTZ: op , cit , p 5. 
(66)    Bernard  LEBAS : la responsabilité du dirigeant , édition du puits fleuri, Paris- France , 2007,p  103 . 



� ا��دة Oن)�101و(� �7ل ح�Aري ا���� 1967 ج����� 13 ا�]�در                              �0  م= ا���ن�ن ا�

 ا���آ� إ�? إF0سk إ�0�R ثFث� أس��ب ج���ة Iم��اد ش��  م1985 �!��� 25 م= (�ن�ن 182ب!i ا��دة 

 ��� )67 (: وه�ا�

�نB ب]�رة ت���رض مk م]��� ه4ا ا��-i، س�اء آ�ن ذ�D �س�إإذا  •�3 أم�ال ا��-i ا��!�ي وا�

]��� ش-i ا7���ري أ#� أو م��وع آ�نB�0 B� j م]��� م��ش�ة أو ������` م]��{ ش-]�� أو 

 �d� م��ش�ة

�!�ات ا���س���  une comptabilité fictiveإذا أم)D ح)�ب�ت �Yر��  •( desأو أ#A? ا�

documents comptables Nا8س �X!ت ����م ب����ا�7 ا���ن�ن�� ا��� � ���-i ا��!�ي أو إذا �

 .ا���س��� ���-i ا��!�ي

•  C����  آ3 ا�Y8ل أو ب���a أو (�م ب���دة د��ن ا��-dissimulé  i أو إ#�Aء détourneإذا (�م ب

®bا� `��
 .ا��!�ي 7= 

 

��ط ت�ا0� ثFث� م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي أن 224ا��دة  �)��Aد م= و�� B سF0$ا �اد ش���ش�وط Iم

�k ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� ب���-]�� ا��!���، و ش��  ا�)�ه�، و (��مش�آ�  إF0سإ�? ا����، و ه� ت

 ���و�!���ض ��Z4 ا���وط ب��f م= . بVح� ا��]��0ت ا�FJث� ا�!]�ص ����7 �0 ا���ن�ن ا����ريا�

 .ا��A]�3                         �7? أن ن-]i 0��7 م)��3O� F م!��

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ��7? ت]���0ت أ#��ى ت�Tدي ب��وره�          إ��? ام���اد ش���             1985 ج��ن�A    25ن ا����ري ا�A�ن)� ا�]�در �0       م= ا���ن�  182ت!i ا��دة    )    67(

                                           `������ Dس��اء أآ��ن ذ�� B��ن�B ب]��رة ت����رض             م�k م]�����ل ا����� 8م��ال ا���-i ا��!��ي و ا���اF0$س إ�? ا�����، و ه�� اس�
� أو م��وع آ�ن �B م]��� م��ش�ة أو �d� م��ش�ة، أو م)�D ح)��ب�ت ��Yر�� أو إ#��Aء م)��!�ات        م]��{ ش-]�� أو م]��� ش-i ا7���ري �#      


���` ا��b® أو ا�����م ب�����C آ�3 ا��Y8ل أو                                   =�7 Bس���� ب���� ا8س�N ا�X!ت� ������ام ب����ا��7 ا���ن�ن��� ا��Iي أو ��7م ا��!�م��س��� ���-i ا�
 :      أنX�–.  ب���دة د��ن ا��-i ا��!�ي 7= 
��` ا�b®ب���a أو ا����م                             

         Benard  LEBAS : op , cit , p 104 . 
  - �Xأن    : 

،ت�ج� م!]�ر ا����R و س��� ح�اد، ا���� ا��Jن�، ا����ء ا8ول  ) ا���آ�ت ا����ر��( ا�'�ل �0 ا���ن�ن ا����ري : روب�� . ر���� و ر .        ج  
kج�  .1762 – 1761 ا�)�ب` ، ص ص ،ا�



 

 

 

 

 

 

 

 ا���ع ا ول

�آ� ا���
ه�� ا������ ب
�(n_�� ا��/&��� v� ت�

 

 آ�نj س�اء ذم� م���� م)���� I �7? آ��= �B ش-]�� (�ن�ن�� أي��د إ و I اF0$س ه� ن�Xم #�ص ب�����ر،

�ن ا���م ��ا�!�B، هZ4 ا��-]��aره� ا����N�A ب�7�� ����
����� أو م�!���، وه� ��7رة 7= ت]��A ا�4م� ا� 

�]�ر ش�� إF0س� Iو ���        j(�� آ��ن�= ���م���� ذم�  أي ش�O )68 ( .م)���� 7= ذم� ا8ش-�ص ا�

���� 4آ� �0 ه4ا ا�]�د، أنا����� ب�� و I م��ل ��'��` ش�� اF0$س �7? ش�آ� ا�)�ه� إI ب�� ت

،���!�7���ر�� �)��جC وج�د  و أن اآ�)�ب ش�آ� ا�)�ه� آ��آ� ت��ر�� ا��-]�� ) 69  (ب���-]�� ا�Iا

 ،������J و �!�ب 7!��                و ه� ا�� ����
 i-ة ا�!��ط ا���ن�نو ) 70(ش��0 م��ش B�� س�'�(� �

7���ريــــا�-Iا i-ص ب����Zن  م= س!� إن��ء�O� �)ن ، و��O��  اد��7 م= ا08�م��N 0�دا واح�ا أو م�

 )71(. = �0 ش�آ� ا�)�ه�وم��N ا�����أا$دارة 

��م ش-]�ن 
�����ن أو ا��ن� م= ا���ن�ن ا� 416  ا��دةوت��ف�� Z�a����ا��ي، ا���آ� بVن�� 7�� ب

� ح]�����م  م= 73 أو م�ل أو ن�� ب��ف ا(�)�          ا7���ر��ن أو أآJ� �7? ا�)�ه� �0 ن��ط م���ك ب

 . أو ب��غ ه�ف ا(�]�دي ذي م!��A م���آ�ا��ب{ ا�4ي (� �!�� أو ت���` ا(�]�د

ب��د ت��O!�� ش-]� م�!��� �d� أن هZ4  م= نNA ا���ن�ن، �7? أن ا���آ� ت���� 417ا��دة  !iوت

Iإ ��bن ح�� �7? ا��Oت I ��[-ا��A� . �!i ����7 ا���ن�نا���        �ء إج�اءات ا���� ب�� اس

�k ب���-]�� �،  ا���آ�                ا����ر� �7? أن ا���ا��ي م= ا���ن�ن ا����ري549ا��دة !i و ت�I ت

Iإ ���!��وا ب�س�  ا$ج�اء ��Oن ا8ش-�ص ا��4= ت��(�3 إت�م ه4ا  و.  �0 ا�)�3 ا����ري(��ه�م= ت�ر�¯  ا�

                                                 
)68     (  l�[رة     : ا���س ن��� . 115، ص 1999 ��!��ن،                   - �7ا��ات ��'����7 و ا�!���، ب���وت        ، ا���ء ا��ابF(  ،kسا$0( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا�
،ت�ج� م!]�ر ا����R و س��� ح�اد، ا���� ا���Jن� ، ا����ء ا8ول ،     )  ا���آ�ت ا����ر�� ( ن�ن ا����ري ا�'�ل �0 ا���  : روب��  . ر���� و ر    .  ج   –

  .365ا��جk ا�)�ب` ،  ص 
)69     (  B
  .317، ا��جk ا�)�ب` ، ص ) ا8وراق ا����ر�� و اF0$س ( أ�Yل ا���ن�ن ا����ري : م]'A? آ�ل 
  .315  ص،  1978 م]�،-مTس)� ا�J���0 ا���م��� ، ا$سO!�ر�� ، )  ا�!X��� ا���م� ���`  (ا��#3 �����م ا���ن�ن��: ت��0` ح)�= 0�ج  )     70(
  .55ا��جk ا�)�ب`  ، ص  :   ��7س م]'A? ا�]�ي - .315ا��جk ا�)�ب` ، ص :  ت��0` ح)=  0�ج )     71(



 تV#4 ن� �0 أم�ا��� إI إذا (��j ا���آ�، ب�� تVس�)�� ب]�A (�ن�ن�� أ��آ� و���س��� م��aم!�= م= �d� ت���ا�

�-4ة .�7? �7ت��� ا�����ات ا�

3 ��وOا�� C(آ� ت��ر�� ب��ش �
��� �!i ا��دة a{ م= هZ4 ا�!]�ص أنB و�c= آ�نj ش�آ� ا�)�ه 544 

8ح�Oم إI أن�� (�3 آ3 ش�ء 7�� ���م �7? ا8رآ�ن ا�Fزم� �]�� ا���� و0�� ، ��ا��يا����ري م= ا���ن�ن ا�

 .وا�)�C ا�����? وا8ه��� وا��3 ا���وع  وه� ا��Rا���ن�ن ا��ن�،

 Z4ه �ت�ا0 lO� I0;نا8رآ�ن ا���م�و B آ� و ه��ب��� �Y�# ��7�Rأرآ�ن م� �ت�ا0 C��   :آ�ء��د ت�ا��، 

i[ح �رب�ح وا�-)���       أو ت���` ا(�]�د أو ب��غ ه�ف ا(�]�دي ا(�)�م ا8 ، و�� اIش��اكن  و ،وت���

� أح�Oم           آ�J�ا  ا���عوت�#3 .ذي م!��A م���آ� �X!آ�ت�0 ت�ر�� ا�������آ ا�� ��0�� ����� 

=��)���وم��ار ت�#3 ،   ���ف ب�� ت���` أd�اض ت���` ب��!�Xم ا���م�م�ة وإن� ت�#3 ب!]�ص  ا�'���،ا�

��l م=  آ�ن، وإن ا����ر��آ�ن وا��R �0 ج�k ا���آ�ت                         ا���ع -� B�#ت� C�[ن 

 و ��aف إ�? ذ�D أرآ�ن ش�Y�# ���O            )  72 (. �0 ش�آ�ت ا�)�ه�و #]��Y ، إ�? أ#�ى              ش�آ� 

 )73(.  م!�� ا���� �0 ا�)�3 ا����ري و ا$ش��رب3O ن�ع م= ا���آ�ت ا����ر��، و

 �d� أن ه4ا ا��'Fن  ا����ر��، ب'Fن ا���آ�و���تC 7= ا$#Fل بVي رآ= م= أرآ�ن ا���آ� آ���7ة �7م� 

�� وج�د ا���آ� �0 ا���R م'�ب'Fن و إن آ�ن ��A` مk ا�!X��� ا���م� ���'Fن م= ح�� ان�)�مB إ�? � `

���3 �7? ا�)�اء (N 7�� ا���آ� �7�0? ا��0�O، وب'Fن نو���� بB                      وا�� I ��(ح� Bذات  ، 

�� ب'Fن� م= ن�ع #�ص أ��a  ب�f أ
�اB0 أو ا��b�، إI أنB �ب3 ����` ب;ج�اءات اIح���ج ب����� �7?)  74(

��ب� وا����ح�إذا ت-�l 7= 7�� ا���آ� أOت'���� ا���ن�ن وه� ا� ��  و ح�� أن �a)ء 75((.  ا8رآ�ن ا�����O ا�

� ا����� ج�ء �0 ه4ا ا��Vن �7? ا7���ر أن اIح���ج ب���دة ش��د أم�م ا��ث` I ت��A م= R�ورة O�ا�

، و ه� �a) �0ءه� إث��ت 7�� ا���آ� ب�جC 7�� رس�               أو ب�k ج�ء م!�� و�� ب)�C ا��نk ا8دب�

 )76(.  ت�Oن                                (� 
��j ا���ن�ن

Bض 8وج������A وأث� آ03!-�k  ا��'Fن ا��، وب������  ب���-]�� ا��!�� ا�)�ه�ش�آ� وجB �7? م�ى ت

Bآ� م= �7م�س ا��F0إ �ج�از ش�Jت ��� ج�I ب�Vن م�ى ج�از �، مk ا����ض              ���f ا�A�وض ا�

 .م= �7مBا�)�ه�                          ش�آ�ش�� إF0س 

���� ا8ح�Oم ا���م� ��'��`و�و ، � ب���-]�� ا��!���F0س �7? ا���آ�ت، ��C أن ت�Oن هZ4 ا���آ�ت م

��a ه4ا ب��ن �����k ب���-]��  I ا���آ�ت ا�� وب��ن  اF0$س،ا��!���         ا��� I ت-�X!� kaمت
                                                 

ا��ج�k  :  أح�� م��� م���ز    –  . 20  – 20ا��جk ا�)�ب` ، ص ص  :  أس�م� ن��3 ا��)�=   – . 28ا��جk ا�)�ب` ، ص       : أح� م��ز   )     72(
  .20 – 15ا�)�ب` ، ص ص  

   .101ا��جk نB(A ، ص: أح� م�� م��ز )     73(

 . م= ا���ن�ن ا��ن� ا���ا��ي 99  و 102ا��دة :   أنX� -  . 39 – 38ا��جk ا�)�ب` ، ص ص  : ��7س م]'A? ا�]�ي )     74(
، 2005 ا���ا����،  -، دار ا�����ى، ���7= م������  )  ����ر���� ا78���ل ا����ر���� ، ا�����آ�ت ا ( ا����ج�� ���0 ا�����ن�ن ا������ري   : 7���ر 7���رة  )     75(

  .167ص
)76     ( �  .354 ، ص  2 ، ا���د 2002 ، ا���� ا���Y   :15 /12 /2000 ����aدر ب��ر�¯ 213392(�ار ر(



��� ب���-]�� ا��!���،ا��ح�� �                                             ) 77( . هZ4 ا��-]�� ���0ت!��� ا��ح�� ا��� و ا��� ت]�{ ���0 ا���آ� م

�k ش�آ� ا�)�ه� ب���-]��                                ا��!���، و �7? و �!���ض gث�ر ا��'Fن �7? ت

���                           ��0 ��O�!0 ���ش-]�� ا���آ� ا���
��، و : إF0س��، و ام��اد ش�� إF0س�� إ�? ا�

Aآ� ا��ا�����! .����، و ا���آ� (�� ا��Vس�N، و ش-]�� ا���آ� ا�

 

O��5 :أو
n_�� ا�(�آ� ا��: =7 Cت��� ��  إن ب'Fن ا���آ� ه� ج�اء �7? �7م ت�ا0� أرآ�ن تVس�)��، وا�

ا3Y8 أن ا��'Fن  و ) 78(. ش���O ب'Fن 7�� ا���آ� أو ،  #��Yم أ �7م� س�اء آ�نj م���7�Rت-�l أح�ه�

���(��=                      ��!� ان��ام أث� ا���� ب��!)��ذ أن ا�!'` ���a بVن وب��!)�� إ�? ا��b�، إ،  إ�? ا�

��Aوت B�0اح�ة I ت��3 ا���رج إذا ���م ا�و             ��Oن ا��'Fن درج�  .)79( 

� أن ا�!)��، إI أن ا������                       ا��'Fن ا�'�` وا��'Fن : و��)� ا�B�A ا��'Fن إ�? ن��7= ه

م��!� م= ا��'Fن، و�O= م]��Z   �0 ح���                              ه� إI وlY ����� ا���� ا��'Fن ا�!)�� م�

���ر ب�$ج�ز�B�س�'j د�7ى إب'��B  ا$ج�زة أوة                                             أو ا$ب'�ل، 0;ذا أ���

�k �ل ا��'Fن و زاب�����دم�� �c�!م ����Y ��ا�� ��( ،Zوب�= ا���� �ث�ر B!ق ب��د ه!�ك 0��� F0                                

  )�O�0 . )80ن آ����� ا���
3 ب'Fن� م'���� ت�م��م وج�دZ ا���ن�ن� ان��ام�و إم� أن ����ر ب'FنB �0ا�]��{، 

 ا����7�R ت-�l أح� ا8رآ�ن�7? ا�!)�� ا��'Fن ا�'�` و إذا آ�ن ا���ن�ن ا����ري (� رتC ا��'Fن و

 ب'Fن�                      م= ن�ع #�ص ، ب�8رآ�ن ا�����Oا���م� أو ا�-��Y،  0�� رتC �7? ا$#Fل

7���راتI��J�� �k ا����ري ر�ه� ا���ع د7���ن �0 ا���Iوا  �            0�� أج�ز ت]��{ ا��'Fن م�

B81(. آ�ن س��( 

���` ا��'Fن ب���د ا���آ�ت�0!�م�� ��� I �a�ت � بD�4 ا���ا�7 ا���م�،             ث دا�� أث�ا رج��� آ

 Z3 ا���� وح������ة                              وآ�J�ا م� ���]� أث�Z �7? م)Aآ� �0 ا��ا�� �����0 ،B�Rدون م�

� ب�'Fن��                      (��� F�0 وم��م� ب��� ا��و�Yور�� �م�ب�= إن��O =ز إش��ر �ات�� وم��� �ت

 k07= د jA)س�� إذا م� ت�F0إ                 ���! �0 دور jا��� د#� د��ن��، وه� �0 ذ�D ت��B ا���آ� ا�

��A[� )82( .ا�

                                                 
)77     ( l�[ا�)�ب` ، ص  : ا���س ن kج� .  115ا�
)78     (    �[ ا�)�ه� ��R ��0ء ا����ن�ن ا�����R و ا�B��A ا$س�Fم� ، ا�'���� ا8و��? ،  ا�Tس)�� ا���م���� ���راس��ت و             ا���آ�ت: ��7 ن��� ا��

  .32 ، ص  2003 ��!�ن ، -ا�!�� و ا���ز�k ، ب��وت 
��ام ( ا��س�\ �0 ش�ح ا���ن�ن ا��ن� :  ا�)!��ري ��7 ا��زاق   )     79(�Iن��� ، م!���رات ا������ ا����(���     )  م]�در ا�Jا���ء ا8ول ،ا�'��� ا� ،

  .480  ، ص  300 ،  0��ة 1998 ��!�ن ، –، ب��وت 
  .78 -77ا��جk ا�)�ب` ، ص ص   :  أح� م��ز )      80(
 .78ا��جk نB(A ، ص :  أح� م��ز )      81(

  .178 – 177ا��جk ا�)�ب` ، ص ص   : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق )     (82



 ذا��، 0;ث ا��� ���                                                   ا8م� ه!� ���(l �7? ن�ع ا��'Fن واgث�رو

�[������ ا((� ا��'Fن �7? اgث�ر ا�Oآ� (�3 ا���ا�����                     �'�` �7? ا�� Z4ه �A0  ،\�0 �

��� ��ن �ث�ر ا���آ� �0 ا���R ت!�ول ا��'F أم� إذا .               ز ش�� إF0س��ب�'Fن�� ب����آ� ا�����A وا�

                              ���O= ش�� إF0س�� Iن��ام ش-]�� I �����3 ت���� ا���آ�                      م!��م� ا��ج�د و ا�(و ا�

                                                      Bا����� 8ن Z4س�� �0 هF0إ �و ���ز ش� ،���!�  I وج�د �B، و ا�

� ت�ج�B اF0$س �0 هZ4 ا����� إ�? ا���آ�ء                                     م�? آ�ن�ا ت��را�� .)83( 

 

م� �Tدي ���0 إ�? ����R{ م� س�` إج��B أن ن��ض أس��ب ب'Fن 7�� ا���آ�                  ����ن ����= و 

 :ن�Aد ا��-]�� ا��!��� ����آ�، و ���ز                                  ب������ ش�� إF0س��

 

م= أج�B، أي ا���وع          س�C ا��'Fن �7م م��و��7 م�3 ا���آ� وه� ا�b�ض ا�4ي أن�jc  آ�نإذا –أ 

�]�دي)Iو�7 ت��ا�آ� س�اء آ�ن م��ا�� B��7 ر�� ا�4ي ت��م            � أو Y!���7، ا7���ت ا���آ� آVن �

 اF0$س إ�? ا���آ�ء ا��4= ب�ش�وا ا78�ل ا����ر��  إF0س�� ، و��C أن ��جBتO= ، وم= ت� I ���ز ش��

Z4�0 ا���آ�   أو ت���l ا�!��دوم�Jل ذ�D ا���آ� ا��� تTسb� N�ض اIت��ر �0 ا�-�رات أو ت��رة ا��(�`

-���A�� ب�
�� ب'Fن� م'���� )84(.  ا�!�Xم ا���م واgداب ا���م� 

�7? ت�d ��!��O�  ا��اk0  أو ا����7ا�)�C أ��a �7? ا���آ� ب�'Fن 7��ه� ب'Fن� م'��� إذا آ�ن  ��a?و

 أ#�ى  ت��ر���0)� ش�آ�!�آ� ��N ب��ف ت���` ا��ب{         وإن� �م��وع، آ� �0 ح��� تVس�N ش

 .وا���aء ����7

 

 و إذا آ�ن س�C ا��'Fن ان��ام ا���R، 0;ن ا���R ا�4ي �T#4 بB ه� ا������ ا�]��{ $رادة ا��-i ا��� –ب 


��� ����ا�7          ا���م�، و ه� م=��C أن ت�Oن #����  �R�ل ��7ب ا�Fb�. ا��b\ وا�����N وا$آ�اZ واIس
���7? س��3 ا�]�ر�� �� آ�ن 0;ذا  )85(��BA�#  B و�0 ح���) B�Aا� B��7 `�
3 �0� أ7�� (�ض أو 7 ��7

           7= ش��  ا�����و7!� )86(. أو ش�آ�ت وه��   �Les sociétés de façades�آ�ت واج�� با�A�ن)� 

                                                 
  .179ا��جk نB(A  ، ص  : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق )     (83
  .170ا��جk ا�)�ب` ، ص : 7�ر 7�رة)     84(
��ام �0 ا���ن�ن ا��ن� ا���ا���ي ، ا����ء ا8ول ، د���ان ا�'����7ت          ا���م���� ، ب�= O7!��ن                              :    ب���ج   ا���ب�)     85(�F� ا���م� ���X!ا�-  

و #���Z م�= ���7ب ا���R? ، ح��� ت���3 م��3 ا����ان�=         �ء ��0 ا����آ�ت ا����ر���       ا���آ ���� م= ا��A]�3 �0 ر�R     . 96، ص   1999ا���ا�� ،   
 0 �Jع إ��? (��ن�ن ا�����د               ا�����R����` ب�4ا ا�� �،   و ح��� ت)��!� ا����آ� إ��? م�Tزارة ا��]�����ت                ) ا����ن�ن ا���ن�     ( �� �-i ا���آ�ت و �0

7� �!�?ء ا���ام��ت م���د��                 N�� و =��O��Èزرة تFح` ه��0 م���آ� ،و ه� م�ت�'� �0 م� ب�!�� ب;ج�اء ا�� ا��� ت�اب'�� آ���7ة �7? أن ا$رادات ا�
�Èزرة تFح` ���d م���آ� ب�!�� ب;ج�اء ت��O= ا���آ�                  ر –         ج  ر����         -.س�C آ3 م!��  �0 وج�د اg#� ، و إن� �7? أن ا$رادات ا�

ل ،  ا��جk ا�)��ب` ،   ا���� ا��Jن�، ا���ء ا8وت�ج� م!]�ر ا����R و س��� ح�اد ،   ،) ا���آ�ت ا����ر��   ( ا�'�ل �0 ا���ن�ن ا����ري     : روب��  
  .  40 – 39ص ص  

(86)    Jean -  François ARTZ : op , cit , p  7. 



�� هZ4 ا�����، 0;نC�� B ا���� 7= ا�اF0$س 0(� l�# � ر��ا���آ� ���� إF0سB ب]�A ش-]�� ت�D س

�0 هZ4 ا����� 7= ن�Xم اIم��اد   ������ وI م��ل)87(�� ����ا�7 ا���م� ��F0س، وZA�#  ،��0= ت)��ج�اء 7

 .��ا��يا����ري م= ا���ن�ن ا� 224ا��دة � 0ا���ر 

�k بVي ذم� م���� م)����، إذا أن آ3 أم�ا��� 0��� #���A، وا�4ي � وا���آ� ا��ه�� I ت�(�� Dم� �ح���� ا8م

B�Aا� B��7 `�
 وم�? آ�l )88( .= �7? أم�ر ا���آ��                 ا��   Le maître de l’affaire أ

 �7? أن م= ب�= ا���آ�ء ا��Xه��= ش-]� واح�ا 0�\ ه�            �Yر�� ا���آ� ب;(�م� ا����3ا���aء 

� ب�ن��ام��ن وجB��7 C ت���� �Yر�� ا�Yر���YحC ا�]��� وا���(�ن Oآ� وا�����                      FYأ 

�� ا����F'��Dن��، وأن ت���� أم�ال�(� �Rم!� ���0ء ا���ام�ت ا���آ� ا�]�ر�� ا��� I ت!�V ��� � ج�� ا�

�)F
 )89(.  ا����D ا��ح��                      ب������ 0;ن ذم��� ه� �0 ا��ا(k ذم� و .ش-]�� إ

 

��C م= ��7ب ا���R و(a? ب���'Fن اس�!�دا إ�? ه4ا ا���C، وآ�ن 7�� ذا و(k ا���R ح����� و�O= م��ب� بإو 

Bام�إب �  0;ن ه4ا ا��'Fن ���م أ��a آ��ن م��C،              � رZ�R ب�= ش���O= 0�\ أح�ها���آ� (� ت

��� ت!�V أN�� FY ب)�C ه4ا ا���C و�I =Oن��اما���آ� و���م م�B ش-]�� �� رآ= �#� وه� � ا��!��� ا�

�0� �-i ش�آ�ت ا�)�ه�، F0 ��]3 ب'Fن ا���آ� أو 7�� م��ل  )90(،  ا���آ�ءت��د                 =O� و 

���ن�ن أو ا���ن�ن ا�4ي �)�ي �7? ب'Fن                              ����ن�ن ا8س�س�        إI ب!Y i��{ �0 ه4ا ا

ا����د ،  و إن ا��'Fن �0 هZ4 ا����� I ��]3 م= C�7 �0 ا����ل و I م= 0��              ا8ه��� �0 ش�آ�ت 

�دة �� ���
3 ه4ا ا�A�� آ��0 ا���آ�ء ا�Tس)�=                     �� � م= ا���ن�ن 01��ة / 733ا�)�ه�  م� �

 .ا����ري ا���ا��ي

���C م= ا����ب ش�ب                  �� ت�Oنj ا���آ� ب�= أآJ� م= ش���O= و(a? ب���'Fن ،و�-��l ا���ل

���3 وت���� ا���آ�  0;ن ه4ا ا��'Fن �O� Iن �B أث�               ر�R أح� هITء ا���آ�ء،( إI ب��!)�� ��

� F�0 ب���)=��#gآ�ء ا�ا�� =C�7 أي � ���ز ش�� اF0$س هZ4  و م= ��7ب ا���R ا��4= �� ���` ب��R ه

 )91( .ا���آ�

 

��J �0 ت��د ا���آ�ء  إذا آ�ن س�C ا��'Fن ت-�l أح� ا8رآ�ن ا����7�R ا�-��Yو -جـ � ب��� ا���آ� وا�

 i[ا�� �أو  م� �!�� 7= ا���وع ا���� م= أرب�ح             Fa0 7= ت�ا0� ن�� ا���رآ� وا(�)�م وت���

B، 0;ن�إذا #)�� �OنحF'آ�  ب��أو ش �� ا���آ� ���م ت�ا0� أح� هZ4 ا8رآ�ن آ� �0 ح��� ا���آ� ا��ه
                                                 

(87)    R .LEGEAIS :op , cit , p 291. 
(88)  André JACQUEMONT : droit des procédures collectives, LITEC, 5 édition, Paris- France, 1993, p 315 . 
(89)    Benard LEBAS :op , cit, p 100. 
(90)    Benard LEBAS :op , cit , p 101. 
(91)    Jean -  François ARTZ:  op , cit , p 7. 



i-ا��                                   B)�!�7I ف ب������ �� �� � وا7���ره ا�����م��أ وح�ة ا�4م� ا��اح� ا�

��م أح� �� ��ن ا���م ��ا�!�B، أو إذا �aم= ا� Bا��ح�� أم�ا� D��ب ب�� ا����� ��وس��� م= وس��3 ا�b® ا�

��ا0� ���B ن��ا���آ�ء� �� ح]�B أو �����= ا��  ) 92(  ا���رآ�، بaأو ت �� Zء�A7م=                           إ

 ?�7 B��[أو ح �اك �0 ا�-)����، 0;ن هZ4 ا8#��ة I ت��م (�ن�ن� و I ج�k ا8رب�ح ا��� ح����� ا���آ�اIش

��= ا$Bو��ج .���ز إش��ر إF0س��I �� 0;نF�0 B ب��!)�� ��4ا ا����D، وب���� F0س �0 هZ4 ا����� إ�? ا�

. وآ4ا ا���ل �� اب�م ا���� ب�= ش���O= ام�!k أح�ه� 7= ت���� ح]�B .– ا���� -�7? أم�ا��� ب]�A ش-]�� 
 .ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي م= 733و ه� NO7 م� ج�ءت بB ا��دة )  93(

 

 
|�
� ب�'Fن ا���� �Tدي إ�? زوال �ث�رZ بVث� رج�� بVن ���د أ
�اB0 إ�? ا���ل :  ا�(�آ� ا��/���: ثOأن ا��

 ، �)���3  ��0��� ا���� ا��� آ�ن�ا ����7 (�3 ا�
 آ�ن�ا B��7 (�3 إب�امV ، Bن �� �O= و���د أ
�اB0 إ�? م�  آا���

� إI أنB ب��!)�� �Oور ا���Y ?�7 ��ة ا�)�ب��Aآ� �0 ا��ا�� Z4ا �]��ب� ت��ه3 وج�د ه�Xآ� ون�ا�� ���

��ت�� ��م�                         
�أت ت��مFت مk ا��b� وب���'Fن ب                                         ح�A@� �7? ا��اآ� ا���ن�ن�� ا�

� La     ا�����A                  أو ا���آ� نX��� ش�آ� ا��ا(kا���aء ��مFت ، 0�� اب��ع ا�B�A و�7? هZ4 ا�

société de fait  .)94( 

���`ا���Yب� و ن�� نX��� ا���آ� ا�����A أس�س�� �0 ���� إذا أ�7=  8نBا���آ�             'Fن 7�� ب م= ن

 م= ا��'Fن آ�م3 مB��7�A، ���0د آ33 أن ت�Oن (� ت��م�j مk ا��b�I��0س�'��7 إ7'�ء ب'Fن ا���آ� (�

��جk ا����D ا�4ي س�� م��م�ت0B ا��Vس�N،           ����7 (�3ا���آ�ء إ�? ا����� ا��� آ�ن�ا(� Z4آ� ه���� 

 ���� ت�Oن ا���آ� (� (�مj � إذا أ�7= ا��'Fن ب�� أنمأ .ا����D ا�4ي �� ���م م� و�7 بB م��م�تBا���م�ت، و�)

����� ب�8،  مk ا��b�        ب���م3O= �0 هZ4 ا����� إ7'�ء ا��'Fن آ�م3 مB��7�A ا�� F0 ج���ا� �ا .ث�Xن 

��ام�ت ب�= ا���آ� وا��b�، آ� �� آ�نj ا���آ� �Iا����ق وا Cت���  اس���jRأو م�F،        (� اس�Vج�ت �

= ت��f             م���b م= ا��ل، أو ب�j7 ب�7�a إ�? زب��= دون أنJت ت��ها�Iا��� Z4ز �0 ه��� F0 ، 3

                                                 
 ، رس����� م�ج)����� ، ج�م����      س��'�l، ا���ا����    –س��� م��رن���   درا–ش���آ� ا����-i ا��اح��� و ذات ا�)��Tو��� ا�����ودة   : ش����ة ه��Fل  )     92(
 . EIN MAN , G. M ) و ت��ف ب�س�1897 و �Fح� أّن أول @��ر ���آ� ا�)�ه� ذات ا��-i ا��اح� �0 أ��ن�� س!� - .12 ، ص   2003،

B.H)      ا��اح�� D������ ف��� م)��ه� ذات ا���-i ا��ح��� ، ��d ���0� م�ج��دة و I       ب;ن���ء ش��آ�  ) ا�)��ه� (   ، و �O=  ا�������ت ا���ب�� ��� ت�
م)�ح ب��� إI ��0 ت��D ا����ر�k ا������ م����O أم�ا���� ���و��� ، ��0���ع ا���ا���ي م�FJ، و ب��� أن اش���ا
B أن I ���3 ��7د ا����آ�ء ��0 ش��آ�ت                                    

  =7 � م�= ا����ن�ن   3 و 2 0���ة  592ا���دة  :   أن�X� -ا���م���   ش�آ�ء ، أراد ا���ل بVن ا���ط I �'�` �7? ش�آ�ت ذات رؤوس ا8م��ال  7ا�)�ه
��ك ���ول ا$ت���د      6  ، و ن�� دول ا$ت��د ا8وروب� (� ا7��j0 أ���a ب��4ا ا�!��ع م�= ا����آ�ت ��0 ا���دة                      -. ا����ري ا���ا��ي   �� م�= ا����ن�ن ا�

��7 ا8وروب�� ا�]�در �0         �����` ب�����آ�ت ��7? ا�)��ح ب�Vس��N ش��آ�ت ا�)��ه�  ذات         و ا1989 د�)���    21ا�!�J` 7= ا���ج�B ا��Jن� ���
 .ا��-i ا��اح�

(93 )   Jean-  François  ARTZ : op , cit , p  8. 
 . 202 – 201ا��جk ا�)�ب` ، ص ص :   أح� م�� م��ز  –. 183ا��جk ا�)�ب` ، ص : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق )     94(



ا��ا(k ا��دي ا�)!� إ�? (��م ت��م3، ت�تB��7 C ح��ق وا���ام�ت، بC�� 3 ا7���ر أن ا���آ� ����0 أو وا(��� 

 jس�(� (�مVت�ر�¯ )��م!4 ت ?�� ب�'Fن�� حO95( .ا��( 

3J �0 ا8ول ا8س�س أم� :   إ�? أس�س�=نX��� ا���آ� ا�����Aو(� اس�!� ا�B�A وا���aء �0 إ(�م� ��0 ���O0�ة ح

� ب�'Fن��Oآ� (�3 ا���ا�� kا�4ي ت��م3 م ��bة، 8ن ا��ه�Xع ا��Rا8و�� �7? أن�� ش�آ� ح����� ، إن� ا7

3J �0 ا��Jن�   و أم� ا8س�س.(� �-B��7 ?Aا�4ي  ا��'Fن C)��O�0 ،3Yن م= ا���ل أ�A� IجV بوه4ا ه� ا8��0

�b�ق ت!4�Aه� زم=، 0;ذا �0�آ� م= ا��7�� ا� أن(� ���ة ا��()¯ أو أب'3 ان]�ف أث� ا�A)¯ أو ��د ا�

���3 وح�Z، أم� ب��!)�� �����Y �����0 �R{ وش-]�� ا���آ�            ا��'Fن(                    إ�? ا�

� آ�ن ا���ن�ن ���a ب�gث�ر ا��ج��� ���'Fن، 0;ن وج�د،م�ج�دة� =Oو�                 �R� ا���آ� �0 ا�

 )N��. )96 وج�دا (�ن�ن�� و إن� وج�دا ����0

��ب� وا���� ا��'��` ا8مOA� 3J�ة ا��-]�� ا�����A وه� م�Oرآ= ا� �آ� ���م ت�ا0�ن ا��F'ا  حو��� ب�

� ) 97(ب����f إ�? ت)�� ه4ا ا��'Fن ب'Fن� م= ن�ع #�ص،  dر �و ت3X ا��-]�� ا��!��� ����آ� (��

 )98( . ا�����A    ا��'Fن، ب����ر ا�Fزم $ج�اء ت]��A ا���آ�

��ب� وا����!�Vة ش�آ� ا�)�ه� واش��ط ا���ع ا���ا��ي �Oاءات ا��ري، 0;ن          ا����م ب;ج����0 ا�)�3 ا�

�)Cت-�l ه4ا ا���ط Oت F0  آ��ا��-]��ا��                  ����إذا م� ��آ� ����0 ��وج�د F0  ا��!���، وب��

�a)ن�� ���مF'دة  ب�� .��ا��يا����ري م= ا���ن�ن ا� 595 ا���� 7F ب��

� و�7? d�ن ا�F'م= ب����Aآ� ا��ن�ن� 0ا���)  ���F��� ب�سA� I ��ج� م�نk م= ت�ا����، و                Vن�� ت�

 ���0 م]���  إذ إن ���ا�!�=شVن ا���آ� ا�!���،                 شVن�� ���� إF0س��7!� ت�(��A 7= ا��k0 م= أن 

��0F0 أن ت��ي ت]��A أ7���� و0�� ���ا�7 ا$R =���0 م �)   99( ،ن�ت وم)�واة وان��Xم �0 ا$ج�اءاتس �


�ق ا$ث��ت ب� �0 ذ�D آ� أن �0�Oز إث��ت�� ب��� B��!ا�= وا���ا��                                                ���
 

 .��ا��يا����ري  م= ا���ن�ن ا�30 �دة��

��ب�                                      و إI آ�ن ب�
F، و I و Oآ� م�ن 7�� ا���O� ء أن�a) ر (�ن�ن� و��م= ا�

 ����ز أن ���� ا���آ�ء ب�4ا ا��'Fن                                          �0 م�اج�� ا��b� و�O� Iن �B أث�ا �0

 )B�0                           .)100 أح�ه� ب'�C ا��'Fنب�!�� إI م= ا���م ا�4ي ���م      

                                                 
)95     (    l�[رة     : ا���س ن��� ��!��ن  ،  -، ا���ء ا��Jن�  ، ا�'��� ا8و�? ، م!��رات �7ا���ات ، ب���وت     ) ا���آ�ت ا����ر��( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا�

 .42 ،  ص 1982
   .204ا��جk ا�)�ب` ، ص :  أح� م�� م��ز –. 181ا��جk ا�)�ب` ،  ص  : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق  )     96(

� ا��دة                   )      97(Oح Cج�� و ه4ا بO� م= ا����ن�ن ا�����ري   F�739ح� أن ه4ا ا�!�ع م= ا��'Fن ���ز ت]���B ح�? و�� آ�نj ا���7ى أم�م ا�
�B أم�� ت]���{ ا���3 أن �!�4ر           إذا آ�ن ب'Fن أ7�ل و م�اوIت Iح�� ��Vس�N ����آ� م�!�� �7? م-         : ( ب������� i-3 ش��O� ،���!ا��7    ا��) ��A��

B ا8م� أن �'�C م= ا���aء ت���= وآ��3                �� i-3 شO� �0 ه4ا ا8ج3 ���0ز }��[�ا���آ� ب�����م ب�4ا ا��]��{ �0 أج3 ثFث�= ��م�، و إذا ��k ا�
 .  169، ص ا��جk ا�)�ب` :  7�ر 7�رة: ـ أنX� l�O�. (- ب�����م ب�4ا ا$ج�اء 

)98      ( l�[رة : إ���س ن���  .118، ا���ء ا��ابk ، ا��جk ا�)�ب` ،  ص ) اF0$س ( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا�
 44 .– 43ا��جk ا�)�ب` ، ص ص : ��7س م]'A? ا�]�ي )     99(

)100     ( �ا��ج��k :   أح��� م���� م����ز  - .118 ، ص 4 ، ا�����د 1989 ، ا������ ا�����Y  :15/ 06 / 1985  ������aدر ب����ر�¯ 34400(���ار ر(��



ا�����A، أو ا���آ�                                     وج�د Y�!7� ا���آ������R س�'� ا����` م= ��ك� و

F0 ت�Oن ث� �0 ش��ع ب�= ا���آ�ء،                   ح��� آ�ن م� ه� م�ج�د م��د ن 0;ا�Tس)� ب]�رة ����0، 

 ka-ت Iن��ام ا����، وI آ��ا����� ش Z4سهF0$م ا�X!� .)101( 

 

 
|�

��`  : "��آ} ا�(�آ� 18 8��ة ا��]س�r " ا�(�آ� *�� ا��]س�r : ث =7 �(� تVسN ش�آ� ا�)�ه

 `��
 =7 �ا����ء إ�? اIد#�ر ا���!� أو دون ا����ء  إ�? اIد#�ر ا���!�، 0;ذا آ�ن تVس�N ش�آ� ا�)�ه

ا���ن�ن  ���ر ا��ث` م��وع  �7? أن ت!i  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي�595دة ا�اIد#�ر ا���!� 0;ن  

 أو أآJ�، وت�دع ن)-� م= ه4ا ا���� ب���آ� ا��
!� ��)�3 � ���آ� ا�)�ه�، ب'�C م= مTسNا8س�س

� إF7ن� ح)Cو               .ا����ري��                 ا���وط ا���دة              �!�� ا�Tس)�ن ت�j م)Tو��

��X!���ب إذا �� ت���م ا$ج�اءات ا���رة �0 ا��'��= ا8ول وا��Jن�  .7= 
��` ا�� .أZF7وI ���3 أي اآ

= ا���ن�ن  م605ا��دة أم� إذا آ�ن تVس�N ش�آ� ا�)�ه� دون ا����ء إ�? اIد#�ر ا���!� 0;ن                 


��` ا����ء إ�? اIد#�ر ا���!�  ا�ت'�`  ت!i �7? أنا����ري ا���ا��ي =7     Nس�V������ ب���اد ا�


k ( ، 601و600و  597و 595ب�س�J!�ء                                                         ا��اد �� و،  2    ا�

 .  م= نNA ا���ن�ن 603و 602  و) 4 و،  3

إذ ��� تVس�N ش�آ� ا�)�ه� 7= )�ه�، �ق ب�= إج�اءات تVس�N ش�آ�ت ا��d0� أن ا���ع 

 `��
?ا����ء إ�? اIد#�ر ا���!� و(�kب�����ب)  102( . أ��a ا��Vس�N ا��� و�-ka ����د �و�� ب�اح3 م

���X!وت �������3  درء ت����� �0 ح�= �-ka  تVس�N ش�آ�  إ���� ا�Tس)�ن،         (� ���4Vي ا� b® أو ا�

��ب Y�) ���0�ا �7? �ا�)�ه� دون ا����ء إ�? اIد#�ر ا���!� 8ح�Oم م�)'� �0 إج�اءات�� ��Oن اIآ

��با�TسN و� )103(. ح�ه� دون د�7ة ا����ر إ�? اIآ

 i!دة وت��k ا���آ� ب���-]�� ا��!��� إI ( :  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي �7? أن549Bا��م=  I ت

ب�� �) ا���آ� و�� ا��4= ت���وا ب�س�ت�ر�¯ (��ه� �0 ا�)�3 ا����ري، و(�3 إت�م ه4ا ا$ج�اء ��Oن ا8ش-�ص

م��aم!�= م= �d� ت���� أم�ا��� إI إذا (��j ا���آ�، ب�� تVس�)�� ب]�A (�ن�ن�� أن تV#4 �7? �7ت��� ا�����ات 

�-4ة��� ا�����ات ب�Jب� ت���ات ا���آ� م!4 تVس�)��.  ا���0.(  

3  ا���آ� (�3 (��ه� �0 ا�)�3 ا����ريا�!i أن ه4ا �a{ م=و ���� D�4� و ،���!��k ب���-]�� ا�� I ت

 �ا�Tس)�ن ا��4= ت���وا ب�س� ا���آ� و ��)�ب��                            و ب����aم= م= �d� ت���� �0 أم�ا��

إI إذا (��j ا���آ� ب�� (��ه�                                   �0 ا�)�3 ا����ري أن تV#4 هZ4 ا�����ات �7? 
                                                                                                                                                                                       

   . 300ا�)�ب` ، ص  

) 101    ( l�[رة : ا���س ن���   .118ا���ء ا��ابk  ، ا��جk ا�)�ب`،  ص ، ) اF0$س( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا�
)102    (  3���a0 ن   : ن�د�������!O7 =���7ت ا���م����� ،           ب����' -ش���آ�ت ا8م���ال ���0 ا�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي ، ا�'����� ا��Jن���� ،   د����ان ا�

 .        157   - 156 ، ص ص  2004ا���ا�� ، 

   .155  – 152ا��جk نB(A ، ص ص  : ن�د�� 0]�3  )    103(



ت���، 0;ذا م� (��j ا���آ�                         ب�� (��ه� �0 ا�)�3 ا����ري أي ب�� اآ�)�ب�� ا��-]�� �7

 و ���A ه4ا أن ا���آ� �0 0��ة )104  (.ا��!��� هZ4 ا�����ات ا7���ت ب�Jب� ت���ات ا���آ� م!� تVس�)��

���!��k ب���-]�� ا�� .تVس�)�� و (�3 (��ه� �0 ا�)�3 ا����ري I ت

�Fف                       �0 ا��l��O ا���ن�ن� و (� (ja �0 ه4ا ا#Iن اVب ���[� اIس�c!�ف ا�Oن م�V��

�0 0��ة (�� ا��Vس�N، 0�� ج�ى                                          ������د ا��� ����ه� م���ي ش�آ� ا�)�ه

� ا���aء و�����d ا�B�A ا�A�ن)�                               7Oا��-]� و ح ��? أن ت�D ا����د ه� ��)�ب�

 ����0 0��ة ا��Vس�N ت� �� ا�!�f ا�]���، بVن ش�آ� ا�)�هOم� �aأ� ja) ن 7!�� ش-]��، و��V(�

 )105(. م��J ب��Tس)�=

 

 
                         م= ا����د ا���آ� ����ت : " ��ا�(�آ� أث&
ء ��ح�� ا��_�" ا�(�آ� ا��&��4 : راب/

 ��(Aآ�ء أن�ب3 ب�= ا�� ،C(�0 ��bب�!�� و ب�= ا� N�� ��ة، ا��� �!�V م= ن��
�� أث!�ء ح��ت�� F7(�ت �0�(ا�

��bآ�ء .  و ب�= ا��م�ج�دات�� ب�= ا�� ���� م= أج3 ()�A[آ� ت�ء ا���a��0 ح��� ان Bم� C�� ا�4ي �ا8م

�و ��]� ب���]��A م��ع ا78�ل ا��� تTدي إ�? إن��ء ن��ط .                   ب�� اس��Aء دا�!� ا���آ� ����(�

ا���آ�                                   و اس��Aء ح��(�� و ح]� م�ج�دات�� و س�اد د��ن��، أو ب�!? �#� ت)��� 

 )106(.  م= أم�ال ب�= ا���آ�ءا��اآ� ا���ن�ن�� ����آ� ب��ف ت�)�� م� ت��?

، ��ج�ا� ا��!��� �0 ج�k ا���مFت ا�Fزم� $م���XA ب�-]���� م�ح�� ا��]��A و ت��? ا���آ� أث!�ء

م= ا���ن�ن  766ا��دة  و ب���رات )107( . اF0$س أث!�ء م�ح�� ا��]��A ش��وت�Oن ب������ #���R 8ح�Oم

��� م�� آ�ن ا�)�C، و ت��? ا��-]�� ا��!���  م= و(j ح�0 ح��� ت]��A ت���� ا���آ� ��ا��يا����ري ا�

����A)إ �� .����آ� (��� Iح���ج�ت ا��]��A إ�? أن �

�� ش�آ� ا�)�هA� أ���a0 �7? م�ج�دات��                            ��ب4م��� ا�����، و���تC ��ا�!� و �D�4 ت�

 ا��]��A زال ا�b�ض م= اح��Aظ ا���آ� و إذا ت� إ(�Aلj 7= ا��A ،k0و���ز ش�� إF0س�� إن ه� ت�(

0��ول ش-]����                    ا��!���، و �� ��� مO!� ش�� إF0س�� ،���!� )108( .ش-]���� ا�

 

 

 
                                                 

ا�����آ�ت ( ا�����ن�ن ا������ري           ا�'���ل ���0  : روب����. ر������ و  ر .   ج - .246 –244ا��ج��k ا�)���ب`  ، ص ص   : أح��� م����ز  )     104(
  376 – 375،ت�ج� م!]�ر ا����R و س��� ح�اد ،  ا���� ا��Jن� ، ا���ء ا8ول ، ا��جk ا�)�ب` ،  ص ص ) ا����ر�� 

  . 189ا��جk ا�)�ب` ، ص : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق )      105(

)106      (     �0 ���[� ا�!�f ا�O1979 / 03 / 05م�    �ا��ج�k  : أح�� م��� م���ز       :  م���ر إ���B ��0 آ���ب          14 ��)�!� ا�������a      340 ا�'�= ر(
  .  426ا�)�ب`  ، ص 

)107     ( l�[رة : ا���س ن���  .116، ا���ء ا��ابk ،ا��جk ا�)�ب` ،  ص ) اF0$س ( ا��Oم3 �0 (�ن�ن  ا�
108)     ( � . 137 ، ص 2 ،  ا���د 1989 ، ا���� ا���Y 07 / 01 / 1984 ����aدر ب��ر�¯ 29356:  (�ار ر(



 ا���ع ا�|
ن1

  ا���
ه��M� إx8س �آ�

 

�               ��ا��ي ا����ري ا�  م= ا���ن�ن224ت��� ا�A��ة ا8و�? م= ا��دة O��� i-إذا آ�ن ا�� 

�)��� ا������a أو اF0$س،ا�ا��!�ي �0 ح��� �a�س ش-]�;ش��رب  أن تF0إ �ر  آ3 م���� (�م ت�j س

                            Bل ت��ر�� ��)�ب�7Vآ� ب�ا�� Bأم�ا� jآ�ن �� �    ا�-�ص، أو ت]�ف �0 أم�ا��� آ

 ،��R�bف ب�و ان� ���!�وه� نNA ا�-��Y، أو ت�)l                             �0 اس�Fbل هZ4 ا��-]�� ا�

� ا�O� دة� )109(. 1967 ج����� 13 م= ا���ن�ن ا����ري ا�A�ن)� ا�]�در �0 101ا�4ي ت��a            بB ا�

��جC ب�ا�� 224و ���A نi ا�A��ة ا8و�? م= ا��دة (� ��� م= ا���ن�ن ا����ري أن ام��اد ش�� اF0$س إ�? ا�

� ب��� اF0$س              7= س��� ا8ح�Oم، 0;ذا آ�نj س��� ا. ش�� ا��-i ا��!�يOا�� l��8ح�Oم و �-

 �0�
��)j ���                                                     إI ح��� ن)���، �O� F0ن ��� أث� إI �7? م= آ�ن 

 \�0 N�� ،�(�Aم ���� ش�آ� ا�)�ه��� ش��                اF0$س �B ح��� م'���، 0O�0 ا�-]�م�، 0;ن ح

 )110(. �ا�= 
��C ش�� اF0$س، و إن� ��!�س آ��0ب��!)��                        إ�? ا�

� ش�� اF0$س ه� ا�4ي �!�° ح��� اF0$س و��� ا�)O�0��3�7و���  إ�? ت'��` ا���اT(م م�X!ب �Y�-ا� 

 م= 3d �� ا���= 7= إدارة أم�ا�B        و7= ا��]�ف ���0 إ�? �d� ذ�D م= اgث�ر ا���� �0 ه4ا ا��Vن، ب�ا��

 .و ا$ج�اءات ا��� ن]j ����7 (�ا�7 اF0$س ب� ���0 م)Tو��� ا���� �0 ش�آ� ا�)�ه� �0 ح��� اF0$س

  ا�A�ن)��� اتA` ا�B�A م= ا���ا�7 ا�������� وا�A���� �0 ح��� إF0س ا���آ��� آ�ن ن�Xم م)Tو��� ا���� 0و 

  L'extension de faillite )111( ام��اد اF0$س                                                �7? إ
Fق م]'�{

7�ل ت��ر�� ��)�بB  إF0س آ3 ش-i ( إش��ر��!� إم�Oن�� وVآ� ب�ر ا����أو ت]�ف ، ا�-�ص ��� ت�j س

���                   ف ب��ل ا��-]�� ا��!��� ����آ� وان���0 أم�ا��� آ� �� آ�نj أم�ا�B ا�-��Y أو ت�)l �0 اس

 .بD�4 إ�? ت�(��A 7= ا��k0 و أدى 

��آ�،����� ام��اد ش�� اF0$س ����� أث� م= �ث�ر إF0س ا���و (� Dس  0;ن ذ�F0إ �ء ب���a�ا� Iم أو�

3 أ
�اZ0، ح�� ام��اد ا���ء V� Iت� إI ب�ج�دZ ب�ا�� ت� ام��اد ا�)�ه�ش�آ���� ،� ������ =O� �� =��#� 

                                                 
 :  م� ���1967 ج����� 13 م= ا���ن�ن ا����ري ا�A�ن)� ا�]�در i101 �0 ا��دة ت! )     109(

"En cas de règlement judiciaire ou liquidation de biens d'une personne morale , peut être déclaré 
personnellement en règlement judiciaire ou liquidation de biens tout dirigeant de… . " 

 -�Xأن  : 
       Jean –François ARTZ : op , cit , p 5   

 ، ص 2001 ��!��ن ،  -ا����ن�ن ا�����ري ، ا�'���� ا8و��? ،  م!���رات ا������ ا����(��� ، ب���وت                : م]'A? آ�ل 
B  و  ��7 ا����رودي           )     110(
310    .  

(111)     R . LEGEAIS : op , cit , p 290.  



ش�
� أو��� م)��� ��'��` (�ا�7 م)Tو��� ا����  ا���آ�  إF0س أي أن ش��) 112 (، �0 م�اح�B ا8و�?

 .��ا��يا����ري م= ا���ن�ن ا� 224 ا�!]�ص ����7                          �0 ا��دة

ر i-�� �� "�Y �0 م�!�ي أو إF0سB  ا���0��a ح��� ا��)���" ���رة و ���A اس�-�ام ا���ع ا���ا��ي �

� Bأن م= ا���ن�ن ا����ري                   ا���ا��ي، A224��ة ا8و�? م= ا��دة ا�O��  I ���ز ��Oأن ت�

�  ا��)��� ا������a أو ش�� إF0س ا���آ� ا����ر�� إI إذا �Yرب��� إF0س ا���� ش-]�� ب��د ح]�لOح 

،D�4ب B��7و � I=O                               $دارة وا�����= �0 ش�آ� ا�)�ه�م)Tو��� أ�a7ء م��N ا  إث�رة

ش-]���� "                                       ا�����= ب�]��0ت م= شVن�� اIن��اف  وآ3 ،�0 ح��� اF0$س

���!�أث!�ء نX�ه� �'�C �0 ا�!i ا�4آ�ر أZF7 و0�� ����وط ا��اردة أج�B م=  ا�4ي أن�Vت 7= ا�b�ض "ا�

� ب��� إF0س ش�آ� Oب�� أن ت]�ر ح Iإ =����ش�� إF0س ا���آ�، و �I ��!O ت��a ب��� إF0س ا�

�7��� ت���� هZ4 ا�)Tو��� . ا�)�ه�'� م= ��ا(ا�]�{ ا��0 ح��� ح]�ل ا���آ� �7? و�N�� =O ب�س

k07= ا�� �A)�� )113(. اF0$س، و�� آ�نj م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
�]�د ، م'��        : ��7 ج�ل ا���= �7ض     )     112()Iآ�ء ، م��� ا���ن�ن و ا�آ� �7? ا���س ا��F0إ �ة أث�ة ، ا���ه�،  –� ج�م�� ا���ه�1964 م]� ، 
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o�
 ا���ع ا�|


 18 ا��
دة M��� ت ا��&_�ص
8�_�
ري224*�
م ا����� ب]ح� ا�+�  �� ا�^
ن�ن ا�

 

���رم= ا���ن�ن ا� 224 ا��دة ت��� �O�� إF0س ش�ي ا���ا��ي                                         ��

أو ب�
!�� مVج�را أم   أو وا(���، @�ه���          ش-]��، س�اء آ�ن م���ا (�ن�ن��ة ش-i م�!�يآ3 (��� ب;دار

I ،،ا�-�ص Bل ت��ر�� ��)�ب�7Vآ� ب�ر ا����أو ت]�ف �0 أم�ال ا���آ� آ� �� آ�نj   إذا (�م ت�j س

�Y�-ا� Bا��-]�� أو . أم�ا� B���[� l(بت� �ل #�سFb� .�Tدي ب���-i ا��!�ي إ�? ا���(l 7= ا���k0س

� وkR ا���Iت ا��� ���زأأن ا���ع  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي 224ا��دة نi  م= ��a{ وO���0 ا�� 

���ا�)�ه� ه� ش�آ� أم�ال ت��م �7? و م���م أن ش�آ� .  ش-]�� ت��� F0$س ا���آ�ب��� إF0س ا�

��0 D��وا�� ���7���ر ا�I�0 ح�ود ا Iو��� إT(3 ا���� I � ،آ��ل ا���أن ا���� ه�  وب� أس�B �0 رأس

YVآ B��7 `�'�0 D��سشF0$آ� �0 ح��� ا�و��� 7= د��ن ا��T( .3 م��أ ت���� ا�

�                              ;F0س ش�آ� ا�)�ه� I أث� �B �7? أ�a7ء م��N ا$دارة0���  وا�����=، 8ن أ7

��Jن��� �� ا���ع ح�د7= ا���ا�7 ا���م� �ء و�O= اس�I، )  114  (!J ت��م�� ش-]�� و إن� ت��م ا���آ� ا�

3J هZ4 . إ��Bام��اد ش�� اF0$س�` م� (�م ب�� ا���� ج�ز ت'�ذا ت]��0ت م��!� �7? س��3 ا��]� إ� و ت

 :ا��]��0ت �0 اgت�

 Oأو :X�
م ا����� ب]��
ل ت+
ر�� ��_�4�*U4ت �Y
nر ا�(�آ� ا�
���� (��م ا���� ب�]��0ت ت��ر��  :  س��

 آ� �� آ�نj أم�ا�B ا�-��Y، م= أه� ا���وط ا���ن�ن�� 7!� ا����� 7= ن�Xم ام��اد إF0س  ���س�B ا�-�ص

، �0!�م� ��ا��يا����ري م= ا���ن�ن ا� 224  م= ا��دة                  1
��� ��A��ة )  115(���آ� ا����ر�� ا

���[ م= أج�B ���آ� ا�)�ه� وت���رض أB���0 مk ا�b�ض ا�4ي أن�jc ا���م� ����رض ن��ط ا���� مk ا�

 . ه4ا ا����� ح�ل��Faب� ���أ ا����� 7= (�ا�7 ا�)Tو��� ا��� ت��

 ا���امB  ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا����، و�� (�رن ا���ع ا���ا��ي ��0دئ ا8م� نFح� أ

����� ب�F0$س ا����ري ا���ن�ن م=  م�A�(�ن]�صب���ن ا���آ� �0 (�ا�7 ا�)Tو��� ، وو م!�� ا�!]�ص ا�

� �7م� �!'�` �7? .ش�آ� ا�)�ه�ا��ن�� �0 ب�ب Oح kRع (� و�� آ3 ا8ش-�ص                0;ن ا�

 ا�)�ه�  أو إF0س وه� م� �)��Aد م!B إم�Oن�� ت'���B �7? ش�آ�ت(����a           ا��!��� �0 ح��� ت)��� 

�(�A         ا�4ي ج�ء ب]���d �7م� وم'���، س�اء آ�ن (�ن�ن� @�ه�ي" آ3 م���  " �!'�` �7? و.             ا�

 �X!ف ا��ب] I ج�را أمVم �!
�B ب����آ�، س�اء آ�ن 7=أو ب�)F7                            =م ?�ش��D أو ح

                                                 
114)     ( B
 .385، ا��جk ا�)�ب` ،  ص) دراس� م��رن� ( أس�س��ت ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي : م]'A? آ�ل 

(115)     Jean- François BULLE : le mémento du dirigeant SARL et SA , groupe revue fiduciaire , Paris -  France 
,1992, p 556.  



 ��b�4= اا��jأب�ح�� � و ) 116( .�ده� ا���ع Iم��اد إF0س ا���آ� إ����]��0ت ا��� ح� ا�X�وف ا����م ب��

F0إ �اد ش���س ش�آ�                        ا�)�ه� إ�? ا���� �0 م3J هZ4 ا����� ت�ا0� ا���وط ����ط Iم

 :اgت��

 

�0 ا��دة ا8و�?                                     ا���ج�7�ف ا���ع ا���ا��ي  : ب]��
ل ت+
ر�� ا�����*�
م -1


���� أو م�!�ي ���ش� 7F ت��ر��               ��� ت�ج�ا آ3 ش-B ) :i ا���ا��ي بVنم= ا���ن�ن ا����ري 

 Dف ذ�F-ا���ن�ن ب �a�� � ا���ن�ن ا�4آ�ر �7? ا78�ل                                               2 و نi �0 ا��دة ).و��-Z4 م�!� م���دة �B ، م� �

? ا78�ل     ا��� ت���� ت��ر��  م= نNA ا���ن�ن 3�7ا��� ت���� ت��ر�� ب�)C ا���Rع، و �0 نi ا��دة 

،3Oا�� C(ت�ب� C�(ر�� ب����!�� و(a? ب�آ�)�ب ب�f ا78�ل ا8#�ى ا�]�A ا�� ���� ت��ر�� آ�ن ا���ج� 

���ر�� ب�������ا�7�ل �8 بوس��� ه� ا����� ب� .)117( 

 N��0(�� ����Tدي إ�? ام��اد إF0س ش�آ�  �بB ا�-�ص �0 @3 أو ت�j س��ر ا���آ�آ3 73 ���م بB ا�

،Bإ�� � 'L ا����ري  ��Oن ه4ا ا��3أن بC�� 3                                                                ا�)�ه

acte de commerceري����ة �0 ا���ن�ن ا��� . و0�� ������� ا�

�'��` ام��اد  أن ا��3 ا����ري ا�!A�د �O� I إ�?و(� ذهC ا�B�A ا�A�ن)� �A �ش� �b�Y ?دا إ��!�اF0$س اس

 k� ا�!�f � إذه�NO7 j م�  م= ا���ن�ن ا����ري ا�����، وه4ا437ا��ارد �0 ا��دة " أ7�ل" ا��Oم� B�

� إس�a)            ��0�!c? ب�م��اد اF0$س إ�? ش-i (�م ا�A�ن)��Oأ��ت ح ��                                        ) 118( ب�3 ت��ري م!A�د، ا�

� k�0  ا���سI ���ز  رأ�!�و �0�� أ7�ل أو 73 ب3 ا�A� 3 ت��ري                       أن ���م ا���� ب�

 و ا�4ي �Tدي ����d إ�? �7م ا���ص                                      أو س�ء ،Bت�j س��ر ا���آ� و��)�ب

 A bus de la     ����آ�                                                      اIن��اف ب���-]�� ا��!���ا$دارة أو 

personnalité morale de la société. 

 

                                                 
��N ث� م� �!k (�ن�ن� أن ��Oن م= ���AY 3 ا���� �0 ا���آ� أج!��� 7!�� و �d� ش��D ���0 و �d� م)Tول 7= د��ن�� ��7? ا$
�Fق           )     116(

��� ت�ج�ا و I ����� إF0س�B ت���� F�0$س ا����آ� ا�      �� I ا����� Z4س            ، و �0 هF�0إ �اد ش���������? إدارت��� و0��� ����ا��7 ا���م�� و ��O= ����ز ام� ���
��7 ج��ل ا����=   :  أنX� - م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي    01��ة   /  224ا���آ� إ��B 7!�م� �Vت� ب���08ل و ا��]��0ت ا�!]�ص ����7 �0 ا��دة            

  .710ا��جk ا�)�ب` ، ص : �7ض 
  . 203ا��جk ا�)�ب`  ، ص : أح� م��ز )     117(

)118     (           k�� أي ب]���b ا��Aا�� NAن �aي أ��ع ا���ا���3 ا���و  - م�= ا����ن�ن ا�����ري ا���ا���ي     1- 01���ة   / ��0224 ا���دة   › أ7��ل ‹ اس
� �Yدر 7!�� �0  Oن)�� �0 ح�Aا� f�!ا� �Oأي م��1955 / 03 / 06أ��ت ه4ا ا��) Bم��ر إ��   :  

      - Revue trimestrielle de droit commercial , Sirey,  Paris – France., 1956 , p  314 . -                  R .LEGEAIS : 
op, cit , p301 .  




ص *�
م ا����� ب]��
ل – 2nا� Xب
  إF0س ش�آ�                             I �AO� Iم��اد: ت+
ر�� ��4

 jل ت��ر�� ت��7Vب ���س��ره�، و�C�� =O أن ���م ب�Z4                                  ا�)�ه� م��د (��م ا�

 .و��N ��)�ب ا���آ�                                      ا78�ل ��)�بB ا�-�ص 

 

أم�م 73 ت��ري ��)�ب ا���آ�، أو ��)�ب ����R{ م�? ن�Oن و(� ا#��l ا�B�A ح�ل وkR م���ر م��د 

 ���= ا�B�A م= ��-4 م���ر                         ا�!��، بVن ت�Oن ن�� ا���� ، 0ا�-�صا� 37!� (��مB ب���

� ب���3  ا�]��� ا�����7                      ����آ�، و م= ا�B�A م= ��ى أن ا���� ��Oن (� (�م ���F�0داس

 �� آ�نj م= ذم�B ا�����                 آ� اس���ف ا�]��� ا�-��Y 7!� اس�-�امB مFJ أم�ال ا���آ� وأ��)�بB ا�-�ص 

�Y�-119(  .ا�( 

����� م� إذا آ�ن ا�3�A (� ت� ��)�ب و ، �0 نX�ن�وا��أي ا��اج{ � Bد إ���!�م�� �O= ا����ر ا�4ي �O= اIس

ح��ن ا�A]3 ا8 0= ا�]�C �0 أآJ� ،ا���آ� أم ��)�ب ا���� أو آ3 (��� ب�$دارة ب�س����د م]��� ا���آ�

���= أن ���ك ، ������ أم ا�]��� ا��-]��� d���R م]��� ا���آ�ب�= ا��]��0ت ا�� D�4�  �R���

ا���Rع ا�)�'� ا�������� Iس�!��ط ا�!�� ا������� م= وراء ا��3 ا����ري وم�ا(�� م�ى ت�ا0� ا���وط 

�'���� ا���ع م= أج3 ت'��` ام��اد اF0$س� �� )120( .ا���ن�ن�� ا�

 


ر ا�(�آ� ا����� ب]��
ل *�
م -3� أن اF0$س                                    ذآ�ن� س�ب�� :ت+
ر�� تU4 س

�k ب4م� م���� م)����، وا���ن�ن�� وج�د ش�آ� ح����� ت���a ح��              � ا7��ف ���آ� ا�)�ه

7���ر��،Iب���-]�� ا� ����� ب��4م�                            ث�ر اآ�)�ب��  وم= أههZ4 ا��-]�� ا���ن�ن�� ه� ت

�������� ا�(O= ا����) 121( ا��� ?��� #�l هZ4 إ��B م= اF0$س ش�� ا��اد ت'��` ام��اد                 ح(�ا�

�B ا�-��Y ب�7���رZ مFJ ش���7 ���                           ا��-]����[7�ل ت��ر�� ���س�B و�Vوا����م ب                      

إن آ�ن Iزم�،   و.7�� إن��ء ا���آ�FY �  �0 Bح��تB ا��� ت���j�J� 7= إرادت��، ��0 �!�ب ا���آ� �0 ح�ود

dأ `��� �O� أن  ،��Rا� ��� )122(  .ب��ش�ت������ ب�$دارة ا����م ه4ا ا�

ا��دة  م= 1 ا�A��ة�اF0$س ا�!]�ص B��7 0ش��  أنI B ���ز ا����� 7= ام��اد  أ��a، وس�` و أن (�!�

م)�ه� م)���0ة 8رآ�ن�� ون ت�0� ش-i        م�!�ي، �0ج�د ش�آ� ��ا��ي دا����ري م= ا���ن�ن ا� 224

R���� ا���� أو آ3 (��� ب�$دارة $#�Aء ن��
B ا����ري ���7 وا�����O ت]�{ وس���           ����0 ا���(�

                                                 
 .k53 ا�)�ب` ، ص  ا��ج: إ���س أب� ��7 )     119(
 .216، ص  ا��جk ا�)�ب` : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق )     120(
 ا����� ا���Jن� ،      ت�ج�� م!]��ر ا�����R و س���� ح��اد،            ،)  ا����آ�ت ا����ر���     ( ا�'�ل �0 ا���ن�ن ا����ري     : روب��  .  ر����  و  ر    . ج    )     121(

    .365ا���ء ا8ول ،ا��جk ا�)�ب` ،  ص 
 .315ا��جk ا�)�ب` ، ص :  ت��0` ح)= 0�ج  )     122(



                                    �ء ا�-)�رة �7? �7ت` ا���آ� (]� إ��Z             ��)�بB ا�-�ص،  ا�4ي ���ش�

Jc��a{ أن ن��ط  ح���� أ7��B و ���{ س��ر 7= وا�C(O، ���0�ب{ ب3O ا�ر واIس�        ��ا���آ� آ�ن �

 . م� �Tدي إ�? ام��اد ش��                                إF0س ا���آ���)�بB ا��-]�، وه4ا

� ا�)�ب` ا$ش�رة إ��B وا�]�در  أب�ز ا8=ومOم �0 ه4ا ا�-]�ص ا���O��0ال ا�4ي                ح ��a) �0

O��را �آ�ن ش��، و آ�نj ا���آ� ح����� و ج���، ا�-�ص                   !��
B � �0 ش�آ� ا�)�ه� ات-4ه� س

� ب�VنB أن ا�)Tول و �O!�� ت-�A وراءه� دور ا����D                   ���0، و O�‹ ه� ا��ور ا�4ي (�رت ا�

��aم= و ش��ت بD�4 إF0سB›                       ا�)�� ��0ال ���م م)�ء��B م)Tو��� م)�و�� �����D ا�(�  .
)123( 

 ا�4ي أس�ء اس�-�ام                  �O= ا7���ر ا����D ا���� أو ا����� ب�$دارة ب�Jب� ا����D ا�)�'�و 

وش�� إF0سB ش-]�� إ�? ج�نC                    بB م�آ�Z، وات-4 ا���آ� س��را ���ش�ة ن��ط ت��ري #�ص

 ���نن�B!7 Vش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� م(��Aن ت������ آ3 م�ج�دات ا���آ� و أم�ال  م)aت �، إح�اه

B��7 د��ن� j��Yآ� أ����0 8ن د��ن                ا�� D��ب، ا�� �Y�# ى�ا��-]��= وا8# D��ا�!� ا���

� 0          وت!�]�� )124 ( .��� دا�!� ا���آ�ح��(�� �0 ذم� ا����D و��اح

 

 

 

�Y : ث
ن�nا� Xأ��ا� Uن
ام��اد إF0س ا���آ� I �'�`              : ت_�ف ا����� 18 أ��ال ا�(�آ� آ�
 �� آ

7�ل ت��ر�� ت�j س��ر ا���آ�Vب B�0 ح��� (��م Iإ ���ت!�ول ا���ع  و (�  ، ��)�بB ا�-�ص             إ�? ا�

���ريم= ا���ن�ن ا� 224  م= ا��دة �01 ا�A��ة ���                                                    ا���ا��ي ح��� أ#�ى  ت���` 7!�م�  ��]�ف ا�

 .آ� �� آ�نj أم�ا�B ا�-��Y  �0 أم�ال ا���آ�

�اد ش�� اF0$س إ�?  م= ا���ن�ن ا����ري ا�]�ي أن�� ت)��جI                     Cم�704و��X� �0 ا��دة 

7�ل ت��ر��                              ت�j س��ر ا���آ� ��)�بB ا�-�ص و ح��� Vب Bب�= ح��� (��م kا���� ا��

�Y�-ا� Bأم�ا�                    jآ�ن �� � )125(.  ت]�B0 �0 أم�ا��� آ

 =O� ع ا�و����Aا�O� �(ن�Aع ا���ت�ا0�  اF0$س إ�? ا���� ش��             م��ادI ��ا��ي شVنB شVن ا�

=����� �0 أم�ال ا���آ� ت]�ف ا�  و��ى ا���f م= ا�B�A                     ا�A�ن)� أن ) 126( .ح��� م= ا����

 مk ذ�D ت����ا�-�ص، و�N��                         �Y إI د��3 �7? (��مB ب���3 ��)�بB آ� �� آ�نj أم�ا�B ا�-

                                                 
� ا��!�f ا�A�ن)�� ��0          )     123(Oدر 7= م��Y ار�09:   (    �Aزاق                    1930 ج��ن����7 ا�� ��ا��ج�k ا�)��ب` ،     :  ، م���ر إ���B ��0 م�ج�k ، ه��ن� س�

 . 216ص
  .219ا��جk ا�)�ب` ، ص : زاق ه�ن� س�� ��7 ا��)     124 (

125)     ( �Xدة :  أن�  .1999 �)!� 17 م= (�ن�ن ا����رة ا�]�ي  ا����� ر(� 704ا�
126)     ( �Xدة :  أن�  .  1939 ت��ري 0�ن)� ���م 4 /437ا�



 �                         ا���aء إ�? ا����، و ه4ا م� أآ�Z اF0$سش�� 4ات�� ��C ت�ا0�ه� أ�I �aم��اد بح��� (��

 )127( .ا�A�ن)�

 ا�-��Y ا�)�C ا������                  آ� �� آ�نj أم�ا�B ا�)�ه� ش�آ�و ��� ت]�ف ا���� �0 أم�ال 

 �7? أن�� م= أم�ا�B ا�-��Y                  إ�? أم�ا��� إذ أنX!� B�  إF0س ا���آ� إ��B،ش�� وا���ش� Iم��اد 

ه� ا�4ي ���م ا���� ب�����ن �                  ا����� ����آ�، وه4ا ا���ا3# �0��� ت�ا#F ب�= ذم�B ا����� وا�4م

� ����                  )Tو��� ا���ودةا���ع ب��!)�� ���أ ا����آ�، و����B          م)TوI 7!�� وه� ��� #�(� �� أ(�Z ا�

� رأس م���� إ�? أس��، وت��0 ش�آ�ت ا�)�ه�، ��0 ا���آ� ا(�!� ��                     م= ش�آ�ء �O Iن�

Iإ �ن ا�-)�������3YVن آ�O� ض أن��Aو� ��� .ه4ا م= ن�ح�� )128( انA]�ل ا�4م� ت�م�، �7م  �0 ح�ود ح]

O= ا��]�ف� I وع م����آ� م��ى، ا���وم= ن�ح�� أ#                                 Bت���` ب��ف �0 أم�ا� 

 i[3 حOت�]���� �0 ش �  و�رآ� أو ت� ت����� ب�!�� ب!�� ا��،م��م�     م]��� 0�د�� وإن� ه� أم�ال ت

��0 �(�ب�!��، 0;ذا م� ت� ا��]�ف �0 هZ4 ا8م�ال ب���ا 7=                                 ب��ف ت���` ا��ب{ ��

��ك وا�]��� ا��ا�������7ف ا� ���'k ����7 ا���آ�ء �����` م]��� 0�د�� 0;ن ا�)Tو��� ا��                          ا��� اج

�129(. ���73 م]���B ا�A�د�� م�3 ا�]��� ا��C �0 ح` ه4ا ا��-i ا�4ي أح]�ف ت�ت�7? ه4ا ا�( 

م)�ه�= �0  إدارة وم����=                   ب���0 ج��� م= م��Nو��� ت� ا#���ر ا�a78ء ا�����= ب�$دارة 

 kRأم�ره� ا���م��، وو ���(�� ���م� ����آ� م�kR ا��!4�A ب��ف ا�)��س� ا�                ش�آ� ا�)�ه

�ر ه4ا ا�b�ض  م!��، و(� ن]j آ��0 ا�������ت �7? ا7��                                             ت���` ا�b�ض

 I ���ز                     ذ�D و �7? ب�$دارة،     وا���د �)�'�ت وا#�]��Yت ا�����=                       ا$
�ر ا���م

 )130( . م= أج�B                   أو ت���رض مk ا�b�ض ا�4ي أس)j آ3O ت��د ا���آ� ت]��0ت����� إت��ن 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 : أنX� - .210ا��جk ا�)�ب` ، ص : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق )     (127

         - R . LEGEAIS: op , cit , p  302 
(128)     Jean -  François ARTZ : op , cit , p 7 .  

)129      (   l�[رة     : إ���س ن��� – 17، ا���ء ا��Jن� ، ا��جk ا�)�ب`،                               ص ص     ) ا���آ�ت ا����ر��   ( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا�
18   . 

 .240 ا�)�ب`  ، ص   ا��جk: أح� م��ز (130 )     




|�
�/�Q ا����� ��
�ة :ث� X�4�_�� �Y
nا� v8ا�(�آ� �� ا�� Q*ت� Iس� ��دي إ�
T لxg�ت!i : ب
س

 م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي                         �7? ام��اد ش�� إF0س ا���آ� إ�? 224 �0 ا��دة 2ا�A��ة 

B���[� l(ت� �إذا ب�ش ���O= أن �Tدي إI إ�? ت�(l ا�� I �ل #�سFb�                            ا�-��Y ب�س

k0آ� 7= ا���ا��. 

�� م= ا�A��ة !� م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي                        أن ت'����� ت���a 224 م= ا��دة2و ن)

                     ����B ا�-��Y ب�س�Fbل ت�ا0� ش�وط ثFث�، و ه� أن ���ش� ا���[� �A(ت�               

#�س�، وأن �Tدي م��ش�ة ه4ا ا���)l إ�? ت�(l ا���آ� ا��k0، و أن ت�Oن ه!�ك F7(� س���� ب�= م��ش�ة 

k0آ�         م= ا���ا�� l)و ب�= ت� ،l(���� ��� .ا�

 ،B��� i-ل ا������0� مa? (��د، �7? اس =O� ��B�0���م'�` ا��       B�3 ح��                    �0 أن �)

� ش�ء، Aدي ا�4يا وه4ا م� آ�ن س���آ��Aا� C4ه�7أن م]��� ا��                 آ�ن ��ى  �0 @3 ا� `���� ت

7� م= اس����` م]�����، F0 ���ز            م!k ا�A�د إذا م� آ3A �0�اد ت B��ل ح�B، آ� I ت��ز م)�ء��

Cت�� �7? ه4ا                                  ����ل م= R�ر، و(� ت� ا��-l�A م= هZ4 ا���ة �0 ت��� ح��� اIس

�ل ح�B ح�? آ�ن ���ف إ�? ت���` م]��� م��وB� �7، و ��ا�A�د بVن (�ر ا���ن�ن ح��� �YحC ا��` �0 اس

�ل ه4ا ا��` ح�? آ�ن ���ف إ�? ت���` م]���  ����)l �0 اس� I �0 l(��� I و ،B� �7و�م�               

�ل ه4ا ا��`�� )R��  .)131�ار ب���b� اس

�ل و���ل ا��` آ3 اس���B I              ���]�حC ا��` � ��]� ب����)l �0 اس��I ��]� م!B ت���`  اس

� ��]�                                    بB ا$R�ار ب���b�، و ��aف �D�4 0;ن ت�)l م]��� م��وB� �7، و إن

 ���3 ا����ا��� وه� ا����� ، أو آ3 (��� ب�$دارة س�'�ت�d �0 B� ��Y{ ا���آ�                      ه� أن �)

�Jش���7ا8آ                     ���ل أو أن �!��ف م��N ا$دارة أو أح� أ��a7) 132( . �0 ا��ا(k ا����B �0 اس

�d �0 آ� أو�ا�� }��Y ��b� B� )133 ( . ا�]��{ ا��]�د�س�'

�و ��ل هC��� Z4 ا����ل س�'� ا$دارة ا���ر (�ن�ن�، وب�= ا�-�وج 7= ح�ود اس��� ب�= ا���)l �0 اس

ا���� �0 ن'�ق م!�ع  ا��-i أي  ت��وز هZ4 ا���ود ��#3 أوا�)�'�، ذ�D أن ا�-�وج 7= ح�ود ا��`

 ���ت�� �7? ا��b�، و�0 هZ4 ا����� ����� أي 73 ���م بB                             ا����وز م�fه4ا B��7، و��


��� ���ا�7 ا�)Tو��� V'#           B م= ج�ن�ا����� ب�$دارة  V'-ه4ا ا� Bر س���R 7= أي f���� ���مB ب��

،f�����ل  وأم� ا���)l �0 اسا��� ت��a             بVن آV'# 3 س�R C�را ���b� ���م م= ارتB�O ب����

                                                 
 .378 -377ا��جk ا�)�ب` ، ص ص  : ت��0` ح)�= 0�ج  )     131(
 م]��� ، -، دار ا���OA� ا���ب��� ، ا�����ه�ة ) دراس��� م��رن��� ( س���'�ت و م)��Tو���ت ا�������= ���0 ا�����آ�ت ا����ر����  : روق �����ن وح��� ���0)     132(

  . 286، ص  1994

 .55ا��جk ا�)�ب` ، ص  : م�� ت��0` س��دي)     133(



���ا��` 0;ن ا� Bب3 أن B�وز ح�ود ح���� I B���، ومk �0 ا�!'�ق ا���د                              �)ن�ن� �(

Bح��Y l(ل إذا ت���� )134(  .ذ�D 0;ن ا���ن�ن I ��� ه4ا اIس

أ7�ل،  آ3 م� ��-Z4 هITء م= ت]��0ت و�0 �����= وم��N ا$دارة و ��X� ت��وز آ3 (��� ب�$دارة م= ا

J�]��0ت ا�أم�م ا���aء أو �0 و ، أم ا��b�3 ا���آ� أم��س�اء آ�نj (�ارات أو إب�ام 7��د س�اء �0 ت

  ت)����ل ا$دارة ا��ا#��� أو ا�-�رج�� وأآJ�ه�آJ� ��7ب ا$دارة و(��7 س�اء �0 أ7ا��ا#���، وت���� م= أ

 )���b�� . ) 135 �7? ح��ة ا���آ���)Tو���، و��� أث� س�ء

���0 (��م�� أ��a ت��وز ا�����= ��X�و�X!����= ���7               ب�]��0ت م-���A ����ا�7 ا�� �� أن � ا�

��            ��آ� وا���اراتن�Xم ا��ا ب��، أو م-���A ����ن�ن أو ����م�X!�ا�)�ه�=،  (�ارات ج���  أو ا�

 ���ام �a7 م��N  �7م ا��        دون ح�aر ا�!]�ب ا���ن�ن�، أو(�ارات م-���A ����ا�7 ا���Oو�0 ات-�ذه�

�ن ا�!]�ص ����7 �0 ا���ن�نا$دارة ب;��اع أaا� � )136 ( .س�

 ����، 0;ذا م� أب�م ا���و (� ����� ت��وزا م= ا�����= ا����(� ب�س� ا���آ� #�رج �Yور                   س�'

أو ا����� ب�$دارة 7��ا #�رج ح�ود س�'�B 0;ن ه4ا ا����           I ���م ا���آ�، و إن� ���مB ه� ش-]��، و 

� هZ4 ا�����     (� ارتV'# CO 0!�� ج)��، و اI 3Y8 ت)Vل ا���آ� 7= ه4ا ����� ا���� أو ا����� ب�$دارة 0

ا�-'V، و ���م ا���� ب����f ا�a�ر ا�4ي ���` ا��b� ب)��B، س�اء �7د ه4ا ا��b� B��7 م��ش�ة                         

ا����           أو ا����� ب�$دارة أو �7? ا���آ�، و إذا م� �7د ا��b� �7? ا���آ� 0;ن ��� أن ت�جk ب�وره� �7? 

V'-ا� Cت��137(. ت( 

C�� �ل #�سFb��B ا��-]�� ب�س��[� l(���? ت�(l  أن �Tدي إ                    0��ش�ة ا���� ��4ا ا�

 إ�? أن م��د اIم�!�ع ا��دي 7= دk0  ا�A�ن)�(� ذهC ا�B�A وا���aء و) 138(ش�آ� ا�)�ه� 7= دk0 د��ن��،  

���O= ح���� �AO� I ����(� ��C أن ��Oن ذ�D اIم�!�ع ن�شk0� �c، وإن ا���(l 7= ا�                ا����ن ا�

                   = ��7 ا���آ� ا������ 7= ا���0ء ب���ن�� وم��ب�� ت��رت�� ب]�رة 7= م�آ� م��� مa'�ب �!�° 7

 k07= ا�� l)��
�����، أي أن ه4ا ا��أي �0 ت���� م�!? ا�Bأن  �ب������� وا���ه                             �!�� 

 )139(. أl�� I       3a0 ج�م�ا 7= ا��Xه�ة وب������ ��0 ���` ا���ا�� ب]�رة 

                                                 
 . 373ا��جk ا�)�ب` ، ص  : و�0` ح)�= 0�ج  )     134(
  .53 – 52ا��جk ا�)�ب` ، ص ص  : م�� ت��0` س��دي  )    135(
  .53 ، ص ا��جk نB(A: م�� ت��0` س��دي  )    136(
 . 287ا��جk ا�)�ب` ، ص : وح� �0روق ���ن )    137 (
��0    =  = �� ���ف ح��� ا���(�l �7= ا���I k0 ��0 (��ن�ن ا����ب��ت و I ا����ن�ن ا�����ري ا���ا���ي، و آ��ن          ا���ع ا���ا��ي)    138 ( D�4آ� �ا8م�

� ����ن�ن ا����ري ا�A�ن)� ا�4ي 7�ف ح��� ا���(l �7= ا���k0 ��0 ا���دة              1985 ج�ن�A   025�ن)� إ�? �Y ���dور (�ن�ن      � 01���ة   / 3 ا���ل و ا�
 :ح�� ج�ء ���0 . ب�اج�� ا����ن ا��اج�� ا8داء ب��Y8ل ا���ب�� ��]�ف " ا���آ� " ���0 ا���ج� اIس����� ا��� ��Oن 

 ‹ Impossibilité pour le commerçant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible›  
         -   �Xد  ( ا��ج�� �0 ا���ن�ن ا���ا�� ا�-�ص   : أح)= ب�س����   :  أن�(Aا� �، ا�'���� ا���س���   )  ج�ا�� ا���و���  – ج�ا�� ا��ل و ا78�ل –ج�ا�

  .186 ، ص  2008 ا���ا�� ، –، دار ه�م� ، ب�زر��� 
(139)    A. .SAYAG  et  R. SERBAT : l'application du droit de la faillite- élément pour un bilan librairies 
techniques- ,LITEC, Paris - France,1982,p 12. 



                       أو ش�� إF0س ش�آ� ت'��` إج�اءات ا��)��� ا������aوح��� ا���(l 7= ا��k0 تTدي إ�? 

����A[ء ت�a�)Iو7!� ا ���� ا8س�س� ب�= ه4ا ا$ج�او ، ا�)�ه� ش�آ�ء مTسN                 �7? ا�

 ��� أوB�R ا���ع         �0 ) 140(  ،وا����ا�)�ه� م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي، 224 ا��دة و ه4ا ا�

�ن ت)�R ?ف إ��'� م= ا���ن�ن ا����ري               ا�A�ن)�، و ���ف �0 نNA ا���� و���R ��وه� م)

 ا�)�واة ب�= أ����Y و#]�م��، وه4ا ه�ف ا(�]�دي                                            ت���`7= 
��`  ا���آ� 

،f�7?  م� k)ت� ��ا��� وj�Y إ����  ا����� 7= م)TوIب�7���رZ م��� ش�آ� وب��ن م-��l ا���اءات ا�

 )141(. ا���آ�

���، ` هZ4 ا���اءات ب]�A ����وت'��� V'-س)� �7? ن)��                              ا�Tن�� م�O� ،  ��0

                                                           مV#�ذة ن)�� إ�? #'V ا����، �O�0ن م)TوN�� I 8ن                  ا���آ� �0 ح��� ت�J� أو �0 وkR م���

  ب3 8ن ا���آ� 7�j0 ه4ا ) 142(، l'entreprise en difficultéا�A�ن)�ا�B�A م� �)�B  ، وه�مa'�ب

�]�دي)Iا �J��س�ه� ب]�A                                      أو ا����� ب�$دارة  ا����اRI'�اب ا���� 8ن و ا�

7�ل  �0ش-]��Vاء و                                              أ  ا����م ب��0 ه4ا  إج j��(�0ت ت��ر�� ت�ت]

�J�� )143(. اRI'�اب أو ا�

 

 o ا�|
ن1ا���4

fر
 إج�اءات ا���اد M�إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا�����وVث

 

������0 ا��دة                 �D�4 نi ا���ع ا���ا��ي )   144 (،اF0$س ح��� (�ن�ن�� �d� (�ب�� ��

����a ا�-��Y ب����ن�ن ا���م تA]3 ��آ� اIب��ا��� ه� ا����ت ا��ا8و�? م= (�ن�ن ا$ج�اءات ا��ن�� أن ا�

�]�ص ا���� . ا��� ت-�i ب�� م����     �0 ج�k ا�����a ا����ر�� و ا��ن��، و د�7وى ا���آ�ت#Iا ��و �

N���� �0 ج�k ا��اد          ا�4آ�رة أZF7، و ا���g إ�? ا���آ� ا�!���ة �0 م�� ا�O3 م�O�                          ����a�ا� 

� ا���ا��� O�� ت�ب�� �B، �7? أنB ���ز            ��O�إ�? دا��ة ا#�]�ص ا���N ا�����a ا�4ي ت�Oن ا�

                                                 
 ، 2004  ا���ا��� ،  -ج)���� ، ج�م��� ا������ ا����ج ا�a#8� ، ب�ت!��      ت]��0ت ا�F# N�Aل 0��ة ا������ ، م�4آ�ة �!��3 ا��       : م�س? (�وف    )    140(

  .             34  - 33ص ص  

(141)    Jean - François Bulle : op ,cit ,  p  548    
(142 )  Jean-François SORTAIS : entreprise en difficulté ( les mécanismes d'alerte et de= =conciliation) , édition 
revue de banque ,  Paris- France,  2007 , p 15. 

         -    �Xو ر    . ج  :  و أن �ري: روب��  . ر������ ا��ج�k ا�)��ب`   ا���ء ا��Jن� ،،   ت�ج� �7? م��� ،) ا�Y8ل ا�����7  ( ا�'�ل �0 ا���ن�ن ا�
  . 1757 ص ، 

(143)     Jean-  François SORTAIS : op , cit , p 16 .   
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� أ�� آ�نj درج��� أن ت!X� �0 ح��� O��� د���0 �A[س بF0$ا              N����ب���ب� اF0$س ب����]�� أو ب��

 ���X!� ����'ت���Aس ا�F0$145(. ا( 

� ب��Rع اF0$سO� أن ��Oن �YحC                                     و �)��ي �0 ا#�]�ص هZ4 ا�

J. م���` ب��اF0$س 
�C 3 ا���ن�ن� ����آ�                      إذا آ�ن ا���7ى ه� ا��ا�= أو ا���= نB(A أو ا�
� م= ت���ء نA)��،أو )  146(O�
�C ا�!��ب� C�7 ش�Oى م�����                       أو ب!�ء) 147 (ت�J�Z ا� ?�7

 )148(. م ا���N��A�ب

�و ت- �cس ا�!�شF0$ب� ������ اF0$س، ب�0�O ا�!�ز�7ت ا�Oم� iس�اء ،B!7 �7�A�                       أو ا�

 ت��ر��، و �� آ�نj م= ا#�]�ص مأ  م�ن��         س�اء أآ�نj ب'������و  7��ري، مأآ�نj م����� ب�` �7!� أ

� أ#�ىOا����ن أو �0  ) 149(. م� f�7 ا��ا�!�= 7= ب��و م!�� مFJ اس��داد أم�ال ا����A)� و م!�ز�7 ج

�0 0��ةو ا�'���� ب�'Fن ب�f ت]��0ت ا���= ا��� و(�jأمk ا���=،                         ح��� ا�]�{                     

 3O0 ،B�0 هZ4                آ�ن س��� ا�����، و م!�� أ��a ام��اد ش�� إF0س ا���آ� إ�? آ3 (��� ب�$دارة 

� اIب��ا��� ا��� (ja ب��� O�اF0$س، و ��� ا#�]��Y م�����            ا�)��3 تTول إ�? ا#�]�ص ا�

��� ا#�]��Y ن���7A�@150(. ب�( 

� م-�]� بO�ع إ�? � ا��C��0 ،�(��A ا��ج          !X� ا���7وى ا�!�ش�c 7= اF0$س ح�? ت!���و ت3X ا�

�]�ص و0�� ����ا�7 ا���م�، و ا����#Iا �O�0 ذم�                      ��� ا�O�(ja ب�F0$س �D أن ا�

�O�0 ن أت �X!7!� ا� ����(�ر م= �d�ه� �7? ا�A]3 �0 ا�!�ز�7ت ا�!�شB!7 �c، 8ن�� j[�0 ح��� ا�N�A ا�

Z 4ت��، ث� إن م3J ه�، و ت�OنO0 ����� j�ة 7= @�وف ا����A)� و مFب)                 ا���آ�أم� ش�� إF0س

� واح�ةO�7? م� ��R�7 =(�� )151(. ا�!�ز�7ت ت�Oن م�ت�'� ب��� �)

 ،����]�ص ا�#F� ��(!دة أم� ب��� م= (�ن�ن ا$ج�اءات                 ا��ن�� C(�08 نi ا�

�]ا���ا��ي،  -� ا�O���0� ��� ا�O���ح م�Oن اk�                     �0�� 0 � ب��� اF0$س ه� ا��

��ح اF0$س �7دة ا��Oن ا�4ي ت�ج�                 B�0 ا$دارة ا����)�� ��!��ط . اF0$س�و ��]� ب�Oن ا0

 )152(. ا����ري إذا آ�ن ا���= ت�ج�ا أو ا��آ� ا����)�               ��!��ط إذا آ�ن ا���= �d� ت�ج�

                                                 
)145(      3���a0 ن   : ن�د�������!O7 =���7ت ا���م�����، ب����' -اF��0$س و ا��)����� ا��������a ���0 ا�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي، ا�'����� ا��Jن����،  د����ان ا�

   . 16   ، ص2007ا���ا��، 
)146     (  3�a0 صا�:   ن�د�� ، B(Aن kج�   . 19  -18 ص   
  . 187` ، ص   ا��جk ا�)�ب: أح)= ب�س���� )      147(

 ب��= ا���م�����،=  =ا8وراق ا����ر���� و اF��0$س و ا��)����� ا��������a ���0 ا�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي، د����ان ا�'�����7ت   :  راش��� راش���      )148(
 . 241 -238  ص  ، ص2002    ا���ا�� ، -O7!�ن 

)149(      B
 . 595    ص ا��جk ا�)�ب` ،،) ا8وراق ا����ر�� و اF0$س( أ�Yل ا���ن�ن ا����ري   :م]'A? آ�ل 
 .42، ص ا��جk ا�)�ب` : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق       )150(
 .31  ، ص1993   م]�  ، – اF0$س، ا$سO!�ر��: م�حj ح)!�= م��د     ) 151(
)152      (3�a0 �0 ا�: ن�د�� ����a�ا� ���(� .16   صا��جk ا�)�ب` ، ،��ن�ن ا����ري ا���ا��ي اF0$س و ا�



�� وح��ة ت-�i ب;F7ن ت أن) 153(،  م��أ وح�ة اF0$س�aو ��Oج� م��                     ��X!و ت 

F0$س، و اk0�إ����ت �O�� ا�!���ة �0            ج�k ا�!�ز�7ت ا�!�ش�c 7= ا����A)�، و هZ4 ا�O� ه� ا�

 و إذا ان��j ا8و�? م= (�ن�ن               ا$ج�اءات ا��ن�� ا���ا��ي ،م�� ا���N ا�����a ح)C ا��دة 

� اF0$سا����A)� زال ا#�]�ص مO�         و0�� ����ا�7 ا���م� �[�-� ا�O�.  ووجC ا��ج�ع إ�? ا�
)154( 

�]�ص ت���` ب��!�Xم #Iا�7 ا�) j، و إن آ�ن�ب��4آ �ز                            و ا������� I ا���م، و

�ب��'���� �d� ا���د�� ���7وى اF0$س               !� إ�? أسN ن�Xم�� ت���` اIت�Aق �7? ت������، 4�0ا 8ن�� ت)

����7 Cت�� .و ا$ج�اءات ا�����7 ا��� ت

و إج�اءات                         و (� أوR{ ا���ن�ن ا���ا��ي أ��Yب ا�]�A �0 د�7ى اF0$س 

��aم!�=    ر���0، و آD�4 إج�اءات ش�� إF0س ا���آ�ء ا�                           �0 ش�آ�ت ا���aم= ت��� 

� أإF0$  ،)155    (Iس ا���آ�� BنV�0 ش ����� إF0س  ش��ن ام��اد ���                                      ب�4ا ا�

=��? إدارت�� �0 ح��� ت�ا0� ش�وط  أو ا���آ�ء ا�����= 7                         ش�آ�ت ا�)�ه� إ�? ا�)�ه

��� ا���م�                        ��ا��يا����ري م= ا���ن�ن ا� 224و ت��? ا��دة .                 ش�� اF0$س إ���� ام��ادd��Y �0 

و س!��ض  .ا8س�س ا���ن�ن� Iم��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? م������ أو ا�����=                ب�$دارة

C�'�0 م                         ��� أول، و ن-]i ا�'�C د�7ى ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا�

��� .ا��Jن� gث�ر ام��اد ش�� إF0س ش�آ�                    ا�)�ه� إ�? ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(153 )      G. RIPERT  et   R .ROBROT: traite de Droit commercial  , tome 2 ,16 édition , LGDJ , Paris – France ,  
2002 , p   661. 
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��aم!�= 7= د��ن ا���آ� �0 ح��� إF0س��       223ت!�و�j ا��دة       ) 155(� ب���  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي م)Tو��� ا���آ�ء ا�Oح�� أن  ا�� ،

�� ب]�A ت������ إ�? هITء ا���آ�ء  .إF0س ش�آ� ا���aم= �



 ا����y ا ول

 د��ى ا���اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا�����
 
 

 إF0س  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي ت���� ا8س�س ا���ن�ن�          Iم��اد ش��224إذا آ�نj ا��دة 

�]� ب!X� د�7ى ام��اد ش�� -� ا�O����ه� أو ا����� ب;دارت��، 0;ن�� �� ت��د               ا�� �ش�آ� ا�)�ه

 .اF0$س إ�? ا���� أو ا�����                    ب�$دارة، و I م= ��AY B �0 ر���0

�]� و م= ��AY B رk0 د�7ى -� ا�O�� �0 ب��ن ا��ام��اد                 ش�� إF0س و بD�4 س!�

ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� أو ا����� ب�$دارة �7? ا���ن�ن ا�A�ن)�             ب�7���رZ ا�]�ر ا���ر�-� ����ن�ن 

ا���ا��ي، م)��ش��= �0 ذ�D بVح�Oم ا���aء                و �راء ا�B�A ا�A�ن)�، i[-!0 ا�A�ع ا8ول 

X!ب �[�-� ا�O��� �0 �A[ا� Cح�Y ن��Jع ا��Aول �0 ا��!�� د�7ى                 ام��اد ش�� اF0$س، و ن

 .رk0 هZ4 ا���7ى

 

 ا���ع ا ول

�_� ب&b� ا���اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� ا������ إ�I ا�����nا��4)�� ا�� 

 

�]� ا����ري م= ا���ن�ن ا� 224ا��دة  �� ت��د-� ا�O�ام��اد ش�� إF0س ا���آ� ب!X� د�7ى ��ا��ي ا�

 �� �7�ل ت��ر�� ت�j س��ره� و��)�ب�� ا�-�ص، أو ت]�ف �0 أم�ا��� آVب ���) i-أو آ3 ش ���إ�? ا�

 l)��و ب������ ح�وث ح��� 7= ا��k0، آ�نj أم�ا�B ا�-��Y، أو ب�ش� ت�)�A ب�س�Fbل #�س� أدى ب����آ� إ�? ا�

�  ،اF0$سO3�0      ه� م��س  ش�F0آ�شإ� �� م�
= ا���� آ��= ؟ أم ا�)�هOم� . 

 ت���� ا8س�س             ا���ن�ن� �)Tو��� 1935 م= ا���ن�ن ا�A�ن)� �)!� 437إذا آ�نj ا��دة و 

�]� ب!X� د�7ى م)Tو��� -� ا�O�ا���� 7= د��ن ا���آ� �0 ح��� اF0$س، 0;ن�� �� ت��د                 ا�

  . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي�224-]�ص شVن�� �0 ذ�D شVن                     ا��دة ا���� �0 ه4ا ا
)156( 

، 1935ن بB (�ن�                      �O0نNO7 j م� ج�ء 1967و أم� �0� �-i ا�����Fت ا�]�درة س!� 

ح�� ج�ءت بVح�Oم #��Y و O��]� ب��ح�د ا�-A]3                    �0 ه4ا ا�!�ع م= ا�!�ز�7ت، و (� � ا�

� 1967ا���ن�ن ا����ري ا�A�ن)�           �)!�  م= 163ا��دة ح�دت O��]� با�-ام��اد !X� د�7ى  ا�

������0 0�{ إج�اءات ا ا��OبVن�� نNA             ش�� إF0س ا���آ� إ�? ا� ��]� ا��� ت-� ا� ���(��

                                                 
(156)    R .  LEGEAIS: op , cit,  p 302.  



����، ا��-i ا��!�يا������a أو ت� ���0             ش�� إF0سOاءات ت�إج Cج��{ �R  و ��Oن ذ�D ب�Aت 

د�7وى ا�)Tو��� �R ا�����= ب�$دارة  إج�اءات ت��ش� و )  157(. ا���آ�ء       أو ا�a78ء ا��A�O= ب�$دارة

ن���ء �R ا�7I?  � ب�ء ا$ج�اءات �R ا��-i ا��!�ي أو 7!�م� ت�Oن هZ4 ا$ج�اءات (�رب�7jدة ب�

 B���ا ب'���� )158(. 7= ا���ا�7 ا���م� �0 اF0$س                  ا���وع ذاتB، ��0 إذن Iب� أن ��Oن م

�]� ب;ج�اء ام��اد �7? أن�1967��ن�ن ا����ري ا�A�ن)� �)!� ا م= 97 ا��دة ت!iو -� ا�O�  ا�

نNA ا���ن�ن، و ه�  م= 101و                 100، 99 اF0$س إ�? ا���� ��Oن 
��� 8ح�Oم ا��اد ش��

�]� ب!X� إج�اء ا��)��� أو ش��             إF0س ا���آ�-� ا�O� )159(. ا�

� أن                              �7?1958 ا���ن�ن ا����ري ا�A�ن)� �)!�  م=163 ا��دة ت!iو O�ا�

i-س ا��F0إ �اد ش����]� ب��A]3 �0 م!�ز�7 ام-ح�                   ا��!�ي إ�? ا���� ا�4ي ��تCO أا�

�]� ب;ج�اء إF0س أو 0�{ ا��)��� هنNA ا���ن�ن  م= 182ا��08ل ا�!]�ص ����7 �0 ا��دة -� ا�O�� ا�

� ����a�آ��ا���                       Z���� ي ا�4ي�!� )160(.  أو ا��-i ا�

� أن ج�k ا�!�ز�7ت ا�!�ش�c 7= اF0$س أو ب،Bب �����  اF0$س إ�? ش��وم= ب�!�� 
�C ام��اد و ا�

� واح�ة، و �7? وجB 0;نB ارت��
� وث��� ب����a، ا���� ت�Oن �7دة م�ت�'�O�7? م� ��R�7 =(��(� 

��a ت'��` أح�Oم اF0$س�� 3 ���0[Aب;دارت�� أو آ�ن ا� ������ )  161(. ا�-]�ص إذا آ�نj مOإن م� �ث

� ا��آ� ا����)� ����آ� ح�� ت�ج� أم�ا��� و ا���0ت� ا�-��Y ب�� و ح�� أب�مj ا�]A��ت Oس ه� م�F0$ا

�]� ب��!�ز�7ت 4ا����ر�� ا��� أدت إ�? إF0س ه-� ا�O�Z ا���آ�، 0= ا���dب B�0 أن ت�Oن وح�ه� ا�


�C ام��اد ا�!�ش�c 7= اF0$س �7? ا���م، و ب �X!�ا�-]�صش� B�7? وج ��� )162(. اF0$س إ�? ا�

آ�نj م����� ب;دارت�� أو آ�ن ا��a�� ���0 3[A ت'��` ا8ح�Oم  و ت���� ا���7ى ا�!�ش�c 7= ا���Y�# �(��A إذا

3 ذا���م� ��F0س�� I 7، و �cا���7وى ا�!�ش Dا����ن� = �(��A��� ���7? ا��b� أو ���b� ����7، و        ا�

 م= ا���ن�ن �0224 ا��دة � ا���ن�ن� 8ح�Oم ا��اردة �0 ب�ب اF0$س، و ا��� ��� أس�س�IشD �0 ذ�D ت'��` ا

 .ا����ري ا���ا��ي

�Oن�ح��، أن وج�د ح = ت-�F�7 i           أن و م!'�� ����a  ا�)�ه�ش�آ� ب��� إF0س 0

�Oار ح�Y;ب Bرت�Yأ ��� ا�O�بVم�ال ا���آ� و ت�)l �0        اF0$س �= تC7F ش��  ج��� ب�م��ادا�

���3 أم�ا���                     م= أاس�-�ام ش-]���ب���ا d =7�ض ج3 أd�اض #��Y  ا��!���، و اس
                                                 

(157)     R .  LEGEAIS: op , cit,  p 303. 
(158)     A. SAYAG et  R . SERBAT: op , cit , p 43.  

  :   1967 م= ا���ن�ن ا����ري ا�A�ن)� �)!� 101 ت!i ا��دة)     159(
 (En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens d'une personne, peut être déclaré 

personnellement en règlement judiciaire ou liquidation des biens tout dirigeant…) . -  
Jean François ARTZ: op, cit, p 27. 
(160 )      Yves CHAPUT:la faillite et les entreprises en difficulté,op , cit ,  p  p  116-117.  
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 .94، ص ا�)�ب`  ا��جk : م�� ت��0` س��دي )     162(



�ا���آ�، و 8Oن ا�� k)ه� �0 ا��ا ���� ب�م��اد اF0$س إ�? ا�O�� `��'آ�ت�س ا��F0إ �و .  ش� `���

 k�� ب�O� )163 ( . إج�اءات اF0$س �0 ج�� واح�ةا#�]�ص ذات ا�

 ���� ا�!�f ا�A�ن)�� إ�? ا7���ر ام��اد ش��               اF0$س إ�? ا�O3 م��و �0 ه4ا ا�)��ق ت

�، 8م��د أث� مOرت ه4ا ا���Yأ ��� ا�O��i بB ذات ا�-�� ش�� إF0س ا���آ�، 0Oن ن��ط = �ث�ر ح

Bس إ��F0$اد ا�� أي �0 م�آ� إدارت�� ا����)� ا��ا(k �0 ، (� م�رسB ت�j س��ر ا���آ� ا���� ا��اد ام

���
 �O��رة #��Y ح����� و م)����  0;ذا آ�نj ��4ا ا����D ت�،  ����ا�7 ا���م�            ا#�]�ص هZ4 ا�

و �� ��]� ب�� تb'�� ت�#�B �0 شTون ا���آ� ���Aدي ام��اد إF0س�� إ��B ا#�]j   ا���آ�،         7= ت��رة

� م�
!B ا����ري 
��� ����ا�7 ا���م�Oم� D�4آ BسF0إ �164(. ب��( 

�]� ب�م��اد و ا����� ب��4آ�، -� ا�O� إI �0 ح���                اF0$س �J� Iرش��أن ت���� ا�

� إذا ت��` ا8م� ب��آ�  إF0س��، أم           � ش�� مTس)� 
��� 8ح�Oم ا���ن�ن ت����Y م)�ه� وج�د ش�آ�

;0 ،��� ا��-iوهO�0 ه4ا ا�]�د ه� م� �[�-� ا�O�j ذم�B ا����� مk  ا�4ي ا#��')ا����  ( ن ا�

،�� أ7�ل هZ4 ا���آ� ب]�رة آ��� ش-i واح� �)�'� �7? أم�ر و إذ أن!� ه!� ن�Oن أم�م ذم� ا���آ� ا��ه

 ،���Aب��� ان��ام           وج�ده� ا���ن�ن� و ا��                                           آ� أ
�` B��7 ا�B�A ا�A�ن)� اس

 )Le maître d'affaire   .)165س�� ا78�ل 

� ا��� ��k �0 دا��ت�� O�م�آ� ا$دارة                      و م= ث� I م��ل ������ 7= ا#�]�ص ا�

 Dن)� 7= ذ��Aا� f�!ا� �Oت م��)� و (� �7���در �0 ا��Y              ��� �O�029/10/1958 حVن  ب

�                � و ان��ام ش-]���� �Tدي إ�? �7م �Yر�� ا���آOه!�ك م� N��0 ����وج�د م�
= ��� و ب��

�]� ب�Z4 ا�!�ز�7 أم�               )166 ( .!�ز�7ت ا�!�ش�c ح����#��Y ب��-� ا�O�ه4ا آ3 م� �-i ا�

�A[ا� C�0                     ب��!)�� �]�ح  ،���)��Oن 0رk0 د�7ى ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا�

 :ا�FOم B!7 �0 ا�A�ع اgت�

 

 

 

 

 

                                                 
 .244ا��جk ا�)�ب`، ص : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق     )163(
  .245 نB(A، ص ا��جk:     ه�ن� س�� ��7 ا��زاق  )164(

(165)     R .  LEGEAIS: op, cit, p 302. 
(166)   R.  HOUIN. Observation dans la faillite ,   revue trimestrielle de droit commercial,Sirey. Paris- France, 
1970,  p  507. 



 ا���ع ا�|
ن1


حy ا�_�� 18 رv8 د��ى ا���اد M� إx8س �آ� ا�Y�ا���� Iه�� إ�
�� 

 


�C             ام��اد ش�� إF0س �224� ت��د ا��دة  �0 �AY B� =ي م�ري ا���ا���� م= ا���ن�ن ا�

 ����A م��ش�ة م= ام��اد إF0س ا���آ� إ�? م���ه� أو ا����� ب;دارت�� ه(ا���آ� إ�? ا����، و I ر�C �0 أن ا�

 أن ام��اد ش��                  اF0$س إ�? ا���� ����B م��م� ب�k0 د��ن ا���آ� م= م��B ذ�D) 167(.  دا�!�ه�

 .ا�-�ص

a�ف ا��[� Le syndic                       ���ــــــــــــــــــو ح)C ا���ا�7 ا���م� ��رس ا��آ�3 ا�

administrateur judiciaire   )168 (�����
��� م�ة                      ج�k د�7وى ا�N�A ا� ���� ب4م�B ا�

FJ .ا��ا�!�= �0 ت��A)� ا���آ�  ����7             ا��D�4� ،�(��A ���3 ا�'�C ا���م م= (��B ب�7���رZ م

� ب�F0$س أو ب���)��� ا��aو �!k �7? ا��ا�!�=، اب��اءOور ا���Y =�0       ����  م �م�رس� ح��

 Iإ ،`��'�ات-�ذ ا$ج�اءات ا�A�د�� �R ا���=، و إن آ�ن و(l هZ4 ا$ج�اءات ا�A�د�� (��7ة �7م� واج�� ا�

�R =ت'�` �7? د�7وى ا��ا� I أن��                 ���(� م���ي ا���آ� ا��� ت�Oن �0 ح��� اF0$س أو ا�

 )169(. ا���7وى ا��� I ت�� ا����A)� إذن I ت'�` ����7 ا����7ة ا�)���A ا�4آ�             ا������a، ��0 م= ب�= 

                                                 
(167)    Yves GUYON : Droit des affaires. Tome 2,  Entreprises en difficultés- Faillite, 2 édition , économica; Paris 
– France, p 442.- 

    -    �Xو ر روب��      .  ج   :أن  �ري  : ر������،ت�ج�� ���7 م����، ا����ء ا���Jن� ، ا��ج�k ا�)��ب` ، ص        )  ا�Y8ل ا������7  ( ا�'�ل �0 ا���ن�ن ا�
   . 247 – 246ا��جk ا�)�ب` ، ص ص  :   ه�ن� س�� ��7 ا��زاق - .1758 – 1757ص 
�]��ف ا������a          ا����ري ه4ا ا��-i س�Z ا���ع       �Fح� أن        )168(-96م�� ب�ج�C ا8   =  = ا���ا��ي ب�آ�3 ا����A)� ث�� اس�����B ب���آ��3 ا�

� ت���!�B      .1996 ج������    10: ا�Tر#��  ��0        43: ج����ة رس��� ��7د      1996 س�!�     ج������  9 : ا��ا0` ��ـ     AY 1417� �7م    23:  ا�Tرخ �0  23� و ��
�]�ف ا�����a ب�جC ا��دة      �]��ف ا������a م�=                   4ا��آ�3 ا�� ا�]�در ب���)��� ا������a أو اF0$س ا��آ�3 ا�Oح�� ���= ا�� ،Bذات �م= ا8م

ت���Oن  :  (  8م� ا�4آ�ر أZF7،  و ح�� ج��ء ����0 م�� ����         م= ا  9ب�= ا8ش-�ص ا�)���= �0 ا����� ا��� ت��ه� ا���!� ا��
!�� ا�4آ�رة �0 ا��دة             
 : ا���!� ا��
!�� م= 

� ا����� ر��)� 1-O� .(�ض م= ا�
 .(�ض م= م��N ا���س��، �a7ا2 -
- 3 �Oا م=(�ض ح�a7 ،���a�ا� N��  ا�
�، �a7ا 4 -O�� م= ا�Oض ح�). 
 .�a7 م= ا����A ا���م� ا�����، �a7ا 5 -
�]�د�� أو ا��)���، �a7اأس��ذ  6 -)I�0 ا����ق أو ا����م ا. 
- 7  =����#)2 (=��a7 ،�7���]�دي أو اIج)Iان ا�� �0 ا�
 .وآFء م�]��0= (����a=، أ�a7ء) 3(ثFث�  8 - 

    ��Aتت��د آ���X!�
��` ا� =7 ��!
  ت���= أ�a7ء ا���!� ا��
���? �7? ا�-]�ص أم�ن�ا���ل ب��= م3J ��ز��    ���!
 ).    ا���!� ا��
�]���0= ا�������a= ا���� ت���ه� ا���!�� ا��
!���                    23-96 م= ا8م�    5و ب�جC ا��دة        و ����� م�=   ـ�ـ  - . ���د وز�� ا���ل ب���ار (���� ا���آFء ا�

3�[A��]�ف ا�����a     ا���ف ، م!��رات ا����� ا����(��� ،  وآ�3 ا����A)�              و ا����R ا              :  ن��� ن��� شFل     :  أنX� ح�ل م��م ا��آ�3 ا��
 و0��� ����ن�ن ا�����رة   ( ا8وراق ا����ر��� و اF�0$س    :!�� �م��� 0���� ا���  ي    و �7? ا����رود ــــ      . 262 -261 ، ص ص     2000 ��!�ن ،    -ب��وت  
 .264 -263 ص ، ص2004،  م]�-دار ا���م��� ا�����ة، ا$سO!�ر��          ،  ) 1999 �)!� 17 ا����� ر(� ا�]�ي

 382 – 381ا��ج�k ا�)��ب` ،       ص ص   :  م]'A? آ�ل 
B  و ��7 ا����رودي         -.5 26  -264 ص   ا��جk ا�)�ب`، ص  : راش� راش�     ) 169(
 . 



 B�A[ب �(��A���7 ا��ا�!�= �0 ت��A)�، و و���3 
�C ام��اد ش�� إF0س ا���آ� م= وآ�3 ا��� FJآ� أن م

 ش�آ� إF0س��`                  �0 ا����م ب'�C ام��اد ش��  ب�-م!A�دا -ا���aء ا�A�ن)� ��� ��ا�= ا���آ�

ا�)�ه� إ�? ا���� ب�7���ره� د�7ى               �7د�� #��Y ب��� اF0$س و ����O دا�= ا���= ا�'��ب 

BسF0إ �170( .ش�( 

 C�
�ل                   م= 
���� م���� ���ز إج�اء اF0$سش��و تF�[A 7= ذ�D، إن �� ��ا�!� ا���= اس


��B، وka-� I ����7ة و �0 ��رس�� (lح��� �� ا���7وى و ا$ج�اءات اIنA�اد�� ا��� ت���` ب�$ج�اءات ا�

� م��ش�ة، آ� أن               �ا�!�ن �0 م�اج�� ا���آ�ا��!��� ��Fل ا�4م� ا����� ����آ� 7= ا�4م� ا�����  اس

             ب�Vن��، ��'� ا��` ���ا�!�= �0 
�C ام��اد ش�� إF0س ا���آ�  �ش-�ص ا��اد ت'��` اIم��اد

�
�C م�جB إ�? ا�4م� ا� Bء ا8ش-�ص، 8نITآ�إ�? ه���� ���� )�b�� ��� .) 171� و��N إ�? ا�4م� ا�

و . و آ� ���ز ��ا�= ا���آ� أن ���#3 �0 ا���7ى ا��� �����0 ا����D ا�-��Y ب�م��اد اF0$س

  ح��� ���#ـــ3 �0 ا�-]�م�� �7? ا����D ا�)�'� أن� �B أ��a إذا حOـــــــــآ

� 8م�O�0 ا�� B��7 م�O���ر�R ا�Oء ا���b172(. ن ���ا�= م]��� �0 �7م إ�( 

� �Yدر 7Oن)� �0 ح�Aء ا��a�ا� �!�� ا����ر��و �)O�!{  �01/02/1953 �0                            = ا�

إ�? ا���� ��)j �آ� ا�)�ه�  شإF0سش��                     ن د�7ى ام��اد 8ه4ا ا��` ���ا�= م!A�دا، 

D��ا�� �R و���T(و أم�ره�د�7ى م ����، A!�0�د ب�� وآ�3 ا����A)�، و إن� ه� د�7ى  ا�)�'� �7? أ7

 )173( .إF0س ا���� ش-]������7د�� #��Y ب

اF0$س إ�? ا���� ب�Jب� ش�� إج�اء ام��اد  �����ون س��j ا$ش�رة إ�? أن ا���f م= ا�B�A ا�A�ن)�و 

ث� -]�� ا��!��� ����آ�، و ��N أو ا����م ب!��ط م-��OA� l�ة ا�� ج�اء �7? ارت�Oب أ#'�ء �0 ا$دارة،

��aم= �0 ش�آ�ت ا8ش-�ص و ب�'��` ه4ا ) 174 ( .���ث ب]�A ت������ آ� ه� ا��Vن ب��!)�� �����D ا�

�-ا���اء ت�� د�7ى م)Tو��� �(��A��B مFJ ����آ�،  �i وآ�3 ا�A[���0 ب�أنو ب �O� ت�I              �a ���ز ��

�اد اF0$س ��� ب�Jب� ش�� ن ام�ا���� �0 ذ�D ،  أ)    175( . ا�����  �0 هZ4ا������� إF0س ب نA)�� م=  ت���ء

� م=   نB ���ز� ا���م� ا�'��� ���� اF0$س 0;اIم��اد إ����، و0�� ����ا7 إF0س م���أ �ش-�ص ا��ادO���

�� ))176.  �ت���ء ن��(A ش�� إF0س ا�

                                                 
(170)     G . RIPERT et  R ROBLOT: op, cit, p 738 

)171(      l�[رة : إ���س ن���  423 ص ا��جk ا�)�ب`،  ،، ا���ء ا��ابk) اF0$س( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا�
� �Yدر 7=      )172(Oن)�� (� ح�Aا� f�!ا� �O1م� ��� ث�ن� �0 1952 ن�0Oح D�41952�0 ج����� 21 و آ                           Bم��ر إ��  : 

         Revue trimestrielle de droit commercial,Sirey., Paris – France , 1953 , p 195. 
(173 )    G . RIPERT et  R ROBLOT: op, cit, p  739. 
(174 )    Jean- François BULLE : op, cit, p 549. 
(175 )    Yves GUYON : op, cit, p 419. 
(176 )    A. SAYAG  et  R. SERBAT : op, cit, p p  44 – 45. 



 �Oرت م��ش0;ذا ( �س ت�ا0F0$س �0 أاF0$ا �اد ش�����أثح� ا8ش-�ص ا�����= ب�$دارة و �وط ام j

� ت�0���
� اIم��اد O���0 أن ت]�ر ح ،�A(3 ت�Oب� ���!�ه�  و.  ش�و
BتتB�7F و اس�B�Fb ���-]�� ا�

� ا���aء ب��� إF0س آت��� ا�����ا��ي، ا����ري م= ا���ن�ن ا� 224م� ��A` و Y��{ نi ا��دة O���  3

�(��A�
�C م= (��R ا� ����� .م��� ت�ا0�ت B�0 ش�وط اIم��اد دون ت���� ه4ا ا��` ب

 (� آ3 م�ح�� آ�نj م��ش�ت��               �0 0�ن)� �O= إ�? ا����اF0$سش��و �Fح� أن إج�اءات ام��اد 

 f�!ا� �Oم� jإذا آ�ن I����7 ا���7ى، إ                          Xن jت�� �) �Oا�'�= �0 ح �ف، 0;�!c�ن اIس

�X!س ا��-]� تF0$اءات ا�إج           IF�� 7= إج�اءات ا$FYح ا�����a، و ت�Oن ا8ح�Oم  اس

��� م= ا���ن�ن 195�دة 
��� �� ب��!�Aد ا���3، و �O= ���ز �����R أن �Vم� ب��      ا�]�درة �d ���0� م�

 )177(. 1985ا����ري ا�A�ن)� �)!� 

 إ�? ا����، اF0$سش��                 و ب��!)�� �'�ق ا�'�= �0 ا8ح�Oم ا�]�درة �0 م��Rع ام��اد 

;0���) =R اح��Y د�ت �� jم و إن آ�ن�Oا8ح Z4����7               ن ه j[ن �� ا���ارات ا���ب�� ��'�= ا�

، إI أن�� 
��� ����ا�7 ا���م� ت-ka 1985 ا����ري                    ا�A�ن)� �)!� ��ن�نا� م= 171 ا��دة

                ت'���� �!i، و ه� ا���Oم Z�Rا8و�? (�3 ذوي ا�]��� ، و م= ا�'�=                                 �'�ق

 )178( .�ن)� ا�Aا$ج�اءات= (�ن�ن   م 543  -619ا��دت�= 

و ا8وام� ا�]�درة   ا8ح�Oم               ت�Oن ج�k م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي �7? أن227ا��دة  ت!i و

�Rر��� ا�d4 ر�A!��a? ه4ا ا���ب م���� ا��� ا�4ي و ذ�D ب�س� أو اIس�c!�ف،                       بOء ا���!J

� و ب������)  �a��. )179 ب��]�د(� �7? ا�]�{Oن ح�O�        اد�� ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� إ�? ام

��� . ح�� �� �!i ا���ع ا����ري �d ?�7� ذ�D �0 ه4ا ا��Vن     ا�!�Aذ ا���3 واجC ا�

� اI وOآ�ن ح �= ا8ح�Oم ب��� إF0س ا���آ� إ�? ا����� ب�$دارة م��اد�R د�� ��     ��و ا���ارات ا�

`��
��ا��ي،   ا� م= ا���ن�ن ا����ري232و ا��اردة �0 ا��دة  م= 
�ق ا�'�= I ���ز ا�'�= ���0 بVي 
ن  ا���� ت��? #���R ����ا�7 ا���م� ب�V إ�? ش�آ� ا�)�ه�إF0س 0;ن ا8ح�Oم ا�-��Y ب�م��اد ش�� ) 180(

 234 إ�? 231 ا��اد م= ا�!]�ص ����7 �0 ا�]�درة �0 د�7وى اF0$س             
�ق ا�'�= �0 ا8ح�Oم

 .ZF7 ا���ن�ن ا�4آ�ر أم=

 
 

                                                 
(177)     Jean – François BULLE : op , cit  , p 550.   

 .249 ا��جk ا�)�ب`، ص: ه�ن� س�� ��7 ا��زاق)       178(
 22اF0$س و ا��)��� ا������a �0 ا���ن�ن ا���ا��ي ،  ا��جk ا�)�ب` ، ص :  ن�د�� 3�a0 -.224 ا��جk ا�)�ب`، ص: راش� راش�      ) 179(

 ا���ا���� ، - ، ا�����ء ا8ول ، م'����� 7���ر ،      ب�ت!��� 1979اF��0$س و0���� �����ن�ن ا������رة ا���ا����ي �)��!�  : زرارة ������Y ا��اس���� )       180(
B ن�����  ن����-. 23 – 22اF��0$س و ا��)����� ا��������a ���0 ا�����ن�ن ا���ا��ي،ا��ج��k ا�)���ب`، ص ص  :  ن�د���� 3���a0-. 68 – 67ص ص   ،1992
IFا�)�ب`، ص ص : ش kج� . 48 – 47ا�



 ا����y ا�|
ن1
 

 أث
ر ا���اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا�����
 
 

� اF0$س ن�'� ت��ل #'��ة �0 ح��ة ا���آ�Oور ح�Y ���                       ر��، إذ ب]�ور��� ا�

��b� ا���ف ا�4ي أن�jc م= أا� �O��I ر�Y ،}ب�و ت���` ا� ��
�رس� ن�� ب� أنج�I��0 ،B م= إ�7اده� �

��� ا�����7ت��ء �A[�= و�Jا� k181(. !���� ا�!�ت� �7? دا                  ت�ز�( 

ا��]�ف 3d �� ا���آ� ب�7���ره� ت�ج�ا م=  F0 ب� �0 ا���ا�� م=  ه�م�،اث�ر�ل B��7 �ه4ا ا���  ت��تC �7?و

�� ه4ا ا8ث� إ�? 0��ة �0 أم�ا��� أو إدارت��، و � �)               Zور�Y ?�7 ��ةس�ب��Aر ب�X� ا����� دون ان

�Oه4ا ا�� �182 (.ن�   (�إF0س ش��  إF0س ش�آ� اgث�ر ذات�� ا��� ت��تC �0 ح���           ش�� C=7�ت�0

����� ب�-i ا�N�A آ��� B��7 و س��ط ح��(B ا�)��س�� ا��-i ا�'����، �0� �7ا اgث�ر ا�A����!� ،و ا�
� أن ت��a ب�'����� �7? ا8ش-�ص ا�����= ب�$دارة �0 ا���آ�  )                             183(O�     و مk ذ�D ���ز ��

 . ا���آ� ا����ر��          إذا ارت��Oا ت]��0ت أدت إ�? ت�(l ا���آ� 7= ا��k0 ب3 ���ز أ��a ش�� إF0س

 إ�? ا�����=        ام��اد ه4ا ا$ج�اء ت��{F0سن�Xم ا$ �0 (�ا�7  أن ا���ع وkR،و س�` ا���ل

F���� ����آ� �ح�ج� ا��-]�� ا��!��  بb�ض ا#��اق ��ا��ي،ا����ري م= ا���ن�ن ا� ��224�دة ب 7( ا�

� @��ت ا�������، �D�4 ج�ءت ن]�ص آ���A بFح�� ��
 3O7!� ا�� l�� F0 ،ام���-�إذا أس�ء اس

��ون و(�و ح)!� م� 3�0 ا���ع أن . � #��Y ب��راء ا���آ� ������ا م= #���F م]��ا8ش-�ص ا��4= �

� رf0  ش�آ� ا�)�ه�إF0سام��اد ش��        ج�3 O� ه4ا ا$ج�اء          إ�? ا���� أم�ا ج�از��، ���0ز ��

� ب�)= ن���� ت�ا0� ش�و
B إذا ت��= أن ت]��0ت ا��!� آ�نj تdر. 

  ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�                          إ�? ا����ام��ادو �0 ح��� ت�ا0� ش�وط 

،�O�ن م��أ ا�)Tو��� ا���ودة ����آ�ء �0 ش�آ�  0;ا���رة ب�جC ا�!i ا�4آ�ر أZF7، و (ja بB ا�

�ا ب�س����Fb م=  (�م��و ا�، �7? ا�-]�ص                          و ش�آ�ت ا�)�ه�  ا8م�ال �7? ا���م،

� �#Fل إت��ن ت]��0ت م� � �� ����                      jآ�ن�Oت�م =���، 7!� ث�ره� ا����� إ�����ه� ب�ن]�اف �)

              Z ا�)Tو��� ج�ن�� ���3 م���� ا�)Tو��� �d� ا���ودة 7= د��ن ا���آ� و �]�{ ا����D�4D ت�!�? هذ

-i أس�ء اس�-�ام ا��-]�� ا��!��� ����آ� �0 ت���` أd�اض ش-]�� �0 شآ3 ا�)�ه� أو ا���� أو

                                                 
��� ا���!�f، م!����ة ا�����رف،    ا�]���يش���ح اF��0$س ا������ري ���0 (���ن�ن ا������رة : اح��� م����د 3����#      )181(Oم م����OحVب B����7 ����ا������� م�� 

 .87  ، ص2001  م]� ،-إسO!�ر��
 .37ا��جk ا�)�ب` ، ص  : م�س? (�وف )     182 (
 .226ا��جk ا�)�ب` ، ص :  م�� 0��� ا����!�  و �7? ا���رودي       )183(



��aم= ا�)Tول م)Tو��� ش-]�� ت�aم!��  �7? آ��0 ا���ام�ت ا���آ�              م�آ� ���B ا����D ا�

�Vث� ب;F0س�� �0 ب�f ا����ق �d� ا����� ا�B� ���AOا�����، ب3 أ� B184 (  .ن( 

و �!���ض �0� ��� �ث� ا���� Iم��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه�                    إ�? ا����، و 

3�� .ا8ث� �d� ا���� Iم��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا����، آF �0 0�ع م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(184)    Jean- François ARTZ : op , cit , p  30  .  



 ا���ع ا ول

���O 1�
 اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا�����اcث� ا��

 

ب�Jب� ش�� إF0س  ���                          إ�? ا����  ا�)�ه� ش�آ� ام��اد ش�� إF0س أنس�` ا$ش�رة إ�? 

و��� أ��a آVث� .  �0 0�ن)����� �ش-�ص م�3 اIم��اد و0�� ���أى ا��اجk                           0��� و (�aءم

��أ���ت� أ���� إF0س ا���آ�، و �O= ا�A�ق ب�!B وب�= اgث�ر ا8#�ى ه و ن���� ح� I Bن �Oح Cج�C إI ب

                       ا���ع �7? س��3 ا��]�، وت��B إ�? ذم� م���� م-���A ح�ده� �7? ت�ا0� ش�وط م��!�(���a �]�ر ب!�ء

� با����� ����آ� ا��� و م)���� 7= ا�4م�Oح  �س����F0إ. 

� =0 �(��Aت Cج���ة ب��ن �(��Aس ه� @��ر تF0$اد ا��� امOآ�             ث�ر ح�أم�ال ا�� �aت

إ�? دا�!� ا���آ�   ب�$�0�R                     و ���اح� ����7 دا�!� ه4ا ا��-i ا���Oم B��7 ب�Iم��اد،

���إF0س = ا�!�ش�c 7 �0 ا�!�ز�7  ا���= ا������                    ا��A)�، ح�� أن م= ام�� إ��B اF0$س ��

185(.  ����م ب)�اد ا����نا���آ� و ( 

O= ح]� �� D=و �7? ذ���ل 7!]F# =م ����3J ا��!]� : ث�ر ام��اد ش�� اF0$س ا���0           

�(��A�3J ا��!]�تا8ول �0 ت��د ا��اF0$س ب�)��� د��ن ش�� ��B إ ��Jن� �0 ا���ام م= ام��             ا، و�

i-ث�ر تgا Z4أن ه �XحFO!!� أن                          ا���آ� مk ا�� I7!� ب���رج� ا8و�? و�Rم� � أو ت�

�                            ن���ه3 اgث�ر ا8#�ى�O�O= أن ن� ��                                       7!�� �0 إF0س ا���آ�ت ا����ر�� ب]�A  ا�

 )186(. �7م�

 

Oت: أو
�����7= ت��د                            I م��ل ������ ����= ا$ش�رة �0 ا���ا�� إ�? أن : ت/�د ا�

�(��A��رس�#�l س��ر ت �0 ح��� م� إذا ت)�� ا��-iا�� ��  بB أدى #�ص ن��ط ت��ري            ش�آ� وه

� ت��A)� ه4ا ����` إI ب���A)� واح�ة ه                    I ن ا8م� ه!�ش��ر إF0س هZ4 ا���آ�، ح�� إ إإ�?

��، إذ أ(�� ه� آ�l ا�)��ر  ) 187(. نI B وج�د ����آ� ا��ه�� �0 ا��ا(k ا���ن�ن�ا��-i ا�O�ودور ا�

���= ��� أنأ��  ا��� ��N ���  وهZ4 ا���آ�              7= ه4ا ا��-i ا�4ي أوج� � B8ن ،���� ذم� م���� م)

����                 مk ا�4م� ا�����j م!�م��k آ�ن� و(j ت���� ح��� ا���(l 7= ا��0 ����آ� 0             ا�4م� ا�

                                                 
(185)     Jean- François ARTZ : op , cit , p  24  .   

)186(     3�a0 يا$: ن�د���ري ا���ا����  .45   ص ا��جk ا�)�ب` ،،F0س و ا��)��� ا������a �0 ا���ن�ن ا�
(187)     R . HOUIN : op , cit , p 335  .  



���ه��، ���� �0 هZ4 ا����� ��)j مa'�ة ����� إن آ�ن ا�O���0                             �0 C�(�ه� ا�

FYوج�د ��� أ I Bآ�، 8ن�س ا��F0188(.  ح��� إ( 

 224  ا��دة �0                           ا��اردة ش�� إF0س ا���آ� ام��ادو I �'�` �0 هZ4 ا����� ن�Xم 

� �ت'���B وه� وج�د ش�آ� ح���             ��ا��ي ���م ت�ا0� أه� ش�ط م= ش�وط ا�  ا���ن�ن ا����ريم=

� ب;شOا�� ����� ت(��� ب���-]�� ا��!��� ا�� .��ر إF0س��م

،Dف ذ�F# ?�7 وط و�ت ش�اد إذا م� ت�ا0��� ش�� إF0س ا���� امOا�� ���� B ت��� � ب          وت

 ج���ة إ�? ج�نC ت��A)� ش�آ�             س�Tدي إ�? ن��ء ت��A)� ج�اء ن ه4ا ا$ ا�)�ه�، 0;ش�آ� إF0س

 �7��ا�ا�)�ه�، ح�� ت�ج� جaآ� ت�ا�� �(��A�� ج��7 دا�!��ا�!�= �aت �� B دا�!���، و ت��A)� ا���� ا�

ن �7? أ�Yل تB(��A و I شVن ��� ب���A)� دا�!�Z ا��-]��وح�� �!4A )  189(.  إ�0�R إ�? دا�!� ا���آ�

� ��7 أ�Yل ت��A)نا���آ�، و ب����ب3 دا�!� ا���آ� �!4Aو��  Aسو تF0$ا Bإ�� �� )190(. ��)� ا���� ا�

7= إج�اءات  ا�)�ه�          ش�آ��A�ض ا#�Fف إج�اءات ش�� إF0س وIشD أن ا����د ا�)�ب` 

3[Aل ه� ا�F��ا�4م� ا����� �3O م=  ب�=              ام��اد ه4ا اF0$س إ�? ا����، و ا���� م= ه4ا اIس

�� إ��B اF0$سو ه� م� �O= ا��ا�!�= م= ح]�ل                         ) 191 (.ا��-i ا��!�ي، و ش-i ا�

���و  ب�Jب� ا���Aظ4ا  ا�)�ب��= �0 أ�� م= ا$ج�ا��= ب�س�-�ام،                                    �7? د��ن�� ��ى ا�

� .ح��� ح��(�

م!���0 ��]���           ن آ3 م��� م�رس أ7�ل ت��ر�� ت�j س��ر ا���آ� و d8�اض ش-]�� 0;

Bأم�ا� jآ�ن �� �ب���-]��  ا�-��Y، أو تC7F                         ا���م� ���، و ت]�ف �0 أم�ا��� آ

0 ،k07= ا��                   l)����� ه4ا ا���� ه� ا���= ا8س�س� ا��!��� ����آ�، وه� م= أدى ب�� إ�? ا���

 .� ا�!�ش�c 7= إF0س ا���آ� ��-]�مو ا������

� ا�)�ري �7? ا���آ�ء ا�(� #�i ا���aء ا�A�ن)� إ�? و Oا�� B��� �Oم!�=، ح�� أن ه4ا ا���a�نB أ

�����             ب�8م�ال،إذا آ�ن I ��ج� أي ا#�Fف �0�Fف ب�= إج�اء اI  أن ��Oن أي� �-i اgث�ر ا�#

D��آ� ��� �0 ش�آ�ت ا8م�ال، و إج�اءات مFح�� ا����D                     ام��اد ش�� اF0$س إ�? ا�

��aم= �0 ش�آ�ت ا8ش-�ص  �A0 آ��� ا������= ت�-4 إج�اءات #��Y ب�م��اد ) 192( .ا��A)�              ا�

�-4ة �0 م�اج��                اF0$س إ�? ا����ش����aم=، وه� ��)j نA)�� ا$ج�اءات ا� أو ا����D ا�

                                                 
())     Yves GUYON : op , cit , p  442. 

189)    ( (�  .53ا��جk ا�)�ب` ، ص  : = �أس�م� ن��3 ا�
(190)    Jean- François ARTZ : op , cit , p  31.    
(191)   Juris -classeur : Droit des Sociétés,  Volume II, Paris – France ,  Décembre 2001, n° 341,        p 39. 

)192(  � .54ا�)�ب` ، ص   ا��جk: =�)    أس�م� ن��3 ا�



 D�4� ،آ��اء ;ن0ا���اد إج����ض B�0 ازدواج ج��7 ا��ا�!�= � اF0$س ش�امA�  ،�Oم� Bب ja) و ه� م� 

Iفا�!c�� �Yدر 7!�� بMontpellier ب��ر�N ا�A�ن)��سO193(.  1992 م�رس 24 ـ  �0 ح( 

3J �0 أن ت��)  194( :ث��= ه�م�=و ���تC 7= ت��د ا����A)�ت أ�= �3O ت��A)� (�ض أم� ا8ث� ا8ول �0

� ب4ات�� و ��Oن ��ا�=أو أآJ� ح)C ت����   واح� وآ�3 ت��A)�واح� و ��)         �(��A8ن آ3 ت ،�O� ا�

3Oم!�� ب �(��Aم �0 آ3 ت����'�k أن ��]3 م=  د�!                                       ا���آ� ا�(� I B!O� و ،B

lر��[. م��ع ا����A)�ت ا��� ��#3 ���0 �7? م��ار            د�!B و �0ا��Z �0 ا���ود ا���رة (�ن�ن� و ا�
)195( 

ج�دات�� ��3O ت��A)� أ����Y و #]�م��، �YV0ل ت��A)� ا���آ� ت��Oن م= م �O�0ن  ا��Jن��ا8ثأم� و 

�3 .ب� ���0 ح]i ا���آ�ء و #]�م�� م= د��ن دا�!��� وح�ه�� أم� أ�Yل ت��A)� م= ام�� إ��B اF0$س، 0

 ا��]� (� ان���j إ�? ن م���O هZ4أ إذ �،���آ� �0 ح��� آ�نB ش���Oأم�ا�B ا�-��Y دون ا��]� ا��� (�م�� 

وت�3 ا�-]�م �7? د��ن دا�!� .  و�� ��� ���ا�!�= ا��-]��= ح` ����7               ا�4م� ا����� ����آ�

 �7? (�م  ا���ز���تن و دا�!� ا���آ� ��0ا��ا�!�ن ا��-]� ��0��ك  دا�!� ا���آ� د��نا����D ا��-]�� و

 )�Y�# �!. )196ا�)�واة إI إذا آ�ن 8ح� ا��ا�!�= تVم�

 أن ت!��� ت��A)�  ه4ا               I ��!� و ت!��� آ3 ت��A)� ب��]�� ا�4ي ���دZ أو ���رZ دا�!� ه�، و

 ح�وث I �-�� ا���ل إ�? و اF0$س                        �� إ��Bا���آ� ب�b� ا���ل ا�4ي ت!��� بB ت��A)� م= ام

 198(د، ��ح��� ان���ء ت��A)� ا���آ� ب�Iت �0 ا8ولو ����` ا�A�ض                  )  197( .ح� ا�A�وض ا8رب��أ
                                    �ن���ء ت��A)� ا���آ� ب��]�{ب ا��Jن� و ����` ا�A�ض) 199(،  ب��]�{          و ت��A)� م= ام�� إ��B اF0$س) 

�(��Aا و ت Bإ�� �����` ا�A�ض و F0$س ب�Iت��د، م= ام� ���Jبا��(��Aء ت���م= ام��  و ا���آ�                �ن

 ا���آ� و ت��A)� ا����   ت��A)� �ن���ء و����` ا�A�ض ا��ابk                                 بإ��B اF0$س ب��]�{،

�� إ��B اF0$س �0 ا��]�ل و م= ام                           و ��Oن ه4ا ا�A�ض م�? أ#j�A ا���آ�  ب�Iت��د

 .�7? ا�]�{

 
                                                 

(193 )    Juris -  classeur : op , cit , n° 338, p  39.    
(194)     Jean- François ARTZ : op , cit , p  31  

)195    ( l�[رة :  إ���س ن��� .419،  ا���ء ا��ابk ، ا��جk ا�)�ب` ، ص  ) اF0$س ( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا�
)196    ( l�[رة : إ���س ن���  .420،  ا���ء ا��ابk ، ا��جk ا�)�ب`، ص  ) اF0$س ( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا�
 .218 ا��جk ا�)�ب` ، ص : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق  )    197(
)198(     ��ار   ات����د ا����ا�!�= ��!��� اIس���" �ار ���0 ب���k أم���ال ا�N���A و ت�ز������ و ب����ء ا����A)��� ح���? اIن�����ء م��= آ��3 ذ���D، و ت)���� ه��4ا اIس��

)D ب����` ��0 م�اج��� ا�N��A ب��b� ه��ادة، إذ                             " د��ب�Iت�I ت��ف إ�? ا��!? ا���bي ا���وف، ب3 ت��� إ�? و(�ف ا��ا�!�= م�(l ا$Y�ار و ا�
      Y ج? م����� I �0 ح��� }�Yت��د ت!��       أIو ح��� ا ،�!�Fأو م }�V    3 ا�]��{   إذ ب���ة ا����ن�ن�[�� �̀  : راش�� راش��  : أن�X�   - ا ��    ص، ا��ج�k ا�)��ب

340. 
)199  (                     }
���� أو م�!�ي أن ����Aدى ش��� إF0س�B ب���'��` ا�)��� ا��4ي �)� i-ش �ج���ار ��0 ا�����رة، و ه��      ا�]�{ ه� م��و�� ا�� ��B ب�Iس�

���ء إ�? ا��ا�!�= م��وI اIت�Aق م��� �7? ا��!�زل 7= ب�f د��ن�� أو �7? تVج�3 هZ4 ا����ن �Iم�= أن                ا D�4ب� =���O= ا�� أو ت�)�'��، ��0
�-'? هZ4 ا���a�� و ���د ن��
B ا���دي و آ�J�ا م� �� �Cأو ودي        و ه� ���       ا��ا�!�ن ب��]�{ ح �)��Aن ات��O� أن =�O� ��� ا����= إ��? ن���
B آ

���a) أو- �X!� و  ��7 ا���رودي : أن��ا�� ���0 � . 180  ا��جk ا�)�ب`، ص:  م�




��� ا�����= ب�$دارة م= : ا��}ام ا����� ا����� إ��X اx8pس ب��اد د��ن �آ� ا���
ه�� ا������: ث
ن��� I

T(=، م��ا$دارة و م�� Nء م���a7آ�،                و��= م= ا�!�ح��أ�س ا��F0�0 ح��� إ ،�����ن  8 ا�

� I ت����                �م�� ش-]��، إن� ت��مأ7� ���� ا��م�� ��Jن��، و �O= ش�اذا 7= ا����7ة 0 ا���آ� ا�

7= أ#'���� ا�!�ت�� 7= ا����م ب��f ا78�ل ا����ر��، �0 ح��� إF0س                  ا���ن�ن، ب��)Tو��� 

 )200(. دات��� و@�� ��7 �0 م�ج              ا���آ�

�� إ��B اF0$س ب)�اد            م�ى ا���ام ا� ا�A�ن)�و (� ا(� ا�B�A و ا���aء  ش�آ� ا�)�ه�د��ن��� ا�

ش-]���� ا��!���، و �O= �0 اس�-�ام                   BتB�7F ب����آ� و ت�)��A���� ب)�C ب�7���رZ ا���= ا

�Fف#Iو���اT(��aم= �0                      ه3 ����م ب�0�O ا����ن شVنB شV. آ�ن �0 م�ى هZ4 ا�ن ا����D ا�

 �0 l(��ح��� إF0س ش�آ�ت ا8ش-�ص؟ أم هZ4 ا�)Tو��� ت���د ب��ار ا����ن ا��� Iح�j ا���آ� ج�اء ا�

������� ا��!���؟Bاس�[-�� . 

I و ،B�0 DشI آ� م��أ�ام ب���ن ا�����Iو إن آ�ن أس�س اVف                       �0 شF�نO� ،B= ا��3O  ا#

� ه3  دا�!� ا���آ� آ�-i م�!�ي ح�ل�'�ح �!O��� م�اح� ا��ا�!�= ا��-]�                    ��� =�

�� إ��B ش�� آ�l ت�)� أ�Yل ذم�B ا����� ب�= �A!Y= م= ا��ا�!�=؟ أي دا�!� �؟ و  ش�آ� ا�)�هإF0سا�

 .م= ج�� أ#�ى ؟ = �����،�ا��ا�!�= ا��-]� وج��، ا���آ� م=

����aم= و م�آ� ا���� ا�4ي ام إ��B ش�� إF0س                I ��ج� ت'�ب` ت�م ب�= م�آ� ا����D ا�

 ا����D ن إF0س�ن �0 ح���                     اF0$س، 0; ا���ش�آ� ا�)�ه� م= ح�� ا�)Tو��� 7=

��aم= ����ر ت������ ب� ش��                إF0س ��د �Yورا�Oور ح�Y ?آ�، ودون ح�ج� إ��ج��� ا�� �Oح 

��ا��ي، ا����ري م= ا���ن�ن ا� 223ا��دة ت!i  و ) 201(.  �0 ا���7ى                   Bم�دام أنB (� ت� ا#�]�م

�� �7? ش�آ�ء   ت)��� (����a   (��ل                �0 ح����                  م)���c= أو إش��ر إF0س ش�آ� م�

� أث�رZ ب��!)�� ��ITء ا���آ�ءOا�� �� .ب����aم= 7= د��ن ا���آ� �!

��� م�او�a�� Iم=، ��آ3 ش��D م= ش�آ�ء ا��و 4#V� Bرة، 8ن���                         B��7? �7ت

��وت���� ام��اد ��-]�� ت�aم!�� �ر أن م)Tو���B ش-]��           وم)Tو��� و ا���ام ا���آ� ت��Z ا��b�، ب�7

3 م)Tو��� م�او��            ان ا���ا���آ�، 8��� Dر��������� ش��D ش�آ� ، 0 ب�س� ا���آ�78�ل ا���

�ن�X!� kR�# Bم اF0$س، و �T� D�4دي إF0س �                      7= آ�نB ت�ج�ا، أا���aم= ت�ج�ا، و �!

O� آ�ء، و�س ا��F0آ�                          إ�? إ�ا�����ح��� ا���(l 7= ا��k0، و �0 ذات � ا���aم= �0 �ن ن

 )202(. ا��(j مk ا���آ�

                                                 
 .312   ص ا��جk ا�)�ب` ، ،ا��Jن� ��ء ا�، )  ا���آ�ت ا����ر��( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا����رة : ن]�lا���س)     200(
)(201   �Oم �� م��ا�)�ب` ، ص ص:    أآ kج�    .65 – 64  ا�
 .70 -69  ص صا��جk ا�)�ب` ، ، ا��Jن� ��ءا� ، )  ا���آ�ت ا����ر��( ا��Oم3 �0 (�ن�ن ا����رة :]�lس ن�ا��     )202(



��ط                      أم� ا���� ا�4ي ام�� إ��B إF0س ش�آ� ا�)�ه�، 0�0�� ����ا�7 ا���م� و�� I

��� F0 آ�ت ا8م�ال��0 ش �O��ش Zر��� ا�)Tو��� إI �0 ح�ود ح]�B             3اآ�)�ب�AY B ا���ج�، ب�7

� م����، و �0 رأسا���م� Oدة                                ��� ح� ب�Jب�  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي، 224 ا�

 �ن إذن O� F0 ا���م�، و C�� I ا���سk �0 ت'���B أو ا����س B��7،                         اس�J!�ء 7= ا���ا�7

� ب�م��ادOا��             Cج�� �0 شV ش�� اF0$س �0 هZ4 ا����� إI بO��k ا��� م!A]3، و تOن  ح

Zار�Yا�)�'�  ب��إ ������� .�اس��ا�

�AY ي�ع ا���ا���نi ا��دة  ح)Cإ�? ا����               ا���ج� و �7? ا��NO م= ذ�D أAR? ا�

���` ب�!�X 07 - 96 ا8م�  م=31ح��� أآJ� �ن d�BR ح)C رأ�!� ه� ت��0� ا�)�3 ا����ري، و آ�ا�

و . ا����ري ا���م� ���� اF0$س ا��اردة �0 ا���ن�ن        ���ا�!�=، و آD�4 إم�Oن�� ش�� إF0سB ح)C ا���ا�7

��ام ب)�اد د��ن ا���آ� �0 ح��� اF0$س وارد �0 ا��اد ا����ر��، إI أن ا���ع �Iدإن آ�ن م��أ ا��� � ه!� �

 . �0 ا���ن�ن                ا��ن�أو م��اره�، و (� أح��!� إ�? أح�Oم ا�)Tو��� ا��ن�� آ���A ا��]�ل ����7

،Dو �7? ذ�V(� �� إF0س  ش�� إ��B                  ل 7!�� ا���� ا�4ي ام�� 0;ن ت���� م��ار ا����ن ا�

أ7�ل  م�رس� �� م= وراء #Fل اIس��Aدة ا���              ح�����ر م=ش�آ� ا�)�ه� ب����0ء ب�� ��C أن 

����،                   ت��ر�� ��)�بB ا�-�ص ت�j س��ر هZ4 ا���آ���و م�ى اR8�ار ا���   أو ت�)l �0 اس

 ا���  ا�����= ب�Z4 ا��]��0ت ا��]� ا�)�دة م=ت��د ب�� م= ج�اء هZ4                  ا��]��0ت، وأ�����

� ت��د ح]� آ3 واح� �0 ت���f ا�a�ر            تTدي ب;F0سO�
��� 8ح�Oم                 )  203(، ا���آ� ��0  

 . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي23 مO�ر 715ا��دة 

ج�ازي،  ش�آ� ا�)�ه�             إ�? ا���� إF0س ش�� �ع ج�3 أم� ا���aء ب�م��اد ا��إذا آ�نو 

� ح)C نi ا��دة                4ا (��ل ه4ا ا�'�C م= �7مkR�# B ��)�'� ا�������� آوO� م= 224 ��

B�0�� ار ا�4ي�� ا���� ا���ن�ن ا����ري                                         ا���ا��ي، 0;نB آ�ن B��7 أن ���د ا�

� اF0$س Oرت م��إذا م� ( B�                             ام��اد ش�� إF0س ج�اء                              ت���� م)Tو��

Bآ� إ���ا��. 

،�(�A و (� ذه�����d C ا�B�A و ا���aء ا�A�ن)� إ�? ا���ام م= ام�� إ��B اF0$س ب�0�O د��ن ا���آ� ا�

� ب!��
�ت ��) إ�? ا��            �م��اد ه4ا اF0$س ش-]�� بإF0س ش�آ� و (0�a;ذا أش��    )204(�� l�# Bب�

;ن ان���ل د��ن ا��-i 0و B��7  ) 205(.  د��ن��                   م��م ب�[��0�O��A هZ4 ا����� 0س��ره�، 

                                                 
(203)     G . RIPERT et   R  ROBLOT: op , cit  , p  1173. 

)204      (�Oم� Montpellier �0 ��(ن�A��0 ا�����ن        1957 / 02 / 20 ا��Oن م��م�� ب��O� Bس إ���F�0$ا �اد ش����� –.  ت��a أن ا���� �0 ح��� ام
 �Xأن : 

        R .  LEGEAIS : op , cit , p   309. 
 :       7= ذ�D ب����� Desserteauxو      �7Perceron� ا�A����ن )     205(

 « Quand la faillite de la société a été déclarée commune à une personne qui s’est dissimulée sous son 



��� ج�اءا��!�ي إ�? ا�4م��� Bت��� ����� ���� و  ت�)BA وتB�7F ب���-]�� ا��!��� ����آ� ا����ر��، � ا�

وم�اح� دا�!� .  و ام���زات�� و ت�aف إ�? د��ن ا���� ب�7���ره� د��ن� �7د��      �� تA�� #]��]��0;ن��4ا 

ح�? و��         ا��-i ا��!�ي ��ا�!� ا���� 7!� ا��!4�A �7? أم�ا�B ا�-��Y، ���0ن�� ه!� ت���� د��ن� �7د�� 

 ��Aي، وت�!���زة �0 إج�اء ا��]i-��� ��A ا�#]��]�� و ام���زات��                         آ�نj د��ن م

 ���مk ب��ءه� ب-]��]�� نA)�� �0 تF#                                                        �(��Aل ��)م ت�(��A ا�

i-ي                                               ا���!� )206(.   ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
couvert,  celle-ci est tenue de tout passif social » -  R .  LEGEAIS : op, cit, p  309. 
(206 )     G.   RIPERT et  R   ROBLOT: op, cit, p  1173. 



 ا���ع ا�|
ن1

��اد M� إx8س �آ� ا���
ه�� إ�I ا������O 1�
 ا ث� [�� ا��

 

ا،  ا�����ا
�� ا�)���ة �0 7]�ن� ه4ن�Xم اF0$س ن�Xم (��� ��جk إ�? 7]�ر �� تO= ت)�دZ ا�O08ر و

3و 0�� ن�V م���ن� بOA�ة ا����ب�،�� �!�
�بk ا����� ح�? و�� آ�ن ا�N�A س�ء                 Iزال إ�? و( 

��ف ���0   ا�!��،                                              ا��� و ح)=�� ��Y�) }�YV0�ا �7? ا���Iت ا�

��[�� )207(.  أو ب������N                            اF0$س ب��

اF0$س، و �� آ�ن               �� ���د شVنB شVن ا���ع ا�A�ن)�،ا���ع ا���ا��ي ومk ذ�D 0;ن 

 إ�? ا�N�A �7? أنB ش-i أ#'V �0                   �ال ا��أي ا���م �!X��I إذ م= آ3 م��ن� ا����ب�، �ب)�'

�ن ا���م �0 ا����ة                ا�!�B، و أس�ء إ�? ا�J�� ا��� أو��ه� إ��B دح` ��Iف ا��R�0 إ C�(و ت

�]�د��)Iا��ع ش��                اF0$س س��ط ب�f ا����ق ا�)��س�� و ا��!�� ا�-��Y  �4ا رتC ا�

N�A��Aدي اF0$سب4 ذ�D أنB ب�Jب� ت���� ��� ا��-i �7?             (�3 �0 ت���� و. ب��� Zل م���د .                              

3 )208(. ���ن�7? اس��داد ا7���رZ إذا أN�0 م= #Fل أداء ج�k ا� و ا��

 ت���` �ث�ر اF0$س                          �تC �7? ش���ا��ي �ا ا�'�بk �0 ا���ن�ن ا��و ���و أن ه4

 ��!�0�)�\ B!7 ب�f ا����ق ا� ،=������ه�                              ب�-i ا�(� I و ا�)��س�� و Iإ 

7���رIاءات رد ا�دة  و ت���                                           ) 209(. ب;ج����ب�ت م= (�ن�ن ا� 14 ا�

� ����a) �!7  ��ا��ي ا�O���                          N�A���ن�ن أن و �0 ا���Iت ا��� ���ده� اب;دان� ا�

 م= 8 ح` أو أآJ� م= ا����ق ا���ر إ���� �0 ا��دة                       ت�a� �7? ا���Oم B��7 م�رس� 

�ة I ت���وز #N س!�اتنNA  ا���ن�ن �. 

 �a�و ت�               ا�N�A �14دة ا���م= و 
�دZ  م= ا���ن�ن ا����ب�ت ا���ا��ي، ب;م�OنB �7ل ا�

و ا��!�� و ا�-��Y ا��� ت)�\                            ا����ق ا�)��س����l، و ح�م�نB م= ب�f ج�k ا��@

� بOد ا����� B��7 ب���ب� ش�� إF0سBأن �= F0 ���ز                                إذ .إF0س��B�بOو ح 

 ،FJم N����� ا����N ا�!��ب�� أو ا����N ا����� أو ا�b�ف أو �a7ا 0                 أن ��Oن ن�#��ا��N��A ب��

                       أو ا�!��ب�� و ب������ �O� Iن م���ا أو �a7ا �0 م��N إدارة  أو ا�]!���7                               ا����ر��

 )210(.  أ�� ش�آ�

                                                 
 ا�����ن�ن ا������ري  م��=375 -369ا����اد م��= :   أن��X� -.167  -166  ص ا��ج��k ا�)���ب`، ص:  م���� 0����� ا����!��?و .  ���7? ا�����رودي    )207(

� �-i �0 ا8ح�Oم ا���م� ��F0سا���ا��ي �0 N��A� .و ا���ا�� ا8#�ى �0 م�دة اF0$س  ا�
 .221ا��جk ا�)�ب`، ص : ه�ن� س�� ��7 ا��زاق     )208(
  . 147  ص،  ب`ا��جk ا�)�: اح� م��د 3��#      )209(

(210)     Bernard LEBAS : op , cit , p 106  



� ب�م��اد ن ا���A م� ت��م أو O�� �م�!�يش� i-آ� آ��س ا��F0إ                      I ��� إ�? ا�

�، و Oب�4ا ا�� ���������� ب�-i ا���� ا��اد          �3 أ��a اgث�ر ب3 ����]� �7? اgث�ر ا����� ا�ا�

0'��� أن ا���عش��ت'��` ام��اد  ،Bس إ��F0$ده�               ا��� �� i!ب }��Y ا �0'�` �ث�ر ه4  #�ص

� و0` ����ا�7Oس �0  ت'�` �7?  ا���م�، ب���                              ا��F0$ا �ش� Bإ�� ��ا���� ا�4ي ام

 )211(. ا8ح�Oم ا���م� ��F0س�  ش-]�B              ح��� إF0س

م��م�� أش� ()�ة، ح�� آ�ن �)�\ B!7 ح` اIن�-�ب ������ن و  �0 0�ن)� ���م3 ا�N�A(� آ�ن و 

 l�@����0�، و ح` ا� ���a��� }ش����0 ا���Oم�، و ح` اIش��bل �0                    ا����N وح` ا�

و ا�))�ة و ا���ث�`، و ح` اIن�-�ب و                              �ل ا�]�ف و ا���ر�Y و ا��!�ك أ7

Nر�� و م������� و ا�b�ف ا����ر��،              ا�����a �0 ا���آ� ا��O��و ح` #]� ا8وراق ا����ر��   ا�

 Cت��� �             �ح�ش�= و �� آ�نj م!��ان أ���ب ا���ف و ا��تC و ا�!��7? اF0$س 0�          �0 ب!D 0�ن)�، آ

 اIش��اك �0                             م= ا�08/08/1935N�Aو (� ح�م ا��س�م ا�]�در �0 . �0 دو�� أج!���

 م=B��7 ب�جC ا���ن�ن ا�]�در                  إدارة ش�آ� ا�)�ه� أو ذات ا�)Tو��� ا���ودة، ث� ح�م 

30/08/1937Bج�� ا��� ش��ت اF0$س                    �7م اIش��bل ب�����رة بO��B ا�A7إذا أ Iا  �0 ه4 إ

 )212(. م��!�  ب�ةB ح�دتأو                                             ا���م�ن

3 ه�� I و k!ب'���� م��ش�ة أو �d�           ا$دارة 0�\، ب3 ��3 آ3 س�'�ة �7? م��وع ا(�]�دي 4ا ا�

و(� ج�3 ا���ع   ) 213 ( أو زرا�7                       م��ش�ة س�اء ت��` ا8م� ب!��ط ت��ري أو م�!�

Oن)� ا���Aبا� �� ب��!k                        �? ا���� ���اF0$س ا��-]� إOأج�ز ��� ت���� ا�� �ج�از��، آ

�]�د�� دون ا����ض ��4م� ا�����   إدارة                                  �لب07V�\ م= ا����م )Iو�7ت ا��ا�

 ����d �� 25  ا����ري ا�]�در �0 ��ن�نا� م= ��192 ح)C ا��دة #�و م� ت�Oن                         ����� ا�

 �A214( .1985ج�ن( 

                                                 
)211     ( �Xدة :  أن� .���1999 �)!� � ا�]�ي ا� ا����رة م= ا���ن�ن02��ة /  704 ا�

(212)     Yves GUYON : op, cit, p  432. 
(213)  « La faillite personnelle emporte Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou 
indirectement tout entreprise commercial ou artisanale, toute exploitation agricole et tout personne morale ayant 

une activité économique » -  Yves  CHAPUT :la faillite et les entreprises en difficulté ,op , cit ,  p 121. 
-   �Xو ر روب�� . ج  :  أن  �ي: ر����ري ا���ا����،ت�ج� ��7 م��� ، ا���ء ا��Jن� ، ا��جk ا�)��ب` ،   )  ا�Y8ل ا�����7 ( ا�'�ل �0 ا���ن�ن ا�

   1784 – 1783ص ص 
(214)      Bernard LEBAS : op , cit , p p  107 – 108      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 ا��_Z ا�|
ن1 
 

  
Mه�� ا������ وإج�اءات
 ���و��� ا����� �� د��ن �آ� ا���
  

� ��V(� Iن 7= د��ن ا���آ�     إI �0 ح�ود م� س��j ا$ش�رة إ�? أن ا���آ�ء �0 ش�آ� ا�)�ه

 ��)��ن �AY ا���ج�، و ب������ I ���� إF0س�O� I آ�، و�ل ا���س�ه�ا أو م� ت��م�ا بB م= أس�� �0 رأس

 )214( .س�اء ����? ا����D $دارة ا���آ�، أم �� ���رك �0 إدارت��) 214(. ب)�C إF0س ا���آ�

� م= �d� ا���آ�ء، 3Y8�0 أندارة �0 ش�آ� ا�)�ه�، آ��� أو و إذا آ�ن ا�����ن �7? ا$�aب� I ��

'���� ب�Z4 ا����ن س�اء �0 ح��� م�اج�� ا��b�، و I ���ز ا��ج�ع ��V(��7ن 7= د��ن ا���آ� �0 �� ���

ت��د   ب�س� ا���آ� و ��)�ب��، و م= ث��0ن ا8ح�ال، 8ن هITء آ�ن�ا ��]���ه� م=dإF0س ا���آ� أو �0 

��ت�� �7? ت]��0ت�� إ�? ا���آ� ب�7���ره� أF�Y و ���م هITء ا8ش-�ص أي ج�k اgث�ر ا���ن�ن�� ا�

=��������J          ا�� )214(.  ب

�0 ا�)Tو��� ا��ن�� ��'����   ا����ء إ�? ا���ا�7 ا���م���ا�!� ا���آ� �0 هZ4 ا����� إIو �O� Iن 

�� و ذ�D م= #Fل ا���7ى ا�A�د�� اء ا$دارة ا�)��c و ا�-�
�c ����آ�،ب�� م= ج���f اR8�ار ا��� ���j ب

��R ا�����= ب�$دارة آ��� أو �aل                      ب�V(� �7���� ���0 ا���آ� ب�7���ره� م[� و ا��� (� ت-

Bل ت�ب�� )214(. 7= أ7

� ت;ذا ت�ا0�ت أرآ�ن ا�)Tو���، 0;ن0O�دk0 د��ن ا���آ� '�ء ب����f ا�a�ر و ��م م�تCO ا8# ا�

� ا���ن�ن ا����ري ا8أو ج�ء م!�� ت��� ��)�م� ا�-'V �0 ا$Xم دارة،  و (� ن�OحY�-ب�4ا ا�!�ع م= ا� �

�0  ا�����= ، و م!B م)Tو���29 مO�ر 715 إ�? ا��دة 23 مO�ر 715 �0 ا��اد م= ا��دة ا�)Tو���

®bل ا���ل ا�)�'� و آ3س�ءة  و إش�آ�ت ا�)�ه� 7= أ7�� م-���A 8ح�Oم ا���ن�ن ا8س�س�، و آD�4 اس

 .ا8#'�ء ا��� ��ت��Oن�� أث!�ء ت)��� ا���آ� و ب!�س�� إدارت��

3O� `م ا���Oا8ح Z4ه j'7أ �أ7�ل   ا�4ي ���R B�ر             م= ج�اء م= ا�)�ه�= و ا��b�و آ

 أ�a7ء م��N ا$دارة و ا�����= و  ا���7ى �Rرk0س�س�، ا��` �0 ا�����= ا�-���A ����ن�ن أو ا�!�Xم ا8

 . ا���م� ����آ�           ا$دارة أوآ3 (��� ب�$دارة إ�? ا���آ� ذات��، 

 ���
 ?7���ا��ي ا��ن� م= ا���ن�ن ا� 124ا��دة  ا���ا��ي، و8ح�Oم ا���ن�ن ا����ري     و ����= �7? ا�

 �� �j�J، أن  ���b� ���م ب����f ذ�D ا�a�ر (]� ج��Zا R�رس�CتV'# CO  ش-i ارت��a بVن آ3ا�



                                                                                                                                                                                       

V'-ا�  la faute Nء م���a7أ B�Oآ� و  ا$دارة               ا�4ي ارت��0 إدارة ا�� ��aأو ب� �و ا�����= آ��

 . la relation de causalité  ب�= ا�-'V و ا�a�رس���� ذ�le dommage=7 Fa0 ، �)F7 Dا�a�ر 
)214 ( 

=����= ت���د  ا��4        و أم�م ا�]��ب� ا����� �0 ت���� أرآ�ن ا�)Tو���، و مk ز��دة دور ا�

 =7 ����Oن م= ا��اجC وkR (�ا�Y�# �7 0د��ن ا���آ� و #��Y �0 ش�آ�ت ا�)�ه� #]��Y، م)Tو��

 �= ح]���aا��ا�!�= م= أ#'�ء ا$دارة ت ���  م��س�� ا�����= �7? و���آ�،�7? د��ن�� ��ى ا            ��

 . إ�? ��7 ا���آ� 7= س�اد د��ن��           تا$دارة ا��4= ارت��Oا أ#'�ء أد

 ام��اد إF0س ا���آ� إ�? ا��� أج�زت 1935س!� (� ب�در ا���ع ا�A�ن)� ب�kR هZ4 ا���ا�7 م!� و 

�0 =������ ا����ن ? ا8ح�ال ا�4آ�رة �0 ا�A]3 ا8ول م= دراس�!�، ث� ت�!ا�Oد�7ى ت Dب�� ذ� l’action 

en compléments du passif��016 (�ن�ن                 ة  8ول م�� )214 (. 1940  ن�0

 �aأ� B�Aا� l����ام ب�kR ن�Xم #�ص ب)Tو��� ا�����= 7= و(� ا#�Iح�ل ا�'���� ا���ن�ن�� ��4ا ا 

� �7? إدارت�� ا���آ� �0 ح��� إF0س��، و �'�` �7? آ3س�اد د��ن��) i-ا$ب��م . ش k0و م= أج3 ر 

�ض 7= هZ4 ا�)Tو�وbوا� ?!(�� ?��)�3 ت'��` أح�Oم ا�)Tو��� �7? ا����، و �� و ا$ح�
� ب��، و ح

 .س�� ا�)Tو��� ا��ن�����ت ا8#�ى و Iت�Aدي ا���ا#3 ا��ج�د ب�!�� و ب�= ا�)Tو

�� د��ن ش�آ� ا�)�ه�                ا��A)�، و�0  م)Tو��� ا���� 7= لو �!��ض �0 م��� أوOت

�(�A��    د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا�O7= ت ���و . ح�= ن�'�ق �0 ا���� ا��Jن� $ج�اءات د�7ى م)Tو��� ا�

� اgت��(��  : ذ�D و0�� ��

 

�� د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� : ا���� ا8ولO7= ت ��� م)Tو��� ا�

 

�Jا� ����� د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�: ن�ا�O7= ت ��� إج�اءات د�7ى م)Tو��� ا�

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا���o4 ا ول

  د��ن �آ� ا���
ه�� ا������ ت)������و��� ا����� ��

  

 Rن��إ���ت����0 إ�? ا�)Tو��� ا��N ا$دارة وآ3 (��� ب�$دارة، �7? �7ت` ا�����= و أ�a7ء م�  ا�

����ن �74? هITء ا8ش-�ص ا�            ت��ت�Y�# �� C �0 ا���ن�ن ا����ري ��ع �7? م)Tو�نi ا�� =�

�7? ا����م ب-���Aت و ت]��0ت تTدي إ�?         �D ���رت�� وذ. رة ش�آ� ا�)�ه� �0 ح��� إF0س��إدا

� ب)�'�ت واس�� ب���ة 7= وا��b�،                وا���آ�ءوا$R�ار ب���ق ا���آ� ���� . ر(�ب� ا���aء �

 ��آ� أنB �0 ح��� ا��)��� ا������a ��7?م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي  27 مO�ر 715 ا��دة ت!iو  

������ ب���)��� ا������a أو إF0س��، �O= أن ��Oن ا8ش-�ص ا�4 أو ا�)�ه�= أش�رت إ���� ا8ح�Oم ا�

 .��وط ا�!]�ص ����7 �0 ا���ن�نأو ا��N��A، م)Tو��= 7= د��ن ا���آ� و0�� �� اF0$س

VنB 7!�م� ت�Oن ا���آ� #���R 8ح�Oم  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي ب28 مO�ر 715 ا��دة ت��aو  

 0;ن أ�a7ء م��N ا�����= �-��aن �!NA م)Tو��� ا�����= م= نNA ا���ن�ن، 672 إ�? 644ا��اد م= 

3 أ�a7ء م��N ا�����=        ح��� اF0$س وا��)���   و �0.ب�$دارة��O= أن �� ،����a�و���ا�T( 7=  ا�

 .ا���Rع� �0 د��ن ا���آ� و �-��aن ���انk و س��ط ا��` ا�!]�ص ���7

����م م)Tو��� ا����� ب�$دارة �0 ش�آ�  ثFث� ش�وط Z ا�!]�ص R�ورة ت�ا0�4و ��a{ م= ه 

 ،� ا��Jن� و ����` ا���طZ ا�)Tو���، �4` ���7� أح�Oم ه'�4= ت�8ش-�ص ا� ب ا8ول��طا�و ����` ا�)�ه

3J ا���ط ا����J �0 �7م آ���A م�ج�دات ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� ارت�Oب #'V �0 ا$دارةب�ج�ب�  .، و�

 ش�آ�  إF0س ش��و d ?�7�ار ا�-Fف ا�4ي آ�ن (��� ب�= ا�A���ء ح�ل ا�'���� ا���ن�ن�� ���7ى ام��اد 

�� ا����ن و م)Tو��� ا���� l =7 ا���ن�ن� ���7ى ���، ث�ر ا�-Fف أ��a ح�ل ا����Oا�)�ه� إ�? ا�Oت

ا��� (�  هZ4 ش�آ�  �0 أو آ3 (��� ب�$دارة ب]�A �7م� أ�a7ء م��N ا$دارة و ا�����=م)Tو���أس�س 

 ��� .�0 رأس ا��لا���م� ت���وز ح]

�� ا���� 7=و �!�R{ م)Tو��� Oآ ت�د��ن ش (�ه� ا��A)� �0 م'���=، i[-!0 ا�'�C � ا�

ط (��م م)Tو��� ا���� ش�و�، و ن�!�ول �0 ا�'�C ا��Jن� أس�س ت'����ا�)Tو��� و Z4��ن�ن�� ��ا8ول ��'���� ا�

 . ا��A)� ا�)�ه�ش�آ�7= د��ن 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا����y ا ول

 ا����/� ا�^
ن�ن�� ����و��� ا����� �� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������

 

ش�آ� ا�)�ه� إF0س  ش�� آ� أش�ن� س�ب��، إن ا�-Fف ا�A��� آ�ن (��� ب�Vن تl��O د�7ى ام��اد 

�� ا����ن م)Tو���B 7=إ�? ا����، و نNA ا8م� آ�ن ب��!)�� ���7ىO�0 ح��� وج�د ��7 �0 م�ج�دات  ت 

 ا$دارة و ا�����= �0 ش�آ�  م= أ�a7ء م��N              ا����� ب�$دارةم)Tو���أس�س  أ��a  وا���آ�،

� . ا��A)�ا�)�ه

���،و ا�ن�ن�� ���7ىـــــــــــــ ا�'���� ا�� �0� ����R{و �! �Y�[# ا����ن و م�ى ��Oزه� ت���7=  م

= ا���ا�7 ا��R ام ب)�اد ا����ن ا��اردة���Iــــــــــــا،����[�� ث� ا���� 7= م�ى ج�از  �م� ��)Tو��� ا�

�� ا����نا��k ب�=Oا�����7=، د�7ى ت   k����و ا��� ت�� أس�س�� ،  و د�7ى ا�)Tو��� ا���]���� ح)C ا�

 . اث!�=0��7= ��� ا���م� �0 ا���ن�ن� �0 (�ا�7 ا���

  

 ا���ع ا ول


�Y ����و��� ا����� �� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������ nا����/� ا� 

 

��� ب�Jب� �ن ح)C م�اد ا��ـ�ن�ن ا����ري I ت ا��� 7=� ا���م)Tو���أن  �O= ا���ل �0 ا���ا��، �

� م= أن�� ن�ت�� 7= ش�� إF0س ه4ام��اد ش�� إF0س ا���آ� إ��d�ب�� B�7? إدارت�� �و ) Z .)214 ا���آ� ا����

ح�� أنB �0 ح��� ا��)��� ا������a أو ش�� إF0س ا��-i ا��!�ي، ت�3 ا����ن F7وة �7? ا����ن 

 . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي224م= ا��دة 2 و ه4ا م� ج�ء �0 ا�A��ة  ا��-i ا��!�يا��-]�� د��ن

��k ه4 �ا ا���ل، أوI إج�اء م��رن� ب�= آF ا�������= ا���ا��ي و ا�A�ن)� م= ح�� ت'�ر و م� �)

 ب��ا0� �AY ا���ج� و ا��� ت��Y�  �a ب��� اF0$س ـــــــــا�!]�ص ا��������، و ث�ن�� م-���A ا���ا�7 ا�-

،BسF0إ �اد ش��� ا���ن�ن  �0 ا�����= �7? إدارة ا���آ� 0ة��ا0� ن��ه� مو ه� م� I �0 ا��-i ا�

 . ا�4آ�ر س�ب��07   -96ا���ا��ي (��Y 3ور ا8م� 

  أو ش�� إF0س أج�ز إF7ن ا��)��� ا������a، ا�A�ن)� ا���عآ!�X�Z آ� أن ا���ع ا���ا��ي و  

�= ب�$دارة ش-]�� إذا����k0ا 7= ا���A)ا ت�. �Oد ب����� و ت�ر�¯ ح��� ا���(l 7= ا��k0 ه� نA)B ا���ر�¯ ا�

� ا��دة ا�4آ�رة أZF7ا�4ي ���a ب���)��� أو ش�� إF0س ا��-i ا��!�يOح C(و ه4ا �7? .  ح

dـــــــــNء م���a7س أF0إ �ب�� }(� �ا  وا�����= �0 ا���آ� إذ ا$دارة�ار ا���ع ا�]�ي ا�4ي �

� ذ. ا���Oم ���7� ب)�اده� ����7وا 7= دk0 د��نdأنو ر � م)Tو��� ا���� �0 ه4ا ا�]�د، ت�Oن �F�0 Dح



                                                                                                                                                                                       

 �0 C�7 C�(بB!م COت�م V'# دةا$دارة أو��ن�ن ا����رة ا�]�ي ا����� �)!� م= ( 704  وi!� ��0 ا�

1999 .)214( 

�0 �� ج�ء بB ا���ع او ه4F# ا Z�)م� أ C(ي ح�ع ا���ا����A�ن)� ا�4ي آ�ن م�(BA م= م�(l ا�

�دة و ا��� j��7 ا1985 ج�ن�A 25                      �0 �]�درا  ا���ن�ن ا����ريم= 180
��� �!i ا��دة �

� ت��a ب;F7ن  ح�� )214(،1967 ج����� 13 م= ا���ن�ن ا�]�در �0 100O� ا��)��� ج�ء �0 ��0اه� أن ا�

و . (�Aا 7= دk0 د��ن ش�آ� ا�)�ه�ا ت����R ����a أ�a7ء م��N ا$دارة  و ا�����= إذ ا��]��A اأو

� ن�����اش��ط ا���aء Oن ا���O� أن ��A[� )214(. �0 ح��� إF7ن ا�

�� ا���ام� ش-]�� م�ثI F ت ا����ن  7= ا����م)Tو����C�� ،D أن ن��� إ�? أن و إ�0�R إ�? ذ

��ام ا�4ي �F�،م���aم!�= �0 ش�آ�ت ا8ش-�ص �7? ا��آ�ت و ش� ��k ت������ �7? �7ت` ا���آ�ء ا�

�Y�[# =م�a���aم= ا ا�0��د إF0س ه4. ا��!�ع               م= ا���آ�ت، ن�� أن م)Tو��� ا����D ا�

 ���0(��j 4و م]�ره� �0 ه                V'-ة ا��OAت�'� ب�ة ا�م�مgا����� ا���ا�7 ا Z ق�AتIز ا��� I ��

���A��-أي أن �7? مB��7 ه����ت� �������� أو س�'��� ا�O�� ا�O�7? ح l)��� I . )214( 

  ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�د��ن 7=  ا����j م)Tو���و (� ث�ر #Fف 0��� و (���a ح�ل م� إذا آ�ن

 ا���ع ا���ا��ي م= هZ4 ا8ح�Oم؟و  ا�)Tو��� ا��ن�� أم I ؟ و م� م�(lه��7? أس�س ا���ا�7 ا���م� ت��م 

 .؟ه3 (�ر م)Tو��� ا���� و0` ن�Xم #�ص أم ج�3 أح�Oم�� م�ث�� 8ح�Oم ا�)Tو��� ا��ن��

 

 Z4أن ه fى ا�����0ا���f اg#� أن هT(  Z4و��� ا��ن�� و ��ىا�)Tو��� ت'���� ����ا�7 ا���م� �0 ا�

�R�# و���T(ت'���� ����ا�7 ا���م� �0 ا������ن بVن هZ4 ا�)Tو���  و (� ا#���X!� .)214( lم #�ص�ا�

 �
3 م-���� ���
� أي أن ا��-� م= (�ل بOA�ة ا��!ا�)Tو��� ا���]���� ح�ل أس�س ت�D ا�)Tو���، 0

� ا����� ����آ�،�Fو ��N �7? أس�س O0�ة ا�-'V 8ن ا�)Tو��� ت��م ب��د �7م آ���A م�ج�دات  �7م ا�

ا ا��أي 8ن ا���ع اش��ط أن ��Oن ه!�ك #'V م= ا���� �0  ب���ن��، و (� وجB ان���د إ�? ه�04ءا���آ� ���

 )214(. ا���آ�


�، و (�ر          هO0 4�ة ا�-'Vو م!�� م= أسN ا�)Tو��� �7?�-Vن با ا��أي  و ��O0 ?�7 N�ة ا�

ى إ�? ��7 �0 ارت�OبV'# B �0 ا$دارة أد د��ن ا���آ� م� ه� إI إج�اء ��(B��7 k ن���� 7= ا���� م)Tو���

 )214( . ا�-'V م��Oم ب����ا�7 ا���م� ا��اردة �0 ا�)Tو��� ا��ن��م�ج�دات ا���آ� وه4ا

� اIس�c!�ف، ب��!)�� ���أي ا8ول أ��تB ب�f أح�Oم ا���aءوOم� BنV�0 ش ja�0 ��(ن�Aا�  Nب��ر� 

و �B!O ب�Jب� م)Tو��� ب� ام��اد ش�� إF0س ا���آ� إ���J ،B ا���� ب�k0 د��ن ا���آ� I ��� بم)Tو���بVن 

B�ن)�) 214(.م�ن�� أ���ه� ا���ن�ن �7? �7ت�Aا� f�!ا� �Oم� �aأ� ja) �� �Yر 7!�� أن م�3 و آO�0 ح �



                                                                                                                                                                                       

�� 7= ا����م)Tو���د�7ى Oب�  ا����ن، ت j�أ�� �� م= �ه� �0 ن���� ا�'�ف ت����b�� �a� 7= اR8�ار ا�

 )214( .�7م آ���A أ�Yل ا���آ� �)�اد ا����ن         ج�اء 

� ا��أ��= ا�)�ب��= ب�f اgث�ر ا���م�، ح�� ت-�i ب��A]3 �0 د�7ى و ���تC 7= ا8#4 بVح

��ا�)Tو��� 7=Oت jر و ��)�a3 ا��Aو(�ع ا� �Oا����ن م�   �Oم�       l��O�اF0$س، و ه� م� ���3 ا�

�� ا����ن 7Oأن�� د�7ى م�ن��ا���ن�ن� ���7ى ت ?� . =Oو���d4ه ��Y�[-ب �ن)� ���Aا� B�Aا���7ى ��� ا� Z

= (�ن�ن R13 214( .1967 ج�����( 

� م= ذ  d�0;ن ه!�ك م=و ب�� D�4ا��4= أ��وا ه =���[ا ا��أي آVم�Jل ا8س��ذ ا��آ��ر م��  ا�A���ء ا�

  م= (�ن�ن ا����رة02��ة  /  i!� 704 ا��دة�م ب�� ا���� ت'���� �نX�ا 8ن ا����ن ا��� �� : "ت��0` س��دي

� ن���� �-'V و(�� ت�� ت����b�� �a�، 0;ن1999 ا����� �)!� ا�]�ي ��k م!�� �0 إدارة ا���آ�  �!�V �0 ذم

�رت��و ه4ا ا�-'V أ�� آ�نj درج�B ب��ط أن ��Oن �B دور �0 ت�(l ا���آ� 7= ،  ا���]����       C م)Tو��

��ة (�3 ا���(l ا��k0 م3J س�ء ا$دAآ� و ت)����� �0 ا��ت ا�����      7= ا��k0 م� ارة أو إه���� �0 ت�ز�k م!

��اض م= ا��!�ك و �� ت)�'k س�اد ا���وضأد)I214( ."ى ب�� إ�? ا( 

0�� اس�!� . -�X!� kaم #�ص دk0 د��ن�� � 7= ا���� �0 ش�آ� ا�)�ه� م)Tو���أم� ا��أي ا����3 بVنو

� 7إ�? أنOب�$دارة  ا�� �ه� إF0س ا���آ� و ��7 و �  I ب� م= ت�ا0� ش�و
�ب��)Tو����? ا���� أو ا����

=7 ����Yب�،  ت)��� #]�م��أI �a�7? إدار            و أ� �ت�� م� أدى  م= �Yور #'V م= ا��-i ا����

 )214( .إ�? ش�� إF0س��

ن�� (��!� �7? إه�ل ا�����= �0 إدارة و (� ا7��� ه4ا ا��أي، �7م آ���A أ�Yل ا���آ� �)�اد د��

م� ح)C  اه4 وو (��!� أ��a �7? (��م F7(� ا�)���� ب�= ا�-'V و �7م آ���A ا��ج�دات �)�اد ا����ن، ا���آ�،

NO7 ?�7 ا���ن�ن و )214( .1985 ج�ن�A 25 ا���ن�ن ا����ري ا�A�ن)� ا�Tرخ �0 م= 180 ا��دة ج�ء �0

ا�4ي اش��ط ت�ا0� (��!��  و،99  �0   ا��دة1967 ج����� 13                             �0 ` ا�]�درا�)�ب

��� )214( . ا����ن 7=ا�-'V و F7(� ا�)���� ����م ا�)Tو��� �7? �7ت` ا�

Zت��I�7? ه4ا ا Cت�� م)Tو��� ا���� ن���� 7= �7م ب4ل 7!��� ا��ج3 ا����i �7? إدارة  أنو �

��ض و ب������ B��7 إث��ت أنB ب4 ه� م)Tو��� ت�]B م)Tو���ن و أا���آ�،Aل 7!��� ���� ت��م �7? ا�-'V ا�

�-�i م=�� i��ج3 ا���دي و ا���ا�Z4و��� هT(��ة ت�م� 7= )214(،  �7? �7ت�B ا����ة ا�� �0 ح�= أن�� م

 )214( .ا�)Tو��� ا��ن�� و ��� #]���Y ت��ه� 7= هZ4 ا8#��ة

�� ا����ن ذات 
����  و ا����3 أن،ا��اج{ 0��� و (�aء !� ن�3 إ�? ا��أيو ن�= م= ج�ن�Oد�7ى ت 

�� 7= د�7ى ا�)Tو��� ا��ن�� ���Y�[-0 هZ4 ا���7ى ح�� اس�!� ه4ا ا��أي إ�? �7ة ح��، #��Y ت

!�ح و0�� ���ا�7 ا�)Tو���!�ح و0�� ��� ب����رن� مk ا�����f ا� ب�ا�� .]���� ا���ت���? �0 ا�����f ا�



                                                                                                                                                                                       

�ف ــــو اR8�ار ا��� ����ه� ه4ا ا�����f، و �0 �#� ا�'             ا��` �0 
�C ا������Y fحC م= 

Bم ب�O� )  214 (.م]�� م��× ا�����f ا�

 

 Oأو :Yــــــــــــــــــ���/� ا�]�در ا�A�ن)�ا����ري  م= ا���ن�ن j183 ا��دةن] : 
حy ا�_�� y�5 18 ا�

 م= ا���ن�ن ذاتB 180، أ��Yب ا�]�A ا�Vه��ن (�ن�ن� ب'�C ا�����f �7? أس�س ا��دة �A1985  ج�ن�025 

��� ا����ن �7? س��3 ا��]� و هOت C�
 k0�ب =�A�O= ا8ش-�ص ا�a�ا���� : ا�

���a�ا�L'administrateur judiciaire   =�!وآ�3 ا�ـــــــــــــــــــــــــــ�ا�Le représentant des 

créanciers          �'-ا� C)ا�و م ،Le  commissaire a l'exécution du plan ، )214( و  

�A[�    Le procureur de la république. ، ووآ�3 ا����ر�� liquidateur  Leا�O�وآ� ���ز ��

 ،��(Aم= ت���ء ن �a�أن ت)ا) 214 C�
 ��� `�� I ���0 =�����f         �7?  و�O= دا�!� ا���آ� أو ا�)�ه�

�a�ر�= ا8س�س��= م= أ#'�ء ا$دارة ا��� أدت إ�? ��7 ا���آ� 7= � م= أن�� ا�d�دة ب���أس�س هZ4 ا�

�، و Fa0 7= ذ�D  ا���ء ا�f��A م= �س�اد د��ن�� و0�� ا�)�ه�= ح��� �0 اس��داد ا���� اIس�� 8س�

 ��A[��a�ر إم�Oن�� ا�'���� وF# ?�7ف د�7ى ا�)Tو��� ا���]���� .ا��0 ا���ا�7 ا���م� ت��3 ��

ب������f 7= ا�a�ر         ا�4ي أ�YبB إذا م� تO= م= إث��ت Y�!7� ا�)Tو��� م= #'V و R�ر و أ#��ا 

 )F7 .)214(� ا�)����

 


�ـــــــــــــــــــــا :�ار ا��1 �+��ه: ث
ن���/�
 ا� :�[����� ت���a آ3 إذا آ�نj ا8ح�Oم �0 ا�)Tو��� ا�

�B ا8ول م= #)�رة ���j بB و م� �0تB م= ��� �Y�!7� ا�a�ر ا�4ي ��` ا��ا�= ب���B ا��دي و ا8دب� و ب

 ��O��� ا����ن I ت-i س�ى ت���f ا�a�ر ا��دي 0�\ م= #Fل إ��ام ا���� بOأن د�7ى ت Iإ ،C(آ

O= م= س�اد د��ن���� )214(. ا���� �0 م�ج�دات ا���آ� �

�� ا����ن I ���� م� �0ت ا���آ� م= آ)C ن���� ا$دارة  O�0 د�7ى ت Bم ب�O�وأم� ا�����f ا�

3 ه4ا ا���� ب��!)�� O� �0 ا$دارة      و V'-ا� ����� 0�\ ب��ار ا���� �0 م�ج�دات�� ن��� B!O� و ،�c
ا�-�

 .ا��� ت){ ب)�اد ا����ن

������رف و �O= ا���ل �0 ه4ا ا�]�د، إن م��أ ا��f ا���ب� �Y�!7 3O� ا�a�ر               و ا�

 �Oم� k����           ا����ن، ح�� تOم د�7ى ت��Aا م= م����B��7 �0 د�7ى ا�)Tو��� ��� أم�ا م)

 I ������B ا���� م= د��ن ا���آ�، و ذ�D ا���ا���Rع ب)�'� ت������ واس�� �0 ت���� م��ار ا���= ا�4ي �

� ا�!�ka-�f ��(�بO214(. � م� (  



                                                                                                                                                                                       


|�
� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�_�� ���: ث��/�= ا�����k ا����ري ا���ا��ي م]�� م��× : � ا�a�� ��

� ا��دة O�0 ح B[# �(ن�Aا� k����� #�ص، �0 ح�= أن ا�Oح Cج� 25 م= (�ن�ن 03��ة  / 180ا�����f ب

 �Aن��1985ج�ن�a�0 م ja) �� أن ا����× ا���Oم ب�� �7? ا���� وA�� ��0��ة ا8و�? م= هZ4 ا��دة ، و ا�

 ��A[�� ا��!4�A ����7 و0�� ��'�ق ا���دة �0 #'� ا��)���، و �0 ح��� ا����=؛ و ��� ����ت�#3 �0 ا�4م� ا�

� ت�ز���� �7? آ3 ا��ا�!�= ()� d�م�ء�� ����a�م ب�� ) 214(. ا��O��7? ا�����=  إذن 0���× ا�����f ا�

O= أن � I زم�، وFا8ح�ال ا� C(ف ���0 ح�[�� ا��ت�#3 �0 ج�k ا8ح�ال إ�? ا�4م� ا����� ����آ�، و�

  )214(:  نA�ق �0 هZ4 ا����� إI ح����= ه� آ�gت�

•  �'# �0 ����7 `A�� ا��!4�A �7? م��× ا�����f و0` ا�'�ق ا���0 ح��� اIت�Aق �7? ت)��� ا���آ� �

�(� .��ا�

� د#�ل م��× ا�����f آD�4 �0 ا�4م� ا����� ����آ� ث� ��زع  •�و �0 ح��� ا��]��A ا������a ����آ� �

 . �7? دا�!��� و0�� ��)� ا�b�م�ء

�� �Y8ل ا���آ� Oب� ت�Jو#�YF ا���ل، 0;ن ا���× ا���Oم ب�R B ا�����= أو ا�����= ب�$دارة ��� ب

�� إث� ا$دارة ا�)�Fa0 ،�c �7? أنB ت����a ���ا�!�= 7= اR8�ار ا��� ���j و م�ج�دات�� ا��� أ�Yب�� ا��

��0��× ا�'��C بB �0 هZ4 ا���7ى I ���د ب��ار  ،�ب�� م= ج�اء �7م آ���A أ����Y �)�اد          د��ن�

3 بB م�ج�دات ا���Oا�4ي ت ×���آ� ا��� آ�jA ا����ن ا��� ت�3b ذم�          ا���آ�، و �B!O ���د ب��

��� �)�اد د��ن����Aس 7= �7م آF0$214(. ا( 

   ����و ب!�ء B��7 0;ن ه4ا ا���× I ��#3 م��ش�ة �0 ا�4م� ا����� ��اk0 ا���7ى، و �B!O ��#3 �0 ا�4م� ا�

 ) 214(. ����آ� ث� ��زع �7? ا��ا�!�=

�Y �Oن)�� �0 ح�Aس�ي ا��0 �Oى م��� ن�0�� 3در 7!�� ب��ر�¯ و (� �a) �0 ه4ا ا��Vن، �7? م(

��م ب�� ا���� ا�4ي ارتV'# CO �0 ا$دارة1994�� ��و ح�� أن�� I تV#4 �0 . ، 7!�م� ح�دت م���× ا����ن ا�

 ��!O� د�= دا�= م��=، و k0ب� ���� �7? ا�Oت� I آ� ��ا�= م��=            أي�ب�� ا�� �!��ا7���ره� ا����× ا�

7���ر درج� ا�-'V ا�4ي ارتB�O . = دون ت-]�iت��مB ب�k0 م��× م= ا���I4 ب��= ا#Vن��ه� ت Dذ� �dو ر

O= ا���ام م��� ا���� و ا�!)�� ا��� س�ه� ب�� �0 ح�وث �7م آ���A م�ج�دات ا���آ�، و م= ت� 0;نB م= ا�

 )214(. واح� ارتV'# CO �0 ا$دارة ب3O ا����ن ا��� ��7ت ا���آ� 7= د���0 ب)�C ن�i م�ج�دات��

  �������7� ن k)ر ا��ا�aا� �ا��ا�!�= م= أج3 ج� f����و �-��l ه4ا آ�B 7= ا����× ا���Oم ب�� �

� ب�� �7? ا���� آ��اء �� و(k م!B م= O�� ×���أ#'�ء ا$دارة و0�� 8ح�Oم ا�)Tو��� ا���]����، Z4�0 ا�

  ،�������أ#'�ء، و ت�Oن م)���� 7= ا��-i ا��!�ي F0 ت�#3 ذم�B ا��� ���� ) 214(. و إن� ت��? �0 ا�4م� ا�



                                                                                                                                                                                       

�� ا����ن دون أن �-]�� ب!�Xم (�ن�ن�  O�7ى ت�� }�و ب��!)�� ����ع ا���ا��ي، �O0ن م��د ت�

 إذن ه� ��)j )214(.#�ص، إن� ت'�` ����7 أح�Oم ا�)Tو��� ا��ن�� ا��اردة �0 ا�����k ا����ري ا���ا��ي

��م� ا�!]�ص ����7         �0 ا������ ا���م� و إن� ش���� ب�� مk ب�f م)Tو��� م�ن�� ح)C ا���ا�7 ا�

��ة و ه� م� س!�!�و�I        Bح��� .ا�-]��i ا�

�� ا����ن ه�  Oآ� �7? أن ا�'���� ا���ن�ن�� ���7ى تT� �(ن�Aا� B�Aا� �����d و ت��ر ا$ش�رة إ�? أن

� م= إ��bء (��!�� ا�-'V وd�ص ب���# kب�
 م= (�ن�ن F7 99(� ا�)���� ا�!]�ص ����7 �0 ا��دةذات 

1967 V'-وج�ب إث��ت ا� F# =ن�� م� �0 ح` ا���� و ا��ج�ع إ�? ا���ا�7 ا���م� ا��اردة �0 ا�)Tو��� ا�

و �O= ن�� دا�� م� ��� هZ4 ا���7ى و ������ ذات . 1985 ج�ن�A 25و ا�)����                       �0 (�ن�ن 


�ب 3[Aب�� �[�-� ا�O��Y�[# k م��b� ���7ى ا�)Tو��� ا���]���� س�اء م= ح�� م���7�R أو ا�

���0، أو �YحC ا�]�A �0 رFa0 ،���0 7= ا���اء ا���ر �7? ا���� ا�4ي �� �)�د م���× ا�����f ا���Oم 

�]��A ا������a، و ه� أم� B��7، و ح�? و إن آ�ن ه4ا ا���اء ه� إم�Oن�� #B7�a $ج�اءات ا��)��� أو ا�

�          اF0$سO214(. ج�از�� �7? م�( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا���ع ا�|
ن1

����_^� ��ى ج�از ا�+�v ب�� د��ى ت)��� ا����ن و د��ى ا����و��� ا�

 

�� ا�����ن �7= د��7ى ا�)�Tو���                 Oب�= د�7ى ت ��Fف ا����#Iم= ب�� ا �![�# �����[�� ��0 ا����ن�ن     ا�

إ��? ا��)��ؤل   . ن��اح ة            �7= ا��Jن��� م�= ��7    ا8و��?  ا���7ى  إ(�ار ا���aء ا�A�ن)� ب-]���Y  و ا��ن�،

�� م�ج�دات ا���آ�        �ء ���ز ا���  7� إذا آ�ن  O� أم �����= ا�����ء    .  د��ن��� آ�م���؟      )�اد� إ�? ا�'��` ا�-�ص �

�����f م�� ���` ب�����آ� م�=                � �����[�� #)��رة و م�� �0ت��� م�= آ)�C ن�����          إ�? ا�'��` ا���م �0 ا�)Tو��� ا�

�= ب�$دارة و ا��� �'�` ����7 د�7ى ا���آ������ �c
 .؟ ا$دارة ا�-�

و ��ج�ب� 7= ه4ا ا��)��ؤل ا(�j�a ا��a�ورة ا��'��ق ���'��ر ا�������� ا�A�ن)�� ا��4ي ش���تB د��7ى                      

                               B��A�0 إج�ب�� ا� �ا8ث ��X7 B� ن)�،  و ا�4ي آ�ن�ا����ن �0 0 ��O��7?             ت B�!م fب�� ���B�!7، ����0 أن اس�

             ��ج�از ا��k ب�= ا�����7= �7? أس�س #]���Y ا8و�? �7= ا��Jن��� و ا#��Fف ا��a�ر ا��4ي ت���ف آ�3 م!�

Ba214(. إ�? ت��� ( 

 و ا7��� ا���f اg#� م= ا�B�A، �7ول ا���ع ا�A�ن)� 7= (��!�� ا�-'V               و ا�)���� �0 

�� ا����ن و ا���دة 1985 ج�ن�A 25 م= (�ن�ن 180ا��دة Oب�� د�7ى ت ��� ب�Jب� إ��bء ا�-]���Y ا��� ت

إ�? ت'��` ا���ا�7 ا���م� �0 ا�)Tو��� ا��ن��              �7? ا�����= ب�$دارة �0 ا���آ�، �D�4 0;نI B ���ز 

�]�ر �7?)Iا C�� ب�= ا�����7=، و k و0�� ����اT(�� �7و��� ا���]�� إ�? 
��` ا�إم�Oن�� ا����ء إذن ا��

 )214(. ا���م�

  .و �!��ض �0� ��� رأي ا�B�A و ا���aء ب-]�ص م�ى ج�از أو �7م ا��k ب�= ا�����7=

  

Oب�� :أو v�+ــــــد� ج�از ا������_^�ات������d B ا�B�A وا���aء : ى ت)��� ا����ن و د��ى ا����و��� ا�

�0 وأس�س1985O� B ج�ن�A 25      وه4ا (��Y 3ور (�ن�ن)214 (،=ا�A�ن)� إ�? ج�از ا��k ب�= ا�����7 = 

� وا�a�ر ا�4ي ت��ف آ3 د�7ى إ�? ج��Zا#�Fف���O� 214(.  ا�'���� ا���ن�ن�� ( 

�� ا����ن آ� ذآ�ن� �0 ا�A�ع  م)Tو��� ا���� 7=إذا آ�نj د�7ىو Oم=             ت l��ا�)�ب` ت-

��� 7= د�7ى ا�)Tو��� ���
O= ا�FOم B!7ا���]����، ��0 تح�� � Iم #�ص وه� م��X!� ka- �0 Iإ 

kaت ��7? ارت�Oب ا���� #'V �0 ا$دارة ب��د             (��!� (�ن�ن��  هZ4 ا���7ىح��� اF0$س، وآ

��� إ�? ا��� ا8(]? ������f،  ه4ا ا��� ه� سوح�� أن ه��0) 214( ،��7 �0 م�ج�دات ا���آ�ح�وث 

����� أن هوح��� ka-� ��#8ع4ا ا�R�� ا�Oم� . 



                                                                                                                                                                                       

� ه� إFYح  إن� ه�F7 F0�0(� ��� ب�����ن،" د�7ى ا���آ� " أم� �0� �-i د�7ى ا�)Tو���  

B��0 7=  آ)C ���، وI �]�{ ا���� م)TوI م�ن��، إI إذا ن�� j ا���آ� آ-)�رة م���� أو ت�Yj��AبأأR�ار 

 B��7 ا�)Tو��� ا��ن�� ب3 ه� � ا���� و ه� ا��آ= ا8ول ا�4ي ت��آ�a�ر ش�ط �)�ء���R�ر ����آ�ء، 0

Bم ��� ب�ون��) I و Baو��� م= أج3 ت���T(��جC إث��ت ا�a�ر (�3 ا���� 7= .ا�4ي ت��م ا�(� D�4و� 

Oوه3 ه!�ك راب'� ارت V'-�� ���       و أ��Yب ا�]�A )214 (س���� ب�!�� 8نI B م)Tو��� دون #'V،�ب ا�

3J ا���ن�ن� ����آ� أو ا��ا�!�= أو م= ا���� ا$دار����0 رk0 هZ4 ا���7ى ه�]�        ا�- )214( . ا�

�? ا���� ب��ا�7 ا�)Tو���  أو ا#���ر ا��ج�ع إو�7? ه4ا ا8س�س �O= ا��k ب�= ا�����7=، 

�aأ� l��-� Iن�ن�، و�) kج� أي م�ن�� F0 ا����ن ��Oك د�7ى ت�وت ����[�� إذا آ�ن ا�-'V �0 ا�����7= ا�

  اIت��Z بVن ا�'���� ا���ن�ن�� ���7ىوأ�Rف أ��Yب ه4ا.�اح� �7ة أR�ارواح�، �0O= أن �)�C ا�-'V ا�

 =7 �����م)Tو��� ا�Oسد��ن تF0$آ�  �0 ح��� ا�ور (�ن�ن  ا���Y 3@ �0 ��b�25 �� ت �A1985 ج�ن ،

��� م= ح��  ا�A�ن)��b� م= م�(l ا�F��B�A(� ا�)���� I ا�� ا�-'V و��b�;0ء (��!���
 ��Y�[# i-� ��0 

 ، ���0 �Oت�� �7? ا����ح�? ب�� �Yور ه4ا ا���ن�ن �O= ا��k ب�= �D�4 ا���Rع ، ا�)�C واgث�ر ا�

 ) 214( .ا�����7=

 

 
 م= ا�B�A و  ��ى ا���f:ى ت)��� ا����ن و د��ى ا����و��� ا��^_���� �ــــد���م ج�از ا�+�v ب�� : ث
ن�

�دا �7? �� ا�!�f ا�A�ن)�� م= �7م ج�از �ما���aء �7م ج�از ا��k ب�= ا�����7= ا7Oم� B��7 ت��� اس

��Oب�= د�7ى ت k� ت�ا0�،  ا����ن ود�7ى ا�)Tو��� ا��ن��ا����
ت ش�وط ا���7ى وا��� ��C اس����ده� 

 )214(. ا8و�?

  Dذ�`��
��7ى $FYح اR8�ار               ا��� ت�ت�j �7?  م��ش�ة ا�إن وج�د نi #�ص ���د 

�a�ر أن �اجC ت�ا0�ه� ����ءا�3�0 م�، و ��R{ ه4ا ا�!i ا���وط  إ�? ه4ا ا$ج�اء، N��0 �0 ام�Oن ا�

��
��` ا���ا�7 ا���م� � D�(�=���7ب�= ا�� k، ��0-�ص ���� ا���م، وم-���A ذ�f�� D ا�a�ر            أو ا��

 ) 214(.   (�ا�7 ا�)Tو��� ا��ن�� �7? آ3 ا�)Tو���ت وه� أم� م)������!� ت'��`

���� ب]�ور ا����ن�ن ا�����ري    (��!�� ا�-'V وF7(� ا�) أ�b?و أآJ� تF�[A، إن ا���ع ا�A�ن)� 7!�م�    

���     ، 1985 ج���ن�A 25ا�A�ن)��� ا���Tرخ ���0  O�� ���������ج���3 إدان��� ا������ أم���ا #�����R 8ح���Oم ا�)���'� ا�

�وا��]� م!�B ا��-l��A م�=       . م= #'V، وR�ر وF7(� ا�)����            آ�Y�!7 �0� ا�)Tو���     ث��ت�Rع ب�� إ  ا�

  .1967 ج������  13 و   1940 ن��0��    16 (��ن�ن�    ش�ة ا8ح�Oم ا�'��� �7? ا���� ب��� أن آ�ن�j م���دة ��0 @�3               
)214( 



                                                                                                                                                                                       

�B�� N��� =���7 ����0ة ��0 @�3 وج��د       و ب������ 0;ن ا����ء إ�? 
��` ا�)Tو��� ا��ن��� أو ا���k ب��= ا��             

� ا��دة  O180ح           k�)ت�'��3 ت'������ ��0 ا��ا ����� ا�����ن، ��0Oن)�� ا�-��ص ب���7ى ت�Aري ا�����.  م= ا���ن�ن ا�
)214 (                        ��[��� I و ،f������ م��ار أآ�� م�= ا��� }�� و ه� م� ���3 ا��ا�!�= ����cن إ�? ا���ا�7 ا���م� و ا��� ت

    �!��ي        و ��O= أ���a م�� �0ت�B م�= آ)�C و آ�� ���0� ����ا�!�= م��ة ت���دم أ
��ل،                          �7? (�� د��ن ا��-i ا�

وأ����a م��= ح����            ت����� ا�)���'� ا���������� �������R ���0 إدان��� ا������ إذا ث���j ���0 ح���B أرآ���ن ا�)��Tو���                

 )214(. ا��ن��

� ا�!�f ا�A�ن)�� ه4ا ا��أي و اس���ت �7? �7      Oب�= ا�����7=، و أن و (� أ��ت م�               kم ا��

           \���0 ����Oس ت�F��0$���0 ح����� ا                   �����!�ا�)��Tو��� ا��ن���� ������ي ا�����آ�ت و ا8ش��-�ص ا�

���� ا������نOد���7ى ت jت!�و��� ������� ا���!�f ا�A�ن)���� ���0 .                         ا�!]���ص ا�Oم� ���aأ� j��a) و

ج�از ا��k                 ب�= ا�����7= إI �0 ح��� ��7 ذووا ا��Vن �0 إث���ت ا��!�i                  أح�Oم �Yدرة 7!�� �7م     

 )214(. �0 أ�Yل ا���آ�

�� ا�����ن إI إذا ث��� ا����� م�= ج��اء                       Oو0�� ���7ى ت ���� إدان� ا�O�و ا3Y8 ا���م أنI B ���ز ��

                    ه��4ا ا������، �0;م���Oن�� ���0 ه��Z4  ا8#'���ء ���0 ا$دارة، ��0;ذا ���� ���O= ب�س���'��7 ذو ا����Vن إث����ت   

ا����� م)�ء�� ا���� و0�� ���7ى ا�)�Tو��� ا���]�����        ب;ث���ت ا��a�ر ا��4ي أ��Yب�� م�= س��ء ا$دارة و           

��تC 7= هZ4 ا8#'�ء ز��دة �0 د��ن ا���آ�� ��� و ا��������                 و �� ��X!� )214(. #�ق ا���ان�= ا�

� ا�!�f ا�A�ن)�� إم�Oن�� ا����ء إ�? د��7ى ا�)�Tو��� ��0 ا����Iت ا���� I ت���ا0� ����0                         Oم� jو أب�ح

              ���Oس، ����0 ت�F��0$آ�             ���0 ح����� ا�د����ن ا���� ����O��7= ت �����ش���وط ت'����` د���7ى م)��Tو��� ا�

� ش�� إF�0س ا���-i ا��!��ي، F�0 إذن ����ز ا���k ب��= م)�                    O�� ���0ت ا�)�ب�[�Tو��� ا����� ح��ل ه�Z4       ا�

���� ا������ن                   و أ����a ا���ا���7 ا���م��� ���0 ا�)��Tو��� ا��ن���� ��7= ا����08ل      Oا����08ل و0���� �����7ى ت

����(Aن.     k��a-ت I اءات 0;ن�����ح ا$ج�������� ا0��Oور ح���Y �0ت ا�]���درة ��7= ا$دارة  ب�������[�أم��� �0��� �-��i ا�

�� ا����ن ، و      Oب��7ى ت �����إن� ت-ka ����ا�7 ا���م� 8ن�� ��)j س�C �0 ن���ء ح����      ا�����       �ح�Oم ا�

B!ت��� م j214(. و إن آ�ن (����[�� .�D�4 ���ز م)�ء�� ا���� و0�� ���ا�7 ا�)Tو���      ا�

 1985 ج�ن�A  25 م= ا���ن�ن ا����ري ا�]�در      183و ن�� ا���ع ا�A�ن)� (� ح�د ب�جC نi ا��دة           

�� ا����ن �R ا����           �7? س��3 ا��]�، 0;ن ��� ��O= راk�0 ا����7ى                            أ��Yب ا�]�A �0 ر0   Oد�7ى ت k

                  و أ��a �0 ح��� إث��ت ا�a�ر ا��-]�� ا��4ي و(�k ج��اء           ) 214(.م= ب�!�� 0;نI B ���ز م��ش�ت��     

                       k�0�ر ب��aح ه�4ا ا�F�Yأو 7�����، ����0ز إ ���ت�]�� jا��-]�� س��اء آ�ن� ���د��7ى ا�)�Tو���    أ#'�ء ا�

��� ا�����ن                  و               ) 214(. ا��ن��Oد�7ى ت �  إذن �O= ا���ل أن ه!�ك د���7= ت��R k0 ا���� إح�اه

 .ت�Oن م= 
�ف وآ�3 ا����A)� و أ#�ى د�7ى ا�)Tو��� م= ج�نC ا��ا�!�=



                                                                                                                                                                                       

����ن�ن ا�����ري ا�A�ن)��      و ن�ى م= ج�ن�!�، أنB �0 @�3 إ���bء (��!��� ا�-'�V و F7(�� ا�)����� ب�ج�C ا                      

� ب�C��� B أن                             1985 ج�ن�A   25ا�]�در �0   �O��0 ح���� ا�� Bأن� ��� ب�������f      آOم���م ب���� ��d �R����0 ،

و م�= ت�� 0;ن��O� .       Bن ا�����f م!�س�� مV'# k ا$دارة و م�ى م)Tو��� ا���� 7= اR8�ار ا��� ���j ا��ا�!�=              

���ر أو اIزدواج                    #Iا =O�       k�! 7= د�7ى ا�)Tو��� و #]��Y �0 @�3 ��7م وج��د م��نk (��ن�ن� �

 .ذ�D                         إI أنI B ت)����Z آ���

��l أ��a ا��kR �0 ا���ا�� B�!7 ��0 ا����ن�ن ا�A�ن)�� ا�����ري (����Y 3ور (��ن�ن                -� I 25و  �Aج��ن 

������        و نi ب�ج  .  7!�م� أ#4 ب���!�� ا�-'V و F7(� ا�)����       1985C ن]�ص ا���ن�ن ا����ري ا���ا���ي ا�

ب��)Tو���، �7? أن م)Tو��� ا�����= ب�$دارة م= أ�a7ء م��N ا$دارة وا�����= 7= ا����ن ت�Oن �0 ت��`                

 )214(. ح��� اF0$س أي وج�د ا���� �0 م�ج�دات ا���آ�

�� ا����ن، 0;نC�� B ا����ء إ����          Oوط د�7ى ت�ت ش�و إذا ت�ا0    C�(ده��، و ه�� ح�A              ب

                                   ��� ا�����=                   ب)�اد آ3 ا���� �0 م�ج�دات ا���آ� بO�رأ�!� ا�Y8{ ���ا�!�=،  0;ذا أ��مj ا�

                k�)ر ا��ا��aا� �ج�� �O!�� م= س�اد ج�k د��ن��، �O�0ن�ا                (� ح]��ا �7? آ�3 م)�����ت�� وم�= ت��

 .��k0           د�7ى ا�)Tو��� ا��ن�����7� و I م��ل 

�� ب�;��ام ا����� ب��k0 ج��ء م�= (��� ا�����                           ��0 م�ج�دات���             O�و أم� إذا (j�a ا�

إ7�I م!�� �)�'��� ا��������، 0;نB ���ز ���ا�!�= ا����ء ���7ى           ا�)�Tو��� ا���]����� ����� ج��ء م�=                             

N�� ر ا�4ي�aا�����[�� . ه!�ك م�نk (�ن�ن� م= إ(�م�           د�7ى ا�)Tو��� ا�

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا����y ا�|
ن1

�وط ���و��� ا����� �� ت)��� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������  
 
 

            l��j م-Xن                 ����  و،ا���ان�= ا����ر�� آ���A تVس�N ش�آ� ا�)�ه� و آ���A                    جk رأس�

�]�د��   نX�ا 8ه�� هZ4 ا���آ�ت     )Iا kر��� ا��O�ى، و �R�ورة م!���� ا����رة ��7?                          �0 ت���` ا�


c!�ن �7? ح)= إدارت��     Iار، و ا��                0�� س!j م-��l ا�������ت ا8ح�Oم ا���� ���C إت�����7           اIس

  )214(. اف ����7 و ر(�ب����0 إدارة ه4ا ا�!�ع م= ا���آ�ت         و آ���A ا$ش�

 �7? وجB ا$ن�A�اد أو       ا�����= و���0 ا�����ن ب�$دارة �0 ش�آ�ت ا�)�ه� م= أ�a7ء م��N ا$دارة                    

م��� ��7= ا�-�����Aت ا��س���  � م�ن���� ات����Z ا�����آ�                           أو ا����b�، إ و��= م)��Tو��Tم)��ب������aم= 

�� ا�'��� ب�8ح�Oم ا�������� أو ا�   �X!��   ت)����                          أو 7= ا8#'�ء ا��ت��O أث!��ء                   �O�� ����
 �ه

 . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي23 مO�ر 715ا��دة 

�إ�0���R إ���? ا�)��Tو��� ا��ن���� ا�����رة ���7? ا�������=،    و      ��Xين�ع ا���ا�������  أح���Oم د���7ى          ا�

   =7 �����  م)Tو��Oس   ا�تF0آ� ���ن �0 ح��� إ�و  )214(، �0 م��دات��                ��ج�د ��7 ا�� }a�م�=   �

�م م)�Tو��� ا�����   ��  �� ش��وط ث�Fث    R�ورة ت�ا0�             ا�!]�ص ا���ن�ن�� ا��اردة �0 ا�����k ا����ري 

�����7� ه��Z4   �= ت�ن                    ا�����آ�، و �-��i ا�����ط ا8ول ا8ش��-�ص ا���4    أو ا�������= ��7= د���   `���'

 ا���آ�، و ����` ا���ط ا�����J ب���م آ����A     إدارةR   V�ورة ارت�Oب #'    ب�ج�ب  ا��Jن� ����` ا���ط  وا8ح�Oم،  

 .م�ج�دات��،  و�!��ض �0� ��� هZ4 ش�وط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا���ع ا ول

 ��Y ا�^
27 بkدارة �آ� ا���
ه�� ا������ 

 

ز �ج�  م�= ا����ن�ن ا�����ري ا���ا���ي (�� أ          224 م�= ا���دة      �A���ة ا8و��?   إذا آ�ن ا���ع ا���ا���ي ��0 ا                

، و (��     ت��ر��� #]���Y    � أو ش��آ             ش�� إF0س آ3 م��� (��� �7? إدارة ا��-i ا��!�ي ��7? ا����م            

7���ل ت��ر���� �]�����B ت���j س����ر                    ���0 أم�ا����� آ��� ���� آ�ن��j أم�ا���B ت]���فVأو (���م ب ،���Y�-ا�

�ل ا��-]�� ا��!��� �. ا���آ��� .���آ� ا����ر��أو أ#��ا تC7F                     و ت�)l �0 اس

� ���د �0 @3 ا��دة      ا���ع ا���ا��ي  ن    و آ� ذآ�ن� س�ب��، أ         �   ZF74آ�رة أ.  ن'�ق ا����� ا�)�Tول      ا�

 }�'[أو  و ا�Le dirigeant de droit    ����A                    ، ح�� ���3 ا����� ا����ن�ن�   �7م�إن� ج�ء ا�

��  Apparentس�اء آ�ن @�ه�ي   Le dirigeant de faitا��ا(�� �   ، س�اء آ�ن مVج�را Occulté أو م)

Rémunérés  ج�رVم ��d أو non  rémunérés  و ا�4ي م= شV    l�)��        نB أن �Tدي ب���-i ا��!��ي إ��? ا�

k07= ا��.  

�7= ���                          و����� ش�آ� ا�)�ه� بJO�ة ا�)�ه�= ���0، ذ�D أن ا���ع ا���ا��ي آ��b�Z      م�= ا��ت

              ، ��ن إ�? ه4ا ا�!�ع م= ا���آ�ت و إن آ�ن (� وk�R ح��ا أدن�? ���X!� =�4ح� أ(]? ���د ا8ش-�ص ا� ka�
�]�د          ) 214()Iا���م �0 #�م� ا � ا��
!� و ات)�ع دا��ة  ن��
B       ونX�ا 8ه�� ا��ور ا�4ي ت���B ش�آ�ت ا�)�ه

����7 ���0 ا����ول ا�������J و أداة 0�����ة      ��]���دي و اIج)Iر ا���'�، 0���� أj����Y ���7مF أس�س����            ���0 ا�

��3 ا���و�7ت ا���O�ة ��k ا��#�ات      ب�3O أس�� و س!�ات ���� .)214(  

��a? ا���دت�=              0�� ح��د ا����ع      �م�= ا����ن�ن ا�����ري ا���ا���ي         28م�O�ر  715 و   27 م�O�ر    715ب

�� ا�����ن م�= ح��� ا8ش�-�ص             O7= ت ���  ا$دارة و أ��a7ء م���N  ب��a7Vء م���N  ن'�ق د�7ى م)Tو��� ا�

 . ا�)�ه��ت                     ا�����= و آ3 (��� ب�$دارة �0 ش�آ

 

Oدارة   ــــــــــ�+:  أوpا r� :  أن   �cا$دارة ه� ا��� Nم��                                             ?��� ا����)�� ا��� ت

ب����  . ` �d�ض ا����آ�  �� ���                  ا�)��ه�= �              ج����  �7=  ا���آ� و ت!4�A ا����ارات ا�]��درة         ت)���

�k ب��)�'� ا�����A �0 م�رس�      ��k        .شTون إدارت��                   ��ب��)��'� ا������     و إذا آ�نj ا����� ا���م� ت

                         ر(�ب�����  م��ش���ة إI أن ا�����د ا������3 ا���4ي ت������B م��= ا�)���ه�= �����ل دون                   و ا�)����دة ا���ن�ن����

 $دارة ش���آ�                N���� B ا�!���ذج ا��ح���� و ح���� أن�� ) 214(. ���7? ش��Tون ا�����آ� ب]���A ج����� و ������0  

 B!O� ،����3J ا�FOس��O م��رن� مk ا�!�ذج ا�����ا�)�ه� )214( . �0 م��N ا�����= ا�



                                                                                                                                                                                       

       iدة       و و0�� ن� م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي، ����? إدارة ش�آ� ا�)�ه� م��N إدارة ��l�V            610 ا�

���� ا���م��    ت!�-�C ا   و ��7? ا8آ�J�،                        م= ثFث� أ��a7ء ��7? ا8(�3 و م�= اث!�� ��7� ��a7ا                  ��

       =�� ��0 ا����ن�ن ا8س�س�� دون                       ب�$دارة،            ا��Vس�)�� أو ا����� ا���م� ا���د�� ا���������a7 و ت��د م��ة

�� وI ����ز . م= نNA ا���ن�ن611                  
��� �!i ا��دة   أن ����وز ذ�D سj س!�ات      )Tم ���a���0   

���وز تأن                � )214( .ةهZ4 ا�

                     C�(ر��)�� ح B���a7ا$دارة م�= ب��= أ Nو���= م��  iدة     ن�����ا���ي،  ا�����ري   ا����ن�ن   ا� م�= 635 ا�

   �������

������  ت��� ت���kذ���D م-�����A و                ح���� �!�-��C م��= ب���= أ���a7ءZ ش����'� أن ����Oن ش-]���  j

       ��aو ����د أ� ،=�����و ����= ه�4ا     . ه�� م�Vج�ر ح)�C ا����ن�ن                    ��0���� ��0 ه�Z4 ا������       .  أج��Z  ب'Fن ا�

� ب�$دارة ا� I ت���وز م�ة      ن��ب�� ا�#8� ��ة ���                ،Bب�-����N ا$دارة أن     آ� ���ز   و ه� (�ب3 $�7دة ان� 

�B���      � و ،j�)آ�                       ���  �0 أي و D�4�� l���-م ��Oأي حV    =�O� � م�= نN�A    636 و ه�4ا ب�ج�C ا���دة         ن ��

 .ا���ن�ن

ب!��ء ��7? ا(���اح ر���N م���N ا$دارة، �l��O              م= ا���ن�ن ا�����ري ا���ا���ي، أن�B          639ا��دة  ت!i  و         

 و آ� ����ز ����N ا$دارة     ،ش-]� واح�ا أو اث!�= م= ا8ش-�ص ا�'�����= ��)��7وا ا����N آ����= �7م�=          

أو �B و �0 ح���� و��0ة ا�����N أو اس�����      . ���Nب!�ء �7? ا(��اح ا�   �م�= �0 أي و(j                               �7ل ا�����= ا��  

B��7         A��@ان ا���م�ن ب�����              ا�A�                 ات-�4   إذا �� و ا#�]��Yت�� إ�? ت�ر�¯ ت��= ر�N ج���� إI ، و ��

�A��-ارا م�) N���دة ا��� ���
 D�4� 640ا���ن�ن NAم= ن . 

ا$دارة و ، �Bم)��Tو��              ������? ا$دارة ت���j  ا�)���ه� ر��)��� �ش���آ ���0 دارة   و �3��J م����N ا$     

    ��bا� kت�� م�)F7 �0 ���J�k ب. ا���م� ����آ� و ��� Zن�� �)�'�ت واس�� ���]�ف ب�س�� ا����آ� ��0 آ�3     و آ

        ���]��  -]�ت ا�)��ه�=، و آ�4ا ا�)��'�ت ا�   ا�X�وف مk م�ا�7ة ا�)�'�ت ا��� �-����� ا����ن�ن �Y�اح� ��

����N ا$دارة و ���0 ح���ود م����Rع ا�����آ�� ���Y�# ����A�Oدة ب��� م��= ا�����ن�ن ا������ري 638 ح)��C م����a? ا�

 .ا���ا��ي

          N���0 آ�3 ا��X�وف                                ���]�ف إدارة ش�آ� ا�)�ه� آ3 ا�)�'�ت        و آ� �-�ل �

 !�ة Y�اح� �0 ا����ن�ن    و مk م�ا�7ة ا�)�'�ت ا�)    . ��و ��رس هZ4 ا�)�'�ت �0 ن'�ق م�7�R       ب�س� ا���آ�، 

����=  و آ��    .  م= ا����ن�ن ا�����ري ا���ا���ي       622 وه4ا ب�جC             ا��دة                  �����ت ا�)�ه�=  ا����ري�

� ت��د إI ب]���d �7م� م� ���و ب!�Xم ا����آ� ��7دة إ��? تA]��3                                  أن FYح��ت م��N ا$دارة   � 

F���[ا� Z4ح��ته��� C���!��                        ج���3 م!���k م�����N ا$دارةأم���= و  و م���= ج����� أ#����ى، .آ���3 ت����دد أو ت)����ؤل ب����Vن�� �

7���ل ا�����k أو ا���� م��=Vح��ت ا$دار���� آF��[ق ا����Aت �������7? 7����رات                  م�= V ب���f ا�]��Fح��ت ا�



                                                                                                                                                                                       

         ���O���O= ت���a���      آ�� . أو ا��!��زل   ا���آ�، أو إج�اء 7���د ا�]����� أو ا��               ���و ه�� ج��k ا�)��'�ت ا�

 )214(. ت�#3 (�ن�ن� أو ن�Xم� FY �0ح��ت ا�����ت ا���م��

�]��� ا�����ام ش���آ� ا�)���ه� ���7? ا��]����0ت ا����� ت]���ر ��7= م����N إدارت����    و ا����� ت���Oن   �� I و         

      �0���[�ت ا����� ت-���ج ��7= ح���ود ه��4ا    م������� ب������Rع ا���4ي أن���jc م��= أج���B ا�����آ�، ب��3 ت�����م ح���? ب��

و ب������� ا����آ� م��م�� ��0 م�اج��� ا���b�             . ا���Rع دون أن ت��? ا�)Tو��� �7? أ��a7ء ا����N ش-]���           

                           I ح)�= ا�!���،  أي ���bآ��ن ا� ����
 ��R�d =7 ج�ت- ��ب��k ا��]��0ت ا���ن�ن�� و ب�78�ل ا��د��     ا�

 ن'��ق ا#�]��ص ا����N أو ث��j م�= #�Fل ا��X�وف ا���'�� أن                 ���� بVن ا��]��ف                �-��ج �7=                      

 ) 214(. ا��b� آ�ن ���F�0 3 ه4ا ا����وز

 Nب�����د ا��اردة �7? س�'� م�� Zإزاء ��O= ����آ� أن ت�� I ح�� ��bا� ���         و �Tآ� ا���ع �7? ح

�� م�= ذ��D ت���د إ��? د�7م�� ا�)���7                     Oة، و ا���م�� jا$دارة و �� آ�ن            I ر��� إذ���ا���� ت���م �����7 ا�����ة ا�

�����3 أن �����د آ��3 م��= ����م��3 م��k ا�����آ�          إ���? ا�)���3 ا������ري ������0 م���ى س���'�ت أو ا#�]����Yت  

    )214(.  م��N ا$دارة 7= 
��` م�اج�� ا���ن�ن ا8س�س� ����آ�

 أ��a7ء م���N ا$دارة            ���Oن أم� ب��!)�� ���-i ا��!�ي آ��a �0 م��N ا$دارة، ا3Y8 أن                    

            ?���� ه�ITء ا8ش�-�ص ت)���� آ���0 ا8م��ر ��0                          �0 ش�آ� ا�)�ه� م�= ا8ش�-�ص ا�'������ ح��� �

 . ا���آ� و ات-�ذ ا���ارات ا����AO ب����` ا�b�ض م!��

                    =�O      أن ���Oن ��a7ا              و آ� I ت��]� ���a7 م��N ا$دارة �7? ا��-i ا�'���� C(�0، ب3 �

�0 م��N ا$دارة ���آ� ا�)��ه� ش-]�� ا7���ر���، و C��� 4���!7 ��0ر ت���!�B آ���a ��0 م���N ا$دارة أن                           

                   ���� ka-� �����= م= �B�J م= ا8ش-�ص ا�'�����= و ����� �a7ا دا�� �-NA!� ka ا���وط و ا��اج��ت ا�

 )214(. ب�(� أ�a7ء م��N ا$دارة

 ت���=        ش-i ا7���ري، (����           ��ا��ي  ا����ري   م= ا���ن�ن ا�   612ا��دة   م=   2 ا�A��ة   تو (� أج�ز            

 م�= نN�A ا���دة ا��4آ�رة         و ��0 ه�Z4 ا������ I ت'��` B���7 أح��Oم ا�A���ة ا8و��?                  �7? ا$دارة �0 ��7ة ش��آ�ت،      

 ،ZF��7ء  و أ����i-����� =��O ا�'������ اIن� I م��=        ح���� ���Jإ���? أآ j��)ا�� N��Aإدارة  ���0 ن Nم����� ���(# 

 )214( . �0 ا���ا��              ���آ�ت ا�)�ه� ��ج� م��ه�

         N���0 م���� �3��J ا����ا� ا$دارة �-k��a              و �����م م����Jا إدارة ا����-i ا��!���ي ب�#�����ر ه��4ا ا�

3�J م�= ج�)�� إ��?        و I ����ز ت��b� ه�4ا ا�        . �!NA ا���وط و ا��اج��ت ا��� �-ka ��� أ��a7ء م���N ا$دارة           

FJ ) 214(.   أ#�، أو (�م ب���B                   أ#�ى إI إذا رأى ا��-i أن �)���ل م

���   و إذا آ�نj م)Tو��� أ�a7ء م��N ا$دارة م= ا8ش�-�ص ا�'������=               Oآ�   ��0 ح����        ت�د���ن ش� 

�أي ��Yب�، �����0ل آ��ن (���� ح��ل                             ح)C ن]�ص ا���ن�ن ا����ري I ت�J�         ا��A)� ا�)�ه



                                                                                                                                                                                       

7����ري ����a7 م���N ا$دارة                  Iا i-ا����ن ��0 ح���� ت���� ا��� Z4ول 7= هT(ل ه�4ا ا���-V     iه�3 �)�   . ا�

N��3J ا��ا�� �B؟                   ا���a �0 ا� . أو ا�

 م��= 91 ا����دة                 ن��i م��= ب���در ب�����د ��7= ا��)���ؤل ا�)���ب` ه��� ا�����ع ا�A�ن)��� ���0       و أول     

3���J ا�����ا�� ������-i ا��!����ي    1966 ج�������� 24ا�]����در ����0  ا�������ري �����ن�ن ا� ب�����!����a# ?����7 iع ا�

  �)��Tو���ت ا��ن���� و ا��!������ نA)���� ا����� �-k��a ����� آ��3 (������       B ب���$دارة م��= ا8ش��-�ص ا�'�������= ب�س��

�a� )214(.  ا�4ي �B�Jم!�� ���-i ا��!�يا�-�ص، و ذ�D دون ا$#Fل ب��)Tو��� ا�

����و�7ت ا�]���در ���0  179         و آ��� (���رت ا����دة �� ������a�ا� ��A��[�� و ا������� ج���ن�A 25 م��= (���ن�ن ا�

7����ر��=         و م������� ت!'��` ��7? م����ي                 1985I3 ا�-��ص ب�8ش�-�ص ا�[Aرة �0 ا���، أن ا���ا�7 ا�

7���ر��= س�اء آ�ن�ا   I�0 إ��? ا8ش�-�ص ا�'������=                        ا8ش-�ص ا��R$ر��= ب�����
�����=           أو ا7 �Y�-أش 

7���ر��=Iء ا8ش-�ص اIT�� =���J= ا��ا� )214(. ا�

�   ا�ن نNA       و �Fح� أ       �O�       ة���Aدة   3ا���ارد ��0 ا�����0��ا��7  . ا���ا���ي  م�= ا����ن�ن ا�����ري    612 م�= ا�

7���ر��= و م     Iرة �7? ا8ش-�ص ا��7���ر��� س��اء أآ��ن�ا أش-���Y              ا�Iي ا8ش�-�ص ا�ت'�` �7? م�� ����ه

3J ا��ا�� ���-i ا��!�ي ��0 ا���ا��� إذن ��)�Tو��� �7= د���ن ش��آ�                
�����= أو ا7���ر��=، و ����ض ا�

          ا�)���ه� ا��A)���                ش��VنB ���0 ذ���D ش��Vن أ���a7ء م����N ا$دارة اg#����=، ب�$�0���R إ���? م)��Tو���           

�7���ري ذاتB �7? وجB ا���aم= ب�!�Iا i-ا��. 

7�����ري ���0 م����N ا$دارة ���0 م�آ���      Iا i-����� �3��J ا����ا�         و آ��� أن ا�B���A ا�A�ن)��� �!����� وk��R ا�

7�����ري ا���4ي �B���J م��= ح���� ا�)��Tو��� ��7= ا������ ���0 أ���Yل   Iا i-ا���� kواة م�����(ا�)��Tول ���7? (���م ا�

    Bآ� و إ��ام�د��ن�� ا�� k0.  ب�                    ����3 ح�Oارات ب��0 ��0 ات-��ذ ا�����Oل ا�F���k دا�� ب�Iس��� I 3Jذ�D 8ن ا�

    B�Jو ��D�4 �0;ن ا���ا��� ت���a إ���ام ه�4ا ا8#���        . دون ت�#3 أو ت���B��7 C م= ج�نC ا��-i ا��!�ي ا�4ي �

3J ا��ا�� �B �7? ن�� ا
� ب�k0 د��ن ا���آ� ا��A)� و أن ت�Oن م)Tو��� ا���� )Subsidiaire .)214ح

� اIس�c!�ف ا�A�ن)�� ب��ر�N و رja0 ت'��`                    ا��دة                           Oم� Bم�= (��ن�ن   99         و ه� م� أ��ت 

�� د��ن ا8ش-�ص ا��!��� ا�-���R $دارت�� ��7?  1967 ج�����  13O7= ت ���، و ا��� ت��a ب)Tو��� ا�

 F� =������س����Fل             ���0 ات-���ذ ا�����ار و ا7�����ره� م����د أدوات ��!4���A ا�)��س����   أس���س ا0�����د ه��ITء ا�

���73 ا� ����� م�B أه� م� �A� � )214(. ا���م� ��ؤس���� م

     Nري       ���0 م���������7Iا i-����� �3��J ا����ا�         و ���0 ا���ا����، و إن آ���ن ��R�ور�� أن �����ا0� ���0 ا�

ا0�ه� �0 أ�a7ء م��N إدارة ش�آ�           ا�)�ه� و ����م ب����ام�ت�� دون                     ا$دارة آ��0 ا���وط ا��اجC ت�    

7����ري �7= ت��D            ا78��ل                    Iا i-و��� ا���T(3�J ا���ا�� �)�Vل ��0        . إ#Fل ب��a{ أن ه�4ا ا�� ��و آ



                                                                                                                                                                                       

7����ري ا                 Iا i-ا��� kم!�� م���aو��� تT�(ول مT�(م B8ن� ،��(�A��4ي �B��J                       م�اج�� ا��b� 7= د��ن ا����آ� ا�

�A�@ا����م ب� C�(أث!�ء و ب B!م k�ت �� )214(. 7= ا8#'�ء ا�

 


 ا��'����ر م)������ة                                              ح����ول ا������ع ا���ا�����ي  : �+����r ا���������� : ث
ن����


��` ت�!� ا8س���C ا�����ة و ا��]��� �0 ن��Xم ا�              =7 Dدي و ذ��[�)Iا          �����Oر��� م�= ح��� ه�������آ�ت ا�

) 214(.  �0 ا���ل ا����ري   1975 (� ج�ء بVس��ب ج��� �� ���B0 م��ع         1993أو إدارت��، �4ا نFح� أن م��ع       

   Nه��4ا ���0 وج���د م���� ?�����وه��4ا ا8س����ب أZ4��# ��7= ا�����ع ا�A�ن)��� ���0 آ�����A إدارة ش���آ� ا�)���ه�، و �

                   Nم= وج��د م��� Iب�              =���� ا$دارة ب����3O ا�������ي ا����وف ��0 ا$دارة و ا��4ي س��` ا������          ��

B!7 .)214 ( 

         و ه4ا ا8س��ب �0 ا$دارة ���Aدى ا8س��ب ا�FOس��O ا���وف، ذ�D 8ن م��N ا$دارة ن��درا م�� ����م                   

�ب�� وه���، و (�� ت�!�j     ب�ور ��0ل �0 ات-�ذ ا���ارات، آ� أن ر(�ب� ا�)�ه�= �7? ا�)���= ����d م� ت�Oن ر(             

�]��د��                   )Iم�= ا�!�ح��� ا ���ب�f ا���آ�ت ا�A�ن)��� ه�4ا ا8س���ب ��0 ا$دارة   وأj���Y ا����آ�ت ذات ا8ه

  ) 214(. ب��� ����? إدارة ا���آ� م��N ا�����= و����? ا��(�ب� م��N ا��ا(��

 و س�{          �����آ�ت ا�)��ه�                       و (� ح4ا ا���ع ا���ا��ي �0 ه4ا ا�]��د ح�4وا ا����ع ا�A�ن)��              

D�4ب ?a�� iي (�ن�ن�� ا8س�س� �7? ن��  )  214(. أن ت��k ه4ا ا8س��ب �0 إدارت�� ش��'� أن ��

م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي ���� ش�آ� ا�)�ه�        م��N م����= ���Oن  i!� ���'0          643 ا��دة

إذن . ا8آ�J�، و ���رس          و@��B�A ت��j ر(�ب�� م���N ا��ا(���                    أ��a7ء ��7?     (5)إ��? #)��     (3)م= ثFث��    

3J �0 وج�د                        ����رف B��7 �0 إدارة ا���آ�، و ا����آ� ا�)�ه� أن  ت��!? أس��ب� م��b�ا         �س��ب ا�

? م���N ا������= (]�� إدا                   �(� ���� و اس����ا�B ب�X!�. رة ش�Tون�� م��N ��دارة                   ��0 ه�����O ا�
���� ه���� ا������ل ب��!)�����              )  214(�Jش-]���� م�!������ م =�������و ������Iز أن �����Oن ����a7 م���= أ����a7ء م�����N ا�


���� ا��'Fن ح)C نi ا��دة     . �a78ء م��N ا$دارة   jت� Dذ� k�ي   644و��ري ا���ا������.   م= ا����ن�ن ا�
)214 ( 

 ا�)��ه� 8ن ا78��ل           و ا����ارات ت��ور                           ���0 إذن م��N ا�����= ج��ز ه�م و ر��)� �0 ش�آ�         

                     k���0 م��'�B، ا8م�� ا��4ي ج��3 ا����ع �-��ل ��B س��'�ت واس��� ���]��ف ب�س�� ا����آ� و ��)��ب�� ��0 ج

7���اء ��7? ا�)��'�ت              . ا�X�وفIآ� أو ا�ع ا�����Rب���م ت���وز م� ������و I ت�د �7? س�'�B (��د إI ت�D ا�

   ���N� .        k ا��ا(��        و �����ت ا�)�ه�= ا��� م= واج�B م�ا�7ت��               ا��� #���� ا���ن�ن ���0�� ��7ا ه�4ا، �

                          �م����N ا�������=       ب����k ا�]��Fح��ت ���]���ف ���0 ش��Tون ا�����آ� و ات-���ذ ا�����ارات ا�Fزم��� ح)���

 )214(.  ج�ء �0 ا���ن�ن ا8س�س� ����آ�



                                                                                                                                                                                       

   ���aة ا���= ح�ود ت��اوح    م= �7م�= إ��? س�j                           أم� ب��!)�� �R آ��د �0 ا���ن�ن ا8س�س� ������0 

�� ا���ن�ن ا8س�س� �7? م�ة ا�����a �0 هZ4 ا����� ت�Oن م�ة ا������a أرب��� س�!�ات، أم��                  �� �س!�ات و إذا �

� ت����= ا�                        ����ة    �0 ح��� ش�bر م!]C �0 م���N ا������= 8ي س��C آ�����0ة أو اIس������ أو ا$(����، ��A�� l��-

=������������� إ���? �����d ت������ م����N ا������ون م�����ون م��Vج�رون، 8ن 7���� . ا��� =������و أ���a7ء م����N ا�

D�4آ ×�� ) 214(. ا�����= ���د آ���A دk0 أج� أ�a7ء ا���N و ا�

3J ر��N م��N ا�����= ش�آ� ا�)�ه� F7 �0(�ت���                                                              � �م�k ا���b�،إI أن�B            و آ

��a�� 3��J أو ��7ة أ��a7ء �#���= ��0                              ����ز أن �Tه�3 ا����ن�ن ا8س�س�� م���N ا��ا(��� ��!{ نN�A س��'� ا�

                   C�(ح =���#gء ا��a7� j��!م ����!{ ��B س��'�                  أوس�k م�= ا�� I Bو ح�� أن� ،=����م��N ا�

 . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي653ا��دة 

�����������ض أ���������a7ء م����������N ا�������������= ب�7�����������ره� م)�����������=، ��)��������Tو��� ��������7= ا������������                                                     و �

م�O�ر  715 �0 أ�Yل ش�آ� ا�)�ه� �0 ح��� اF0$س، و ����م ب����ن�� وi!�� ���0                       ا���دة      

28  Nء م�������a7ي، و ح���� أن أ�ري ا���ا��������ا�������= �-����aن ���!NA م)��Tو��� ا�������=   م��= ا�����ن�ن ا�

��ا ا�)Tو��� 7= د��ن ا���آ���O= أن ��          ����a�ا� ���(� ) 214(. ب�$دارة، و �0 ح��� اF0$س أو ا�

 ا�4ي ت��م3 م��� ب��k ا78��ل                     ا���� ��Yرت �7=                      ا��b� م�اج��آ� ت���م ا���آ� �0              

 ����= ح�? ت�D ا��� #�جj 7= م��Rع ا���آ� إI إذا ث�j      أن ا��b� آ�ن ���� أن ا���3 �-��ج                         م��N ا�

��O= أن ج���3 ذ���D         م��= #��Fل ا���X�وف ا���'��� م��= اس������د (��!���    � I آ�، أو آ���ن�ع ا�������R��7= م�

            ���O= اIح� I �ج �0 م�اج�� ا��b� بVن س�'�ت      ا���ن�ن ا8س�س� ا��� ت���� وح�ه� آ���0 $(�م� هZ4 ا���!�، آ

 )214(. ا���N م��دة          أي م���ة و ه4ا ت'���� ����� ا��Xه�

         أم� �0� �-i أ�a7ء م��N ا��ا(��، 0;ذا آ�نj ش�آ� ا�)�ه� ا��� ات���j           ��0 إدارت��� و��0                             

      ���#� N���������= ������7 أن ت�����B ب� ،=����������� أس����ب م����N ا��Oه�  ?�����        و ه��� ا��ا(����، و ا���4ي �

 أ�a7ء آ�� أدن? و م=  7)( و ���Oن            ه4ا ا���N م=                  )214 (.ا��(�ب� B��7 و �7? ت)���Z $دارة ا���آ�      

 ���a7ا آ���� أ(]��?، و ���O= أن ������وز ه��4ا ا�����د ���0 ح����� ان���م�ج ا�����آ� ش����'� أن I     (12)اث!��� ���7� 

       ��a7 ون�أرب�� و ��7 Dوز ذ����� أي م�رس��ا م���م                  (24)ا  ������a7 ?��7 j�aء (�� م��a78ن ا��O� و أن 

 .  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي658ا��(�ب�           م!� أآJ� م= س�� أش�� �7? ا8آJ� ا��دة 

         و آ��� أن ا������� ا���م��� ه��� ا����� ت����م ب�ن�-���ب أ���a7ء م����N ا��ا(����، و (��� ����Oن ا�����a م��=           

7����ري أن ����= م�FJ دا���                       ا8ش-�ص ا�'� Iا i-��7? ا��� C��� ة�ا����� ا8#� Z4و �0 ه ،���!����� أو ا�

3 نN�A ا�)�Tو���ت ا���ا����              ����ام�ت، و ��Iوط                و ا�ا�� NA!� ��#8ه4ا ا ka-� و ،B!7!� ت���

ا����aم!�� ����-i ا��!��ي ا��4ي        و ا��ن�� آ� �� آ�ن �a7ا ب�سB ا�-�ص، و ه4ا دون ا�)�س ب��)Tو���              



                                                                                                                                                                                       

B�J،  و إذا �7ل ا��-i ا��!�ي مB�J وجB��7 C اس�-B0F ��0 ا��(�j نA)�B ح)�C ن�i               ا���دة         �

 . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي662

  ����=،          و ن�� أن ا#�]��Yت م��N ا��ا(�� �0 ا��ا(�� ا��ا�� �7? س�� أ7�ل ا���آ� م= 
�ف ا�

      ،=����O= أن �!i ا���ن�ن ا8س�س� ��7? أن آ�3 ا�����د ا���� ت���� ا����آ�                  ) 214(ب�!? أنB ��ا(C م��N ا��

����#�i م)���` �!���B م����N ا��ا(���� ح)��C ا�A����ة � k��a-أن ت C���� ام�����دة 1إب��� م��= ا�����ن�ن 645 م��= ا�

 ا��!�زل 7= ا����رآ�، أو تVس��N      أم� �0� �-i أ7�ل ا��]�ف آ���!�زل 7= ا����رات و        . ا����ري ا���ا��ي 

�0��k ه�Z4 ا��]���0ت ����C أن         ،����
����ن�ت اIح�aت، و ا�I��AOا8م�ن��ت                                 و آ�4ا ا�

��#�Y i��{ م= 
�ف م��N ا��ا(��� و�0` م�� ���B��a ا����ن�ن ا8س�س�� 
���� ��A���ة                       � ka-2ت     N�Aم�= ن 

ZF74آ�رة أ .ا��دة ا�

             Nا$دارة                     و م���� Nو��� م����T��(اح� ���7? م���Y iن�� ���) ���(ن�Aع ا����� و���� آ���ن ا�

��� ا�����ن م�= ا����7وى       Oد��7ى ت j4آ�رة س�ب��، و آ�ن
��� ��!]�ص ا� �ا�����= 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه

����ض ح���وث #'��V ���0 ا$دارة A!��� (�ن�ن���� ت��ع أ(���م (����ب����د ت����` ا������، 0;ن��I B اIس���J!����،  أي أن ا�

 �����Les membres du conseil deز ا���س��k ���0 ه��4ا اIس���J!�ء �����3 أ���a7ء م����N ا��ا(����       

surveillance             ��������#��ن                    �0 إدارة ا����آ� و I ����رآ�ن ��0 ات-��ذ ا����ارات ا�� I � 8ن�

 .ب�Tون��

 ا���ا��ي �0 ا�!]�ص ا���ن�ن�� ا�-��Y          ب)�Tو��� ا������= ��0                              و ت'���� �� (a? بB ا���ع     

ش���آ� ا�)���ه� ��7= د��ن���� ���0 ح����� اF��0$س، ��0�����7ة I ����� أ���a7ء م����N ا��ا(���� م)��Tو��ن ��7= د����ن 

� م)�Tو���                 ش-]��� �7= ا8#'��ء ا��-]��� ا��ت���O أث!��ء م�ر                               ��0)�Tو��  ،�(�Aس��  ا���آ� ا�

��� ) 214(. وآ��

                                      jت�� ��X�� Bو��� �0 ح��� واح��ة 0��\، ح���                   أن�T(          و اس�J!�ء 7= هZ4 ا����7ة، ت�Oن ا�


���� ا��'Fن ا�'�` ����� ا���م م= 
�ف أ�a7ء م���N ا������=            و أ��a7ء م���N ا��ا(���، أن                               

���Rا �7? وجB م= ا��ج�Z (�و�R ��ى        ��             ���
������7� أن �����ا م!�� آF�A أو ��Rم!� اح �X�� �ا���آ�، آ

   ��bا��-]�� ن�� ا� ���ام�ت��I .)214      (          دة��� ا��Oي    671و م� ج��ء ��0 ح�ري ا���ا����������  .   م�= ا����ن�ن ا�

 ه�� م��   ب�Jب� ت]�ف           �a� ب����آ� و م= شVنB �0 آ�J� م= ا���Iت أن �Tدي إ�? ت�(��A 7= ا���k0، و    

م��N ا�����= و أ�a7ء م��N ا��ا(��                            �7? ح�� س��اء    أدى ب����ع أن ���3 أ�a7ء  

 ) 214(. م)Tو��= 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� �0 هZ4 ا�����

                �@��          ����J ��0            وآ� ن��ه� �)��Vن آD�4 ش-]�� 7= ا8#'�ء ا��� ��ت��Oن�� أث!�ء أدا���� ا��A�

ا��(�ب� دون أن ���? ���7� C7ء م)Tو��� ا��)��� و م�� ��!��              B�!7 آ�D�4 أن ا$دارة و ا��)���� �-��ج                



                                                                                                                                                                                       

              =������، �d� أن�� �)��Vن                   م�ن�� 7= ا���!{ ا���� ��ت����O أ��a7ء م���N ا��Y�[�م= دا��ة ا#

آ�� �-���aن ����وط ا�)�Tو���     .             و ��� ����bه�� إ��? ا������ ا���م��                إذا آ�ن�ا �7? �7� ب��                              

 . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي26 مO�ر 715 و 25 مO�ر 715ا��ن�� ا��� ذآ�ت�� ا��دت�= 

 


|�
�)��ؤل ح��ل     ب��!)�� ����� ا�!)���J�0                                      Cر ا            :���yو��� ا����� ا��&�4  : ث�

�ث�ر ا���(l م��ش�ة 7= أ7�ل ا$دارة �7? ن'��ق ت'���` أح��Oم          ا����ن�ن ا�����ري �0�� �-�i م)�Tو���                           

ه3 �O= س���ن ا8ح�Oم ا���رة �0� �-�i م)�Tو���   .                           ا���� ا�!)�C �0 ح��� اF0$س 

                      )                   3� ش�� إF0س ش�آ� ا�)��ه� ��7? أس��س أن ا����� ��0         ا���� ا�4ي ت�ك ا��Oور ح�Y 3�

 أ�Yل ا���آ�            (� ن�V ح�ل إدارتB ��� ؟ 

    j��a�� ا������D ا�!)���C آ)����� ا���������ت      ا8#���ى، �0(��Oي ح�ري ا���ا��������         أ3��Ad ا�����ع ا�

�Z���a ت)���ي ا���ا���7 ا�-����Y   ا���a�ورة ��ج�ب��� ��7= ه��4ا ا��)���ؤل ا8#��4 ب���أي �������d ا�B���A ا�)��    ���� ا���4ي ب

� ش�� اF0$س ب��ط أن ���Oن ا����� ��7? رأس                   Oور ح�Y 3�) =���(!ب��)Tو��� 7= د��ن ا���آ� �7? ا�

B��Y4ي أدى إ�? ��7 أ�                 kRن��ء ا�� j)آ� و�214(. ا��( 

             ��a�ت ���ب���م إث���ل آ�ه�3 ا����� ا��ج��د و(���Y jور                       و (� اس�!� ه4ا ا��أي إ�? ا7���رات ا���ا�� ا�

                       I Bأن� ��� ش�� إF0س ش�آ� ا�)��ه� ب)�Tو��� م���دة �7= ���7 ن��V ن����� أ#'��ء ا������= ا�)��ب��= آOح

 )214(. �!��b أن ��Oن ان)��ب ا���� م= ا$دارة وس��� ������3 و ا��-�i م= (��!�� ا�-'V و ا�)����

��ط�� � La cessation ا��أي ت�ا0� ح��� ا���(l 7= ا��k0                                      ه4ا          و ��4ا �

des paiement  ���0 ن ا���������O� م��= ا$دارة، أو                         �����  ا����� (��� ت�����j (���3 ان)����ب ا�

                                =�O� و ،���� ���AO أن ���Oن ا����� ح���� ت��ك         أ�Yل ا���آ� (� ت� إث��ت ت�����B ���م ان)���ب                  ا�

B�A�@�� ��� ) 214(. ا�

                    Bآ� ��0ر ت��������� ���         �0 ح�= �Tآ� ا�B�A ا�]�ي أنB م= واجC م��N ا$دارة ا����� ت���� ا��kR ا�

                         �����Yآ� و ا����� ��0 أ���0 ت��ه�ر م�ازن�� ا��� C�(م= ت k���]�دي ���، و ت)Iآ� ا�$دارت��، و إFYح ا�

)Tو��� ا����AO ب�جC ا���ن�ن �����f ا���آ� 7� ��` ب�� م= أR�ار، 0;ن�B إذا م�� ت���N7 �7=          ب��7وى ا �

أداء هZ4 ا���م ا��آ��                إ���O� ،Bن م= ا���ا�� إ��امB ب���ن ا����آ� ح���� إF0س��� و ت���` ا����وط           

�� ا����ن، و �� آ�ن أ3Y ا���� �0 م�ج      Oزم� $(�م� د�7ى تFإ�? ا$دارة      ا�)��ب�� ا� kج�آ� ��دات ا��� .
)214( 

 



                                                                                                                                                                                       

  
��� ا����A                          : ���و��� ا����� ا��/�1    : راب/�� ��Rوا                           �A��ري ت����= ا���ن�ن ا�a�� ��

               ����Aا� ����3�O  ب) 214(. و شVنB شVن ا���ن�ن ا����ري  ا�]�ي وا�A�ن)�، و ����ف ا�B��A           و ا����aء  ا�

���B ب�س���Fل و ح����                 �رس ب]�A م��ش�ة أو �d� م��ش�ة ن���
� إ���ب��� ��0 ا$دارة و ا���ج��B م�k ت� i-ش

� س�'�B ��0 إدارة ا����آ� أو ��0                  )214(. ات-�ذ ا���ار �7? رأس ا���آ�    � و �� آ�ن ا���� ا���ن�ن� ه� ا�4ي �)

� ا�!�f ا�A�ن)   )  214(ج�ء م!�� ب�جC ن]�ص (�ن�ن��،      Oا��4ي         0;ن م� i-ا��� BنVب ���Aا� ����� 7�j0 ا�

�� أو �ka نB(A م�3 ا���� ا���ن�ن� ����   ) 214(. ���م ب;دارة ا���آ� أو �)�ه� ب�3O م)

أن           و ���A ه�4ا ا������l وج��ب ت��ا0� ش��وط ث�Fث ��l�Y ا����� ب������                 ا�����A، وه��                                   

   ��أن ����رس ا���-i ه��Z4   ���` ه�Z4 ا78���ل                  ب��$دارة، و  ���رس ا���-i أ7���ل إ���ب���، و أن ت

    ) 214( .ا78�ل ب3O ح��� و اس��Fل

�               ت��= م��� ���0 �0     ت�!�ع 
�ق  و      � ا���آ�، وا����k ���0 ا���� ا���ن�ن� ا�4ي ان��j م�ة إدارت�B و اس�

��0  ��رس ا$دارة دون �Yور (�ار بD�4، و ا���� ا����A ا�4ي      �� �]�ر (�ار ت���!B ب�
F أFY، وا�4ي �)

�� ���0!�ن ب�I م!��A��@و C�(�7ن م= ا$دارة ب�! )214(. ا$دارة،  و ا8ش-�ص ا�

� م��= أن ا�B���A و ا�����aء ���0 0�ن)��� ����� ب���= ا������ ا������A و ا������            ا�����ن�ن�، ��0;ن      d�و ب����         

     0 �� ا�)Tو��� ا����رة                               �7= إدارة ا����آ� ��0 ا����Iت                         ا���ع ا�A�ن)� (� س�ى ب�!�

 13 م��= (���ن�ن 99و م!���� ن��i ا����دة . ا����� ت�]��3 ب������f ا����b� ��7= ا��R8�ار ا�!�ش���c ��7= أ#'���ء ا$دارة 

�� ا�����ن ا��4ي ح�3 م���B ن�i ا���دة          1963ج�����  O25 م�= (��ن�ن   180 ا�-�ص ب��7ى ت  �Aو ،1985 ج��ن 

�� ا����ن س�اء آ�ن�ا (�ن�ن�= أو ���0=O�� إ��ام ا�����= بO� ) 214(. أج�زت ��

         و �0 ا���ا��، ن�� أن ا���ع (� ح�د ن'�ق ت'��` ا�)Tو��� 7= ا����ن ا�!�ج� �0 ح��� اF�0$س م�=             

                    ����a? �0 ا�A��ة     ح�� ا8ش-�ص، 0!{ �AY ا�)Tول ����� ا����A دون ت���Z           7= ا�� ا���ن�ن� ب

 ... م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي ب����� آ3 م��� (�ن�ن� أو 224���0 م= ا��دة 1


����� ������ن�ن                   و ا�!���Xم        =������0����� ا�����ن�ن� ������آ� ه��� ا����-i ا������� ب���$دارة و ا�         

                 و أم��� ا����-i ا���4ي  .و �3��J ه��Z4 ا�����آ� ا����ا#�� ������آ�، وه��� ا���4ي ����رس س���'�ت ا$دارة   

              Z4�7? ا$دارة ��0 ه� �O= م!��AY B ا����� F0 ا���ن�ن� ����رس ا#�]��Yت ا$دارة بA�دZ أو بVم� م= ا��

           ،�����Aم�= ا�!�ح��� ا� F��0 ن م�ج��دا��O� ��7���ر ا���ن�ن� إنF� ي ��0      )214 (ا������ع ا���ا�����  و (�� س��ى ا�

 . �� ا�)Tو��� �7? آ3 م!�� ح)C ا��دة ا�4آ�رة أZF7ت��

 م�O�ر  715                               و   27 مO�ر   715         أم� �0� �-i أح�Oم ا�)Tو��� �0 @3 ا��دت�=         

��7?  ا���ع ب���A�(� ا��4آ�رة س��ب�� ��0 إ
��ر ا�)�Tو��� ا����رة                 م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي �� �Vت�      28

ا�����= ب�$دارة �0 ش�آ�ت ا�)��ه� م�= أ��a7ء م���N ا$دارة و ا������=، �d���[0 ا�!]��= ج��ءت �7م��                        



                                                                                                                                                                                       

O= أن ت�3 ا�����=                    ا�����A= و ا���ن�ن��=، ث� إنB ح)�C رأ�!�� ه�4ا ���0� ح���� أآ�J� ب��!)���            �

�a�ر م=���م3 مk ا���آ� و ا� . أ#'�ء ا�����=���b� ا��)= ا�!�� ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا���ع ا�|
ن1

 ا��n] 18 إدارة �آ� ا���
ه�� ا������

 

                      ���جC ا���ع ا���ا��ي ارت��Oب #'�V ��0 ا$دارة �����م م)�Tو��� ا����� �7= د���ن ش��آ� ا�)��ه(�        

�O= درء ه�Z4 ا�)�Tو��                � I ن���،  و�)Tو��� ا��� �Y�# ����'و ت ،�(�A� إI ب;ث���ت 7!���� ا��ج�3 ا�����i          ا�

�0 ت�اب�� شTون ا���آ�، و ت���� (��!� ب)�'�             �7? ث��ت ا�-'V ��0 ح�` ا������ ب��$دارة ح���� وج��د                         

 .و �!��ض �0� ��� ا�-'V �0 ا$دارة، ث� (��!� ا�-'V �0 ا$دارة)            214(. ��7 �0 م�ج�دات هZ4 ا���آ�

 

 O1��8 ا : أو [���nدارةا�p :       =���0 ا$دارة                                               و ب��� V��'-ب���= ا�  ����������ي ا�

م-���A ا���ن�ن، �0��]� ا�-'V �7? ب�f ا�-���Aت ا$دار�� ا���� I ت����رض           م�k ن]��ص ا����ن�ن و         

   ا�)���ه� أو ا$#��Fل ب�اج��ت���� أو   ن���Xم ا�����آ�، و م��= ه��Z4 ا8#'���ء إس���ءة م����� $دارة ش���آ�                 

ا���]�� �0 أداء ا78�ل ا��آ�� إ��B م= شVن�� أن تTدي ب����آ� إ�? ا����Yل ������ م����� م�a'�ب� أو ح����                       

  k07= ا�� l)�� و م�= ا����وف أن س��ء ا$دارة و ا���]��� و ا$ه��ل ت����� أس���ب� ر��)��� ��0 ت��J�                        ) 214(. ا�

   �Fل رأسRآ�ت و ا�آ�                        ا���ب�;دارة ا��� �. ����، ����O� D�4ن ا����� م)�TوI �7= ه�Z4 ا���08ل، 8ن�B ه�� ا�����
)214(  

    ،���(�A���� د����ن ش���آ� ا�)���ه� ا�O��7= ت �����         و ���� ت�!��� ���0 ا8س����ب ا8س�س���� �!����ء م)��Tو��� ا�

ت�)����� أس�����ب س���!��ه� ت!����رج ج������� ت����j 7!]���� ا�-'���N�����0 ،V ه!����ك ���R�ورة              أو ������0ة م���=  

                        ����ا�)Tو���، ح�� ت��-i هZ4 ا8س��ب �0 ا�-'V �0 ا$دارة             ��0 ا���ط ا���م ������� م)�Tو��� ا�

 )214(. وب!�ء B��7 س!��� ا�-'V               �0 ا$دارة آ���ر و آ��ط ����م هZ4 ا�)Tو���. �0 هZ4 ا�����

�س�� �����م ا�)�Tو��� ا���]����� ب]��A                   �7م��، و د��7ى                             و ��� ا�-'V �0 ا$دارة ش�
� أس      

           ���7��� د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� أح� ت'����ت�� ا�-��Y و ا��� I ت�Jر      إI �0 ح���� ا$ج��اءات ا��Oت

��ط ����م ا�)Tو��� �0 هZ4 ا����� و(�ع #'�V م�= 
��    )  214(و ت]��A ا����ن،    �� B0;ن �ف ا����� ت)��C    وم= ت

��� ا���م� و ا��ا�!�= ���0��[ ) J7 �0 .)214�ة م���� ����آ� أو ش�� إF0س�� a�0� ب

�O=                     و� B�!O� م��!��، و         FOا�����ن ش� ��O�0 د�7ى ت V'-4 ا�#V� ي أن�ع ا���ا�����ط ا��� ��

                B��3J �0 آ�3 ت����� س��ء، أو أي ت]��ف I ����ف ��0 ح����     إ��? ت����` م]���{ ا����آ�، و إن��      أن �

           �����ف إ�? ت���` أه�اف ش-]�� �����، و �B!O            �0 آ3 ا8ح�ال ��C أن ��Oن وا��R و م���دا، آ

         ،���F# آ� و���� ��� 8نB ��� آ� (j�a ا����آ� ا�]���� ��0 أح��Oم              )C��) 214 أن ��تCO أث!�ء م�ة إدارة ا�

!�ح� ��YBدرة 7!�� ب�Jب� ت��وز )214(.  ا���� �0 ح�ود ا��آ��� ا�



                                                                                                                                                                                       

� اF0$س،   Oور ح�Y 3�) ة ب����� ا�4ي ���ث�214(         و ا���  (     `���'�� Bأن�                Dد م�= ذ���A� و �)

� اF7$ن 7= ش��� إF0س��� م�= (��3                      ��� د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا�C�� �(�A أن �O7= ت ���أح�Oم م)Tو��� ا�

�، و ا  O�� ب�k�R ا�����ن ��7?                             ا��Oار ا����Yو إ ،B��0 رة����� ت���? ب��� ذ��D ا�����` م�= ت��0� ا����وط ا��

        �)Fب ا����Yأ C�
� ب)�Tو��� ا������         . �7ت` ا�)Tول 7= ا$دارة ب!�ء �7? �O��� ��AO� I Bو ه�4ا م�� ��!�� أن�

� ب;7Oي دون أن �]�ر ا���س ���0 أو @�هF0آ� �0 ح��� إ�ن ا���Oب�$دارة أن تBنF .)214 ( 

                        =�7 IوT�(م ���� ������ة ا��� ت)�` @���ر م���آ3 م�����، ��0A�0 ا� Z����و ت ���         ����0�ة ه!� ب)��ك ا�

آ��3 ت]���ف أدى ب������آ� إ���? ��J7�ة أو ا��R'�اب م����� أو ����7 ��7= س���اد د��ن���� أو زاد م��= ه��4ا ا�����J� أو     

� ش���� إF��0س ا������، و I ���7�ة ب����!�i ا���4ي ����X� ���0 ا���Y8ل         ��Oور ح���Y ب���� V���!� و ا���4ي        

� ) 214(. ش�آ� ا�)�ه

� أن ��Tدي           إ��? ا����� ��0               ����0 ،���ط ا����ع ا���ا���ي أ���a أن ���Oن ا�-'�V ج)���� �         و �

O= م)�ء�� ا����    و �� آ�ن ا�-'�V ب)��'�         � Dو �7? ذ� ،k07= ا�� ��A)أدى إ�? ت� � ب���ط  أ�Yل ا���آ� م

k0آ� ��7= ا�����ا���� l��)دور ���0 @����ر ح����� ت� B��� ن���O� ء .       أن���a�ه��� ا����و م��= ب���= ا��]����0ت ا����� ا7

                      ��
� �0 ن���ا�A�ن)� أ#'�ء ت�تC م)Tو��� ا�����=            �7? إدارة ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�،  ت�آ�� ت)

�، و أ���a (�ـــــ�ـ�م ا������= ب;ن��Aق م����× 
�����                              ا�-�س� دون ا���3# ��(l ه4ا ا�!��ط أو ت]��{ م)�ر ا���آ         

��(Aة 8ن��Jن�ت و م!{ م�ا�� م���� آF7$�0 ا .)214 ( 

                        ��Y�-و ا� ��(�A         و ذ�NO7 D ت'��` ا�)Tو��� ا���ا���� ��7? ا������= ب��$دارة ��0 ش��آ� ا�)��ه� ا�

   ���� ا��N��A ب������N و ا��N��A ب���ل م����×      ب�������ط ����م�� ارت��Oب أ#'��ء ج)���، آ�س��� ��]��، و ا�

ج)���� ت-��i ا�����آ� أو ج�����ا م!���� م���3 �����(��� ��)���ب ا����b� ب������ات تj���J أن���� ب�����b ا���a-�م� ب��!)����   

                               ���A)آ� و ت��ل ا����������R 7!� ا����(�، و ذ�D دون      أن ت���R? م��بF، و ه�� م�� أدى إ��? ا�R'�اب أ7

�a? ا��دت�= 7=� . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي380 و 379 ا��k0 و ه4ا ب

         و ��X� اRI'�اب ا���� ����آ� �0 ح��� �7م م�ا�7ة ا��(�ب� ا��� �A����R ا����ن�ن �����7، و ه�4ا م��                       

� اIس�c!�ف   Oم� Bب ja)   ��(ن�Aا�Nancy         4ي ا��A!���4ي B�!�7 و    ، أن �7م ر(�ب� م��� ا����آ� ��7? ا����� ا�

                                  l��Oب }�(� ��� أن ���dب ه�Z4 ا��(�ب�� ����
 B�#��B س�'�ت واس��  ��� ب�Jب� #'V ت!���            بB م)Tو��

�0 ����� ا��!4�Aي �0 ا��(j ا�!�سC و ات-�ذ ا$ج�اءات ا�!�س�� �Rه���! )214 (. ا��]��0ت ا�

             ��7 ��0 3�J����7ت ا����V�'# N ��0 ا$دارة،                آ� ا7��� ات-�ذ ا����� م�(��A س����� ��م ا����رآ� ��0 اج

 B����7 ���Rو�A             و آ��� (���a بVن��V��'# ����� B ) 214(. و����dب إج���اءات ا��ا(���� ���7? أ7���ل ا�����آ� ا�

. م�ج�� ��)Tو��� �7م اس���رة ا���آ�ء ح�ل م]�� ا���آ�      7!� و�Yل #)���ه� ثFث� أرب�ع رأس ا���ل   
�� ا����Rع ��0 0�ن)��                      و ��a{ م!B م�ى   ) 214(O� ا�)�'� ا��������� ا��اس��� ا���� م!���� ا����ع ا�A�ن)�� �



                                                                                                                                                                                       

                            V�'-ب��= ه�4ا ا� ������� ا�-'V ا�4ي �O= ن)��B إ�? ا���� ا�-'° و م��ار ج)�م�B و آ4ا راب'� ا�)����� ا�����

���� ) 214(. و ب�= ت�J� ا���آ� و ت�ه�ر أم�ره� ا�

� 7!� ت���� ا�-'V ا�!)�ب إ�? ا������ ب��$دارة أI ت!�X� إ��? �O0�ة               �0 ح�= ن�ى  O�،  أنC�� B �7? ا�

�]��دي، ح��� أن               )Iا����ن�ن� و ا Cر ا���ن�����7I�����7 ا8#�4 ب���= ا C��� ��ا�-'V ب!��Xر (��ن�ن� 0��\، و إن

��    ��0 آ��J� م�= ا����Iت             � ��7? ا���(���ت ا��!��� ��7?     إدارة ا���و�7ت I ت��م �7? �7� م���د، و �O!��� ت�

                     D�4�� ،��#� د�� م�= ح��= و�[�)Iت ا������]�د�� ا���م� �0 ا��Fد ا��� ت���ض ��)Iوف ا�)�ق و ا8ح�ال ا�@

                       ����      أن تka �0 ا7���ره� ��Yب� ا���Yل إ�? رأي (�
k ح�ل ��Y ا��]��0ت ا�O�0;نC�� B �7? ا�

�� �7? أس��س م�� بB��4 ه�4ا ا���-i م�= 7!���� وج���                    ج�ء ب�� م���� ا$دارة أو #'Vه�، و ت��و       Oل أن ت�!� ح  .
)214( 

         و آ� ��C أن ت��ر ا��]��0ت و ا78�ل ا��� ج�ء ب��� ا������ ب��$دارة ب]����d إج�����،  وI ����ز أن                         

���a  ذ�D 8ن ا$دارة ه� ��7رة 7= �7ة ن��
�ت و (�ارات م�]�� ب��            .�!]C ت����ه� �7? 73 0�دي وح��     

ا�����f، و ����O ت�l��Y ت���D ا$دارة ب��-�
���c وج�����Y Cور أ#'���ء و ت]����0ت ج���ت ا�����دة ���7? ا7���ره���   


�c، و م� ���3               ه4ا ا��I lY �'�` �7? ا��]�ف ا�A�دي ����� ب]�A م!A�دة و 7���R إذا �#

B�0ت�[�214(. �� �O=              ه� ا�]�A ا���م� �( 

 

  
  ن�X�ا �]���ب� إث���ت أ#'��ء                                  ا$دارة  ��0 ش��آ�ت                            :��n] 18 اpدارة    *��&� ا : ث
ن�

ا8م�ال Iن��ام ا��F(� ا���ش�ة ب�= دا�!� هZ4 ا���آ� و ا�����= ب�$دارة، م� (� ��Tدي إ��? إF�0ت ا����� م�=                       

��0;ن ا�����ع ا���ا����ي آ!���X�Z  )  214(����، ا�)��Tو��� ��7= ت�����f ه��Z4 ا��R8�ار ا����� �����j ا�����آ� و دا�!�  

��ض وج�د أ#'�ء ��0 ا$دارة �7= ��7م           1967 ج�ن�A   13ا���ع ا�A�ن)� �0 ا���ن�ن ا����ري ا�]�در �0        A� 

                         �آ���A أ��Yل ا����آ� 7!�� ا����0ء ب����ن��، و ����A ا���ا�!�= م�= إث���ت ارت��Oب ه�Z4 ا8#'��ء ح��� ����ز ������


���ت ا����� ت)�����م�� ا$دارة ا�������J ���0 ب���$دارة ا����-�i م��= م)��Tو���B ب���;ث����ت أن��B ب��4ل ا������دات و ا$ح

  )214(.  م= نNA ا���ن�ن99ا��دة 

 ت-��? �7= (��!�� ا�-'�V ا���� ن]�j �����7               1985 ج��ن�A    25         و �O= ا���ع ا�A�ن)� ب�� �Yور (�ن�ن        

���ط Iن����د م)�Tو���B �7= د��ن��� F�a0 �7=              ا��دة ا�)�ب��، و أ��م ا��ا�!�= ب;ث��ت #'�V ا����� ��0 ا����آ� آ              

i�!�0 ز��دة ه4ا ا� � ))214. إث��ت تC�( ه4ا ا�-'V �0 �7م آ���A ا�Y8ل �)�اد د��ن ا���آ� أو أنB (� س�ه

                           �
��� ت���3 م�= ���7 م�ج��دات ش��آ� ا�)��ه�) ���d !�� (�ن�ن�����ي، 0��� أ(��م (�[         أم� ا���ع ا�

 ���7? ا8(��3 م��= د��ن���� د����F ���7? ارت���Oب م�����ي ه��Z4 ا�����آ� 8#'���ء ���0  % 20ا��A)��� ��7= ا�����0ء ب!)���� 

ا$دارة، و (��م F7(� ا�)���� ب�= هZ4 ا8#'�ء و �7م آ���A ا��ج�دات �)�اد ت�D ا����ن، و I ت��� ه�Z4 ا����!��                       



                                                                                                                                                                                       

 أن�B ب�4ل ��0 ا$دارة 7!����          إI (��!� ب)�'� ���ز ���B��7            ?7 إث��ت O7)��، و ذ�D ب;(�م� ا����3 �7?                       

�ده�� ��7? م���رات ا$دارة                                         �
� ا���� ت���\ ب�;دارة ا����آ� و وج��ب ا7��-�ش�? م�k ا��� ��ا��ج3 ا���دي، م

FJم �J214(. ا����( 

� ��ت����d C��O أو م-�����A ������ن�ن                       أو �!���Xم         ��� Bأن�� B����7 ?7���          و ���AO� I أن �j���J ا�

��ام��ت ا���ن�ن��� ا���م��         ا���� ت�A�ض B���7 م���أ                    �I��0 ا�Oب Bم���) ��O��� j��J� أن C��� B�!O� آ�، و�ا��

 )214(. ح)= ا$دارة م= ا����X ا��� ت�Oن ا�4م� ا����� ����آ� �0 ح��� اس�Fbل

                ?7��      B���7، إدIؤZ ب�Vن            و م= ا8د�� ا������ أ���a ��7? إث���ت N�O7 (��!�� ا�-'�V م�= 
��ف ا�

ا���� �0 م�ج�دات ا���آ� �� �!�V 7= ا����ون �0 (��مB ب���!��� ا�'��ب� م!B، ب3 ن�V 7= ان-�Aض ا8س���ر،                   

أو 7= اF�0$س أو إ7)��ر ب��f ا����!�=               �����آ�، أو �7= @��وف أ#��ى 
�ر��� ت��� ب�Jب�� ا����ة                                

    )214(. ا���ه�ة

� اIس�c!�ف ب���وت بVن إ��ام ا�)Tو��= �0 ش�آ� ا�)�ه� ��N مA�و��R           و ت'���� �  Oم� ja) ،D�4

                        ��0 V�'-!�� ا���إ��? ( �!�
� ب3 ه� إ��ام �)�-�!� ب������ إ�? O0�ة ا�(� I س��، وF0إ C�(�7? س��3 ا����ب� ب

 ?�7 ��!�ا�-'V،  ب���3 أنB ب�سk ا�)Tو��= إدارة أ7�ل ا���آ�، و ��3O وج��           م= أوجB ا�)Tو��� ا�

� ا��3 ا$���ب�، و��N أ��a 7= إه�ل �0 ا��ا(�� و ا$ش��اف       ���i م!�� ب;�)م� ا���ه�ن �7? ح7 =(!���ا�

���` ب���جB ا��Jن� م= ا�-'k(� I ،V ا�)Tول أن ��-�i        م�= ا������، إI إذا                         � ��7? أج��ة ا$دارة، و �0

3، ��� ��O= ب;م�Oن�B اآ����ف                          (�م ا����3 �7? أن   �� م= ت�س�B ب�اج��ت�B ا$دار��� و أدا���� ��7? ا��ج�B ا8آd�ب�� B

������ )214(. أ#'�ء ا$دارة أو ت�ارك ن

�7� (��!�� ا�-'�V دون اIآ���Aء ب�B����[� ��A�Y، آ�� ��� (��م                          ���        و �0 ه4ا ا�]�د، 0;ن ا���7? (�� ����م ب

         T�(آ�� مTأد��� آ����0 ت �(��A�و��� ا���B���7 ?7، آ��$دIء م�FJ ب��ز��k أن]��� أرب��ح ��Yر��، أو ��7م                    ��آ�3 ا�

م'������ ا�)���ه�= ب������� ا������ ا���(���� م��= ا8س���� ا�-����Y ب����، أو ا(����اض م�����× آ�����ة م��= ا�����آ� دون   

�رة ثFث�  ا��]�ل �7? م�ا0�� ا����� و دون ا����م ب)�اده�، أو �7م د�7ة ا����� ا���م� �Fن���د �0 ح��� #)                

 �����O��7= ت����وزات ارت ���R���� ا�����0ت� ا����ر���� أو ا����X!أو ���7م ت ،Cس���!أرب���ع رأس ا����ل Iت-���ذ ا�����ار ا�

ا��R�Aن ب����(�k 7= ا���آ�، أو وkR م��ان�� آ�نj س��ا ��-)�رة ا������� اب��bء ت�ز�k أرب��ح ��Yر��، و        

 )�dV .)214�ه� م= ا8د�� ا��� ت��= �7م اس����د (��!� ا�-'

         و ا(�!�ع ا���ع ا���ا��ي بl�a ا��ور ا��(�ب� ����� ا�)�ه�= �0 ش�آ�ت ا8م�ال ب]�A �7م� و               

���م           �� ب�����aرب� ب�8س���� و ���7م اIه���bو ان��� �ش���آ�ت ا�)���ه� ���7? وج��B ا�-]���ص، و آ��J�ة ���7ده

����7ت ه��� م��� ج����k��a� B ن���Xم #���ص �)��Tو��� ا������� ب���$د    �ارة ��7= د����ن ا�����آ� ���0 ح�����   ب����aر اIج

 م�=   224و �� أج�ز ام��اد ش��� إF�0س ش��آ� ا�)��ه� إ��? ا����� ��0 ا����Iت ا���اردة ��0 ا���دة                           . اF0$س



                                                                                                                                                                                       

                       Nء م�����a7ب��$دارة م�= أ =�ا��ـ�ن�ن ا���ــــــــــ�ري ا���ا��ي، F0 ���ز إذن ا��)�ه3 ��0 ت����� ذم�� ا�����

� �O= م�!�� �7? ا�b® و م-���A ا����ان�= 8ن ه�4ا ���� إ�R�ارا ب��ا�!� ا����آ� و       ا$دارة و ا�����= ح�? و ��      �

 ،B������ ��7= ���7م س���اد ا������ن                م��= #��Fل ت������ ذم����Rن�����ر ا�����ل ب�Iول م��= ه��4ا اT��(إF��0ت ا�

������ ب��!��Xم ا����م              I ����ز              اIت��Aق ���0F# ?��7، م3�J     0��ا�7 ا�)Tو��� ه� م�= ا���ا��7 اgم��ة ا�

 . ج�k (�ا�7 ن�Xم اF0$س ا����ري

� ب��ت��C ا�)�Tو��� �7= د���ن ش��آ� ا�)��ه�                      مO!��، ح��? و ���                                 �Oا، ن�� ا���و أ#�         

� (����a ب����� ا���� م= أ�� ج��� ج!���� م�����               ب;دارة ا���آ�، ذ�D إن ا                    Oر ح�Y �ن��Aء ا����

         ���b�� را��R Vا��4ي أن�� V�'-��7? ا� ���!�  .ا��!���� T� Iدي دا�� إ�? �7م ان���د              ا�)Tو��� ا��ن�� ا�

)214 ( 

�� 7!��� ���7 ا����آ�، و ت]�{ أن ت��Oن س�!�ا ��)�Tو��� ا��ن���،                            �!� I���03 أ         وذ�D 8ن ا$دارة (� ت��

وم�= أج�3 ذ��D، ذه�C ب��f ا�A����ء            .           � ج�ا��� #����R �����ب�� ا���ا����       دون أن ت�3O ب�� ذات�� ج�ا�     

� ا�A]��3 ���0 ا�����7ى ا���ا�����  ���� ?���إ���? ا7�����ر أن��I B م����ر �������` ا�A]��3 ���0 د���7ى ا�)��Tو��� ا��ن����، ح

7����ل إدارة ا�����Vب �.                             �آ�ا������7�0 ����7? أ����a7ء م�����N ا$دارة ب)����C أ�����0ل ج�ا������ ا(���0ه���� أث!����ء (�����م�

� ت��O= اgراء ج������ م�A���� ���7? ه��4ا ا����3، 0���� اتj���A ���7? أن ت�����` ا�A]��3               ���0 د���7ى    ��� =��O� و

�!�ات                    �(� ��0 ا$دارة 7!���� ا��ج�3 ا����ص، ب��7? ���7� إث��ت� ب�!����ا�)Tو��� ��Oن م��ج�، 7!�م� ���� ا�

!�� م�l ا���7ى ا��    R ى�ذن                                   جVت� ��� ����]�� ا�-�� ا�O��ا���، و �� ت�ل (��                    ا�!X� أم��م ا�

�� (�3 ا�A]3 �0 ا���7ى                           ا���ا�����(�          )214 (. ب

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

o�
 ا���ع ا�|

 ��م آ�
�� ��ج�دات �آ� ا���
ه�� ا������

 

          jآ�ن�� ������� (����R ا����A)��� ب�7�����رZ م����را �����k أ����Yب   ���� ���� ا����Vن، ���R            ا�����7ى ا�

 ه�� د��7ى م)�Tو��� ت���ف                ا�����= ب�$دارة �0 ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� ح)C ا�!]��ص ا�)��ب�� ا��4آ�            

 م)Tو��� أ�a7ء ج�دات�� ح�? ت��م  �نC�� B @��ر ��7 �0 م     �4ي أ�Yب ج��7 ا��ا�!�=، 0;    إ�? ج�� ا�a�ر ا   

 =���� )214(. �0 ت�D ا��ج�دات       )� ا�!�i بم��N ا$دارة و ا�

 إ��R =��7 I�ر              ���� ش���
� ��R�ور�� �������� ��7= ا�������f، 8ن��I B ت�����f ���0�آ= ا���a�ر          

ن��، 0��� (]��     وا(k، س�اء آ�ن ا�a�ر م�د�� أو أدب��، و �� آ�ن ا8م� �����` ب�]��ل دا�!�� ا����آ� ��7? د���                      

 ا8م��� ���0 ه��Z4 ا�����7ى ���7? ا���a�ر ا����دي و ا���4ي ���N ا���ن��C ا�����Iب� ��4م��� ا�������     ا�]���يا�����ع

�ن ا���م ��ا�!���      aت�� ا� ��3J       )214(7= د��ن�� ����آ� و ا�� آ���A م�ج�دات ا���آ� آ� س��Z       �0    ، و ا�4ي �

 ) 214 (. 1985 ج�ن�A  25ا���ن�ن ا����ري ا�]�در L'insuffisance d'actif  �0  �0            ا�B�A ا�A�ن)�

 (� رب\ �0 هZ4 ا����� ب�= ت��` ا�a�ر ا�4ي ���` دا�!�� ا����آ� و ب��= ا����� ��0       ا�A�ن)�و ا���ع          

���Xر  ت����ج إث���ت #��ص، 0      و ا�4ي ���� 7���� ح)��ب�� واI ���R             )214( ،ج�دات�� �)���� إث��ت ه4ا ا8#��    �م

��رن� ب�= ا�-]�م و ا�Y8لا�م�ج�دات ا���آ� �O= ت����Z م= #Fل إج�اء ا��Aرق أو ا���� �0 . )214( 

��]3 ����7 م= ب�= م�ج�دات ا���آ� ��)���� د��ن���، و                           و����` ا�a�ر دا�� م= �7م آ���A ا����× ا�

و ن���� أن ا�����ع . آ� ا��A)������0 ا�����           ه��4ا ا��k��R �����ث آ���J�ا ���0 ح����ة ا�����آ�، و ب'������ ا�����ل 

����` م����                           ا���ع   آ!�X�Z ا���ا��ي� ?��ا�A�ن)�� ��� ����د ن)��� م��!�� م�= ا����� ��0 م�ج��دات ا����آ� ح

                          اش���ط درج�� م��!�� م�= ا����� ت���ر      ، ا��4ي  F# ?�7ف ا����ع ا�]��ي           و       )214( ،أ(]? R�ر ب���ا�!�=  

 .1999 �)�!�      ا������   ا�]��ي  ا���آ� ����` م���� ا��a�ر 7!�� ت����3 (��ن�ن ا�����رة             م= م�ج�دات     ٪20 ـب

)214( 

��ا��ي أن ا���ع اش��ط ب�ج����، أن   ا����ري  م= ا���ن�ن ا�   F619ح� ح)C نi ا��دة     �و �O= م�             

       ���D أ�a7ء م��N إدارة ش�آ� ا�)�ه�آ�، و ����د ا����ن�ن       م= رأس�ل ا���                    �7? ا�20 ٪  3)8

�ن ج��k              ا8دن? م= ا8س�� ا��� ���زه� آ3 (��� ب�$دارة،        د�� ا� �ا8س�س�a� ����و هZ4 ا8س��� ت-]�i بVآ

 ���(��ن،    V ب� ���0 ا78��ل ا�-���Y بVح�� ا������= و ه�� ��d� (�ب��� ���]��ف و س��ه� ب                       ،  أ7�ل ا��aا� �س��

�      �ب� ت�Oن ����d ا����ع م�=       0�R آ� س��اد ا�����ن ��0 ح���� ت���` ���7 ش�              ن ت�����ه� ه���    �ب)��C   ا�)��ه

 .هITء ا8ش-�ص ا�����= �7? إدارت��، ه4ا م= ن�ح��



                                                                                                                                                                                       

��ط ���Yور          ���� �� أ����� �����م آ�����A أم�ا�����، آ���  م��= (����R ا����A)��� ب�A�أم��و م��= ن�ح���� أ#���ى، ������ Bن��

ء ا�-'�V ��0 إدارة ا����آ�، و �B�!O رب�\              ��7? إدارة ا����آ� ��Oس�C ش-]��� م�= ج��ا             �����= ` ا� �����ط ت�� 

  ش���  إ��ام�� ب���ن ا���آ� آ��� أو ب���a ب��د ا$دارة ا�)��c ا��� ��ل ����7 وج�د ا����� ��0 أ�����Y ب���                    

 )214( .إF0س��

 م�ج��دات  ت����� ه�Z4 ا�!)��� م�= ا�����             ��0           و ا�!�� ا�4ي ات-Z4 ا���ع ا���ا���ي ��0 ��7م                   

و ا�4ي م�     مk ا�����k ا�A�ن)�               �7? ا�!�� ا�)�ب`، ���و م��ازن� إ�? ح� آ���        �)�ه� ا��A)� ش�آ� ا 

���� ��اآ����� إ�? ا��ون�             و ا��ب��ة ت'�رات ان�����F# 3 م= ا�� �. 

� (�ن�ن ا��)���� ا�������a و اF�0$س ا�A�ن)�� ا�]��در ��0                           X����1967    ج�� ���013 أن ن     ���Oد��7ى ت 

��، س��اء آ��ن �����R? أج��ة أم                        '�` �7? آ3 م��� (�ن�ن� أو ���0، @�ه�ي       ا����ن و ج���� ت   � أو م)�

  ،I   ي ا��                  و��!����j    4يمk اIآ��Aء ب;ث���ت م���د ا����� ��0 أ��Yل ا���-i ا��� أو      �R  ا0�����Z4 إج��اءات ا�

  ��A[��� ا�-'V    1985 ج����� 25 ا���ن�ن، �0]�ور (�ن�ن      م= نNA  99 آ�نj ن)��B ح)C ا��دة      أ��ا�!��) ?bأ� 

ا�)������ ب���= 3���0 ا������ و F7(���  و���0 ح��` ا������ و ج���3 م)��Tو��� ا������ م�ه�ن��� ب;ث����ت ا�-'��V  و ا�)������ 

 )214 (.   م= نNA ا���ن�ن180ا�a�ر ا��ا(k �7? ا��b� ح)C ا��دة 

�{ ا�         A� آ�ن ���وIشD أن ا���ن�ن ا����Oو��� 7= تT( L'action en  ا����ن               ��ب ���7ى ا�

comblement du passif   �0  تIح�� k��ن�I B ت�ج�� أ��� ح���� إF�0س ت-��� م�=         ش��� اF�0$س ب�7����ر أ   � ج

�ل بB ح���� ،  آ�نj ن)��B  أ��ا����  � م��B #'�� ت���ل م)�Tو��� آ�V      3 و (�� �!��  . �0 ا���ا��           و ه� ا�

 �Indéfiniment م���= ����d� ت������� د��ن���B ا��-]�����     ش-]�����و��إ����? م)���T م������ (������ ب���;دارة ا������آ�   

responsable  آ�و�ه�4        أم�.7= د��ن ا�� �ن� 0��� ��7ل ��0 ج��ه��Jء      �0 ا����ن�ن ا���b�;ا����7ى 7!��م� (��م ب Z

!��)� V'-و   � ا�   ��)F7                  ���� ��(ن�Aا� B��Aا� l�Yأدى إ��? و ��Vن��� د��7ى م)�Tو���    با�)����� ��0 ح�` ا�����، م

       fب��� jXA�����` ب;ج�اءات���     ت�]���� �7م� م= ح�� ش�وط ت'����� و إن اح� ��. و ن������� ا�-]����Yت �0
)214 ( 

�]�� م= ب�k م�ج�دات ا���آ� ��)��� د��ن��، أي        ن� س�ب�� ب��م آ���A ا����× ا�     و ����د ا���� آ� ذآ�             

��J  ا�)�ه� آ�����Aرق ب�= 7!]�ي ا�4م� ا����� �     ا��0 ا���� ا��)����� ���Z4 ا��ج��دات             ا��A)� ا�

3J ا�)��C   ا��!]�و(j ا���k و  ����� ا8داء �7     �( و ه� ا����ن ا��� ت���j و ت� (�����      ) 214(���،   �0 ا����ن ا�

�ن�         �a�7د�� أو م jس�اء آ�ن ��)Tن����� أو م �A[ه=  ب�ب�       � I ز، و����7����ر  ب���= T#�4   أو ا#�]��ص أو امIا 

 )214(. أم�ال ا���آ�V ب�� (��م ح��� اF0$س أو ب�k ا����ن ا��� ت!�

                 �A[آ� ب�د #]�م ا�����ت��= أن �� آ� ،  ن�����                 و ��!� ذ�D أن ا���� (� ����` (�3 أن ت

� ب��وت بVن       j م�!�ز�7 0  ه!�ك د��ن� م�زا�  Oم� ja) ?!��Vآ�� م�= وج��د ا�����، ��b�!� I           ���، و�0 ه4ا ا��� B



                                                                                                                                                                                       

ان��Xر ت]��A ا����A)� ب]�رة ن����� ����0 ا��(� ا�4ي ت)A� B!7، ب�AO� 3 أن ���0� ا$ث��ت �7? ا��ج��دات                  

7�����ر ا������ م�ج���دا C���� F���0 أن ����X� ���0 ح����� ا�����X�� ���(��A ن��X�    .       ه��� أدن��? م��= ا�'����ب I و 

��� اF��0$س   .�ج�دات���� ���d� آ�����0 ��b'���� د��ن���� ا���و���0 ن (���� م             أا�����7ىOم� k����)���'� بو ت

� ا�!�fواس��  ت������Oب� م��)�� ka-ل و #]�م دون أن ت�Yم= أ �Y�!ا�� Z4214(. �0 ت���� ه( 

� ا�)�ب` م]���            Oا�� `���     =����� واح��،  دا�!�� ا����آ�                         ��0 �ن         ، و آ�D�4      آ3 م�= ا�

                      ،B���0 ���� �ح�� أن (�� م�ج�دات ا���آ� ا��A)� (� ت-fA مk م�ور ا��(j، و #��Y ا��3 ا����ري إذا ��

                                    C�!�� ة�أه�3 ا�-�� ����ء إ��? ت��!J�و ت���� ا���� �0 ا��ج�دات (��3 ان����ء ا��]���A          ��7? أس��س اIس�

 )214(. أ�a7ء م��N ا$دارة أو ا�����= #'� ه4ا اIن-�Aض

� ا�]�در ب����� ا�Y8ل و ا�-]�م وت����                         ا�)�Tو��� ا��ن���، (��ة                       O��� ن�O� I و         

                     ��ا8م� ا���a بB ���0ز اس���دة ا�-]�م� �0 م�B7�R �0 ح�ل @��ر Y�!7� ج���ة ت�Tدي إ��? ت����3 (�

                         ×������ رد آ��3 ا��    أو ب�����a ا����� د�����0 م������ ا$دارة ا�����Oم �����7�  ا��ج���دات، و ���

� ا�)��ب`     �Oه� ا���أ( ��س�ب��، و 
�C م���× إ��0�R م!��            ت�!�سC مk ح��� ا���� ا�����ة و0�� �سN ا�

�(��A�� ت�3A ا�� ���
                   D214(. آ3 ذ� ( 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 ا���o4 ا�|
ن1 

 �ى ���و��� ا������� ت)��� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������إج�اءات د�
  
 

   �� �!R�7 =�7=         '���� ا���ن�ن�� ���7ى    #�]!� م                                ���� د���ن ش��آ�   م)Tو��� ا�

 ���(�A���k ب ��)��Tو��� ا��ن��� ح����                أن��� ت���� ت'������ #����Y ����ا��7 ا���م���  ،  إ���? ا�)��ه� ا��ة ����ت

 أآ��J� ����Y�[# وت����ا ��7= د���7ى ا�)��Tو���                                  إج�ا����� ت������� ��7���R و(�ا���7 م�

 .ا��ن�                          ا���]���� �0 ا���ن�ن 

             ����0 ��Oو ا�� ،��� د��ن ش��آ�                  ا�)��هO7= ت ���و�!��ض �0� ��� د�7ى م)Tو��� ا�

 .، آF �0 م'�C         م)��3ءات ا���رة 7!� اIم�!�ع 7= ت!Z4�Aو ا���ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا����y ا ول

 د��ى ���و��� ا������� ت)��� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������ 

 

� ت��د ن]�ص ا�����k ا����ري ا���ا��ي إج�اءات د�7ى          ���Oب�� أن أ0]{ �7=  ا����ن                   ت

   �7 ���� �k�a ن�Xم�� إج�ا����               آ� ا�)��ه� ا��A)�� ��0 ��7        = د���ن ش��    م)Tو��� ا��� Bأن� Iة ن]��ص (�ن�ن���، إ

  k0�0 ر �A[ا� Cح�Y ب��، م= ت���� �Y�#             3�[Aب�� ��[�-ا����7ى، و أ3�Ad ت���R{ ا����� ا�������a ا�

�� (�ا�7 ا�)Tو��� ا��ن��     ة ا����دم آ� ت�آj م����0،O��� ��� ka-ت �� . ا�

� ب   و م��= ��Oع ا������ ا�������= ب���$دارة م��= أ���a7ء م����N ا$دارة و    )��Tو��� ن�ح���� أ#���ى، ج���3 ا�

�� م= ث��ت ا�a�ر ا�4ي ��` ب����آ� م= ج�اء             ا�)�ه� ا��A)�  ش�آ�7= د��ن   ��=  �ا�d�ا ج�از�� ب���أم 

        ،�����Y3 �0 ح�وث ��7 �0 أJ���      و ه�4ا ب-�Fف ا�)��'� ا��������� ا��اس���             ا$دارة و ا�O��� j��!م ���ا�

������= ا�)��Tو��= ��7= ه��Z4 ا������ن�      I م!�� أم���aت jو م��� إن آ�ن�� ،��� م��= ج����  م��= ج����، و م���ى م)��Tو��

 .أ#�ى

 �a���              ��� ا� و ��O� �0 د�7ى م)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه�            ا��A)�، ت���� ا�

�� د       O7= ت ����]� ب!X� د�7ى م)Tو��� ا�-��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�، و ب��ن �YحC ا�]�A �0 رk0          ا�

�(�A�� د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا�O7= ت ��� .د�7ى م)Tو��� ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا���ع ا ول

�_� ب&b� د��ى ���و��� ا����� �� ت)��� د��ن �آ� ا���
ه�� nا������  ا��4)�� ا�� 

 

   ��A��[�= ا�����ن�ن ا�A�ن)��� ا�-���ص ب����aو ت��(����B ا��!����4�A،  ا���Iو�7ت و������ ������a�ن]���  ��� ا�

���� ا������ن  Oد���7ى ت ���X!ب �����a�ص ا����[�#Iد ا����� ������Y. دة��� م��= ا�����ار ر(��� 163 و ح���� ن]��j ا�

�]��� 1985 ج���ن25�A ب�������F ا��!����4�A �����ن�ن 1985 د�)���� 28 ا�]���در ���0 1388-��� ا�O����7? أن ا�

ا�����ري ا�A�ن)��     م�= (��ن�ن      180،182 ،   181 ��0 ا���اد                    ب��A]3 �0 ا����Iت ا�!]��ص �����7       

 �!(�25 �A1985 ج�ن ،���(��]� ب��-� ا�O� )214(  .أو ا��]��A ا��i-��� ����a ا��!�ي  ه� ا�

������ #��ص        و F# ?�7ف ا�����k ا���ا��ي ا�4ي ��� ����د          ا�����    م)�Tو���   ب���7ى  ��0 ا�!]��ص ا�

  =7 ���Oآ�    ت�د���ن ش�   ���   ا�)��هO��]��  ا�- إI أن ه�Z4 ا����7ى ��O= إس�!�ده� إ��? ا8ح��Oم ا�-���Y         ، ا�

��a ا�A]3 ���0 ت'���`              أح�Oم�B،  0              ب!�Xم اF0$س و  ��  C��'     =�7 ���� ا�����ن ����  ت����� م)�Tو��� ا�

�       !�ش�c و ا��ت�'� ب    م= ا�)��3 ا�   إذنO3 ���0 م�[Aه� و ا��X!ب i�اF�0$س ا���� أ��Yرت       �����A)� ا��� ت-

� ب��� Oسا��F0آ�، إ�ا�� ���a�ا� N��� م�� ا�O214( .و ه� م�( 

 ��0 م�ج�دات���،                              ن�ى أن �7م آ���A أم�ال ا���آ� �)�اد د��ن���، و ت����� ا�����                و

��� �0 @��ر ا���� و ت����   آ� أن ت���� ن)�� م)�ه� ا      و ��،!�ش�c 7!  م= ا8م�ر ا��ت�'� ب�����A)� و ا�      ����

����� ب�����A)�� ������                          م��ار م� ����م بB آ3 م��� م= ا����ن       �� اF�0$س     .  ه� م= ا8م�ر ا�Oو م�

   [�Aه� ا���� ا8ج�ر بB                ��(��A��!�ات ا�-���Y ب���(D�4 آ��ن ��7?     ب�  و   . و ت�����Z ��ج��د آ���0 ا����م��ت و ا�

� و                   ا������ع���O3 ه���4ا ا�����Adأ B���!O� و ����[�-���� ا�O�نB���(A              ا8م�ن�����  أن ������د ����0 ا������ن�ن ا�

       l��ا�����رة ا�]��ي                  (��ن�ن م�=   704ا��دة  م= 2م= ا�A��ة ب��!)�� ����ع ا�]�ي وه� م� �)

 ) 214( .1999 س!�ا����� ا�]�در 

�� ا����ن        Oت��دم د�7ى ت i-� �= ا���ن�ن ا����ري ن]� #��Y ���د ا���ة ا���� ت����دم            ��   أم� �0a��

و���� آ�ن��j ه��Z4 ا�����7ى ت'������ . أ���a7ء م����N ا$دارة و ا�������= ب)���اد د����ن ا�����آ�م)��Tو��� ب���� د���7ى 

����دم د��7ى ا�)�Tو��� �Y�#                    ��R 8ح�Oم ا�)Tو��� ا��ن�� ا�!]�ص      �����7 �0 ا����ن�ن ا�����ري، 0

=� آ�نj أو 0�د�� ب�ور ثFث�� س�!�ات اب���اء م�= ت��ر�¯ ا���3 ا���aر، أو م�=                     �7? ا$دارة م���آ�   ا����

j�����)و                  ������A#إن أ Bب����� �� ا�������دة     ا�������������Oح Cج������ م�����= ا���������ري                  26 م�����O�ر 715 و ه�����4ا ب

 ا���ا��ي 



                                                                                                                                                                                       

�� ا����ن ��ة ت��دم #         Oن)� د�7ى ت�Aع ا�����Y ت)? ب�����دم ا�FJث�، و ح�� ن]j  و(� أ#ka ا�

�ات ت����أ م�= ت��ر�¯ ���Yور    ت���دم ه�Z4 ا�����7ى ب��ور ثFث�� س�!     ��7? 1985 ج���ن�A 25 م�= (��ن�ن   180ا���دة  

�� ب;نOا�� ���(�  )214( .و ب]�ف ا�!X� 7= ت�ر�¯ و(�ع ا8#'�ء أو ا��]��A،                          ��ء #'� ا�

و ��0          أو ا��]���{،  ا��(l و اIن�'�ع، وم= ت� �0 ح���� اس��c!�ف ا��)����           و ت-ka م�ة ا����دم إ�?      

                 B����      ) 214( .ح��� و�0ة ا���� ب�7���رZ م��= �0 ا��F(� ا���ن�ن�� �O= أن ت�k�0 ا����7ى ��R ورثOم� j�a) و 

� ��Yر        ، و ��0 ه�4ا ا�]��د     !�f ا�A�ن)���    ا��Oح Cج�����    أن د��7   1982م��ي    719!��� ب���ر�¯               بOى ت

���O �����0ا    ���C ��7? ا��رث��        و،   ب�����اث  7!��� (�ب�F� 3ن����ل             ا����ن ���� 
��بk م����، و ا���Cء ا�!��ت�             

���
��� ب��B 7!����� ا��ج��3  �رس���Bأن ������ا ا������3 ���7? أن م���رث�� (��� ب��4ل ���0 م   م)��Tو���!78���ل ا$دارة ا� 

i��214( .ا��( 

 ��آ� ت� ا���Rع ب)�'� ش�B م'�   Oم� k آ��د��ن ا��� k0م ب��� آ���� أو  �� �0 ت���� ا��-i ا�4ي ��

  ��aب�$دارة    ب� =���رس ��0          )214(،  م= ب�= ا�����= ا����دارة ، و ه�� ��0 ذ��D ت)���3           ا$و ه4ا ت��� ���ور ا�

       ��� دون ر(�ب�� �����7 م�= ا��!�f 4��0ا            )214( ، �0 اR'�اب ا���آ�      ب����� ه4ا ا��ور و م�ى م)�ه� #'V ا�

� ا�!��J�                f �0 ا��(�����k بOن'�ق س�'� م� =R N�� 214( . و( 

              ����O= ا����aء ب)�Tو��� ا�� BنVن)�� ب�Aا� f�!ا� �Oم� ja) �0 ه4ا ا�]�د            V�'-و ��� آ��ن ا� 

��ط أن ت�O    .ا����آ�      ا�4ي و(N�� B�0 k إI أح� ا8#'�ء ا��� �!��V 7!��� ا����� ��0 أ��Yل          ��� I ��aن و أ��

 Cه��� س��� �����أو ت�(��l ا�����آ� ��7= دk��0 د��ن����، ب�����AO� 3 أن ت���Oن ه��Z4    ا������ ا��]����0ت ا����� (���م ب���� ا�

�ار �0 ت��رة #�س�ة ا�)�ه�ش�آ�ت إ�? ز��دة د��ن ا��]��0ت (� أد� )214( . ن���� اس

��k ب)�                   ��� تO��'� ت�������   و �0 ح��� ت��د ا8ش-�ص ا�ja) =�4 ب;��ام�� ب�k0 د��ن ا���آ�، 0;ن ا�

 م= ا�����= ب�$دارة �0 ه4ا ا����، 0;ن                   واس�� �0 ت���� م��ار ح]� آ3 م!��، إذا ش�رك �7د آ���          

��� ت����د ح]��� آ��3 واح��� ���0 ت�����f ا�a�رO� م��= ا�����ن�ن 02����ة  /  23 م��O�ر 715ح)��C ن��i ا����دة ا�

 .ا����ري                ا���ا��ي

    O���م ب����0 ا���-i       و7!�م� ت��د ا��� ��#'�V    ا��4ي ارتC�O                                � م���× ا����ن ا�

            V�'-ر درج�� ا�����7I4 ب��= ا#Vو ا�!)���                                        �0 ا$دارة، 0;ن�� ت i-ه�4ا ا��� B��Oا��4ي ارت

 ) 214( . ا���آ�              ا��� س�ه� ب�� �0 ح�وث ا���� �0 أ�Yل

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا���ع ا�|
ن1


حy ا�_�� 18 رv8 د��ى ���و��� ا����� �� ت)��� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������Y 

 

                 k�a� س دون أنF�0$��0 ح���� ا �إن ا���ع ا���ا��ي أج�ز م)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)��ه

�� ا����ن �YحC ب�� و �� ���د� #��Yن�Xم� إج�ا��Oد�7ى ت k0�0 ر �A[ا� . 

�#3 ��0    ��   اF�0$س،          ��0 ح����    ش��آ� ا�)��ه�      د���ن �7=    ا����� 7= م)Tو��� ا�����       و �� آ�ن  

���ب                ;F0س ا���آ� آ��-i    ا�!�ا�7ت ا�!�ش�c و ا��ت�'� ب     إ
�ر!ه�� ��YحC     و    م�!��ي، ��R����0 ا�

�]��� ا�]���A ���0 ت-���            ا�O����k ا�!�ا���7ت �0����م وج�ب��� ت������ا ش��� ) 214( ،������ ا�'���C أم���م ا��� Fم

   ����a�ا� ���(�.  م�= ا����ن�ن ا�����ري ا���ا���ي        235م= ا���دة      4 ح)C 0��ة     أو اF0$س          ا�!�ج� 7= ا�

      ،�(��A���ب ب�7���رZ ا��-i ا8آJ� درا�� ب3O @�وف و مFب)�ت ا�! C(�0 رأ�!� هZ4 ا�]�A ت�R���� j�J ا�

 )214( .8ح��� �0 رk0 ا���7ى أم�م ا���aءB اب������ V0ي ن�اع ��ت�\ ب�� ���3 �و 

������� I و ،C��(�0 ����)ا�ب، م����!���k ب)���'�ت أ#���ى ح���ده� ا�����ن�ن ا������ريب��3 ا������R ا���  ،)214 (

و ا8م�� ب�ت-��ذ ا����اب��         إج�اءات���،                 �0���? ا$ش�اف �7? أ7�ل ا����A)� و إدارت�� و مFح�X س��         

  و ���Oن ��B ��0 أي و(�j     )214(. ا��B�  ��(��A إش�ا�0 �7م� �7? م� ���م بB وآ�3           و �ا���،ا�Fزم� �����X0 �7? أم   

أي (���C أو     أث!�ء س�� ا����A)� أن ����= ب�Vم� �]��رZ م�ا(��� أو إث!���= م�= ب��= ا���ا�!�=، و I ����ز أن ����=                           و

���������= �����������b ا��رج�������� ا��اب���������  �� Cا(��������� آن)���������                                         و ه�������4ا ح)�������C  أو م�������i-���������� FJ ا��!��������ي، 

  . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي240ا��دة 

�R��ب س�'�ت ا���� ا��اس��،    و����!���م     0  ا��� ��k آ�Y�!7 �0� ا����م�ت ا��� ��اه� م�����، آ��

 أو أي    دا�!��B،  �م�B و  أو م)��-            وب��B  ��0 ا��)���� ا�������a و س��ع م!�          ب)�ع ا����= ا�N��A أو ا�����ل       

���#� i-ل  و .ش������� ���0 ا��)����� ا��������a ��0;ن 8رم����B وورث���B            ���0 ح����� و���0ة ا�����ج� ا�N���A أو ا�

 �0 أ7�ل ا����A)� أو ا��)��� ا������a و س�ع أ(�ا��� ��0                  �ل م��B  و ا$ن�ب� �0 ا���aر ����     ا���aر

�(��A� )214(  .شTون ا�

 �[��� Iافا$شو�ب     ا���م ��! ا����A)��، ب�3 ه�� ا��4ي                        �7? م� ����م ب�B وآ���R����        3 ا�

�ع ت�j ر��س�B �0 ا8ح�ال ا���!�         إ�? ���7 ا��ا�!�= ��0 ا���ن�ن، ��O0ن إش��اB0 ا���Y8 ��7?                        اIج

 )214( .م�رأ7�ل وآ�3 ا����A)� ��0 ا��� ا����� ا��� ت��= م��ش�ة �7? س��� ا8

��ب      !��،       و(� أوجC ا���ع إ��اع أوام� ا����R ا�O���ب� �R\ ا�Oل        �0را بF�# ��Rر��و ت���ز ا�

��ب �0 ا8م�      . أ��م م= ح]�ل ا$��اع    10! ا�4ي �]�رZ ا8ش�-�ص ا��C��� =�4                        و ���= ا����R ا�

�إ#��ره� ب�$�O� Dc�10 ا8ش-�ص رk0 ا���ر��R ��0 م����   ز 8و�وح�!4c ��. �اع، وب���0 آ�ت�R C\ ا�



                                                                                                                                                                                       

   ���O� م��= ا�����ن�ن 237 
����� ���!i ا����دةأ����م م��= ذ���D ا$#����ر، وت�k��0 ب����د ت]����{ ����ى آ��ب��� ���R\ ا�

 .ا����ري ا���ا��ي

            I ����ب ب�= ا8ح�Oم ا�!   ا�'��=،  ق م= 
��   ��`ي 
 ت-ka 8 ون�� ا���ع (� أدرج أوام� ا����R ا�

��� ���0  ب���� ا����� تA]��3    ه���  ا8ح���Oم�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي ب��Vن ه��Z4  م��= ا232و ت����a ا����دة O�ا�

                 ،Bت��Y�[����ب ��0 ح��ود ا#!I �� 3 ت� إذن  ا8ح��Oم   Z4��0   ا�'��ن ا��اردة �7? ا8وام� ا�]�درة م= ا�����R ا�

     f�!ا� I ف و�!c� 214( .��تB م� �� �!i ا���ن�ن F# ?�7ف ذ�D، و�0� ت��وز ح�ود F�Yح       ،ا���ر�R وI اIس
� ت������ و) O���ب 0������ أو ت�'��� #Fل    ت!X� ا�!أ���م ا7����را م�= إ���ا��7 ���ى       10 �0 أوام� ا����R ا�

�O� . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي237 م= ا��دة 4 وه4ا ب�جC ا�A��ة آ��ب� �R\ ا�

� ب)�� ا����� ��0 ا��ج��دات م�           '�Cو إذا (�!� أن ا�    O����ب،     ]��را ��7?      ا���م ��!وه�4ا   ا�����R ا�

B!O ا����م    ��!� أن   � I �(��A��    ذ��I  D ���ز ب3J ه4ا ا�'�C، و م= ب�ب ا8و��? وآ�3 ا�d�8ي م�= ا���ا�!�= ب��� 

 و ا����7وى اIنA�اد��� 8ن���d B� م�ج�B ��4م�� ا������                م= �7م #�aع ه4ا ا�'�C ����7ة و(l ا$ج�اءات 

   �� Bم�ج �����     ����آ�، وإن�� ����� ب�4ات�� �7= ا�4م��    م)�����  م�����   أو ا������= ب��$دارة ����0 وه�� ذم��      �=4م�� ا�

� ����                                                                                                                                         )214( . ا��A)� ا�)�ه���آ�ا�

  ����7 ?7��0� ب'���� ا���ل ا8ش-�ص ا�)Tو��=      �0 هZ4 ا���7ى   أم� ا� ،               Nء م�����a7م= أ 

  ��                    آ� ح�ده� ا���ن�ن ا�����ري،     ��=�ا$دارة و ا���aأو ��7? ب� ،� ����0ز إ(�م�� ا����7ى ����7� أو ��7? أح��ه

    3Oب `��� إ(�م� ا���7ى �R أح�ه� أو و�O= �0 ح�ل. م!�� ب]�A ش-]�� 0�\ ب�7���ر أن ا�)Tو��� ه!� 0�د�� ت

��a0�\، ب�            ��aب�� إد#�ل ا���(�= أو ب� ���           0;نB ���ز �0O�7? ���7�، أو ب��ار م= ا��ب!�ء �7? 
�C ا�

 )214(.  م= ت���ء نA)��       �]�ر

�� ت����� ه�4ا                و�Fم ���واس�� �0 ت� ���ب ب)�'� ت�����!�k ا����R ا��� C��'م�=           ا� ��O� إ��? ا�

،Bوج�د ا���� ��0        �7م kم ?��O= ����ا�!�= إج��اء     و ا���� ح��ده� ا����ن�ن    م�ج��دات ا����آ� ا��A)��      ح� I و ،

   ������� I Dب 8ن ذ�������!� م��= م�(��l ا������R ا����Xه���              ت ��� م��= ا�����ارات ا����� �����ز ا�'���= �����0 إن

�ل  ����k ذ     ) B�[# . )214 ا����ع ب�ت-��ذZ      )�'� ت������ �0 ا�����م ب�;ج�اء      �اس��(� ��ا�)��'�   ه�Z4     @���ر  ،  ��D  آ

��� إ����ام�� ب�������ن و �����ز ����Z4   �= ا���������� ���0 ت������ �A��Y ا�)��Tو� O�أو ا8ش��-�ص ا���C���'� =�4 م��= ا�

�O�� 7= ه4ا ا���� أن ت��a ب�م��اد ش�� اF0$س إ�? �d�ه�      ا��� . م= ا8ش-�ص ا��4= ت�ى م)Tو��

 ���� �ع ا���ا��ي �� �!i �7? أن ح` ت���D د�7ى          و ا�Oب،        ت���!  و ب!��ء    ا�����ن ��ج���R���� k ا�

� ا���دة                    �Oم�= ح Bج��!��O= اس�� =�Oو� }���Y ��Oب� �O� م�= ا����ن�ن   04���ة / �7235? 
�C م!B م��م إ�? ا�

��ب ه� �YحC ا�]�A    �� 0 ،��ا��يا� ���ريا�!��� د���ن          �0 رk�0 د��7ى م)�Tو��� ا����� �R��               =�7 ا�Oت 



                                                                                                                                                                                       

   ��(�A� F�# ?��7         ��0ف  ، ش��آ� ا�)��ه� ا��Oاح� ��7? ه�4ا ا����Y iي 0��� ن���[  م�= 2 ا�A���ة   ا����ع ا�

 )214(  1999. ا�]�ي ا����� �)!� ة (�ن�ن ا����ر  704ةا��د

��l ��0 0�ن)��،      -� kR0���    و ا��                 Cج����� ا�����ن بOد��7ى ت k�0ع ح�` ر��� م�=  183ا���دة #��ل ا�

(����a و م3�J ا���ا�!�= و م�ا(�C               م�اج�� ا�����= ب�$دارة، إ��? آ�3 م����        �0 1985 ج�ن�A   25(�ن�ن  

��                ت!4�A ا�-'� و ا�]�A و ا�!���C ا����م، آ�� ����ز           O�ا����� ��0 ا����آ�    ب)�Tو���   أن ت���a ا�

 )214( . م= ت���ء           نA)��ب)� ا���� �0 م��دات��

� و0��  O� أو ب!�ء �7? 
�C     س�اء م= ت���ء نA)�� 1985  ج�ن25�A م= (�ن�ن   184 ���دة   و���ز ��

          �(��A� أو م= �!�ب B!7 �0 ح��� �7م وج��دZ      أح� ا8ش-�ص ا��4= ��� ا��` �0 رk0 ا���7ى ت�R�) l��O ا�

7  ������ ا�   ��7= ا�4م�� ا�����       تl��O                  ���]�ل �7? أ��� وث���` أو م���م��ت        ب��? B���7، س��اء م�=       

                                    أو ه�����cت اIد#����ر م���� ����� ��ج���� ن���i ������ل       أو ا�Tس)����ت ا���م���� ج�ن���C اIدارات                            

D214( .دون ذ�( 

����ب  !�  �و �����أ م�����د ت������ ا������R ا���Oور ا�����Y ¯ا������ن م!��� ت���ر� ����Oت C���'        سF��0إ �ب����

� بوه� ش�ط         ا� .-i ا��!�ي و ب�� @��ر ا���� �0 م�ج�دات ا���آ�      ا��O� و���T�(   Nء م�����a7أ 

      N�� آ� و�ب)�اد د��ن ا�� =�����    ش�ط               ا$دارة و ا��� ا�'�C ب���R�) �0 ا����A)�، و �)������

  ����
��ال                      م��                   ه4ا ا� ������ ب�ن������� وزوال ج���7 ا���ا�!�=، ح��� ت!����        و�!، ة ا����A)�� د (��

 �����A�@ا�و�����R��          ،ب������!����� ا$  آ����� � ا�Oص م������[�������� ا#!                             ����!J�F����0س، و �����O= ب]�����رة اس����

��� ا�����ن       O�0 د��7ى ت �X!ب�� ��Y�[�� ا#�(� �)  ?���  ح�Oور ا����Y  V����0 و إن ت�                           �#

�� �Oور ه4ا ا���Y�(��A� )214(.  ب�� ان���ء ا�

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       

 ا����y ا�|
ن1

 ا�4)2 18 د��ى ���و��� ا����� �� ت)��� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������

 
 

��k ب��)��'� ا����       #�]!� إ�? أن   �� �(��A�
��C         ����� ا��اس��� ��0 ت��       (��R ا� ��� ت�����Fم �و��� ��T�(م 

��           أو ا�����= ا�)Tو��= 7= هZ4 ا����     أ�a7ء م��N ا$دارة    O��� اF�0$س آOع ن، و آ�4ا م���Rم�  ،   ���� 

 �7=   و ت��= ا8ش-�ص ا�)�Tو��=     هZ4 ا�)Tو���،                      س�'� ت������ أوسk �0 ت���� ت�ا0� ش�وط        

�، و م� إذا آ�ن�ا م��aم!�= �0� ب�!�� أو ب�b� ت�aم=ا����ن و�� .  م�ى م)Tو��

� ب        و   �Oن)� (� ج�3 ا���Aع ا��� د���ن �7=    ا����� أو ا������= ب��$دارة         )�Tو��� ا���ع ا���ا��ي آ��

���(�A� ث����ت� ج�از���ا أم���ش���آ� ا�)���ه� ا���dر ���O� ا������ ���0 م�ج�دات���� و ا�-'��V م��=                   ��

   Bب�� ذات ���و�O= أن  "ا�!]�ص ا���ن�ن��     F#  �0ل ا����رت�= ا��اردت�=   و ه� م� �)��l م=     ) 214(،  ج�نC ا�

���3"أو "  �����Oن ������a? ا�����دت�= "  ����O= أن ��م���= ا������ن�ن ا�������ري  28 م���O�ر715 و 27 م���O�ر715ب

 . ا���ا��ي

� ب  ا��4آ�رت�= أZF�7،        ت�=ج��j ا���د  ،   �A0 ا���ا��  �Oا��          =�����)�Tو��� أ��a7ء م���N ا$دارة و ا�

� ث��ت ا���� �0 م�ج��دات ه�Z4 ا����آ�           د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� أم�ا      7=  dر �O�و )  214(،  ج�از�� ��

� ب�f0 ا���7ى     0;ن   �0 هZ4 ا�����  Oأن ا8                            ا�� FJإذا رأت م� ��� ب�������f آOص �ش�- و �7م ا��

� ب���ن ا���آ� ت���ا   ا��اد إ��ام�      ���ا���(�l   و ت�J�ه�، و أ���a @���ر ح����           � ا$دارة ب�� اR'�اب ح����� ا�

  ����Aا� k0ا�)��ب��= ا���4=           . 7= ا�� =�����           (��م�ا   وب!�ء d ?�7® و ت���3 ا����Y�!م�= م �����7 �� أو ت�������اس�

����7� ب��      �]��م �����ب م= ه�Z4 ا�)�Tو��� و م!�B ا#          ��Oء ا8ش�-�ص و ا��ITو���            �7= ا�����ن    ه�T�(. 
)214( 

� ب)�'� ت������ ش�B م'        O��k ا�� �0 ت���� ا���� ا�)Tول        �7= دk�0 آ�3 د���ن     ���و إن آ�نj ت

I ت������ ب��'�����ت ا���م��� م��=       ، ����0 ا�)���ب`ا���!��� ���7? ا�!���� ا�����آ� أو ب�����a ح)��C ح����� ا�!���اع، و 

��ب ح�� ���ز ��� أن ت��a ب       !�     ا�����= ب��k0 ج��ء م�= د���ن ا����آ�،     )Tو���
�ف ا����R ا�d���7? ا��

�J    م=�
���B ا�     �� ��7? ب��f ا������= دون اg#���= ب�N�O م�� ورد ب'��C ا�����R                    3 ب��$��ام��Oا�� ��[���

����ب!                    و �����ز ����� أن ت����a ب������aم= ���0 إ����ام�� ب�������ن F��# ?���7ف م��� 
������R�) C ا����A)���     ) 214(، ا�

NO214 (. أو ا��( 

�          �أم �Oا�'��= ��0 ح i-� ��]�� ب!�X�       أ ان���!�� س���A،      آ��  و    ا�����ن  ا�)�Tو��� �0    =�7-�� ا�O�ن ا�

��     د�7ى  O7= ت ���� اF�0$س       م)Tو��� ا�Oه� م� �(�A و Z ا����7ى ن�ش��c  84ن ه� ،د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا�



                                                                                                                                                                                       

� ا�]�در kR�# ��!7 8ح�Oم (�ن�ن ا$ج�اءات ا��ن��        . �����A)�م�ت�'� ب Oي   و ا���ا���ا� ���` ب�8ح��Oم    �0� �

 ��dري�اردة �0 ا��ا���� . ا���ا��ي�ن�ن ا�

 ���0 ا8ح���Oم             م����� ا���ر���R ��0;ن��ا����ي،ا�  م��= ا�����ن�ن ا������ري�231���دةب�ج��C ن��i او 

�، و (j�a                ا�]�درة �0 م�دة ا��)��� ا������a أو ش�� اF0$س ه�� ��7�ة أ���م ا7����را                 �Oم�= ت��ر�¯ ا�� 

  �aدة  أ��� �Yدر �0      م��� اIس  م= نNA ا���ن�ن، أن      234ا�Oف 8ي ح�!c�       �����a�ا� ����(�أو اF�0$س   م���ل ا�

و �A]�3 ا����N ا��F�# B��0 ����aل ثFث�� أش���، و ���Oن                    ا������×،                ه� �7�ة أ��م ا7���را م= ���م      

4�A!�� ا�]�در واجC ا�Oا��Bم)�دت Cج� . ب

� اIس�c!�ف ت!X� �0 ا���7ى �7? أس�س م� ���م ��� م�= أد��             O�� و د��0ع و أوج�B ا����0ع ا������ة، و     0

�� أول درج��        O���k أ���a ب��)��'� ا��������� نA)��� ا����                 .م� B��0 j�[0 ا���� اIس��c!�ف تO�0 Dو ��7? ذ�� 

�k ب��   ��ا�ت         ���O�7= ت ���� اIب��ا��� 7!� ا���aء ب)Tو��� ا�O  د���ن       ،��(�A و ���� ��0       ش��آ� ا�)��ه� ا�

� أو ت���  ا�ذ�D إ��bء   O�       =و��T�(�0� �-i ا�����× ا����Oم ب��� أو ا� B� ���!7 �  I م!�= أم��a�و )  ��O. )214ن�� م

�� ا����ن م= ح��  O7= ت ���� ا����R ب)Tو��� ا�Oا�� �وح       �0 ه4ا ا�]�د، م� ه� م]��'ا��)�ؤل ا�

 .ا��!4�A؟

           ��O4 ا���A!ض ت�ؤل أن ن��(���� د���ن ش��آ�    و ت���a ا$ج�ب� �7? ه4ا ا�O�                                ب

�O4                                            ه4ا ا���A!ع 7= ت�!� .   ا�)�ه� ا��A)�، و اIم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا���ع ا ول

 ت&��S ا�4)2 ب�)��� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������

 

     �R��ا� �Oو����]�ر ا��T(و ا�����b م!�B   ، ا��A)��  ا�)��ه�         د��ن ا���آ�دارة 7= ا�����= ب�$ ب

3Oا��-]�� ب ���[ . دا�= �7? ح�ى          ت���` م]��� ج��7 ا��ا�!�=، و ��N ا�

�  أن ه�4ا   وآ� ذآ�ن�   �Oا�]��در  ا��            k�a-� و ،Bم)��دت Cج�� ��0 ت!Z4��A إ��?                      واج�C ا��!4��A ب

و (��� وk��R ا�����ع   ،      ا���ا����يح���Oم ا����اردة ���0 (���ن�ن ا$ج���اءات ا��ن����  ت!4���A ا8ا���م��� ���0 ا���ا���7 

= إ��   �7ا�A�ن)�  aاءات ت�س                 ة إجF0ول          �0 ح��� إT(م �آ�ام آ3 م���ش  ��        ا�)��ه�O4 ه�4ا ا����A!� ب

 .ا8م� #���R ����ا�7 ا���م�           �0 ح�= ت�ك ا���ع ا���ا��ي 

�  ا��� آ�ن   و O�(�� د��ن       بOب�$دارة 7= ت =� ا��A)� م= ا8ح��Oم ا�-���Y    ا�)�ه� ش�آ�Tو��� ا����

  4���A!� م��= ا�����ن�ن ا������ري 227 ح)��C ا����دة ب���)����� ا��������a أو اF��0$س �����-i ا��!���ي ����0 واج���� ا�

� ا���ر��R و اIس��c!�ف ا�!]��ص ���7�� ��0 ا���دت�=                dي ر�ا����ن      234 و   231ا���ا� N�Aو إن  �ن،   م�= ن

   �(��A�̀    ه� ا��4ي  وآ�3 ا� � ب�7����رZ م�FJ �7= ج���7 ا���ا�!�=،                           ��B ا����O4 ا����A!ت C��
�   و ا����0      =�4 ���

�، )  214(  م���آ�              م]��{O4 ا���A!� ) F0 .)214 ���ز إذن ��ا�!� ا���آ� م!A�د�= ا�'���� ب

 و (��� ، ه��Z4 ا������� I ت-���ج م��= أح��� ا�A�����R=3 ������7 وآ���3 ا����A)��� ���0و م]���� ا������× ا����� ت�]�� 

�0�� �-�i ا���-X             iا8ول � ��A�ض  �0 )  214 (:  آ� ���  ح�ده� ا�B�A و ا���aء ا�A�ن)�     ��O���� إذا (��رت ا�

�ار  ����0 ا�!����ط ا������ري ت!4���Aا �-'��� ا$F��Yح ، أي                 ا��!���ي ا����ار م��= (���3 ا�)��Tو��= اIس��

����J�ةآ)����7ة م��= ا�����aء �� ح���? تO!���� م��= ا�-���وج م��=  J7�ت���� و إ7'�ءه��� 0����Y أ#���ى     ����ر�k ا�

    ����ار           �����X0 �7? د��م���0����× ه!�� ت��#3       )214(،  ، و ه�� م�� ��'���B ا(�]��د ا�)��ق ح�����             ه�و اس


��� �-'� ا$FYح و ��O= ب��� س��اد د���ن ا���ا�!�      ، وتم��ش�ة �0 ذم� ا��-i ا��!�ي     i[-  =ز����= ا�

����7� ا���دة      j�[25(��ن�ن م�=  40  ا���4= ن  �Aض   و )   214( .1985   ج��ن��Aن� أم�� ا���Jا� ���X�0   رت�إذا (� 

      ����ز���� �7? ا���ا�!�= ت���� �� �(��A�� ا��]��A، 0;ن ا����× ا��� �����0 ا�)�cل ت�#3 �0 أم�ال ا�O� �ت����ا�

��ز�= إ�? ا���د��=ا�ا���م� م=  ) 214( .�ا�!�= ا�

� ا�]�در ب           ،  و �0 ا���ا��    O4 ا���A!م= ت ���a�ف ا��[�)Tو���  ت�#3 ا����× ا��� ��]��� ا��آ�3 ا�

   =7 ���= أم��          ا��R ��(�A�ن ا�                      لاد��ن ش��آ� ا�)��ه� ا��a3 ��0 ا�#���0 ،��(��A����م �����7     ا�

��ز�=ا��ا�!�= س�اء أآ�ن�ا��ا��ي ت��دع ا8م��ال   ا����ري م= ا���ن�ن ا� 271ة و0�� ���دووB��7 .  �7د��= أو م

��]�Fت �0 ا�-��!� ا���م� �0را     و ا                ا�!�ج� م= ا����ع  �             ��R��إث���ت ا$���اع إ��? ا� �، و�����= ت����

��ب!� ا���0 .          �0 م�ى #)� �7� ��م� م= ا���]�3    ا��� ت�ز�k أم�ال ا����A)� ب�= ا��ا�!�=، ح�� �� �ءو�



                                                                                                                                                                                       

����ز�= آ      ���� �����ا�!�= ا���(و ا���آ����  �������ن ا��������� ب���س���م و م]���ر�l إدارة ا����A)���، ث��� ا������× ا�

���زة ح)�C ا���دة       و ���زع ا����(� ��7? ا���ا�!�= آ��3     ،��ا���ي ا�����ري  م�= ا�����ن�ن ا�  280ب�7���ره�� د���ن م

 )214( .ح)C ن)��B �0 ا���=

�   (jaا  و إذ   O� ا��A)�� أو ب����a ����د         ا�)�ه� ش�آ��= ب�$دارة ب�k0 آ3 د��ن      ���� ا ب)Tو��� ا�

� ب�B��0 بf�b ا�!�X�                ب]�A ت�aم!��  ن]�C آ3 م= هZ4 ا����ن    O���0��م آ3 م)Tول ب�k0 م� أ��م�B ا� ،� ب�!�

�3 ا����A)�� ن]��C ا��)�� م�!��          ب�B و                  �م��ا �7= م'���� اg#���= ب��k0 م�� ا�        ��i و أم�� �0�� �-�      . ت

� ا�]�در ب��aم= ا�)Tو��=،   Oا�� �0           �(��A����7� ا���ا�7 ا���م� �0 ا�)Tو��� ا���aم!��، ���0ز ��آ�3 ا� `�'

=�����م�= ب����0ء م��  )214( . أح�ه� ت��أ ذم� اg#��= و0?أو م!A�د�= ب3O ا���× ا���Oم بB، 0;ذا م'���� ا�

         ��Oف ا�'���� ا���ن�ن�� ���7ى تF�#I ا�Xا��و ن     �����[��ا�B��A  ، و إ(��ار     ��ن 7= د�7ى ا�)Tو��� ا�

��� ا����7ى ا8      �ات��B ج�ن�C م�= ا�B��A ا�A�ن)�� إ��?          0���   ة ج���ت،     م�= ��7    و��? �7= ا��Jن���     و ا���aء ا�A�ن)� ب

� ا�]��در ب              إ�?أح��� ا�����= �0 ا��ج�ع     �O��� 4ا��A!د��0ه�� ت ����، و   ا���آ� Iس��داد ا�����× ا���)�Tو��  ��0


��� I ��ج��              ح��� ت� ���)= ح��� ا���آ� ا����� 8ن إ��ام هITء ا8ش-�ص I ���و أن ���Oن ا����ام ت�]����� اح

�? ا���0ء ب�����ن ام�!k س�C إI �0 ح��� ا���� �0 أ����Y 7= ا���0ء ب���ن��، 0;ذا م� اس���دة ا���آ� (�رت�� 7          


� و آ�ن �7? ا�����= ب�$دارت'�������ام اIح�Iداد ة` ه4ا ا��   )214( .ا����× ا��� د��0ه� اس

�� ا�-'V و F7(�         1985ج�ن�A   25 ا�A�ن)� ا�Tرخ �0    ا����ري ��ن�نا�و ب]�ور    !��) ?bو ا�4ي أ�  ،

 ��0 ات��ه�B و    ا�A�ن)�� و رج�ع ا�B��A ،  ا$ث��ت        و أ(�م م)Tو��� ا���� �7? أس�س ا�-'V ا��اجC  ا�)����،  

��� ا�����ن، و زوال ا�'����� ا���ا���� 8ن                      ا���دة إ��? ت'���` ا���ا��7      Oن��� ��7? د��7ى ت� ا���م�� ��)�Tو��� ا�

��=، �YV0{ ا�����f   ����ة ا8ح�Oم ا�'��� �7? ا��    V ا��اجC ا$ث��ت، وه4ا ت-�A�A       ا�)Tو��� ه� ا�-'   �سأس

7���ر� ا���� �B� `�� I D�4 ا��ج�ع إ   م�!�س�� مk ا�-'V و م�ى م)Tو��     Iا i-ا�� ?� ��ي Iس��داد ا����× ا�

� بO�� ا�O�� 4ا�A!7= د���0 ت B� ) 214( .دk0 د��ن ا���آ�)Tو��

 ه��ITء ا8ش��-�ص I ��!���  �ال ا�����آ� ا������� ب���� دk��0 د��ن���� ب�����0  أح��  ��0;ن ت�)��=و ح)��C رأ�!���، 

 ���Y ب��= ا����0ء       = ا8#'�ء ا��� ارت��Oه� ��0 ا$دارة (��3 ذ��D، إ�0��R إ��? ذ��I D ت�ج�� أي F7(��                      إ�A7ءه� م 

 ح����� ءن����ح���� ����ت�\ ه��4ا ا���)��= ب!����ح ا$دارة ا�Fح���� ���7? إ  ب�������ن و ا���)��= ���0 و�����R ا�����آ�، و  

 .اF0$س

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 ا���ع ا�|
ن1


ع �� ت&��S ا�4)2 ب�)��� د��ن �آ� ا���
ه�� ا������&��Oا 

 

 ��0 ت!4��A س��س��    ` ���� ا�����م ب���   � ا�)�ه� �� س�'�ت واس�� ������= �0 ش�آ  ا���ا��ي أ(� ا���ع  

 ����Rا�dآ� و ت�����` أ�ا����.k��)م��=     ��0;ن  و ا��ا ����� I آ�، و�دارة ا����$ �����Aك ا�����7��3 ا�������= ه��� ا�

                =�. س�'�تB �0 ات-�ذ (�ارات ا$دارة، إI ب!i �0 ا���ن�ن أو ا���ن�ن ا8س�س� ����آ�، أو (�ار ج��� ا�)�ه
!�ح� ���         � و ��` ��� اس�Fbل ا���آ     )214(ب�س� ا���آ� و ��)�ب��، و �I =O         7!� م�رس� أ7�ل ا$دارة ا�

���ام ب������د ا�A�و��R و ��7م ت�������                       �Iا ����7 C�� و ،Bم'��� �0 آ3 م� ���م�ن ب ���ح � و       ��!� أن ��

��bآ� و ا��و��= �0 م�اج�� ا��T(آ�ن�ا م Iإ. )214( 

 ن��Xم م)�Tو��� ا������= ب��$دارة ��0 ش��آ�ت ا8م��ال و ش��آ�ت                  و 7!�م� نi ا���ع ا���ا��ي ��7?       

 � إن��� أراد أن �����a ���7? آ��3 ان����اف �Vت���B ه��ITء ا8ش��-�ص ب���-]����    ���7? وج��B ا�-]���ص، ا�)���ه

����` م]���{ ش-]���        � ���Fb��ن ����ض ب�B ا�R8�ار ا����                     ا��!��� ����آ�، و اس�R أو ��7? ا8(�3 ه�� 

 اF�0$س و   ش��� آ� إ��? �ف آ3 (���� ب��$دارة، و أدت ب�����   اء ا8#'�ء ا��ت��O م= 
���j دا�!� ا���آ� ج�  

�ن ا���م ���ا�!�=aو ان���ر ا� ����Yا���� �0 أ. 

ا���اردة (����Y 3ور           أن ا���ع ا�A�ن)� أAR? ا�]���b ا���ا���� ��7? (�ا��7 ا�)�Tو���         =ح� �0   

 ا7����� ت���ا0� س���ء ا�!���� و (]���     ح����            ،�A1985  ج���ن25ا�����ن�ن ا������ري ا�A�ن)��� ا�]���در ���0     

�� )214 ( .ا0� م= 
�ف ا�����=              ب�$دارةا$R�ار ب����آ� م

�ون اF0$ت         ��� =����� ت�ا0� ا��]� �0 ا$R�ار ب����آ� ���3 ا����� م= ا�)Tو��� م�=           و اح

��ام���ت ا������ة ���7? ��7 �Iم��= ا i��م��= ش��Vن��  ا����� �ت���، و ا�)���ر�7 ب��;ج�اء ا��]����0ت ا���ن�ن����#��Fل ا���

        ����� ا����]�{ ذم� �#����، F0 ��� ا��ا�!�ن م�� ��O= ا��!B���7 4��A ���]��ل                      ت���C ا8م�ال ا�-��Y ب�

  ����� و ت3����A (�ا���7     ع ا�A�ن)��� ب�k��R ���7 ���7? د����ن��، 0����م ا���O4 ه��4ا ا�����A!ن ت���R ?ة (�ا���7 ت����ف إ���

 )214(. �7م�)Tو��� 7= د��ن ا���آ� ا��A)� ب]�A ا�

� ب                أم� �0 ا���ا��،      �O4 ا����A!��ن�ت آ����0 ��R ري�����7=       ��� �k�a ا����ع ا� ���� ا�����ن، )�Tو��� ا�

ن�B أ�0�د ا����ب ا�)��دس         إI أ   ا���ا���ي،  أ#ka ت!Z4�A �ح�Oم ا���م� ا��اردة �0 (�ن�ن ا$ج��اءات ا��ن���          ح��  

 =���!��و �!����ض .وا�����ا�� ا8#���ى ���0 ا��N����A  : 7!���ان �ري ا���ا����ي �����ا�� ا��N�����A ت���j     ا�����م��= ا�

�O4 ا���A!����` ب� ��ن�ت ا��اردة �0 ا���ن�ن ا�A�ن)� �0aا�.  

   



                                                                                                                                                                                       

  O1  ������      : أو_n)س ا�x8pا �M :    iدة   ورد �0 ن�� A�ن)�� ا�����ري  ا�  م�= ا����ن�ن                                 181ا�

� ب�F0$س  أنB ���ز ��  1985ن�A   ج� �025  ا�]�در  Oا�� �O� ا��-]� ��7? م���� ا���-i ا��!��ي                  

 ) 214(. �7ت�Bا�4ي �� ��k0 ا����ن ا����ة �7? 

            i-س ا����F��0إ �اد ش�������� ب�م��Oأي ا�� ������ ب���F0$س ا��-]��� ���7? ا���Oأن ت� ���O������0ز ��

 م!��� و ا���� وj��R ��7? �7ت��B ح)�C ا���دة ا�)��ب��          ا�����ن آ���� أو ج��ء       kا��!�ي آ����� ب;دارت�B ����0م ب��0        

� ا��دة       ) 214 ( ،ا�4آ�Oح NAوك                224 و ه� ن��� ��)��'�     م= ا���ن�ن ا�����ري ا���ا���ي، و ه�� أم�� ج��ازي م

    B�Aا� �X�0 ن ����ن     ا�A�ن)� ا�������� و���R ب���J
�   ب����� ا��A�وض                احOب���� ���� ��0 ح���� ��7م ا����ام ا�

، و ا�4ي   3 ا8ول ب3O تB��Y�A   ]�!� ا�!�Xم ا���ن�ن� Iم��اد ش�� اF0$س ا��-]� ����� �0 ا�B��7         A، و (� ت!�و   

�ن  ���آ� ا�)��ه� و��0 نN�A ا��(�j ����       م�� م= م��Rع م)Tو��� ا���� �0 ح��� إF�0س ا�         ��3O ج�ء �R 

� .���ا�!�= ����(�

�B م= أج3 ت��� ا$ج�اءات           أ��a و ����Aدي #'�رة م� (� �)�         =���#gا k�0ت م��ت]� k)��0 ،��7�ا��

          ���� ����
� I ت�ا0` ا����� ا��Aام�ت م��= وه�� م�� ��Tدي             ودون م��ب3 و أ��a ا�Jم)�دة ا�� ��d آ� م)�دة أو

��(l  آ)�C م= ا8س��ب إ�? ح��� ا�                       =7 k0دي 0��\          ) 214( .ا��Tت� I ���0ت ا�)�ب�[�و م��ع ا�

�����، و إن��� إ���? ا�!��k م��= ا$دارة          إ���? اF��0$س ا��-]����� L'interdiction de gérer، و ه��� م��� 

Bق إ���'� : �0 ا��!]� ا�����      س!

 



رس�� ب/�� ا ن(���        : ث
ن��� ��� �b4ن)��       : ا��Aع ا���� ا����ن�ن ا�����ري      م�=  192ب�ج�C ا���دة     أج��ز ا�

� ب�$1985  ج�ن25�Aا�]�در �0  Oم= ا�� Iب� �O�F0س ا��-]� ����� ا�4ي ��k0 د��ن ا���آ� ا�����ة   ��

� ب!�B م= ا$دارة      Oأن ت� ،B�و�7ت                                  �7? �7ت��� أو ا��(�ب� ا���ش�ة أو ��d� ا���ش��ة �3�O ا�

7���ر��              Iل زرا�7 و إدارة آ�3 ا8ش�-�ص اFb� أو ب!��B م�= م�او��� ب��f ه�Z4     � ا����ر�� أو ا�����0 و آ3 اس

  )214( .و ه� ��7رة 7= 7��ب� ث�ن��� ب����ب3 ���� اF0$س ا��-]� �����         ) 214( ،'�ن�ا8

� و0�� ��)�'� ا�������� أن ت��a ب�4ا ا�!�k م�= ا$دارة س��اء           O�آ��ن �7م�� أم #���Y، ��0     أو ���ز ��

�رس�        )214(،  ج�� ا���� ا���ن�ن� أو ا����A    ام�� م�= 
��ف ا����� ا������          و �-i ه4ا ا��X� ب�f ا8ن�'� ا�

             j���[� ش��آ�   إF�0س �ش��{ آ�� ه�� ا����ل Iم���اد ش���             و ا��  �7? إدارة ا���-i ا��!��ي م�= س���ط ح�` ا�

� )214( .ا�)�ه

 أو �d� م��ش�ة، و                         و ��3 ه4ا ا�!k آ3 س�'�ة �7? م��وع ا(�]�دي ب'���� م��ش�ة           

� ب��!)���       )  214(. � أو زرا�7  س�اء ت��` ا8م� ب!��ط ت��ري أو م�!      O3 ه4ا ا��Adي (� أ�ع ا���ا���و ن�� ا�



                                                                                                                                                                                       

                 ��0�'��` ه!�� أح��Oم (��ن�ن         ،  ����Oم B��7 ب�F0$س ا��-]� إI إذا آ�ن ا�3�A ا��تC�O م�= (���3O��� B ج�� 

!k م= ت��� ا��@��lبا����ب�ت ا�-��Y ب]�A �7م� ��. 

 


|�
 ج�ن�A 25 ا���ن�ن ا����ري ا�A�ن)�          ا�]�در �0  م= (�ن�ن219ب�جC ا��دة  :��ا�/^�ب� ا�+}ا7 :  ث

���a? س���'�    ���(��C ب���ب���ت ج����� ا��3��O0 ،N�����A ش��-i (���م ب]���رة م��ش���ة   1985�أو ���d� م��ش���ة، ب

� ا��ا(k ب;دارة ش-i ا7���ري  �(�ن�ن�� أو ب  O          ت��ر���، و �
م= أش-�ص ا���ن�ن ا�-�ص ا�4ي ���رس ن���

7�3 م�FJ دا��� ���-i ا7����ري ����م ب�;دارة ش�-i ا7����ري أ#�� م�= أش�-�ص              آD�4 آ3 ش�    �����
 i-

           و (��م ه�4ا ا���-i وه�� س��ء ا�!��� ب�����C                 )214(،  ا���ن�ن ا�-�ص ا��4= ��رس�ن ن��
� ا(�]�د�� أو ت��ر���        

   ��aأو ب� Bآ3 أم�ا�       ���ع �0 ت��ءه� أو ش�A#7     �� أو أو إIب� ®bم �7? س��3 ا��)     j�(�� ×������اف ب���ن��� ب

B��7 214( .واج�� ( 

� ب               ا���ا��ي،   ���!)�� ������k ا����ري  0 �O4 ا����A!��ن�ت آ����0 ��R ka� �)�Tو���   ذآ�ن� أن ا���ع �

� ����ا�7 ا���م�،        ا��A)�،  ا�)�ه� ش�آ�ا���� 7= د��ن    O4 ه4ا ا���A!ت ka#ز ��آ��3       ح�� أ���� Dو�7? ذ� 

 �(��A�� ا�]�در م!B أن ��-4 إج�اءات ا��!4�A ا����ي �7? أم�ا��0B ح��� �7ا�O��� =�� .م ت!4�A ا�

 م��= ا�����ن�ن   ���0 ا�A]��3 ا����Jن� ةو ����3 ا�����ع ا���ا����ي اآ����A ���0 ه��4ا ا��k��R ب��!]���ص ا����ارد    

���� اF��0$س ب����]����   ا������ري ���0 و اF��0$س ب��������N               ت���j 7!���ان ���0 ا�����ا�� ا8#���ى، ج��

��(��k 7��ب��ت      ن�ى   .380  و  379ا��دت�=  � Fن ب'���� ا���ل م���Oت I م�!�ي i-ره� ش���أن ا���آ� ب�7

ا��N��A ب������N أو ب����]�� ا�!]�ص ����7 �0 ا����ن�ن، ���a) D�4? ب��(��k ه�Z4 ا����ب��ت ��7? ا8ش�-�ص                

ردة ���0 ات م��!�� ه��Z4 ا��]����0ت ا���� ا�'������� ا������� ب;دارت���� و ه��� أ���a7ء ا$دارة و ا�������=، م���? ���Yر   

 .ا���ن�ن

  م= (��ن�ن ا����ب��ت   384 و �0383��� ا��N��A ه� ا����� ا�!]�ص و ا���(C ����7 �0 ا��د�=    

وم��= .  م��= ا�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي   380 و 379 و 378 و 374 و 371 و 369ا���ا����ي و ���0 ا����اد  

�]���د�� ��7= ا�]���� ا��-]��� ���= أس���ءوا      م����ات ا�����ن�ن ا������ري أن��B أراد 0]��3 م   )Iس)��� اT]���� ا�

                     B��Oت�3 أن ����ت)���ه�، و �7? ه4ا ا8س�س نi ا���ن�ن ا����ري �7? ن��7= م= ج�ا�� ا��N��A ا��� م�= ا�

                          i-ي ا��������O= إس�!�ده� �� ���ا���ج�     آ'����، أو نi �0 0]3 �#� �7? ا��!{ ا������ ب���N��A و ا�

  )214(. ا��!�ي

         Bأن I����7 ا���ن�ن إ C)��� ���0Vل ت!'�ي �7?             ب إذا ا(��نF0$�0س �0 ح� ذات3O�� I B ج��

 ه�Z4 ا����Iت F��0 مTث�� ���(�B���7 C                �0 م3�J  ا���ا��ي d® و ت���N و #'V ج)�� 0�� ا7���Z ا���ع        



                                                                                                                                                                                       

 .� ا$�R�اب ا��4ي ���ث�B اF�0$س ��0 ا����\ ا�����ري              ا����� ب�$دارة ج!���� 8ن هZ4 ا��08ل م�= ش�Vن�� أن ت���            
)214( 

  =��7 IوT��(م ����� �����ب�Jب��� ا��'����` ا�-���ص   م)��Tو���  ا��A)��� ا�)���ه�ش���آ� د����ن و ���� آ���ن ا�

)Tو��� ا��ن�� ب)�V'# C ش-]� �Yدر م!B أث!�ء ا$دارة و أدى ب�� إ�? ا����� ��0 م�ج�دات��� و إF0س���                     �� ،

�ار 0�  .� ا����� 7= ا�)Tو��� ا��!���� ؟�0�ذا اIس

 

O= ا���ل ��0 ه�4ا ا�-]��ص إ    �     ،B��ة ��7? �7ت�������� أو     ن ا�)�Tو��� ا����
 و إن آ��ن �����ض ��7? 

��� ا��-]��، و ��     AY�  ى ا�����           ا�س��ب�دورا �0 ه4ا ا�-]�ص، �0 j��� =O� 4آ�رة س�ب��، و���A ا�-

 Dن ذ���Vب��� ����ج���ا��  ا���ا����ي ����� ح���د ا�����ع و )214( .� دا#��3 ش���آ� ا�)���ه���7= ا�)��Tو��� ا��!������ ��

    �� و ا���� �            م���ي ش��آ�ت ا�)��ه����Aس بF�0$��0 ح���� ا  C�)�� �����7      N���A� ب���ب��ت ا��N���A ب�������N و ا�

��[�� )214( .ب��

�a? ا��دة   ���(l �7=   �0 ح��� ا�          ��ا��ي، إذا م� و(�j ا���آ�   ا����ري  م= ا���ن�ن ا�   �0379

  � ، ا����k0 ت'���` ا����ب���ت ا�-����Y ب�����N��A ب��������N، ���7? ا�������= ب���$دارة م��= ا�������= ���0 ش���آ� ا�)���ه

    R�A ت� ا���آ� أو ب��دوا أو أ#��Aا ج��ء          ا#��)�ا د�0  أو،  �= م= (�3 ا���آ� ا��4= إح����ا     وب�جB �7م �7? آ3 ا�

����رات أو ���0 ا8وراق ا��س���� أو ا�������ات ا�������0 أو س���ء ���0 ا (              م��= أ������Y أو ا����4= أ(���وا�

 ) 214 ( .�0 ذم��� ب���ن�� ا���آ� ب���× ��)j) ا���ان�� 

  م= ا8#'��ء ا����               م���7 م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي  ،  380  و  378 ا��دت�=   ت!iو  

، و ت��ر ا$ش�رة إ�? أن ا��N���A ب����]��� ا����ازي              �0 ح�B  ت���` ج��� ا��N��A ب����]��   ت�ج�  ارت���O  إذا  

0�'�` 7��ب��ت ا��N���A  ه�� دا��� إج��ر��� ، ��0 ا����Iت          ، N��A����� ب���= م���7 ا���ا�� ا�R ج��� I

ت أ(]��? م!��B          أZF��7 ، و م��= ه!��� ���O= ا�����ل أن ا�����ع ، آ���ن ت����Z م�����ي ا�����آ�                   ا���4آ�رة 

 ن���� ، و ���O=                      ، ح������ إن ا�������= I �����(��ن إI إذا ت]����0ا ب)���ء   ات����Z ا8ش��-�ص ا������ر  

        Zر������a? ا7� أن س��ء ا�!��� م���0� ب����AO                   اIج���د I ���3 ه4ا ا��A�ق ب��= ا�����ر و ا������= ، ب

 ) 214(. � ا������� ����آ��ا ب���C���R أن ا�����= آ�ن ���7� أن ���ب)

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                       


ت�� ـــــــــــــــــــnا� 
 
 

      B�ن-���i م��= ب���� م����Rع م)��Tو��� ا������ ��7= د����ن ش���آ� ا�)���ه� ا��A)��� أن �)ا���7 مT��(و��

           ?��7 ����م��= �0 ا����c ا����ر��، و ا��3AO ب����ق ا���ا�!�= م�= ا����آ�ء و��d�هوj�R $�7دة ا���ازن ب�= ا�

����ن ب������� م�= ا�)��'�ت و ا�]�Fح��ت ا���� (��                          ح� س�اء �0   �� م�اج��� ا������= ��7? إدارة ا����آ� ا���4= �

تTدي ب�� إ�? اIن��اف ب�����b ا�!��دة م= ا��-i ا��!�ي و إ�? ت���` م�OسC ش-]�� و �� �7? ح)��ب              

��bا�. 

 ��7ت` ا����� ��0 ح���� ش���           و 7�R!� �0 هZ4 ا��راس� ب����ح و ا�����3 (�ا�7 ا�)Tو��� ا�����ة ��7?             

                 �إF0س ش�آ� ا�)�ه�،  وب)�C ان��اB0 و تB�7F ب���-]�� ا��!��� ��Z4 ا���آ� و ا��]�ف �0 أم�ا��� آ

����م��= م�k ا����آ� ا8م�� ا��4ي ��Tدي إ��?                     ��رZ ب]���{ ا����آ�ء و ا���b� ا����� آ�نj أم�ا��B ا�-���Y، و اس�

�ن ا���م ���ا�!�= ���0ا$ن��ص م= م�ج�دات��                      aا��راس� ��0 ا�!���ط   . و ان���ر ا� ����و�O= ت�-�i ن

����� :ا�

  

� دور ا�����= �0 ش�آ� ا�)�ه� أدى ب�����ع ا���ا���ي إ��? إ��7دة ا�!�X� ��0 م���أ ا�)�Tو���          – 1)�Aإن ت 

��aم!�= 7�م�� و ا�)��ه�= ��0 ش��آ�ت ا�)��ه� ��7? وج�                  B ا�-]��ص و ��7م      ا���ودة ����آ�ء �d� ا�

�      �0 رأس ا��ل�� .تVث�ه� آ��� ب;F0س ا���آ� إI �0 ح�ود ح]

2 –                         j(��م ت�� �س آ�3 م���F�0إ �ب��� �aأ� �a�آ� أن ت�س ا��F0إ �ش� C�
� إذا O� إن ا���ع أج�ز ��

7��ل ت��ر��� ��)��بB ا�-��ص أو ت]��ف ��0 أم�ا���� آ�� ��� آ�ن�j أم�ا��B ا�-���Y، أ                           Vآ� ب�ر ا����و ب�ش��   س

                             ����
 k0ي �7= ا�����!��O= أن ��Tدي إI إ��? ت�(�l ا���-i ا�� I �ل #�س�Fb��B ا�-���Y ب�س���[� �A(ت�

 . م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي��224�دة 

 

3 –                ،ZF�74آ�رة أ� إن أه� ش�وط ت��` ام��اد ش��� اF�0$س آ�� س��Z ا�B��A ا�A�ن)�� ا���ارد ح)�C ا���دة ا�

= �0 وج�د ش�آ� م    Oب���-]���       ت �����)�ه� ح����� م)���0ة ���0�O أرآ�ن��� ا����7��R     و ا������O أي م

� ب���� إF0س���        �Oر ح�Y و ،���!�أم�� إذا ا(�]�� ا8م�� ��7? ش��آ� وه��� F�0 م���ل ������� �7= ن��Xم                       . ا�

�� #��l س���ر ت��D ا����آ� ����� إF0س�B ش-]��� و0��� ����                         �(�ا��7 ا���م��    اIم��اد، و إن� ��C ا���� �7= ا�

 .��F0س

�رس�� أ7��ل ت��ر��� ت��j س���ر                       – 4O= ت�Aدي ت'��` ن�Xم ام��اد ش�� إF0س ا���آ� إ�? ا���� ا������ ب� 

�ل ا��-]�� ا��!��� ����آ�              ��ا���آ�، أو ت]�ف �0 أم�ا��� آ� �� آ�نj أم�ا�B ا�-��Y، أو ت�)l �0 اس



                                                                                                                                                                                       

� إ���bء                 ت�Oن إذا م� زا�j ح��� ا���(l 7= دk0 د��ن�        ��� B0;ن� ������ ب��� إF0س�� ن������، و ب��Oور ا���Y 3�) �

                               ��Oو ه�� ا�� ��
� و تA�� د�7ى ام��اد ش��� إF�0س ش��آ� ا�)��ه� إ��? ا����� أه�� ش��ط م�= ش��وOه4ا ا��

 . ب��� إF0س ا���آ�

�ي ت'���` ام���اد     م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا�    224 م= ا��دة    1 إن ا���ع ا���ا��ي اش��ط ب�جC 0��ة      – 5

7�ل ت��ر�� ت�j س��ر ا���آ�، أو �]�ف �0           Vب ���ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا����، أن ���م ه4ا ا�

�O= إI أن         � I �ل #�س�Fb��B ا�-���Y ب�س����[� l�(��أم�ال ا���آ� آ� �� آ�نj أم�ا�B ا�-��Y،      أو �

 ���AO� و ،k0ي ��7= ا�������!�� ب�Iم����اد دون ���Tدي إ���? ت�(��l ا����-i ا���O��� \���0 أح��� ا����08ل �ت���ا0 B�����'��

ا��k ب�!��، وذ��0F# ?�7 D ا���ع ا�]�ي ا�4ي اس��جC ا����م ب������A= م��� و ه�4ا م�� ج��ء             ��0                    

 .1999 م= (�ن�ن ا����رة ا�]�ي ا����� �)!�704ا��دة 

6 -  I ن ���0 ت������ ا�'������ ا���ن�ن�������A��م����اد ش���� اF��0$س                          إ���? ا������،    أن ا�A�����ء م-

                         Bي أن��م�= �� �� م= ��ى أن ام��اد ش�� اF0$س إ�? ا���� ج�اء �7? س�ء ا��]�ف ��0 ا$دارة، و م�!��!0

���ر، وم!�� م= ��ى أنB ه� ج��اء ���C�7F ب���-]���       (م��د ت'��` ����ا�7 ا���م� �0 ا�]�ر�� و اIس� ا�

��!���� ا����c ا����ر�� ا����Y�ة وج�C                ا�������، و ��اج�� ح�Iت ج���ة أن��� ����آ� وا���)l      �0 اس

� 3�0 ا���ع ا�A�ن)� ح�����Jم k���� .�7? ا���ع ا���ا��ي R�ورة ا��]�ي ��� ب��

3 ���7? 224 إن ن���Xم ا�)��Tو��� ا����ارد ���0 ا����دة – 7���� I ي�ري ا���ا��������ن���Xم إج�ا����  م��= ا�����ن�ن ا�

�]� ب��A]3 �0 د�7ى ام��اد اF0$س أو �YحC ا�]�A �0 ه4ا ا�'��d ?�7 C�ار                  -� ا�O�واR{ ���د ا�

��جC اIس���ن� ب����ا�7 ا���م�� ا���اردة ��0 (��ن�ن ا$ج��اءات ا��ن���، و آ�4ا ب��f                     . ا���ع ا�A�ن)� (� �م

� .��ريا���ا�7 ا$ج�ا��� ا�!]�ص ����7        �0 ا���ن�ن ا�

 إن ام��اد ش��� اF�0$س ���� ب�Jب�� إF�0س م����ئ �ش�-�ص م��3 اIم���اد، وو0��� ����أي ا���اج{ 0���� و                              - 8

                      ��Oح Cج��(�aء �0 0�ن)�، ��0 ��� ب�Jب� أث� أو ن���� ����� إF�0س ا����آ�، و �O!��� ن����� I ت��ت�C إI ب

س��3 ا��]�، و ت���B إ��? ذم�� م����� م)�����      (���a �]�ر ب!�ء �7? ت�ا0� ش�وط م��!� ح�ده� ا���ع �7?          

� ش�� إF0س��Oح ���
�# �� .7= ا�4م� ا����� ����آ� ا�

���aم= و م�آ�� م�= ام��� إ���B ش��� اF�0$س م�=                         - 9O= ا���م ب�ج�د ت'�ب` ت��م ب��= م�آ�� ا�����D ا�� I 

���aم= �                 ����ر ت������� ب���د ��Yور        ح�� ا�)Tو��� 7= د���ن ش��آ� ا�)��ه� ا�F0;�0 ،��(�Aس ا�����D ا�

� ج���� م�� دام (�� ت�� ا#�]��مB ��0 ا����7ى، آ�� أن                                   �Oور ح��Y ?آ� و دون ا���ج�� إ���س ا���F�0إ �ش�� �Oح

� م����` ب��!��Xم                  �Oآ�، و ه�� ح�م!�� �7= آ�3 د���ن ا�����aو��� تT(ا���ن�ن م i!ول بT(م= م�a�ا����D ا�

 أم�� م�= ام��� إ���B     .  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي�223دة ا���م I ���ز اIت�Aق �7? م� �-��BA و ه4ا ح)C ا�

�)��A�Y C ا����ج� و V�(� Iل �7=         – ا����   –ش�� إF0س ا���آ�    O� I 3 ��7م�YV��0 آ ،��0 ش�آ�ت ا�)�ه



                                                                                                                                                                                       

د��ن ا���آ� إI ب��ر ح]�B �0 رأس م����، إذن ��� ت'��` ام��اد اF0$س ب�Jب� اس�J!�ء 7= ا���ا��7 ا���م��،                    

� أ  dو ر                    �ا8م� Cج��ن ا���ع �0 ه4ا ا�]�د (� أ�AY ?AR ا����ج� ��7? آ�3 م���� ��0 ش��آ�ت ا�)��ه� ب

� ��O� B���7ن               07 – 96�Oو ا�� ،����� ?�7 `�' و ا����b م= ذ�D ه� ت)��3 أح�Oم ش�� اF0$س ا��-]� ا�

� �0 شVن إ�YارZ ب)�'� ت������ واس��O��k ا��� م!A]3 تOح Cج� .ب

10 -   Cت�� �ا���ع ا���ا��ي أي ج�اء �0 ح��� م-���A (�ا��7 ا�!�k م�= م�او��� ب��f ا8ن��'� أو اgث��ر         �

��جC ا�����دة إ���? ا���ا���7 ا���م��� ���0 ش��Vن ت!4���A ا8ح���Oم      ��(� ���ا8#���ى Iم����اد ش���� اF��0$س إ���? ا������ م

���نB 7!� ا��'��`        �0 ا��ا(k ا��aاد م= م�� .ا������a، و �A�غ ن�Xم اIم

 وk��R ا�����ع ا���ا����ي ���0 ا�����ن�ن ا������ري ن���Xم #���ص �)��Tو��� ا�������=         ���0 ش���آ�ت           - 11

��ت���                   ا�)�ه� 7= د��ن�� �0 ح��� إF0س�� و ا���� 7= س�اد ا����ن ب�$�0�R إ�? (�ا�7 ا�)Tو��� ا��ن��� ا�

 .�7? �7ت` م���� ا$دارة �0 ه4ا ا��Vن

��ط ا���ع ا���ا - 12�� ���ي ن)�� ��7 م��!� ��0 م�ج��دات ا����آ� ا��A)�� آ�� ن'��` ن��Xم م)�Tو���          �

�0 ����ع ا�]�ي ا�4ي ح�د هZ4 ا�!)�� بـ    F# س و ه4اF0$�0 ح��� ا � 20ا�����= 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه

%. 

13 -       I آ� و ه� م��م�ج�دات ا�� kم= ب� ��[������`   ا3Y8 �0 ح)�ب ا���� ��Oن �7? أس�س ا���� ا��

����d إI ب�� ان���ء أ7�ل ا��]��A �7? وج�B ن�����، و��O= ا����ع ا���ا���ي ح��ى ح�4و ا����ع ا�A�ن)�� و                          

�O��� ������� . #�ل ذ�D ��)�'� ا�

14 -                 ���b�0 م�اج�� ا�       �7���ري و ا���a �0 م��N إدارة ش�آ� ا�)�هIا i-��� �3J ا��ا� �)Vل ا�

 م��= ا�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي م)��Tو��� ت���aم!�� م��k ا����-i      612 م��= ا����دة  ��73= د��ن���� 
����� ��A����ة  

��B ت'����� 8ح��Oم                   A�@ا�����م ب� C��(أث!��ء و ب B�!م k��ت ���7���ري ا�4ي �B�J 8نB ه� ا�)Tول 7= ا8#'�ء ا�Iا

Bل ت�ب�����ع 7= أ7 .م)Tو��� ا�

 م�O�ر  �715 ا�)�ه� ا��A)�� وi!�� ���0 ا���دة      V(� Iل أ�a7ء م��N ا��ا(�� 7= ا���0ء ب���ن ش�آ        - 15

 م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي ح�? و �� أه��ا ا����م ب�اج���          i�0 �0 ح)�ب�ت ا���آ� و ت���ر��                           29

�رس��ا أ7��ل            � I آ� و�ي ا����ر(�ب�� 0��\ ��7? م��� �A�@و �م��N ا�����=، 8ن أ�a7ء م��N ا��ا(�� ��

  �!O� ا$دارة، و                             Bا ��7? أي وج���R��� ��� م)Tو��=      �0 ح��� واح�ة، �0 ا�����د ا���م�� م�= (�����، آ�Vن ��

��ام���ت�� ا��-]���� ن����  �I ����
��������7� أن �������ا م!���� آF���A أو ���Rم!� اح ���X�� ���(�و��R ����ى ا�����آ�، آ

�a? ا��دت�= � .NA ا���ن�ن م= ن673 و 671ا��b� 8نB ��� ب�Jب� ت]�ف �a� ب����آ� و ه4ا ب

 إن ا�����ع ا���ا����ي ���� �k��a ت�����l ا������ ا������A م3��J ا�����ع ا�A�ن)���، و (��� س���ى ب���= آ��3 م��=  - 16

              Z4�7= ه�� ���bا� f�����ا����� ا����ن�ن� و ا�����A ��0 ا�)�Tو��� �7= أ#'��ء ا$دارة ���0 ا����Iت ا���� ت�]�3 ب



                                                                                                                                                                                       

ح��� أن�B ح)�C رأ�!�� I م���ل ���A�(�� ب��=               .  م�= ا����ن�ن ا�����ري ا���ا���ي        224ا8#'�ء و م!�� نi ا���دة       

���م3 م�B ب�)= ن�� .ا���� ا���ن�ن� و ا����A �0 ا�!]�ص ا���ن�ن�� ا�-��Y و ه4ا ��0� ح��� أآJ� ���b� ا�

� 7!� ت���� ا�-'V ا�!)�ب إ��? م����� ا$دارة أن ت!�X� إ��? �O0�ة ا�-'�V ب��Aم��� ا����ن�ن� و                         - 17O� أن ا�

�]���دي م����، )Iء          اITم ب���� ه�����) ���� آ��� ����C أن ت����ر إج����� ا��]����0ت                        و ا78���ل ا�

 .ا8ش-�ص و I ���ز أن �!]C ت����ه� �7? 73 0�دي وح��

18 -                  �(�A� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��� T� Iدي ت���� ذم� ا�����= �0 ج��� ا�)�ه�= إ�? زوال م)Tو��

� ب��ت���C ه��Z4     28 م��O�ر 715 و 27�ر  م715��Oو0���� �����اد  ��Oأن ا�� ��� م��= ا�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي، آ

7? �����7� م��= أ���� ج����� ج!������ م������� ب��;دارة      ������ (������a ب������� ا�Oر ح���Y ���� و ���!Oا�)��Tو��� �3��X م

 .ا���آ�

 و 27 م�O�ر  715          إن م)Tو��� ا�����= 7= د��ن ش�آ� ا�)��ه� ا��A)�� و0��� ����دت�=                                  - 19

� م�= أن��� ن�ت��� �7=            28 مO�ر 715d�آ� ب����س ا���F�0$ اد��� م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي I ت�� ب�Jب�� ام

���aم!�= ��0 ش��آ�ت ا8ش�-�ص أو                        ���ام ا����آ�ء ا��I Fث��ش�� إF0س��، آ�� أن��� I ت��� ا���ام�� ش-]��� م

          ��[����� ا���� ت���م �O0 ?��7�ة ا�-'�V، و إن�� ه�� م)�Tو��� #����R                    م��د ت'���` #��ص ���ا��7 ا�)�Tو��� ا�

  Cح���Y ا�!���ت� 7!����، و f���������� ��7= ن���Xم ا�)��Tو��� ا��ن���� م��= ح���� ا��R8�ار ا����� ����ه��� ا���!���Xم �

f����
�C ا�����Fa0 ،f 7= ذ�D م]�� م��× ا� �0 �A[ا�. 

�� ا����ن، C��0 ا�����ء إ����           - 20Oوط د�7ى ت�ت ش�ا�!�=، �0;ذا              إذا ت�ا0���� }��Y8` ا���ده�� 8ن��� ا�'�A� ب

                              Z4��0 ه� �� ا�����= ب)�اد ج��ء م�= (��� ا����� إ7��I م!��� �)��'��� ا���������، 0;ن�B ����ز ���O�أ��مj ا�

Baت��� ��� � ا����� ا����ء ���7ى ا�)Tو��� ا���]���� ���� ا���ء ا���(� م= ا�a�ر ا�4ي �

= ن]�ص ا���ن�ن    - 21a���            ا����ن، 0�� أ3Ad ا���ع             I تOب��7ى ت �Y�# ا����م� إج�Xري ن��� ا�

                      k�a-دم ت�����]� ب���� ���0، آ�� ت�آ�j م��ة ا�-� ا�O�ت���� �YحC ا�]�A �0 ا�'�C، و أ��a ت��R{ ا�

� ا�!]�ص B��7 �0 ا��دة O���715 ر�Oي26 م�ري ا���ا���� . م= ا���ن�ن ا�

22 - ���R��ا� k���
���C م)�Tو��� ا������ ��7= ا������ن     � ���� ت������Fم �واس���� ���0 ت���� �����ب ب)��'� ت�������! ا�

�� ا����Rع      .ش�آ� ا�)�ه� م= �7مB، و آ4ا ت���� ا8ش-�ص ا�)Tو��= 7= ه�Z4 ا�����ن           Oم� k���و آ�� ت

� ب)Tو��� ا���� 7= ا����ن و ت���� ا��-i ا�)Tول، و ت���� م��   O�0 ا�� ���و���   ب)�'� ت���T�(ى ه�Z4 ا�

��B           ��0 د���ن ا����آ�، وه�� تV#�4 ��0 ا7���ره�� 
����� ن���ط ا����آ� و درج��                                  ��و م��ار ا���= ا�4ي �

�]�د��، و آ3 ا��X�وف ا��-]��� ������ ا�'���ب إ��ام�B ب)��اد                    )I3 �0 ا�)�ق اYد�� ا����[�)Iا �
�-ا�

 .ا����ن



                                                                                                                                                                                       

� ب)�Tو��� ا����� �7= د���ن            - 23 O��7 ا���ا�!�= و                 إن ا���ش��آ� ا�)��ه� ا��A)�� �]��ر �]����         ج

]��� آ3 دا��= وح��Z، و �-k�a ��0 ت!Z4��A إ��? ا���ا��7              ا���م�� ا�!]��ص �����7 ��0 (��ن�ن                                          � N��

 .ا$ج�اءات ا��ن��                                       ا���ا��ي

���� ا$دارة ت���� ب�Jب� ت���f ��ا�!� ا���آ� 7� أ�Yب�� م�= �R�ر، و               إن ا����× ا���Oم ب�� �7? م      - 24 

�ن ا�����م ������ن�� أI ه��� ا�4م��� ا������� ������آ�، و ���7? ذ���D 0;ن��IT���� `���� I Bء            ��aس ب�����(3��J ���0 ا���

O�� ا�O�� 4ا�A!م= د��ن ت Z��0داد م� د���ا8ش-�ص ا��ج�ع �7? ا���آ� ب�� ت�)= ح����� ا����� Iس. 

 25 -                        ��(�A� ب)�Tو��� ا����� �7= د���ن ش��آ� ا�)��ه� ا��O4 ا���A!��ن�ت آ���0 �R kR3 وAdع أ�� إن ا�

d ?�7�ار م� B��0 ا���ع ا�A�ن)�، 0�� اآ�A? ب���N���A ا��اردة            �0 (��ن�ن� ا����ب��ت و ا�����ري م�=                               

$دارة �0 ش�آ� ا�)�ه� م�= ت����C أم��ا��� ا��-]���            تN��A ب������N و ب����]��، و ه� م� �O= ا�����= ب�         

�O4 ا���A!4ر م��� ت�� .��]���ا �0 ح��� إ7)�ر �

 

��اح��ت ا���� ت)���7            ��7? ج��3 ن��Xم                        )Iا fض ب����7 =�Oوم= #Fل ا�!���� ا�)�ب�� ا�4آ� �

��ض       م)Tو��� م��� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� �0 ح��� اF�0$س ذو ����7�0                                d 3و وس���� ت���3 آ� ��Jأآ

��� آ3 رج3 (�ن�ن أو م-�i �0 ه4ا ا���ل وه��� :  7= هZ4 ا8ح�Oم �)

 

�]� ب��A]3 �0 د�7ى ام��اد              ش�� إF�0س ش��آ�          -1  -� ا�O� وkR ن�Xم إج�ا�� واR{ ���د ا�

                           C�
 �0 �A[ب ا���Yوأ ��� .اIم��اد �7? وجB ا������ا�)�ه� إ�? ا�

 وkR ج��اء ���ت�C ��7? ا����� ا����Oم B���7 ب�م���اد ش��� إF�0س ش��آ�               ا�)��ه� ��0 ح����                         - 2 

       ���Oع ���7? ح����م-�����A (�ا���7 ا�!��k م��= ا��]����0ت، و ا���م���ن م��= ا������ق                    ا����� رت����� ا�

�ن ج��� ت!a� سF0$ا �اد ب�����                   و ت3��A ن�Xم ا�)Tو��� �0 ه4ا ا�]�داIمO4 ه4ا ا���A. 

 م��= ا�����ن�ن ا������ري ��O!� I 224� ا�B���A و ا�����aء ا���ا����ي نX����� ا������ ا������A و ا�����ن�ن� ���0 ا����دة  - 3 

                     �(�0�� �-�i ا� D3 ذ���Adأ B�!O� آ�، و�س ا���F�0إ �ش�� Bإ��� ���Tو��� �7=  ا���ا��ي ا�'�` �7? ا����� ا�

����� ب����f ا��b� 7= أ#'�ء ا$دارة، وم!�3�aA� B ا��!i ��7? ه�Z4 ا�)��واة ��0 ن�i ا����ن�ن�              إدارت�� و ا�

�ن #��aع ه�4ا ا8#��� ���� و ا��Vآ��� ��7? إم�Oن��� ت'���` ه�4ا ا�!��Xم                           a� 7= ا����ن ���ا�-�ص ب)Tو��� ا�

���0 ��� .ح�? و �� آ�ن ا�

  4-     � }Rا�� وا�م إج�Xن kRو                   ���]� ب!X�ه�،        و م�ة ا����دم ا�-� ا�O��� ا����ن، ���0د ا�O�7ى ت�

                     �� ب)Tو��� ا����� �7= د���ن ش��آ� ا�)��هO4 ا���A!ن ت�a� ��0ن�ت آ��R kR7= و Fa0 و ،��� ka-ت



                                                                                                                                                                                       

����ام ب)���اد  �I���0 ح����� ���7م ا B����7 م���O�ا������ن ا��A)���، م��= #��Fل ج���اءات و d�ام���ت م������ ت�(��k ���7? ا�

4�A!��ن ج��� ا�a� �'ا8ن� fم�ن م= م�او�� ب��ا�� D�4ب����0، و آ B��7 م�O� . ا�
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tــــــــــــــــــــــــــــn�� 

���` م��Rع ا�4آ�ة   �             ���� ب)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�، ح�� أن ا3Y8 ��0 ا�

��3 ا�)��Tو��� ���0 ح���ود ح]���B ا���م��� أن��B ش����D ���0 ه�����ن ا�����م ����ا�!�  . Z4 ا�����آ�، و ���aآ���ن ا� ���و �

��J �0 م�ج�دات�� دون أن ��Oن ��� ا��` �0 ا��ج�ع �7? ا����آ�ء، 0���                    �ا���آ� �!�]� �0 ذم��� ا����� ا�

�'�k ب��� ا���ا�!�= ا��ج��ع ��7                      �(� ���? ا������= ب�;دارة ا����آ�       ب�ت م= ا��اجC ا����� �7= ا��س���� ا���ن�ن��� ا�

����'#8 ����� تlO م�ج�دات�� ����0ء ب�� ن� ��� ب�k0 ا����ن ا������'�   . 

و�D�4 0�� ���7!� إش����O م��Rع م)Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه�           ��0 ح���� اF�0$س        

= (�ا�7 ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي؛ و ا��� ج�ءت آVس�س $�7دة ا          R         ،ل�������م��= ��0 ه�4ا ا���ازن ب�= ا��

���k ب��B ه��4ا ا8#���� ب�������� م��=    �� ���و ت3��AO ح����ق ا����ا�!�= ���0 م�اج���� آ��3 (����� ب���$دارة ���0 ا�����آ� ن��X�ا �

�Y�# }��[آ�، و ت���` م���� ���!� .ا�)�'�ت و ا�]Fح��ت ا��� تTدي إ�? ا��C7F ب���-]�� ا�

��Rع م= #Fل 7�ض م��م��، و ا��'��ق F�0�� B���Y ��0س               و��� ا(�ja ا�a�ورة م!� ب�� ه4ا ا       �

                  B�ا��-]� ����� ت��� ���� إF0س ش�آ� ا�)�ه�، و ا�4ي س�Z ا�B�A ب�م��اد ش�� إF0س ا����آ�، وم)�Tو��

                       ���� ا�����ن، و ه�4ا م�= #�Fل ت�)��Oب���7ى ت ����7= د��ن�� ��0 ح���� اF�0$س، و ا���� أج�k ا�B��A ��7? ت)�

 . 0]��=ا���� إ�?

         Zر�وا���4ي (��  ،Bاءات���و إج �����#]]��!� ا�A]��3 ا8ول Iم����اد ش���� إF��0س ش���آ� ا�)���ه� إ���? ا�

 م��= ا�����ن�ن ا������ري ا���ا����ي،  0�!�و�!��� ���0 م����� أول م!��B ام����اد ش���� 224ا�����ع ب�ج��C ن��i ا����دة 

ام����اد ش���� إF��0س ش���آ� إF��0س ش���آ� ا�)���ه� إ���? ا������ وش���و
B، و ت!�و�!��� ���0 م����� ث���ن إج���اءات   

Zو �ث�ر ��� . ا�)�ه� إ�? ا�

و #]]!� ا�A]�3 ا���Jن� �)�Tو��� ا����� �7= د���ن ش��آ� ا�)��ه� ا��A)��          و إج�اءات���، و                                  

��� �7= د��7ى ا�)�Tو��� ا���]�����             ��0 ا����ن�ن ا���ن�، 0�!�و�!�� ��0                                     �ا��� ت�� ذات 
���� #��Y ت

Tو��� ا���� 7= د��ن ش�آ� ا�)��ه� ا��A)��، و ت!�و�!�� ��0 م���� ث��ن م!�B إج��اءات د��7ى                        م��� أول م)  

� اgت��(���� د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�، و ذ�D و0�� ��O7= ت ��� :م)Tو��� ا�

  

 ام��اد ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� و إج�اءاتB: ا�A]3 ا8ول 

 

��� 7= د��ن ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� و إج�اءات�� م)Tو��� ا�: ا�A]3 ا��Jن� . 



                                                                                                                                                                                       

 

3�J أس�س�� ��0              �!�� أه� م� #�]!� إ��B م= ن����                      تaن �ون!�� ا���� ب-ــــــــــــــــــ�ت

 : اgت� 

 

1 - T(و��� ا���ودة  إن (�ا�7 ا�)Tو��� ا���رة �7? م��� ش�آ� ا�)�ه� ا��A)�، أ�7دت ا�!X� �0 م��أ ا�

��aم!�= 7�م�، و ا�)�ه�= �0 ش�آ�ت ا�)�ه� �7? وج�B ا�-]��ص، ����م ت�Vث�ه� آ����            ����آ�ء �d� ا�

� �0 رأس ا��ل�� .ب;F0س ا���آ� إI �0 ح�ود ح]

� ا���aء ب�م��اد ش�� إF0س ا���� ِت��� F0$س ش�آ� ا�)�ه� ا��A)� ا��4ي (��م          - 2O� إن ا���ع أج�ز ��

       Bأم�ا��� jآ�ن�� ���� ���ب�]����0ت وأ7���ل ت��ر���� ت���j س����ر ا�����آ�،أو ت]���ف           ���0 أم���ال ا�����آ� آ


���� ��!i ا���دة                             k0آ� �7= ا����ا��� l�)دي إ��? ت�T�� �ل #�س�Fb��B ا�-��Y ب�س���[� l(أو ت� ، �Y�-ا�

 .  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي 224

= �0 وج�د ش�آ� ح����� م)���0ة ���0�O         إن ش�وط ت��` ام��اد ش�� إF0س ش�آ�       - 3Oت ��� ا�)�ه� إ�? ا�

     ������ ش���� إF0س����، و (����م ا���Oور ح���Yو ،�����!������ ب���-]���� ا��أرآ�ن���� ا����7���R و ا�������O أي م

ZF74آ�رة أ .ب���]��0ت ا�!]�ص ����7 �0 ا��دة ا�

 

�]� ب��A]3       �0 د��7ى ام���اد               إن ا���ع ا���ا��ي �� بka ن�Xم إج�ا�� واR{ ���د         - 4-� ا�O� ا�

����� . ش�� إF0س ش�آ� ا�)�ه� إ�? ا���� و أ��Yب ا�]�A �0 ه4ا ا�'�C �7? وجB ا�

���� د����ن ش���آ� ا�)���ه� ت����رت ب�ج��C ا����دت�=   – 5O��7= ت ����� 715 و 27 م��O�ر 715 إن م)��Tو��� ا�

�                  م= ا���ن�ن ا����ري ا���ا��ي، و ا���      28مO�رd�ب��� Bإ��� � I ت�� ب�Jب� ام��اد ش��� إF�0س ش��آ� ا�)��ه

���aم!�= ��0 ش��آ�ت                  . م= أن�� ن�ت�� 7= ش��� إF0س���       ���ام ا����آ�ء ا��I Fث��آ�� I ت��� ا���ام�� ش-]��� م

                             k�a-و��� تT�(ه�� م ��ا8ش-�ص، أو م��د ت'����� #���Y ���ا��7 ا�)�Tو��� ا���� ت���م �O0 ?��7�ة ا�-'�V، إن

�� 7= ن�Xم ا�)Tو��� ا���]���� �0 ا���ن�ن ا��ن� م= ح�� اR8�ار ا���� ����ه�� ا������f ا�!��ت�      �!�Xم � �

f����
�C ا�����Fa0 f 7= م]�� م��× ا� �0 �A[ا� Cح�Y و ،B!7 . 

 إن ا�!]�ص ا�4آ�رة أZF7 ت��= R�ورة ت�ا0� ثFث� أن�اع م= ا���وط ����م م)Tو��� ا����� �7= د���ن                    – 6

ا�)�ه�، ��0!�ع ا8ول م���` ب]�A ا�)Tول، أم� ا��Jن� �0��)� R �0�ورة ارت�Oب #'�V ��0 ا$دارة،                 ش�آ�  

                ��(�A3J �0 �7م آ���A م�ج�دات ش��آ� ا�)��ه� ا��إذا م�� ت��ا0�ت ش��وط      . �0 ح�= ا�!�ع ا����J و ا�#8� �

                }��Y8` ا���ده�� 8ن��� ا�'�A�� ا����ن، C��0 ا����ء إ����� بOد�7ى ت         ������ ا�O�����ا�!�=، وإذا أ��م�j ا�



                                                                                                                                                                                       

ب)���اد ج���ء م��= (���� ا������ إ7���I م!���� �)���'��� ا���������� 0;ن��B �����ز ����� ���0 ه��Z4 ا������� ا������ء �����7ى          

Baت��� ��� � .ا�)Tو��� ا���]���� ���� ا���ء ا���(� م= ا�a�ر ا�4ي �

���` ت�����        إن ا���ع ا���ا��ي أ3Ad أ��a وkR ن�Xم إج�ا�� واR{ #�ص            – 7� ��� ا����ن �0Oب��7ى ت

                             4��A!��ن�ت آ����0 ��R k�R�7= و F�a0 ،���� k�a-ت ����]� ب!X� هZ4 ا����7ى، و م��ة ا�����دم ا�-� ا�O�ا�

                         k�)ام��ت م����� ت��dل ج��اءات وF�# =م� ،��(�A���` ب)Tو��� ا���� 7= د���ن ش��آ� ا�)��ه� ا�� ا�Oا��

���ن ا���Oم B���7 ب�����0 و إ��? ج�ن�C ح�م�ن�B م�= م�او��� ب��f ا8ن��'�                     �7? ا���� �0 ح��� �7م ت)��� ا�      

4�A!��ن ج��� ا�a�                                                                                  . 

 

  م���  ب= م��رك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       
 

RESUME 
 
 

 Ce mémoire traite de la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des dettes de la société par 

actions faillitaire d’où le dirigeant, à l’origine, est un associé par rapport à cette société. Il est 

responsable dans la limite de sa part fournie à cette dernière. Etant donné que la garantie 

générale des débiteurs de la société se limite en son patrimoine représenté par son actif, sans 

qu’ils puissent avoir le droit de recourir aux associés. Puisque il s’est avéré qu’il faut rechercher 

un moyen légal facilitant aux débiteurs d’avoir recours aux responsables dirigeants de la société, 

en vue de réclamer le paiement de leurs dettes, dont il est impossible de le réaliser à partir de 

l’actif de la société en raison de leurs fautes de gestion. 

 C’est pour cela, que nous avons traité la problématique du thème concernant la 

responsabilité du dirigeant vis-à-vis des dettes de la société par actions faillitaire au sein des 

règles du code commercial algérien. Ces dernières ont été une base afin de rétablir l’équilibre 

entre les associés en ce sens, puisqu’elles garantissent les droits des débiteurs pour affronter tout 

gérant au niveau de la société car ce dernier jouit de plusieurs pouvoirs et de plusieurs 

prérogatives qui pourraient mener à manipuler la personnalité morale de la société pour réaliser 

ses propres intérêts. 

 Il s’est avéré nécessaire que nous fassions une recherche concernant ce thème à travers 

l’exposé d’une introduction, en abordant ainsi, dans le vif du sujet, la faillite personnelle du 

dirigeant suite à la déclaration de la faillite de la société par actions, que la jurisprudence a 

appelé l’extension de la déclaration de la faillite, y compris sa responsabilité envers ses dettes en 

cas de faillite, connu sous l’appellation du complément du passif selon la même jurisprudence, et 

cela en partageant cette recherche en deux chapitres. 

  Nous avons consacré le premier chapitre à l’extension de déclaration de la faillite de la 

société par actions à l’encontre du dirigeant ainsi que ses procédures décidées par le législateur 

en vertu de l’article 224 du code commercial algérien. Nous avons traité, dans un premier sous 

chapitre, l’extension de la déclaration de la faillite de la société par actions à l’encontre du 

dirigeant et ses conditions. Ensuite, nous avons abordé dans un second sous chapitre, les 

procédures de l’extension de la déclaration de la faillite de la société par actions à l’encontre du 

dirigeant et ses effets. 



                                                                                                                                                                                       
 Nous avons réservé le deuxième chapitre à la responsabilité du dirigeant concernant les 

dettes de la société par actions faillitaire et ses procédures, considérées comme étant de nature 

spécifique par rapport à l’action de la responsabilité délictuelle selon le code civil. Nous avons 

abordé dans un premier sous chapitre, la responsabilité du dirigeant des dettes de la société par 

actions faillitaire, en réservant un deuxième sous chapitre aux procédures de l’action concernant 

la responsabilité du dirigeant en complément du passif de la société par actions faillitaire, en 

suivant le plan qui suit : 

Le premier chapitre : l’extension de la déclaration de la faillite de la société par actions à 

l’encontre du dirigeant et ses procédures. 

Le deuxième chapitre : la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des dettes de la société par actions 

faillitaire et ses procédures. 

 On termine notre recherche par une conclusion qui comprend les points les plus importants 

concernant les résultats auxquels on a abouti : 

1 - Que les règles de la responsabilité décidée à l’encontre du dirigeant de la société par actions 

faillitaire a remis en question le principe de la responsabilité limitée des associés non solidaires 

en général, et les actionnaires au niveau des sociétés par actions en particulier, vu qu’ils ne sont 

pas touchés complètement par la faillite de la société mais uniquement dans les limites de leur 

part du capital. 

2 - Que le législateur a autorisé le tribunal de trancher par l’extension de la déclaration de la 

faillite du dirigeant suite à la faillite de la société par actions faillitaire, puisque ce dernier a 

exploité les fonds de la société comme s’ils étaient ses propres fonds, ou par abus pour son 

propre intérêt en optant pour une exploitation perdante qui a mené à la rupture de paiement des 

dettes de la société en vertu de l’article 224 du code commercial algérien. 

3 - Que les conditions de réalisation de l’extension de la déclaration de la faillite de la société par 

actions à l’encontre du dirigeant, résident dans le fait qu’une société réelle existe, en remplissant 

tous ses les principes de base objectifs et formels soit la jouissance de la personnalité morale, la 

promulgation du jugement de la déclaration de sa faillite, et les agissements du dirigeant stipulés 

dans l’article sus cité. 

4 - Que le législateur algérien n’a pas institué un régime procédural clair qui fixe le tribunal 

spécialisé de trancher dans l’action de l’extension de la déclaration de la faillite de la société par 

action au dirigeant et les personnes aptes à saisir le tribunal concernant cette demande d’une 

manière précise. 



                                                                                                                                                                                       
5 - Que la responsabilité du dirigeant concernant le complément du passif de la société par 

actions s’est décidée en vertu des deux articles 715 bis27, et 715 bis 28 du code commercial 

algérien, et qui n’est pas considérée comme étant une extension de la déclaration de la faillite de 

la société par actions à l’égard du dirigeant, malgré qu’elle résulte de la déclaration de sa propre 

faillite. Egalement, elle n’est pas prise en compte comme étant une obligation personnelle 

similaire à celui des associés solidaires au sein des sociétés des personnes, ou bien qu’une simple 

application particulière des règles de responsabilité basée sur l’idée de la faute, mais il s’agit 

d’une responsabilité soumise à un système qui se distingue de celui concernant la responsabilité 

délictuelle selon le code civil d’où les dégâts imposées par les dommages et intérêts résultants, 

sans oublier la personne que la loi autorise à saisir le tribunal pour la demande des dommages et 

intérêts d’autant plus que la destinée de la somme exigée par les dommages et intérêts. 

6 - Que les textes sus cités montrent la nécessité de la disponibilité de trois genres de conditions 

pour que la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des dettes de la société par actions se réalise. Le 

premier genre concerne la qualité du responsable. Le deuxième se concrétise en la nécessité de 

commettre une faute de direction. Enfin le troisième et dernier genre consiste en l’insuffisance de 

l’actif de la société par actions faillitaire. Au cas où ces conditions de l’action en complément du 

passif sont réunies, il faut y faire recours seules car elles représentent l’unique voie convenable à 

l’égard des débiteurs. Si le tribunal oblige le dirigeant à rembourser une partie de la valeur du 

déficit, et ceci en application de son autorité estimative, ils peuvent, dans ce cas, avoir recours à 

l’action de la responsabilité délictuelle afin de rétablir l’autre partie restante des dégâts qui n’a 

pas encore été dédommagée. 

7 -  Que le législateur algérien a négligé d’instituer un régime procédural clair spécifique à 

l’action en complément du passif concernant la définition du tribunal spécialisé pour examiner 

cette action y compris la durée de prescription qui lui est imposée, la fixation de garanties 

suffisantes afin d’exécuter le jugement concernant la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des 

dettes de la société par actions faillitaire, à travers des sanctions et des amendes financières 

imposées au dirigeant , au cas de non paiement des dettes auxquelles il est condamné à 

rembourser, sans oublier qu’il sera privé d’exercer quelques activités afin de garantir 

l’importance de l’exécution.      

 

BENMEBAREK   Maya           

 
 


