المبحث األيل :نظريات تحديد األعمال التجارية
المطلب األيل:

نظرية المضاربة

حأ مررذ يا ر
ي ر أ حاررهذه ر النظ يررأ حا الداررس اي ذ ررل مررا الامرره الحقررذ ل ررأ حهديررر ال ر
ذلمضذ أ ؛ فكه عمه يدأم ه الشخص ه ا الداس حث ت له الافأ الحقذ يأ أ ذلحذلل يخضع يهكرذم الدرذنأا
الحقذ ل  .إال حا الأاقع ينفل مطلر اهحهذ  ،أإا كذنت على قذنه ما الاأاه ؛ هيث حا نرذ الكثير مرا
 ،أ مثررذه ل ر حاررهذه المهررا الهر مررا مهررذميا أ حط ررذ أ
ايعمررذه المسنيررأ مررذ يداررس منهررذ حهديررر الر
مهنس يا .
مَب أُ ْٕبك ٍِ األعَبه اىزدبزٝخ ٍب ال ٝقصد ٍِ ٗزائٖب اىسثح  ،مأُ ٝعطس اىزبخس ف ٜثعضط اىرضسٗ
إى ٚاىجٞع ثأقو ٍَب ٝشزس ، ٛإذا خش ٜعي ٚثعبعزٔ ٍِ اىزيف أٗ ٕج٘غ أظضعبزٕب ٍ ٗ ،ضع ذىضل ٝرضو عَيضٔ عَض
ردبزٝضضب ب ثباظضضبفخ إىضض ٚاعزجضضبز اىزعبٍضضو ثبىنَجٞبىضضخ ثنضضو اىطضضسب اىَعسٗفضضخ ٍضضِ ظ ض ت ٗررٖٞضضس ٗ ظضضَبُ عَ ض
ردبزٝب ٗ ،ى٘ ىٌ ٖٝد اىعبحت أٗ اىَرٖس أٗ اىعبٍِ إى ٚر قٞق اىسثح .
ٝزعح ف ٜاألخٞس أُ ٍعٞبز اىَعبزثخ ٍعٞبز غٞس مب ىز دٝد اىعَو اىزدبز ٗ ، ٛإُ مضبُ ٝشضنو عْصضسا
خٕ٘سٝب ىٖرا اىعَو.1

المطلب الثاني:

نظرية التدايل

النظ يأ حا الامه الحقذ ل أ كه عمه محالر حرساأه الثر أات  ،مرا أقرت خ أقهرذ مرا عنرس
ح أ
المنحج هحى أاألهذ إلى الم حهل  .فذيعمذه الحل حسخه فل حساأه ال لاأ ما حانيع أ نده أ يع ل حعمرذه
حقذ يأ ؛ حمذ ايعمذه المسنيأ فهل ايعمذه الحرل حهرسث ق ره حرساأه الثر أات حأ ارس أارألهذ إلرى الم رحهل
ححنذأه الث أات أ ل فل هذلأ كأس ) .
النظ يأ ال حاسر على كه ايعمذه  ،فهنذ حعمذه حسخه فل ه كرأ الحرساأه إال حنهرذ ال حاح ر
إال حا
حقذ يأ  ،كامه المنحج الز اعل ال ل ياس عمال مسنيذ  ،مرع حنره حأه مرا يرسفع ال رلاأ إلرى الحرساأه .ضر إلرى
ل حا الحساأه حا يشمه قميع اينشطأ اإلن ذنيأ أ لم ياس مدحا ا على الحقذ فدط .

المطلب الثالث :

نظرية المقايلة أي المشريع

النظ يأ حا الحف قأ يا الامه الحقذ ل أ الامه المسنل م حمس شركه خرذص مرا ممذ رأ ر ا
ح أ
النشذط على أقه االهح ا  ،أليس ما ط ياأ الامه أمأضأعه  .فذلامه ال ياح مرسنيذ حأ حقذ يرذ ل احره  ،أ
إنمذ ياح حقذ يذ إ ا حمرت ممذ رحه علرى ر يه المدذألرأ حل علرى ر يه الحكر ا )  .لر ل فذلامره الحقرذ ل
النظر عرا ط ياحره حأ النر  ،منره ،
النظ يأ أ الامه ال ل يمذ س على يه المدذألرأ ار
ه ه
هدر هذ حم لم يهدر .
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لكا أ ذل قأع إلى الدذنأا الحقذ ل يالهظ حا نذ الاسيس ما ايعمذه الحل حاح حقذ يرأ أ لرأ أقارت
منف س م أاهس )  ،كهذالت الش ا ما حقه ال يع  ،عمليذت الأ ذطأ أ ال م ر  ،ذإلضرذفأ إلرى المهرا
الحل حسا أ ذليه ش يهأ ذلمدذأالت كمكذحه المهنس يا .
فل ايخي يحض حنه ما الااه أضع مايذ أاهس أسقير للامه الحقذ ل  ،أياأس ال ه فرل لر إلرى
الحطررأ الم ررحم ال ر ل ياررذهه الحقررذ  ،هيررث حا الظ ر أ ال يذ رريأ أ االقحمذعيررأ أ االقحاررذسيأ حاح ر
عأامه حؤث فل لأ ايف اس أ ما ينهذ ايعمذه الحقذ يأ .
الماذيي عنس ال هث عا حقذ يأ ايعمذه  ،فذلامره الحقرذ ل ي رذ م فرل
إال حا ال اق أ القمع يا
 ،أغذل ذ ال يكأا ا إال إ ا حم الامه على يه االهح ا .
حساأه الث أات داس حهدير ال
كمذ يمكا ايخ حل المش ع ايلمذنل ال ل هذأه ماذلقأ ايم عنسمذ اعح حا الامه الحقذ ل أ كه
عمه يكح ه مهح فه افأ الحذق إ ا كذا يمذ ه ط ر حقذ يأ ش ط قيس ا مه فل ال قه الحقذ ل .
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المطلب األيل:

اإلثـبات

يداررس ذإلث ررذت قذنأنيررذ إقذمررأ الررسليه حمررذم الدضررذ ررذلط ر الحررل هررسس ذ الدررذنأا  ،علررى أقررأس أاقاررأ
ح ح ررت اثذ ررذ .1أالدذعررس الاذمررأ لتث ررذت فررل ايعمررذه المسنيررأ  ،ررل أقررأه اإلث ررذت ذلكحذ ررأ فررل الحا ر
الدذنأنل ال ل حزيس قيمحه عا م لغ مايا  ،حأ إ ا كذا غي مهسس الديمأ  .أ ا مرذ حرنص عليره المرذس  333مرا
الدذنأا المسنل القزائ ل " :في غير المياد التجارية إذا كان التصرف القانيني تزيدد قيمتده عدن 1111دج ،
أي كان غير محدد القيمة  ،فال تجديز الب نيندة فدي إثبدات يجديدن ي انقضدااه  ،مدا لدص ييجدد ندر يقضدي ب يدر
ذلك".
فل هيا نقس حا ايعمذه الحقذ يأ حخضع لم سح ه يأ اإلث ذت كذفأ ط ر اإلث رذت الدذنأنيرأ  ،أ مهمرذ
لنت قيمحهذ .إال مذ ا حثنل ناأص خذاأ ام

أا يكأا اإلث ذت ذلكحذ أ أهس ذ  ،كمذ أ الهذه فرل عدرأس

الش كذت  ،عدأس يع ال فا الحقذ يأ  ،عدأس الحأميا ال ه ل.)...
أ الهكمأ ما حد ي

الدذعس  ،حا الهيذ الحقذ يأ قأامهذ ال

الممكا حا ُيطله ما الحرذق حا يهر

عأ أاالئحمرذا  ،لر ل فهنره مرا غير

سلريال كحذ يرذ عرا كره عمره حقرذ ل يدرأم ره لهمذيرأ هدأقره  ،أقرس يدرأم

اش ات ايعمذه فل اليأم الأاهس .
أ

ا الم سح ال يدحا على قأاز إث رذت الحار

رره يقيررز حيضررذ االهحقررذ

الدرذنأنل ذل ينرأ أ الدر ائا فدرط مهمرذ لنرت قيمحره

ررذيأ ار الا فيررأ فررل الم ررذئه الحقذ يررأ علررى النير أ لررأ لررم حكررا ثذ حررأ الحررذ ي ؛

أي ه إلى ح اس ما ل عنسمذ يقيز للحذق حا ينشئ  ،سليال لنف ه ا حنذسا إلى سفرذح

الحقذ يرأ  ،أ ر ا خالفرذ

لألاه الاذم ال ل يدضل أنه ال يقأز للشخص حا ينشئ سليال لنف ه  .أ ذلمثه يمكا لخارم الحرذق اال رحنذس
إلى سفذح

ا ايخي فل اإلث ذت لمالهحه  ،هق ذ

على حدسيمهذ للدضذ هحى يطلع عليهذ؛ أياس

ا ا رحثنذ

فل هس احه يحنذفى مع الدذعس الاذمأ الحل حدضل اسم إق ذ الشخص على حدسيم سليه ضس
نف ه.
ن حنحج ما كه

ا حا قأاعس اإلث ذت فل الدذنأا الحقذ ل ي ي

فل اي ذس إلى خذايأ ال

عأ الحل ححميز هذ ايعمذه الحقذ يأ.
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أ

ريطأ أححار

ذله يرأ  ،أ ر ا اقرع

المطلب الثاني:

االختصار القضااي

حفاه ا ،السأه يا الدضذ الحقذ ل أ الدضذ المسنل  ،أ حميه إلى اعحنذر م سح حخايص قضرذ
م رحده خرذص ذلم رذئه أ المنذزعرذت الحقذ يرأ فدرط  .أنقرس فرل مدسمرأ ر الرسأه ف ن رذ  ،الحرل حخر ت هر ا
الم ررسح من ر

ررنأ  ، 1887أ ر ت ل ر إلررى ط ياررأ الماررذمالت الحقذ يررأ الحررل حخحل ر

عررا ط ياررأ الماررذمالت

المسنيأ  ،ممذ يحطله أقرأس مهرذكم محخاارأ للفاره فرل المنذزعرذت الحقذ يرأ ،فضرال عرا ضر أ
الهكم) فل المنذزعذت الحقذ يأ ذل

الفاره

عأ الحل حنذ ه أ مدحضيذت الحقذ . 2

لكا المُالهظ حا غذل يأ الحشر ياذت الهسيثرأ لرم حأخر نظرذم الدضرذ الحقرذ ل الم رحده  ،أإنمرذ ح رنست
مهمأ الفاه فل المنذزعذت الحقذ يأ إلى المهذكم الاذسيأ  ،أ ل
أ حن يه حهس م للفاه فل مثه

المنذزعذت  .أ حقس اإلشذ

حقذ ل م حده  ،إال حنهذ ح نت أهس الدضذ ،

حد يم الامه إسا يذ يا قضذ

المهذكم ،

نذ إلى حا القزائ أ غم اعحنذقهرذ لدرذنأا

ه الم رذس الحرل حأخر هرذ أ المحمثلرأ فرل م رذأا الكره حمرذم

الدرذنأا أ اللقررأ إلررى قضرذ أاهررس أ ر ا ررنص المرذس ايألررى مررا قررذنأا اإلقر ا ات المسنيررأ الاررذس فررل 8
قأاا  ":1966إن المحاكص وي الجىات القضااية الخاصة بالقدانين العداص  ،ي ودي تفصدل فدي جميدا القضدايا
التجارية أي دعايى الشركات التي تختر بىا محليا".3
إال حنه حم حخايص سأائ خذاأ ذلفاه فل المنذزعذت الحقذ يأ ساخه المهذكم أ المقذلس الدضذئيأ ،
أ

ا الحخايص مذ أ إال حخايص إسا ل هت كمذ

ر اإلشذ

إليه  ،ال ي م

ذلرسفع ارسم االخحارذص

فل هذلأ سخأه النزاع فل اخحاذص سأائ حخ أ؛ كأا يحم عر  ،نرزاع حقرذ ل مرثال علرى سائر

مسنيرأ فرال

يقأز السفع اسم االخحاذص  ،أ ا مذ ن ميه ذالخحاذص النأعل.
حمذ فيمرذ يخرص االخحارذص المهلرل حأ اإلقليمرل فدرس قضرت المرذس  8مرا قرذنأا اإلقر ا ات المسنيرأ
ذالخحاذص الاذم  ،فانس الحدذضل ي قع االخحاذص لمهكمأ مأطا المسعى عليه  ،أ ا ه ره الم رسح الر ل
يدضل أا السيا مطلأه أليس مهمرأال؛ كمرذ حا للمرسعل الخيرذ فرل فرع سعرأا حمرذم المهكمرأ الحرل يشرح ط
 -1عزيز العكيمي ،الوجيز في القانون التجاري ،الدار العممية الدولية لمنشر و التوزيع و دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ،عمان،
األردن ،0222 ،ص.02:

 -2عزيز العكيمي ،المرجع نفسه ،ص.02:
 - 3نادية فضيل ،القانون التجاري الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عنكنون ،الجزائر ،0222 ،ص ،ص.02،02:

4

انادذس االخحاذص لهذ فل حا يكأا االحفذر أ الحنفي الكلل حأ القزئل قس حرم فارال فرل سائ حهرذ  ،ذإلضرذفأ إلرى
المهذكم الحل حم فل سائ حهذ االحفذر على حنفي االلحزام  ،كأا يحفرر المحاذقرساا علرى حا يرحم ح رليم ال ضرذعأ فرل
مكذا مايا.
أ يمكررا حا نشرري إلررى حا ر ايهكررذم أ الدأاعررس ال ح ر ل علررى ارر ،الم ررذئه الحقذ يررأ كررذإلفالس
أالح أيأ الدضذئيأ  ،أ السعذأأ الم فأعأ ضس الش كذت حأ سعذأأ اإليقذ ات المحالدأ ذلادرذ  ،فهرل حخضرع
يهكررذم خذاررأ هررذ قررذ ت فررل نررص المررذس  9أ 7مررا قررذنأا اإلق ر ا ات المسنيررأ القزائ يررأ  ":فددي الدددعايى
التجاريددة  ،غيددر اإلفددالت ي التلدديية القضددااية  ،ييقددا الطلددب أمدداص الجىددة القضددااية التددي يقددا فددي دااددر
اختصاصدددىا اليعدددد ي تلدددليص البضددداعة  ،يأمددداص الجىدددة القضدددااية التدددي يجدددب أن يدددتص اليفدددا فدددي داادددر
اختصاصىا".
حمررذ ذلن ر أ للمنذزعررذت ات الط ياررأ المخحلطررأ  ،هيررث ياح ر الامرره حقذ يررذ لط ر
اآلخ  ،فرها الدذعرس حدضرل حا للطر
ُِ ِِ َق
ل ِ

ريا اللقرأ إلرى الرسائ

المرسنل الخيرذ

على ل ط ير قضذئل لم ياحس  .أ يقره حا نشري

يضفل عليهذ الافأ المسنيأ أ الاكس  ،يا ايمأ

المطلب الثالث:

أمررسنيذ للط ر

المسنيرأ حأ الحقذ يرأ  ،هحرى ال

نرذ إلرى حا فرع الرسعأأ حمرذم سائر

مسنيرأ ال

هديدحهذ أ ط ياحهذ الدذنأنيأ. 1

المىلة القضااية (نظر الميلر )

ندارس ذلمهلرأ الدضررذئيأ حأ نظر

المي ر

 ،ايقره حأ المررس الحرل يمنههررذ الدذضرل إلررى المرسيا للأفررذ

ذلحزامه حقذ السائا إ ا ا حسعت هذلحه ل  ،ش ط حا ال ي ه مثه

ا الحأقيه ضر ا ق ريمذ للرسائا  ،ر ا

إ ا كررذا الررسيا مررسنيذ .حمررذ إ ا كررذا الررسيا حقذ يررذ فررها الدررذنأا الحقررذ ل ال ياطررل مثرره ر ال ررلطأ للدذضررل أ
يهق هذ عنه  ،ذعح ذ حا الحذق يسخه فل عالقذت مذليأ محشذ كأ  ،يكأا فل اضهذ سائنذ أ فل اضهذ اآلخ
أ يحا  ،إلى الضر

مسينذ ؛ فه ا لم يهاه على سيأنه قس حفأحه ف ص ال

أ الخ رذ

 ،حأ قرس يكرأا ر ا

ذ فل الحأخ للأفذ سيأنه ممذ قس يا ضه إلشهذ إفال ه.
ل ل فها ط ياأ الماذمالت الحقذ يأ أ مذ حدأم عليه ما
فل المياذس  ،أال يقأز للدذضل منهه مهلأ حأ نظ

مي

 -1أحمد محمد محرز ،المرجع السابق ،ص.00.:
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عأ أ ثدأ  ،حدحضل ما الحذق الأفرذ سينره

المطلب الرابا:
اإلعر ا

اإلعــذار
ررأ حأقيره إنر ا للمرسيا مررا ق ره الررسائا ين هرره فيره هلررأه حقره الررسيا  ،أ يقره الم ررذس

الأفذ ه  .أ ي قه علرى المرسيا حرأخ
الحأخي ا حسا ما يأم اإلع ا

فرل الأفرذ أ مرذ يح حره عنره مرا ضر

ينشرأ م رحد ال حهميلره فأائرس

ذلن أ للسأه الحل حأخ نظذم الفأائس الدذنأنيأ.

أيكأا اإلع ا فل ايعمذه المسنيأ أ قأ
الحقذ يأ  ،فدس ق أ الا

إلررى

على حا يحم اإلع ا

الدضذئيأ  ،أ ا سائمذ لحهدير ال

ميأ ي رلمهذ حعرأاا الدضرذ إلرى المرسيا؛ حمرذ فرل ايعمرذه
خطذه عذسل حأ

قيأ سأا الهذقأ إلى أ قرأ مرا ايأ ار

عأ الحل حح م هذ الماذمالت الحقذ يأ .

المطلب الخامت :الـتضـامـن
نداررس ذلحضررذما نررذ حا الشر ي الر ل يكح رره اررفأ الحررذق لمقر س سخألرره فررل شر كأ حضررذما يكررأا
م ؤأال عا سيأا الشر كأ  ،فحكرأا محره المذليرأ كذملهرذ ضرذمنأ للأفرذ هر الرسيأا  ،أال يقرأز للحرذق

رأا

يسفع أا هارحه حمثره قرز ا فدرط مرا حس المرذه .أ اياره حا الحضرذما ال يفحر  ،ريا المرسينيا فرل هذلرأ
حاسس م  ،ففرل المقرذه المرسنل ال يفحر  ،الحضرذما إال ذحفرذر حأ رنص قرذنأنل  ،أ ر ا مرذ حرنص عليره المرذس
 217ما الحدنيا المسنل القزائ ل":التضامن بدين الدداانين أي المددينين ال يفتدرو  ،يإنمدا يكدين بندا علد
اتفاق أي نر في القانين ".
عكس المقذه الحقذ ل ال ل يفح  ،الحضذما يا المسنييا هيث حنص المذس  551ما الدرذنأا الحقرذ ل
القزائ ل علأ مذ يلل  ":للشركا بالتضامن صفة التاجر ،يوص ملدويلين مدن غيدر تحديدد ي بالتضدامن عدن
ديين الشركة"  ،أ الهكمأ ما حد ير

ر الدذعرس سعرم االئحمرذا الحقرذ ل  .أ نرذ علرى لر ي رحطيع الرسائا

سيا حقذ ل حا يطذله حهس المسينيا كه الرسيا حأ حا يطرذل هم ره مقحماريا  ،كمرذ حا مطذل رأ حهرس م ال حمناره
مررا مطذل ررأ اآلخ ر يا  ،أال ي ررحطيع المررسيا المحضررذما إ ا طذل رره الررسائا ررسفع الررسيا حا يررسفع فررل مأاقهحرره
ذلحق يس حأ ذلحد يم  ،حل مطذل أ ذقل المسينيا حأال حأ سفع ناي ه ما السيا.1

 -1عزيز الاكيلل ،المرجا اللابق ،ص.00 :
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المطلب اللادت :النفـاذ الـمعـجل
الدذعس حا ايهكذم الاذس

فل المأاس المسنيأ ال حكأا قذ لأ الحنفي إال اس حا حا

نهذئيأ  ،أ ال حكرأا

ك ل إال ذندضذ مأاعيس الطاا فيهذ  ،حأ الفاه فل الطاا  ،هيث حهأز ايهكذم هقيأ ايمر المدضرل  ،أ
ال حكأا

ايهكذم مشمألأ ذلنفذ الماقه إال فل هذالت ا حثنذئيأ أ نص الدذنأا.

ينمذ فل المقذه الحقذ ل حكأا ايهكذم الاذس
كذنت قذ لأ اال حئنذ

سائمرذ مشرمألأ ذلنفرذ الماقره درأ الدرذنأا  ،هحرى لرأ

حأ الطاا  ،حل يقأز حنفي ذ ق ه حا حا

ضمذا حنفي الهكم  .أقس حكأا
أ الالأ ما حد ي

حهكذمذ نهذئيأ ش ط حدرسيم كفذلرأ  ،الحرل رل

ايهكذم أاق أ النفذ سأا كفذلأ إ ا كذنت اذس

الدذعس حا الماذمالت الحقذ يأ قأامهذ ال

فل سعأأ اإلفالس. 1

عأ فل إ امهرذ أ حنفير ذ علرى عكرس

الماذمالت المسنيأ.

المطلب اللـابـا :الفـيااد القـانـينية
ي حط

ا الم سح م سح اإلع ا أ أ يدضل

فل ايقه المهسس لهذ للسائا الر ل قرس يحضر
ف ص ال

الحل حكأا قس فذححه  .أ يخحل

مسنيذ فها ا الفذئس يدس
فل الميساا الحقذ ل
ال مسنل.أ ح
الا

يذا الفأائس فل هذلأ حأخ المرسيا عرا الأفرذ ذلحزامذحره

مرا ر ا الحرأخي  ،لر ل فرها ر الفأائرس حاح ر حاأيضرذ لره عرا
را الفذئرس ه ره مرذ إ ا كرذا الرسيا مرسنيذ حأ حقذ يرذ ،فره ا كرذا

ـ  ، 4%ينمذ إ ا كذا حقذ يذ فيدس

رـ  ،5 %أيارأس ر ا االخرحال

ياأ اال حثمذ  ،ايم ال ل ينشئ ض ا حك

ما الض

إلرى حا الندرأس

الر ل قرس يهرسث فرل المقرذه

ل الفأائس المسنيأ ما حذ ي المطذل أ الدضذئيأ  ،حمذ الفأائس الحقذ يأ ما الحرذ ي الر ل يدضرل ره

حأ النص الحش يال. 2
أ غررم حا حغلرره الحشر ياذت حقيررز حدذضررل فأائررس علررى الررسيأا المسنيررأ الحقذ يررأ  ،إال حا الأضررع فررل

القزائ يخحل

؛ هيث حا المش ع القزائ ل ه م حدذضل مثه

الفأائس أاعح

ذ

ذأ ل

نص الدذنأا

المذس  454ما الحدنيا المسنل القزائ ل ":القرو بين األفراد يكين بدين أجر ،ي يقا باطال كل نر يخالف
ذلك."...
 -1عزيز الاكيلل،المرجا نفله ،ص.02 :
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المطلب الـثامن :صفة الـتـاجر
الحررذق اررفأ ُحكح رره نحيقررأ اهح ر ا

ايعمررذه الحقذ يررأ ررأا لألف ر اس حأ الش ر كذت  ،أ حررنص المررذس

ايألى ما الحدنيا الحقذ ل القزائر ل علرى مرذ يلرل":يعد ند تداجرا كدل مدن يباشدر عمدال تجاريدا ي يتخدذن حرفدة
معتاد له" .أ يح حه على اكح ذه افأ الحذق نحذئج قذنأنيأ ذمأ  ،حقاه ما
محميز عا غي

ا الشخص فل م كز قذنأنل

ما ايشخذص الاذسييا  ،مثه الحزامه هم ذ السفذح الحقذ يأ  ،أ الديرس فرل ال رقه الحقرذ ل

 ،أ شه إفال ه عنس حأقفه عا الأفذ سيأنه الحقذ يأ  ،إلى غي

المـطلـب التـالـا:

ل ما ايهكذم الخذاأ ذلحقذ .

اإلفـالت

اإلفررالس مررا حقررسم اينظمررأ الخذاررأ ذلحقررذ  ،أ مررا ح ررم حأقرره الحمييررز رريا ايعمررذه المسنيررأ ايعمررذه
الحقذ يأ  ،أ أ يحميز طذ ع عدرذ ل حأ قزائرل ححقلرى اثرذ

فرل حدييرس ه يرأ المفلرس أ ردأط هدأقره ال يذ ريأ

أالمسنيأ أ غي ذ ما اآلثذ .
أ ال يخضع لنظذم اإلفالس إال الحذق ال ل يحأق
حأق

عا سفع سيأنه الحقذ يأ ؛ أإ ا ث ت فاال حا الحرذق قرس

عا سفع سيا حقذ ل أ اس هكم هشهذ إفال ه  ،فع الحذق يس عا إسا

حمأاله أ الحار

فيهرذ ،

أ يسخه قميع السائنيا فرل اإلقر ا ات حايريا أكيره عرنهم أ رأ أكيره الحفلي رأ  ،حكرأا مهمحره حارفيأ حمرأاه
المفلس أ حأزيع النذحج منهذ يا السائنيا كه ه ه قيمأ سينه  ،أ ل ححهدر الم ذأا ينهم. 1
حمذ السيا المسنل فهنه يخضرع يهكرذم الدرذنأا المرسنل  ،الحرل ال حح رم ذلشرس أ الار امأ الحرل يحميرز هرذ نظرذم
اإلفالس  ،ل ل ال يقأز إشهذ إفال ه أ غه يرس عرا الحار

فرل حمأالره أإنمرذ حنط رر عليره قأاعرس حخر أ

ححفر أ ط ياأ الماذمالت المسنيأ.
أمنه فها

ا النظذم خذص ذلحقذ

أ يهس

إلى حنشيط االئحمذا أ سعم الثدأ فل الماذمالت الحقذ

8

يأ.

الخاتمة :
فضض ٜاىازضضبً ٝزعضضح أُ ر دٝضضد اىعَضضو اىزدضضبزٗ ٛرمسقزضضٔ عضضِ اىعَضضو اىَضضدّ ٜىضضٔ إَٔٞضضخ مجٞضضسح ٗ ،خب ضضخ
ىيقبظ ٜاىر ٝ ٛزبج إى ٝ ٚزبج إىٍ ٚعبٞٝس ٝعضزع ِٞثٖضب فض ٜر دٝضد غجٞعضخ اىعَضو اىضر ٛقضد ٝرٖضس فض ٜاىَعضزقجو ،
ح ِٞال ٝنُ٘ اىَشسع قد حدد غجٞعزٖب اىقبّّ٘ٞخ .
ٗ إٌٔ ٕرٓ اىَعبٞٝس :
ٍ -1عٞبز اىَعبزثخ اىرٝ ٛس ٙأُ أ ٛعَو ٖٝد إى ٚر قٞق اىسثح ٕ٘ عَو ردبز ٗ .ٛخبء ّقدٓ فضٗ ٜخض٘د
أعَبه ٍدّٞخ ٕدفٖب ر قٞق اىسثح ٍثو أ بة اىَِٖ اى سح .
ٍ -2عٞبز اىزداٗه ٗ ٍؤدآ أُ اىعَو اىزدبزٝ ٛقً٘ عي ٚفنسح رداٗه اىَْزدضبد ٗ اىْقض٘د  ٗ .خضبء ّقضدٓ فض ٜأُ
ْٕبك أعَبال ردخو ف ٜحسمخ اىزداٗه ٗ ،ال رعزجس أعَبال ردبزٝخ معَو اىَْزح اىصزاع. ٜ
ٍ -3عٞبز اىَقبٗىخ اىرٝ ٛعزجس اىعَضو اىزدضبز ٛمضو عَضو رَضذ ٍَبزظضزٔ عيض ٚظضجٞو اىزنضساز ٗ االحزضسا
اىَقبٗىخ ) ٗ .خبء ّقدٓ فٗ ٜخ٘د أعَبه رَبزض ٍسح ٗاحدح ٗ رعزجس أعَبال ردبزٝضخ حضبالد اىشضساء ٍضِ
أخو اىجٞع )  ،ثباظبفخ إىٗ ٚخ٘د أعَبه ٍدّٞخ مثٞسح رداز ف ٜشنو ٍقبٗالد .
 -1أحمد محمد محرز ،المرجع السابق ،ص.05:
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ٗ ٍضِ اى٘اظضح أّضضٔ ٍضِ اىصضضعت ر دٝضد ٍعٞضبز ٗاحضضد ٍضِ ثضضٕ ِٞضرٓ اىَعضبٞٝس ٗ األخضضر ثضٔ  ،ىضضرىل فقضد اظضضزعبُ
اىقعبح ثدَٞع ٕرٓ اىَعبٞٝس ٗ رطجٞق أّعجٖب .
أٍب ثبىْعجخ ألٗخٔ االخز

ث ِٞاىزْر ٌٞاىقبّّ٘ ٜىألعَبه اىزدبزٝضخ ٗ أحنضبً اىَعضبٍ د اىَدّٞضخ فززَثضو

ف: ٜ
 ااثجضضبد  :حٞض أُ األعَضضبه اىزدبزٝضضخ راعضضع ىَجضضدأ حسٝضضخ ااثجضضبد  ،أَٝ ٛنضضِ إثجبرٖضضب ثنبفضضخ غضضسب ااثجضضبداىَازيمخ ٗ ٍَٖب ثيغذ قَٞزٖب  ،عنط اىعَو اىَدّ. ٜ
 االخزصبص ٝ ٗ :قصد ثٔ فصو اىقعبء اىزدبز ٛعِ اىقعبء اىَدّّ ٜزٞدخ الظضزق ه اىقضبُّ٘ اىزدضبز ٛعضِاىقبُّ٘ اىَدّ ٜب فأ ج ذ اىَْبشعبد اىزدبزٝضخ ٍضِ اخزصضبص اىَ ضبمٌ اىزدبزٝضخ  ٗ ،اىَْبشعضبد اىَدّٞضخ
ٍِ اخزصبص اىَ بمٌ اىَدّٞخ .
 اىزعبٍِ  :حٝ ٞمزسض اىقبُّ٘ اىزدبز ٛاىزعبٍِ ث ِٞاىَد ِْٞٝعْد رعددٌٕٕ ٗ ،را عنط اىقبُّ٘ اىَدّ. ٜ اىَٖيضضخ اىقعضضبئٞخ  :إُ اىقضضبُّ٘ اىزدضضبز ٛال ٝعطضضٍ ٜثضضو ٕضضرٓ اىعضضيطخ ىيقبظضض ٜىَضضب ر زَضضٔ غجٞعضضخ اىَعضضبٍ داىزدبزٝخ .
 اىْمبذ اىَعدو ٝ ٕ٘ ٗ :عْ ٜأُ األحنبً اىصبدزح ف ٜاىَ٘اد اىزدبزٝخ رنُ٘ ٗاخجخ اىْمبذ اىَعدضو ثقض٘ح اىقضبُّ٘ٗى٘ مبّذ قبثيخ ى ظزئْب ثشسغ رقد ٌٝممبىخ .
 ااعراز ٝ :زٌ ااعراز ف ٜاىقبُّ٘ اىزدبز ٛثاطبة عبد ٛدُٗ اى بخخ إىض ٚأٗ ٛزقضخ ٍضِ األٗزاب اىقعضبئٞخٗ ٕرا ىزْج ٔٞاىَد ِٝث ي٘ه أخو اى٘فبء ثبىد. ِٝ
 اىم٘ائد  ٜٕ :ف٘ائضد قبّّ٘ٞضخ إىصاٍٞضخ اىضدفع عْضد اىزايضف عضِ دفضع اىضدٕٗ ، ِٝض ٍ ٜسٍضخ فض ٜأغيضت رشضسٝعبداىدٗه ااظ ٍٞخ .
 ااف ض  :ال ٝاعع ىْربً ااف ض إال اىزبخس اىرٝ ٛز٘قف عِ دفع د ّٔ٘ٝاىزدبزٝخ  .أٍضب اىَضد ِٝاىضرَٝ ٛزْضععِ دفع دٍ ِٝدّ ٜف ٝد٘ش شٖس إف ظٔ ٗ ،إَّب رْطجق عي ٔٞق٘اعد أخس. ٙ
 اىزبخس  ٜٕ :مخ ٝنزعجٖب ٍِ  ٝزس األعَبه اىزدبزٝخ ظ٘اء مبُ فسدا أٗ شسمخ .ٗ ردضضدز ااشضضبزح إىضض ٚأُ اىزَٞٞضضص ثضض ِٞاىعَضضو اىَضضدّٗ ٜاىعَضضو اىزدضضبزٗٗ ٛظضضع ق٘اعضضد قبّّ٘ٞضضخ خب ضضخ
ثبىعَو اىزدبز ٛخبءد ىضدعٌ االئزَضبُ اىزدضبز ٗ ٛرجعضٞػ ااخضساءاد  ٗ ،ذىضل ر قٞقضب ىألظضط اىزضٝ ٜقضً٘ عيٖٞضب
اىْشبغ اىزدبز ٜٕ ٗ ٛاالئزَبُ ٗاىعسعخ .
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