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 :مقدمة
دأب التجار منذ القدـ عمى اعتماد قكاعد يخضعكف ليا في معامالتيـ التجارية تتالئـ كطبيعة نشاطيـ ، منيا 
التعامؿ بالسندات التجارية كنظاـ االفالس ،كقد اقرت تشريعات مختمؼ الدكؿ ىذه القكاعد كسنتيا في قانكف 
خاص بالتجار كاالعماؿ التجارية ، كالمشرع الجزائرم لـ يشذ عف ىذا المنحى حيث تناكؿ تنظيـ االحكاـ 
المتعمقة بالسندات التجارية كاإلفالس في القانكف التجارم الجزائرم ، كما اف كزارة التعميـ العالي كالبحث 

العممي جعمتو مقياسا مقررا عمى طمبة الحقكؽ خالؿ تككينيـ في مرحمة التدرج، كقد كاف لي شرؼ تدريس ىذا 
المقياس منذ السنكات االكلى إللتحاقي بالتدريس بالجامعة فدرستو عمى مستكل االعماؿ المكجية كالمحاضرات 

لطمبة السنة الرابعة حقكؽ نظاـ كالسيكي كما ادرسو كذلؾ لطمبة السنة الثالثة حقكؽ نظاـ ؿ ـ د طكر 
اليسانس، كقد قمت بتجميع المحاضرات التي تما القاءىا عمى الطمبة خالؿ السنكات الماضية في ىذه 

 .المطبكعة لتككف مرجعا يعتمد عميو مف قبؿ الطمبة في دراسة ىذا المقياس
كقد راعيت في اعداد ىذه المطبكعة أف تككف كفقا لممحاكر المسطرة ضمف البرنامج المعتمد مف طرؼ الكزارة، 
كالحجـ الساعي المخصص ليا، فاعتمدت االختصار الغير مخؿ بالمعنى، كما  أخذت بعيف االعتبار مستكل 

الطالب خالؿ ىذه المرحمة فعمدت الى تبسيط الشرح قدر المستطاع مستيدفا  في ذلؾ تمكف الطالب مف 
 .التحكـ مف المفاىيـ األساسية لممحاكر التي تـ تناكليا

 كقمت بتقسيـ ىذا المحاضرات الى فصميف تناكلت في األكؿ منيما شرح األحكاـ المتعمقة بالسندات التجارية 
عمى ضكء نصكص مكاد القانكف التجارم الجزائرم ، أما الفصؿ الثاني فتناكلت فيو شرح األحكاـ المتعمقة 

 .باإلفالس 
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 السندات التجارية: الفصؿ األكؿ 
 االحكاـ الخاصة بكؿ سند مف السندات التجارية التي نص عمييا المشرع الجزائرم في طرؽ الىقبؿ اف نت

 سنحاكؿ  اف نتطرؽ بإيجاز غير مخؿ الى تعريؼ 1 المتضمف القانكف التجارم المعدؿ كالمتمـ59/75االمر 
السندات التجارية ، خصائصيا ،كظائفيا كمبادئ قانكف الصرؼ التي تحكمافي المبحث األكؿ ثـ نتناكؿ في 

 المباحث المكالية التطرؽ لدراسة كؿ سند عمى 
 ماىية السند التجارم: المبحث األكؿ 
 :تعريؼ السندات التجارية: المطمب األكؿ 

 :"لرجكع الى الفقو نجده يعرفيا عمكما بأنيا ك با ، التجاريةاتدسفؿاتعريؼ  الجزائرم  المشرع   لـ يتناكؿ
د  ميعامؼ مميا ىك مبمغ مف النقكد كتعيدا بكفائواحؿثؿ حقا ـصككؾ قابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية،ت

 . انطالقا مف ىذا التعريؼ يمكف استخالص الخصائص التي تتميز بيا السندات التجارية2 "ألجؿارمقص
 :تتميز السندات التجارية بالخصائص التالية: خصائص السندات التجارية: المطمب الثاني

 : التجارم محرر مكتكب كفؽ أكضاع شكمية يحددىاالقانكفسنداؿ -1
تتضمف األكراؽ التجارية نكعانمف الشكمية ال بد منيا لسيكلة تداكليا كاالطمئناف إلى استيفائيا في 

لتمثؿ الشكؿ الذم يجب أف تككف عميو الكرقة التجارية،  ميعاداالستحقاؽ،كقد استكجبت قكانيف الدكؿ الكتابة
 كؿ عميو أم أف تككف الكرقة صكنا مكتكبنا دائمنا، كتحديد البيانات التي تمثؿ الحد األدنى الذم يجب أنتشتمؿ

تيسير تداكؿ األكراؽ التجارية كتشجيعيا، ذلؾ ألنيا تكفر عمى مف سيتمقى  كتستيدؼ الشكمية ،تجارية كرقة
كخمّكىا مف العيكب التي تيدره، فشكمية  الكرقة مشقة البحث كاالستقصاءلمتحقؽ مف صالبة الحؽ المثبت فييا
 نكع السند الذم يقبؿ عمى التعامؿ بواألكراؽ التجارية، تجعمو يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجمة عمى الكرقة، 

 : مستحؽ الكفاء في أجؿ معيفأكبضاعةحقان مكضكعو مبمغ معيف مف النقكد  التجارم تمثؿسنداؿ -2
اال اف المشرع الجزائرم الحؽ بالسندات يجب أف يمثؿ الحؽ الثابت في الكرقة التجارية مبمغ معيف مف النقكد،

ك تككف الكرقة التجارية مستحقة الدفع في ، كسند النقؿ  كسند  الخزف التجارية اكراؽ اخرل محميا بضاعة 
الدائف  تاريخ معيف أك قابؿ لمتعييف، أك لدل االطالع أك مضافة إلى أجؿ بعد اإلطالع، كذلؾ لتمكيف الحامؿ

                                       
 1975 لسنة 101الجزائرم المعدؿ كالمتمـ الجريدة الرسمية العدد تجارم  المتضمف القانكف اؿ1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59األمر   1
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مف ضماف استفاء الحؽ الثابت في الكرقة التجارية،إضافة إلى ذلؾ فإف المبمغ الثابت في الكرقة التجارية، 
 .عمى شرط أك مقترف بأجؿ غير محدد كغير معمؽ يجب أف يككف معينان أك قابالن لمتعييف

 :قابؿ لمتداكؿ بالطرؽ التجارية  التجارمسنداؿ -3
 التجارية مقاـ النقكد في المعامالت كبذلؾ فيي تؤدم الكظيفة نفسيا التي تؤدييا النقكد مف حيث سنداتتقـك اؿ

كااللتزامات، كلذلؾ فإنيا ال بّد مف أف تككف منيسرة لمتداكؿ بيف األفراد كأف  استخداميا ككسيمة لمكفاء بالديكف
 .ككسيمة لمكفاء تككف محاطة بالضمانات التي تجعؿ األفراد يطمئنكف إلى قبكليا في تعامميـ

  لحاممو فإف الحؽ الثابت فيو السند بالتظيير، فإذا كاف  مف تداكلوق التجارم ما يمكفسندتضمف اؿمكيجب أف 
 إلذف أك ألمر شخص معيف، فإف سندتسميـ الكرقة، أما إذا كاف اؿ ينتقؿ إلى الدائف الجديد بمجرد المناكلة أك
 تفيد انتقاؿ ىذا الحؽ إلى شخص  بماكتابة  عمى ظير المحرراؿالحؽ الثابت فيو ينتقؿ إلى المظير إليو ب

 . لتكقيع المظيراآخر كمستكفي

 :  التجاريةالسنداتكظائؼ : المطمب الثالث
 : تؤدم السندات التجارية دكرا ىاما في الحياة التجارية إذ تقـك بثالثة كظائؼ ىي

 :  نقؿ النقكد ك تنفيذ عقد الصرؼكظيفة-1
 بادئ األمر ككرقة صرفية أم أداة لنقؿ النقكد لتجنب مخاطر نقميا مف ندات التجارية في استعممت الس

السرقة كالضياع إذ بمكجبيا يتسمـ احد طرفي العقد نقكد في مكاف ك يمتـز بالكفاء ما يقابميا مف نقكد في مكاف 
أخر أم مقايضة نقد مكجكد بنقد غائب لذا كاف القانكف الفرنسي القديـ يشترط اختالؼ مكاف السحب عف 

 . مكاف االستحقاؽ
 : الديكف كفاءكظيفة-2

تستعمؿ األكراؽ التجارية ككسيمة لمكفاء بالديكف عمى شرط أف يقبميا العرؼ كأداة لمكفاء ، كما أنيا عادة ما 
 . تككف قابمة عف طريؽ خصميا لدل احد البنكؾ أف تتحكؿ فكرا إلى نقكد

 : ئتمافاإل كظيفة -3
 ككذا المسحكب عميو أجال  محررىا أم ساحبيا يمنح إذ المستفيد منيا ،تتضمف السندات التجارية أجال لمكفاء

ك ىنا المستفيد ال يتضرر الف لمكفاء بقيمتيا بحيث اليستطيع اف يطالبو باإلستحقاؽ قبؿ حمكؿ ذلؾ األجؿ ،
 غير أف الشيؾ ال يقـك بيذه الكظيفة ، السيكلة النقديةلو إمكانية خصميا أك تظييرىا مف جديد إذا احتاج إلى 

 . ألنو ال يتضمف أجال لمكفاء إذ يككف دائما مستحؽ الكفاء بمجرد االطالع
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ك طالما أف االئتماف ىك ركح التجارة ك جكىرىا فقد حفو المشرع بكثير مف الضمانات اليامة عمى أرسيا 
تضامف المكقعيف عمى السند بأداء قيمتو إذا حصؿ امتناع عف الكفاء ك كذلؾ عدـ إمكانية منح أم اجؿ 

 . يأتي بيانيا الحقاقضائي لمكفاء بقيمة السند بعد تاريخ االستحقاؽ ك غيرىا مف الضمانات التي س

 :مبادئ قانكف الصرؼ التي تحكـ السندات التجارية: المطمب الرابع 
مف أجؿ اداء السندات التجارية لمكظائؼ التي كجدت مف اجميا فقد جعؿ قانكف الصرؼ مجمكعة مف المبادئ 

 التي تحكـ ىذه السندات كىي
 مبدأ الكفاية الذاتية لمكرقة التجارية : أكال

بمجرد التكقيع عمى الكرقة التجارية المحررة طبقا لألكضاع ك البيانات التي حددىا   ينشأ االلتزاـ الصرفي
 ،كىذه الشكمية تنطبؽ عمى إنشاء الكرقة ك عمى جميع التصرفات القانكنية المتعمقة بالحؽ الثابت فييا قانكفاؿ

،سكاء كاف ىذا التصرؼ قبكال لمكرقة أك تظييرا ليا أك ضمانا ألحد الممتزميف بيا فكؿ ىذه التصرفات يجب 
يتـ تفسير عبارات الكرقة عند النزاع تفسيرا  ضيقا فالعبرة باالرادة الظاىرة ، كأف تككف مكتكبة عمى الكرقة

. كليس الباطنة، إال اذا كاف حامؿ الكرقة سيء النية 

 الكرقة التجارية كافية بذاتيا، لتقرير االلتزاـ لجعؿمف جية ، ك كىدؼ الشكمية التي يتطمبيا المشرع ق
كتحديده، كإلثبات مضمكنيا مف حيث أشخاصيا أك قيمتيا أك تاريخ استحقاقيا، مف جية ثانية، أف تككف 
الكرقة مستقمة بنفسيا، كغير مرتبطة بااللتزامات السابقة، إذ تقكـ كالتزاـ صرفي قائـ بالذات بمجرد تكفر 
الشكؿ الذم حدده القانكف، كالذم ال يكجد إال بالكجكد الحرفي لسائر البيانات التي يتطمب القانكف تكفرىا 

 .العتبار السند صحيحا

 :مبدأ استقالؿ التكقيعات: ثانيا

أف التزاـ كؿ مكقع عمى الكرقة التجارية يعد قائما بذاتو كمستقال عف التزامات  كيقصد باستقالؿ التكقيعات
المكقعيف اآلخريف، بحيث ال يتأثر كال يزكؿ بزكاؿ التزامات بقية المكقعيف سكاء أكانكا سابقيف أـ الحقيف لو، 
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دعـ الثقة في األكراؽ التجارية كالتشجيع عمى تداكليا، كلذا – أم استقالؿ التكقيعات – كمف شأف ىذا المبدأ 
. 1قرره قانكف جنيؼ المكحد صراحة في المادة السابعة منو

: كيترتب عف مبدأ استقالؿ التكقيعات ما يمي 

، كيحتفظ األطراؼ بحقكقيـ كفقا لمقانكف بالنسبة لومف طرؼ القاصر غير التاجر باطؿ   المكقعالسند- 1
(.  1 ؽ ت ج ؼ393ـ  )  أم القانكف المدني العادم

حمؿ تكقيعات أشخاص ال تتكفر فييـ أىمية االلتزاـ بو أك تكقيعات مزكرة أك تكقيعات لسند مإذا كاف ا- 2
ألشخاص كىمييف أك تكقيعات ليس مف شأنيا ألم سبب آخر أف تمـز األشخاص المكقعيف ليا أك األشخاص 

. (2 ؽ ت ج ؼ393ـ )الذيف كقعت باسميـ، فإف التزامات غيرىـ مف المكقعيف عمييا تظؿ مع ذلؾ صحيحة

فإف كفاه آلت إليو الحقكؽ التي ، نيابة عف آخر بغير تفكيض منو التـز شخصيا بمكجبياسندمف كقع - 3
. ( ؽ ت ج3 ؼ393ـ )كانت ستؤكؿ إلى مف ادعى النيابة عنو

(.  ؽ ت ج 4 ؼ 393ـ )يسرم الحكـ نفسو عمى مف تجاكز حدكد النيابة - 4

قساكة ك صرامة االلتزاـ الصرفي مبدأ : ثالثا

 ىي  االلتزاـ الصرفي التزاما شديد القسكة ثقيؿ الكطأة عمى المديف حماية لحؽ الحامؿ، ألف ىذه القسكةيعد
كتظير ىذه القسكة مف ، تدفع المديف إلى الحرص عمى الكفاء بقيمة الكرقة التجارية في ميعاد االستحقاؽالتي 

نكاح متعددة ، مف ذلؾ أف المشرع جعؿ المكقعيف عمى الكرقة التجارية مسئكليف عف الكفاء عمى كجو 
، كىذا التضامف الصرفي يتجاكز نطاؽ التضامف المفترض في  ( ؽ ت ج 432ـ  )التضامف تجاه الحامؿ

المكاد التجارية، ألنو يجمع بيف المكقعيف سكاء أكانكا مف التجار أـ مف غيرىـ، كلك كاف تكقيعيـ عمى الكرقة 
ألسباب مختمفة بحيث ال يكجد بينيـ أم اشتراؾ في المصالح، ىذا إلى ما لمتضامف الصرفي مف خصائص 
أصيمة يفترؽ فييا عف التضامف المدني، كيجب أف يككف المديف عمى أتـ استعداد لتنفيذ االلتزاـ الصرفي في 

                                       
 241 ص 1981مصطفى كماؿ طو، القانكف التجارم األكراؽ التجارية كاإلفالس، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر بيركت  1
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مصاريؼ االحتجاج كاإلخطارات مضافا اليو  (السفتجة )مبمغ السند  يتـ الحصكؿ عمى ؽ كميعاد االستحقا
 . ( ؽ ت ج 433ـ  )كغيرىا مف المصاريؼ

كما أف المشرع كبإلزامو المديف بتنفيذ االلتزاـ الصرفي، فرض في المقابؿ عمى حامؿ الكرقة التجارية مجمكعة 
حيث يفرض عميو اتخاذ  ، ك إال ضعؼ مركزه كفقد حقو بالرجكع عمى الممتزميـ االحتياطييف ،مف االجراءات 

كذلؾ لكي ال يطكؿ كقت انتظار المديف , إجراءات معينة في مكاعيد قصيرة ال يجكز منح ميمة لمقياـ بيا
كتنتيي مراكز  الدائنية بيف التجار في أسرع كقت ممكف، كيتمثؿ ذلؾ في إلزاـ الحامؿ بتقديـ الكرقة إلى 

كفي حالة عدـ الكفاء في ميعاد االستحقاؽ يجب أف يثبت االمتناع عف الكفاء  ،المديف في تاريخ استحقاقيا
في محرر رسمي يسمى احتجاج عدـ الكفاء 

 كتطيير الدفكعتجريد االلتزاـ الصرفي مبدأ :رابعا 

يقصد بالتجريد نشأة االلتزاـ الصرفي منفصال تماما قبؿ الحامؿ عف العالقة األصمية التي أدت إلى إنشائو 
كذلؾ حتى ال يتعذر تداكؿ الكرقة بسبب عالقات أجنبية عنيا، كيتفرع عمى خاصية التجريد أنو ال يجكز 

لممديف الصرفي أف يدفع في مكاجية الحامؿ حسف النية بالدفكع المشتقة مف سبب االلتزاـ الصرفي أم مف 
. (  ؽ ت ج 494،ـ 400ـ  ) العالقة األصمية كبطالف ىذه العالقة أك انقضائيا

يعتبر مبدأ تطيير الدفكع  مف أىـ األسس التي يقكـ عمييا القانكف الصرفي، ذلؾ أف مقتضى القكاعد كما 
العامة أف الدائف الذم يحيؿ حقو إلى شخص أخر إنما يحيؿ ىذا الحؽ بما يمحقو مف عيكب كدفكع كما 

يشكبو مف أسباب الفسخ أك البطالف، ألف المحيؿ ال يستطيع أف يعطي أكثر مما يممؾ، لذلؾ تقضي قكاعد 
القانكف المدني بأف لممديف الحؽ في أف يتمسؾ في مكاجية المحاؿ لو بالدفكع التي كاف لو أف يتمسؾ بيا في 

. 1 ( ؽ ـ ج 248ـ  ) مكاجية المحيؿ كقت نفاذ الحكالة في حقو

أك , أك مظيرا, أك ساحبا, سكاء كاف قابال,ك مقتضى قاعدة تطيير الدفكع أنو يمنع عمى الممتـز الصرفي 
بالدفكع المستمدة مف عالقاتيـ الشخصية بالساحب أك , ضامنا احتياطيا أف يكاجو حامؿ الكرقة التجارية

كيترتب عمى ىذه القاعدة الفصؿ التاـ بيف الركابط األصمية التي كانت سببا لسحب الكرقة التجارية ،بالحممة 

                                       
 1975 لسنة 101 المتضمف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ الجريدة الرسمية العدد 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/58األمر    1
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 مف جميع المفاجآت حمايتوف حقكؽ الحامؿ، كمتحص، مف أجؿ كالعالقات الناشئة عمى تداكؿ الكرقة التجارية
. 

بعداف تناكلنا المقصكد بالسندات التجارية عمكما كالمبادئ التي تحكميا في قانكف الصرؼ سنتناكؿ فيما يمي 
 دراسة السندات التجارية التي نص عمييا المشرع  كنظـ احكاميا في القانكف التجارم الجزائرم

   السفتجة: ثانيالمبحث اؿ

خطاب مكتكب كفؽ شكميات معينة يكجيو الدائف لمدينو يطمب فيو منو "  يمكف تعريؼ السفتجة عمكما بأنيا
 قبيؿ األعماؿ التجارية كتعد السفتجة مف"   أف يدفع مبمغ الديف عند حمكؿ أجؿ اإلستحقاؽ الى شخص آخر

بحسب الشكؿ استنادا لنص المادة الثالثة مف القانكف التجارم، كىذا معناه أف التعامؿ بيا يعد عمال تجاريا 
بغض النظر عف طبيعة الديف الذم بمناسبتو تـ التعامؿ بالسفتجة ك ميما كانت صفة المتعامؿ بيا سكاء كاف 

تعتبر السفتجة عمؿ تجارم : "  مف نفس القانكف بنصيا عمى ما يمي 389تاجرا أـ ال ،كىذا ما أكدتو المادة 
."  ميما كاف األشخاص 

كىك الشخص الذم ينشئ السفتجة كيكقعيا  (الساحب)أما بخصكص أطرافيا فالسفتجة تضـ ثالثة أطراؼ ، 
كىك مديف  (المسحكب عميو)كىك دائف الساحب الذم يتسمـ السفتجة كيعد الحامؿ األكؿ ليا،  (المستفيد)لفائدة 

. الساحب الذم كجو لو الخطاب بدفع مبمغ الديف لممستفيد

كبخصكص كظيفة السفتجة فيي أداة كفاء كائتماف ، اداة كفاء ألنيا تقـك مقاـ النقكد ،كأداة ائتماف ألنيا 
. تتضمف اجال لمكفاء بالديف البد مف احترامو

كقد تناكؿ المشرع الجزائرم أحكاـ السفتجة في الفصؿ االكؿ مف الباب األكؿ مف الكتاب الرابع المعنكف ب 
كعمى ضكء ىذه ؽ ت ج  464 الى 389كذلؾ في المكاد مف , السندات التجارية تحت عنكاف في السفتجة

المكاد سنتناكؿ األحكاـ المتعمقة بالسفتجة في المطالب اآلتية  

انشاء السفتجة :المطمب األكؿ

 مف 394إلى غاية المادة 389خصص المشرع  القسـ األكؿ لكيفية إنشاء السفتجة ك شكميا ابتداءا مف المادة 
. القانكف التجارم الجزائرم
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فال بد مف احتراـ شكمية انشاء ىذه الكرقة التجارية , كباعتبار السفتجة كرقة تجارية تخضع لنظاـ الصرؼ
كليذا سنتناكؿ في الفرع األكؿ , كذلؾ عف طريؽ احتكاء السند عمى البيانات التي اشترطيا القانكف التجارم

 .البيانات اإللزامية كفي الفرع الثمني نتناكؿ الجزاء المترتب عف تخمؼ أحد ىذه البيانات

 البيانات اإللزامية:الفرع األكؿ 

.. تشتمؿ السفتجة عمى البيانات التالية  " عمى مايمي1 مف القانكف التجارم390 نصت المادة 

في متف السند نفسو، " سفتجة"تسمية-1

أمر غير معمؽ عمى قيد أك شرط بدفع مبمغ معيف، -2

، "المسحكب عميو" اسـ مف يجب عميو الدفع-3

تاريخ االستحقاؽ، -4

المكاف الذم يجب فيو الدفع، -5

اسـ مف يجب الدفع لو اك ألمره، -6

بياف تاريخ انشاء السفتجة كمكانو، -7

" ...الساحب"تكقيع مف أصدر السفتجة-8

انطالقا مف نص ىذه الفقرة يمكف تقسيـ البياناف االلزامية الى صنفيف ،بيانات تتعمؽ باألطرؼ ،كبيانات تتعمؽ 
 بمتف السند 

 أكال البيانات المتعمقة باألطراؼ

ف العالقة التي تربط الساحب بالمستفيد أساسيا العقد ،  يستكجب أف تككف إرادة الطرفيف أ عمكما كبما
 " إال جازك .  (كالغمط ، االكراه ، التدليس ك االستغالؿ )صحيحة غير مشكبة بعيب مف عيكب الرضا 

                                       
1975 لسنة 101ج ر العدد  المتضمف القانكف التجارم، المعدؿ كالمتمـ 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 األمر رقـ  1  
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كنفس الكالـ ينطبؽ عمى  1. النية سيءأف يحتج بالبطالف في مكاجية المستفيد األكؿ ك كؿ حائز " لمساحب 
 جميع األطراؼ الذيف تعاممك بالسفتجة ككقعكعمييا

 .عمى ماسبقبيانوريا بحسب الشكؿ طبقا جا ألف السفتجة عمال تلإلتجار أىال  األطراؼ يشترط  أف يككفكما
سنة كاممة  19ك عميو فإف األىمية الالزمة لتكقيع السفتجة في القانكف التجارم تككف لكؿ شخص بمغ سف 

 .لقاصر المرشد ؿ  يجكز ذلؾدكف أف يعتريو عارض مف عكارض األىمية، كما 

 حيث ؽ ت ج 393المادة  فيطبؽ عميو الحكـ الكارد في نص    أما بالنسبة لمقاصر غير المأذكف لو بالتجارة
 إعماال لمبدأ استقاللية التكقيعات ،  باقي  المكقعيف عمى السفتجةق فقط دكفجعمت السفتجة باطمة بالنسبة ؿ

 كفيما يمي نتطرؽ الى البيانات المتعمقة بأطراؼ السفتجة 

 :"الساحب"تكقيع مف أصدر السفتجة-1

إذا لـ يقـ المسحكب عميو ,يجب أف تتضمف السفتجة تكقيع الساحب ألنو ىك الذم ينشئيا ك يتعيد بدفع قيمتيا
 ك لـ يشترط ، كرقة ال قيمة ليا السندفإذا خمى السند مف تكقيع الساحب أصبح .بالكفاء في ميعاد االستحقاؽ

عمى ذكره حتى يستطيع الحامؿ الرجكع عميو في جرت القانكف ضركرة ذكر عنكاف الساحب رغـ أف  العادة 
ك ال ييـ أف يككف التكقيع بإمضاء الساحب أك بختمو كما ال ،ىذا العنكاف إذا كاف تكقيع الساحب غير كاضح

لكف جرت العادة عمى أف يرد التكقيع في أسفؿ السفتجة بعد البيانات الكاردة , يشترط أم مكاف لتكقيع الساحب
ك يجب أف يككف تكقيع السند عمى   كأنو عمى عمـ بمحتكاىافييا حتى يمكف القكؿ أنيا صادرة مف الساحب

الكجو ك إف كاف ىناؾ  قضاء الفرنسي يعتبر بأف عدـ كجكد التكقيع عمى الكجو يمكف أف يعكض بالتكقيع 
يككف التكقيع في أسفؿ الكرقة كىك يفيد رضاءه  ك عادة ما.الحاصؿ عمى ظير الكرقة عند أكؿ تظيير لمكرقة 

ك ينبغي أف يككف التكقيع كاضحا سيؿ القراءة حتى يسيؿ تداكؿ الكرقة  .بقبكؿ التزامو بما في صمب الكرقة
ك يككف التكقيع بخط اليد أك ببصمة األصبع أك بالختـ  ك يمكف أف . مع معرفة األشخاص المكقعيف عمييا
.   قانكف تجارم جزائرم 393 تطبيقا لممادة 2يككف التكقيع مف نائب عف الساحب 

                                       
 20، ص 2006، دار ىكمو لمنشر ك التكزيع ، الجزائر ، 11دكتكرة نادية فضيؿ ، األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم ، الطبعة -  1
  41 ص، 2016، الكجيز في شرح األكراؽ التجارية، الطبعة الخامسة، دار ىكمة، الجزائر،  محمد الطاىر    بمعيساكم 2
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 :"المسحكب عميو" اسـ مف يجب عميو الدفع-2

 غير أنو ال يمـز بالسفتجة إال إذا كقع عمييا ،المسحكب عميو ىك الشخص الذم يكجو إليو الساحب أمر بالدفع
المسحكب عميو  إلى بالقبكؿ عندئذ يصبح المديف األصمي فييا باإلضافة إلى أف األمر الصادر مف الساحب

ك الديف الذم في ذمة المسحكب عميو ىك ,يفترض كجكد عالقة سابقة بينيما يككف فييا األكؿ دائنا لمثاني
الذم يسمى بالمقابؿ الكفاء ك كجكده عند المسحكب عميو ىك الذم يجعمو يقبؿ السفتجة ك يكفي بيا في ميعاد 

ذلؾ أف يمكف تخمفيا أك تعكيضيا ببياف أخرا  ك يعد ىذا البياف مف البيانات الجكىرية التي ال، االستحقاؽ
غياب اسـ المسحكب عميو يؤدم إلى بطالف الكرقة التجارية كسفتجة حتى ك لك كتب عنكانو أك كقع عمى 

 ؽ ت ج إمكانية اف تسحب 391 ك أجاز المشرع الجزائرم طبقا لنص المادة ،السفتجة دكف كتابة اسمو 
السفتجة عمى الساحب نفسو بمعنى يككف الساحب ىك المسحكب عميو أم يصبح الساحب ك المسحكب عميو 

 .1شخصا كاحدا ، كأف تسحب الشركة عمى أحد فركعيا سفتجة أك بنؾ يسحب  سفتجة عمى أحد فركعو

 : (المستفيد )ك ألمرهأاسـ مف يجب الدفع لو -3

 في متف السفتجة ك ىذا كي يتعرؼ المسحكب عميو  عمى ىكيتو ك يتأكد مف أنو  المستفيد  يجب إدراج اسـ
يجب ذكر اسـ المستفيد ك تعيينو تعيينا دقيقا ك كافيا ك  ،كمف سيتسمـ قيمة السفتجة كدائف لو مكاف الساحب

ادفعكا ألمر شركة كذا شريطة أف ال "كأف يذكر مثال ,ال يكجد مانع مف أف يعيف المستفيد بصفتو أك بكظيفتو 
ذا لـ يتـ إدراج إسـ المستفيد يفترض أف السفتجة يترؾ ىذا البياف مجاال لمشؾ في شخصية المستفيد ،كا 

مسحكبة لحامميا كفي ىذه الحالة يسدد المسحكب عميو مبمغ السفتجة ألم شخص يقدـ لو السفتجة عند تاريخ 
 اإلستحقاؽ كتبرأ ذمتو اتجاه الساحب مالـ يتـ اخطاره مسبقا بضياعيا أك سرقتيا

 : السندمتفبالبيانات المتعمقة : ثانيا

 :قفي متف السند نفس" سفتجة"تسمية-1

ك ىذا كي يعرؼ مف اسميا ىكيتيا ك ال تختمط مع سند " سفتجة"يستكجب كتابة تسمية الكرقة التجارية 
ك  مف يتعامؿ بو ىمية التصرؼ الذم يقدـ عميوأل  ارظ ف، كذلؾ تحقيقا لمبدأ الكفاية الذاتية لمسنداخر

                                       
34.35 بمعيساكم محمد الطاىر ، المرجع السابؽ ، ص   1  
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 فمك ره كالبد أف تكتب ىذه الكممة بنفس المغة المستعممة في تحرم ،الذم يتمثؿ في إنشاء التزاـ صرفي
.  ىي كذلؾ بالعربية  (التسمية)كتبت بياناتو بالعربية فيجب اف تككف  

 :أمر غير معمؽ عمى قيد أك شرط بدفع مبمغ معيف-2

يجب أف تشتمؿ السفتجة عمى شرط األمر كما يجب أف يككف ىذا الشرط منجزا غير معمؽ عمى قيد أك شرط 
في دفع مبمغ معيف  فالساحب ال يشترط عمى المستفيد أك الحامؿ القياـ بعمؿ ما أـ منح شيء ما حتى 
أف يستكفي مقابؿ الكفاء مف المسحكب عميو، كما ال يعمؽ السفتجة عمى شرط فاسخ أك أم قيد مف شأنو 

.  تدكاليا ك التعامؿ بيا ك ىذا ما يتعارض ك خاصية السرعة لألعماؿ التجارية ك يعيؽ

 :تاريخ االستحقاؽ-3

يجب أف تتضمف السفتجة ميعادا لالستحقاؽ ك يتحدد ميعاد االستحقاؽ كتاريخ إنشاء السفتجة ، باليـك ك 
ك أف يككف ميعاد االستحقاؽ  بمجرد االطالع عمييا، مستحقة الشير ك السنة ، كما يجكز أف تككف السفتجة

بعد يـك أك أكثر أك شير أك أكثر مف يـك االطالع ، ك أك بعد يـك أك أكثر أك شير أك أكثر مف يـك تاريخيا، 
يمكف سحب "  حيث نصت بقكليا 410، ىذا ما جاء في نص المادة غير ذلؾ أك في يكـ مشيكر أك 

لدل االطالع ، أك ألجؿ معيف لدل االطالع أك ألجؿ معيف التاريخ ، أك ليـك محدد ، أما السفاتج : السفتجة 
 ". بة فيي باطمةالتي تتضمف آجاؿ استحقاؽ أخرل أك استحقاقات متعاؽ

ريبة  يثير اؿفذلؾالبد مف كحدة ميعاد االستحقاؽ ألنو ال يجكز أف تتضمف السفتجة مكاعيد استحقاؽ متعاقبة ك
 ك في حالة ما إذا كانت السفتجة خالية مف تاريخ االستحقاؽ ، تككف مستحقة األداء ،ؽ تداكليامك الشؾ، ك يع
 فيعد تاريخ تكجو المستفيد لممسحكب  مف القانكف التجارم390/10 المادة  عمييا استناد لنصبمجرد االطالع

 .عميو إلستفاء المبمغ ىك تاريخ استحقاؽ السفتجة

 :المكاف الذم يجب فيو الدفع-4

 .ك يقصد بيذا البياف أف يتـ ذكر مكاف الذم يرجع إليو الحامؿ كقت استحقاؽ الديف في متف السفتجة

يجب أف تتضمف السفتجة المكاف الكاجب الدفع فيو، ك ليذا المكاف أىمية، حيث أف حامؿ السفتجة ينتقؿ  ك
فإذا لـ يبيف ىذا المكاف اعتبر ، إلى مكاف االستحقاؽ لممطالبة بالكفاء ك تحرير االحتجاج عند االمتناع عنو
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مكاف االستحقاؽ ىك محؿ المحسكب عميو ألف األصؿ أف يسعى الدائف إلى حقو،كال يجبر المديف عمى حممو 
إذا لـ يذكر مكاف خاص لمدفع ، فإف  ك ":نصيا مف القانكف التجارم ب390/11المادة أكدتو  ىذا ما ،كإليو

" المكاف المبيف بجانب اسـ المسحكب عميو يعد مكانا لمدفع،ك في الكقت نفسو مكاف مكطف المسحكب عميو 
ما في المنطقة التي يقع فييا أك في مكطف إكما يمكف الكفاء بقيمة السفتجة في مكطف شخص مف الغير، 

 مف القانكف التجارم إذ نصت 391/3المسحكب عميو أك في أم منطقة أخرل، ىذا ما جاء في نص المادة 
يمكف أف يشترط بيا الدفع في مكطف شخص مف الغير أما في المنطقة التي يقع فييا أك في مكطف "

 "لالمسحكب عميو أك في منطقة أخر

 :انشاء السفتجة  كمكاف بياف تاريخ -5

 : تحديد تاريخ إنشاء السفتجة لو أىمية كبيرة تظير فيما يمي  إف 
 .التأكد مف أىمية الساحب كقت تحرير السفتجة -
 .احتساب تاريخ استحقاؽ إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة مف تاريخ إنشائيا -
يحسـ تاريخ االستحقاؽ إذا كانت السفتجة محؿ النزاع الذم يمكف أف يثار عند تزاحـ عدة حامميف  -

 .األسبؽالمسحكب عميو فيتقدـ حامؿ السفتجة ذات التاريخ  لمسفتجات المسحكبة عمى مقابؿ كفاء كاحد لدل
 قد حرر  الساحب لمعرفة ما إذا كاف في تحديد فترة الريبةإذا تكقؼ الساحب عف الدفع فيفيد التاريخ -

 .السفتجة عند التكقؼ عف دفع ديكنو حتى يمكف تطبيؽ القكاعد الخاصة بيذه الفترة

يفيد ذكر التاريخ في السفتجة احتساب مدة التقادـ ك يعتبر التاريخ المكتكب حجة عمى أطراؼ السفتجة ك -
ك بما أنو يجب ذكر تاريخ إنشاء السفتجة ،عمى الغير أيضا إلى أف يثبت العكس يككف بكافة طرؽ اإلثبات

فيجب أيضا ذكر مكاف الذم أنشئت فييفإذا لـ يذكر فييا مكاف إنشائيا يعتبر أنيا قد نشأت في مكاف المبيف 
 . بجانب اسـ الساحب

 :لجزاء المترتب عف تخمؼ البيانات اإللزاميةا: الفرع الثاني 

إذا خال السند مف أحد البيانات المذككرة بالفقرات ..." : ما يمي ج عمى.ت.مف ؽ390/9نصت المادة 
 : اآلتية في األحكاؿ المعينة في الفقرات إال المتقدمة فال يعتد بو كسفتجة 
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إف السفتجة الخالية مف بياف تاريخ االستحقاؽ، تككف مستحقة االداء لدل االطالع عمييا،ك إذا لـ يذكر - 
فييا مكاف خاص لمدفع فإف المكاف المبيف بجانب اسـ المسحكب عميو يعد مكانا لمدفع كفي الكقت نفسو مكاف 

. مكطف المسحكب عميو

. "ك إذا لـ يذكر فييا مكاف إنشائيا تعتبر منشأة في المكاف المبيف بجانب اسـ الساحب-

أكرد حكما عاما بالنسبة لتخمؼ البيانات االلزامية كىك بطالف يتبيف مف ىذه الفقرة أف المشرع الجزائرم 
، إال أنو أكرد استثناء بالنسبة ليذا " عدـ اإلعتداد بيا كسفتجة "السفتجة ككرقة صرفية كىك ما يفيـ مف عبارة 

،كقررصحتيا   باإلضافة إلى مكاف إنشاء السفتجة،االستحقاؽ  كمكاف تخمؼ بياف تاريخ ؿ الحكـ العاـ بالنسبة 
كسفجة في مثؿ ىذه األحكاؿ ، أما بالنسبة لمبيانات األخرل فالفقو رتب عمييا جزاءات مختمفة تبعا لطبيعة 

 البياف الذم تـ اغفالو كفيما يمي نتناكؿ ىذه الجزاءات حسب األثر المترتب عنيا

 البيانات التي اليؤثر تخمفيا عمى صحة السفتجة ككرقة صرفية: أكال 

مف القانكف التجارم الجزائرم .. 4  كالمادة 9ك3الفقرة  / 393كيتعمؽ األمر باإلستثناءات التي أكردتيا المادة 
 :كىي 

    تاريخ اإلستحقاؽعدـ ذكر -1

  األداء أىمؿ الساحب ىذا البياف أك أف نيتو انصرفت إلى شيء أخر، اعتبر المشرع السفتجة مستحقة إذا
صحيحة منتجة  الحامؿ، ك بالتالي لف تبطؿ السفتجة ك تظؿ أكلدل االطالع عمييا كىذا جاء حماية لممستفيد 

 .  باعتبارىا سند صرفياستنادا لنص المادة السالفة الذكرآلثارىا

عدـ ذكر مكاف الدفع  -2

ج فالمكاف المذككر أماـ اسـ .ت.ؽ390اف لـ يحتكم متف السفتجة عمى ىذا البياف كطبقا لنص المادة 
المسحكب عميو يعد ىك مكاف الدفع أك االستحقاؽ كذلؾ ىك مكطف المسحكب عميو في نفس الكقت ك الذم 

. يتمقى فيو مختمؼ االشعارات ك التبميغات

عدـ ذكر مكاف انشاء السفتجة -3
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. في ىذه الحالة يعتبر مكاف أك مكطف الساحب ىك مكاف انشاء السفتجة

تؤثر في كجكد السفتجة  كقد جاءت المادة بيذه الحمكؿ لكي تتفادل بطالف السفتجة ك ألف ىذه المسائؿ ال
لكجكد خيارات يمكف المجكء ليا في مثؿ ىذه الحاالت المذككرة، لكف ك بمفيـك المخالفة متى ما تخمؼ كؿ مف 

 يتكجو ميعاد االستحقاؽمكاف الدفع ك مكاف المسحكب عميو تبطؿ السفتجة ك ىذا منطقي ألف الحامؿ بحمكؿ 
لممسحكب عميو الستفاء دينو كىك ما يحكؿ دكف ذلؾ في عدـ تكفر ىذا البياف، ك نفس الجزاء يترتب لدل 

.  السفتجة كمكطف أك مكاف الساحبإنشاءتخمؼ كؿ مف شرط مكاف 

  الصكرية كالتحريؼ- 4

 أف تككف السفتجة مكتممة البيانات اإللزامية كافة مع ذكر بعض منيا عمى نحك يخالؼ يقصد بالصكرية     
ك صحة البيانات في السفتجة مفترضة حتى يثبت العكس ك يقـك الدليؿ ، الحقيقة دكف أف ينبئ ظاىرىا بذلؾ 

. عمى صكريتيا ، بحيث يككف إثبات الصكرية بكافة طرؽ اإلثبات 

" الساحب "    ك قد تككف الصكرية بذكر االسـ أك الصفة ،   في السفتجة عمى غير الحقيقة ، ك قد يمضي  
أك استغالؿ تشابو في االسماء كاأللقاب فيكىـ المتعامؿ معو أنو مف  شخص كىمي، باسـعمى السفتجة 

العائمة الثرية الفالنية أك انو قريب لرجؿ األعماؿ الفالني كغيرىا لبعث الطمأنينة في نفكسيـ كقبكؿ التعامؿ 
. (ؽ ت ج 393/2) بالسفتجة 

 نقص أىمية المكقع ، كأف يضمف القاصر السفتجة تاريخا اخفاء  اإلنشاء بيدؼ  تاريختمس الصكرية   ك قد 
المفمس تاريخا سابقا لتاريخ حكـ الساحب ك قد يذكر ألإلنشاء ال حقا عمى بمكغو سف الرشد التجارم ، 

حسف النية ،العتماده عمى ظاىر " الحامؿ " ال يجكز التمسؾ بيذه الصكرية تجاه  ،ك   إفالسوالقاضي بشير
 . في مكاجية مف لو عمـ بيا ىاالسفتجة إال أنو يجكز التمسؾ بيذ

 بأنو تعديؿ غير مشركع عمى البيانات الكاردة في الصيغة األصمية لمسند أك كتابة أما التحريؼ فيقصد بو
. أخرل تضاؼ إليو 

 ، ك حشك  ك لمتحريؼ عدة صكر فقد يتـ عف طريؽ شطب أحد بيانات السفتجة أك بكاسطة الحذؼ أك اؿ
 " مايمي ؽ ت ج عمى 460نصت المادة كفي ىذه الحالة فقد " مبمغ السفتجة " مثالو أف يقـك الحامؿ بتغيير 
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إذا كقع تحريؼ فاألشخاص المكقعكف عمييا بعد التحريؼ فيمتزمكف بما تضمنو النص المحرؼ أما المكقعكف 
. عمييا قبؿ التحريؼ فيمتزمكف بما كرد في النص األصمي 

 فجعميـ ممزميف بمضمكف النص التحريؼ،   ك نالحظ مف ىذا النص أف المشرع ميز بيف المكقعيف بعد 
 ك ىذا إعماال لمبدأ استقاللية األصمي، ك المكقعيف قبؿ التحريؼ فيظمكف ممزميف بمضمكف النص المحرؼ،
 .التكقيعات

  البيانات التي يؤدم تخمفيا الى تحكؿ السفتجة الى سند صرفي آخر: ثانيا 
إلى سند تجارم 1 ؽ ـ ج 105 المادة يمكف أف تتحكؿ السفتجة استنادا لنظرية تحكؿ العقد المنصكص عمييا

ك مثاؿ ذلؾ كانصرفت ارادة األطراؼ الى ذلؾ أخر إذا كانت مستكفية لمخصائص العامة لمسندات التجارية 
عدـ ذكر اسـ المسحكب عميو ، فالسفتجة ليا  ثالثة األطراؼ الساحب ك المسحكب عميو ك المستفيد ك في 
حالة عدـ ذكر اسـ المسحكب عميو يصبح لدينا طرفاف فقط ك تتحكؿ إلى سند ألمر، إذ ينشأ ىذا السند بيف 

 ك المستفيدالذم ىك في نفس الكقت المسحكب عميو شخصيف ىما الساحب 

 تحكؿ السفتجة الى سند عادم:ثالثا 

قد تبطؿ السفتجة باعتبمرىا سند صرفي كلكف يمكف اعتبارىا كسند عادم يثبت عالقة المديكنية فيما بيف  
 .أطرافيا كما لك كاف المبمغ غير محدد تحديدا دقيقا اك كما لك تـ اغفاؿ ذكر عبارة سفتجة في السند 

 م قيمة قانكنية ألفقداف السفتجة  : رابعا

 بؿ إلي تجريدىا مف  أك سند عادم، كسند تجارما يؤدم تخمؼ البيانات الجكىرية في السفتجة ليس لبطالنوقد
الذم يعبر عف " تكقيع الساحب "  خمت  مف كما لكأم أثر قانكني ، فال تصح كسفتجة كال كسند عادم ، 

الذم ىك محؿ ىذا االلتزاـ ، فإنيا تبطؿ ك تنعدـ قيمتيا " مبمغيا " ك خمكىا مف أإرادتو لاللتزاـ بأحكاميا ، 
 .تماما ، إذ ال التزاـ بدكف إرادة ، كال التزاـ بدكف محؿ 

 البيانات االختيارية : الفرع الثالث 

                                       
اذا كاف العقد باطال أك قابال لإلبطاؿ ،ك تكفرت فيو أركاف عقد آخر فإف العقد يككف " مف القانكف المدني الجزائرم عمى ما يمي  105 تنص المادة  1 

"   صحيحا باعتباره العقد الذم تكفرت فيو أركانو ، إذا تبيف أف نية المتعاقديف كانت تنصرؼ إلى إبراـ ىذا العقد
  .1975 لسنة 101 المتضمف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ الجريدة الرسمية العدد 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/58 األمر 
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ىذه البيانات منيا ما ىك منصكص عميو في القانكف التجارم كمنيا ما أضافو الفقو أك يمكف لألطراؼ االتفاؽ 
 عميو

 البيانات المنصكص عمييا قانكنا: أكال

كىي الشركط التي ال يمـز أف يتضمنيا متف السفتجة ، كال يرتب عمى تخمفيا جزاء بطالف السفتجة أك تحكليا 
  حيث تنص األكلى عمى ج.ت.ؽ394/2ج ك ـ.ت.ؽ391/3 كىي ما نصت عمييا كؿ مف ـأخرلسند 
 . يجكز أف تككف السفتجة محررة  ألمر الساحب نفسو: "مايمي

. كيمكف أف تككف مسحكبة عمى الساحب نفسو، كما يمكف أف تككف مسحكبة لحساب شخص مف الغير

كيمكف أف يشترط بيا الدفع في مكطف شخص مف الغير إما في المنطقة التي يقع فييا أك في مكطف 
 "المسحكب عميو أك في منطقة أخرل

فحسب الفقرة الثالثة مف ىذه المادة، يستطيع الساحب اشتراط مكاف دفع مبمغ السفتجة في غير مكطف 
. المسحكب عميو فيمكف أف يككف قريب مف مكطف ىذا األخير أك في منطقة أخرل

فاألصؿ أف يككف محؿ الكفاء ىك مكطف المسحكب عميو ، كلكف قد تسحب السفتجة عمى شخص آخر يعيف 
فكثيرا ما يكضع ىذا الشرط خشية أف يككف المسحكب عميو متغيبا عند ميعاد االستحقاؽ أك يككف محؿ ، لذلؾ

كالغير ال يعتبر ر الكفاء بعيدا فيخشى أف يعكؽ بعده سيكلة تداكؿ السفتجة فيذكر الكفاء في مكاف شخص آخ
ذا رفض  مسحكبا عميو، كلذلؾ فيك ال يقكـ بالدفع إال إذا كاف مدينا لمف عينو، كيعتبر نائبا عنو في الدفع، كا 

 غير أنو يمتـز برعاية مصالح الشخص الذم أنابو بالتأكد مف ،الدفع فال يسأؿ عمى ذلؾ مسؤكلية صرفية
 .شخصية الحامؿ قبؿ الكفاء لو

. الساحب ضامف قبكؿ السفتجة ككفاءىا"عمى  ك التي تنص 394أما بالنسبة لممادة 

. "يمكف لو أف يعفي نفسو مف ضماف القبكؿ، ككؿ شرط يقضي بإعفائو مف ضماف الكفاء يعد كأف لـ يكف ك

يفيـ مف نص ىذه المادة خاصة فقرتيا الثانية، أف لمساحب أف يعفي نفسو مف ضماف القبكؿ كمعناه أف ال 
يضمف رفض المسحكب عميو لمتكقيع عمى السفتجة ك أف يصبح المديف األصمي بدال عف الساحب ك بالتالي 
ال يدفع مقابؿ الكفاء، لذا البد أف يككف المسحكب عميو حقا مديف لمساحب ك يككف ىذا األخير قد أعطى 
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لممسحكب عميو مقابؿ الكفاء ك يثبت ىذا لمحامؿ أك المستفيد كبالتالي ال يرجع عميو كؿ مف الحامؿ ك 
.  المظيريف في حالة رفض ىذا األخير

غير أف شرط عدـ ضماف القبكؿ ال يمنع الحامؿ مف التقدـ لممسحكب عميو في طمب قبكؿ السفتجة فإذا قبميا 
المسحكب عميو ، فإف قبكلو يعد صحيحا ، لكف في حالة ما إذا امتنع المسحكب عميو عف قبكلو السفتجة التي 

 . يففـتتضمف مثؿ ىذا الشرط ، فميس مف حؽ حامميا تحرير االحتجاج ، كال مباشرة الرجكع عمى الضا

 .ىذه قد كانت الشركط التي أدرحيا المشرع الجزائرم في المادتيف السابقتيف الذكر

  البيانات اإلختيارية األخرل: ثانيا 

 :ىذا النكع مف البيانات االختيارية أضافيا الفقو أك يمكف اإلتفاؽ عمييا بيف األطراؼ نذكر منيا ما يمي 

 : شرطالكفاءاالحتياطي-1
شرط يضعو الساحب أك المظير ، حيف ال يككف كاثقا مف أف المسحكب عميو سكؼ يقبؿ األمر الصادر كىك 

إليو في السفتجة بالدفع ، فيقـك بتعييف شخص آخر يحؿ محؿ المسحكب عميو عند امتناعو ، ك يسمى ىذا 
الشخص اآلخر المكفي االحتياطي أك كما يسمى المكفى عند االقتضاء أك عند الحاجة ىك يقـك بدفع المبمغ 
المستحؽ في السفتجة عند امتناع المسحكب عميو عف الدفع ، ك يجب عمى الحامؿ أف يطالب المسحكب 

عميو األصمي أكال بالدفع ، فإذا امتنع عف الدفع ، جاز لو أف يتكجو إلى المكفى االحتياطي ، كما ال يجكز لو 
أف يرجع عمى ضامني السفتجة إال بعد أف يمتنع االثناف عف الدفع ، ك إذا رفض المكفى االحتياطي الدفع ، 

 .( مف القانكف التجارم409المادة )كجب عمى الحامؿ تحرير االحتجاج في محمو 

 : شرطإخطارأكعدمإخطارالمسحكبعميو-2
يضع الساحب ىذا البياف المتمثؿ في ضركرة إخطار المسحكب عميو قبؿ الكفاء، ففي ىذه الحالة يمتـز 

المسحكب عميو بعدـ قبكؿ السفتجة أك القياـ بدفعيا إال بعد أف يصؿ إليو أخطار مف الساحب بذلؾ ، ك إال 
كاف مسؤكال عف الدفع ، أما إذا كاف الشرط ىك عدـ اإلخطار فمممسحكب عميو أف يقبؿ السفتجة أك يقـك 

. بالكفاء بالمبمغ المستحؽ دكف إخطار
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 تداكؿ السفتجة عف طريؽ التظيير: المطمب الثاني

 قابمية السند التجارم لمتداكؿ مف أىـ خصائصو التي يتميز بيا، فمكال ىذه الخاصية لما قبؿ التجار تعد
يككف ىك األخر محتاج التعامؿ بالسندات التجارية عمكما كالسفتجة عمى الخصكص فالمستفيد مف السفتجة 

إلى ائتماف فيضطر إلى نقؿ ذلؾ الحؽ إلى دائنو فيترتب عمى ىذه العممية حركة كتداكؿ سريع كمستمر في 
 .تجارم حيث تداكؿ البضائع يؤدم حتما إلى تداكؿ االئتماف اؿالمجاؿ 

كيمكف أف يتـ تداكؿ السفتجة  عف طريؽ التسميـ إذا كانت قد سحبت لحامميا ، إال أف المشرع الجزائرم 
ال فال يعتد بيا كسفتجة استنادا لنص المادة   ؽ ت ج 390اشترط أف تسحب  لصالح شخص معيف بذاتو كا 

عمى ما سبؽ بيانو، كلـ يجز المشرع تداكؿ السفتجة عف طريؽ التسميـ إال في حالة تـ تظييرىا عمى بياض 
 ؽ ت ج يجكز لممظير عميو أف ينقؿ ممكية السند عف طريؽ 397ففي ىذه الحالة كاستنادا لنص المادة 

 .تسميميا لشخص آخر كفي ىذه الحالة اليعد ممتزما بمكجب السند الصرفي ألف اسمو لـ يدكف فيو

أما المستفيد أك المظير إليو الذم ذكر اسمو في السفتجة فال يمكنو أف ينقميا لمغير إال عف طريؽ التظيير، 
فيخاطب ىك بدكره المستفيد كيقكؿ لو لقد طمب منؾ الساحب أف تدفع مبمغ الديف لي  بصفتي مستفيد بمكجب 

 حيث التجارية، األكراؽ لتداكؿ تجارية طريقة ىكؼىذا السند كأنا بدكرم أطمب منؾ أف تدفع لممظير إليو ،
 يستجيب كسريع يسير بشكؿ فييا الثابتة الحقكؽ نقؿ قصد التجارية الكرقة ظير عمى مختصر بياف يكضع

 التظيير فإف أخرل جية كمف جية، مف ىذا كاالئتماف السرعة دعامتيف عمى تقكـ التي التجارة كمقتضيات
 عنيا التنازؿ طريؽ عف  االستحقاؽ، تاريخ قبؿ السائؿ الماؿ عمى الحصكؿ مف التجارية الكرقة لحامؿ يسمح

 لمكرقة األصمي الحامؿ أما الجديد، الحامؿ أك إليو المظير أم L'endossataire يسمى الغير مف لشخص
 Endosseur.1 بالمظير يسمى التجارية

نقؿ الحؽ الثابت فيو مف المظير الى ؿ كتابة  تكضع عمى ظير الصؾ المشتمؿ عمى شرط االمر  كيقصد بو
المظير اليو اك تككيمو في قبض قيمتو اك رىنو ،كعف طريؽ التظيير تطكؼ السفتجة مف مظير الى مظير 

حتى تمقى رحاليا عند المظير اليو االخير الذم يتقدـ لممطالبة بقيمتيا عند حمكؿ االجؿ  ام ميعاد 

                                       
 38، ص2006، دار ىكمو، الجزائر، سنة 11  نادية فكضيؿ، األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم، طبعة 1



 

18 
 

االستحقاؽ كيعتبر كؿ مف ظيرت اليو  السفتجة حامال ليا حتى يقـك بدكره بتظييرىا فيصبح مظيرا كيصير 
 1.المظير اليو حامال كىكذا كيضمف كؿ مظير الكفاء متى امتنع عنو المديف االصمي 

 مف ؽ ت ج كعمى ضكء 402 الى 396كقد تناكؿ المشرع الجزائرم األحكاـ المتعمقة بالتظيير في المكاد مف 
ىذه المكاد سنتناكؿ دراسة االحكاـ المتعمقة بالتظيير حيث سنتناكؿ شركطو في الفرع األكؿ ثـ أنكاعو في 

 الفرع الثاني أما الفرع الثالث فخصصناه لدراسة اآلثار المترتبة عميو

 شركط التظيير: الفرع األكؿ

 لمتظيير شركط مكضكعية كأخرل شكمية نتناكليا تباعا

 الشركط المكضكعية لمتظيير: أكال

 ىي الشركط التي البد مف تكفرىا لصحة التزاـ المظير في مكاجية المظير اليو كالمظيريف الالحقيف بضماف 
 ، فإلى جانب الشركط قبكؿ السفتجة مف جانب المسحكب عميو كالكفاء بقيمتيا في ميعاد االستحقاؽ

المكضكعية العامة التي يستكجبيا القانكف لصحة االلتزاـ ىناؾ شركط أخرل جاء ذكرىا في نص المادة 
  :  ؽ ت ج  نتناكليا فيما يمي 399ك 396

 أف يككف التظيير مف الحامؿ الشرعي لمسفتجة  -1

ال يجكز تظيير السفتجة إال مف طرؼ الحامؿ الشرعي ليا كىك الشخص الذم يثبت حقو بسمسمة غير 
كأف تككف )منقطعة مف الظييرات كلك كاف آخر تظيير عمى بياض مالـ يثبت أنو اكتسبيا عف سكء نية 

 2(ألخ...ضاعت مف صاحبياأك عف طريؽ النصب 

 أف يككف التظيير بدكف قيد أك شرط-2

عمى ما نصت حيث  مف القانكف التجارم 4 فقرة 396يجب أف يككف التظيير بدكف قيد أك شرط طبقا لممادة 
 ." يكفكأنو لـعد مكؿ شرط يعمؽ عميو التظيير  '':يمي 

                                       
الطبعة الثالثة ، ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر ،العقكد كاالكراؽ التجارية  , االعماؿ التجارية ، القانكف التجارم الجزائرم، الكم عباس حممي المنز 1
 .60-59 الصفحة 1992,

  2 مف القانكف التجارم الجزائرم399المادة 
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حيث لـ يترتب المشرع الجزائرم البطالف عمى التظيير المقترف بشرط إنما اكتفى بإسقاط الشرط كحده مع 
. إبقاء التظيير صحيحا

 أف يككف التظيير عمى كامؿ مبمغ السفتجة-3

المادة استنادا لنص ال كاف باطال  ذلؾ إ كقيجب أف يرد التظيير عمى مبمغ السفتجة بأكممو كليس جزء مف
 كرد التظيير عمى جزء فقط مف مبمغ السفتجة فإذا ،"جزئي باطالن اؿ يعد التظيير " مف ؽ ت ج  4 فقرة 396

 . كيعيؽ تداكليا تسميـ السفتجة الى المظير اليوع اليدؼ مف  يتعارض ـألنوفانو يقع باطال 

 الشركط الشكمية لمتظيير: ثانيا

الى جانب الشركط المكضكعية أكجب المشرع أف تحتكم السفتجة عمى بعض الشركط الشكمية حتى تككف 
 :قابمة لمتداكؿ عف طريؽ التظيير نتناكليا فيما يمي 

 عدـ ادراج عبارة ليس ألمر عمى متف السفتجة -1

كؿ  :":عمى ما يمي   حيث نصت  ؽ ت396كىك ما يستنتج بمفيـك المخالفة لمفقرة األكلى لنص المادة 
 .ىيرتظاؿ سفتجة كاف لـ يشترط فييا صراحة كممة ألمر تككف  قابمة لمتداكؿ بطريؽ

ذا  عمى إالك عبارة مماثمة فال يككف السند قابال لمتداكؿ أ ادرج الساحب في نفس السفتجة عبارة ليس ألمر كا 
"  المترتبة عف التنازؿ العادمكاآلثارالشكؿ 

: ضركرة الكتابة- 2
يجب اف يقع التظيير بإجراء مادم كىك الكتابة كأف يرد عمى السفتجة ذاتيا كذلؾ إعماؿ لمبدأ الكفاية الذاتية 

 أف يقع عمى ظيرىا عمى كلكف العادة جرت لـ يشترط القانكف أف يرد التظيير في مكاف معيف مف السفتجة ك
 أما إذا امتأل كؿ فراغ في السفتجة حتى اليقع الخمط بيف تكقيع التظيير كتكقيعات الضامنيف االحتياطييف
 396 كىذا ما نصت تككف متصمة بيابالتظييرات المتعاقبة فال يمنع أف يكتب التظيير عمى كرقة  ممحقة بيا 

 "بيايجب أف يكتب التظيير عمى السفتجة ذاتيا أك عمى كرقة ممحقة ''. ج.ت. مف ؽ8فقرة 
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، مشتمال عمى تكقيع المظير كيضع -أم التظيير-كيجب أف يككف  '' مف نفس المادة 8  كمانصت الفقرة
فيجكز بالتالي التكقيع بخط اليد أك بكضع "  المخطكط باليد  غيرىذا األخير امضاء بيده، كبأم طريقة أخرل

 الختـ الخاص بالشركة أك التكقيع االلكتركني بالنسبة لمسفاتج االلكتركنية
كقد اجاز المشرع التكقيع بالتظيير عمى بياض أم أف المظير يكقع التظيير لفائدة مستفيد جديد اليتـ تعيينو 

  الخيار ترؾ لمحامؿ الجديد المشرع كذكر اسمو عمى السند بؿ يترؾ ىناؾ فراغ مكاف اسـ كلقب المظيرلو، ك
 : بيف 

 أخر شخص اسـ أك اسمو بكضع البياض مألم أف-
 أخر لشخص يظيرىا أف أك بياض عمى جديد مف السفتجة يظير أف-
 يظيرىا أف كدكف البياض يمأل أف بدكف الغير مف شخص الى السفتجة يسمـ أف-

كتجدر االشارة في ىذا المقاـ الى أف مف ظيرت لو السفتجة عمى بياض إذا اختار االحتماؿ الثالث كىك أف 
يقـك بتداكليا عف طريؽ التسميـ دكف كتابة اسمو عمييا سكاء كمظير اليو أك كمظير جديد ال يعتبر فيما بعد 

 .طرفا فييا كال تنصرؼ اليو الحقكؽ كااللتزامات الصرفية المترتبة بمكجب التعامؿ بيذا السند

 بياض عمى التظيير عف يختمؼ كىك ، لمحامؿ التظيير حالة في لمحامؿ نفسيا اآلثار المشرع رتب كقد ىذا
 ؽ 7ؼ 396 المادة نصت الحالة ىذه كفي لحامميا عبارة كتابة يتـ بؿ اليو المظير اسـ مكاف فراغ اليترؾ إذ
 "بياض عمى تظيير بمثابة يعد لمحامؿ كالتظيير " : يمي ما عمى ج ت
 ميعاده أكانقضاء الدفع عف االمتناع احتجاج تحرير بعد حاصال التظيير اليككف أف -3

 االستحقاؽ بعد الحاصؿ التظيير ينتج " عمى أنوالجزائرم التجارم القانكف مف  1 فقرة  402نصت المادة 
 االمتناع عند االحتجاج بعد الحاصؿ التظيير أف عمى لالستحقاؽ السابؽ التظيير عمى المترتبة ذاتيا اآلثار
 "العادم التنازؿ أثار إال ينتج فال لالحتجاج المعيف األجؿ انقضاء بعد أك الدفع عف

 شريطة أف يتـ قبؿ تاريخ استحقاؽ السفتجة ،كما يستفاد مف ىذا النص أف المشرع أقر مشركعية التظيير
ف كاف كاقعا بتاريخ تالي لتاريخ   االستحقاؽ كأعتبره صحيحا كمنتجا لكؿ آثاره الصرفية أقر صحتو حتى كا 

 .شريطة كقكعو قبؿ تحرير إحتجاج عدـ الدفع أك قبؿ انقضاء االجؿ المعيف لو
 بياف ذا أىمية لتحديد اآلثار الصرفية لمتظيير فقد يمجأ المظير المفمس إلى ذلؾ  تحديد تاريخ التظييريعتبرك

أكجب المشرع الجزائرم أف يرد تاريخ التظيير ك ليذ ليككف بمنأل عف الطعف بتصرفو لكقكعو في فترة الريبة 
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 استنادا لنصكأعتبر تقديـ تاريخ التظيير مف قبيؿ التزكير  الحقيقي أم بدكف تقديـ تاريخ التظيير
ال بالدفع األكامر تكاريخ تقديـ يمنع ": يمي ما عمى نصت حيث ج ت ؽ  3 فقرة  402المادة   ذلؾ كاف كا 
 "اتزكير

كلمعالجة  كما في حالة التظيير عمى بياض القتصاره عمى تكقيع المظيركقد يتـ اغفاؿ ذكر تاريخ التظيير 
 افترض المشرع عف طريؽ كضعو لقرينة بسيطة بأف التظيير يككف قد كقع قبؿ انقضاء ميعاد ىذا االمر

 نصت تحرير االحتجاج كنقؿ عبئ اثبات العكس لكؿ مف يدعي خالؼ ذلؾ بكافة كسائؿ االثباتحيث
 األجؿ إنقضاء قبؿ كاقعا يعتبر لتاريخو بياف بدكف التظيير":  يمي ما عمى ج ت ؽ  2 فقرة  402المادة 
 ".ذلؾ خالؼ عمى حجة تقـ مالـ ، لالحتجاج المعيف

 :أنكاع التظيير:الفرع الثاني 
التظيير نكعاف أحدىما ينقؿ ممكية المبمغ الثابت في السفتجة كيسمى بالتظيير التاـ كاآلخر الينقؿ ممكية 
المبمغ الثابت في السفتجة مف المظير الى المظير إليو كىك التظيير التككيمي كالتظيير التأميني نتناكليما 

 تباعا
 (التظيير التاـ)التظيير الناقؿ لمممكية : أكال 

  التظيير الناقؿ لمممكية  ىك بياف  يدكف عادة عمى ظير السفتجة  بقصد نقؿ ممكية الحؽ الثابت الى 
المظير اليو  كىك النكع االكثر انتشارا في العمؿ  كيتطمب القانكف  لصحتو  شركطا مكضكعية  كاخرل  

البد اف تتكفر فيو كؿ الشركط المكضكعية الالزمة ؼ ق،ثارآ لتترتب عميو  سبؽ ذكرىا في الفرع السابؽشكمية
لصحة ام تصرؼ قانكني  مف كجكد الرضا الصححيح الخالي مف العيكب  كالصادر عف ذم اىمية  كسمطة 

تنسجـ مع ما تؤديو السفتجة مف كظائؼ  في التي خرل ال ا الشكميةشركطاؿ،كالمحؿ كالسبب  فضال عف 
 عمى ماسبؽ بيانوالحياة التجارية 

 : التظيير غير الناقؿ لمممكية : ثانيا 

التظيير التككيمي  -1

تعريؼ التظيير التككيمي   : أ
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  تككيمو بتحصيؿ قيمة السفتجة في تاريخ االستحقاؽك اليوالمظير  تكميؼ ىك التظيير الذم ييدؼ الى 
لفائدة المظير الذم قد يتعذر عميو التكجو لممسحكب عميو لتحصيؿ قيمة السفتجة بنفسو لسبب مف األسباب 

كأف يككف في سفر أك غير ذلؾ  حتى ال يتعرض لإلىماؿ نتيجة تأخره عف تحصيؿ السفتجة في ميعاد 
كعادة مايفعؿ ذلؾ عف طريؽ استحقاقيا ك القياـ باإلجراءات االزمة في حالة عدـ التمكف مف استيفاء المبمغ، 

جنبية  أك في دكلة أكانت السفتجة مستحقة االداء في مكاف بعيد  ككيؿ بنكو لمقياـ بذلؾ كخاصة اذات

 
: ب شركط التظيير التككيمي

 ؽ ت ج إال 1 ؼ 401 التي رأيناىا سابقا كلـ يشترط المشرع في نص المادة تختمؼ عمكما عف تمؾ   ال
 كأ  لالستفاءك القيمة أك القيمة لمتحصيؿ أتفيد معنى الككالة كأف يكتب القيمة لمقبض ذكر عبارة كاضحة 

عد ىذا التظيير م االكتفاء بكضع التكقيع فقط ؼاـأ لتي تدؿ عمى التككيؿ، غير ذلؾ  مف العبارات ابالككالة أك
ؽ ت ج عمى ما  مف 401/3 المادة ، كما نصت بياض  كينقؿ بالتالي ممكية الحؽ الثابت في السفتجة  لىع

ف ىذا  إ"ىميتو أك فقداف أالنيابة  التي يتضمنيا  التظيير التككيمي  ال ينقضي حكميا بكفاة المككؿ  :"يمي 
 ىذا االستثناء  كما أف النص خرج عف القكاعد العامة التي تقضي  بانقضاء  الككالة  في حالة كفاة  المككؿ  

ف المظير اليو فقد اىميتو اكتكفي  اك تـ اعالف أيخص المككؿ فقط  كال مجاؿ لتطبيقو بالنسبة لمككيؿ فمك 
 1.افالسو فاف الككالة  تنقضي مثمما ىك الحاؿ في القكاعد العامة 

 :التظيير التأميني- 2

 أ تعريؼ التظيير التأميني

. في ذمة المظير لو  لمظيرعمى اكىك التظيير الذم يقصد بو رىف الحؽ الثابت بالسفتجة ضماف لكفاء ديف 
 ،اد بيذا التظيير إذف ليس نقؿ الحؽ الثابت بالسفتجة إلى شخص آخر كال التككيؿ بتحصيؿ قيمتيارفالـ

.  كاف أك تجاريا غير الديف الصرفي الذم يمثمو ىذا السنديابؿ رىف لضماف ديف آخر مدف

                                       
 66المرجع السابؽ الصفحة ,محمد بمعيساكم  1
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تراض بضمانتيا ككاف مبمغيا ؽكتظير الحكمة مف التظيير التأميني لمسفتجة في حاؿ ما إذا أراد حامميا اال
 كلمدة   صغيرتراضوؽكبير كمستحقة الكفاء بعد أجؿ طكيؿ نسبيا كسنة مثال أما إذا كاف المبمغ المطمكب ا

إذا كاف التظيير ''  مف القانكف التجارم الجزائرم عمى أحكاـ التظيير التأميني 3 الفقرة 401لقد نصت المادة 
 أك غير ذلؾ مف العبارات التي تفيد "القيمة مكضكعة ضماف أك القيمة مكضكعة رىنا '' يحتكم عمى عبارة

امؿ أنو يمارس جميع الحقكؽ المترتبة عمى السفتجة كلكنو إذا حصؿ منو تظيير فال حالرىف الحيازم فيمكف لؿ
 .فال يعقؿ أف ينقؿ ممكية شيء ال يممكو ىك"   الككالةبيؿيعد تظييره إال عمى س
 شركط التظيير التأميني

ؽ ت 2 ؼ 401 التي رأيناىا سابقا كلـ يشترط المشرع في نص المادة تختمؼ عمكما عف تمؾ  الىي كذلؾ 
القيمة مكضكعة ضماف أك القيمة ''  عبارة كأف يكتب الرىف الحيازمتفيد معنى ج إال ذكر عبارة كاضحة 

رىف لتي تدؿ عمى التأميف أك غير ذلؾ  مف العبارات اأك القيمة  أك غير ذلؾ مف العبارات"مكضكعة رىنا 
الحؽ الثابت بالسفتجة كليس نقمو أك التككؿ بقبضو  

 :الفرع الثالث آثار التظيير
  يترتب عف التظيير المستكفي لشركطو عمى ما سبؽ بيانو اآلثار التالية حسب نكعية التظيير

  لمممكية الناقؿ التظيير آثار : أكال
 إليو المظير إلى المظير مف السفتجة  بمكجب الناشئة الحقكؽ انتقاؿ-1

 جميع الحقكؽ الصرفية الناشئة عف تداكؿ السفتجة كىذا األثر نجده فقط في التظيير الناقؿ لمممكية إذ انو ينقؿ
خطاره عمى عكس ما ىك  الحاجة الىمف المظير إلى المظير اليو فكر التظيير دكف  رضا لممسحكب عميو كا 

ينقؿ التظيير : "  ؽ ت ج حيث نصت عمى مايمي 397، كذلؾ بمكجب المادة مقرر في حكالة الحؽ المدنية
كبانتقاؿ السفتجة لممظير إليو يصبح ىذا األخير مالكا لمقابؿ الكفاء " جميع الحقكؽ الناشئة عف السفتجة 

 ممكية تنتقؿ".. : مايمي عمى نصت حيث ج ت ؽ 3ؼ  395طبقا لممادة   المسحكب عميودالمكجكد عف
  كلو مطالبة ىذا األخير بالقبكؿ أك الكفاء بتاريخ االستحقاؽ"المتعاقبيف السفتجة الحممة الى قانكنا الكفاء مقابؿ

ذا ما إستبقى السفتجة اة تظييركلو أف يظيرىا مف جديد   ناقال لمممكية أك تظيير تككيميا أك تظيير تأمينيا كا 
 كاحتراـ اآلجاؿ المقررة لذلؾ فإنو يمتـز بتقديميا لمكفاء كتحرير إجراءات عدـ الدفع لديو حتى تاريخ االستحقاؽ

  السفتجة لممظير إليو ك إال اعتبر حامال ميمال كسقط حقو في الرجكع عمى الممتزميف اآلخريف، كبانتقاؿ
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نما قررت  تنتقؿ معيا كافة التأمينات المرتبطة بيا الف ىذه التأمينات لـ تقرر لصالح المستفيد شخصيا كا 
 ىذه انتقمت امتيازلة أك اأما إذا كانت السفتجة مضمكنة برىف ، أك كؼ، لضماف تداكؿ السفتجة كالحؽ الثابت

  كينقؿ التظيير كامؿ الحقكؽ الثابتة في السفتجة الضمانات إلى المظير إليو
  كالكفاء لقبكؿا ضماف -2

مسحكب يضمف المظير قبكؿ السفتجة ككفائيا إذا إمتنع اؿكىذا األثر نجده في التظيير الناقؿ لمممكية حيث 
 عف ذلؾ إذ يعتبر المظير كفيال لممسحكب عميو أماـ المظير إليو المباشر كأماـ كافة المظيريف عميو

كلما كاف الضماف ليس مف مستمزمات التظيير فإنو يجكز اإلتفاؽ عمى أف يعفي المظير نفسو لو الالحقيف 
 نصت حيث ج ت ؽ 1 الفقرة 398 المادة ماقررتو ىذا عف ضماف القبكؿ أك ضماف الكفاء أك كمييما معا

كشرط اإلعفاء مف  "ذلؾ خالؼ مف  يشترط لـ ما ككفائيا السفتجة قبكؿ ضامف المظير أف :" يمي ما عمى
الضماف المكضكع مف قبؿ المظير ال يستفيد منو إال ىك أما المظيركف السابقكف لو كالمظيركف الالحقكف 

، كما يعفى المظير مف ضماف القبكؿ كالكفاء إذا اشترط  المسحكب عميو  ككفاءعميو فيظمكف ضامنيف قبكؿ
كلو أف يمنع :" عدـ تظييرىا مف جديد كىذا ما قضت بو نفس المادة في فقرتيا الثانية حيث نصت عمى مايمي

 ".تظييرىا مف جديد كفي ىذه الحالة ال يككف ممزما بالضماف لألشخاص الذيف تظير ليـ السفتجة فيما بعد
  الدفكع ىيرطت -3

أنو  ىذا األثر يترتب عف التظيير الناقؿ لمممكية كالتظيير التأميني أما التظيير التككيمي فال يطير كيقصد بو
 الحامؿ حسف النية بالدفكع التي كاف مف حقو آثارتيا ا قبؿال يجكز لممديف في تداكؿ السفتجة التمسؾ بمكجبو

 ؽ  400 فنصت المادة كالناتجة عف عالقة أخرل مستقمة عف الديف الصرفي الثابت في السفتجة قبؿ التظيير
 المبينة بالدفكع الحامؿ عمى يحتجكا أف السفتجة بمقتضى عمييـ المدعى لالشخاص يمكف ال أنو"  عمىج ت

 السفتجة اكتسابو عند تعمد قد الحامؿ يكف مالـ السابقيف، بحاممييا أك بالساحب الشخصية عالقاتيـ عمى
 "بالمديف االضرار
 كما تكجد  الشركط  بعض الشركط استنادا لممادة السالفة الذكريمـز لتطبيؽ مبدأ تظيير الدفكع تكافر كعميو

 دفكع يطيرىا التظيير كدفكع أخرل تستثنى مف تطبيؽ ىذا المبدأ
 شركط تطبيؽ مبدأ تطيير الدفكع-أ

 :أك تظييرا تأمينيا ف يككف التظيير ناقال لمممكية أ-
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 نصت حيث  2 الفقرة 401كىذا ما صرحت بو المادة  ىير الدفكع في التظيير التككيميط ال محؿ لمبدأ ت
 الممكف مف كاف التي بالدفكع إال الحامؿ ضد يتمسككا أف لمممتزميف الحالة ىذه في يمكف كال"  : مايمي عمى

 تنتقؿ لـ الممكية اف طالما منطقي كىذا "ىرالمظ عمى بيا االحتجاج
 :أف يككف الحامؿ حسف النية -

لكي يستفيد الحامؿ مف مبدأ تظيير الدفكع يشترط أف يككف حسف النية كقت إنتقاؿ ك تداكؿ السفتجة إليو 
ر فال يككف عالما كقت التظيير بكجكد الدفع أما إذا اثبت المسحكب عميو مثال أف المظير إليو بطريؽ التظيي

كاف عالما كقت التظيير بكجكد الدفع جاز لو جاز لو الدفع بو في مكاجية المظير إليو سيء النية إذا اثبت 
انو كاف ينكم اإلضرار بو فمناط سكء النية ىنا ليس مجرد العمـ بؿ اثبات نية اإلضراركىك ما اكده المشرع 

 : مايمي عمى نصت حيث ج ت ؽ مف 400 المادةالجزائرم في نص 
 عالقاتيـ عمى المبنية بالدفكع الحامؿ عمى يحتجكا أف السفتجة بمقتضى عمييـ المدعى لالشخاص يمكف ال "

 "بالمديف االضرار السفتجة إكتسابو عند تعمد قد الحامؿ يكف لـ ما السابقيف بحاممييما أك بالساحب الشخصية
 :عدـ كجكد دفع متكلد عمى العالقات الشخصية بيف المديف كالحامؿ -
 مبدأ تظيير الدفكع عمى العالقة الشخصية بيف المديف كالحامؿ قبؿ التظيير فإذا كاف المديف دائنا يطبؽ 

مكاجيتو بالمقاصة ذلؾ ألف في لمديف أف يتمسؾ ؿلمحامؿ كطالبو الحامؿ المذككر بالكفاء بقيمة السفتجة فا
 ىر السفتجة مف ىذا الدفعطالتظيير ال م

 التظيير يطيرىا التي الدفكع-ب
 األصمي االلتزاـ محؿ أك السبب مشركعية عدـ عف الناشئة الدفكع-
 غير مشركع كلـ يكف العيب ظاىرا كما لك حصؿ سحب ك تداكؿ محمو أك االلتزاـ األصمي سبب كافإذا 

دفع اؿ فال يجكز  كغيرىا  المخدرات الغير مشركع باألسمحة أك تظييرىا كفاء لديف قمار  أك االتجاركالسفتجة 
، فالقانكف قدـ حماية الحامؿ الحسف النية تعزيزا لمثقة بالتعامؿ بالسندات  حسف النية بو في مكاجية الحامؿ

 التجارية
 الصرفي اإللتزاـ إنقضاء عف الناشئة الدفكع-

إذا أكفى المديف بقيمة السفتجة دكف أف يستردىا ثـ ظيرت لدل شخص أخر فال يجكز لممديف اإلدعاء 
 بمكاجية الحامؿ بالكفاء لشخص غير الحامؿ الشرعي
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 األصمية العالقة فسخ عف الناشئة الدفكع-
فمثال إذا حرر الساحب  ليس لممديف بالسفتجة أف يدفع بفسخ اإللتزاـ األصمي في مكاجية الحامؿ حسف النية

كبعد ذلؾ فسخ عقد البيع  ،السفتجة عمى مدينو بثمف بضاعة كسمـ السفتجة لمستفيد الذم ظيرىا إلى أخر
أك تـ الكفاء بطريقة  (عميو لممسحكب)البضاعة المتفؽ عمييا في العقد  (الساحب )بسبب عدـ تسميـ البائع 

 جغير السفتجة فال يممؾ ىذا األخير أف يدفع بفسخ العالقة مع الساحب الحامؿ حسف النية
 :التظيير يطيرىا ال التي الدفكع-ج
 :انعداميا أك األىمية نقص عف الناشئة الدفكع-

 كلك أف عيب ظاىر في بانعداميا في مكاجية الحامؿ بنقص أىميتو أك التزامو أف يدفع ببطالف  القاصرلممديف
فال يجكز أف يحـر رعاية القانكف بمجرد تكقيعو عمى السفتجة إال أنو ال يفيد مف حؽ الدفع بالبطالف  السفتجة

 فالقانكف قدـ حماية القصر ناقص األىمية الذم يكىـ الغير ببمكغو السف التجارية بأف يذكر تاريخا غير حقيقي
 . ؽ ت ج 2 ؼ393عمى حماية الحامؿ كلك كاف حسف النية كىذا استنادا لممادة  

 :السفتجة في التزكير عف الناشئة الدفكع-
 لممديف أف يدفع بمكاجية الحامؿ بتزكير تكقيعو في تداكؿ السفتجة حتى كلك كاف ىذا الحامؿ حسف النية

كىك ما أقره المشرع الجزائرم كذلؾ في كىذا أمر طبيعي ألنو ال تكجد في ىذه الحالة إرادة بااللتزاـ إطالقا 
 . ؽ ت ج 2 ؼ393نص المادة 

 :السفتجة في الظاىرة العيكب عف الناشئة الدفكع-
 عيب شكمي ظاىر في السفتجة لتخمؼ أحد بياناتيا االلزامية أك مخالفة الحقيقة في ىذه البيانات أك إذا كجد

في البيانات االختيارية في تداكؿ السفتجة  أك إنقطاع سمسمة التظيير أك تداكؿ السفتجة ففي ىذه الحاالت 
ألنو كاف باستطاعتو االطالع عمييا كاالنتباه ليا يحؽ لممديف أف يدفع في مكاجية لحامؿ بالعيكب الظاىرة 

 .بسيكلة 
 :اإلىماؿ أك الخطأ عف الناشئة الدفكع-

ال يحؽ لمساحب أف يدفع دعكل الحامؿ بتسميمو السند عمى بياض لممستفيد الذم ممئو كظيره بعد ذلؾ ألنو 
 .أخطأ بتسميمو سند عمى بياض فيك يتحمؿ مسؤكلية ذلؾ
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 .التظيير التككيمي آثار : ثانيا

 : فيما بيف المظير كالمظير اليو اثار التظيير التككيمي -1

 لما كاف المظير لو ككيال عف المظير  في التظيير التككيمي فمو اف يمارس جميع الحقكؽ  الناشئة عف 
  اف يقدـ السفتجة  فمو قانكف تجارم جزائرم  با ستثناء  التظيير غير التككيمي  401/1السفتجة  المادة 

  في حسابو اذا كاف  لو  قيدؽلممسحكب عميو لمقبكؿ كالكفاء عند االستحقاؽ كاف يرد  مبمغا الى المظير اكم
 عمكلة التحميؿ ،كما يجب اذا امتنع المحسكب عميو  عف القبكؿ ،اك الكفاء اف يحرر ـكجكد بعد خص

احتجاج عدـ القبكؿ اك عدـ الدفع  ، كيعمنو عمى الضامنيف الذيف يريد اف يرجع عميو المظير  كيباشر  
 الذم لحؽ بالمككؿ بسبب الضرردعاكل الرجكع كذلؾ كمو في الميؿ القانكنية كاال كاف محال لممسؤكلية عف  

 1.اىمالو في كؿ اك بعض ىذه االلتزامات 

يؿ قيمة السفتجة  دكف اف يككف  ال تظييريا  عمى سبيؿ التمميؾ  كاذا ص كتنحصر ككالة المظير اليو في تح
التي نصت عمى ما    ت ج ؽ401/1نص المادة ؿ استناداما ظيرىا  اعتبر المشرع ىذا التظيير تككيميا ،

 ". ..ال يمكنو اف يظيرىا اال عمى سبيؿ الككالة..." :يمي 

 قانكف مدني جزائرم  اال 586لمادة ؿ  استنادا كطبقا لمقكاعد العامة  تنتيي الككالة بمكت المككؿ ،اك الككيؿ
اف المشرع  التجارم الجزائرم  خرج عمى ىذه القكاعد بأجازتو امتداد سمطة  المظير اليو الككيؿ الى ما بعد 

 قانكف تجارم 401/3 المادة ا أقرتوكفاة المظير المككؿ  كحتى دكف اف تتأثر بخركجو عف االىمية كىذا ـ
نقضي حكما بكفاة المككؿ  اك تالنيابة التي يتضمنيا  التظيير التككيمي ال  :"نصيا عمى ما يمي جزائرم ب

قاصدا بذلؾ تكطيد الثقة بالتعامؿ بالسند التجارم  مف ناحية كحماية المديف الصرفي مف " بفقدانو االىمية 
التعرض لمكفاء  مرة اخرل ،اذا اكفى  مبمغ السفتجة  لممظير اليو  بعد كفاة المظير المككؿ ،اك تأثر  اىميتو 

 .بذلؾبالحجز  كلـ يعمـ 

. بالنسبة لمغيراثار التظيير التككيمي  :2

                                       
السندات التجارية  في القانكف التجارم الجزائرم السفتجة كالسند ألمر الشيؾ ديكاف المطبكعات الجامعية الساحة المركزية  بف عكنكف ,  الياس حداد   1 

. 160 الجزائر الصفحة 1995
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 اليكتسب المظير اليو تككيال ممكو السفتجة  كانما يعتبر بالنسبة لمغير مجرد ككيؿ بالقبض عف المظير  
المككؿ  لذلؾ  يخكؿ االحتجاج في مكاجية المظير اليو الككيؿ بكؿ الدفكع التي لدل المديف بالسفتجة اتجاه 

ىر الدفكع عمى عكس التظيير الناقؿ لمممكية  كقد نصت المادة طالمظير  المككؿ الف التظيير التككيمي  ال م
ال يمكف في ىذه الحالة  لمممتزميف اف  يتمسؾ ضد الحامؿ اال بالدفكع التي :"   عمى انو ؽ ت ج 401/2

" كاف مف الممكف االحتجاج بيا عمى المظير 

لممديف بالسفتجة  التمسؾ تجاه المظير اليو تظييرا تككيميا  بالدفكع الشخصية المثارة بينيما ال يحؽ  كعميو
كما لك كاف المظير  اليو  الككيؿ مدينا لممديف بالسفتجة  كطالبو االخير بالمقاصة  باعتبار اف المظير اليو 

انما يتصرؼ باسـ المككؿ  كليس  باسمو الشخصي  كتنفذ جميع اثار التصرؼ في ذمة المككؿ القانكني 
 1.لمسفتجة 

 : التأميني آثارالتظيير:ثالثا 

 . في العالقة بيف المظير كالمظير لو- 1

ىنا فال تنتقؿ  اليو ممكية السفتجة  كال يككف لو اعادة رىنيا  ت في التظيير التأميني يككف المظير اليو دائنا مر
كاذا ما جرل تظييرىا فال يعد ذلؾ اال عمى سبيؿ الككالة  بقصد  تحصيؿ قيمتيا فيمتنع عميو التصرؼ 

 2.بالسفتجة  بالبيع اك الرىف كما الى ذلؾ 

   ؽ ت ج 3 ؼ401الكاردة في نص المادة  المشرع قصد  بعبارة جميع الحقكؽ الناشئة  عف السفتجة  
المفيـك الكاسع ليا  فمـ يقصد تمتع المظير  اليو بالحقكؽ اك السمطات كانما طالبو بعدد مف االلتزامات منيا 
اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لتحميؿ  قيمة السفتجة بتقديميا لمقبكؿ  كالكفاء في مكعد االستحقاؽ حتى كلك 

ف في المكاعيد ميف  كمباشرة  اجراءات  الرجكع عمى الضا،  ميعاد استحقاؽ الديف المضمكف  بالرىفؿلـ يح
 كتياكف المظير  اليو في ذلؾ  يجعمو مسؤكال اماـ المظير عف تياكنو  ،القانكنية  اذا امتنع المديف عف الكفاء

 .طبقا لقكاعد المسؤكلية  في عقد  الرىف 

                                       
  .103  الصفحة 1986,الدار الجامعية , عمميات البنكؾ كاالكراؽ التجارية ,القانكف التجارم , سميحة القميكبي 1
  .97الصفحة ,  مكتبة  عيف الشمس القاىرة ,  دراسة في القانكف  التجارم  الكمبيالة كالقانكف التجارم البحرم, حسيف النكم 2
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جميع الحقكؽ المترتبة "لي  ممارسة مؾتككاذا كاف المشرع  قد خكؿ لمحامؿ  في التظيير التأميني ك التظيير اؿ
فمـ يساكم بيف ىذه الحقكؽ فييما ففي التظيير التككيمي  يمارس الحامؿ الحقكؽ الناشئة  عف " عف السفتجة 

السفتجة  لحساب المظير  باعتباره ككيال عنو ،اما في التظيير  التأميني فال يمارسيا لحساب المظير  
فحسب ،كانما  ليصكف  بيذه الممارسة حقو المجسد في السفتجة  باعتباره دائنا مرتينا  صاحب مصمحة 

كتجدر االشارة  الى اف التظيير التأميني الذم  ىك عضك رىف بيف المظير  ك . شخصية في ىذه الممارسة 
المظير اليو  ال يقتصر  عمى انشاء عالقة مديكنية  بينيما  فحسب كانما يجعؿ لممظير اليو عالقة صرفية  

. في مكاجية المظير ،استنمدا الى قاعدة تظيير الدفكع  الناشئة عف التظيير 

  .يني بالنسبة لمغير التأـ التظيير اثار-2

ىر الدفكع فال يجكز لممديف  في السفتجة التمسؾ  طالتظيير التأميني  شأنو شأف التظيير الناقؿ لمممكية ،م
بمكاجية  المظير اليو  بالدفكع التي لو قبؿ المظير  مالـ يكف الحامؿ ،قد تعمد  االضرار بالمديف بيذا 

 كما ،ك دفع أذا كاف ميددا بالزكاؿ اماـ  اية مفاجأة  إ مف الضماف الممنكح  لممظير اليو فال فائدة التظيير  
ف الفائدة المنتظرة مف التظيير التأميني كالمتمثمة في تكفير الكقت  كالنفقات كتبسيط  اجراءات  الرىف تزكؿ أ
ذا ما تعيف عمى المظير اليو  القياـ  بتقصي العالقات القانكنية ،لمتأكد مف تظيير السفتجة  مف كؿ العيكب إ

 1.العالقة بيا 

 القبكؿ: المطمب الثالث

يعد القبكؿ مف أقكل الضمانات المقررة لمكفاء بالسفتجة ألنو يتضمف تعيد المسحكب عميو بالكفاء لمحامؿ عند 
 فيسيؿ بالتالي ،حمكؿ أجؿ االستحقاؽ  مما يعزز قكتيا االئتمانية ببعث الطمأنينة في نفكس المتعامميف بيا

 فالسفتجة التي تتضمف قبكؿ المسحكب عميو تككف أسيؿ في التداكؿ كالتعامؿ بيا مف السفتجة التي ،تداكليا
 408 الى 403كقد نظـ المشرع الجزائرم االحكاـ المتعمقة بقبكؿ السفتجة في المكاد مف ،ال تتضمف  القبكؿ 

 كعمى ضكء ىذه المكاد سنتناكؿ شرح األحكاـ الخاصة بقبكؿ السفتجة ، ج.ت.ؽ

                                       
 .76 الصفحة 1984ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر ,"السفتجة كسند ألمرالشيؾ"السندات التجارية في القانكف الجزائرم ,برىاف الديف جمؿ    1
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 تعريؼ القبكؿ ،حكمو كشركطو:الفرع األكؿ 

 :أكال تعريؼ القبكؿ 

تجة في تاريخ االستحقاؽ لمحامؿ ؼ المسحكب عميو كتابة بدفع قيمة الس مفتعيد" يمكف تعريؼ القبكؿ بأنو 
". الشرعي

 ك عف نطاؽ االلتزاـ الصرفي سكاء كجد السفتجةغريبا عف يبقى المسحكب عميو رغـ صدكر أمر الدفع إليو ؼ
 أمر الساحب متعيدا  بدفع قيمة الكرقة في تاريخ يذمقابؿ الكفاء لديو أـ لـ يكجد إلى أف يبدم رغبتو في تنؼ

 عندما يتكجو إليو المستفيد قبؿ تاريخ اإلستحقاؽ ليطمئف مف أنو  ك ذلؾ بالتكقيع عمييا بالقبكؿ،االستحقاؽ
كيجعمو  فالقبكؿ يدعـ جدية أمر الساحب إلى المسحكب عميو ، سيستكفي حقو مف عنده عند حمكؿ األجؿ ، 

 الممتـز األصمي بالكفاء اتجاه الحامؿ 

 :ثانيا حكـ القبكؿ

 : حكـ القبكؿ بالنسبة لمساحب كالمستفيد-1

ىؿ يجكز لمساحب إلزاـ المستفيد : نتناكؿ حكـ القبكؿ بالنسبة لمساحب كعف طريؽ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي 
 بالتكجو الى المسحكب عميو قبؿ تاريخ اإلستحقاؽ لمحصكؿ عمى قبكلو أك منعو مف ذلؾ؟ (الحامؿ)

يمكف "  :" مف ؽ ت ج فنصت عمى مايمي 403لقد أجابنا المشرع الجزائرم عف ىذا السؤاؿ في نص المادة 
أف يعرض قبكؿ السفتجة عمى المسحكب عميو بمقره لغاية تاريخ االستحقاؽ سكاء مف قبؿ الحامؿ أك مف أم 

  شخص آخر حائز ليا

. مع تعييف أجؿ لذلؾ أك بدكف تعييف أجؿ  في كؿ سفتجة كجكب عرضيا لمقبكؿ يمكف لمساحب أف يشترط

كيمكنو أف يمنع بنص السفتجة عرضيا لمقبكؿ ما لـ تكف سفتجة كاجبة الدفع لدل الغير أك في منطقة غير 
 "منطقة مكطف المسحكب عميو أك كانت مسحكبة لمدة معينة لدل االطالع 

نستنتج مف نص ىذه المادة أف األصؿ ىك جكاز عرض السفتجة لمقبكؿ في أم كقت قبؿ حمكؿ أجؿ 
 اإلستحقاؽ كاستثناء أجاز المشرع جعؿ عرض السفتجة لمقبكؿ كجكبي أك منع ذلؾ حسب األحكاؿ 
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 كجكب عرض السفتجة لمقبكؿ-أ

سمح القانكف لمساحب أف يجعؿ السفتجة كاجبة العرض لمقبكؿ قبؿ حمكؿ تاريخ االستحقاؽ كما أجاز لو أف 
يحدد أجال لذلؾ فيستطيع أف يشترط عرضيا خالؿ أجؿ معيف مف تاريخ سحبيا كأف يشترط مثال عرضيا 

يمكف "  :"  مف ؽ ت ج التي نصت عمى مايمي 2 ؼ403لمقبكؿ خالؿ شير مف تاريخ سحبيا كىذا استنادا 
 ".مع تعييف أجؿ لذلؾ أك بدكف تعييف أجؿ  في كؿ سفتجة كجكب عرضيا لمقبكؿ لمساحب أف يشترط

ك لممظير أيضا أف يشترط عرض السفتجة لمقبكؿ مع تعييف ميمة أك بدكف تعيينيا ك ذلؾ إذ لـ يمنع  
السفتجة يمكنو أف يشترط   مظيراف"  بقكليا 403/5تو المادة كدالساحب عرضيا لمقبكؿ صراحة، ك ىذا ما أ

المادة  ك "كجكب عرضيا لمقبكؿ مع تعييف أجؿ أك بدكف تعييف أجؿ ما لـ يكف الساحب قد صرح بعدـ قبكليا
ك اذا لـ تقدـ السفتجة لمقبكؿ في االجؿ الذم اشترطو الساحب تسقط حقكؽ " بقكليا . ج . ت .  ؽ 5 / 437

الحامؿ في الرجكع لعدـ الكفاء أك لعدـ القبكؿ ما لـ يقتض مضمكف الشرط أف الساحب لـ يقصد سكل اعفاءه 
 الشرط مكضكعا مف قبؿ أحد المظيريف ك لـ يمتثؿ الحامؿ لتنفيذه، فال يفقد كافأما إذا  ."مف ضماف القبكؿ

الحامؿ حقو في الرجكع إال عمى المظير الذم كضع الشرط ك ضامنو إذا كجد، بينما يحتفظ بحقو في الرجكع 
  الرجكع لعدـ القبكؿ أك لعدـ الكفاءكافعمى غيره مف الممتزميف األخريف سكاء 

 منع عرض السفتجة لمقبكؿ-ب

سمح القانكف بمنع عرض السفتجة لمقبكؿ كذلؾ عف طريؽ كتابة عبارة كاضحة تدؿ عمى ذلؾ فكؽ متف 
السفتجة كعادة ما يفعؿ ذلؾ الساحب إذا كاف تاريخ استحقاؽ السفتجة قصيرأك كاف المسحكب عميو لـ يتمقى 
 .بعد مقابؿ الكفاء مف الساحب ، كفي ىذه الحالة اليحؽ لمحامؿ الرجكع عمى الساحب في حالة رفض القبكؿ

 مف نص 3كلكف المشرع لـ يجز لمساحب منع عرض السفتجة لمقبكؿ  في ثالثة حاالت جاء ذكرىـ في الفقرة 
 : ؽ ت ج كيتعمؽ األمر بالحاالت التالية403المادة 

 .سفتجة كاجبة الدفع لدل الغيرإذا كانت -

  . في منطقة غير منطقة مكطف المسحكب عميوإذا كانت السفتجة مستحقة األداء-

 . االطالع  السفتجة مستحقة الكفاء بعدة مدة معينة مف تاريخ كانتإذا -



 

32 
 

 

 :بالنسبة لممسحكب عميو - 2

ىؿ يجب عمى المسحكب عميو : نتناكؿ دارسة حكـ القبكؿ بالنسبة لممسحكب عميو باإلجابة مف السؤاؿ اآلتي 
 في السفتجة أف يمضي بالقبكؿ كيتعيد بالتالي بدفع مبمغيا لمحامؿ عند حمكؿ أجؿ االستحقاؽ؟

 1األصؿ أنو ال يكجد ما يمـز المسحكب عميو بالقبكؿ كاف كاف قد تمقى مقابؿ الكفاءالنو سيصبح ممتزما صرفيا
 كالى جانب االستثناء القانكني 403كاستثناء الـز المشرع الجزائرم المسحكب عميو بالقبكؿ في نص المادة 

يمكف الزاـ المسحكب عميو بمكجب اإلتفاؽ أك العرؼ، كفيما يمي نتناكؿ االستثناءات التي تجعؿ المسحكب 
 عميو ممزما عمى قبكؿ السفتجة

  االستثناء القانكني: أ

 السفتجة قد أنشئت لتنفيذ اتفاؽ متعمؽ بالتزكيد كانتإذا  "  عمى مايميج . ت . ؽ 8 /403نصت المادة   
بالبضائع كمبـر بيف تجار ك أكفى الساحب التعيدات التي التـز بيا بمقتضى العقد ، فانو ال يمكف لممسحكب 

عميو االمتناع مف التصريح بالقبكؿ بمجرد انقضاء أجؿ مناسب لمعرؼ الجارم في التجارة لمتعرؼ عمى 
 . "البضائع

 : اذا تكافرت الشركط التالية المسحكب عميو بقبكؿ السفاتج المحررة  الـز  المشرع أف  النصنستنتج مف ىذا 

  أف يككف الساحب ك المسحكب عميو تاجريف-

  أف يقـك الساحب بتنفيذ االلتزامات العقدية بأف قدـ مقابؿ الكفاء -

  أف يتعمؽ االتفاؽ بتسميـ بضائع -

 كذلؾ بقصد التأكد مف سالمة أف يعطى لممسحكب عميو أجال كفقا لما يجرل بو العمؿ في األعراؼ التجارية-
 البضائع كمطابقتيا لممكاصفات المتفؽ

                                       
 70ص  - المرجع السابؽ  نادية فكضيؿ األكراؽ التجارية فى القانكف التجارل الجزائرل  1 
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ذا رفض المسحكب عميو القبكؿ    مسؤكال عف التعكيض بحيث يعتبر رفضو كاف رغـ تكافر ىذه الشركطكا 
 لمسفتجة التي سحبيا الساحب الذم قدـ مقابؿ الكفاء عمال غير مشركعا يضر بو فيمـز أف يعكض عنو
كدعكل التعكيض ىنا ترتكز لنص المادة السالفة الذكر كالقاضي عمى ضكء ىا يقبؿ أك يرفض دعكل 

 التعكيض 

قد يتعيد المسحكب عميو بمقتضى اتفاؽ خاص مع الساحب بأف يقبؿ جميع السفاتج   االستثناء االتفاقي-ب
 ما يتخذ ىذا االتفاؽ صكرة فتح اعتماد مف جانب ،كفي الكثير مف االحيافالتي يسحبيا عميو ىذا األخير 

البنؾ لعميمو في حدكد مبمغ معيف ، كالتزاـ البنؾ بقبكؿ ما يسحبو عميو العميؿ مف سفاتج في حدكد ىذا المبمغ 
ذا قاـ المسحكب عميو بقبكؿ ا ،مقابؿ فكائد يتفؽ عمييا   المحررة عميو مف قبؿ الساحب تنفيذا لالتفاؽ  لسفاتجكا 

ذا نكؿ عف ذلؾ جاز لمساحب أف يطالبو بالتعكيض عف  أصبح ممتزما نتيجة ىذا القبكؿ التزاما صرفيا ، كا 
  كأساس دعكل التعكيض ىنا ىك المسؤكلية العقدية كالقاضيالضرر الذم لحؽ بو مف جراء عدـ تنفيذ االتفاؽ

 . ضكء االتفاؽ المبـر يقرر مسؤكلية المسحكب عميو كتحميمو دفع التعكيض على

إذا جرل العرؼ عمى الزاـ المسحكب عميو بالقبكؿ في بعض العمميات التجارية كاف : االستثناء العرفي-ج
ممزما بالقبكؿ بمكجب العرؼ كتؤسس دعكل التعكيض الناتجة عف الضرر الذم الحقو المسحكب عميو 

بالساحب بسبب الرفض  بعد اثبات العرؼ استنادا لنص المادة االكلى مكرر مف القانكف التجارم الجزائرم 
  التي جعمت العرؼ التجارم مصدرا يمجأ اليو القاضي في حالة غياب نص تشريعي

 شركط القبكؿ: ثالثا

أف الى جانب الشركط المكضكعية التي يستمزميا القانكف عمكما إلبراـ التصرفات القانكنية يشترط في القبكؿ 
: "  منيا عمى ما يمي3 ؽ ت ج حيث نصت الفقرة 405اليعمؽ عمى قيد أك شرط كىذا استنادا لنص المادة 

 "يككف القبكؿ بدكف قيد أك شرط 

 م يجب تكافرىا لصحة قبكؿ المسحكب عميو كهفحددتيا نفس المادة حيث شكميىة  اؿشركط أما بخصكص اؿ
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عمى السفتجة نفسيا حرصا عمى شكمية الكرقة التجارية كاعتبارىا مرآة لما تتضمنو مف  كتابة صيغة القبكؿ-1
التزامات فقد قرر المشرع أف تستمد كجكدىا القانكني مف ظاىر شكميا ، فاشترط أف يعبر المسحكب عميو عف 

.  إرادتو بالقبكؿ بكاسطة الكتابة كعمى ذات السفتجة تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية

 عف إرادة بصفة كاضحةأك أية عبارة أخرل مماثمة تكشؼ دكف " مقبكؿ" صيغة القبكؿ تتـ بتدكيف عبارة ك
" صالح لمقبكؿ"أك " سأدفع "أف يكتب ؾاالستحقاؽ ،  المسحكب عميو في القبكؿ كالتزامو بالكفاء في ميعاد 

يجكز أف يقع القبكؿ شفاىة ، كمتى تـ عمى ىذا النحك عد كعدا بالقبكؿ يمتـز المسحكب عميو بتنفيذه ، كال 
ذا نكؿ عد مسؤكال تجاه الساحب ككجب عميو التعكيض . ج .ت . ؽ 405/1كلقد أكضحت المادة  ،1كا 

لمة أخرل تماثميا ؾأك أم " مقبكؿ"يحرر القبكؿ عمى السفتجة ك يعبر عنو بكممة "عمى ىذا الشرط بقكليا 
 ." ك يككف ممضى مف المسحكب عميو ك أف مجرد إمضاء المسحكب عميو عمى السقتجة يعتبر قبكال منو

 اكتفىكلقد ،صيغة القبكؿ التي تكضع عمى السفتجة ال تككف ليا أية قيمة ما لـ يجرل تكقيعيا مف القابؿ
المشرع بمجرد تكقيع المسحكب عميو السفتجة العتبار ذلؾ قبكال منو دكف حاجة إلى إضافة عبارة أخرل ، 
إال أف في ىذه الحالة يجب كضع ىذا التكقيع عمى صدر السفتجة كعدـ كضعو عمى ظيرىا تمييزا لمقبكؿ 

عف التظيير عمى بياض الذم يكفي لحصكلو مجرد التكقيع عمى ظير السفتجة ، كىذا ما ذىبت إليو 
أك أم  (قبكؿ ـ) يحرر القبكؿ عمى السفتجة ك يعبر عنو بكممة" التى نصت عمى.ج.ت. ؽ405/1المادة 

لمة أخرل تماثميا كيككف ممضى مف المسحكب عميو ك اف مجرد إمضاء المسحكب عميو عمى السفتجة ؾ
 "يعتبر قبكال 

 التاريخ  -2

انت السفتجة مستحقة ؾ يمـز القبكؿ مف صدر منو دكنما حاجة لتأريخو، فال ضركرة لبياف تاريخ القبكؿ إذا 
 405/2إال أف المادة  ،الدفع في تاريخ معيف أك بعد مدة مف تاريخيا، ذلؾ ألف تاريخ االستحقاؽ محدد مسبقا

 :اشترطت تعييف تاريخ القبكؿ في حالتيف أكردتيما عمى سبيؿ الحصر ك ىما . ج.ت.ؽ

                                       
33،30 ص2001/2002 عتماني كريمة القبكؿ في السفتجة رسالة ماجستير كمية الحقكؽ جامعة الجزائر 1  
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انت السفتجة مستحقة الكفاء بعد مدة مف االطالع ألف حساب ىذه المدة ال يتأتى إال إذا قدمت إلى ؾ اذا -
، ك إذا لـ يؤرخ القبكؿ أصبحت السفتجة مستحقة الكفاء بعد انقضاء الميعاد  أرخياالمسحكب عميو فقبميا ك

  .المعيف فييا محسكبا مف تاريخ اإلنشاء

 العمة كاضحة في اشتراط تاريخ القبكؿ في نة،ك إذا تضمنت السفتجة شرط تقديميا لمقبكؿ في ميمة معي-
ىاتيف الحالتيف، ففي الحالة األكلى يككف تاريخ القبكؿ بداية لحساب تاريخ االستحقاؽ، أما في الحالة الثانية 

اف الحامؿ قد نفذ الشرط بتقديمو الكرقة لمقبكؿ في المدة المحددة، ؾفيمكف بمكجب تاريخ القبكؿ معرفة ما إذا 
أف إىمالو القياـ بالتزامو ىذا يؤدم إلى اعتباره ميمال ك إلى سقكط حقو  أـ أف تقديميا تـ خارج تمؾ المدة، إذ

ك في الحالتيف يؤرخ القبكؿ في اليـك الذم كقع فيو، إال أنو  .تجاه المظيريف ك الساحب الذم أكجد المقابؿ
يجكز لمحامؿ تأريخ القبكؿ بيكـ عرض السفتجة عميو ال بيـك كقكعو حماية لنفسو، ذلؾ أف الحامؿ قد يقدـ 

السفتجة لقبكؿ المسحكب عميو في اليكـ األخير مف الميعاد المحدد لمعرض، ك يحتمؿ أف يستعمؿ المسحكب 
عميو حقو في طمب عرض السفتجة عميو مرة ثانية في اليـك التالي لمعرض األكؿ، فمف مصمحتو أف يؤرخ 

ك إذا ما خال القبكؿ مف تاريخو فال يؤثر ذلؾ في ،القبكؿ بيـك العرض ال بيـك كقكعو حتى ال يعد ميمال
صحتو أك في صحة السفتجة، إال أنو يجب عمى الحامؿ حفظا لحقكقو في الرجكع عمى المظيريف ك الساحب 

 405/2أف يثبت ىذا اإلغفاؿ بمقتضى احتجاج يحرره في األجؿ القانكني، ك ىذا ما تضمنتو المادة 
 أنو قد تـ في اليكـ األخير مف" المسحكب عميو " ك القبكؿ بدكف بياف تاريخو يعتبر بالنظر لمقابؿ  .ج.ت.ؽ

كر في القبكؿ صحيحا ك يحتج بو في مكاجية الغير ؾاألجؿ المعيف لتقديـ السفتجة لمقبكؿ ك يعتبر التاريخ المذ
 1.ك عمى مف يدعي عدـ صحة التاريخ إثبات ما يدعيو

 قبكؿ الجزئي اؿ-3

  لممسحكب عميو أف يقصر قبكلو عمى جزء مف قيمة السفتجة ك بو يصبح الحامؿ دائنا لممسحكبالقانكف أجاز

عميو في حدكد الجزء الذم قبمو ك فيو براءة سائر المكقعيف مف الضماف في حدكد ىذا الجزء ك لقد أجازه 
يككف القبكؿ بدكف قيد أك شرط،  " : ما يمي حيث نصت عمى 3ؼ  405المشرع التجارم الجزائرم في مادتو 

 "ك لكنو يمكف لممسحكب عميو أف يحصره في جزء مف مبمغ السفتجة
                                       

36،35صالمرجع نفسو   عتماني كريمة  1  
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 الفرع الثاني آثار القبكؿ

 أنتج آثاره سكاء في عالقة الحامؿ يالساحب أك عالقتو   السالؼ ذكرىا شركط صحتواستكفى القبكؿمتى تـ 
 بالحامؿ كباقي المكقعيف 

 آثار القبكؿ في عالقة المسحكب عميو القابؿ بالساحب : أكال

قامت قرينة عمى أف ك اذا تـ القبكؿ صحيحا أصبح المسحكب عميو ىك الممتـز االصمي لمكفاء بقيمة السفتجة
القرينة في االثبات تختمؼ في العالقة بيف ق المسحكب عميو قد تمقى مقابؿ الكفاء مف الساحب، اال أف ىذ

الحامؿ ك المسحكب عميو عنيا في العالقة بيف المسحكب عميو ك الساحب، فيي في االكلى قرينة قاطعة ال 
 .ىي قرينة بسيطة يستطيع المسحكب عميو اثبات ؼتفبؿ اثبات العكس  أما بالنسبة لمعالقة الثانية 

كعميو فإذا تـ قبكليا مف المسحكب عميو   أف الساحب ك المظيريف ضامنكف قبكؿ السفتجة ك الكفاء بقيمتياكما
ترتب عمى ذلؾ براءة ذمة ىؤالء أم الساحب ك المظيريف مف التزاميـ تجاه الحامؿ بضماف القبكؿ ك يضمكا 

فمتى حصؿ القبكؿ اصبح جميع الممتزميف في مأمف مف رجكع الحامؿ عمييـ حتى تاريخ  . ضامني الكفاء
االستحقاؽ ، إال أف القانكف استثنى مف ىذا الحكـ حالة إفالس المسحكب عميو القابؿ أك تكقفو عف دفع ديكنو 

 قيمة ، فاالفالس يعتبر رفضا أمأك حجز أمكالو دكف جدكل قبؿ تاريخ االستحقاؽ اذ يفقد القبكؿ عندئذ 
لمقبكؿ ك يؤدم الى سقكط األجؿ ألف القبكؿ مف ضمانات الكفاء ك االفالس يقمؿ مف كجكده ، كال يختمؼ 

الحكـ اذا حصؿ االفالس قبؿ القبكؿ الف االفالس يحكؿ بيف المسحكب عميو ك القبكؿ ك تغؿ يده عف ادارة 
ما ىك األمر في حالة االمتناع عف ؾأمكالو  حيث يككف لمحامؿ حؽ الرجكع في الحاؿ عمى سائر المكقعيف 

كال يمكف أف يقاس عمى ىذه الحاالت التي جاءت عمى سبيؿ االستثناء حالة فقداف المسحكب عميو  القبكؿ
  . 1ألىميتو بعد القبكؿ إذ يعد قبكلو صحيحا ، كيجب عمى الحامؿ أف ينتظر ميعاد االستحقاؽ لممطالبة بالكفاء

 يمتـز المسحكب عميو القابؿ بتعيده بدفع قيمة السفتجة في تاريخ االستحقاؽ تجاه حممة الكرقة ك تجاه ك
إف القبكؿ يمـز المسحكب عميو بأف يدفع مبمغ " عمى .ج.ت.ؽ407/1الساحب أيضا ، كلقد نصت المادة 

  . " السفتجة في االستحقاؽ

                                       
 59،58صالمرجع نفسو  عتماني كريمة  1
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الحامؿ  بلعالقة  المسحكب عميو القابؿ  آثار القبكؿ بالنسبة :ثانيا

تجة، فال يككف لو قبؿ ىذا الميعاد اال حؽ ؼاذا كاف تممؾ الحامؿ لمقابؿ الكفاء ال يككف اال كقت استحقاؽ الس
تجة يجعؿ الحامؿ مالكا ليذا المقابؿ مف كقت ىذا القبكؿ ال مف ؼلمس احتمالي عميو، فقبكؿ المسحكب عميو

تاريخ االستحقاؽ، اءذ يجمد لدل المسحكب عميو لصالح حامؿ السغتجة المقبكلة، كمف ثـ ال يجكز لممسحكب 
 عميو القابؿ أف يرده لمساحب، أك أف يجرم المقاصة بينو ك بيف الديف الذم قد يككف لو في ذمة الساحب 

تجة قبكال جزئيا، فيتأكد حؽ الحامؿ عمى مقابؿ الكفاء بنسبة لمجزء المقبكؿ، ؼإذا قبؿ المسحكب عميو السك
كليس لممسحكب عميو أف يتصرؼ فيو، أما بالنسبة لمجزء الباقي غير المقبكؿ يككف لمحامؿ حؽ احتمالي 

 ٠عميو، ال يتأكد إال في تاريخ االستحقاؽ 
تجة ؼ القبكؿ في ذمة المسحكب عميو القابؿ التزاما صرفيا جديدا لمصمحة كؿ حامؿ بدفع قيمة السشئيف- ب

تجة، أما المسحكب عميو ال يعتبر ؼقبؿ القبكؿ كاف الساحب ىك المديف األصمي في السؼفي تاريخ االستحقاؽ 
، أما بعد القبكؿ يصبح  الحامؿكال مدينا شخصيا بقيمتيا، كال تكجد رابطة قانكنية بينو ك بيف ىا طرفا في

تجة باعتباره مدينا أصميا كبالتالي يتعيف ؼالمسحكب عميو ممتزما التزاما صرفيا تجاه الحامؿ بكفاء قيمة الس
 ٠عمى الحامؿ أف يطالب المسحكب عميو أكال بالكفاء في مكعد االستحقاؽ 

 ; مف أىـ ما يترتب عمى اعتبار المسحكب عميو مدينا أصميا لمحامؿ بمجرد قبكلو
ال يجكز لو أف يتمسؾ في مكاجية ىذا األخير بسقكط حقو بسبب اإلىماؿ، ألف ىذا الدفع مقرر لمضامف -

دكف المديف األصمي كىذا ما يفسر أيضا انقضاء جميع الحقكؽ الناشئة عف السغتجة نتيجة لمكفاء الذم يقـك 
  .عميو المسحكب بو

في حالة قبكؿ السفتحة قبكال جزئيا ال يحؽ لمحامؿ أف يرجع عمى المسحكب عميو بدعكل الصرؼ إال في 
 1حدكد الجزء المقبكؿ، أما بالنسبة لمجزء الباقي ال يحؽ لمحامؿ المطالبة بو إال بدعكل ممكية مقابؿ الكفاء

 :اآلثار المترتبة عف رفض القبكؿ:الفرع الثالث 

إذا رفض التكقيع بالقبكؿ ألنو غير مديف لمساحب، أك أنو ال  يعتبر المسحكب عميو ممتنعا عف القبكؿ في 
ذا عمؽ قبكلو عمى شرط إ .ب ،كما يعتبر في حكـ رفضيريد أف يرتبط بقبكلو رغـ قياـ مديكنيتو قبؿ الساح

                                       
63،62 ص نفس المرجع عتماني كريمة   1  
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 منيا عمى ما 3 ؽ ت ج حيث نصت الفقرة 405 استنادا لنص المادة اف ىذا الشرط كاقفا أك فاسخاؾسكاء 
 1/ 408لمادة ؿ استنادا، أك قبؿ السفتجة ثـ شطب قبكلو قبؿ ردىا ك "يككف القبكؿ بدكف قيد أك شرط : " يمي
إذا كضع المسحكب عميو صيغة القبكؿ عمى السفتجة ثـ شطبيا قبؿ  " : حيث نصت عمى ما يمي ج .ت.ؽ

،كيعتبر في حكـ لـ يثبت خالفو ترجيع السفتجة، عد القبكؿ مرفكضا ك يعد التشطيب كاقعا قبؿ ترجيع السند ما
 4 /405 ما نصت عميو المادة الرفض كذلؾ تعديؿ بعض البيانات أك الشركط المدرجة في السفتجة كىذا 

ؿ تعديؿ آخر يحدثو القبكؿ في البيانات الكاردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض ؾك" ج بقكليا .ت.ؽ
 ،كنفس الشيئ بالنسبة لمجزء المرفكض في القبكؿ الجزئي" لمقبكؿ

 التي تشمؿ عمييا باإلمضاءاتيكتفي أف اف لمحامؿ الخيار بيف ؾذا امتنع المسحكب عميو عف القبكؿ كا  
 ينتظر حمكؿ ميعاد االستحقاؽ ليطالب كتكقيع الساحب ك المظيريف ك الضامنيف االحتياطييف،ؾالسفتجة 

 .ىؤالء بأداء قيمة السفتجة 

 فيرجع عدـ انتظار حمكؿ أجؿ االستحقاؽ ألنو يسقط بالرفض ،كما يجكز لمحامؿ في حالة رفض القبكؿ  
عمى الساحب كباقي المكقعيف الضامنيف لمطالبتيـ باستيفاء مبمغ السفتجة بعد اثبات االمتناع عف القبكؿ عف 

 : ؽ ت جحيث نصت عمى مايمي 427طرسؽ المحضر القضائي استنادا لممادة 

االحتجاج لعدـ القبكؿ أك )تابة الضبط ؾيجب إثبات االمتناع عف القبكؿ أك االمتناع عف الدفع بإجراء مف "
يحرر االحتجاج لعدـ القبكؿ أك الكفاء بكاسطة إجراء لدل "ج بأف .ت. ؽ441ك تضيؼ المادة  ( "عدـ الكفاء

فاالحتجاج يعتبر إجراء ضركرم ال غنى عنو  " تابة الضبط ك تترؾ نسخة حرفية منو لممسحكب عميوؾ
نصت عمى حيث .ج.ت.ؽ 444دتو المادة ؾرجكع ال تقـك مقامو أية كرقة أخرل ىذا ما أاؿ  لممارسة حؽ

ال يقـك مقاـ االحتجاج أم إجراء آخر يصدر عف حامؿ السفتجة فيما عدا األحكاؿ المنصكص عمييا  ":مايمي 
 4281 ك 420في المادة 

  

                                       
تجدر االشارة في ىذا المقاـ الى أف تحرير االحتجاج أصبح مف مياـ المحضريف القضائييف كليس كتابة ضبط المحكمة كما كاف عميو الشأف مف قبؿ  1

 . كغيرىا كاستبداؿ عبارة  كتابة الضبط بعبارة المحضر القضائي441ك427كعميو نتمنى أف يتـ تعديؿ نصكص المكاد
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 الضماف االحتياطي : المطاب الرابع

 مقابؿ الكفاء كالقبكؿ الى جانب السفتجةيعتبر الضماف االحتياطي مف الضمانات الخاصة لمكفاء بقيمة 
 كفيالن يضمنو في الكفاء بقيمتيا، كقد يطمب المكقعيف عمى السفتجةكالتضامف، فقد يقدـ أحد الممتزميف 

 عدـؿ تقديـ كفيالن لمكفاء بقيمتيا،  السفتجةالمستفيد األكؿ أك أحد المظيريف أك الحامؿ األخير ممف تمقى منو 
 ، كقد نظـ المشرع الجزائرم االحكاـ  عمى الكفاء، فيطمب منو تقديـ كفيؿسندثقة في قدرة مف يتمقى منو اؿ

  ؽ ت ج كعمى ضكئيا سنتناكؿ االحكاـ الخاصة بو409المتعمقة بالضماف االحتياطي  في المادة  

 تعريؼ الضماف االحتياطي كشركطو: الفرع األكؿ

 تعريؼ الضماف االحتياطي: أكال

 كمو سفتجة يقدميا شخص يضمف بمقتضاىا دفع مبمغ اؿسند كفالة اللتزاـ ثابت في اؿ ىك  الضماف االحتياطي
كيعتبر الضماف االحتياطي نظامان صرفيان خالصان ال يقع إال إذا كاف ىناؾ التزامان صرفي لذلؾ ال  أك بعضو

يرد الضماف االحتياطي إال عمى كرقة تجارية، فإذا كرد عمى كرقة أك سند ال يعدا مف قبيؿ األكراؽ التجارية، 
 .1 فإنو يعتبر كفالة عادية تخضع ألحكاـ القانكف المدني

 شركط الضماف االحتياطي:ثانيا 

 .نتناكليا تباعا، كشركط شكمية  كمحموىناؾ شركط مكضكعية تتعمؽ بأشخاص الضماف االحتياطي

 الشركط المكضكعية-1

 الشركط المتعمقة باألطراؼ-أ

 يشترط لصحة الضماف االحتياطي مايشترط لصحة االلتزاـ عمكما مف تكافر االىمية كصحة التراضي، 

                                       
187  ص 1993، دار النيضة العربية –األكراؽ التجارية –  محمكد سمير الشرقاكم  1  
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 كالساحب أك المظير أك المسحكب عميو القابؿ سفتجةيجكز أف يككف الضماف االحتياطي عف أم ممتـز باؿك
 يجب أف يحدد الضامف  كأك ضامف احتياطي آخر  كيعتبر الضامف االحتياطي في مركز المضمكف

االحتياطي شخص مف يضمنو عمى كجو الدقة فإذا لـ يقـ بيذا التحديد اعتبر الضماف حاصالن لمساحب، 
ال اعتبر الضماف  ؽ ت ج حيث ف5  ؼ 409استنادا لممادة  نص يذكر في الضماف اسـ المضمكف، كا 

 .حاصالن لمساحب

،  يتعمؽ بسفتجةيشترط فيمف يتدخؿ كضامف احتياطي أف يككف أىالن لاللتزاـ الصرفي، طالما أف الضمافك
 مف نفس المادة حيث نصت 2سفتجة استنادا لمفقرة  الضماف مف أم شخص كلك كاف ممف كقعكا اؿكيجكز

اعتبر المشرع  ؼ " كيككف الضماف مف الغير أك حتى مف أحد المكقعيف عمى السفتجة: " عمى ما يمي 
  الضماف االحتياطي الصادر ممف كقعكا الكمبيالة ضمانة جديدة لمحامؿ، كما لك كقع أحد المظيريف الجزائرم

كضامف احتياطي لصالح الساحب أك المسحكب عميو القابؿ، ألف الحامؿ الميمؿ الذم يسقط حقو في الرجكع 
عمى المظيريف يحتفظ بحقو في الرجكع عمى المديف األصمي كىك الساحب أك المسحكب عميو القابؿ، كبالتالي 

 .يحتفظ الحامؿ الميمؿ بحقو في الرجكع عمى ىذا المظير باعتباره ضامنان احتياطيان لممديف األصمي

 الشركط المتعمقة بالمحؿ -ب

محؿ الضماف ىك المبمغ النقدم الثابت في السفتجة ،كيجكز أف ينصب الضماف عمى جزء فقط مف المبمغ 
إف دفع مبمغ السفتجة : " ؽ ت ج حيث نصت عمى ما يمي 1 ؼ 409الثابت في السفتجة استنادا لممادة 

 "يمكف أف يضمنو كميا أك جزئيا ضامف احتياطي 

 الشركط الشكمية-2

 409ة  متصمة بيا، كفي ذلؾ تنص الماد كرقة أكلى متف السفتجة الضماف االحتياطي يجب أف يتـ كتابة ع
كيجب أف يكتب الضماف االحتياطي عمى نفس السفتجة أك الكرقة المتصمة بيا :"  ؽ ت ج عمى ما يمي 2ؼ 

صيغة معينة لمضماف االحتياطي، فكؿ عبارة تدؿ عمى  يشترط القانكف  كلـأك سند يبيف فيو مكاف صدكره 
 .  أك أية عبارة أخرل تفيد ىذا المعنى(ضماف احتياطيؾ مقبكؿ) حصكلو تكفي كعبارة
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 يكفي مجرد تكقيع الضامف، أما إذا كاف كفي ىذه الحالة، سفتجة ،  يككف عمى صدر اؿ الضامف كقعت ك
التكقيع بالضماف االحتياطي صادران مف الساحب أك المسحكب عميو فإنو يجب أف يككف عمى ظيرىا كأف 

 كفي ذلؾ تنص ،س في تكقيع الساحب أك المسحكب عميوبيؤدم بعبارة لمضماف االحتياطي حتى ال يقع ؿ
 عمى  الكفاءمف مجرد تكقيع ضامفاالحتياطي  الضماف كيعتبر "   ؽ ت ج عمى ما يمي 5 ؼ409المادة 

، كما يجب كتابة كتعييف اسـ المكقع "  المسحكب أك مف الساحبسغتجة إال اذا كاف صاحب التكقيعصدر اؿ
ال اعتبر الضماف كاقع لفائدة الساحب كىذا ما أكدت عميو المادة  كبجب أف "  بنصيا 6 ؼ 409المضمكف كا 

ال عد لمساحب  ،كفي ىذه الحالة يحؽ لمحامؿ كباقي المكقعيف "يذكر في الضماف االحتياطي اسـ المضمكف كا 
 .الرجكع عميو

 : آثار الضماف االحتياطي: الفرع الثاني 
الضامف االحتياطي يعتبر كفيالن متضامنان عف الممتـز المضمكف، حيث يمتـز الضامف االحتياطي بالكيفية التي 

كيمتـز ضامف الكفاء بكؿ ماالتـز بو : "  عمى ما يمي 7 ؼ 409 حيث نصت المادة التـز بيا المضمكف
كيتضح أثار الضماف االحتياطي بناء عمى عالقة الضامف االحتياطي بالمضمكف، كعالقتو "المضمكف 

 .بالحامؿ، كعالقتو بالممتزميف اآلخريف

 :العالقة بيف الضامف االحتياطي كالممتـز المضمكف :أكال
ذا أكفى الضامف االحتياطي  لمضامف االحتياطي ذات الحقكؽ المقررة لمممتـز المضمكف كعميو التزاماتو، كا 
بقيمة الكمبيالة كاف مف حقو الرجكع عمى المضمكف بإحدل دعكييف، إما بالدعكل الشخصية الناشئة عف 

ما بدعكل الحمكؿ كىي دعكل صرفية يحؿ فييا الضامف االحتياطي محؿ الحامؿ الذم تمقى منو  الكفالة، كا 
قيمة السفتجة  الضامف االحتياطي دفعإذا : "  الفقرة االخيرة عمى ما يمي 409، كقد نصت المادة السفتجةقيمة

 "يكتسبالحقكؽ الناتجة اتجاه المضمكف كالممتزميف االحقيف لو بمقتضى السفتجة 

مف المفركض أف يككف التزاـ الضامف االحتياطي التزامان تابعان اللتزاـ المضمكف في الصحة كالبطالف كما أنو 
ألف الضامف كفيؿ، فال يككف التزاـ الكفيؿ صحيحان إال إذا كاف التزاـ المكفكؿ صحيحان كمع ذلؾ فإف التزاـ 

الضامف االحتياطي يككف صحيحان كلك كاف التزاـ المضمكف باطالن لنقص أىميتو أك انعداـ إرادتو أك غير ذلؾ 
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 عمى 8 ؼ 409الؿ التكقيعات، كفي ذلؾ تنص المادة ؽما عدا البطالف لعيب في الشكؿ تطبيقان لمبدأ است
 صحيحان كلك كاف االلتزاـ الذم ضمنو باطالن ألم سبب آخر غير عيب في كفاءيككف التزاـ ضامف اؿ"مايمي 
 يتضح مف ذلؾ أف التزاـ الضامف االحتياطي يعتبر التزامان صرفيان مستقالن عف العالقة بيف المضمكف "الشكؿ

كالضامف االحتياطي، كبالتالي يككف التزاـ ىذا األخير صحيحان كلك كاف االلتزاـ الذم ضمنو باطالن ألم 
 .في السفتجة سبب، كال يستثني مف ذلؾ إال إذا كاف العيب شكميان أم ظاىران 

 ؿالعالقة بيف الضامف االحتياطي كالحاـ:ثانيا
 : كتتمثؿ فيما يمي 
 .ال يجكز لمضامف االحتياطي أف يحتج عمى الحامؿ إال بالدفكع التي يجكز لممضمكف تكجيييا إليو-1

 الضامف االحتياطي لممظير يستطيع أف يتمسؾ بإىماؿ الحامؿ إذا لـ يخطره باالحتجاج شخصيان، حتى -2
كلك كاف قد أخطر المظير المضمكف 

ال يجكز لمضامف االحتياطي أف يتمسؾ في مكاجية الحامؿ بالدفع بالتجريد، أم بكجكب الرجكع عمى - 3
المضمكف قبؿ الرجكع عميو، كما يمتنع عميو التمسؾ بالدفع بالتقسيـ أم تقسيـ الديف بينو كبيف المضمكف، 

 .ألنو متضامف بالكفاء

 : العالقة بيف الضامف االحتياطي كالممتزميف اآلخريف -ثالثا
 : لمحامؿ، كاف لو الرجكع عمى المكقعيف  عمى النحك التاليسفتجةإذا أكفى الضامف االحتياطي بقيمة اؿ

إذا كاف ضامنان لمساحب فال رجكع لمضامف االحتياطي إال عمى الساحب أك المسحكب عميو الذم تمقى  -1
 .مقابؿ الكفاء

إذا كاف ضامنان ألحد المظيريف كاف لو الرجكع عمى ىذا المظير كغيره مف المظيريف السابقيف الضامنيف  -2
 .ليذا المظير دكف المظيريف الالحقيف، كيرجع عمى الساحب كالمسحكب عميو القابؿ
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إذا كاف ضامنان لممسحكب عميو القابؿ فميس لو الرجكع إال عمى الساحب في حالة عدـ إثبات الساحب  3–
 .كجكد مقابؿ الكفاء لدل المسحكب عميو

 مقابؿ الكفاء: المطمب الرابع

،فيي أداة لتسديد ديف ناتج عف عالقة مديكنية بيف  الكفاء بالسفتجةمقابؿ الكفاء ضمانو مف ضمانات  يعتبر
 ، كقد نظـ المشرع الجزائرم  كجكد عالقة مديكنيةفال يتـ التعامؿ بيا إال بناء عمى الساحب كالمسحكب عميو

 . ؽ ت ج  ،كعمى ضكئيا سنتناكؿ دراستو395األحكاـ الخاصو  بو في المادة  
 الفرع األكؿ تعريؼ مقابؿ الكفاء كشركطو

 تعريؼ مقابؿ الكفاء: أكال
 مقابؿ الكفاء ىك الديف النقدم الذم يككف لمساحب قبؿ المسحكب عميو بمكجب عقد خاضع لمقكاعد    

 الخ.....بمعنى ناتج عف عالقة سابقة لنشكء السفتجة كأف تككف عممية بيع بضاعة أك قرض ،العامة 

ذكره  ك ىك يمثؿ العالقة األصمية بيف الساحب ك   ك مقابؿ الكفاء ىك أساس نشأة السفتجة كما سبؽ
 كقد سعى المشرع لحماية  ،1المسحكب عميو كالتي تبرز تكجيو األمر مف األكؿ إلى الثاني لدفع السفتجة

الكفاء ممكا لو كسيؿ عميو إثبات كجكد مقابؿ الكفاء لدل المسحكب   الحامؿ، فجعؿ مقابؿ مصمحةكرعاية
  يواعتبر القبكؿ قرنية قاطعة عمى كجكده لدؼعميو، 

                            شركط مقابؿ الكفاء                                         : ثانيا 

 

يجب أف تتكفر في مقابؿ الكفاء شركط حتى يصح أف يككف مقابال لمكفاء بقيمة السفتجة  كقد تضمنت ىذه 
يككف مقابؿ الكفاء مكجكدا عند استحقاؽ دفع السفتجة  إذا كاف : " بقكليا (ج.ت.ؽ) 2/395الشركط المادة 

، مف خالؿ "المسحكب عميو مدينا لمساحب أك لمف سحبت لحسابو بمبمغ يساكم عمى األقؿ مبمغ السفتجة  
: ذلؾ يمكف إجماؿ ىذه الشركط كما يمي

. كجكب كجكد الديف في تاريخ االستحقاؽ-1

                                       
 .73  ص   ،المرجع السابؽ  بمعيساكم محمد الطاىر،  1

https://www.blogger.com/null
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حيث أنو مف الضركرم أف يككف ديف الساحب مكجكدا لدل المسحكب عميو في تاريخ االستحقاؽ، كال  أىمية 
في ذلؾ لطبيعة ديف الساحب قبؿ المسحكب عميو أك مصدره، فمك كاف الساحب دائنا لممسحكب عميو، كقت 

. إنشاء السفتجة، ثـ زاؿ الديف قبؿ االستحقاؽ، اعتبر مقابؿ الكفاء غير مكجكد
إف اليدؼ مف ىذا الشرط ىك تمكيف المسحكب عميو مف الكفاء بقيمة السفتجة  في تاريخ استحقاقيا، كعميو 

نما العبرة بكجكده في تاريخ االستحقاؽ  . فال أىمية لعدـ كجكد مقابؿ الكفاء كقت إنشاء السفتجة ، كا 
. أف يككف محؿ الديف مبمغا مف النقكد- 2

بمعنى أنو يجب أف يككف محؿ ديف الساحب لممسحكب عميو مبمغا نقديا، كال يجكز أف يككف محؿ الديف شيئا 
آخر غير النقكد، كىذا الشرط ىك نتيجة حتمية لككف السفتجة ال تمثؿ إال دينا بمبمغ مف النقكد، دكف االعتداد 
بمصدر الديف، كمع  ذلؾ قد نجد أحيانا أف  مقابؿ  الكفاء  قد ينشأ عف بضاعة    باعيا الساحب لممسحكب 

عميو،        فيككف مصدر مقابؿ الكفاء في ىذه الحالة ىك البضاعة، بينما مقابؿ الكفاء ذاتو ىك الثمف 
. النقدم ليذه البضاعة

. يجب أف يككف الديف مستحؽ األداء في ميعاد استحقاؽ السفتجة- 3
ال يكفي لكجكد مقابؿ الكفاء أف يككف الديف مكجكدا في ذمة المسحكب عميو في ميعاد االستحقاؽ، بؿ يجب 

أيضا أف يككف مستحؽ األداء في ىذا الميعاد، فإذا كاف ديف المسحكب عميو مستحؽ األداء، يعد ميعاد 
. استحقاؽ السفتجة،كاف لمحامؿ أف يعتبر ىذا المقابؿ غير مكجكد

. يجب أف يككف الديف مساكيا عمى األقؿ لمبمغ السفتجة- 4
يشترط في مقابؿ الكفاء أف يككف كافيا لسداد قيمة السفتجة، كعميو فال يمتـز المسحكب عميو في الكفاء، إذا 
كاف مقابؿ الكفاء أقؿ مف قيمة السفتجة، كبالتالي اعتبر مقابؿ الكفاء غير مكجكد، لكف لممسحكب عميو أف 
يقبؿ السفتجة جزئيا، كأف يمجأ بعد ذلؾ إلى كفائيا كفاء جزئيا، في حدكد مقابؿ الكفاء الجزئي المتكفر لديو، 

 .كليس لمحامؿ أف يرفض ذلؾ، كلكف يحؽ لو الرجكع عمى الضامنيف اآلخريف كمطالبتيـ بالمبمغ 
 ممكية مقابؿ الكفاء: الفرع الثاني 

 نتناكؿ في ىذا الفرع  اساس انتقاؿ حؽ مقابؿ الكفاء اكال بعد ذلؾ نتناكؿ تاريخ انتقاؿ ىذا الحؽ
 اساس انتقاؿ ممكية مقابؿ الكفاء:أكال 
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فرأل البعض أف ىذا الحؽ يستند , الفقو حكؿ األساس الذم يقـك عميو حؽ ممكية الحامؿ لمقابؿ الكفاء اختمؼ
كبما أف مقابؿ ,الي فكرة الحكالة أم تنازؿ الساحب عف دينو الي مدينو قبؿ المسحكب عميو إلي المستفيد 

كيصبح الحامؿ تمقائيا مالكا ,الكفاء يرتبط بالسفتجة فإف التنازؿ عنيا لممستفيد معناه التنازؿ عف مقابؿ الكفاء 
ليذا المقابؿ مف كقت تسممو السند 

بينما أرجعو جانب أخرم مف الفقو إلي فكرة النيابة الناقصة فجكىر السفتجة ىك إنابة أك تعكيض مف الساحب 
ف كاف القبكؿ يبدك ضركريا مف قبؿ المسحكب عميو فألنو ,في الكفاء لممستفيد  (المسحكب عميو )الي مدنيو  كا 

فاف , كعمي ذلؾ فانو باألمر  الصادر مف الساحب الي المسحكب عميو,كأم إنابة يشترط مكافقة المديف 
لكنو يستطيع الرجكع عمى ,المستفيد مف السفتجة يأخذ مكاف الساحب أم يصبح مالكا لمقابؿ السفتجة 

. المسحكب عميو  إذا ما إضطر ىذا الساحب الي دفع قيمة السفتجة عند حمكؿ أجؿ االستحقاؽ 

غير أف الخالؼ قائـ حكؿ إعتبار حؽ الحامؿ عمى مقابؿ الكفاء كحؽ ممكية ألف السفتجة التي تستحؽ في 
كذلؾ ألف مقابؿ الكفاء ,أجؿ معيف يستطيع الساحب فييا أف يتصرؼ في مقابؿ الكفاء إلي غاية حمكؿ األجؿ 

ليس شرطا لصحة السفتجة  كمف ثـ ال يككف الساحب مسؤكال عف إيجاد ىذا المقابؿ إال عند حمكؿ أجؿ 
فإذا أكجده فإنو يستطيع التصرؼ فيو دكف أف يحتج الحامؿ في مكاجيتو عمي أنو تصرؼ في , اإلستحقاؽ 
. ماؿ الغير 

فذلؾ يعتبر دفعا ,كما أف القضاء يرل بأنو إذا قاـ المسحكب عميو غير القابؿ بالكفاء بقيمة السفتجة لمساحب 
صحيحا كيسرل في مكاجية الحامؿ ماداـ ىذا األخير لـ يؤكد حقو عمي مقابؿ الكفاء عف طريؽ إخطار 

المسحكب عميو كالتنبيو عميو بعدـ المقابؿ لمساحب بؿ أف القضاء المعاصر يذىب كذلؾ إلى أف مجرد عمـ 
كما ال يرل القضاء ,المسحكب عميو بسحب السفتجة ال يكفي لتجميد أك لتككؿ مقابؿ الكفاء لصالح الحامؿ 

. مانعا في إنقضاء مقابؿ الكفاء عف طريؽ المقاصة بيف الساحب ك المسحكب عميو

ك نتجة لذلؾ إتجو البعض األخر مف الفقو إلى إعتبار مقابؿ الكفاء كحؽ إمتياز كليس حؽ ممكية يقـك بكقاية 
األمر الذم يفسر حؽ ,الحامؿ مف الخضكع إلى قسمة غرماء في حالة إذا أفمس الساحب أك المسحكب عميو 

كمف ناحية أخرل إمكانية أك قدرة الساحب في التصرؼ في ىذا المقابؿ ,الحامؿ عمى مقابؿ الكفاء مف ناحية
إلى غاية حمكؿ أجؿ اإلستحقاؽ بينما رأل جانب أخرم مف الفقو الى أف إصطالح ممكية مقابؿ الكفاء غير 
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كما يرل ىذا ,فال يككف الديف محال لمممكية ,دقيؽ كأنكر عمى الحامؿ حؽ ممكية مقابؿ الكفاء ألنو ديف نقدم 
الجانب مف الفقو أف حؽ الحامؿ في ىذا الشأف يعد مف قبيؿ حؽ الدائنية كيككف الحامؿ بمثابة دائف عادم 

ف كاف يتمتع بضماف مفرز ذاتيا  . كا 

إذف فالمسألة ال تتعمؽ بحؽ ممكية أك بحؽ إمتياز كال ىي مف طبيعة األكراؽ التجارية  بؿ المسألة أىـ مف 
ذلؾ ك مكانيا في القانكف الخاص فيي مسألة ضماف الديكف كالتي بمقتضاىا يكافؽ المشرع كيبسط القضاء 

. 1حمايتو عمى بعض الحقكؽ العادية الجديرة بالحماية دكف أف ترقى تمؾ الحماية إلى مستكم اإلمتياز

 تاريخ انتقاؿ ممكية مقابؿ الكفاء:ثانيا 

 ..." .يككف مبمغ الكفاء مكجكدا عند استحقاؽ السفتجة"  ؽ ت ج عمى ما يمي 2 ؼ395تنص المادة 
 

انطالقا مف نص ىذه المادة نستنتج أف المشرع الجزائرم لـ يشترط كجكد مقابؿ الكفاء إال عند تاريخ 
اإلستحقاؽ كىك يستنتج منو أف ممكية مقابؿ الكفاء تبقى في ذمة الساحب كال تنتقؿ الى المستفيد إال عند تاريخ 

 اإلستحقاؽ
تنقؿ ممكية مقابؿ الكفاء قانكنا الي حممة السفتجة ":  نفس المادة تنص عمى ما يمي مف 3 الفقرة في حيف أف
 كىذا معناه أف ممكية مقابؿ الكفاء تنتقؿ الى المستفيد كباقي الحممة اعتبارا مف تاريخ انتقاؿ "المتعاقديف 

 .السفتجة الييـ فال يبقى في ذمة الساحب

 ينتقؿ الحؽ في  تممؾ مقابؿ الكفاء إلى كعميو ىؿ نعتمد عمى الفقرة الثانية أـ عمى الفقرة الثالثة ؟ فيؿ 
الحامؿ  مف يـك سحب السفتجة لصالحو اك مف يـك حمكؿ أجؿ اإلستحقاؽ ؟  

يظير أىمية اإلجابة عف ىذا السؤاؿ في حالة ما إذا أفمس الساحب بعد سحب السفتجة كقبؿ حمكؿ أجؿ 
كاف .اإلستحقاؽ فإذا حؽ الحامؿ عمى مقابؿ الكفاء ينتقؿ إليو مف يـك سحب السفتجة أك تظييرىا لصالحيا 

كدكف أف يدخؿ يدينو في , معنى ذاؾ أف يستأثر الحامؿ كحده بمقابؿ الكفاء دكف أف يزاحمو دائني المفمس
فإف إفالس الساحب قبؿ ,أما إذا كاف حقو عمى مقابؿ الكفاء ال ينتقؿ مف يـك حمكؿ أجؿ اإلستحقاؽ ,التفميسة 

                                       
  .65،64ص، المرجع السابؽ  نادية فضيؿ ، األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم،   1
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كأف يتقدـ بدينو في التفميسة كيتقاسـ ,حمكؿ ىذا الحؿ يترتب عميو أف يصبح دائنا عاديا كسائر الدائنيف 
. حصيمتيا مع الدائنيف األخريف بطريقة قسمة الغرماء

 : يفرؽ بيف حالتيف1932كقد كاف الفقو الفرنسي قبؿ سنة 

أف يككف الحامؿ قد قدـ السفتجة لممسحكب عميو كقبميا قبؿ إفالس الساحب كفي ىطو الحالة :الحالة األكلى
يككف لمحامؿ عمى مقابؿ الكفاء حؽ مانع ال يزاحمو فيو أحد كال يتأثر بإفالس الساحب  

أال يككف المسحكب عميو قد قبؿ السفتجة قبؿ إفالس الساحب ككاف الفقو الفرنسي يرل أف :الحالة الثانية 
مقابؿ الكفاء يظؿ في ىذه الحالة مف حؽ الساحب كيتأثر الحامؿ بإفالس الساحب كيتقدـ بدينو بالتفميسة بينما 
القضاء الفرنسي لـ يكف يفرؽ بيف ىذيف الحالتيف ككاف يرل أف لمحامؿ حؽ مانعا عمى مقابؿ الكفاء مف يـك 

ككاف الفقو ينتقد القضاء عمى أنو ال يستند نص , إنتقاؿ السفتجة إليو سكاء قبميا المسحكب عميو اك لـ يقبميا 
 1932لكف المشرع الفرنسي تدخؿ لحسـ ىذا الخالؼ فأخذم برأل القضاء كألصدر قانكنا سنة , قانكني 

 مف القانكف التجارم قضى فييا بأف ممكية مقابؿ الكفاء تنتقؿ قانكنا 116أضاؼ بو فقرة ثالثة إلى المادة 
كمعنى ذلؾ أف حؽ الحامؿ في ممكية مقابؿ الكفاء ينتقؿ إليو مف يـك إنتقاؿ السفتجة إليو , لمحممة المتتابعيف

سكاء قبميا المسحكب عميو أك لـ يقبميا قبؿ إفالس الساحب  ,

كقد إنتقد بعض الفقياء الفرنسييف نص ىذه الفقرة الثالثة المضافة عمى أساس مقابؿ الكفاء قد ال يكجد إال عند 
حمكؿ أجؿ اإلستحقاؽ فكيؼ يتممكو الحاممة المتتابعكف قبؿ أف يكجد ؟كرأل ىذا الجانب الفقيى أف صحة 

كلألطرؼ ,المعنى أف يقاؿ أف حامؿ السفتجة عند حمكؿ أجؿ اإلستحقاؽ لو حؽ مانعا عمى مقابؿ الكفاء 
المعنية أف تتفؽ عمى غير ذلؾ  

أما المشرع الجزائرم فقد قرر أف ممكية مقابؿ الكفاء تنتقؿ مف يـك سحب السفتجة أك مف يـك تظييرىا لمحامؿ 
 مف القانكف التجارم كالتي تشيو إلى حد كبير عبارة 395بدليؿ العبارة التي جاءت في الفقرة الثالثة مف المادة 

 مف القانكف التجارم الفرنسي إذ نصت عمى ما يمى ؛ تنتقؿ ممكية مقابؿ الكفاء 116الفقرة الثالثة مف المادة 
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قانكنيا إلى حممة السفتجة المتعاقديف ؛ كنشير إلى النص الفرنسي يذكر عبارة الحممة المتتابعيف  كىي العبارة 
 1األصح 

 الفرع الثالث قرينة كجكد مقابؿ الكفاء لدل المسحكب عميو القابؿ

القكاعد العامة أف مف يدعي كجكد مقابؿ الكفاء لدل المسحكب عميو يقع عميو عبء إثبات ذلؾ، كقد تقضي 
يككف إثبات كجكد مقابؿ الكفاء مف مصمحة الساحب كذلؾ ألجؿ دفع  دعكل المسحكب عميو ضده کكنو دفع 
قيمة السفتجة عمى المكشكؼ، كما يمكنو ذلؾ مف التمسؾ بإىماؿ الحامؿ إذا ما اخؿ بااللتزامات المفركضة 
ذا امتنع المسحكب عميو عف الكفاء بالرغـ مف كجكد مقابؿ الكفاء لديو  عميو في المطالبة بقيمة السفتجة ،كا 

 لمساحب الرجكع عميو بقيمة مقابؿ الكفاء مع التعكيض ،كتمكف ضركرة إثبات الحامؿ لكجكد مقابؿ الكفاء زجا
 حيث إذا تمكف مف إثباتو كاف لو الرجكع عمى المسحكب ،لدل المسحكب عميو في ضمانو استيفاء قيمتيا 

ف امتنع عف قبكؿ السفتجة أك كفائيا يككف لو الرجكع عميو بدعكل ممكية مقابؿ الكفاء كالتي ال تخضع  عميو كا 
.  لمتقادـ القصير مثؿ الدعكم الصرفية

 كقرينة كجكد مقابؿ الكفاء لدل المسحكب عميو تختمؼ حسب الحالتيف

                     بالنسبة لمحامؿ كالمظيريف: أكال 

إف القبكؿ قرينة عمى كجكد مقابؿ الكفاء ، كىذا القبكؿ حجة عمى ثبكت "  ؽ ت ج  395/4نصت المادة 
 كمفاد ىذا النص أف قبكؿ المسحكب عميو لمسفتجة يعد قرينة عمى كجكد "مقابؿ الكقاء بالنسبة لممظيريف

  .مقابؿ الكفاء لديو، أك كجكد جزء منو في حالة القبكؿ الجزئي 

كقد انتقد  .    ك في عالقة المسحكب عميو بالحامؿ كالمظيريف تعد القرينة قاطعة عمى كجكد مقابؿ الكفاء
ىذا الرأم عمى أساس أنو يقـك عمى الخمط كالمبس بيف التزاـ المسحكب عميو الصرفي بمكجب السفتجة كبيف 

فالمسحكب عميو الذم يقبؿ السفتجة يككف بذلؾ قد التـز صرفيا . التزامو بعيدا عف السفتجة بمقابؿ الكفاء 
كعميو ال يستطيع المسحكب عميو القابؿ أف يدفع دعكل .تجاه الحامؿ كىك التزاـ مستقؿ عف كجكد مقابؿ الكفاء

كتككف ىذه القرينة بسيطة إذا ما ترؾ الحامؿ مجاؿ قانكف .الصرؼ بأنو لـ يتمقى مقابؿ الكفاء مف الساحب
                                       

63،62،61 المرجع السابؽ ص ،األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم،  نادية فكضيؿ 1  
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كأف تككف الصرؼ قد انقضت بسبب التقادـ - الصرؼ ك رجع عمى المسحكب عميو بدعكل مقابؿ الكفاء 
(. 1)،كيمكف لممسحكب عميو أف يثبت انو لـ يتمقى مقابؿ الكفاء - القصير

 الساحب بالنسبة: ا  ثاني

القرينة في العالقة بيف الساحب كالمسحكب عميو بسيطة يمكف ليذا األخير أف يثبت عکسيا بأنو لـ يتمقى    
 ك أيضا في العالقة بيف الساحب ك الحامؿ فال تمعب قرينة القبكؿ ،مقابؿ الكفاء كبأنو قبميا عمى المكشكؼ

أم دكر في كجكد مقابؿ الكفاء مف عدمو، فيككف لمساحب إف يثبت بأنو قد قدـ مقابؿ الكفاء إلى المسحكب 
الحكـ الذم  ك ىك ،عميو ليتمكف مف الدفع بسقكط حؽ الحامؿ إذا ما أىمؿ في الرجكع عميو بدعكل الضماف

كعمى الساحب كحده سكاء حصؿ القبكؿ أك لـ : "  حيث نصت عمى ما يمي 4 ؼ/395 المادة تضمنتو
ال لزمو  يحصؿ أف يثبت في حالة اإلنكار أف المسحكب عميو كاف لديو مقابؿ الكفاء في ميعاد االستحقاؽ كا 

 ". ضمانيا، كلك قدـ بعد المكاعيد المحددة

ال ترتب عمى ذلؾ إثراءه بال ؿ ك منو ليس  لساحب في ىذه الحالة أف يمتنع عف الدفع بسبب إىماؿ الحامؿ كا 
.     1سبب 

 المطمب الخامس الكفاء بالسفتجة 

 حمكؿ بعد  ، ك ىي الغاية التي يسعى الييا الحامؿ سبؽ لنا االشارة الى أف السفتجة تؤدم كظيفة الكفاء  
 ،ك دعما لخاصية الثقة في التعامؿ تحصيؿ االستحقاؽ، ك ذلؾ بمجرد تقديميا لممسحكب عميو مف أجؿ أجؿ

 المكاد  في  قكاعد خاصة لمكفاء بقيمة ىذه الكرقة ك تطرؽ إلييا المشرع الجزائرمقانكف بالسفتجة فقد كضع اؿ
.  مف القانكف التجارم الجزائرم 424  إلى غاية المادة 414مف 

 . الكفاء السفتجة ك شركطوتعريؼ :الفرع األكؿ 
 الكفاء محال لاللتزاـ الناشئ عف السفتجة ، ك لمتعامؿ بيا فقد خصصت قكاعد خاصة لمكفاء ، ك يعتبر   

 . لذلؾ سنتناكؿ أكال تعريؼ الكفاء ثـ شركطواشترط المشرع الجزائرم شركط جكىريةتو لصح

                                       
 راشد راشد ،األكراؽ التجارية اإلفالس كالتسكية القضائية في القانكف التجارم الجزائرم ، الطبعة السادسة ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الساحة  1

  .35الجزائر ، ص - بف عكنكف - المركزية 
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 (االستحقاؽ)الكفاء بالسفتجة  :  أكال
 قياـ الحامؿ بنفسو أك  مف ينكب عنو بتقديـ السفتجة لممسحكب عميو مف أجؿ (االستحقاؽ)كيقصد بالكفاء

 ، ك يعتبر المسحكب عميو الشخص الذم يكجو إليو الساحب األمر في السفتجة 1استيفاء ك تحصيؿ قيمتيا 
بالدفع بقيمتيا لممستفيد  في تاريخ معيف  ، كما يعرؼ الكفاء بأنو انقضاء االلتزاـ بتنفيذه مف قبؿ المديف أك 

 ، بشرط تسميـ السفتجة مف طرؼ الحامؿ مكقعا 2مف ينكب عنو أك مف أم شخص لو مصمحة في الكفاء 
 مف القانكف التجارم الجزائرم، كما 415/1عمييا بالكفاء إلى المسحكب عميو ك ىذا ما تؤكده نص المادة 

يمكف تعريؼ الكفاء بأنو دفع المبمغ المحدد في السفتحة إلى حامميا الشرعي في ميعاد االستحقاؽ ، لذا يمتـز 
الحامؿ بتقديـ السند لممسحكب عميو في تاريخ االستحقاؽ كاجب عمى الحامؿ ك إال فقد حقو في الرجكع عمى 

 الضامنيف

ثانيا شركط الكفاء بالسفتجة  

 يشترط تحقؽ ثالثة شركط حتى يككف الكفاء بقيمة السفتجة صحيحا، فيجب أف يحصؿ الكفاء في ميعاد 
االستحقاؽ  ، كأال يككف المكفي قد ارتكب تدليس أك خطأ جسيـ ، ا كأخير يككف الكفاء لمحامؿ الشرعي 

. لمسفتجة 

 إف المبدأ العاـ في القانكف المدني يقر أف الكفاء بااللتزامات يتـ في ميعاد : االستحقاؽميعاد الكفاء في -1
،كأضافت نفس المادة منح المديف ميمة لينفذ مف القانكف المدني الجزائرم  218المتفؽ عميو طبقا لنص المادة 

فييا التزامو، بينما في المعامالت التجارية يجب عمى الحامؿ الشرعي أف يقدـ السفتجة إلستفاء قيمتيا في 
 حسب ما تـ نعيينو سكاء تحديده بتاريخ معيف أكلدل االطالع أك بعد مدة مف تاريخ االطالع ميعاد االستحقاؽ

 ك إذا لـ يقـ  ؽ ت ج ،413 الى 410الخ كفقا لما تـ تناكلو مف قبؿ المشرع الجزائرم في المكاد مف ...
 عمى المسحكب  كبالمقابؿبذلؾ أصبح ميمال، كمف ثمة يسقط حقو في الرجكع عمى باقي الممتزميف بالسفتجة ،

ال تعرض لتحرير االحتجاج بعدـ الدفععميو القابؿ . 3 دفع قيمة السفتجة ، كا 

                                       
  1 .1748 ، ص 2002 مكريس نخمة ، ركحي البعمبكي ، صالح مطر ، القامكس القانكني الثالثي ف منشكرات الحمبي الحقكقية ، لبناف ، 

  2 .1748 ركحي البعمبكي ، صالح مطر ، المرجع السابؽ ، ص  مكريس نخمي،
 157المرجع السابؽ ، ص ، نادية فضيؿ ، األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم  3  .
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 ،فيجب عميو أف يتحقؽ 1 أما إذا قاـ المديف بالكفاء قبؿ ميعاد االستحقاؽ ، فإنو يككف متحمال لمخاطر عممو 
 416 ، ك ىذا ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة 2مف صفة الحامؿ الشرعي ك أىميتو في استيفاء الديف

ذا دفع المسحكب عميو قبؿ االستحقاؽ فإنو يتحمؿ تبعة ذلؾ" ..ؽ ت ج بقكليا  ، كالغاية مف قاعدة إلزاـ ."كا 
المسحكب عميو بالكفاء في ميعاد االستحقاؽ ىك حماية المالؾ الحقيقي الذم تجرد مف حيازة السند في حالة 

 أما إذا تبيف أف المسحكب عميو الذم يقـك بالكفاء بمبمغ السفتجة قبؿ االستحقاؽ لمحامؿ الضياع ،السرقة أك 
غير الشرعي لمسفتجة ، فإنو يجبر ثانية عمى الكفاء لممالؾ الشرعي ، أما في حالة ما إذا تغيرت الحالة 

 كحدث لو طارئ لعدـ أىميتو أك إفالسو مثال كذلؾ بعد الكفاء، فيعتبر ىذا األخير 3المدنية لمحامؿ الشرعي،
. صحيحا مبرئا لذمتو 

:  الكفاء لمحامؿ الشرعي-2

 مف القانكف التجارم الجزائرم المسحكب عميو أف يتحقؽ مف ىكية حامؿ السفتجة 416 المادة فرضت 
كأىميتو حتى يعتبر الكفاء صحيحا، فإذا أكفى لشخص أخر غير الدائف، أك لـ يكف ىذا األخير آىال الستيفاء 

الديف فذمة المديف ال تبرأ ،تجدر اإلشارة أف القكاعد العامة ال يمكف تطبيقيا في النطاؽ التجارم، عكس 
المجاؿ المدني الذم يمكف األخذ بيا ، ففي المعامالت التجارية يجب أف يككف الكفاء باألكراؽ  التجارية في 

 ىك ذلؾ الشخص الذم كصمت إليو السفتجة  4 ؼ416 استنادا لممادة ،  الحامؿ الشرعي4ميعاد االستحقاؽ
   األكؿبكاسطة سمسمة غير منقطعة كمنتظمة مف التظييرات ، انطالقا مف المستفيد

  : الكفاء دكف تدليس اك خطأ جسيـ-3

                                       
 ، ، ص 2006 عزيز العكيمي ، شرح القانكف التجارم ، األكراؽ التجارية ك عممية البنكؾ ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، األردف ، 1

159.  
الكمبيالة ، السند ألمر ، الشيؾ ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر :  عبد الحميد الشكاربي ، عاطؼ الشكاربي ، عمرك الشكاربي ، األكراؽ التجارية  2 
 . 35 ، ص 2010، 
 ، الطبعة األكلى ، مكتبة الكفاء القانكنية ، مصر 1999 لسنة 17 مصطفى كماؿ طو ، األكراؽ التجارية ك اإلفالس كفقا لقانكف التجارة الجديد رقـ 3
   .111 ، ص 2010،

.190، ص2003  محمد السيد الفقيي، القانكف التجارم، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف،  4  
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  المادة ىذا طبقا في غش أك خطأ جسيـ عند أدائو لقيمة السفتجة ، كعؿ المسحكب عمو تفادم الكقكع يجب  
كمف يدفع عند االستحقاؽ ئرئت ذمتيعمى الكجو الصحيح :"  حيث نصت عمى مايمي   ؽ ت ج  3 /416

 ".إال إذا كاف قد ارتكب تدليسا أك خطأجسيما 

،  (سرقيا أك عثر عمييا)إذا دفع المسحكب عميو قيمة السفتجة ، كىك عمى عمـ أف الحامؿ ليس مالؾ ليا ؼ 
يمحؽ الضرر بالمالؾ الحقيقي ، أك يكفي لممفمس كىك بدراية عمى إفالسو ، أك لنقص أىميتو، كىك يعمـ سكأنو 

 مرة ثانية بنقصانيا أك انعداميا ، فيعتبر أنو قد إرتكب تدليسا  كمف ثمة عميو أف يدفع قيمة السفتجة
يككف في حالة عدـ القياـ بإجراء يفرضو القانكف أك اإلتفاؽ ، كأف يدفع ؼ ، أما الخطأ الجسيـ 1 ثانيةلمستحقييا

المكفي قيمة السفتجة دكف التحقؽ مف تسمسؿ التظييرات ، أك الكفاء دكف أف يتأكد مف حيازة الحامؿ لمسفتجة 
، أف أك يقـك بأداء قيمتيا رغـ أنو تمقى معارضة صحيحة ، أك يدفع بدكف أف يتمقى إخطار مف الساحب إذا 

 ، إال أنو عمى كؿ مف يتمسؾ بكجكد تدليس أك خطأ جسيـ أف يقيـ 2كانت السفتجة تشتمؿ عمى بياف اإلخطار
  .دليؿ كحجة عمى ذلؾ بكافة طرؽ اإلثبات 

 إجراءات الكفاء بالسفتجة :الفرع الثاني
كذلؾ   3إف استقرار المعامالت التجارية تجعؿ حامؿ السفتجة عمى كامؿ الثقة االئتماف مف استيفاء قيمتيا 

حسب مجمكعة مف اإلجراءات حيث أف المشرع الجزائرم ألـز الحامؿ بتقديـ السفتجة في تاريخ المحدد ليا 
لمكفاء ألف ىذا األخير يعتبر حاسما في حياة السفتجة باإلضافة إلى كجكب تقديميا في المكاف المذككر فييا 

كالمحؿ الذم ينحصر في دفع مبمغ مف النقكد ، كألجؿ أف تككف السفتجة سيمة التداكؿ ، تـ إحاطتيا 
. 4بمجمكعة مف الضمانات لجعؿ الحامؿ مطمئنا إلى غاية إستيالـ قيمة الكرقة دكف معارضة

                                       
.310 عبد الحميد الشكاربي ، عاطؼ الشكاربي ، عمرك الشكاربي ، المرجع السابؽ ، ص  1  
.327 عبد الحميد الشكاربي ، عاطؼ الشكاربي ، عمرك الشكاربي ، المرجع السابؽ ، ص  2  

.106 مصطفى كماؿ طو ، المرجع السابؽ ، ص  3  
.127، ، ص 2004  عمي فتاؾ، مبسكط القانكف التجارم في األكراؽ التجارية، د، د، ف، الجزائر،  4  
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زماف ك مكاف الكفاء بالسفتجة ك محمو : أكال
  يمتـز المسحكب عميو الكفاء بقيمة السفتجة  في ميعاد االستحقاؽ ك عمى الحامؿ أف يطالب بيا  في المكاف 

  .1المحدد ليا عمى ذلؾ سنتطرؽ إلى زماف ك مكف الكفاء بالسفتجة 

:  زمف الكفاء بالسفتجة-1

يقصد بزمف الكفاء بالسفتجة ىك تاريخ استحقاقيا كفي حالة إغفاؿ ىذا الميعاد تعتبرالسفتجة مستحقة الدفع 
 . مف القانكف التجارم 390 نص المادة استنادلدل اإلطالع كأصؿ عاـ  ، كذلؾ

 مراعاة ىذا الميعاد  ،   الحامؿ كمف ثمة فالمسحكب عميو أف ال يمتـز بكفائيا قبؿ ىذا التاريخ كيجب عمى 
يمكف لمحامؿ أف يقدـ السفتجة في أحد يكمي العمؿ المكالييف لو ، كىذا طبقا لمفقرة األكلى مف نص المادة ك

ال يمكف إجبار الحامؿ بإستيالـ قيمة السفتجة قبؿ تاريخ االستحقاؽ  المقابؿ  مف القانكف التجارم ، ب414
، كنظرا ألىمية ميعاد االستحقاؽ في السفتجة فإف المشرع  ؽ ت ج  416طبقا لمفقرة األكلى مف نص المادة 

 الفقرة 446 ، كىذا ما ذكرتو المادة 2الجزائرم قد أقر بتمديد آ جاؿ لمكفاء سكاء كانت قضائية أك قانكنية 
 مف القانكف التجارم ، مف خالؿ إستقرائنا ليذه 463 ك  المادة 462الثانية  إضافة الى نص المادة 

النصكص يتبيف أنو يمكف أف يككف الكفاء بالسفتجة مستحيال بسبب القكة القاىرة التي ىي عائؽ ال يمكف 
 مف القانكف التجارم الجزائرم حيث أكدت أنو 438تكقعو أك دفعو ، كىذا ما جاء في الفقرة األكلى مف المادة 

 يـك حالت دكف تقديـ السفتجة لمكفاء إمتد ىذا األجؿ، لكف بشرط أف 30في حالة ظركؼ استثنائية لـ تتجاكز 
يقـك الحامؿ بإخطار المسحكب عميو بيذه القكة القاىرة  كأف يبادر بعد زكاليا ك بدكف إنتظار إلى تقديميا 

. لمكفاء أك تنظيـ االحتجاج

 مف القانكف التجارم الجزائرم كالتي يمدد فييا أجؿ االستحقاؽ إذا 462  أما الحالة التي أكردتيا المادة 
صادؼ آخر يـك لتقديـ السفتجة لمكفاء عطمة رسمية فال يمكف القياـ بأم إجراء سكاء تعمؽ األمر بتقديـ أك 

القبكؿ أك اإلحتجاج إال في يكـ عمؿ ، ك إذا تزامف في يـك عطمة رسمية فال يطالب بأداء مبمغيا إال في يـك 

                                       
.213 ، ص ، المرجع السابؽ ىاني دكيدار ، األكراؽ التجارية ك اإلفالس  1  

.2010 ، ص 2011 بف داكد إبراىيـ ، السندات التجارية في القانكف التجارم ، دار الكتاب الحديث ، مصر ،  2  
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ضمف أجؿ ]عمؿ يمي تمؾ العطمة ، أما أياـ العطؿ التي يتضمنيا أجؿ االستحقاؽ فتحسب ضمنو 
 .1االستحقاؽ

:  مكاف الكفاء-2

مطمكبة كليست محمكلة، بمعنى أف  فيي  السفتجة الديف مطمكب كليس محمكؿ ، كنفس الشيئ ينطبؽ عمى  
الحامؿ ىك الذم يطالب بمبمغ السفتجة مف المسحكب كليس ىذا األخير الذم يسعى كراء الحامؿ ألداء قيمتيا 

 فالحامؿ يمتـز بتقديـ السفتجة لمكفاء بقيمتيا بمكاف اإلستحقاؽ المبيف بيا كلكف إذا لـ يذكر مكاف الكفاء 2
 ، كىذا ما تقضي  بو المادة 3أصبح المكاف المبيف بجانب إسـ المسحكب عميو مكانا لمكفاء كىك مكطنو 

.  مف القانكف التجارم الجزائرم390
كأجاز المشرع الجزائرم الكفاء في محؿ المختار كىك محؿ شخص غير المسحكب عميو، كىذا ما نصت عميو 

 مف القانكف التجارم، تتمثؿ ميمة صاحب محؿ الكفاء المختار محدكد عمى مجرد الكفاء 391/2المادة 
كككيؿ عف المسحكب عميو فإذا إمتنع مف الكفاء يحرر االحتجاج ضد المسحكب عميو يككف عمى أساس 

 .الككالة أك اإلثراء بال سبب 

 محؿ الكفاء بالسفتجة -3
  ينصب الكفاء عمى كامؿ المبمغ المحدد في السفتجة لكف المشرع أجاز الكفاء الجزئي كما يمكف لممسحكب 

 .عميو دفع مبمغيا بعممة أجنبية ، إضافة إلى ىذا فيمكف لمحامؿ قبكؿ الكفاء عف طريؽ الشيؾ أك الحكالة 

                                       
85-84 راشد راشد ، المرجع السابؽ ، ص ص  1  
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:  كالجزئيالكفاء الكمي-أ

كذلؾ بعد تكقيعيا لممسحكب عميو عمى الحامؿ تسميـ السفتجة  بكامؿ مبمغ السفتجة يتكجب  عند الكفاء
برئ ذمة المسحكب عميو تجاه الساحب، ك إذا لـ ت ذمـ كؿ الممتزميف تجاه الحامؿ كما ء بذلؾبركتبالمخالصة  

يكف المسحكب عميو مدينا لمساحب كقاـ بالكفاء بقيمة السفتجة فعمى المسحكب عميو الرجكع عمى الساحب 
.  مف القانكف التجارم الجزائرم415/4  لنص المادة استناداكفؽ القكاعد العامة 

خالفا لمقاعدة العامة فالقانكف التجارم قد أجبر الحامؿ بقبكؿ الكفاء الجزئي ك يقصد بو الكفاء بجزء مف ك  
ال يمكف لمحامؿ أف يرفض  :"ؽ ت ج  حيث نصت عمى ما يمي  415/2الديف ، ك ىذا ما جاء في المادة 

، بمعنى أف الكفاء ييـ كؿ الممتزميف ك مف ثمة فإف الكفاء الجزئي يبرئ ذمميـ جزئيا ك يخفؼ ." كفاء جزئيا 
، 1عنيـ اإللتزاـ ، ثـ بعد ذلؾ يقـك بتحرير اإلحتجاج ك إتباع اإلجراءات إللزاـ المديف بالكفاء بالجزء المتبقى 

ذا رفض الحامؿ الكفاء الجزئي سقط حقو بالرجكع عمى الضامنيف بالنسبة لمجزء الذم رفض استفاؤه  .كا 

األصؿ أف العممة التي يتـ بيا الكفاء ىي عممة البمد أم العممة الكطنية كىذا ال :الكفاء بالعممة األجنبية-ب
يطرح أم إشكاؿ، أما إذا إشترط كفاء قيمتيا بعممة أجنبية غير عممة بمد الكفاء فيمكف دفعيا بالنقكد المستعممة 

، ك إذا 2كالرائجة في البالد عمى حسب قيمتيا يـك االستحقاؽ مع مراعاة التشريع المتعمؽ بتنظيـ الصرؼ 
 ، 3تأخر المديف عف الدفع فالحامؿ لو الخيار في طمب دفع قيمة السفتجة سكاء يـك االستحقاؽ أك يـك الكفاء

 مف القانكف التجارم الجزائرم ،كتجدر اإلشارة إلى أنو تقدر قيمة العممة 417/1كىذا ما نصت بو المادة 
األجنبية حسب األعراؼ الجارية في مكاف الكفاء فيجكز لمساحب إشتراط حساب المبمغ الكاجب كفائو حسب 

 مف القانكف التجارم، ك تكممة لما تقدـ 417/2السعر المبيف في السفتجة ، كىذا ما تقضي بو نص المادة 
فإذا إشترط الساحب ألف يككف الكفاء بعممة معينة فال تسرم القكاعد السابؽ ذكرىا ، أم أنو إشترط الكفاء 

 مف القانكف التجارم،ك تقضي الفقرة الرابعة مف المادة 417/3 كىذا حسب نص المادة 4.الفعمي بعممة أجنبية
 مف القانكف التجارم الجزائرم أنو   إذا كانت العممة التي ذكرت في السفتجة تحمؿ إسما كاحدا مشترؾ 417
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بيف بمد سحب السفتجة ك بمد الكفاء ك لكف تختمؼ قيمتيا في البمديف كمثال الدينار الجزائرم ك الدينار 
.  ، فيفترض أف نية المتعاقديف انصرفت إلى عممة بمد الكفاءتكنسياؿ

 ج الكفاء عف طريؽ الشيؾ  

 428/1 يجكز لمحامؿ أف يقبؿ كفاء السفتجة بكاسطة تحرير شيؾ مف قبؿ المسحكب عميو طبقا لنص المادة 
مف القانكف التجارم الجزائرم ، لكف ىذه الكسيمة ال تبرئ ذمة ىذا األخير فالشيؾ أداة تؤدم في جميع 

ذا تـ تسكية السفتجة عف طريؽ الشيؾ كرفضيا 1األحكاؿ إلى الكفاء كلكنو ليس ليا قكة كقيمة مثؿ النقكد ، كا 
مركز الصككؾ البريدية أك تـ التسكية عف طريؽ أمر بالحكالة كرفضيا البنؾ المركزم الجزائرم، كجب تبميغ 

 يكمان مف تاريخ اإلصدار طبقا 20الرفض بإجراء كتابة ضبط المكطف التابع لمقائـ بإصدار الحكالة خالؿ 
.  مف القانكف التجارم الجزائرم428/3لممادة 

المعارضة في الكفاء بالسفتجة : ثانيا
يقصد بالمعارضة في الكفاء ىك أف يطمب الساحب أك احد المكقعيف مف المسحكب عميو بأف يمتنع عف دفع 

 فإنو ال يجكز مف القانكف التجارم الجزائرم، 419  طبقا لنص المادة المبمغ الثابت في السفتجة لمحامؿ ك
.  حالة  إفالس الحامؿ كفي حالتيف ك ىما حالة ضياع السفتجة إال المعارضة في الكفاء بالسفتجة 

حالة ضياع السفتجة أك سرقتو  :-1
  يقصد بالضياع ىك خركج السفتجة مف حيازة حامميا دكف إرادتو إما بفقدانيا أك ضياعيا أك سرقتيا أك 

إتالفيا، ك في ىذه الحالة يمكف أف يقدـ معارضة بيف يدم المسحكب عميو ، ك ىذا ما تعرضت إليو المكاد 
:  ،لكي يتـ تحصيؿ السفتجة الضائعة فإف المشرع ميز بيف عدة حاالت ك،ؽ ت ج  424 الى 420

  : الحالة األكلى-أ

إذا كانت السفتجة الضائعة غير مقبكلة مف طرؼ المسحكب عميو ككانت سحبت مف عدة نظائر، جاز 
 ، ؽ ت ج 420لصاحبيا أم الحامؿ أف يطالب باستيفاء قيمتيا كذلؾ بتقديـ نظير أخر حسب نص المادة 
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أما إذا كانت السفتجة الضائعة مقبكلة فينا الحامؿ اليمكنو المطالبة بإستيفاء مبمغ السفتجة بمكجب النظير 
. ؽ ت ج  421  المادة  استنادالذم بقي عنده إال بأمر مف القاضي ك بشرط تقديـ كفيؿ

  : الحالة الثانية-ب

إذا كانت السفتجة الضائعة قد تـ تحريرىا بنسخة كاحدة سكاء كانت مقبكلة أ ك غير مقبكلة كلـ يبؽ فييا أم 
نظير، فممحامؿ الخيار إما إعادة إنشاء السفتجة عمى نفقتو ك ذلؾ بالتكجو إلى مظيره إلى حيف الكصكؿ إلى 

 مف القانكف التجارم 424، كىذا ما نصت عميو المادة 1الساحب كيتحمؿ حامؿ السفتجة الضائعة المصاريؼ 
الجزائرم كما يجكز الكفاء بالسفتجة الضائعة عف طريؽ أمر قضائي بعد إثبات ممكيتو بمكجب دفاتره التجارية 

  أما إذا إمتنع المسحكب عميو عف الدفع كجب عمى ؽ ت ج  422لنص المادة ستنادا بشرط تقديـ كفيال
الحامؿ أف يحرر االحتجاج في المكاعيد القانكنية، كيطمؽ عمى ىذا اإلجراءات احتجاج لعدـ الكفاء ، ك ىذا 

 . ؽ ت ج  423ما نصت عميو المادة 

حالة إفالس الحامؿ  : -2
   إذا أفمس حامؿ السفتجة فإنو تطبيقا لقكاعد اإلفالس كما يترتب عنو مف أثار خاصة ما يتعمؽ بغؿ يد 

  ؽ ت ج  244طبقا لنص المادة ك  ، 2المديف المفمس مف التصرؼ في أمكالو أك إستيفاء حقكقو مف الغير
 في ىذه فإف لمككيؿ المتصرؼ القضائي القياـ بتحصيؿ جميع ديكف التاجر المفمس التي حؿ أجميا  ، ك

الحالة يخطر الككيؿ المتصرؼ القضائي المسحكب عميو باإلمتناع عف دفع مبمغ السفتجة لمحامؿ المفمس كاال 
 .كاف ممزما بدفع قيمتيا مرة ثانية لو 

   الرجكع الصرفي:دساالمطمب الس

يمتـز الحامؿ في ممارستو الرجكع الصرفي التقيد بالطريؽ الذم رسمو لو المشرع ك ذلؾ بإثبات إمتناع المديف 
 ثـ الرجكع عمى الضامنيف االصمييف كاالحتياطييف عف الصرفي عف الكفاء في كرقة رسمية تسمى االحتجاج 

 طريؽ الدعكل الصرفية 

                                       
.128 عمي فتاؾ، المرجع السابؽ، ص  1  

الكمبيالة ، السند ألمر ، الشيؾ ، الشيؾ السياحي ، الشيؾ المسطر،الشيؾ المعتمد ، كسائؿ الدفع الحديثة ، دار :  سميحة القيمكبي ،األكراؽ التجارية 2
  .258، ص 2005النيضة العربية ، مصر ، 



 

58 
 

إحتجاج عدـ الكفاء ك إجراءاتو : الفرع االكؿ 
 مف القانكف التجارم 427 ك 414 طبقا لممادتيف المجضر القضائياالحتجاج عبارة عف كرقة رسمية يحررىا 

كيجب أف يتـ تحريره خالؿ اآلجاؿ  بالسفتجة ،  بقيمةالجزائرم بإثبات أف المسحكب عميو قد إمتنع عف الكفاء
 تنظيـ إحتجاج عدـ الكفاء بالنسبة لمسفاتج المستحقة فيتـ ،  ؽ ت ج427القانكنية كفقا لما تضمنتو المادة 

الكفاء بعد مدة مف اإلطالع عمييا ، ك السفاتج المستحقة الكفاء بعد مدة مف إنشائيا، ك السفاتج المستحقة في 
تاريخ محدد  خالؿ عشريف يكما المكالية لميـك الذم يجب فيو الكفاء، أما بالنسبة لميعاد تنظيـ إحتجاج عدـ 

في ىذه الحالة يحرر خالؿ نفس الميعاد المحدد ؼالكفاء بالنسبة لمسفتجة المستحقة لدل اإلطالع عمييا، 
 فإذا قدمت السفتجة لمكفاء لممرة األكلى في اليكـ األخير مف ،لتقديميا لمكفاء أم خالؿ سنة مف تاريخ السحب

ك إذا لـ يصدر اإلحتجاج في مكعده  ميعاد التقديـ يجب عمى الحامؿ تحرير اإلحتجاج في اليـك التالي لو
. ك الضامنيف االحتياطييف المظيريف اعتبر الحامؿ ميمال كسقط حقو في الرجكع عمىالقانكني 

في حالة إفالس كىناؾ حاالت يستطيع الحامؿ ممارسة حؽ الرجكع دكف حاجة الى تحرير احتجاج كما 
المسحكب عميو ألف األمر يتعمؽ باستثناء يعفى بمكجبو الحامؿ مف تحرير االحتجاج  لعدـ الكفاء ، أما إذا 
كاف الساحب في حالة إفالس في السفتجة التي تضمنت عمى بياف عدـ تقديميا لمقبكؿ فإف الحامؿ ال يعفى 
قامة االحتجاج  ، كلكف المشرع أشار إلى استثناء لمسفتجة المتضمنة عمى  مف التكجو إلى المسحكب عميو كا 

حيث أنو يجكز لمحامؿ أف يمارس حؽ الرجكع دكف إقامة االحتجاج ضد " الرجكع بال مصاريؼ"شرط 
المسحكب عميو، ك ىنا يكفي أف يقدـ الحامؿ الحكـ بشير إفالس الساحب بمجرد أف يصدر دكف أف ينتظر 

ؽ ت ج كما يعفى الحامؿ مف تحرير االحتجاج في حالة  427/4نص المادة ؿ استنادا ، 1ميعاد االستحقاؽ 
 . ؽ ت ج 4 ؼ438 يكما  استنادا لنص المادة 30استمرار القكة القاىرة ألكثر مف

 يحؽ لو المحضر القضائيمتناع عف الكفاء بمبمغ السفتجة بإحتجاج رسمي يحرره اإل  بعد أف يثبت الحامؿ 
 بإتباع  ممزماممارسة الرجكع عمى باقي الممتزميف الصرفييف إما بشكؿ إنفرادم أك جماعي دكف أف يككف

 مف القانكف التجارم الجزائرم إلى األشخاص الذيف يحؽ لمحامؿ 432 ، كقد أشارت نص المادة  ترتيبيـ
 المدينيف األصمييف بالسفتجة كىما المسحكب عميو القابؿ كالساحب الذم لـ يقدـ مقابؿ كىـ الرجكع عمييـ،
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 ، كليذا فىـ اإلحتياطيم المظير يف كضامفكالمدينيف االحتياطييف كىـ ، ،  كضامنييـ االاحتياطييفالكفاء
. عف طريؽ الدعكل الصرفية سنتعرض في ىذا المطمب إلى أحكاـ الرجكع الصرفي 

  ةالصرفيالدعكل : الثانيالفرع 
يمكف لمحامؿ الرجكع عمى المظيريف " : ما يمي  مف القانكف التجارم الجزائرم عمى426 المادة نصت 

: كالساحب ك باقي الممتزميف 

في اإلستحقاؽ ، إذا لـ يتـ الكفاء ، - 

: ك حتى قبؿ اإلستحقاؽ - 

 إذا حصؿ اإلمتناع الكمي أك الجزئي عف القبكؿ،: 1

في حالة إفالس المسحكب عميو سكاء كاف صدر منو القبكؿ أـ ال أك تكقؼ عف دفع ديكنو كلك لـ يثبت : 2
 بعد بحكـ أك حجز أمكالو دكف طائؿ،

 : 3 .إذا أفمس ساحب السفتجة التي اليتعيف تقديميا لمقبكؿ 

عمى أنو يمكف لضامنيف الذيف أقيمت عمييـ دعكل الرجكع بالضماف في األحكاؿ المبنية في الفقرتيف 
األخيرتيف الثانية كالثالثة أف يقدمكا خالؿ الثالثة أياـ مف ممارسة ىذا الرجكع لمحكمة مكطنيـ طمبا يمتمسكف 
فيو ميعادا ليذا الشأف،إذا تقرر قبكؿ الطمب ، حدد في أمر المحكمة الكقت الذم يجب فيو عمى الضامنيف 

كفاء األكراؽ التجارية المعينة، بدكف أف تتجاكز الميمة الممنكحة التاريخ المحدد لإلستحقاؽ ، كال يككف األمر 
" المذككر قابال لممعارضة كال لإلستئناؼ

 نستنتج مف نص ىذه المادة أف الرجكع يككف في حالة عدـ استحقاؽ مبمغ السفتجة عند حمكؿ تاريخ 
االستحقاؽ كاستثناء يجكز ممارسة الرجكع قبؿ تاريخ االستحقاؽ في حاالت معينة ،كما يختمؼ أطراؼ الدعكل 
الصرفية عند رجكعيـ عمى بعضيـ البعض، كتبعا لذالؾ تختمؼ مدة تقادـ الدعكل الصرفية كىك ما  سنتناكلو 

 :فيما يمي 
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 اآلجاؿ المتعمقة بالدعكل الصرفية :أكال

  :الرجكع في ميعاد إستحقاؽ السفتجة-1

أف الحامؿ ال يسعى إلى المطالبة بكفاء قيمة السفتجة إال ذلؾ صؿ األ  ىكيعتبر الرجكع في ميعاد اإلستحقاؽ
الذم يكفي بقيمة الكرقة في تاريخيا تبرأ ذمتو بشرط أف  (المسحكب عميو)في ميعاد اإلستحقاؽ ، فالمديف 

 ، أما في حالة إمتناع 1يتحقؽ مف صحة تسمسؿ تكقيعات المظيريف كمف ثمة إنقضاء اإللتزاـ الصرفي
  القياـ بإجراءات  االالمسحكب عميو عف الكفاء ألم سبب فما عمى الحامؿ

  :الرجكع قبؿ ميعاد إستحقاؽ السفتجة-:2

إذا كاف األصؿ أف حامؿ السفتجة يمارس حؽ الرجكع عند تاريخ اإلستحقاؽ في حالة عدـ الكفاء بمبمغ 
السفتجة، فإف المشرع أكرد إستثناء يسمح بمكجبو لمحامؿ ممارسة حؽ الرجكع قبؿ تاريخ إلستحقاؽ في ثالثة 

  : ؽ ت ج كىي426 المادة كرد ذكرىا في نصحاالت 

: حالة عدـ القبكؿ الكمي أك الجزئي لمسفتجة-أ

رجع مباشرة عمى المكقعيف السابقيف لمسفتجة بدفع قيمتيا اؿإذا إمتنع المسحكب عميو عف القبكؿ جاز لمحامؿ  
: يجب أف يراعي عدة شركط مف بينيا ك حمكؿ أجؿ اإلستحقاؽ ، دكف انتظار

. أف تككف السفتجة خالية مف أم شرط يحضر تقديميا لمقبكؿ

. إمتناع المسحكب عميو عف القبكؿ، يعد بمثابة اإلمتناع عف الكفاء بالسفتجة - 

، ك 2تنظيـ اإلحتجاج لعدـ القبكؿ في مكعده القانكني ما لـ يرد في السفتجة شرط يعفي الحامؿ مف ذلؾ - 
 مف القانكف 427/4بيذا فاإلحتجاج لعدـ القبكؿ يغني عف تحرير اإلحتجاج لعدـ الكفاء طبقا لنص المادة 

التجارم الجزائرم  
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:  حالة إفالس المسحكب عميو-ب

إذا أفمس المسحكب عميو في ىذه الحالة سكاء قبؿ السفتجة أك لـ يقبميا، فيجكز لمحامؿ حؽ الرجكع دكف  
إنتظار تاريخ إستحقاؽ السفتجة ، بإعتبار أف إفالسو يؤدم إلى إنييار اإلئتماف التجارم، كال يشترط لرجكع 

الحكـ القضائي بشير اإلفالس، بتقديـ نسخة مف الحامؿ في ىذه الحالة تنظيـ إحتجاج عدـ الكفاء بؿ يكتفي 
 لمحامؿ ممارسة حؽ الرجكع إذا تكقؼ المسحكب عميو عف دفع ديكنو كلك لـ يثبت ىذا التكقؼ يجكز كما 

بحكـ قضائي، كيطمؽ عمى ىذا األخير باإلفالس الفعمي الذم ىك عجز المديف عف الكفاء بديكنو في مكعده 
  1.اإلستحقاقي كلـ يصدر حكـ اإلفالس 

 : حالة إفالس الساحب في السفتجة التي ال يتعيف تقديميا لمقبكؿ-ج

 لقد أجاز المشرع لمحامؿ مباشرة إجراءات الرجكع الصرفي قبؿ تاريخ إستحقاؽ السفتجةإذا ثبت بأف الساحب 
 ففي ىذه الحالة فإف الساحب ىك ،قد صدر بشأنو حكـ اإلفالس في السفتجة التي ال يتعيف تقديميا لمقبكؿ

،فاإلفالس ىك  المديف األصمي، كمنو إذا صدر بشأنو حكـ اإلفالس فإف ذلؾ يؤدم إلى إضعاؼ اإلئتماف
نظاـ التنفيذ الجماعي عمى أمكاؿ المديف التاجر الذم تكقؼ عف تسديد ديكنو التجارية في مكاعيد إستحقاقيا 

.2 

 أطراؼ الدعكل الصرفية: ثانيا
:  رجكع الحامؿ عمى الممتزميف بالسفتجة-1

 كجو التضامف، كيككف لىإف ساحب السفتجة كمظيرىا كقابميا كضامنيا اإلحتياطي ممزمكف جميعا لحامميا ع 
 الذم ىـ بمراعاة ترتيبأف يككف ممزمالمحامؿ حؽ الرجكع عمى ىؤالء األشخاص منفرديف أك مجتمعيف دكف 

تكالت عميو تكقيعاتيـ، كما يرجع ىذا الحؽ لكؿ مكقع عمى السفتجة متى ك في بمبمغيا كىذا ما تؤكده نص 
،  ؽ ت ج  432المادة 

                                       
 349لياس حداد، المرجع السابؽ، ص  1
دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي، دار :  عبد األكؿ عابديف محمد بسيكني، أثار اإلفالس في إستيفاع الدائنيف حقكقيـ مف التفمسة 2

  4،5. ، ص ص 2008الفكر الجامعي، مصر، 
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  :رجكع الممتزميف عمى بعضيـ البعض-2

بعد إستيفاء الحامؿ قيمة السفتجة مف قبؿ أحد المكقعيف فإنو يحؽ لمف أكفى بيذه القيمة أف يرجع عمى باقي  
الضامنيف كغيرىـ مف المظيريف السابقيف لو، كتختمؼ دعاكل الرجكع في ذلؾ عمى حسب كؿ مكقع سكاء 

. أكاف المسحكب عميو  أك الساحب أك المظيريف أك الضامف اإلحتياطي ك المكفي بطريؽ التدخؿ 

:  عمى الساحب دعكل رجكع المسحكب عميو-أ

 يعتبر المسحكب عميو القابؿ ىك المديف األصمي في السفتجة كعميو إذا دفع ىذا األخير قيمة السفتجة ككاف 
 فقد إنقضى اإللتزاـ الصرفي بالنسبة لو كبالنسبة ،مقابؿ كفائيا قد كصمو، فينا ال يحؽ لو الرجكع عمى أحد

لجميع المكقعيف ، أما في حالة لـ يستمـ المسحكب عميو مقابؿ الكفاء مف الساحب بدفع قيمة السفتجة عمى 
.  الرجكع عمى الساحب بما دفعو دكف غيره مف الضامنيف لوالمكشكؼ ففي ىذه الحالة يحؽ

   أما إذا كاف المسحكب عميو قد قاـ بالكفاء بقيمة السفتجة سابقا فيعتبر حجة عمى تمقيو مقابؿ الكفاء 
 كال تخضع الدعكل إلختصاص القانكف التجارم بؿ يتـ الرجكع 1كرجكعو في ىذه الحالة ال يككف رجكع صرفيا

عمى الساحب بدعكل مدنية كالككالة أك الفضالة أك اإلثراء بال سبب ، أما إذا كاف المسحكب عميو قد قاـ 
بالكفاء بقيمة السفتجة لصالح الساحب عف طريؽ التدخؿ ففي ىذه الحالة فإف المسحكب عميو يرجع عمى 

. الساحب عف طريؽ الدعكل الصرفية 

:  عمى المسحكب عميودعكل رجكع الساحب-ب

يعتبر الساحب المديف األصمي في السفتجة التي ال يشترط عرضيا لمقبكؿ كىك الضامف  لجميع الممتزميف  
 الالحقيف فإذا قدـ مقابؿ الكفاء لممسحكب عميو إمتنع ىذا األخير عف الكفاء فممساحب الحؽ في الرجكع عميو 

: مقابؿ الكفاء لممسحكب عميو كىنا نككف أماـ فرضيف 
 2.إذا قبمت السفتجة مف طرؼ المسحكب عميو فإنو يرجع الساحب عميو بدعكل صرفية -

                                       
  1 .138 ، ص 2013 نسريف شريقي ، السندات التجارية في القانكف الجزائرم ، دار بمقيس لمنشر ، الجزائر ،  

 176 مصطفى كماؿ طو ، أصكؿ القانكف التجارم ، المرجع السابؽ ، ص  2 
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 الديف كفقا إذا لـ تقبؿ السفتجة مف طرؼ المسحكب عميو فيرجع عميو بدعكل العادية إلسترداد قيمة-ج
  لمقكاعد العامة

مف بيف أثار التظيير الناقؿ لمممكية أف يككف المظير ضامنا لمكفاء ،كا  ذا   : دعكل رجكع المظيريف-ج
إضطر أحدىـ الكفاء بقيمة الكرقة التجارية إلى حامميا الشرعي فإنو يمكف الرجكع عمى جميع المكقعيف 

السابقيف لو دكف الالحقيف ، ففي ىذه الحالة يتكالى رجكع كؿ مظير إلى ماسبقو مف المظيريف أم رجكعيـ 
عمى بعضيـ البعض إال أف يتحقؽ الرجكع عمى الساحب 

 إف مركز الضامف اإلحتياطي كالمكفي بطريؽ : دعكل رجكع الضامف اإلحتياطي ك المكفي بطريؽ التدخؿ-د
 مف القانكف التجارم الجزلئرم يتحدد بالشخص المضمكف أك 454 ك 409التدخؿ طبقا لنص المادتيف 

، فحؽ الرجكع يككف لمف أكفى بقيمة السند ، فالضامف اإلحتياطي يرجع 1الشخص الذم قدـ الكفاء لصالحو 
عمى مف ضمنو كعمى جميع المكقعيف السابقيف كالقابؿ بالتدخؿ يرجع عمى مف تـ الكفاء ألجمو كعمى ضامنو 

 2.مف المكقعيف السابقيف 

 تقادـ الدعكل الصرفية: ثالثا

 ؽ ت ج كىي عمى النحك 461تناكؿ المشرع الجزائرم احكاـ التقادـ المتعمقة بالدعكل الصرفية في المادة 
 :التالي

ضامنو )الدعاكل الصرفية المرفكعة بمكجب السفتجة عمى المسحكب عميو القابؿ  كمف في حكمو -1
 .تسقط بمضي ثالثة سنكات اعتبارا مف تاريخ االستحقاؽ (االحتياطي كالقابؿ بالتدخؿ

الدعاكل التي يرفعيا الحامؿ عمى المظيريف كالساحب تتقادـ بمركر سنة اعتبار مف تاريخ تحرير -2
 .االحتجاج أك مف تاريخ االستحقاؽ اذا كانت السفتجة مشتممة عمى شرط الرجكع بدكف مصاريؼ 

الدعاكل التي ترفع مف المظيريف ضد بعضيـ البعض تسقط بمركر اعتبارا مف تاريخ الذم سدد فيو -3
 .المظير مبمغ السفتجة أك مف يـك رفع دعكم الرجكع عميو

                                       
 140 نسريف شريقي ، المرجع السابؽ ، ص  1
  . 244 ،صالمرجع السابؽ محمد فكزم سامي، األكراؽ التجارية 2
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 السند ألمر: المبحث الثالث

سند تجارم مكتكب كفؽ الشكميات ''لـ يعرؼ المشرع الجزائرم السند ألمر كيمكف تعريفو عمى أنو 
باف يدفع المبمغ المحدد في السند عند (المديف)المنصكص عمييا قانكنا يتضمف تعيد كالتزاـ مف الساحب 

 . "(الدائف)حمكؿ أجؿ االستحقاؽ الى المستفيد 

: كيتسـ السند ألمر بالعديد مف الخصائص، تظير في النقاط التالية 

،فاف (ؽ ت 3ـ )عمى خالؼ السفتجة التي تعد عمؿ تجارم بحسب الشكؿ: مف حيث الطبيعة القانكنية-1
  .السند ألمر يعد عمؿ تجارم بحسب القانكف 

عمى خالؼ السفتجة  كالشيؾ ،يضـ السند ألمر طرفيف فقط ىما الساحب الذم ىك : مف حيث األطراؼ -2
 .في نفس الكقت المسحكب عميو ، كالمستفيد 

. السفتجة السند ألمر ، يؤدم كظيفة الكفاءك االئتماف في نفس الكقت مثؿ:  مف حيث الكظيفة-3

،حيث تناكلت المادتاف 471 الى 465كقد نظـ المشرع الجزائرم األحكاـ المتعمقة بالسند ألمر في المكاد مف  
   البيانات التي يجب اف يتضمنيا ىدا السند كالجزاء المترتب عف تخمفيا كىي تشبو ما رأيناه 466  ك 465

 عمى مبدأ عاـ 467بخصكص السفتجة، اما بالنسبة لألحكاـ االخرل المتعمقة بالسند ألمر فقد نصت المادة 
يقضي باإلحالة الى تطبيؽ نفس االحكاـ الخاصة بالسفتجة باستثناء ما يتناقض منيا مع طبيعة ىذا السند 
مثؿ القبكؿ الذم ال نتصكر كجكده في السند ألمر نظرا لككف المسحكب عميو ىك نفسو الساحب،اما بالنسبة 

نفس ا ألحكاـ  الخ فتطبؽ........التظيير،االستحقاؽ،الكفاء،االحتجاجات:  االخرل المتعمقة بلألحكاـ
                                                                                                                         في المبحث األكؿتطرقنا الييا كشرحناىا  سبؽ أف الخاصة بالسفتجة كالتي 
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  الشيؾ:رابعالمبحث اؿ
يعتبر التعامؿ بالشيؾ أكثر السندات التجا رية شيكعا  رغـ حداثة نشأتو بالنسبة لمسندات التجارية األخر ل 

لما يحققو مف مزايا عديدة باعتباره أداة مف أدكات السكؽ المصرفي فيك يؤدم كظائؼ ىامة في التعامؿ منيا 
دكره في تسييؿ التعامؿ بيف األفرارد كسرعة تسكية الديكف، كما أنو يستعمؿ كأداة لمكفاء تحؿ محؿ النقكد 

 ؽ ت ج  كلذلؾ فيك يستحؽ الدفع 500كتقـك مقاميا لككنو مستحؽ األداء لدل اإلطالعاستنادا لنص المادة 
 . فكر تقديمو إلى المصرؼ كال يؤدم كظيفة االئئتماف عكس ما رأيناه بالنسبة لمسفتجة

كالشيؾ ىك الكسيمة التي يستطيع بيا الشخص التصرؼ في أمكالو المكدعة في البنكؾ، فيك يؤدم إلى إيداع 
النقكد في المصارؼ بدال مف إكتنازىا في البيكت  كما قد تتعرض لو مف أخطار السرقة كالضياع ،كما يؤدم 

 . إلى التقميؿ مف مخاطر حمؿ النقكد كالتنقؿ بيا مف جية ألخرل
.  تجاريا بمقتضى شكموعمال  كبخصكص طبيعتو القانكنية كعمى خالؼ السفتجة ال يعد 

ال يعتبر عمال تجاريا إذا كاف تحريره مترتبا عمى عمؿ تجارم أك كاف ساحبو تاجرا كسحب الشيؾ   كما
كما يرل . 1ج.ت. ؽ04لحاجات تجارتو،  تطبيقا لمبدأ األعماؿ التجارية بالتبعية المنصكص عميو في المادة 

البعض ذلؾ أف مف شركط تطبيؽ االعماؿ التجارية بالتبعية أف يككف العمؿ في االصؿ مدني أم جاء ذكره 
كنظمت احكامو في القانكف المدني عمى غرار عقد البيع كالرىف مثال ، اما بالنسبة لمشيؾ فأف المشرع قد نظـ 
احكامو في القانكف التجارم، كبالتالي فإف المتعامؿ بالشيؾ يجد نفسو خاضع ألحكاـ القانكف التجارم سكاء 

كاف تاجرا أـ ال عكس االعماؿ التجارية بالتبعية  كليذا نرل أنو مف الخطأ القكؿ بأف الشيؾ يعد عمؿ تجارم 
 ؽ ت ج بؿ 04متى قاـ بو تاجر لحاجات متجره استنادا لنظرية االعماؿ التجارية المكرسة في نص المادة 

نرل بأنو يعد عمال تجاريا بحسب القانكف كىك احد تطبيقات المذىب المكضكعي الذم يرل بأف نطاؽ القانكف 
التجارم يتحدد بالنظر الى طبيعة العمؿ ال بالنظر الى صفة الشخص القائـ بالعمؿ 

                                       
 : يعد عمال تجاريا بالتبعية: " ؽ ت ج عمى ما يمي01 الفقرة 04تنص المادة - 1

 ". األعماؿ التي يقـك بيا التاجر كالمتعمقة بممارسة تجارتو أك حاجات متجره    -
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،المسحكب عميو  (صاحب الحساب البنكي عادة )كالشيؾ مثمو مثؿ السفتجكة يضـ ثالثة أطراؼ الساحب 
كقد تطرؽ المشرع . الذم اليككف اال بنكا أك مؤسسة مالية ، المستفيد كقد يككف الساحب نفسو أك شخص آخر

 ؽ ت ج 543 الى 472الجزائرم الى االحكاـ المتعمقة بالشيؾ في المكاد مف 
: تعريؼ الشيؾ كانكاعو: المطمب األكؿ 

 نتناكؿ اكال تعريؼ الشيؾ ثـ نتطرؽ الى انكاعو
 تعريؼ الشيؾ: الفرع األكؿ 

   لـ يتناكؿ المشرع الجزائر م تعريؼ الشيؾ  كانما اكتفى بذكر أحكامو كبالرجكع الى الفقو نجد تعريفات 
صؾ محرر كفقا ألكضاع قانكنية محددة ،يتضمف أمرامف شخص يسمى الساحب إلى : "عديدة  منيا  أنو

بأف يدفع، بمجرد اإلطالع، مبمغا معينا مف النقكد إلى - كىك دائما بنؾ–شخص آخر ىك المسحكب عميو 
 . 1"الساحب نفسو أك لشخص ثالث أك ألمره أك لحاممو

محرر مسحكب عمى بنؾ أك مؤسسة مشابية، مف أجؿ حصكؿ حاممو عمى مبمغ نقدم : "   كعرؼ أيضا بأنو
.  2"مكضكع تحت تصرفو

 أنكاع الشيؾ: الفرع الثاني
 :ىناؾ عدة انكاع لمشيؾ نتناكؿ منيا مايمي

   الشيؾ العادم :أكال

جرت العادة عمى أف يكتب الشيؾ كفكؽ نمكذج مقطكع مف دفتر الشيكات المسمـ مف طرؼ البنؾ، كفي ىذه 
. الحالة يتسمـ المستفيد النقكد يدكيا مف البنؾ 

  (المعتمد)الشيؾ المسطر : ثانيا

كضع خطيف متكازييف عمى ؽ ت ج  كيقصد بالتسطير  514 إلى 512 نص عميو المشرع في المكاد مف 
في حالة تحديد اسـ مصرؼ  كجو الشيؾ بينيما فراغ مف طرؼ الساحب أك الحامؿ ، كيككف التسطير خاص

                                       
 . 299، ص2010، دار الفكر كالقانكف، المنصكرة ،1، ط(الكمبيالة، السند ألمر، الشيؾ) األكراؽ التجارية ، عبد الفضيؿ محمد أحمد- 1
 . 125، صالمرجع السابؽ راشد راشد، األكراؽ - 2
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معيف بيف الخطيف المتكازييف ، كال تبرأ ذمة المسحكب عميو إال إذا تـ الدفع ليذا المصرؼ المعيف في الشيؾ ، 
 بترؾ الفراغ المكجكد بيف الخطيف عمى بياض  عاماكيككف 

يمكف قبض ال كتنطكم تقنية التسطير عمى مزايا عديدة مف بينيا تحاشي مخاطر سرقة أك ضياع الشؾ حيث 
 ألنو يحكؿ مف حساب الساحب الى حساب المسحكب عميو عمى مستكل نفس البنؾ أك بنؾ آخرقيمتو نقدا 

 كال يجكز لممسحكب عميو الكفاء بالشيؾ المسطر تسطير خاص إال لممصرؼ المعنى، 

اعتبر المشرع الجزائرم أف الشيكات المعدة لمقيد في الحساب كالتي تككف مسحكبة في الخارج ككاجبة الكفاء ك
ىذا النكع مف  ىذا ما يعبر عف عدـ اعتراؼ المشرع ( تجارم 514المادة  )في الجزائر، کشيكات مسطرة 
 .مكتكب عمى الشيؾ كأف لـ يكف " شيؾ مقيد في الحساب " الشيكات ، كيعتبر كؿ بياف 

  الشيؾ المؤشر : ثالثا

كب  عميو ، ح  مف طرؼ المصرؼ  المسيوكضع تكقيع كتاريخ عؿب  يتـ تأشير الشيؾ  ، كيتمثؿ475نصت  
كىذا ما ينقص  ، دكف اف يتـ تجميد الرصيد لفائدة الشيؾ  يفيد إثبات كجكد مقابؿ الكفاء في تاريخ التأشيربما

.  كالتأشير عمى الشيؾ ال يعتبر قبكال ،مف قيمة ىذه التقنية كضماف لدفع قيمة الشيؾ 

 :الشيؾ المصادؽ: رابعا 

 الشيؾ لمبمغ الثابت في قياـ المصرؼ المسحكب عميو بتجميدا  كالتصديؽ يفيد  ؽ ت 483 قنصت  عمى
 نياية أجؿ تقديـ الشيؾ لمكفاء المنصكص عمييا في المادة  غاية ، إلىحامموتحت مسؤكليتو التامة لمصمحة 

 . كالشيؾ المعتمد اضمف لمكفاء مف الشيؾ العادم كالشيؾ المؤشر إال اذا اىمؿ الحامؿ ت ج  ؽ 501

  شيؾ البنؾ: خامسا

شيؾ البنؾ ىك شيؾ خاص بالبنؾ نفسو منظـ عف طريؽ تعميمات مصرفية داخمية كليس عنطريؽ القانكف 
التجارم ، كىذا يختمؼ عف الشيؾ البنكي 

فمف . كالذم يحؽ أف يتعامؿ بو الشخص العميؿ المالؾ لحساب المصرفي ، كيجمع ىذا الشيؾ بيف ميزتيف  
 داخمي ، كتكمف كا الشكمية ، يعتبر شيؾ مسطر مستخرج مف دفتر شيكات المصرؼ ، العتباره شياحيةالف
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 3الميزة الثانية ليذا الشيؾ في قياـ المصرؼ تحت مسئكليتو الكاممة بتجميد الرصيد طكاؿ مدة تقادـ الشيؾ 
سنكات ، كبالرغـ مف اعتبار ىذا الشيؾ أكثر ضمانا مف أنكاع الشيكات األخرل فيما يخص تجميد الرصيد 

طكاؿ مدة التقادـ ، إال أف الكاقع العممي افرز عف كجكد خالىر شبكات المصرؼ بدكف رصيد كأكثر مف ذلؾ 
. مزكرة ، كالتي قد يككف ألحد مكظفي المصارؼ دخؿ فييا

 انشاء الشيؾ كتداكلو:المطمب الثاني 

 باعتبار الشيؾ سند تجارم الـز المشرع بيانات الزامية إلنشائو  ككضع احكاـ لتداكلو نتناكليما تباعا 

نشاء الشيؾ إالفرع األكؿ  

 البيانات االلزامية: أكال 

الى جانب الشركط المكضكعية المتعمقة بصحة االلتزاـ عمكما اشترط المشرع في الشيؾ بيانات الزامية 
نتناكليا فيما يمي 

 :يحتكم الشيؾ عمى البيانات االتية: " ما يمي  عمىؽ ت ج 472تنص المادة 

 ,ذكر كممة  شيؾ مدرجة في نص السند نفسو بالمغة التي كتب بيا-

, امر غير معمؽ عمى شرط بدفع مبمغ معيف-

, (المسحكب عميو)اسـ الشخص الذم يجب عميو الدفع -

, بياف المكاف الذم يجب فيو الدفع-

, بياف تاريخ انشاء الشيؾ ك مكانو-

 ".(الساحب)تكقيع مف اصدر الشيؾ -

:  ذكر كممة شيؾ مدرجة في نص السند نفسو بالمغة التي كتب بيا 1

ادفعكا بمكجب .. '' : يشترط القانكف ذكر كممة شيؾ في ذات الصؾ ك بذات المغة المستعممة في الكتابة فيقاؿ
ك في الشيؾ , كنقصد بيذا البياف التعرؼ عمى ماىية السند بسيكلة اعماال لمبدا الكفاية  الذاتية.." ىذا الشيؾ
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فمتى ذكرت في الصؾ كممة شيؾ ك كاف مسحكبا مف شخص  (الشرط= االذف )نستطيع االستغناء عمى لفظ 
معيف يعني ذلؾ انو قابؿ لمتداكؿ بطرؽ التظيير اال اذا نص الساحب صراحة في الصؾ عمى اف ليس ألمر  

:   امر غير معمؽ عمى شرط بدفع مبمغ معيف-2

 كاستنادا ام يجب اف يتضمف الشيؾ امرا صادرا مف الساحب الى المسحكب عميو بدفع مبمغ معيف مف النقكد
 الشيؾ باألحرؼ الكاممة ك باألرقاـ معا فالعبرة عند االختالؼ  مبمغ اذا كتب ؽ ت ج 479 لنص المادة 

, لممبمغ المكتكب باألحرؼ الكاممة

. ك باألرقاـ  فالعبرة عند االختالؼ ألقميا مبمغاأءا  باألحرؼ الكاممة اكاذا كتب المبمغ عدة مرات سك

ك مقترف بقيد ك يجب اف يككف االمر بالدفع الذم يتضمنو أ ك يجب اف يككف  االمر غير معمؽ عمى شرط 
 .الشيؾ مستحؽ االداء بمجرد االطالع عميو ذلؾ بانو اداة كفاء 

  :(المسحكب عميو ) اسـ الشخص الذم يجب عميو الدفع -3

  ما يمي عمىؽ ت ج  474المادة كتنص يجب اف يتضمف الشيؾ اسـ المسحكب عميو الذم يصدر اليو الدفع 
ال يجكز سحب الشيؾ اال عمى مصرؼ اك مقاكلة اك مؤسسة مالية اك عمى مصمحة الصككؾ البريدية اك :" 

كما ال يجكز سحب الشيؾ اال عمى مؤسسة , مصمحة الكدائع ك االمانات اك الخزينة العامة اك قباضة مالية 
القرض البمدم اك صناديؽ القرض الفالحي التي يككف لدييا كقت انشاء السند رصيد مف النقكد تحت تصرؼ 

ح اك ضمني يحؽ بمقتضاه لمساحب اف يتصرؼ في ىذه النقكد بطريقة اصدار مالساحب ك بمكجب اتفاؽ صر
  ..".الشيؾ

 التقدـ  كالمسحكب عميو في الشيؾ يجب اف يككف معينا تعيينا كامال لكي يتمكف الحامؿ مف معرفتو بسيكلة
 عمى نمكذج الشيؾ اك بياف ا يككف اسمو مطبكعا مسبؽتقضي االنظمة المصرفية بأف ك مبمغو الستيفاء 

 ا اك مؤسسة مالية المكاف المكجكد فيو ىذا المصرؼ ك يشترط المشرع في المسحكب عميو اف يككف مصرؼ
ج  .ت. ؽ1 /474طبقا لما نصت عميو المادة 

  :تعييف المكاف الذم يجب فيو االداء-4
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يجب اف يتضمف الشيؾ بياف مكاف الكفاء حتى يعرؼ الحامؿ محؿ الذم يقدـ فيو الشيؾ لمتحصيؿ ك اف لـ 
يذكر في الشيؾ مكاف الكفاء بو يعتبر مستحؽ االداء في المكاف المبيف بجانب اسـ المسحكب عميو ك اذا 

. تعددت االمكنة يككف الشيؾ مستحؽ االداء في المكاف المذككر اكال

:  بياف تاريخ انشاء الشيؾ ك مكانو-5

 يجب اف يذكر في الشيؾ التاريخ الذم اصدر فيو حيث يقيد ذلؾ بي تقدير اىمية الساحب ك في التحقؽ مف 
.  كجكد مقابؿ اكفاء في حساب المكاعيد ك كذا مكاف انشاءه

: (الساحب)تكقيع مف اصدر الشيؾ -6

 يجب اف يشتمؿ الشيؾ عمى اسـ ك تكقيع الساحب حتى يمكف اعتباره صادرا منو ك يجكز اف يككف التكقيع 
 .باإلمضاء اك الختـ اك بصمة االصبع

عمى غرار ما كرد النص عميو في  والى جانب البيانات االلزامية اجاز القانون تضمين الشيك بيانات اختيارية
" ألمر"الى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنو بكممة   اشتراط دفع الشيؾحيث  ؽ ت ج 476المادة 

لمحامؿ  أك ,اك لفظ اخر بيذا المعنى" ليس ألمر"الى شخص مسمى مع شرط يعبر عنو بكممة أك ,اك بدكنو

 ؽ ت ج اك لشخص مف الغير، كما 477كما يمكف تحرير الشيؾ المر الساحب نفسو استناد لنص المادة 
سحب الشيؾ عمى الساحب نفسو إذا سحب مف مؤسسة عمى مؤسسة أخرل يممكيا الساحب نفسو يجكز 

كبشرط اال يككف ىذا الشيؾ لحاممو، كقد قصد القانكف بيذا الشرط منع المؤسسات المصرفية كالمالية مف 
 .اصدار شيكات لمحامؿ تستعمؿ بدال مف االكراؽ النقدية األمر الذم يترتب عميو المساس بحؽ امتياز البنؾ 

  ؽ ت ج 475كما ال يخضع الشيؾ لشرط القبكؿ كما ىك عميو الشأف بالنسبة لمسفتجة استنادا لنص المادة 

، كيبطؿ كذلؾ كؿ شرط يقضي بااعفاء الساحب مف ك اذا كتب عمى الشيؾ بياف القبكؿ عد كاف لـ يكف
 . ؽ ت ج 482ضماف الكفاء استنادا لنص المادة 
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 الجزاء المترتب عف تخمؼ البيانات االلزامية: ثانيا 

فال , اذا خال السند مف احد البيانات المذككرة في المادة السابقة :" : ما يمي  عمىؽ ت ج  473المادة تنص 
: يعتبر شيكا اال في االحكاؿ المنصكص عمييا في الفقرات االتية

اذا خال الشيؾ مف بياف مكاف الكفاء قاف المكاف المبيف بجانب اسـ المسحكب عميو يعتبر مكاف كفاء فاذا -
. ذكرت عدة امكنة بجانب اسـ المسحكب عميو فيككف الشيؾ كاجب الدفع في المكاف المذككر اكال

كاذا لـ تذكر ىذه البيانات اك غيرىا يككف الشيؾ كاجب الدفع في المكاف الذم بو المحؿ االصمي لممسحكب -
. عميو

. اف الشيؾ الذم لـ يذكر فيو مكاف انشاؤه يعتبر انشاؤه قد تـ في المكاف المبيف بجانب اسـ الساحب-

 اف ذكر مكاف االداء انما ييدؼ الى تعريؼ الحامؿ بمكاف المسحكب عميو الذم يجب اف يقدـ فيو الشيؾ 
 يحدد القانكف الكاجب ككما انو يساعد عمى تحديد المحكمة ذات االختصاص عند كقكع النزاع , لمكفاء

 ك اعتبر المادة ،عممة الكفاء عند كقكع التباس بشأنو،كالتطبيؽ في حالة تداكؿ الشيؾ بيف البمداف المختمفة 
ك اعتبرت المكاف المبيف  الى ،ل عدـ صحة الشيؾ ؿالمذككرة  اف عدـ ذكر مكاف الكفاء نقص ال يؤدم ا

جانب اسـ المسحكب عميو مكانا لمدفع ك اذا ذكرت عدة اماكف بجانب اسـ المسحكب عميو فيككف الشيؾ 
ك في حالة عدـ ذكر البيانات اك غيرىا يككف الشيؾ كاجب الدفع في , كاجب الدفع في المكاف المذككر اكال 

. المكاف الذم بو المحؿ االصمي لممسحكب عميو

 الفرع الثاني تداكؿ الشيؾ

 أكال الشيكات القابمة لمتداكؿ

 استنادا  الشيؾ االسمي كالشيؾ االسمي مع شرط ليس ألمر كالشيؾ لمحامؿ كىذا ىيالشيكات القابمة لمتداكؿ
الشيؾ المشترط دفعو الى شخص مسمى بمكجب اشتراط صريح ؽ ت ج ؼ 487ك  485  المادتيف لنص

أما الشيؾ المشترط دفعو إلى شخص مسمى مع شرط ، المر اك بدكنو يككف قابال لمتداكؿ بطريؽ التظيير
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ليس ألمر أك شرط مماثؿ ال يككف قابال لمتداكؿ إال حسب األكضاع المقررة لإلحالة العادية كبما يترتب عمييا 
 .مف النتائج

اذا كاف الشيؾ محررا لحاممو يتـ تداكلو بمجرد  تسميمو المادم كيككف ذلؾ بالمناكلة باليد، فيك يعتبر  ك 
 كذلؾ المشرع لـ يحضر نقمو بطريؽ التظيير ،بمثابة منقكؿ تطبؽ عميو قاعدة الحيازة في المنقكؿ سند الممكية

كأف يقـك الحامؿ قبؿ تسميمو لمشخص الذم يرغب في نقمو لو بأف يكقع عميو بما يفيد التظيير لصالح 
، كفي ىذه الحالة كاستنادا لنص المادة  التظيير لمحامؿ يعد بمثابة تظييرا عمى بياض  كالشخص المذككر

    جاز لمحامؿ 2 ؼ 489

اف يمال البياض باسمو اك باسـ شخص آخر، - 1

اف يظير الشيؾ مف جديد عمى بياض اك لشخص آخر، - 2

. اف يسمـ الشيؾ لشخص مف الغير الجنبى بدكف اف يمأل البياض اك يظير الشيؾ- 3

. تظيير الشيؾ كآثاره:ثانيا 

، أما التظيير التأميني فال يتصكر في الشيؾ ألنو لممكية أك تظييرا تككيميا ؿ  يظير الشيؾ تظييرا ناقال 
يتنافى مع كظيفتو فيك أداة كفاء فقط ك ال يؤدم كظيفة االئتماف ، فال يجكز التعامؿ بو أك تظييره عمى سبيؿ 

 .الضماف، كسنتناكؿ فيما يمي األحكاـ المتعمقة بتظيير الشيؾ 

. التظيير الناقؿ لمممكية -1
اف التظيير ينقؿ جميع الحقكؽ الناتجة عف الشيؾ خصكصا ممكية  :" ؽ ت ج 489/01  المادةتنص  

كيقصد بو التظيير الناقؿ لمحؽ الثابت في الشيؾ مف المظير الى المظير لو، كيخضع  ”.مقابؿ الكفاء
 يةقانكني الى ضركرة تكافر الشركط المكضكعية الالزمة لصحة إبراـ التصرفات القانكف ككؿ تصرؼ التظيير 

 كىي تشبو ما رأيناه بخصكص التظيير بالنسبة باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف تتكافر بعض الشركط الخاصة
 :لمسفتجة  كنكجزىا فيما يمي 
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 :كىيشركط التظيير التاـ لمشيؾ   -أ

 : أف يحصؿ التظيير مف الحامؿ الشرعي-

يعتبر مف يحكز شيكا قابال لمتظيير انو حاممو الشرعي متى اثبت انو  ”" ؽ ت 491لمادة ؿ استنادا كىذا 
صاحب الحؽ فيو بسمسمة غير منقطعة مف التظييرات كلك كاف اخر تظيير عمى بياض، كتعد التظييرات 

المشطبة عمى ىذا الكضع كأف لـ تكف، كاذا كاف التظيير عمى بياض متبكعا بتظيير أخر فاف المكقع عمى 
  "ضىذا التظيير االخير يعتبر قد اكتسب الشيؾ، بمكجب تظيير عمى بيا

  أف يقع التظيير عمى كامؿ المبمغ-

ال كاف باطال حسب مف قيمة الشيؾعمى جزء يصح أف يككف التظيير ال  أف   ج ؽ ت 487المادة  كا 
 .كما اف تظيير المسحكب عميو باطؿ ،التظيير الجزائي باطؿ

يجب اف يككف التظيير  :" ؽ ت ج487/01المادة طبقا لنص  كىذا   اف يككف باتا غير معمؽ عمى شرط-
 ”. غير معمؽ عمى شرط ككؿ شرط يعمؽ عميو التظيير يعتبر كاف لـ يكف

يجب اف يكتب :"  ؽ ت ج488 لممادةكفقا  كىذا   أف يقع التظيير عمى الشيؾ ذاتو أك كرقة متصمة بو-
 .التظيير عمى الشيؾ اك عمى كرقة اخرل ممحقة بو كيجب اف يكقع عميو المظير

 :آثار تظيير الشيؾ الناقؿ لمممكية-ب

:  إذا تـ تظيير الشيؾ تظييرا ناقال لمممكية ترتب عميو مايمي- 

تظيير الشيؾ الناقؿ لمممكية يطير الدفكع فال يحؽ لمف رفعت ضدىـ دعكل بمكجب الشيؾ االحتجاج عمى -
 ؽ 494الحامؿ الحسف النية بالدفكع المستمدة مف عالقاتيـ الشخصية بالساحب اك الحممة السابقيف  المادة 

  .ت ج 

 ؽ 489 مقابؿ الكفاء المادة  كممكية ،ككذا الشيؾجميع الحقكؽ الناتجة عف  ينقؿ التظيير إلى المظير إليو -
. ت ج



 

74 
 

.  ؽ ت ج 490 المادة اإللتزاـ بضماف الكفاء بقيمة الشيؾ مالـ يتفؽ عمى غير ذلؾ-

يجكز لممظير حضر تظيير الشيؾ مف جديد كفي ىذه الحالة ال يككف ممتزما لضماف مف يؤكؿ إليو - 
 . ؽ ت ج 490 المادة التظيير الحقا

 .التظيير التككيمي -2
ا كاف التظيير مشتمال عمى عبارة القيمة برسـ التحصيؿ اك برسـ التككيؿ اذ:"  ؽ ت ج495المادة تنص   

اك غيرىا مف العبارات التى تفيد مجرد التككيؿ، جاز لمحامؿ ممارسة جميع الحقكؽ الناتجة عف الشيؾ لكف 
 . اليجكز لو تظييره اال برسـ التككيؿ

. كاليجكز لمممزميف فى ىذه الحالة اف يحتجكا عمى الحامؿ اال بالدفكع التى يمكف االحتجاج بيا ضد المظير

."  ك بفقدانو االىميةأاف النيابة التى يتضمنيا تظيير التككيؿ التنتيى بكفاة المككؿ 

    كيقصد بالتظيير التككيمي تسميـ أك نقؿ الشيؾ لشخص آخر مف أجؿ تحصيؿ قيمتو فيقـك المظير لو 
 عمى أحكاـ التظيير سالفة الذكر كنصت المادة اؿ،بمطالبة المسحكب عميو بالكفاء بإعتباره ككيال عف المظير

:  كيمكف اجماليا فيما يمي   كىي تشبو االحكاـ التي رأيناىا بخصكص السفتجةالتككيمي

 :شركط التظيير التككيمي لمشيؾ كيمكف اجماليا فيما يمي -أ

 اشتماؿ التظيير عمى القيمة برسـ التحصيؿ أك برسـ التككيؿ، أك غيرىا مف العبارات التي تفيد مجرد -
.  ؽ ت ج 495 المادة التككيؿ

.  ؽ ت ج  496يتـ التظيير قبؿ تحرير احتجاج عدـ الكفاء أك انقضاء ميعاده المادة    أف -

 . ؼ أخيرة  ؽ ت ج 495الككالة ال تنقضي بكفاة المككؿ أك فقدانو االىمية المادة -

    :آثار التظيير التككيمي لمشيؾ - ب
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انتقاؿ حؽ ممارسة جميع الحقكؽ الناتجة عف الشيؾ الى المظير اليو تككيميا، لكف ممكية مقابؿ الكفاء تبقى -
  ؽ ت ج 1 ؼ595في ذمة المظير كال تنتقؿ لممظير اليو تككيميا المادة 

التظيير التككيمي لمشيؾ ال يطير الدفكع فيجكز لمممتزميف االحتجاج في مكاجية الحامؿ المظير اليو بنفس -
اثارة دفكع مستمدة مف عالقاتيـ  يجكز ليـ الدفكع التي كاف بإمكانيـ اثارتيا في مكاجية المظير، كبالمقابؿ ال

 . ؽ ت ج  2  ؼ495الشخصية بالمظير اليو المادة 

 :   لشيك  المطلب الثالث الوفاء با

يقدـ الشيؾ لمكفاء بو مف طرؼ الحامؿ الشرعي لو أك نائبو ، إلى المسحكب عميو الذم يككف في كؿ   
 .  ج ؽ ت474مصرؼ أك مؤسسة مالية أك أحد األشخاص  المبينيف في نص المادة : الحاالت 

 ك كؿ شرط يرد فيو االئتماف يؤدم كظيفة  الكاجب الدفع لدل االطالع ألنوفيك  الشيؾ أداة كفاء كبما أف
 مف نفس المادة 2بؿ اف الفقرة  ت . مف ؽ500/1لمادة استنادا ؿ ، ك ىذا 1مخالفا لذلؾ يعتبر كأنو لـ يكف 

بدفع مبمغ الشيؾ حتى كلك تقدـ بو الحامؿ بتاريخ سابؽ  (البنؾ أك المؤسسة المالية )الزمت المسحكب عميو 
 إذا قدـ الشيؾ لمكفاء قبؿ اليـك : "عف التاريخ المقيد في الشيؾ كتاريخ إلصداره حيث نصت عمى مايمي

 " المعيف  فيو كتاريخ إلصداره يككف كاجب الكفاء في يـك تقديمو 

 :لمكفاء الشيؾ بتقديـ الخاصة اآلجاؿ : األكؿ الفرع

  لمكفاء الشيؾ بتقديـ الخاصة المكاعيد : أكال

  : كىي عمى النحك التالي :ج عمى مكاعيد الكفاء بالشيؾ .ت . مف ؽ501  نصت المادة 

ا اعتبارا مف  يكـ20 ، يجب تقديميا لمكفاء خالؿ بالنسبة لمشيكات المسحكبة بالجزائر ك الكاجبة الدفع بيا -1
 تاريخ اإلصدار المقيد بالشيؾ

ا  يكـ30 لدفع خالؿ التقديـ ؿكاجبةر تككف  بالنسبة لمشيكات المسحكبة في الخارج كالكاجبة الدفع بالجزائ-2
 اعتبارا مف تاريخ اإلصدار المقيد بالشيؾ

                                       
  126صالمرجع السابؽ ، نادية فكضيؿ  ،  األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم. د   1



 

76 
 

  . أكربا أك مف أحد البمداف المطمة عمى البحر األبيض المتكسطفي صادرة  كذلؾ اذا كانت يكـ

 70 الدفع خالؿ  التقديـ لمدفعكاجبةفتككف  بالنسبة لمشيكات المسحكبة مف غير البمداف المذككرة أعاله  -3
 ا اعتبارا مف تاريخ اإلصدار المقيد بالشيؾيكـ

فإذا صادؼ اليكـ األخير لتقديـ الشيؾ لمكفاء يـك عطمة أك عيد  :  جت  ؽ532  ك طبقا لنص المادة 
. رسمي ، يمتد األجؿ إلى يـك العمؿ الذم يميو 

لشيؾ  إلى إحدل غرؼ المقاصة ، أك بأم كسيمة تبادؿ  المادم ؿتقديـ اؿ يعدت ، . ؽ502طبقا لنص المادة ك
 كىذا التقديـ ىك قرينة عمى سداد  بمثابة تقديـ لمكفاءإلكتركنية محددة في التشريع أك التنظيـ المعمكؿ بو ،

.                                                                             قيمتو 

تنظيـ مالي داخؿ البنكؾ تعمؿ عمى تنظيـ الديكف بشكؿ سريع بيف أعضاء شبكة : ك غرؼ المقاصة ىي 
 1.معينة 

يثبت الكفاء بالشيؾ عادة باسترداده مكقعا عميو مف قبؿ الحامؿ ، ك تكقيع ىذا األخير يعتبر بمثابة مخالصة ك
  جت . ؽ505/1، طبقا لنص المادة 

  قيسقط حؽ، ك  يعتبر الحامؿ ىنا حامؿ ميمؿ :  جزاء عدـ تقديـ الشيؾ في المكاعيد المحددة قانكنا :ثانيا
 قد قدـ  يككففي الرجكع عمى المظيريف ك الممتزميف، لكف يبقى لو الحؽ في الرجكع عمى الساحب بشرط أنو
 .مقابؿ الكفاء ك ظؿ ىذا األخير لدل المسحكب عميو إلى حيف انقضاء آجاؿ تقديـ الشيؾ لمكفاء

  انقضاء ىذه المكاعيد ال يترتب عميو تحرر المسحكب عميو مف القياـ بالكفاء بقيمة الشيؾ في حاؿ كما أف  
،فيتكجب عميو دفع مبمغ الشيؾ لمحامؿ الميمؿ الذم حضر الى البنؾ بعد مركر المكاعيد تكفر الرصيد 

 جت . ؽ503ىذا طبقا لنص المادة ك المشار الييا أعاله متى كاف الرصد مكجكد

 نتناكليا في النقاط التالية: شركط صحة الكفاء : الفرع الثاني 
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 تبرأ بمجرد  ككذا الساحبإف ذمة المسحكب عميو : بالنسبة لكجكب التأكد مف ىكية الحامؿ الشرعي  :أكال
 ممـز بالتأكد  مف  البنؾ  ك يككف جت. ؽ506/1لمادة ؿ  استنادا كفاء بقيمة الشيؾ ما لـ تقدـ معارضةاؿ

 دكف أف يككف ممـز التظييرات إف كجدتىكية الحامؿ عند عرض الشيؾ عميو لمكفاء ك كذا مف صحة 
  جت. ؽ506/2 التكقيعات المادة  صحةبالتحقؽ مف

  التجكز اال في حالتيف:لمعارضة  في الكفاء بقيمة الشيؾؿ بالنسبة :ثانيا 

، كاف لمساحب في ىذه الحالة الحؽ في ألم سبب كاف أم فقداف حيازتو  : ضياع الشيؾحالة -1    
، أم يطمب مف البنؾ اإلمتناع عف دفع قيمة الشيؾ لمحامؿ، كال نتصكر ذلؾ مف الناحية المعارضة عميو

العممية إال إذا كاف الشيؾ مسحكب لحاممو ، ففي ىذه الحالة يجب عمى المستفيد اخطار الساحب فكر ضياع 
 .الشيؾ لمقياـ بااجراءات المعارضة اماـ البنؾ تفاديا لسحب المبمغ مف طرؼ حامؿ غير شرعي

 يجكز لككيؿ التفميسة االتصاؿ بالبنؾ لممعارضة في الكفاء الى حيف الحصكؿ عمى :حالة افالس الحامؿ- 2
 الشيؾ كاال تحمؿ البنؾ المسؤكلية

 بالنسبة لمكفاء الجزئي: ثالثا

 في حالة عدـ فإنو ال يجكز لمحامؿ رفض ما يعرض عميو مف كفاء جزئي ، ت ج  ؽ505  حسب نص ـ  
 الضماف عف المكقعيف عمى الشيؾ ،  ك أيضا في حالة الكفاء الجزئي ئمف عبخفيفا  ك ذلؾ تكفاية الرصيد 

 الشيؾ ، ألف الحامؿ في ىذه الحالة بحاجة إليو لممطالبة بالجزء يحتفظ بالشيؾ ال يحؽ لممسحكب عميو أف 
الباقي ، كما يجكز أيضا لممسحكب عميو أف يطمب التأشير عمى الشيؾ بيذا الكفاء الجزئي ك يأخذ إيصاال 

 بقدر المبمغ المدفكع  ك عمى الحامؿ أف يقدـ تبرءبالقدر المدفكع  ك عميو فإف ذمة الساحب ك المظيريف 
 اإلحتجاج فيما يتعمؽ بالمبمغ الباقي 

 الرجكع الصرفي لعدـ الكفاء بقيمة الشؾ: الفرع الثالث  

ت ، إذا قدـ الحامؿ الشيؾ لمكفاء في المكاعيد القانكنية ك امتنع المسحكب عميو . ؽ515طبقا لنص المادة 
 بعد ذلؾ يمكنو مباشرة الدعكل الصرفية عف دفع قيمتو ، يباشر الحامؿ تحرير االحتجاج بعدـ الكفاء 
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إجراءات تنظيـ اإلحتجاج  : أكال 

الشيؾ  أنو يقع عمى عاتؽ الحامؿ تحرير ىذا االحتجاج قبؿ انقضاء مدة تقديـ  ت ج  ؽ516  قضت المادة 
، إال إذا حالة قكة قاىرة دكف ذلؾ كالزلزاؿ ، تمتد (يـك 70 20،30)الشيؾحسب الحالة عمى ما سبؽ بيانو 

، كما يعفى الحامؿ مف عمى أف يخطر الذم ظير لو الشيؾ بذلؾ(ت . ؽ523المادة )مكاعيد تحرير االحتجاج
  ؼ 518 الرجكع دكف احتجاج، المادة تحرير االحتجاج اذا ضمف الستحب أك احد المظيريف الشيؾ شرط

ت يقع عمى عاتؽ الحامؿ إخطار الساحب ك المظير باالمتناع عف . ؽ517 طبقا لنص المادة  ت ج كؽ1
ك يقع عمى   أياـ إذا اشتمؿ عمى شرط الرجكع دكف مصاريؼ  4 أياـ مف تحريره ، ك 10الكفاء في أجؿ 

 .ؽ ت ج  517عاتؽ الحامؿ مراعاة اإلجراءات ك الضكابط المنصكص عمييا في المادة 

 لمكطف الذم كاف عميو المحضر القضائييجب أف يتـ اإلحتجاج عمى  ج ت  ؽ529  طبقا لنص ـ ك 
الكفاء بقيمة الشيؾ أك المكطف األخير المعركؼ ، أما في حالة الداللة عمى مكطف كذب ، يككف اإلحتجاج 

. مسبكقا بإجراء التفتيش 

     ك مف شركط تنظيـ اإلحتجاج أف  يتضمف نصا حرفيا لمشيؾ ك ما يحتكم عميو مف تظيير ، ك كما 
يجب أف يتـ اإلنذار بكفاء قيمة الشيؾ ك مقدار ما دفع لممسحكب عميو ك ذلؾ في حالة الدفع الجزئي طبقا 

  ج ت  ؽ530لنص المادة 

 عمى أنو ال تقـك أم كرقة أخرل مقاـ اإلحتجاج إال في األحكاؿ المنصكص عمييا في 543 ك نصت ـ 
 يجكز إثبات أف اإلمتناع عف دفع قيمة الشيؾ ك حيث  518 المادة القانكف ، ك مف بينيا ما نصت عمييا   

سببو ببياف يصدر مف البنؾ المسحكب عميو ، مع ذكر كقت تقديـ الشيؾ ك تاريخ ىذا البياف ، ك أف يككف 
 1.مكتكبا عمى الشيؾ نفسو ك مزيال بتكقيع مكظؼ البنؾ الذم أصدره 

 يعتبر تنظيـ اإلحتجاج لعدـ الكفاء دليال عمى تقديـ الشيؾ لمكفاء ك إمتناع المسحكب عميو مف الدفع ، كما  
ك بعد . فإف تكقؼ المسحكب عميو مف الدفع يمكف لممحكمة مف شير إفالسو إذا كاف تاجر ك الديف تجارم 

                                       
104 ، ص  200 راشد فييـ، االشيؾ مف الناحية التجارية ك الجنائية ، المكتب الفني لإلصدارات القانكنية ، سنة  1  
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 يـك مف إصدار التبميغ لمحامؿ أف يطمب مف المحكمة المختصة بحجز ك بيع أمالؾ الساحب 20مضي 
 .ضمف الشركط القانكنية ،ك كما يجكزلو إتخاذ إجراءات تحفظية إتجاه المظيريف ك الضامنيف 

 حالة إستمرار  :ىناؾ حالتيف يمكف فييا لمحامؿ أف يرجع عمى الممتزميف بالشيؾ دكف تنظيـ اإلحتجاج ك ىماك

يجب عمى حامؿ الشيؾ أف يخطر المظير لو ك : " ت عمى أنو . ؽ 517   طبقا لنص المادة ك      
الساحب  باإلمتناع عف الكفاء خالؿ أربعة أياـ العمؿ التالية ليكـ تحرير اإلحتجاج أك ليـك تقديـ أف إشتمؿ 

". عمى شرط الرجكع بال مصاريؼ 

العمؿ  (02)      ك كما أكجب القانكف عمى كؿ مظير تـ إخطاره ك القياـ بإعالـ مظيره  خالؿ يكميف 
التالييف ليكـ تسممو اإلخطار مع تبييف أسماء ك عناكيف مف قامكا باإلخطارات السابقة  

     أما في حالة إذا لـ يبيف أحد المظيريف عنكانو أك كتبو بأحرؼ ال تقرأ ، فيمكف اإلقتصار عمى إخطار  
. المظير السابؽ ، ك كما يجكز عميو اإلخطار حتى بمجرد إرساؿ الشيؾ

   ك عميو فيجب عميو إثبات قيامو في األجؿ المحدد لو ، ك ىذه الميمة تعتبر مرعية إذا أرسؿ األخطار 
. خالليا برسالة عف طريؽ البريد 

 لدعكل الصرفيةا : ثانيا

       إف قياـ الحامؿ بتقديـ الشيؾ لممسحكب عميو بالكفاء في المكاعيد القانكنية ك قاـ ىذا األخيرر 
برفض الكفاء ك أثبت الحامؿ ىذا اإلمتناع بتنظيـ اإلحتجاج ك القياـ باإلخطار جاز لو ' المسحكب عميو '

. الرجكع عمى الساحب الضامنيف اإلحتياطييف 

 يمكف لحامؿ الشيؾ الرجكع عمى المظيريف ك الساحب ك غيرىـ مف  ج  ؽ ت 515لمادة فاستنادا ؿ      
. الممتزميف إذا قدمو لمكفاء في المدة القانكنية ،ك لـ تدفع قيمتو ك أثبت اإلمتناع بإحتجاج 
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 سكاء كاف الساحب ك الضامف اإلحتياطي ؼ     ك عميو فيمكف لمحامؿ ممارسة الرجكع عمى كؿ طر
المظيريف ك ذلؾ يككف برفع دعكل الرجكع الصرفي بعد أف يتـ إثبات اإلمتناع عف الكفاء بمكجب إحتجاج 

  1.عدـ الكفاء 

: ت أنو يجكز لحامؿ الشيؾ أف يطمب الشخص الذم يرجع عميو بالمبالغ األتية. ؽ520طبقا لنص المادة ك  

لشيؾ الذم لـ يكفى  امبمغ - 

ت  . ؽ522نفقات اإلحتجاج ك اإلثبات المماثؿ ك نففقات اإلخطار ك النفقات األخرل التي تضيؼ فييا ـ - 

إف إجراءات الرجكع لعدـ الكفاء يكجد فييا حالتيف حالة رجكع الحامؿ عمى ؼ كبخصكص  أطراؼ الدعكل    
. الممتزميف بالشيؾ ، ك حالة رجكع الممتزميف بعضيـ عمى بعض 

ت عمى أف لمحامؿ حؽ الرجكع عمى . ؽ520 أشارت ـ :حالة رجكع  الحامؿ عمى الممتزميف بالشيؾ - أ
الممتزميف بقيمة الشيؾ غير المدفكعة ك مصاريؼ اإلحتجاج ك اإلخطارات الصادرة ك غيرىا مف النفقات التي 

 ؽ 515استنادا لممادة كما يمكف لمحامؿ مطالبة الساحب ك المظيريف ك ضامنيو اإلحتياطييف ،تحمميا الحامؿ
 بتكقيع الحجز عمى المنقكالت المممككة لمساحب ك امؿ   كما تكجد إمكانية قياـ الحت ج استنادا لنفس المادة 

استنادا المظيريف ، ك عميو فالحجز كسيمة مف كسائؿ الحماية التي أسندىا المشرع لحامؿ السند التجارم 
  ؽ ت ج 536لممادة 

ت يتضح أف حؽ الرجكع يعكد لكؿ ممتـز . ؽ521 طبقا لنص ـ :حالة رجكع الممتزميف بعضيـ بعض - ب
: بالشيؾ في سداد قيمتو ، ك ذلؾ بإختالؼ كؿ مركز ك كؿ مكقع مف ىؤالء الممتزميف 

أف الساحب ىك المديف األصمي لمشيؾ ، فالكفاء بقيمتو يبرئ ذمتو ك ينيي حياة الشيؾ  : رجكع الساحب- 1
، ك يمكف لمساحب الرجكع عمى المسحكب عميو بالدعكل الصرفية بما أكفى بو ، ك ذلؾ  في حالة قياـ 

. الساحب بتقديـ مقابؿ الكفاء لو 

                                       
243  ، ص لمرجع السابؽ   بمعيساكم محمد الطاىر ،ا 1  
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لمظير الحؽ كاف لو حؽ الرجكع عمى , إذا أكفى أحد المظيريف قيمة الشيؾ لمحامؿ أ : رجكع المظير- 2
. المكقعيف السابقيف لو في السند ألنيـ ضامنكف لو بالكفاء

بما أ، مركز الضامف يتحدد بمركز الشخص المضمكف فإنو في حاؿ ما إذا أكفى أحد : رجكع الضامف -3
الضامنيف اإلحتياطييف قيمة  الشيؾ كاف لو حؽ الرجكع عمىى ذلؾ الشخصالمضمكف ك جميع األشخاص 

  1.الذيف يضمنكف ىذا األخير ، ك يككف ذلؾ بدعكل صرفية أك بدعكل كفالة 

ثالثا تقادـ الدعكل الصرفية  

 : ؽ ت ج  كىي عمى النحك التالي 527تناكليا المشرع الجزائرم في نص المادة 

 المسحكب عميو  المظيريف كالساحبدعاكل حامؿ الشيؾ عمى-1

 أشير 06دعاكل رجكع الحامؿ عمى المظيريف أك الساحب أك الممتزميف األخريف تسقط بالتقادـ بمضي  - 
 .مف تاريخ إنقضاء ميمة التقديـ 

ك ال تسقط بمركر المكاعيد السالفة الدعكل عمى الساحب الذم لـ يقدـ مقابؿ الكفاء ، أك قدمو ثـ سحبو - 
 2. غير عادؿ اءكال أك بعض ، ك الدعاكل عمى سائر الممتزميف الذيف حصمكا عمى إثر

دعاكل رجكع الممتزميف بعضيـ عمى بعض :  -2

   تتقادـ دعاكل رجكع الممتزميف بعضيـ عمى البعض األخر بمضي ستة أشير مف اليـك الذم أكفى فيو 
الممتـز قيمة الشيؾ أك مف يـك مطالبتو قضائيا بالكفاء ، ك بمعنى أنو إذا قاـ أحد الممتزميف مثؿ المظير 

بسداد قيمة الشيؾ لمحامؿ ، فيحسب التقادـ مف يـك الكفاء ، أما إذا تـ رفع دعكل ضد أحد المظيريف إللزامو 
بالكفاء بقيمة الشيؾ ، فإف ميعاد التقدـ بالنسبة ليذا المظير في رجكعو عمى غيره مف  الممتزميف يبدأ مف 

. تاريخ إعالنو بدعكل المطالبة 

                                       
  1 191 ، ص  المرجع السابؽ شريقي نسريف،

102 ،ص 2008سعداكم سميـ ، السندات التجارية في القانكف الجزائرم ، دار الحديث لمكتاب ، الجزائر ،  2   
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ت إال مف تاريخ أخر . ؽ527     ك ال تسرم مدة التقادـ إذا أقيمت الدعكل فعال طبقا ما نص عمييا في ـ 
 .إجراء في الدعكل 

تسقط بالتقادـ دعاكل حامؿ الشيؾ عمى المسحكب :  الدعاكل التي يرفعيا الحامؿ عمى المسحكب عميو-3
 . أعكاـ محسكبة مف تاريخ إنقضاء ميمة تقديـ الشيؾ03عميو بمضي 

 عكارض الدفع: الفرع الثالث 
 

كسف قكاعد اخرائية جديدة يتـ اتباعيا مف طرؼ  ،2005تعديؿ القانكف التجارم لسنة في المشرع تدخؿ   
البنكؾ كالمؤسسات المالية في حالة اصدار شيؾ بدكف رصيد أك كاف الرصيد غير كافي كذلؾ تماشيا مع 

 الصبغة العقابية عمى إصدار الشيؾ بدكف رصيد ك إدخاؿ مقتضيات اقتصاد السكؽ التي تستكجب تخفيؼ
،بالنسبة لمتجار كرجاؿ االعماؿ الذيف يكثر تعامميـ بالشيكات ، كىك ما مف قكاعد مصرفية كقائية  ك تحذيرية

 مكرر 526- مكرر 526 مف شأنو كذلؾ تخفيؼ العبئ عمى الييئات القضائية،كقد نظـ احكاميا في المكاد 
 : كنجمميا فيما يمي ت . ؽ16

يجب عمى المسحكب عميو بمناسبة أكؿ عارض دفع لعدـ كجكد أك عدـ كفاية الرصيد أف يكجو لساحب - 
 526أياـ إبتداءا مف تاريخ تكجيو األمر ـ 10الشيؾ أمر بالدفع لتسكية ىذا العارض خالؿ ميمة أقصاىا 

.  ت. ؽ2مكرر 

يجب عمى المسحكب عميو تبميغ مركزية المستحقات غير المدفكعة بكؿ عارض دفع لعدـ كجكد أك عدـ - 
كفاية الرصيد خالؿ أياـ العمؿ األربعة المكالية لتاريخ تقديـ الشيؾ بأم شكؿ مف األشكاؿ  المنصكص عمييا 

 .ت. ؽ1 مكرر 526ـ / ت . ؽ502في        ـ 

 شيرا 12في حالة عدـ إلتزاـ الساحب خالؿ األجاؿ  القانكنية بالتسكية أك في حالة تكرار المخالفة خالؿ - 
 526المكالية لعارض الدفع األكؿ حتى ك لك تـ تسكيتو يمنع المسحكب عميو الساحب مف إصدار الشيكات ـ 

. 3مكرر 
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يسترجع كؿ شخص منع مف إصدار الشيكات حقو في ذلؾ عندما يثبت أنو قاـ بتسكية الشيؾ غير المدفكع - 
 يـك إبتداءا مف تاريخ 20، أك تككيف رصيد كاؼ ك متكفر مكجو لتسكيتو بعناية المسحكب عميو ك ذلؾ خالؿ 

. األمر بالدفع 

ك في حالة عدـ القياـ بالتسكية خالؿ األجاؿ ال يسترجع الممنكع حؽ إصدار الشيكات إال بمركر أجؿ - 
 1.خمس سنكات إبتداءا مف تاريخ أمر بالدفع 

يطبؽ منع إصدار الشيكات عمى كؿ الحسابات الجارية ك حسابات الشيكات التي يحتفظ بيا الزبكف المعني - 
. ، ك يطبؽ أيضا عمى ككالئو فيما يتعمؽ بذات الحسابات 

في حالة تكقؼ الساحب عف الدفع ، ك لـ يقـ بإجراءات التسكية في األجؿ القانكني يدرج إسمو ضمف - 
ك يقـك بنؾ الجزائر بإنتظاـ بتبميغ البنكؾ ك الييئات المالية قانكنا . قائمة الممنكعيف مف إصدار الشيكات

كما يمتنع البنؾ مف تسميمو دفتر شيكات ، ك يطمب منو إرجاع . بقائمة الممنكعيف مف إصدار الشيكات 
. نماذج الشيكات الغير مستعممة 

في حالة تعاطؼ المسحكب عميو مع الساحب تسميمو دفتر شيكات رغـ أنو كاف ممنكعا مف إصدار شيكات 
ك كاف إسمو كارد في القائمة مركزية المستحقات غير المدفكعة لبنؾ الجزائر ، يتحمؿ المسحكب المسؤكلية .

 2.التضامنية مع الحامؿ بدفع التعكيضات المدنية 

 

 

 

 

 

                                       
160 ص2010 البقيرات عبد القادر ، القانكف التجارم ،  ديكاف المطبكعات الجامعية  1  

161 المرجع نفسو  ، ص  2  
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 سند الخزف : المبحث الخامس

 كيتميز عف السندات 11993يعتبر سند الخزف مف االكراؽ التجارية لتي استحدثيا المشرع بمكجب تعديؿ 
التجارية السابقة بأف محمو ال ينصب عمى مبمغ مف النقكد بؿ عمى بضائع معينة كقد نظـ المشرع الجزائرم 

 . 07 مكرر 543 مكرر إلى 543أحكامو في المكاد مف 

  كشركطوتعريؼ سند الخزفالمطمب األكؿ 

 نتناكؿ أكال تعريؼ السند ثـ شركطو

 تعريؼ سند الخزف : الفرع األكؿ 

عبارة عف استمارة ضماف ممحقة بكصؿ البضائع الكدعة بمخازف "  مكرر  ؽ ت ج بأنو 543عرفتو المادة 
"  العامة 

 سندا مصرفي يقـك بتحريره تاجر يعطي ضمانا عمى بضاعة مكدعة : "كبالرجكع الى الفقو نجد مف يعرفو بأنو
لو في المخازف العمكمية 

ك المخزف العمكمي ىك عبارة عف منشأة أك بناء أك مكانا فسيح صالح إليداع البضائع فيو، يقكـ لمكدع لديو 
 2"بتقديـ خدمات لممكدعيف تتمثؿ في حفظ كصيانة البضائع لديو

 كثيقة رىف تسمح لممكدع إذا كاف بحاجة ألمكاؿ باستعمالو كأداة رىف القتراض مبمغ مف  كىناؾ مف عرفو بأنو
 3النقكد استنادا إلى قيمة البضاعة المكدعة في المخزف مع بقائو محتفظا بممكيتيا

 

                                       
 المتضمف القانكف 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75، المعدؿ كالمتمـ  لألمر رقـ 1993 أفريؿ 25 المؤرخ في 08-93المرسـك التشريعي رقـ  1

 . 1993سنة ؿ 43  جريدة رسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد التجارم
.129، صالمرجع السابؽنادية فكضيؿ، األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم،   2  
.5ك4، ص2008، 1عمكرة عمار، األكراؽ التجارية كفقا لمقانكف الجزائرم، دار الخمدكنية لمنشر، ط  3  
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 شركط انشاء سند الخزف : الفرع الثاني 

: الشركط المكضكعية: أكال  

فيما  سند ، أمإف الشركط المكضكعية الالزمة لصحة سند الخزف ىي نفسيا شركط الضركرية في إلنشاء
 يتعمؽ بصحة التراضي كمشركعية المحؿ كالسبب

 الشركط الشكمية إلنشاء سند الخزف : ثانيا

كيحتكم عمى اسـ الشخص الطبيعي أك المعنكم أك اسـ :"مابمي  عمى 2 في الفقرة 1 مكرر543نصت المادة 
كطبيعة المكاد المكدعة كالبيانات الخاصة التي شركتو، مينتو أك غرض شركتو، مقر سكناه أك عنكاف شركتو 

  .تسمح بالتعرؼ عمى البضاعة كقيمتيا

  صاحب البضاعة كمنيا مايتعمؽ بتحديد ىكية البضاعة  بالمكدع خاصمنيا ما ىك نالحظ أف ىذه البيانات 
 :كىي 

اسـ الشخص الطبيعي أك المعنكم 

مينة الدائف أك غرض الشركة 

مكطنو أك عنكاف الشركة 

... طبيعة المكاد المكدعة كالبيانات الخاصة بيا

. قيمة البضاعة

".  سند الخزف عمى نفس بيانات الكصؿ: " عمى2 في الفقرة 2 مكرر 543كما نصت المادة 

. كبما أف المشرع نص عمى ىذه البيانات فيي بيانات إلزامية، يترتب عمى تخمؼ أحدىا بطالف سند الخزف
. كلقد أضاؼ الفقو شركطا أخرل تتمثؿ في تاريخ الخزف ك تكقيع مستغؿ المخزف العمكمي عمى كجو السند
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كعبارة سند الخزف عمى ظير السند كقيمة الديف المضمكف كتاريخ االستحقاؽ، اسـ كمينة كعنكاف الدائف 
 1المستفيد، إضافة إلى تاريخ إنشاء السند كتكقيع المديف

تداكؿ سند الخزف كالكفاء بو : المطمب الثاني

إذا استكفى سند الخزف كؿ البيانات الالزمة كالضركرية إلنشائو كتكفرت فيو كؿ الشركط القانكنية لتحريره، 
سنتطرؽ في ىذا المبحث  أصبح  كرقة تجارية صحيحة قابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية المحددة قانكنا كعرفا

. إلى طرؽ تداكؿ سند الخزف كالكفاء بو

 (التظيير)تداكؿ سند الخزف: الفرع األكؿ 

سند الخزف ىك سند قابؿ لمتظيير بنفس " مف القانكف التجارم عمى أف 4 في الفقرة 2 مكرر543نصت المادة 
كعميو يمكف تظيير سند الخزف تظييرا ناقال لممكية أك تككيميا أكتأمينيا  كيتـ " . شركط السندات التجارية 

انتقاؿ الحؽ الثابت في السند عف طريؽ بياف يكتب عمى ظير الكرقة، أك في كرقة متصمة مرفقة، إف كاف 
كيضمف المظير لممظير إليو كجكد الحؽ . (1)اسمي كىك ، أك يتـ بالمناكلة اليدكية إف كاف السند لحاممو

الثابت كقت استحقاؽ السند كال يستطيع المظير التمسؾ بالدفكع التي كاف لو التمسؾ بيا في مكاجية دائنو أك 
كىذا ىك التداكؿ في األكراؽ . المظير إليو أك الحامؿ حسف النية، ألف التظيير يطير الدفكع كقاعدة جكىرية

كال يمكف تصكر تظيير سند الخزف إال اسميا أك عمى بياض فال يككف جزئيا، ألنو . التجارية بصفة عامة
كثيقة رىف تسمح لممكدع برىف بضاعتو القتراض مبمغ مف النقكد استنادا لقيمة البضاعة المكدعة مع بقائو 

، كما يمكنو تظيير سند (الرىف)محتفظا بممكيتيا، فيبقى المكدع محتفظا بكصؿ اإليداع كيظير سند الخزف
 .2الخزف مع الكصؿ لصالح الدائف

 التظيير الناقؿ لمممكية: أكال 

                                       
. 186بمعيساكم محمد الطاىر، المرجع السابؽ، ص  1 

 
.55بالؿ نسريف، المرجع السابؽ، ص- 1   
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أف سند الخزف يتككف مف جزئيف إيصاؿ كسند الرىف، فإنو كبمجرد أف يظير المالؾ الجزئيف معا تنتقؿ ممكية 
، كيمكف ليذا األخير بعد استالمو سند الخزف أف يبيع تمؾ البضاعة  البضاعة المرىكنة لحامؿ السند الجديد

، فتسميـ السند يعد بمثابة تسميـ البضاعة كفقا لما "المشترم"عف طريؽ تظيير السند كتسميمو لممظير إليو 
يمكف لممكدع الذم يريد بيع بضاعتو إذ لـ تكف مرىكنة أف يظير الكصؿ :" 3 مكرر543 المادةنصت عميو

 ".إلذف المشترم كيرفقو بسند الخزف

كينتج عف التظيير التاـ الناقؿ لمممكية آثار أىميا انتقاؿ الحؽ الثابت إلى المظير إليو، فيمكنو المطالبة 
ببضاعتو المرىكنة في المخزف العاـ في ميعاد االستحقاؽ كما يمكنو تظيير السند تظييرا تأمينيا أك تككيميا أك 

 .ناقال لمممكية ، كما يطير التظيير التاـ الدفكع  عمى غرار ما رأبناه بالنسبة لمسفتجة

 التظيير التككيمي: ثانيا

يمكف أف يظير سند الخزف تظييرا تككيميا ، فيككف لممظير إليو ممارسة كؿ الحقكؽ المرتبطة بممكية البضائع 
بما في ذلؾ بيع البضائع المرىكنة إذا كاف ذلؾ ضمف التككيؿ ك مفكضا لو في ذلؾ، كما يمكنو إعادة تظييره 

تظييرا تككيميا، غير أنو ال يستطيع تظيير سند الخزف تظييرا ناقال لمممكية، كىذا طبقا لألحكاـ العامة 
 .الخاصة بتظيير األكراؽ التجارية ،كالتظيير التككيمي ال يطير الدفكع

 التظيير التأميني:  ثالثا

سند الخزف ىك سند يسمح لممكدع باالقتراض عمى :" عمى مايمي 1 في الفقرة 2 مكرر543المادة نصت 
 ".قيمة البضائع المكدعة بالمخزف العاـ

رىنا حيازيا لممظير إليو، بحيث يتقرر لو عمييا حؽ عيني يخكلو استفاء حقو  (البضاعة)فيرىف المظير 
مف قيمة الكرقة التجارية التي تساكم أك تزيد عنو، كما ال يجكز االحتجاج  (دينو المضمكف بالرىف)باألكلكية 

 .بالدفكع في مكاجية المظير إليو، كىذه آثار التظيير التأميني

الخزف كيحكلو إلذف حاممو،  إمكانية حائز السند أف يفصؿ سند، 3 الفقرة 2 مكرر 543المادة ككرد في 
حيث تككف البضاعة ضماف لتسديد المبمغ المقترض أك الديف عند االستحقاؽ، متى تضمف السند عبارة تفيد 

 . بذلؾ
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 :الكفاء في سند الخزف: الفرع الثاني

عمى حامؿ سند الخزف أف يطالب عند االستحقاؽ : "   ؽ ت ج  عمى ما يمي 4 مكرر543نصت المادة 
 المكالية االحتجاج، أف يقـك 8بالتسديد بمقر إقامة المكدع كفي حالة عدـ التسديد، يمكنو خالؿ األياـ الثمانية

 "ببيع البضائع المخزكنة في المزاد العمني كاستعماؿ حؽ امتيازه عمى السعر

عند حمكؿ تاريخ استحقاؽ الديف الثابت في سند الخزف، يحؽ لحاممو أف يطالب المكدع بقيمة السند في تاريخ 
ف كاف محتفظا بإيصاؿ اإليداع ككاف في  االستحقاؽ في مكطنو، فإذا قاـ المكدع بالكفاء استرد السند كا 

كبذلؾ يككف لو الحؽ في نقؿ ممكية  (سند الخزف ككصؿ اإليداع  )حيازتو، فإنو يجمع مرة أخرل قسمي السند 
 .1البضائع خالية مف الرىف إلى شخص آخر

أما في حالة امتناع المكدع حامؿ كصؿ إيداع البضائع عف الكفاء بقيمة الديف الثابت، كجب عمى الحامؿ 
تحرير محضر احتجاج عدـ الكفاء كفقا لشكميات كالشركط المحددة لألكراؽ التجارية التقميدية السالؼ االشارة 

الييا ، خالؿ الثمانية أياـ المكالية ، يقـك ببيع البضائع المخزنة في المزاد العمني ليستكفي حقو مف ثمف 
البضائع، فإف لـ يكف سعر البضائع كافيا لتسديد الديف يجكز لحامؿ السند الرجكع عمى المكدع كباقي 

  ؽ 3 الفقرة 4 مكرر543الممتزميف المظيريف المتتاليف ، بمكجب دعكل الرجكع طبقا لما نصت عميو المادة 
إذا كاف السعر غير كافي لمتسديد، فيمكنو أف يطعف ضد المكدع : " ت ج حيث نصت عمى ما يمي 

 ".ككفقا لضماف الضرفي األكراؽ التجارية". كالمظيريف المتتاليف بصفتو حامال لسند تجارم 

 

 

 

 

 

                                       
.201، صالمرجع السابؽ نسريف شريقي،  1  
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 :المبحث السادس سند النقؿ

 08مكرر 543 كخص احكامو بالمكاد 93/08 المشرع سند النقؿ ايضا كفقا لممرسكـ التشريعي رقـ أضاؼ
 ىذا المطمب الى تعريؼ سند النقؿ ، ثـ تداكلو ك اثاره ، ما يمي،كسنترؽ في13مكرر 5443الى 

 نقؿ كشركطوتعريؼ سند اؿ :  المطمب االكؿ

  نتناكؿ تعريؼ السند اكال ثـ شركطو 

  الفرع االكؿ تعريؼ سند النقؿ

ك الجكية، كسكاء كاف أالبحرية  البرية ،ىك سند تجارم يمثؿ عممية نقؿ لمبضائع عبر مختمؼ كسائؿ النقؿ 
كىذا استنادا ،ق ك ألمرأك يظير لمحامؿ أالنقؿ تجاريا عندما يصدر  سند دكلي،اذ يصبح كأىذا النقؿ داخمي 

:  حبث نصت عمى ما يمي 8مكرر  543 الفقرة االكلى مف المادة لنص 

 "ك المرهأك يظير لمحامؿ أيصبح سند النقؿ باعتباره كثيقة تمثؿ ممكية البضائع سندا تجاريا عندما يصدر ك "
. كيقصد المشرع الجزائرم مف ىذا باف سند النقؿ محرر مكتكب يمثؿ حقا عينيا منصبا عمى بضاعة 

فيك عمؿ تجارم عندما يصدر أك يظير لمحامؿ أك ألمره بالنسبة لممرسؿ أك اما طبيعة القانكنية لسند النقؿ 
يعد عمال "  ؽ ت ج  2 استنادا لنص المادة  بالنسبة لمناقؿ متى تـ عمى كجو المقاكلة ك ،المرسؿ اليو 

 "تجاريا بحيث مكضكعو كؿ مقاكلة الستغالؿ النقؿ ك االنتقاؿ

كيمكف أف يندرج ضمف األعماؿ التجارية بحسب الشكؿ متى ارتبط بالنقؿ البحرم أك الجكم استنادا لنص 
يعد عمال تجاريا بحسب شكمو كؿ عقد يتعمؽ بالتجارة البحرية ك ":  ؽ ت ج حيث نصت عمى مايمي3المادة 
" الجكية
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شركط صحة سند النقؿ  : لفرع الثاني ا

 ة ىي نفسيا كما رأيناىا بالنسبة لمسندات السابقة، كبالنسبة لمشركط الشكمية فنصت لشركط المكضكعيبالنسبة ؿ
تشبو ما رأيناه بخصكص سند ج عمى البيانات الكاجب تكافرىا في سند النقؿ،كىي  ت ؽ 8مكرر548المادة 

: الخزف منيا ما يتعمؽ بالناقؿ كمنيا ما اليتعمؽ بالبضاعة كىي 

.  اسـ الشاحف سكاء كاف شخصا طبيعيا اك معنكيا  -1

. مينة الشاحف اك غرض شركتو اذا كاف شخصا معنكيا -2

 .مكطف الشاحف اك عرض الشركة -3

 .طبيعة البضاعة المشحكنة -4

 .قيمة البضاعة المشحكنة-5

تداكؿ سند النقؿ كآثاره  : ني المطب الثا

: سكؼ ندرس في ىذا المطمب تداكؿ سند النقؿ كآثاره

تداكؿ سند النقؿ  :الفرع االكؿ

يعد سند النقؿ سندا تجاريا يمثؿ ممكية بضاعة معينة ،كيخضع تداكؿ عف طريؽ التظيير عمى غرار االكراؽ 
ك ألي فاف سند النقؿ سكاء كاف اسميا اج، كبالت ت ؽ 09مكرر 543التجارية ، كىذا ما نصت عمية المادة 

ك كاف سندا لحامو يمكف تداكه عف طريؽ التظيير ،فيستطيع المرسؿ اليو اف يبيع أيحمؿ شرط االمر 
 1. ضمانيا رىنيا ستديفاف م البضاعة متى سمحت لو الفرصة حتى قبؿ كصكليا ،كما يستطيع

                                       
.141المرجع السابؽ ،ص   األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم، ،نادية فكضيؿ 1  
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يمكف تداكؿ البضاعة مف المظير اليو حتى تصؿ البضاعة،فيسمميا الحائز االخير اك الحامؿ االخير لمسند، ك
كيمتـز الناقؿ عندئذ بتسميـ البضاعة لمف يتقدـ اليو بسند النقؿ ،اما فيما يتعمؽ بسند النقؿ الذم يشتمؿ عمى 

عبارة ليس ألمر اك اية عبارة تفيد المعنى ،فال يمكف تداكلعف 

طريؽ التظيير ،بؿ يخضع سند النقؿ في ىذه الحالة لمحكالة المدنية ،ىنا ال يجكز لممرسؿ اليو اف يتصرؼ 
 1.في البضاعة قبؿ اف تصؿ اليو كيتسمميا الناقؿ فعال 

آثار سند النقؿ  : الفرع الثاني

يترتب عمى سند النقؿ التزامات عمى كؿ مف الناقؿ ك المرسؿ ، اذ يمتـز المرسؿ بتسميـ البضاعة الى الناقؿ 
. ـز الناقؿ بتسميـ البضاعة الى المرسؿ اليوتفي كقت المحدد كدفع االجرة ،كما يؿ

 التزامات المرسؿ:اكال

يعد االلتزاـ بدفع اجرة النقؿ االلتزاـ الرئيسي لممرسؿ ،اذ قد تككف االجرة مستحقة عند االرساؿ اك عند 
. الكصكؿ 

 :التزامات الناقؿ : ثانيا

: االلتزاـ بتسميـ البضاعة ك شحنيا-01

يمتـز الناقؿ بتسميـ البضاعة المراد نقميا،كلو اف يتحقؽ مف نكع البضاعة ك كميتيا ك حاليا ،كما لو اف يسمـ 
البضاعة في ححؿ المرسؿ اك في مكاتبو اك مخزنو كفقا اما اتفؽ عميو ، اذ يمتـز الناقؿ عادة بشحف البضاعة 

. في المكاف المعد ليا بطريقة تحافظ عمييا مف الياؾ اك التمؼ اثناء النقؿ 

االلتزاـ بنقؿ البضاعة  - 02

يعد نقؿ البضاعة التزاـ رئيسي لمناقؿ اذ البد عميو اف يخصص لمنقؿ اداة صالحة لمقياـ بو ك مراعاة طبيعة 
. البضاعة ك طكؿ الرحمة ، كما يجب اف يتـ النقؿ في الميعاد المحددالذم اتفقكا عميو

                                       
.141المرجع السابؽ ،ص ،   األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم، نادية فكضيؿ 1  
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االلتزاـ بتسميـ البضاعة  -03

ال يعد النقؿ قد تـ اال بعد عممية التسميـ الفعمي ك القانكني لمبضاعة ،اما لممرسؿ اليو اك المكاف المتفؽ عميو، 
فاف التسميـ بتصؿ كيرتبط بعممية التفريغ ،الذم يككف عمى عاتؽ احد الطرفيف حسب بنكد االتفاؽ ، كيثبت 

  .التسميـ بتأشير الشاحف اك المرسؿ اليو عمى ايصاؿ خاص ،تتـ عممية النقؿ كفؽ االتفاؽ 
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 عقد تحكيؿ فاتكرة:المبحث السابع 
 تعريؼ عقد تحكيؿ الفاتكرة كشركطو: المطمب األكؿ 

 تعريؼ عقد تحكيؿ الفاتكرة: الفرع األكؿ 
 كال   factoring  عقد تحكيؿ الفاتكرة كما عبر عنو المشرع الجزائرم، جاء مف ترجمة المصمح االنجميزم 

 le contrat d’affacturage يكجد تسمية مقابمة في المغة الفرنسية، ك يطمؽ عميو الباحثكف الفرنسيكف 
  1 29/11/1973عمال بما كرد في الئحة التعريؼ بالمصطمحات االقتصادية ك المالية الفرنسية في 

عقد تحكيؿ : "كما يمي  مف التقنيف التجارم 14 مكرر 543نص المادة  كقد عرفو المشرع الجزائرم في
، عندما تسدد "المنتمي"، محؿ زبكنيا المسمى "كسيط"الفاتكرة ىك عقد تحؿ بمقتضاه شركة متخصصة تسمى 

". فكرا ليذا األخير المبمغ التاـ لفاتكرة ألجؿ محدد ناتج عف عقد كتتكفؿ بتبعة عدـ التسديد، كذلؾ مقابؿ أجر

 المنتمي لصالح عميميا بالتسديد الكسيط الشركة تمتـز العقد بكاسطة أنو التعريؼ ىذا خالؿ مف يتبيف      
 إلى المنتمي ذمة مف ىذه الحقكؽ تحكيؿ طريؽ عف كىذا مدينيو، عمى األخير ىذا يممكيا بفكاتير ثابتة لحقكؽ
  .أجر مقابؿ كذلؾ الكسيط ذمة

 لمؤسسة قركضو عف شخص فييا يتنازؿ عممية"  بأنو"Yves Reinhard "الفرنسي   الفقيو كيعرفو     
 2.المديف إفالس حالة في فائيا ك ضماف ك بتحصيميا أجر مقابؿ تتكفؿ

 الفاكتكرينغ عقد صحة شركط :فرع الثاني اؿ
 .منيا ما ىك مكضكعي كؿ، كمنيا ما ىك شكمي القانكنية الشركط مف الفاكتكرينغ مجمكعة عقد يتضمف

المكضكعية   الشركط:أكال
 :بالنسبة لألطراؼ-أ

                                       
 .لبناف طرابمس، ، لمكتاب الحديثة المؤسسة ،-التجارية الديكف شراء عقد Factoring Contrat - الفاكتكرينغ ،  عقد :شافي العزيز عبد نادر - 1

 17 ، ص 2005
 2 Reinhard Yves : Jurisprudence générale, Dalloz tome, paris, 1987, p 258 
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 المنتمي   ك Affactureurاك    le factor الكسيط  الشركة ىما طرفيو الفاكتكرينغ تدخؿ عقد يستكجب 
Adhérant، المديف  أما ك Acheteurالعقد في طرفا يعتبر فال لمعقد مكضكعا ستصبح بالديكف التي لمدائف. 

 المنتمي : -1
لكؿ  يجكز ثـ كمف ،معنكيا  أك طبيعيا شخصا كاف إذا بالمنتمي خاصة شركطا الجزائرم المشرع يضع لـ

 العقكد تحكـ التي العامة القكاعد تطبيؽ يقتضي مما المنتمي صفة اتخاذ أك معنكييف الطبيعييف األشخاص
،اال أنو مف الناحية العممية  ديكنو يبيع أف القانكنية األىمية لديو تتكافر شخص لكؿ يجكز حيث عاـ، بشكؿ

 صغيرة مؤسسة عف عبارة عادة يككف المنتميخاصة لدل الدكؿ التي بنتشر فييا التعامؿ بيذه التقنية فإف 
 الحقكؽ تحصيؿ مشكمة  يعتبر الكسيمة التي تحؿ بيا ىذه المؤسسات الفاتكرة تحكيؿ عقدؼالحجـ  كمتكسطة
 ىك المؤسسات مخاكؼ ىذه يثير ما أىـ أف خاصة فالساإل لخطر كتعرضيا ىاتعثر أحد عكامؿ  التيالتجارية
 .أك غير ذلؾ إفالسيـ  أك إعسارىـ بسبب االستحقاؽ آجاؿ في الكفاء عف المدينيف تخمؼ

 .الكسيط الشركة-2
ك المشرع ىذه العممية، في الممكؿ الطرؼ تعتبر إذ الفاتكرة، تحكيؿ عقد في ىاما دكرا الكسيط الشركة تمعب

 تحكيؿ تمارس التي الشركات تأىيؿ تحدد شركط": أنو عمى ج ت ؽ  18 مكرر 543المادة  نص الجزائرم
 تأىيؿ بشركط  المتعمؽ331-95 ـرؽ التنفيذم المرسكـ صدركتطبيقا ليا ،  "التنظيـ طريؽ عف الفاتكرة

 تنشأ أف بضركرة مرتبط لنشاطيا الشركات ىذه ممارسة أف نجد كىنا ،1 الفكاتير تمارس تحكيؿ التي الشركات
ط كالمتمثمة في النشا بممارسة الخاصة الضكابط ك الشركط مف لمجمكعة تستجيب كأف معيف قالب قانكني في

اشتراط اتخاذىا شكؿ شركة مساىمة أك مسؤكلية محدكدك، كما بتزجب عمى ىذه الشركة الحصكؿ عمى 
 مف المرسـك التنفيذم  3التأىيؿ أك اعتماد مف طرؼ كزارة المالية لممارسة ىذا النشاط استنادا لنص المادة 

 . السالؼ الذكر
 :الشكمية  الشركط:اثاني
  طربؽكعف حرية بكؿ كالمنتمي ينظـ الكسيط"  :  ما يمي عمى ؽ ت ج  17  مكرر543 المادة  نصت
 االتفاؽ أف المادة نص مف كيفيـ  "التنازؿ المطابقة لحكاصؿ الدفعات لتحكيالت العممية الكيفيات االتفاؽ
 ، ، فيما يتعمؽ بالبيانات المدرجة فيو  التعاقد لمحرية مف العقكد كغيره يخضع كالمنتمي الكسيط بيف المبـر

                                       
 1995لسنة  94 العددر الفكاتير،ج تحكيؿ تمارس التي الشركات تأىيؿ بشركط المتعمؽ 1995 أكتكبر 23 في المؤرخ 331-95رقـ  التنفيذم المرسـك1
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 غرار عمى الفاتكرة تحكيؿ عقد في تكافرىا الكاجب عمى البيانات الجزائرم المشرع نص عدـ مف الرغـ عمىك
 لمعقد العممية كالضركرات العرؼ ،فإف المصرم ك الفرنسي في التشريع الشأف ىك كما المقارنة التشريعات
 العقد ىذا فإف عاـ بيا كبشكؿ االحتجاج يمكف لإلثبات كتابتو،ككسيمة أىمية التشريعات عمى ىذه في استقرت
 المعامالت طبيعة مع  تتماشى سريعة أف تككف عمى الحقكؽ انتقاؿ عممية تفرضيا التي لمشركط يخضع
 ضمف يندرج الذم االتفاؽ ،ىذا الكسيط المنتمي كالشركة بيف الخاص االتفاؽ إلى ترجع كىي1  التجارية
 جميع تتضمف الشركات ىذه تضعيا إستمارات شكؿ تأتي في كالتي النمكذجية العقكد أك الخاصة الشرط
 مف المقدمة الخدمات ككذا الفكاتير في المثبتة كحقكقو المنتمي أساسا بنشاط المتعمقة كالمعمكمات البيانات
 . الكسيط الشركة طرؼ

 بمثابة اعتبارىا يمكف خاصة شركط عمى االتفاؽ المنتمي ك الكسيط لمشركة يجكز فإنو ذلؾ إلى باإلضافة ك
بناء عمى الحرية الممنكحة لألطراؼ بمكجب الطرفيف بيف مناقشتيا يمكف مرنة شركط كىي اختيارية شركط
  ؽ ت ج 17  مكرر543 المادة 

  
 آثار عقد تحكيؿ الفاتكرة: المطمب الثاني

  (المديف)يرتب عقد تحكيا الفاتكرة آثارا  بالنسبة ألطرافو ك أخرل  بالنسبة لمغير  
 :آثار عقد تحكيؿ الفاتكرة بالنسبة ألطرافو:  الفرع األكؿ 

 مايعد التزاـ بمكجب العقد يعتبر حقكقا بالنسبة لمطرؼ اآلخر كلتفادم التكرار سنتناكؿ اإللتزامات التي يرتبيا 
 عقد تحكيؿ الفاتكرة بالنسبة ألطرافو 

 التزامات المنتمي: أكال

 : يمتـز المنتمي بما يمي  

 االلتزاـ بنقؿ الفكاتير -أ

                                       
لإلفتاء  األكركبي لممجمس عشر، الثامف الممتقى أكركبا في اإلسالمي لمتمكيؿ استراتيجي تكجو  نحك " -الفاكتكرنغ -الفكاتير بيع": النكرم  محمد 1 

 http//www.aawast.com/default.asp:  المكقع  عمى االنترنت شبكة عمى كمنشكر ،20 ،ص 2008كالبحكث،دبمف،
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   مما ال شؾ فيو أف التعيد بالكفاء مقابؿ حمكؿ الكسيط في عقد تحكيؿ الفاتكرة يؤدم حتما بالمنتمي إلى 
في آف كاحد مف حيث الكـ أم تقديـ جميع الفكاتير ك  (الفكاتير  )االلتزاـ بنقؿ الحقكؽ، كيككف نقؿ الحقكؽ 

. مف حيث الكيؼ أم تقديـ حقكؽ ثابتة كمستحقة الكفاء 

 عمى انو مف بيف التزامات 93/08 مف المرسكـ التشريعي رقـ 14 مكرر543   ك يستشؼ مف خالؿ المادة 
. المنتمي ىك نقؿ محؿ العقد ك المتمثؿ في الفكاتير

 الصحيحة لمكسيط كاال  بتقديـ المعمكماتحيث يمتـز يترتب عف االلتزاـ بنقؿ الفاتكرة عدة التزامات اخرل  ك
تحمؿ المسؤكلية المدنية كالجزائية عف اخفاء معمكمات أك ممارسة التضميؿ با اعطاء معمكمات غير صحيحة 

نقؿ كؿ الضمانات التي كانت تضمف  سداد الديكف التي تـ تحكيميا كىذا استنادا لنص المادة  كنحكه ،ككذا
  ؽ ت ج  16 مكرر 543

عف طريؽ  ق بإخطار المديف بحمكؿ الكسيط محؿكما الزمو القانكف  الكسيط،  الشركة  العمكلة كما يمتـز بدفع 
  ؽ ت ج ، 15 مكرر 543رسالة مكصى عمييا استنادا لنص المادة 

:   التزاـ المنتمي بدفع عمكلة لمكسيط-ب

يمتـز المنتمي بدفع عمكلة محددة لفائدة الكسيط فيك مف اىـ حقكؽ الكسيط في العقد تحكيؿ الفاتكرة ، ك ىذا 
 ‟.ك ذلؾ مقابؿ اجر...ˮ:  بقكليا14 مكرر 543ما نصت عميو المادة 

. فالعمكلة ىي المقابؿ الذم يتقاضاه الكسيط مف المنتمي نظير الخدمات التي يؤدييا لو

:  التزاـ المنتمي بإخطار المديف-ج

يجب إف يبمغ المديف فكرنا بنقؿ حقكؽ :  "  عمى ؽ ت ج 15 مكرر 543 المشرع الجزائرم في المادة نص
                                                                                                                       ". الديكف التجارية إلى الكسيط بكاسطة رسالة مكصى مع كصؿ االستالـ 

خطاره  مف طرؼ الشركة   المديف خطارإ المنتمي ضركرة فاألصؿ أف يقع عمى  كلكف يمكف أف يتـ تبميغو كا 
 :الكسيط  بناء عمى صياغة نص المادة ، كبيدؼ اإلخطار الى اعالـ المديف  

 . باف الحقكؽ انتقمت مف ذمة الدائف إلى الكسيط بمقتضى الحمكؿ- 
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بأنو يجب مف اآلف فصاعدا التسكية المباشرة بيف يدم الكسيط فاف لـ يقـ العميؿ بيذا اإلجراء فانو يصبح - 
 . مسؤكال عف ما قد يسبب  لمكسيط مف ضرر مترتب عمى ذلؾ 

يككف عندئذ لمكسيط حؽ مطالبة الحقكؽ  ،ك لكف ىذا اإلخطار ليس شرطا لنفاذ الحمكؿ عمى المديف المشترم
. تجاه المديف

التزامات الكسيط : ثانيا

 .المنتمي  عمى الرجكع عدـ بضماف االلتزاـ بتعجيؿ قيمة الحقكؽ ، كالتزاـتتمثؿ التزامات الكسيط في  

التعجيؿ بدفع قيمة الحقكؽ  التزاـ:-1

ك يقصد بو أف يمتـز الكسيط بتعجيؿ حقكؽ المنتمي المقبكلة عمى مدينيو فإذا قبؿ الكسيط تمكيؿ بعض أك كؿ 
. حقكؽ المنتمي عمى مشترم معيف ، فانو يقـك بالكفاء بقيمة الفكاتير في حدكد االعتماد الذم يمنحو لممنتمي

ضماف عدـ الرجكع : -2

ك انما يقع عميو االلتزاـ بعدـ الرجكع ,ال يمتـز الكسيط في عقد تحكيؿ الفاتكرة بالكفاء بقيمة الحقكؽ فحسب 
فيتحمؿ مخاطر عدـ السداد مالـ يكف المنتمي سيئ ,عمى المنتمي في حالة عدـ تحصيمو لمحقكؽ الضامنة لو 

 .النية 

: آثار عقد تحكيؿ الفاتكرة بالنسبة ألطرافو:  الفرع الثاني  

، كلكف   يتكجب عمى المديف الكفاء لمشركة الكسيط التي حمت محؿ دائنو ، بمكجب عقد تحكيؿ الفاتكرة  
رجكع الكسيط عمى المديف بالمطالبة باستيراد قيمة الفكاتير ال يجنبو دفكع المديف سكاء المصيقة بالحؽ المنقكؿ 

. أك الدفكع الخارجية

بؿ قد تصؿ , كال تقتصر المخاطر التي يمكف أف يكاجييا الكسيط السترجاع قيمة الحقكؽ عمى دفكع المديف 
كذلؾ إلى أشخاص قد يدعكف بأفضميتيـ في تحصيؿ الحقكؽ المنقكلة لممديف ك بذلؾ يتزاحـ الكسيط مع ىؤالء 

 . بأكلكيتيـ عمى الحقكؽ المنقكلة 
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 الفصؿ الثاني االفالس كالتسكية القضائية

 فعندما ديكنو التجارية،دفع ييدؼ نظاـ اإلفالس الي اجراء تصفية جماعية ألمكاؿ التاجر الذم تكقؼ عف 
يثبت تكقؼ التاجر عف دفع ديكنو التجارية أك ثبت أنو يستعمؿ كسائؿ غير مشركعة لدعـ الثقة المالية بو ، 
يحؽ عندئذ لدائنيو المجكء إلى التنفيذ عمى أمكالو كذلؾ بطمب شير إفالسو بيدؼ تنشيط االئتماف كدعـ الثقة 

 .في المعامالت بسمسمة مف اإلجراءات كالقكاعد الرامية إلى حماية مصالح الدائنيف كصكف حقكقيـ
 كلتحقيؽ ىذا االجراء اشترطت كامؿ التشريعات بما فييا التشريع الجزائرم عمي ضركرة صدكر حكـ شير 

 .لمدائنيف مف جية األخرلكبالنسبة اإلفالس، فيذا يرتب أثار قانكنية بالنسبة لممديف مف جية، 

في : التجارم حيث خصص لو الكتاب الثالث تحت عنكاف  القانكففيالمشرع الجزائرم اإلفالس  نظـكقد 
 388 إلى 215االعتبار كالتفميس كما عداه مف جرائـ التفميس مف المادة  اإلفالس كالتسكية القضائية كرد

 .تجارم
 القانكف الفرنسي الذم نظـ إجراءات اإلفالس ك التسكية القضائية بصفة منفصمة  اقتبست ىذه المكاد مفثحي
بيف حاالت كؿ  المشرع الجزائرم فإنو دمج إجراءات التسكية القضائية مع إجراءات اإلفالس كلـ يفرؽ أما

القضائية مرادفة لعبارة اإلفالس، في  منيما، فكؿ النصكص التي تناكلت المكضكع جاءت فييا عبارة التسكية
حيث اإلجراءات ك مف حيث اآلثار المترتبة عف كؿ منيما  حيف أف التسكية القضائية تختمؼ عف اإلفالس مف

 .بالنسبة لممديف كالدائنيف

 :المبحث األكؿ مفيـك اإلفالس

 . يقتضي تحديد مفيـك االفالس تعريفو كشرح خصائصو كتمييزه عف بعض االنظمة المشابية لو

 تعريؼ اإلفالس كخصائصو: المطمب االكؿ

 سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى تعريؼ لإلفالس ثـ سنتطرؽ إلى أىـ الخصائص التي يتميز بيا ىذا النظاـ 
  : القانكني كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ
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تعريؼ اإلفالس : الفرع األكؿ 

لـ يتعرض المشرع الجزائرم الى تعريؼ االفالس ضمف نصكص القانكف التجارم كبالرجكع الى الفقو نجد 
اإلفالس ىك عبارة عف الحالة القانكنية التي ينتيي إلييا ": حيث عرفو جانب مف الفقو   تعريفات مختافة،

لتكزيع ثمنيا  تاجر تكقؼ عف دفع ديكنو في ميعاد استحقاقيا ،مما يؤدم إلى تصفية أمكالو كيبيعيا تمييدا 
  1 .1عمى الدائنيف قسمة غرماء 

 خصائص االفالس: الفرع الثاني 

  :اإلفالس نظاـ قائـ بذاتو: أكال

لقد راعى المشرع ضركرة إيجاد تكازف بيف أطراؼ ىذا النظاـ فقرر حماية الدائنيف مف تصرفات مدينيـ الذم 
بطاؿ بعض تصرفاتيـ الكاقعة خالؿ فترة الريبة مف  اضطرب حالو، كذلؾ بمنعو مف التصرؼ في أمكالو كا 
جية، كتقرير الصمح ليذا المديف لمنيكض ثانية بتجارتو بعد مكافقة أغمبية دائنيو، كاعتبار تصرفاتو مع مف 

تعامؿ معو في فترة الريبة صحيحة كلكنيا غير نافذة في مكاجية جماعة الدائنيف مف جية أخرل 

اإلفالس مف النظاـ العاـ : ثانيا

إف نظاـ اإلفالس ال تطبؽ قكاعده إال في الميداف التجارم الذم يقـك عمى دعامتي السرعة كاالئتماف، كلكي 
االتفاؽ (المديف كالدائنيف)يحافظ المشرع عمييا جعؿ قكاعد اإلفالس في مجمميا قكاعد آمرة ال يجكز لألطراؼ 

 (3)لحمايتيـ إنما لحماية االئتماف التجارم عمى مخالفتيا ألنيا لـ تكضع خصيصا

  :تكميؼ السمطة القضائية باإلشراؼ عمى اإلفالس: ثالثا

 إسناد ميمة اإلفالس إلى السمطة القضائية كذلؾ ضمانا منو لحسف سير إجراءات اإلفالس كانتظاـ تـلقد 
 مف 2 ك 1فقرة  235 فقد نص المشرع في المادة  التي تتـ تحت اشراؼ كرقابة القاضي المنتدب إدارتيا 

                                       
كمة لمنشر ھ ،دار 2014 -2013، الطبعة ھنادية فضيؿ، النظاـ القانكني لممحؿ التجارم ،الجزء األكؿ كالثاني المحؿ التجارم كالعمميات الكاردة عمی 1 

 221كالتكزيع، الجزائر ،ص 
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يعيف القاضي المنتدب في بدء كؿ سنة قضائية بأمر مف رئيس ": القانكف التجارم الجزائرم عمى ما يمي
  ..."المجمس القضائي بناء عمى اقتراح رئيس المحكمة

جراءات اإلتبسيط  رابعا

 أف الغرض مف اإلفالس ىك حصكؿ الدائنيف عمى ديكنيـ في أسرع كقت كبأيسر الطرؽ فقد جعؿ المشرع بما
ل الدائنيف عف الحصكؿ عمى أحكاـ بديكنيـ مكتفيا بتحقيقيا كتأييدىا عفىكأ اإلفالس مشمكال بالنفاذ المعجؿ 

كأعفى الدائنيف مف   1في جماعة الدائنيف، باإلضافة إلى تقميصو في مدة الطعف المتعمؽ بأحكاـ اإلفالس
استصدار حكـ بديكنيـ ما لـ يتنازع فييا ، كاكتفى بتقديـ مستنداتيـ كاإلقرار بصحة ديكنيـ لمككيؿ المتصرؼ 

 2كاف ذلؾ بأنفسيـ أك بكاسطة نائب قانكني عنيـ  القضائي سكاء 

 : كالدائنيف  المديفمراعاة المكازنة بيف حماية مصمحة خامسا

دارتيا بعد   بالرغـ مف أف المشرع سعى لحماية مصمحة الدائنيف بتقرير منع المديف مف التصرؼ في أمكالو كا 
بالمقابؿ ، إال أنو سعى  حماية لمصالحيـ صدكر حكـ اإلفالس ، كما أبطؿ بعض تصرفاتو خالؿ فترة الريبة

كفي  5 كالكقكؼ إلى جانبو إذ نص عمى إجراء الصمح بينو كبيف دائنيو، ة مصالح المديف المفمسأيضا لحمام
حالة شير إفالسو يتـ تقرير إعانة لو كألسرتو  

  التنفيذ الجماعي عمى امكاؿ المديف المفمس :سادسا

 فال بد  اف ينظـ الى جماعة منع المشرع عمى كؿ دائف أف يتخذ إجراءات فردية في التنفيذ عمى أمكاؿ المفمس
 حتى ال يتزاحمكا  ؽ ت ج 245الدائنيف كيتحصؿ عمى حقكقو في إطار التنفيذ الجماعياستنادا لنص المادة 

أمكاؿ التفميسة قسمة غرماء  كيطغى بعضيـ عمى البعض اآلخر كيقصد بذلؾ تنظيـ الكفاء بديكنيـ كتقسيـ 
 .إال اف  كاف الدائف مف اصحاب اإلمتياز فيستكفي حقو باألكلكية عمى الدائنيف العاديفبينيـ كؿ بقدر نصيبو 

                                       
  المتضمف القانكف التجارم الجزائرم المعدؿ كالمتمـ59 -75  مف األمر 234 227المادة    1
 231 المرجع السابؽ ،ص  المحؿ التجارم نادية فيضؿ ،   2
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 المبحث الثاني شركط شير االفالس

 اف نظاـ االفالس اليطبؽ عمى التاجر اال اذا تكافرت شركط مكضكعية كاخرل شكمية نتناكليا تباعا 

. إلفالسؿالشركط المكضكعية : األكؿطمب الـ

ك شخص معنكم خاضع لمقانكف الخاص أيتعيف عمى كؿ تاجر ":  عمى ما يميت ج  ؽ 215 نصت المادة 
كلك لـ يكف تاجرا، إذا تكقؼ عف الدفع أف يدلي بإقرار في مدم خمسة عشر يكما قصد افتتاح إجراءات 

انطالقا مف نص ىذه المادة يتبيف لنا أف انو اليجكز شير افالس الشخص اال ."ك اإلفالس أالتسكية القضائية 
ف لـ يكف مكتسبا لصفة  اذا كاف مكتسبا لصفة التاجر في نظر القانكف الجزائرم أك خاضع لمقانكف الخاص كا 

 .التاجر بالنسبة لمشخص المعنكم، كما يشترط أف يككف الشخص قد تكقؼ عف دفع ديكنو

 :الشركط المتعمقة باألشخاص محؿ دعكل اإلفالس:  األكؿفرعاؿ
 :اكتساب صفة التاجر: أكال 

يشترط القانكف أف يككف المدعى عميو في دعكم االفالس مكتسبا لصفة التاجر كيعد الشخص مكتسبا ليذه 
 :الصفة  كفقا لمقانكف الجزائرم بأحد الطرؽ التالية

 امتياف االعماؿ التجارية-1
 يعد تاجرنا كؿ شخص طبيعي أك : " عمى ما يمي    تنص المادة األكلى مف القانكف التجارم الجزائرم

 1. "معنكم يباشر عمال تجاريا كيتخذ مينة معتادة لو، مالـ يقضي القانكف بخالؼ ذلؾ
  كىنا االعتياد ال يعني االمتياف، فاالعتياد يقصد بو تكرار كقكع العمؿ مف كقت آلخر مف دكف أف يصؿ 

المينة فيي تكرار كقكع العمؿ بصفة مستمرة كمنتظمة، زيادة عمى ذلؾ  أما ، 2لدرجة االستمرار كاالنتظاـ 
ال  فإف االعتياد ليس فيو معنى االرتزاؽ كليذا فإف مباشرة أعماؿ تجارية معينة ال تقـك عمى نية الكسب

، كمايشترط يؤدم إلى كجكد مينة تجارية معينة ال تقـك عمى نية الكسب اليؤدم إلى كجكد مينة تجارية 
 18 سنة كاممة أك 19القياـ بالنشاط لحسابو الشخصي ، كأف يككف اىاللممارسة التجارة بأف يككف بالغا سف 

  مف ؽ ت ج 5سنة قد تـ ترشيده كفقا لممادة 
                                       

.  المتضمف التقنيف التجارم المعدؿ كالمتمـ59- 75األمر - 1
2  -George Ripert – Réné Rebelot , traité de droit commercial tome 1 , ed : L.G.D , paris , 1980 , page 136 
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 القيد في السجؿ التجارم-2
 ؽ ت ج كقد 21يعد الشخص مكتسبا لصفة التاجر اذا كاف لو سجؿ تجارم باسمو استنادا لنص المادة 

جعمت قرينة اكتساب صفة التاجر قاطعة التقبؿ اثبات العكس فتضفى عمى الشخص صفة التاجر طالما أف  
السجؿ السمو كأف لـ يكف ىك صاحب المشركع التجارم في الحقيقة، كتبعا لذالؾ يجكج الحكـ عميو بشير 

 .افالسو
حيث يمكف لبعض األشخاص الممنكعكف مف -كبالنسبة لمتاجرالخفي المالؾ الحقيقي لممشركع التجارم 

، كعميو - ممارسة التجارة  مثؿ بالمكظفيف كالمحاميف كاالطباء القياـ بمشاريع تجارية  كراء شخص آخريف
 حيث 1فإف كؿ مف التاجر الظاىر كالتاجر المستتر الحقيقي يخضعاف ألحكاـ اإلفالس بصفة تضامنية

 ؽ ت ج طالما أف السجؿ التجارم 21تضفى صفة التاجر  عمى الشخص الظاىراستنادا لنص المادة 
باسمو كىك قرينة قاطعة ال تقبؿ اثبات العكس، كبالنسبة لمشخص المستتر فتضفى عميو صفة التاجر تطبيقا 

 ؽ ت ج النو ىك صاحب النشاط كممتينو مف الناحية الفعمية فتضفى عميو صفة 22 ك 1لنص المادة 
 ؽ ت ج اضغت عمى الشخص صفة التاجر 1التاجر كاف لـ يكف السجؿ التجارم باسمو طالما أف المادة 

 الؽ 22لمجرد امتياف االعماؿ التجارية كلـ تشترط القيد في السجؿ التجارم، كما أنو كاستنادا لنص المادة 
ت ج فإف الشخص المستتر تضفى عميو صفة التاجر اذا كاف مدعى عميو في دعكل افالس، فال يمكنو 

 .التحمؿ مف التزاماتو بسبب أف السجؿ التجارم ليس باسمو
 أنو يجكز " ؽ ت ج  220/1 المادة   نصت فقد مف السجؿ التجارمقشطبأما التاجر المعتزؿ الذم تـ  

التسكية القضائية في أجؿ عاـ مف شطب المديف مف السجؿ التجارم إذا كاف  طمب شير اإلفالس أك
تصبح غير  ، كليذا فإف افتتاح إجراءات التسكية القضائية أك اإلفالس"الدفع سابقا ليذا الشطب التكقؼ عف

عف الدفع    إذا كاف التكقؼ كاستثناء،الشطب مف السجؿ التجارم ممكنة إذا كاف التكقؼ عف الدفع بعد 
ذا فيجكز شير افالسو،خالؿ عاـ مف شطب التاجر مف السجؿ التجارم أك الحرفي مف سجؿ الحرؼ   كا 

السجؿ  تكقؼ التاجر عف ممارسة نشاطو التجارم كتكقؼ عف الدفع بعد ذلؾ كلكنو لـ يشطب اسمو مف
المشطب أك غير المسجؿ أف  التجارم فإنو يخضع إلجراءات اإلفالس ك التسكية القضائية، كال يمكف لمتاجر

فال يستفيد مف  في نظر الغير، صفة التاجر يطمب استفادتو مف إجراءات التسكية القضائية ألنو ليست لو
                                       

 28، ص 2013كفاء شيعاكم، اإلفالس كالتسكية القضائية، الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجامعية، -  1
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بتاريخ إخطار المحكمة أك رفع   كميعاد السنة يرتبط ؽ ت ج 22 استناد لنص المادة ىذه اإلجراءات
تجاكز مدة السنة ما داـ أف تسجيؿ الدعكل جاء  الدعكل أماميا كال ييـ الكقت الذم يصدر فيو الحكـ إف

 .مف القانكف التجارم 220/1 خالؿ المدة المنصكص عمييا في المادة
إذا تكفي تاجر كىك في حالة تكقؼ عف الدفع ترفع "  : ؽ ت ج 219كفي حالة كفاة التاجر فتنّص المادة 

الدعكل لمحكمة التجارة في أجؿ عاـ مف الكفاة بمقتضى إقرار أحد الكرثة أك بإعالف مف جانب أحد الدائنيف 
 : خالؿ ىذىالمادة  يتبيف لنا أنو يشترط لشير إفالس التاجر المتكفى شرطيف كىما"  
أف تحصؿ الكفاة بعد تكقفو عف الدفع، كعميو اليمكف شير إفالسو ماداـ لـ يتكقؼ عف الدفع في حياتو  -

ف امتنع الكرثة عف سداد ديكنو بعد كفاتو  .كا 
 كتعتبر ىذه المدة ىي مدة سقكط يترتب عف فكاتيا 1أف يقدـ طمب إشيار إفالسو خالؿ سنة مف كفاتو- 

 .سقكط الحؽ في طمب شير اإلفالس فال تسرم ىذه المدة إال مف تاريخ كفاة التاجر 
 الشراكة في شركة التضامف  - 3

يعد الشريؾ في شركة التضامف مكتسبا لصفة التاجر سكاء كاف شخص طبيعي أك معنكم استنادا لنص 
لمشركاء بالتضامف صفة التاجر كىـ مسؤكلكف مف غير "حيث نصت على مايلي  ؽ ت ج 551المادة 

 2 "تحديد كبالتضامف عف ديكف الشركة 
 مسؤكؿ مف غير تحديد كبالتضامف ك التاجر كهةؾ صؼمفشركة التضامف ىي الشركة التي يككف فييا لمشر

. فالس تبعاإلفالس الشركةإلكبالتالي يجكز أف يككف محال لدعكل ا عف الديكف الشركة
 :الشركات التجارية بحسب الشكؿ بالنسبة لمشخص المعنكم - 4

 .يحدد طابع التجارم لشركة اما بشكميا اك مكضكعيا": عمى ما يمي  مف ؽ ت ج544تنص المادة 
تعد شركات التضامف كشركات التكصية كالشركات ذات المسؤكلية المحدكدة كشركات المساىمة شركات 

كعميو فإف الشخص المعنكم يعد مكتسبا لصفة التاجر متى "التجارية بحكـ شكميا كميما كاف مكضكعيا 
اتخذ شكؿ مف األشكاؿ المشار إلييا في نص المادة السالفة الذكر بغض النظر عف طبيعة نشاطو ، كيجكز 

                                       
 25، ص 2000عبد الفضيؿ محمد أحمد، اإلفالس كالعقكد التجارية، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، - 1

2 Yves Guyon , droit des affaires, tome1, édition economica, 1994, p571. 
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 الشركات التجارية بحسب المكضكع مالـ تكف تتمتع ال يجكز أف يشير إفالسبالتالي شير افالسو،ك
 .بالشخصية المعنكية عمى غرار شركة المحاصة 

 :الشخص المعنكم الخاضع لمقانكف الخاص : ثانيا
يقصد بيا الشركات المممككة لمدكلة بصفة كمية أك جزئية ككذا الجمعيات كالتعاكنيات اذا مارست اعماال 

 . مف القانكف التجارم 217، 215تجارية حيث يمكف شير افالسيا بناء عمى نص المادة 
  : التكقؼ عف الدفع: الفرع ثاني

 أكال مفيـك التكقؼ عف الدفع
 إال أنو لـ 215اشترط المشرع الجزائرم أف يككف المديف التاجر قد تكقؼ عف دفع ديكنو في نص المادة 

 :يتطرؽ الى تعريفو كبالرجكع الى الفقو نجده   انقسـ بشأنو الى فريقيف 
 :المفيـك القانكني-1

 ىك عجز التاجر عف كفاء ديكنو التجارية في مكاعيد استحقاقيا، يرل انصار ىذا الرأم أف التكقؼ عف الدفع
كىك يختمؼ عف فكرة اإلعسار أك عدـ المالءة الذم عرفو القانكف المدني بأنو عدـ كفاية أمكاؿ المديف  لمكفاء 

 أما ،بمعنى أنو خمؿ يطرأ عمى الذمة فيجعؿ أصكليا أقؿ مف خصكميا المستحقة األداء،بديكف مستحقة األداء
التكقؼ عف الدفع فيك عجز التاجر عف أداء ديكنو التجارية في مكاعيد استحقاقيا كبغض النظر عف حالة 

المديف مف حيث العسر أك اليسر؛ إذ قد يتكقؼ التاجر عف دفع ديكنو التجارية كبالتالي يشير إفالسو كلك كاف 
ف أصكلو تزيد عمى خصكمو؛ ألنو ربما ال يتمكف في الحاؿ مف استيفاء حقكقو مف الغير أك أغير معسر، أم 

. مف بيع أمالكو لمحصكؿ عمى المبالغ النقدية الالزمة لمكفاء بديكنو

كالحكمة مف اشتراط التكقؼ عف الدفع مف دكف اشتراط اإلعسار ألجؿ شير إفالس التاجر ىي تفادم المشقة 
كاإلجراءات المعقدة الطكيمة التي يتطمبيا إثبات اإلعسار عف طريؽ جرد أمكاؿ التاجر المديف كمقابمة خصكمو 
مع أصكلو مما ال يأتمؼ كالسرعة التي تقتضييا إجراءات اإلفالس كالحكـ بو، فاكتفى المشرع بالتحقؽ مف قياـ 

. كاقعة مادية ظاىرة كقابمة لإلثبات بسيكلة أال كىي كاقعة التكقؼ عف الدفع

 المفيـك االقتصادم لمتكقؼ عف الدفع-2
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 يرل أصحاب ىذه النظرية أف معنى الكقكؼ عف الدفع ىك عجز  التاجر عف آداء ديكنو لحالو كأف يككف ىذا 
العجز حقيقينا كمستمرنا ينبئ عف سكء حالة التاجر المالية كالتي تتسبب في تعريض دائنيتو لمخطر مف عدـ 

  التي اقتربت أكفاقت األصكؿالكفاء بالديكف

كنحف نرل مف جانبنا أنو يتكجب عمى القاضي اعتماد التفسير المالئـ حسب كؿ قضية فال يعقؿ أف تعتبر 
شركة أك مشركع معيف في حالة تكقؼ عف الدفع لمجرد عدـ تسديد ديكف قد حؿ اجميا خاصة اذا كاف مقدار 

الديف ضئيؿ مقارنة مع أصكؿ الشركة أك المشركع ، فاألكلى الحفاظ عمى استقرار المشركع نظرا ألىميتو 
االقتصادية كاالجتماعية ففي ىذه الحالة البد مف اعتماد المفيـك االقتصادم لمتكقؼ عف الدفع كالذم يقترب 
كثيرا مف مفيـك اإلعسار في القانكف المدني ، أما إذا كانت ديكف التاجر تكبيرة بحيث تقترب أك تفكؽ اصكؿ 
مشركعو ففي ىذه الحالة يعتبر في حالة تكقؼ عف الدفع، كما يأخذ القاضي في اعتماد التفسير المالئـ بناء 

 . عمى المكازنة بيف مصمحة الدائنيف كاالىمية االقتصادية كاالجتماعية لمشركع التاجر المديف 

 :شركط التكقؼ عف الدفع: ثانيا

إف عدـ كفاء المديف بديكنو اليترتب عميو التكقؼ عف الدفع بؿ يجب أف تتكفر في الديف محؿ التكقؼ عف  
 :الدفع مجمكعة مف الشركط التي تتمثؿ فيما يمي

 :يجب أف يككف الديف تجارنايا-1
يشترط إلعتبار المديف متكقفا عف الدفع أف تككف الديكف التي امتنع عف دفعيا ديكننا تجارية، ذلؾ بأف  

اإلفالس نظاـ خاص بالحياة التجارية،  فال يمكف شير إفالس التاجر لديكف مدنية كلكف بالمقابؿ يجكز 
شير إفالس الشركات المدنية كالتعاكنيات كالجمعيات بسبب تكقفيا عف دفع ديكنيا المدنية باعتبارىا 

 ج عمى ماسبؽ بيانو.ت. ؽ215أشخاص معنكية خاضعة لمقانكف الخاص المادة 
 :أف يككف الديف مستحؽ األداء-1

 فال يمكف إعتبار المديف في حالة التكقؼ عف الدفع إذا لـ يحف آجاؿ استحقاؽ الديف بعد 
 :أف يككف الديف خالينا مف أم نزاع-3
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 يجب أف يككف الديف المطالب بو غير متنازع فيو سكاء كاف النزاع بشأف كجكده أك مقداره أك طكؿ أجمو، 
فال يمكف لممحكمة قبكؿ شير اإلفالس متى كاف النزاع جديا حكؿ ىذا الديف، كيجب أف تتأكد المحكمة 

 .1المختصة مف النزاع الصكرم في الديف ذريعة التأخير الحكـ القاضي بشير اإلفالس
 .تحديد تاريخ تكقؼ عف الدفع: ثالثا
محكمة التكقؼ عف الدفع اؿفي أكؿ جمسة يثبت فييا لدم : "  عمى ما يمي ت ج  مف ؽ222نص المادة ت 

." فإنيا تحدد تاريخو كما تقضي بالتسكية القضائية أك اإلفالس

 كذلؾ  منى ثبت ليا ، تاريخ تكقؼ عف الدفعتحددمف خالؿ مضمكف ىذه المادة فاف الجمسة  المحكمة 
 ممؼ القضية  التي يستخمص  المستندات المقدمة في باإلشارة الي اليكـ، الشير، السنة مستندة في ذلؾ الي

منيا كقت التكقؼ عف الدفع بدقة  

 اذا ثبت كجكد ديكف مستحقة الدفع قبؿ ذلؾ جع تاريخ التكقؼ عف الدفع ا   غير انو  يمكف لممحكمة اف تر
 قفؿ قائمة الديكف لكف قبؿ  بقرار تاؿ لمحكـ الذم قض بالتسكية القضائية اك باإلفالس باعتماد تاريخ سابؽ

 شيرا تسبؽ 18ألكثر مف  كفي ىذه الحالة اليمكنو ال يمكف أف يككف  مف ؽ، ت، ج248لمادة ؿ استنادا
 ت  مف ؽ247تاريخ صدكر الحكـ باإلفالس اك التسكية القضائية كىذا استنادا الي الفقرة األخيرة مف المادة 

تاريخ تكقؼ عف الدفع تحدده المحكمة التي قضت بالتسكية القضائية أك بشير " : ما يمي حيث نصت عمىج 
  ".اإلفالس كال يككف ىذا التاريخ سابقا لصدكر الحكـ بأكثر مف ثمانية عشر شيرا

فاف لـ يتحدد تاريخ التكقؼ عف الدفع، ىذا التكقؼ كاقعا بتاريخ الحكـ المقرر لو كذلؾ مع مراعاة أحكاـ   
في حالة افالس اك تسكية قضائية، . ال يقبؿ قفؿ النيائي لكشؼ الديكف" : ؽ، ت، ج عمي ما يمي233المادة 

أم طمب يرمي لتعييف تاريخ لمتكقؼ عف الدفع يغاير ما حدده الحكـ الصادر بشير اإلفالس اك التسكية 
القضائية أكحكـ تاؿ، فانو اعتبارا مف ذلؾ اليـك يبقي تاريخ التكقؼ عف الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة دائنيف 

، يتضح مف ىذه المادة أنو في حالة عدـ تحديد تاريخ التكقؼ عف الدفع "عمى نحك غير قابؿ لرجكع فيو
.  فيعتبر تاريخ صدكر حكـ اإلفالس ىك تاريخ التكقؼ عف الدفع، كفي ىذه الحالة تككف فترة الريبة منعدمة

                                       
 35 كفاء شيعاكم، المرجع السابؽ، ص  1
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: الشركط الشكمية لإلفالس: طمب الثاني الـ

ال تترتب اآلثار المترتبة عف اإلفالس لمجرد تكفر الشركط المكضكعية بؿ البد مف صدكر حكـ مف 
ال ":ج حيث نصت عمى ما يمي . ت.  ؽ225 استنادا لممادة المجكمة المختصة  يقرر حالة اإلفالس،

 كعميو  "يترتب إفالس كال تسكية قضائية عمى مجرد التكقؼ عف الدفع بغير صدكر حكـ مقرر لذلؾ
سنتناكؿ الشركط اإلجرائية المتعمقة بدعكل اإلفالس ثـ المحكمة المختصة نكعيا كاقميميا لمفصؿ في مثؿ 

 .ىذه الدعاكل كبعدىا نتناكؿ صدكر الحكـ القاضي باإلفالس 

 الشركط اإلجرائية لمباشرة دعكل اإلفالس : الفرع األكؿ
 مباشرة الدعكل مف طرؼ المديف:أكال

يجكز لممديف أف يبادربرفع الدعكل كاخطار المحكمة  مف أجؿ االستفادة مف ،ؽ ت ج  215 طبقا لممادة  
عد تكقفو عف بالمديف   يـك مف تاريخ تكقفو عف الدفع، كفي حالة كفاة15أجؿ   كىذا في التسكية القضائية

 . ؽ ت ج . 219لمادة ؿالدفع فإف اإلخطار يككف مف كرثتو خالؿ عاـ مف كفاتو طبقا  
دائنيو كمكاطنيـ،  تتضمف اسمو الكامؿ كصفتو، كمكطنو كاسـ ير عريضةكعميو يقـك التاجر المديف بتحر

المستحقة عميو كأسباب عدـ الكفاء، ثـ  كعرضا عف ميزانيتو العامة مف األصكؿ ك الخصكـ، كبياف الديكف
التسكية القضائية ألنو ال يعقؿ أف يطمب المديف حسف  يختـ عريضتو بطمبات تتضمف استفادتو مف إجراءات

 .بالكفاء بالديكف المستحقة بمساعدة المحكمة النية شير إفالسو مع تعيده
 .القانكف التجارم  مف218كؿ الكثائؽ المنصكص عمييا في المادةبكيرفؽ بعريضتو 

 
 :رفع الدعكل مف طرؼ الدائف: ثانيا

قد يمجأ الدائف المتضرر مف تكقؼ مدينو التادر عف دفع ديكنو الى رفع دعكل تيدؼ الى شير افالسو ، 
يمكف اف تفتح كذلؾ التسكية القضائية : " ما يميلعؿ حيث نصت  ج   ت  مف ؽ216بناء عمى المادة  

أك اإلفالس بناءا عمى تكميؼ الدائف بالحضكر كيفما كانت طبيعة دينو، كال سيما ذلؾ الديف الناتج عف 
عجز عف استيفائو  ىنا ترفع الدعكل كأية دعكل مف طرؼ الدائف الذم ك ".فاتكرة قابمة لمدفع في أجؿ محدد 
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  ترفؽ بالمستندات التي تثبت ادعاءاتو يمتمس مف عريضة حيث يتـ تحريردينو مف المديف بالطرؽ الكدية  
 .المحكمة اصدار حكـ بشير افالس المديف التاجر المدعى عميو

كما أف ىذه المادة جاءت غامضة عندما استعممت مصطمح تكميؼ المديف بالحضكر كيفما كانت طبيعة 
دينو فيفيـ مف ذلؾ أف المشرع الجزائرم لـ يميز بيف الديف المدني كالديف التجارم كيجكز شير إفالس 

التاجر إف امتنع عف تسديد النفقة الزكجية كىذا ما يخالؼ طبيعة نظاـ اإلفالس الذم يطبؽ عمى األعماؿ 
التجارية لذا يجب الفصؿ بيف التصرفات العادية التي تصدر عف التاجر التي يطبؽ عمييا القانكف المدني 

  1.كبيف التصرفات التجارية التي يطبؽ عمييا القانكف التجارم
ف كاف   يجكز لمدائف بديف مدني أف يطمب شير إفالس مدينو التاجر إذا أثبت أنو تكقؼ عف دفع ديف كا 

 السالفة الذكر، إال اننا نرل 216الكاردة في نص المادة " ميما كانت طبيعة الديف "  بناء عمى عبارة  مدني
أنو يتكجب عمى القاضي التعامؿ مع كؿ قضية حسب معطياتيا، ذلؾ أف نظاـ اإلفالس كجد باألصؿ 
لتنظيـ العالقات بيف التجار كحمايتيـ مف اعسار بعضيـ البعض كحتى اليؤدم تكقؼ أحدىـ عف دفع 
ديكنو الى اإلضراربمصالح التجار اآلخريف الذيف قد يتعرضكف ىـ بدكرىـ لمتكقؼ عف دفع ديكنيـ نتيجة 
عدـ استيفاء حقكقيـ ، أك إقباليـ عمى منح ائئتماف لتاجر ىك في كضعية تكقؼ عف الدفع ، فال يعقؿ اف 
نعرض مشركع تجارم كاستثمارم معيف لإلفالس نتيجة ديف مدني الذم يككف في غالب األحياف مقداره 
ضئيؿ جدا إذا ما قكرف بقيمة المشركع التجارم كحجـ األضرار التي سيتعرض ليا، خاصة كأف ىناؾ 
دعاكل أخرل كفيمة بضماف حقكؽ المدعي صاحب الديف المدني الذم غالبا ما يككف متمتعا بصفة 

 المستيمؾ
 :المحكمة نظر الدعكل تمقائيا مف: ثالثا 

المحكمة أف تحكـ بشير إفالس المديف مف تمقاء نفسيا إذا تحققت مف . ج.ت.  مف ؽ216لقد أجازت المادة 
تكفر شرطي الصفة التجارية كالتكقؼ عف الدفع، كبيذا النص يككف المشرع قد خرج عف القكاعد العامة التي 

.  أحكاـ اإلفالس تتعمؽ بالنظاـ العاـككف أف تقضي بأنو ال يجكز لممحاكـ أف تقضي بما لـ يطمب منيا ، 
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فقد تحكـ بشير اإلفالس في حالة تقديـ المديف تقرير عف تكقفو عف الدفع لممطالبة بالصمح كاالستفادة مف 
التسكية القضائية ثـ يتبيف ليا أف شركط الصمح أك التسكية القضائية غير متكفرة، أك يتقدـ أحد الدائنيف لطمب 

، أك بمناسبة نظرىا في دعكل ضد المديف بشأف عدـ تسديد ديكف تجارية شير إفالس المديف ثـ يتنازؿ عنو
 ؽ ت ج يجكز لمقاضي فتح تحقيؽ ىمى ىامش القضية 221عميو ففي ىذه الحالة ليا كاستنادا لنص المادة 

المطركحة امامو لمعرفة المركز المالي لممديف كالتصرفات التي ابرميا،فإف تبيف لو تكقفو عف الدفع جاز لو 
إصدار حكـ بشير افالسو ، حماية لدائنيو كلمتجار الذيف  قد يتعاممكف معو  جاىميف حقيقة مركزه المالي 

 المضطرب

كنشير في األخير الى أف القاضي الجزائي باستطاعتو اصدار حكـ باإلدانة بجنحة االفالس بالتقصير أك 
ف لـ يكف محؿ صدكر حكـ بشير إفالسو مف القاضي التجارم كىك مايعرؼ  التدليس  ضد شخص معيف كا 

كمع ذلؾ تجكز اإلدانة باإلفالس  : "  ؽ ت ج التي تنص عمى ما يمي 2باإلفالس الفعمي استنادا لمفقرة 
، كلكف المشرع كاف كاف قد سمح بادانة المديف "التقصيرم أك التدليس دكف التكقؼ عف الدفع بحكـ مقرر لذلؾ

بالتقصير أك التدليس إال أف ىذا الحكـ اليرتب اآلثار نفسيا التي يرتبيا الحكـ الصادر مف بجنحة اإلفالس با 
 .القاضي التجارم 

 المحكمة المختصة باصدار حكـ اإلفالس: الفرع الثاني
 الحديث عن المحكمة المختصة يستدعي منا أن نحدد اإلختصاص النوعي و اإلقليمي  

االختصاص النكعي : أكال

تختص األقطاب "....  : 1 عمى ما بمي مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم6 /32 المادة تنص  
المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكـ بالنظر دكف سكاىا في المنازعات المتعمقة بالتجارة الدكلية كاإلفالس 

تحدد مقرات األقطاب المتخصصة، كالجيات القضائية التابعة ليا عف طريؽ التنظيـ ... كالتسكية القضائية 
تفصؿ األقطاب المتخصصة بتشكيمة جماعية مف ثالث قضاة، تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عند ،

." االقتضاء عف طريؽ التنظيـ

                                       
دارية ، ج ر، العدد 2008 فبراير 25 مؤرخ في 09/08قانكف رقـ  1 . 6 أبريؿ، ص 23،الصادر في 21 يتضمف قانكف إجراءات مدنية كا 
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إلى  فييا  القضايا المتعمقة باإلفالس ك التسكية القضائية يؤكؿ االختصاصانطالقا مف نص المادة فإف 
، كالتي اشترط المشرع أف تككف تشكيمتيا جماعية تتككف األقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكـ 

مف ثالثة قضاة خالفا لتشكيمة المحكمة التجارية العادية التي تتألؼ مف قاض كمساعديف ممف ليـ دراية 
 . ؽ إ ـ إ   533بالمسائؿ التجارية يككف رأييـ استشارم استناد لممادة 

بعد ، كخالفا لما ذىب اليو البعض الذم اسند اإلختصاص كبما أف األقطاب المتخصصة لـ يتـ تنصيبيا  
 نرل أف أف جميع المحاكـ اإلبتدائية مختصة بالفصؿ في  قضايا 1لممحاكـ المنعقدة في مقر المجمس 

 ؽ 1063استنادا لنص المادة   ،عمى االقؿ مف الناحية القانكنية النظرية البحتةاإلفالس كالتسكية القضائية 
تبقى قكاعد االختصاص النكعي كاالقميمي المنصكص عمييا في المادة :" إ ـ إحيث تنص عمى ما يمي 

 ." مف ىذا القانكف سارية المفعكؿ الى غاية تنصيب األقطاب المتخصصة (4ك3)40

ترفع الدعاكل اماـ الجيات القضائية : "...  نجدىا تنص عمى مايمي 40 مف المادة 3كبالرجكع الى الفقرة 
في مكاد اإلفالس أك التسكية القضائية لمشركات ككذاالدعاكل المتعمقة - 3....المبينة ادناه دكف سكاىا 

بمنازعات الشركاءأماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف افتتاح االفالس أك التسكية القضائية أك 
في في مكاد الممكية الفكرية اماـ المحكمة المنعقدة في مقر المجمس - 4مكاف المقر اإلجتماعي لمشركة، 

 .."القضائي المكجكد في دائرة اختصاصو مكطف المدعى عميو 

 فالقانكف الجديد لـ يتضمف أم مادة تحيؿ اإلختصاص لمحكمة مقر المجمس خالفا لما كاف عميو قانكف 
اإلجراءات المدنية القديـ الممغى الذم كاف يسند اختصاص  الفصؿ في قضايا اإلفالس لمحكمة مقر 

 2 منو8المجمس دكف سكاىا بمكجب نص المادة 
 :كمما سبؽ يمكننا اف نخمص الى ما يمي 

 أف اسناد اختصاص الفصؿ في قضايا اإلفالس لمحكمة مقر المجمس الى حيف تنصيب األقطاب – 1
القضائية  يفتقر الى ام اساس قانكني فال يكجد ام نص قانكني يدعـ ىذا التكجو المنتيج عمميا مف طرؼ 
حتى المحاكـ استمرارا لما كاف عميو العمؿ في ظؿ القانكف القديـ كاف كاف المنطؽ يؤيد ىذا التكجو كليذا 

                                       
 143المرجع السابؽ ص نسريف شريقي،    1

 المعدؿ كالمتمـ الممغى 1966 لسنة 48 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية الجريدة الرسمية العدد 08/06/196 المؤرخ في 66/154األمر 2
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نرل انو كاف مف األحسف لك اف الفقرة الثالثة ابقت عمى اختصاص محكمة مقر المجمس بالنسبة لقضايا 
 . بالنسبة لمقضايا المتعمقة بالممكية الفكرية 4اإلفالس عمى غرار ما قضت بو الفقرة 

أنو يكجد لبس بشأف تحديد المحكمة المختصة بخصكص الدعكل األصمية لإلفالس كالدعاكل الالحقة – 2
 المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا   بشأف40 مف المادة 3الناشئة عنو، ذلؾ أف ما كرد في الفقرة 

 خاص حسب رأينا بالدعاكل الناشئة عف اإلفالس كالالحقة مكاف افتتاح االفالس أك التسكية القضائية
لصدكر الحكـ بو ، ال بالدعكل األصمية الرامية الى شير اإلفالس ألف ماكرد فييا اليصمح كمعيار لتحديد 

 .المحكمة المختصة بالدعكل األصمية لإلفالس ك التسكية القضائية عمى ما سيأتي بيانو

 تحدثت عف المحكمة المختصة بالفصؿ في  دعكل افالس الشركات 40 مف نص المادة 3أف الفقرة – 3
كاشخاص معنكية، كبالتالي اليتـ االستناد الييا بشأف المحكمة المختصة بدعكل افالس تاجر شخص 

 طبيعي

 االختصاص اإلقميمي  : اثاني

   يقصد باالختصاص اإلقميمي كالية الجية القضائية بالنظر في الدعاكم المرفكعة أماميا استنادا الي معيار 
، كفيما يتعمؽ بتحديد االختصاص اإلقميمي يتكجب عمينا التمييز بيف الدعكل جغرافي يخضع لمتقسيـ القضائي

 األصمية لإلفالس كالدعاكل االحقة الناشئة عنو 

 بالنسبة لدعكل اإلفالس األصمية-1

 لمشركة التجارية أك مكاف قر اإلجتماعي الـا الكاقع بدائرة اختصاصو أك المحكمةيعكد االختصاص لمقطب
ذا كاف ، مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 32 طبقا لممادة  لمشخص الطبيعي التجارم تكاجد المحؿ  كا 

، كمف الرئيسي  المتكاجد بو محمو أك المحكمة تجارية فإف االختصاص يعكد لمقطب لمتاجر عدة محالت
الناحبة العممية يتـ اإلعتماد عمى العنكاف المقيد في السجؿ التجارم لممدعى عميو سكاء كاف شخص طبيعي 

 .أك شركة تجارية ىذا بالنسبة لدعكم اإلفالس األصمية

 بالنسبة لمدعاكل الناشئة عف اإلفالس-2
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أم  المنازعات فيما يتعمؽ بتحديد اإلختصاص اإلقميمي لمدعاكل الالحقة كالتابعة لدعكل إفالس الشركة 
المرتبطة باإلفالس كالناشئة عنو سكاء كانت متعمقة بمنقكؿ أـ عقاريعكد اإلختصاص فييا لممحكمة التي 
أصدرت الحكـ بشير اإلفالس حتى لك كانت ىذه المنازعات مف اختصاص محكمة أخرل طبقان لقكاعد 

االختصاص العامة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  كالحكمة مف تخكيؿ محكمة اإلفالس كالية الفصؿ 
في المنازعات الناشئة عف اإلفالس أنيا أقدر مف غيرىا عمى الفصؿ في ىذه المنازعات بحكـ إحاطتيا 

أم اليجكز رفع دعكل افالس ضد نفس التاجر أماـ محكمة  كما أنو الافالس عمى افالس بظركؼ اإلفالس ،
أخرل كعمى المدعييف اإلنضماـ الى جماعة الدائنيف كال يجكز ليـ رفع دعاكل مستقمة بعد صدكر الحكـ 

في مكاد اإلفالس أك التسكية القضائية لمشركات ككذا "  باإلفالس كىك ما قصده المشرع الجزائرم بعبارة 
الدعاكم المتعمقة بمنازعات الشركاء ،اماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف افتتاح اإلفالس 

 ؽ إ ـ إج فال يعقؿ 40 مف المادة 3 الفقرة  في الكاردة " كالتسكية القضائية أك مكاف المقر االجتماعي لمشركة
أف يككف المقصكد بذلؾ تحديد االختصاص االقميمي لدعكل االفالس االصمية ، كىك ما يدعكنا كذلؾ 

لإلستنتاج أف األمر يتعدل االختصاص االقميمي لمثؿ ىذه الدعاكل حيث تصبح المحكمة التي اصدرت حكـ 
 .اإلفالس مختصة نكعيا كذلؾ مف الناحية العممية بجميع الدعاكل المالية التي ترفع ضد المديف المفمس

 صدكر حكـ اإلفالس: الفرع الثاث
 األكلي التحقيؽكجكب اجراء: أكال

اجراء جب عمى المحكمة أف تقـك بتك منظرا لألىمية مايرتبو الحكـ مف آثاركخطكرتيا خاصة بالنسبة لممديف
 لرئيس المحكمة أف يأمر بإجراءات التحقيؽ :"ؽ ت ج حيث نصت عمى ما يمي  222 طبقا لممادة تحقيؽ

 ."عف كضعية المديف كتصرفاتو لتمقي جميع المعمكمات
 إلزامي ، كيتـ إما باالستماع لممديف أك كؿ شخص تراه المحكمة مناسبا، كيحؽ لممحكمة كىذا التحقيؽ

كيتحصؿ عمى كؿ  االستعانة بخبير في المحاسبة لمساعدتيا في فيـ الكضعية المالية كاالقتصادية لممؤسسة
المعنكم أك محافظ الحسابات بالنسبة  المعمكمات الالزمة مف البنكؾ كمف الدائنيف أك مدير أك مسير الشخص

  .المالية لمشركات ذات األسيـ ألنو األدرل بكضعية الشركة
استكماؿ التحقيؽ كفي حالة عدـ الصمح  كيجكز لممحكمة مصالحة األطراؼ أثناء القياـ بيذه اإلجراءات كبعد

يداعو لدل المحكمة فإف المحكمة تصدر حكميا ب بيف األطراؼ كانتياء الخبير المحاسب مف تقريره   شيركا 
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 القضائية  اإلفالس أ ك التسكية
 :محتكل الحكـ: ثانيا

تاريخ التكقؼ عف الدفع كينصب ىيئة التفميسة أك  يحتكم حكـ القاضي بافتتاح التفميسة أك التسكية القضائية
اإلجػراء الذم سيفتتػح إما اإلفالس أك التسكية القضائية كىذا طبقا لممادة  التسكيػة القضائية، كيحدد ما ىك

تحدد  القانكف التجارم التي تنص في أكؿ جمسة يثبت فييا لدل المحكمة التكقؼ عف الدفع فإنيا  مف222/1
 ستاريخو كما تقضي بالتسكية القضائية أك اإلفال

 :تعييف تاريخ التكقؼ عف الدفع-1
التي تككف  عف الدفع ، إذ تبدأ بو فترة الريبة التي  المديفعمى المحكمة أف تحدد في حكميا تاريخ تكقؼ

  الى  ييدؼ مف كراءىا التصرفات  اجراء  ضمانا لحقكؽ الدائنيف مفغير نافذة  فيياتصرفات المديف
 ،1 كال تتقيد المحكمة في تحديدىا ليذا التاريخ بأدلة ،تيريب أمكالو حتى ال يتـ حجزىا لمصمحة الدائنيف

 مف ظركؼ الدعكل كتتبعيا األعماؿ المديف السابقة حيث تعيف تاريخ إضطراب ذلؾ  المحكمةكتستخمص
ف كانت ليا الحرية في ذلؾ إال أنيا ليست مطمقة إذ ال يككف ىذا التاريخ سابؽ لصدكر الحكـ  أعمالو، كا 

 شيرا كاألصؿ أف يتضمف الحكـ بشير اإلفالس تاريخ التكقؼ عف الدفع كىك ما قضت بو 18بأكثر مف 
. ج كذلؾ في أكؿ جمسة يثبت فييا التكقؼ عف الدفع.ت. ؽ222/1المادة 

ذا لـ تحدده المحكمة نظرا لعدـ تكفر العناصر الالزمة لذلؾ فإف تاريخ الحكـ بشير اإلفالس يعد ذاتو  كا 
 فإف لـ يحدد تاريخ التكقؼ عف الدفع، عد "...ج   ت  ؽ222/2   استنادا لممادةتاريخ التكقؼ عف الدفع

 " 223ىذا التكقؼ كاقعا بتاريخ الحكـ المقرر بو كذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة 

يتضمف الحكـ بشير االفالس االمر بكضع االختاـ عمى  :االمر بالحجز التحفظي عمى امكاؿ المديف -2
 لممحكمة التي تحكـ بشير "حيث تنص عمى مايمي  جت  ؽ258/1 طبقا لممادة امكاؿ المديف المفمس

التسكية القضائية أك اإلفالس، أف تأمر بكضع األختاـ عمى الخزائف كالحافظات كالدفاتر كاألكراؽ كالمنقكالت 
ذا كاف األمر يتعمؽ بشخص معنكم يحتكم  كاألكراؽ التجارية كالمخازف كالمراكز التجارية التابعة لممديف كا 

 "عمى شركاء مسؤكليف مف غير تحديد يككف كضع األختاـ عمى أمكاؿ كؿ منيـ 
                                       

 21، 20نادية فضيؿ، األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم،  مرجع سابؽ، ص- 1
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 تعيف الككيؿ المتصرؼ القضائي-3

يتعيف عمى القاضي أف يضمف الحكـ بشير اإلفالس اإلشارة الى تعييف الككيؿ المتصرؼ اإلدارم مف 
ضمف قائمة الخبراء المحاسبيف المعتمديف لدل المحكمة لإلشراؼ عمى ادارة امكاؿ المديف المفمس كتصفية 

 الديكف بعد غؿ يده

 حكـ اإلفالس   كتبميغنشر: ثالثا
  بأف المديف اعالـ الغير فيك ذك حجية مطمقة كأثر منشئ يسرم عمى الكافة، فمف الضركرم الحكـ يجب نشر

 في مف اآلف فصاعدا مغمكؿ اليد عف اإلدارة كالتصرؼ في أمكالو،  كليذا الغرض أكجب المشرع الجزائرم
 تسجيؿ األحكاـ الصادرة بالتسكية القضائية أك بشير اإلفالس في السجؿ   ؽ ت ج 229، 228نص المادة 

التجارم، كما أكجب إعالنيا لمدة ثالثة أشير في قاعة جمسات المحكمة، باإلضافة إلى نشر ممخصييا في 
النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية لممكاف الذم يقع فيو مقر المحكمة، ككذلؾ األماكف التي يكك 

ف فييا لممديف مؤسسات تجارية كما يجرم نشر البيانات التي تدرج بالسجؿ في النشرة الرسمية لإلعالنات 
 يكما مف النطؽ بالحكـ، كيتضمف ىذا النشر بياف اسـ المديف كمكطنو أك مركزه الرئيسي 15القانكنية خالؿ 

كرقـ قيده بالسجؿ التجارم كتاريخ الحكـ القاضي باالفالس كالتسكية القضائية كرقـ عدد صحيفة اإلعالنات 
كمع ذلؾ ال يترتب عمى ، القانكنية التي نشر فييا ممخص الحكـ كيقكـ كاتب الضبط تمقائيا بإجراءات النشر

عدـ القياـ بالنشر بطالف الحكـ أك عدـ جكاز اإلحتجاج بو عمى الغير فالقانكف يرتب عمى مجرد صدكر 
 1الحكـ بعض اآلثار القانكنية كغؿ يد المديف عف غدارة أمكالو دكف أف يتكقؼ ذلؾ عمى إجراءات النشر

 .كالتسكية القضائية أاإلفالس ب القاضيالطعف في الحكـ : رابعا
:  المعارضة-1
 ميمة المعرضة في األحكاـ الصادرة في مادة التسكية " حيث نصت عمى ما يمي ج ت  ؽ31المادة نصت  

القضائية أك شير اإلفالس ىي عشرة أياـ اعتبارا مف تاريخ الحكـ، كبالنسبة لألحكاـ الخاضعة إلجراءات 
اإلعالف كالنشر في الصحؼ المعتمدة لنشر اإلعالنات القانكنية فإنو ال يسرم الميعاد بشأنيا إال مف إتماـ 

 "آخر إجراء مطمكب 

                                       
 244، ص المرجع السابؽراشد راشد، - 1
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 بعشرة أياـ مف تاريخ الحكـ أك مف تماـ  الخاصة بالمعارضة بالنسبة لألحكاـ الغيابيةحددت الميمة كعميو 
آخر إجراء بالنسبة لألحكاـ الخاضعة إلجراءات اإلعالف كالنشر في الصحؼ المعتمدة لنشر اإلعالنات 

 بو كيبدأ احتساب العشرة أياـ مف بيدؼ اعالـ الغير بيانية كالقانكنية أك في النشرة الرسمية لإلعالنات القاف
 أك مف انماـ آخر اجراء مطمكبكـ حتاريخ النطؽ باؿ

:   االستئناؼ-2
 شير اعتبارا مف تاريخ التبميغ الشخصي المادة  لعاـ  القاضي بجعؿ ميمة االستئناؼخركجا عف األصؿ ا

ت ج  ميمة اإلستئناؼ ألم حكـ صادر في تسكية قضائية أك   ؽ234 حددت المادة  ؽ إ ـ إ ج 336
. إفالس ،  عشرة أياـ اعتبارا مف يـك التبميغ

ؿ المجمس القضائي فيو خالؿ ثالثة أشير كيككف الحكـ كاجب التنفيذ بمكجب مسكدتو فحددت ميمة صكيؼ
 أياـ اعتبارا مف يـك تبميغ الحكـ، كيتـ اإلستئناؼ 10: اإلستئناؼ في حكـ اإلفالس أك التسكية القضائية ب

أماـ المجمس القضائي، كنظرا لقياـ اإلفالس مف أجؿ حماية حقكؽ الدائنيف كالمحافظة عمى الثقة كاإلئتماف 
في المعامالت التجارية فقد ألـز المشرع المجمس القضائي أف يفصؿ في اإلستئناؼ خالؿ ثالثة أشير كيككف 

. الحكـ كاجب التنفيذ بمكجب مسكدتو
فإف كاف قرار المجمس ىك تأييد الحكـ المستأنؼ فإنو يصبح حائزلقكة الشيء المقضي فيو في مكاجية الكافة 

 بإلغائو فإف جميع آثاره تزكؿ كيعكد الكضع لما كاف عميو قبؿ صدكر الحكـ، كتسرم ىذه القكاعد لما إذا قضأ
  1عمى جميع األحكاـ التي تصدر في الدعاكم الناشئة عف اإلفالس كالتسكية القضائية

 .القضائية  كالتسكيةفالس اإلات المتدخمة في تسييرىيئاؿ: المبحث الثالث 

بعد صدكر الحكـ باإلفالس أك التسكية القضائية تبدأ اجراءات خاصة تيدؼ الى استيفاء الدائنيف لحقكقيـ  
مف جية كالمحافظة عمى بقاء المشركع التجارم مف جية اخرل إف امكف ذلؾ،  كمف أجؿ ذلؾ كاسند 
القانكف ميمة تسيير التفميسة كالتسكية القصائية الى ىيئات مختمفة منيا القضائية كمنيا الغير قضائية 

 . نتناكليا تباعا 
الييئات القضائية : كؿالمطمب األ

                                       
 40، 39سابؽ، ص اؿمرجع اؿنسريف شريقي ، - 1
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 إف نظاـ االفالس كالتسكية القضائية  يتـ تحت اشراؼ كرقابة القضاءنظرا لخطكرةاآلثار المترتبة عميو 
خاصة في جانب المديف الذم تغؿ يده عف التصرؼ في ممتمكاتو ، كلتعمؽ ىذه االجراءات بالنظاـ العاـ، 
كليذا اسند القانكف لييئات قضائية مختمفة ميمة االشراؼ عمى تسيير شؤكف التفميسة كالتسكية القضائية 

 : حسب األحكاؿ كرقابتيا، حيث تتدخؿ عدة ىيئات رقابية في ذلؾ نتناكليا فيما يمي 
المحكمػة   :الفرع األكؿ1

 ال يتكقؼ دكر المحكمة عند الفصؿ في دىكل االفالس كالتسكية القضائية بؿ يستمر دكرىا في االشراؼ 
عمى التفميسة كرقابتيا كيتجمى لنا ذلؾ مف خالؿ االختصاصات كالمياـ التي خكليا اياىا القانكف في ىذا 

 : المجاؿ كالمتمثمة فيما يمي 
 .التسكية القضائية أك اإلفالس ك التصفية  إمادعكل تحديد مصير اؿ-
  ماعدا تعييف(الككيؿ المتصرؼ القضائي كالقاضي المنتدب )ال  تعييف ىيئة التفميسة أك التسكية القضائية-

 المنتدب  مف القانكف التجارم فيي مف اختصاص القاضي240المراقبيف طبقا لممادة 
 . تحكيؿ التسكية القضائية إلى تفميسة-
 . مف القانكف التجارم277اإلفالس طبقا لممادة   تحديد التكقؼ الكمي أك الجزئي لمنشاط التجارم في حالة-
التجارم في حالة الحكـ باإلفالس طبقا لممادة   الترخيص لمككيؿ المتصرؼ القضائي باستغالؿ المحؿ-

 .التجارم  مف القانكف277/2
 إما تمقائيا أك باعتراض ق أكامرالفصؿ في الطعكف المقدمة ضد النظر في اعماؿ القاضي المنتدب ك-

  ؽ ت ج عف طريؽ اصدار احكاـ نيائية في ذلؾ 287المديف أك الدائنيف طبقا لممادة 
كنشير بيذا الخصكص الى اف احكاـ المحكمة الصادرة بمناسبة ممارستيا االختصاصات السالفة الذكر 

 تككف ابتدائية كنيائية التقبؿ الطعف باستثناء الحكـ القاضي باالفالس اك التسكية القضائية
 

القاضي المنتدب  :الفرع الثاني 
 فيك ىمزة الكصؿ بيف ، كىك المشرؼ الفعمي عمى عممية سير اجراءات االفالس أك التسكية القضائية

كمختمؼ الييئات األخرل،  يتـ تعيينو مف قبؿ رئيس المجمس عند بداية كؿ سنة قضائية  القاضي التجارم
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 كيتمثؿ دكره في مالحظة كمراقبة ،1 بناء عمى اقتراح مف رئيس المحكمة مف بيف القضاة التابعيف لممجمس
يجمع كؿ المعمكمات المناسبة كيستمع لممديف ككؿ مف ، حيث أك التسكية القضائية  أعماؿ ك إدارة التفميسة

الخ، ...المعنكم بالمكضكع، كالدائنيف، العماؿ ك المستخدميف، محافظ الحسابات كمسير الشخص لو عالقة
كيطمع عمى تقارير الككيؿ المتصرؼ القضائي كيبت في مختمؼ الطمبات المقدمة اليو في اطار ممارسة 

 .ميامو في ىذا المجاؿ 
ينظر في كؿ عمؿ يقـك بو  ، حيثكاسعة جدا ب فيي المنتد  صالحيات القاضي كمياـكفيما بتعمؽ ب

طبقا لممادتيف  يعيف المراقبيف كيعزليـ كالتجارم  مف القانكف239الككيؿ المتصرؼ القضائي طبقا لممادة 
لمتمؼ أك التي  يأذف لمككيؿ المتصرؼ القضائي ببيع األشياء المعرضة كما  مف القانكف التجارم241ك240

باقي األمكاؿ في حالة إعالف اإلفالس   مف القانكف التجارم، كيأذف لو ببيع268تنخفض قيمتيا طبقا لممادة 
 يتمثؿ في اإلذف لمككيؿ آخر اختصاصا 270 كتضيؼ المادة مالتجار  مف القانكف269طبؽ لممادة

ذا كاف  المتصرؼ القضائي بإجراء التحكيـ أك المصالحة في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنيف، كا 
القيمة أك تجاكزت قيمتو اختصاص المحكمة كجب عرض التحكيـ أك  مكضكع التحكيـ أك الصمح غير محدد

 .لمتصديؽ عميو الصمح عمى المحكمة
 

 النيابػػػػػة: الفرع الثالث 
   اإلفالس يمس المصمحة العامة فموككفالتسكية القضائية متعمقة بالنظاـ العاـ  بما أف إجراءات اإلفالس ك

صدكر الحكـ باإلفالس أك التسكية القضائية طبقا   عندغوحؽ إعالمو بكؿ إجراء يتخذ فييا، كيجب تبمي
لتفميس بالتدليس  بشأف جنحة اؿالتخاذ النيابة اإلجراءات الالزمة   مف القانكف التجارم، كىذا230لممادة 

  ، كما يمـز القاضي المنتدب بإحالة البياف الذم يقدموالمفمسمباشرتيا ضد  كىي تحريؾ الدعكل العمكمية ك
ذا أغفؿ ذلؾ كجب أف يخطره بذلؾ كيكضح لياألسباب  لو الككيؿ المتصرؼ القضائي إلى ككيؿ الجميكرية كا 

طبقا   يمكنو حضكر عممية الجرد،كالتجارم  مف القانكف257/2التي جعمتو يتأخر عف ذلؾ طبقا لممادة 
 . مف القانكف التجارم إذا أراد ذلؾ266لممادة 

 
                                       

  1 ؽ ت ج 235 المادة 
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 :الييئات غير القضائية: ثانيالمطمب اؿ
 الككيؿ مكهتكجد ىيئات مساعدة لمقضاء اسند ليا القانكف بعض اإلختصاصات اثناء سير عممية التفميسة 

المتصرؼ القضائي كالمراقبيف 
 الككيؿ المتصرؼ القضائي :الفرع األكؿ

، بككيؿ 1996 قبؿ سنة يو كاف يطمؽ عؿ الككيؿ المتصرؼ القضائي كما أصبح يسمى بعد التعديؿ 
 أصبح يطمؽ عميو بالككيؿ 1996،1 يكليك 9 المؤرخ في 23-96التفميسة، كلكف بعد صدكر األمر رقـ 

قرار ب تصدر مف ىذا األمر، كىذه القائمة 9المتصرؼ القضائي، بحيث يعيف مف القائمة المحددة في المادة 
 .مف كزير العدؿ بناءا عمى اقتراح مف المجنة الكطنية

ككيؿ المتصرؼ القضائي بتمثيؿ كؿ مف المديف كجماعة الدائنيف، فيقـك بالتصرؼ بأمكاؿ اؿيقـك ك 
المديف بدال عنيـ،كما يمثؿ جماعة الدائنيف في المطالبة بديكنيـ، فيقـك الككيؿ المتصرؼ القضائي بتحصيؿ 

 ك يتكلى عمى الديكف، كجرد كؿ أمكاؿ المديف،كما يقـك بتسيير نشاطو التجارم كالتقاضي في مكاف المديف
 : الخصكص مايمي 

   يقكـ بميمة تمثيؿ الدائنيف-

 .تصفية أمكاؿ المؤسسة يقكـ بميمة المصفي في حالة الحكـ باإلفالس كبالتالي-    
 .المناسبة  كيقترح الحمكؿ...  حصر أمكاؿ المديف كجردىا كتحميؿ الميزانية   -
 مف 242 أثناء سير اإلجراءات المادة (أجرة ) المنتدب المبمغ الكاجب دفعو لممديف لقاضيا  عمىيقترح    -
  .التجارم القانكف
ضد الككيؿ  ترفع الدعاكلق المالية ، كما دعاكل المفمس المتعمقة بذمت ك يمارس جميع حقكؽ    -

كىي ؽ ت ج  245  ،244لممادة المتصرؼ القضائي التي كانت سترفع ضد المديف في الحالة العادية طبقا
 .الدعاكل التي لـ تتكقؼ بالحكـ بشير اإلفالس

                                       

 1996 لسنة 43 يتعمؽ بالككيؿ المتصرؼ القضائي ج ر العدد 1996 يكليك 3 المؤرخ في 96/23األمر  1
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الديكف كيكاصؿ النشاط التجارم إذا سمح لو  يبيع األشياء المعرضة لمتمؼ أك انخفاض قيمتيا كيحصؿ   -
القانكف التجارم كيجرل التحكيـ ك المصالحة طبقا   مف269 ك268بذلؾ طبقا لممادة المنتدب القاضي 
 .القانكف التجارم  مف270لممادة 

 المتصرؼ القضائي يدير أمكاؿ المديف في حالة إفالسو كفي حالة التسكية القضائية طبقا إذف فإف الككيؿ
  مف279، 277، 275، 273يمكنو طبقا لممادة ك  279، 274، 273 ك 270، 269، 268لممادة 

 ..يساعده المديف في تسيير أمكالوأف القانكف التجارم 
 .اتحاد الدائنيف كيقـك ببيع كؿ مكجكداتيا يصبح الككيؿ المتصرؼ القضائي مصفيا لممؤسسة في حالةك

 
 المراقبػػكف: الفرع الثاني 

 مف القانكف التجارم كيجب أال 240مراقبا أك اثنيف مف بيف الدائنيف طبقا لممادة  يعيف القاضي المنتدب
، حيث يمثمكف جماعة الدائنيف كيسيركف عمى قرابة بالمديف المفمس  إلى غاية الدرجة الرابعة  ليـتككف

 .صكف مصالحيـ 
الككيؿ المتصرؼ القضائي في حالة مساعدة  كتتمثؿ ميمتيـ في مساعدة القاضي المنتدب في مراقبة أعماؿ

 مف القانكف التجارم كال يتمقكف 241أك تصفيتيا طبقا لممادة  المديف في تسيير أمكالو أك تسييرىا ىك بنفسو
 ألنيا مجانية، كيمكف أف يعزلكا مف طرؼ القاضي المنتدب بناءا عمى رأم أغمبية أية أجرة عمى ىذه الميمة

 .الدائنيف
 جماعة الدائنيف:الفرع الثالث 

تتشكؿ مف جميع دائني المديف، بغض النظر عف طبيعة ديكنيـ، كقيمتيا، كبتشكيؿ ىذه الجمعية تتكقؼ  
 ؽ ت ج ، 245جميع الدعاكل الفردية، كيمثؿ ىذه الجمعية الككيؿ المتصرؼ القضائي طبقا لنص المادة 

 .كليا دكر كبير خاصة في ابراـ الصمح مع المييف المفمس
 آثار االفالس: المبحث الرابع 

يرتب الحكـ بشير االفالس اثارا عديدة سكاء في جانب المديف أك بالنسبة لمدائنيف سكاء كانك اطراؼ في 
الدعكل أـ ال كليذا سكؼ نتناكؿ االثار التي يخمفيا االفالس بالنسبة لممديف ثـ االثار التي يرتبيا بالنسبة 

 .لمدائنيف
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  آثار حكـ شير اإلفالس بالنسبة لممديف :المطمب االكؿ
، اما اذا كىنا يتـ غؿ يده عف التصرؼ بأمكالو تختمؼ الحالة بحسب ما إذا قضت المحكمة بإفالس المديف

 يحـر مف بعض حقكقو المدنية كالسياسية،ؼ صدر حكـ يقضي بادانتو بجنحة التفميس بالتدليس أك التقصير
نما يخضع لممرافقة االجبارية لككيؿ المتصرؼ القضائي تحت ،فال تغؿ يده أما في حالة التسكية القضائية  كا 

 . اشراؼ  كرقابة القضاء
 

  ك التصرؼ فييا االمكاؿ ،الدعاكلغؿ يد المديف المفمس عف إدارة امكالو: الفرع األكؿ
  مفيـك غؿ اليد كطبيعتو القانكنية:أكال 

، البيع أك الشراء أك التأجيرأك الرىف  المديف المفمس ترفع يده بقكة القانكف عف إدارة أمكالو، بحيث يمنع عميو
ذا ثبت عميو ذلؾ فإنو قد ارتكب في نظر القانكف التجارم، الخ ، كما يحظرعميو الكفاء ألحد الدائنيف..  ، كا 

 يمارس  ؽ ت ج 244، كاستنادا لنص المادة جريمة اإلفالس بالتدليس، ألنو مس مبدأ المساكاة بيف الدائنيف 
الككيؿ المتصرؼ القضائي جميع الحقكؽ ك الدعاكل المتعمقة بذمة المديف المفمس طيمة مدة التفميسة، مع 

العمـ أنو يجكز لممفمس القياـ بجميع األعماؿ االحتياطية لصيانة حقكقو، كالتدخؿ في كؿ الدعاكل التي يرفعيا 
   .الككيؿ المتصرؼ القضائي أك تمؾ التي رفعت ضده

 حكؿ التكييؼ القانكني لغؿ يد المديف عف إدارة أمكالو، فمنيـ مف كيؼ غؿ يد المديف كلقد ثار خالؼ فقيي 
نما تبقى في كانتقد ىذا الرأم عمى اساس المفمس بنزع الممكية،   أف أمكاؿ المديف المفمس ال تنتقؿ ممكيتيا، كا 

   عمى اف المفمس يصبح في حكـ ذمة المديف المفمس إلى غاية قفؿ باب التفميسة، كىناؾ مف كيؼ ذلؾ
 لمصمحتو  انما تقرر تصرفات ناقصة األىمية بطالفأفكذلؾ عمى اساس ىذا الرأم انتقد قص األىمية، كاف

كيرل  لممحافظة عمى مصمحة الدائنيف ، تقرر يمحؽ التصرفات المالية لممفمس انما ىك، أما البطالف الذم
عمى أنو عدـ نفاذ التصرؼ في حؽ جماعة تكييفو  اإلفالس يمكف آخركف اف غؿ اليد الناتج عف االفالس

.     الدائنيف إلى غاية قفؿ باب التفميسة

 مجاؿ غؿ اليد: ثانيا 

 بالنسبة لألمكاؿ-1
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 بديكنو  مف القانكف المدني، التي تعتبر أف كؿ أمكاؿ المديف ضامنة لمكفاء188انطالقا مف أحكاـ نص المادة 
،  فإف رفع اليد يشمؿ جميع أمكاؿ المديف التي يممكيا المفمس، كقت شير إفالسو سكاء كانت منقكلة أك 

عقارية، مادية أك أدبية، سكاء تعمقت بتجارتو أك غير متعمقة بتجارتو، كما تشمؿ حتى األمكاؿ التي يكتسبيا 
. الخ...في المستقبؿ عف طريؽ اليبة أك الميراث أك الكصية

، أف ىناؾ بعض أمكاؿ المديف المفمس، ال يجكز حجزىا، كال تككف ضامنة لمكفاء كنشير بيذا الخصكص 
 حيث مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، 636بديكنو، كىذا ما نستشفو صراحة مف أحكاـ نص المادة 

فال يشمؿ غؿ اليد األمكاؿ المنقكلة كالعقارية  مف القانكف المدني، كعميو، 188تشكؿ استثناء عمى نص المادة 
. الضركرية لضماف الحد االدنى لمعيشة كريمة لو

 بالنسبة لمتصرفات القانكنية-2

القانكف بمجرد صدكر الحكـ بشير اإلفالس   بقكةأمكالو،ب  جميع التصرفات المتعمقة يشمؿ غؿ يد المديف 
يترتب بحكـ القانكف عمى الحكـ بشير اإلفالس، : " ج  حيث نصت عمى ما يمي ؽ ت246/1 المادة استنادا

أمكالو أك التصرؼ فييا بما فييا األمكاؿ التي قد يكتسبيا بأم سبب كاف  كمف تاريخو تخمي المفمس عف إدارة
مدة  حالة اإلفالس، كيمارس ككيؿ التفميسة جميع حقكؽ ك دعاكل المفمس المتعمقة بذمتو طكاؿ ما داـ في
 فال يجكز لو القياـ بالبيع كاإليجار كاليبة كالرىف، كما ال يجكز لو الكفاء بالديكف أك استيفاء مالو ." التفميسة
. الخ..مف الغير

كزيادة في االحتياط في المحافظة عمى مصالح الدائنيف أجاز القانكف استرجاع األمكاؿ التي تصرؼ فييا 
المديف المفمس حتي قبؿ صدكر الحكـ بشير االفالس اذا ماتمت خالؿ فترة الريبة ، كىي الفترة الممتدة بيف 

تاريخ التكقؼ عف الدفع كتاريخ صدكر الحكـ، فيككف بذلؾ القانكف سمح بتمديد المجاؿ الزمني لغؿ يد المديف 
 شير السابقة لتاريخ 18ليشمؿ التصرفات المالية التي قاـ بياالمديف  قبؿ صدكر الحكـ عمى اف التتجاكز 

 ؽ ت ج ، كفي حالة عدـ االشارة الى تاريخ التكقؼ عف الدفع يعتبر 222صدكر الحكـ استنادا لنص المادة 
 ؽ ت ج ، كنرل أنو كاف مف 223تاريخ صدكر الحكـ ىك تاريخ التكقؼ عف الحكـ استنادا لنص المادة 

األحسف لك نصت المادة عمى جعؿ تاريخ رفع الدعكل ىك تاريخ التكقؼ عف الدفع في ىذه الحالة كليس 
تاريخ صدكر الحكـ،ذلؾ اف المديف عادة مايمجأ الى تيريب امكالو بابراـ تصرفات صكرية كنحكىا بعد تسجيؿ 

 .الدعكل ضده لمحيمكلة دكف التنفيذ عمييا
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 : كبشأف التصرفات التي جعميا القانكف غير نافذة في حؽ جماعة الدائنيف فيي 

 (بحكـ القانكف )التصرفات الغير نافذة كجكبا -أ

 :كىي  مف القانكف التجارم247ىذه التصرفات ذكرتيا المادة 

 .المنقكلة أك العقارية بدكف عكض كافة التصرفات الناقمة لمممكية-
 .عقد معارضة يجاكز فبو التزاـ المديف بكثير التزاـ الطرؼ اآلخر كؿ _
 .المعمف بالتكقؼ عف الدفع كؿ كفاء ميما كانت كيفيتو لديكف غير حالة بتاريخ الحكـ _
مف كسائؿ   الطريؽ النقدم أك األكراؽ التجارية أك بطريؽ التحكيؿ أك غير ذلؾبغيرلديكف حالة  كؿ كفاء _

 .الكفاءالعادية
 .عمييا عقارم اتفاقي أك قضائي ككؿ رىف حيازم يترتب عمى أمكاؿ المديف لديكف سبؽ التعاقد كؿ رىف _

الدفع   التي أجراىا المديف قبؿ تاريخ التكقؼ عف كنحكىا لعقكد بغير عكض الناقمة لمممكية كاليبةؿ كبالنسبة
 . استنادا لنفس المادة يمكف أف تحكـ المحكمة ببطالنيا إذا حررت ستة أشير السابقة لمتكقؼ عف الدفع

ؽ ت  250السندات ألمر فيمكف لممديف إجراؤه خالؿ ىذه الفترة طبؽ لممادة  أما كفاء الشيكات أك السفاتج أك
إذا أثبتكا أف المستفيد مف   كىذا لحماية المستفيديف منيا كحماية لالئتماف التجارم كلكف يجكز لمدائنيفج 

عف الدفع أف يطالبكا باسترداد ىذه األمكاؿ ك  لما بتاريخ التكقؼاالشيؾ أك السفتجة أك السند ألمر كاف ع
 .  ؽ ت ج 2ؼ 250مادة إدخاليا في التفميسة كىذا طبقا لؿ

 (كفقا لمسمطة التقديرية لمقاضي)ب التصرفات الخاضعة لعدـ النفاذ الجكازم 

يجكز القضاء بعدـ التمسؾ قبؿ جماعة الدائنيف لممدفكعات : " عمى ما يمي    ج ؽ ت249 ادةـاؿ ت  نص
 ، ككذلؾ التصرفات بعكض التي 247التي يؤديياالمديف كفاء لديكف حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا لممادة 

" يعقدىا بعد ذلؾ التاريخ إف كاف الذيف تمقك منو الكفاء أك تعاقدك معو قامكا بذلؾ مع العمـ بتكقفو عف الدفع 
لمقاضي الحكـ بعدـ نفاذ أم تصرؼ آخر متى ثبت لو أف الشخص الذم ابـر التصرؼ مع التاجر كعميو ؼ

 . أم كاف سيئ النيةعالما بذلؾالمتكقؼ عف دفع ديكنو  كاف 
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 :كعمى القاضي مراعاة الشركط التالية 

أف تقع التصرفات التي قاـ بيا المديف المفمس خالؿ فترة الريبة العادية، ك ىذه المدة تحسب مف تاريخ * 
بعد التاريخ "صدكر حكـ شير االفالس الى غاية تاريخ التكقؼ عف الدفع، كىذا ما نستشفو مف خالؿ عبارة 

، ك عميو ال يجكز لجماعة الدائنيف التمسؾ بالبطالف الجكازم خالؿ فترة الربا الغير "247المحدد تطبيقا لممادة
 . ألنيا خاصة فقط بالتصرفات بدكف عكضعادية

التصرفات التي يقـك بيا المديف المفمس، كالتي تككف محؿ البطالف الجكازم، يجب أف تككف غير تمؾ * 
 في فقرتيا األكلى، السابؽ اإلشارة إلييا، ألف ىذه التصرفات يشمميا 247التصرفات الخمسة الكاردة في المادة 

 .البطالف الكجكبي

يجب أف يككف الشخص الذم تعامؿ مع المديف المفمس سيء النية، بحيث يككف عالما بأف ىذا المديف * 
" يجكز القضاء بعدـ التمسؾ"مفمسا، كفي حالة التكقؼ عف دفع ديكنو، كىذا ما نستشفو مف خالؿ مصطمح 

.  مف القانكف التجارم249الكاردة في بداية المادة 

لمحكمة السمطة التقديرية في قبكؿ أك رفض طمبات جماعة الدائنيف القاضية ببطالف تصرفات المديف ؿ ك 
 جاء عاما، بمعنى لـ يحدد لنا بكؿ دقة ككضكح كؿ األعماؿ  ج  مف ؽ ت249المفمس، ألف نص المادة 

 في لسمطة التقديرية التي يتمتع بيا قاضي المكضكع تخضع ؿالتي يمكف أف يشمميا البطالف الجكازم، كعميو 
مدل اعتبار الديكف التي تـ الكفاء بيا انيا مستحقة الكفاء خالؿ فترة )مالئمة كتكفر الشركط السالؼ ذكرىا

 إلى رقابة المحكمة  بالتالي  ال تخضعك (الريبة، كمدل تكافر عمـ مف تعامؿ مع المديف بتكقفو عف الدفع 
.  ككنيا محكمة قانكف العميا

 بالنسبةلمدعاكل-3 
 مثال أف يرفع دعكل قضائية أك أف يطعف يمنع عميوقضائية، ؼاؿكل ادعاؿ ليشمؿ يمتد غؿ يد المديف المفمس 

 في 244في حكـ صدر ضده، بؿ يمثمو في ذلؾ الككيؿ المتصرؼ القضائي، تطبيقا ألحكاـ نص المادة 
الدعاكل الجزائية، فقد يرفعيا المديف المفمس فيما يتعمؽ ب، لكف ىناؾ استثناء، ؽ ت ج فقرتيا الثانية 
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 بالحقكؽ المصيقة  الدعاكل المتعمقةتستثنى باإلضافة إلى ذلؾ كما يمكنأف يككف محؿ متابعة جزائيةشخصيا،
 .  ، كدعاكل الطالؽ بالشخصية

 يستطيع المديف المفمس أف يباشر إجراءات تحفظية، ألنيا ال تضر بالدائنيف بؿ تعكد عمييـ  بالفائدة، ىذا ك
كما لو أف ينظـ االحتجاج أك يستطيع أف يقكـ برفع دعكل استبداؿ الككيؿ المتصرؼ القضائي، كما لو أف 

 .يعارض في قائمة الدائنيف، رغـ مكافقة الككيؿ المتصرؼ القضائي عمييا

 المطمب الثاني آثار االفالس بالنسبة لمدائنيف 

:  نتناكليا فيما يمي  مجمكعة مف اآلثاردائنيف رتب عمى حكـ شير اإلفالس بالنسبة لؿتم

 : جماعة الدائنيفتككيف: ألكؿ الفرعا

ىي تمؾ الجماعة التي انشأة بقكة القانكف اليدؼ منيا تحقيؽ المساكاة بيف افرادىا كقسمة كتصفية امكاؿ 
تتككف جماعة الدائنيف مف الدائنيف العادييف كالدائنيف ذكم اإلمتياز العاـ الذيف ،ك1التفميسة بينيـ قسمة غرماء 

نشأت ديكنيـ قبؿ صدكر حكـ شير االفالس، كعمة انضماـ ىذه الطائفة االخيرة ىك أف حقيـ في االكلكية ال 
يتعمؽ بماؿ معيف لممديف ،أما الدائنيف ذكم اإلمتياز الخاص فإنيـ ال يدخمكف في تككيف جماعة الدائنيف، 
كذلؾ ألف حقكقيـ مضمكنة بضمانات خاصة تخكؿ ليـ استيفاء حقكقيـ مف الماؿ المضمكف باأللكية عف 
باقي الدائنيف كما تمنحيـ حؽ تتبع ىذا الماؿ تحت أم يد كاف، كمف ثـ ال يدخمكف في جماعة الدائنيف إال 

اليقيد الدائنكف ذكك الرىكف الصحيحة ضمف " ؽ ت ج 292عمى سبيؿ المراجعة كفقا لما نصت عميو المادة  
محؿ الضماف في االمتياز  في حالة عدـ كفاية حتى يجكز ليـ " جماعة الدائنيف إال عمى سبيؿ المراجعة
 اإلستفادة مع جماعة الدائنيف كفقا لقسمة الغرماء فيما تبقى ليـ مف الخاص أك الرىف لمكفاء بقيمة الديف 

 .مقدار دينيـ في التنفيذ عمى امكاؿ المفمس االخرل

  

                                       
 

  14 ص2004/2005 سميرة معاشي ، آثار حكـ اإلفالس بالنسبة لجماعة الدائنيف رسالة ماجستير، جامعة باتنة،  1
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 كقؼ جميع الدعاكل الفردية بالنسبة لمدائنيف: الفرع الثاني 

فالس أك التسكية القضائية كقؼ كؿ اإليترتب عمى الحكـ بشير :"  عمى ما يمي ج ت  ؽ245 المادة نصت
فراد جماعة الدائنيف، كبناء عمى ىذا تكقؼ منذ الحكـ كؿ طرؽ التنفيذ، سكاء عمى ألدعكل شخصية 

 يضمف ديكنيـ امتياز خاص أك رىف حيازم أك عقارم عمى الالمنقكالت أك العقارات مف جانب الدائنيف الذيف 
 ..." مكاؿاألتمؾ 

 فاليجكز لدائني المفمس التنفيذ بصفة فردية عمى امكاؿ المفمس بؿ البد لو مف اف ينضـ بدينو الى جماعة  
الدائنيف كيستكفي حقو في اطار التنفيذ الجماعي، كقد استثنى القانكف مف ذلؾ الدائنكف اصحاب اإلمتيازات 

  .الخاصة كأصحاب الرىكف

 سقكط آجاؿ الديكف: الفرع الثالث 

جعؿ الديكف غير المستحقة حالة ..  " :ؽ ت ج عمى ما يمي  246 الفقرة األكلى مف نص المادة تنص 
، يتبيف لنا أف جميع ىذه الديكف تسقط بقكة القانكف، كتصبح حالة األداء حتى لك لـ "..األجؿ بالنسبة لممديف
. تحؿ أجاؿ استحقاقيا

  جماعة الدائنيفالرىف القانكني لعقارات المديف لصالح: الفرع الرابع  

فالس لصالح اإليقضي الحكـ بالتسكية القضائية أك شير  ":  ؽ ت ج عمى ما يمي  254 المادة تنص 
جماعة الدائنيف بالرىف العقارم الذم يتعيف عمى ككيؿ التفميسة تسجيمو فكرا عمى جميع أمكاؿ المديف كعمى 

  "أمكاؿ التي يكسبيا مف بعد أكؿ بأكؿ

يتبيف لنا أنو بعد صدكر حكـ شير اإلفالس، يترتب  رىف رسمي بقكة القانكف، كىذا ما يستشؼ مف خالؿ  
، كما يجب عمى الككيؿ المتصرؼ القضائي تسجيؿ ىذا الرىف، الذم يقع  "يقضي بالرىف العقارم" عبارة 

 عف طريؽ اليبة أك ، باإلضافة إلى األمكاؿ التي يكتسبيا في المستقبؿ العقاريةعمى جميع أمكاؿ المديف
 .الميراث مثال
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 في حالة الحكـ بإبطاؿ عقد توتظير أىميكما  بتسجيمو، إال أثره باتجاه الغير ككنو الينتج فائدة الرىف  كتبرز 
 التزامات كتصرفات جديدة في ذمتو ئينشأنو قد دارة أمكالو حيث إلالصمح أك فسخو المقرر لممفمس العائد 

 1فيضمف الرىف بالمسجؿ بالتالي عمى افضميتيـ كاكلكيتيـ في استفاء حقكقيـ  عمى الدائنيف الجدد

 آثار االفالس بالنسبة لمغير:المطمب الثالث

مف اىـ ما يميز الحكـ باالفالس ىك تعدم اثاره الى الغير، فحجيتو التقتصر عمى اطراؼ الدعكل كالدائنيف 
الخ حيث ...اآلخريف بؿ تمتد لتشمؿ الغير مثؿ االشخاص الذيف يتعامؿ معيـ المفمس بالبيع كالشراء كالرىف 

تعد تصرفاتيـ معو غير نافذة في حؽ جماعة الدائنيف،فيتـ استرجاع جميع األمكاؿ التي تـ التصرؼ فييا 
معيـ مف طرؼ الككيؿ المتصرؼ القضائي ، كما يدخؿ في مفيـك الغير كذلؾ مديف المفمس فال تبرء ذمتو 

 .في حالة سدد مبمغ الديف لممفمس كيمـز بدفعو مرة ثانية لمككيؿ المتصرؼ القضائي

ىذا بخصكص التصرفات التي يبرميا الغير مع المفمس بعد صدكر الحكـ بشير االفالس كنشره، كيمكف أف 
تمتد آثار االفالس المتعمقة بعدـ نفاذ التصرفات التي يبرميا الغير مع المفمس اذا تمت خالؿ فترة الريبة عمى 
ما سبؽ بيانو،كما يمكف لمغيربالمقابؿ  ممارسة حقو في رفع دعكل االسترداد الخاصة باالمكاؿ المنقكلة ضد 
الككيؿ المتصرؼ القضائي ككذا دعكل الفسخ  عمى اف ترفع الدعكل في اجؿ سنة مف نشر القرار المثبت 

 الى 307 ؽ ت ج كذلؾ كفقا لمشركط كاالحكاـ المبينة في المكاد 306لمتكقؼ عف الدفع استنادا لنص المادة 
 . ؽ ت ج  311

 انتياء االفالس: المبحث الخامس

تنتيي اجراءات االفالس اما بالصمح عف طريؽ تخمي المديف عف اصكلو أك التنفيذ الجماعي في اطار اتحاد 
 الدائنيف عمى امكاؿ المديف

 عف طريؽ التخمي عف الماؿ الصمح :المطمب األكؿ
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،أما شركط  ؽ ت ج 348استنادا لنص المادة يجكز الصمح بالتنازؿ الكمي أك الجزئي عف مكجكدات المفمس 
 كما يجكز ابطالو اك فسخو لنفس 1 ىذا الصمح فيي نفس الشركط المنصكص عمييا لعقد الصمح البسيط

 ،كبيذا فالصمح بالتنازؿ عف مكجكدات المفمس ىك صمح بالمعنى الحقيقي غير أنو يخضع لبعض االسباب
اجراءات االتحاد،كىك ىنا بمثابة عقد بيف المفمس كجماعة الدائنيف بالنسبة لمرصيد المتبقي ،كىك أيضا عقد 
جزافي بالنسبة لطرفيو ،ألنو يجعؿ المفمس يتنازؿ عف أمكاؿ ال يعمـ ما إذا كاف ثمنيا يفكؽ أك يقؿ عف ثمف 
الديكف التي أبرئ منيا ،كألف الدائنيف يتنازلكف عف كامؿ ديكنيـ مقابؿ ىذه األمكاؿ التي ال يعرفكف حقيقة 
ثمنيا ،أما بالنسبة ألبطاؿ الصمح فيك جائز بسبب الغش أك اإلفالس االحتيالي أك حتى بسبب عدـ تنفيذ 

المديف اللتزاماتو كفي حاؿ إعالف إفالس جديد يتقدـ الدائنكف القدامى عمى الجدد بالنسبة لممكجكدات المتنازؿ 
 2عنيا

 إتحاد الدائنيف  :المطمب الثاني 

 اتحاد الدائنيف بقكة القانكف كينبغي عمى ذلؾ تصفية أمكالو بيف  كفقا لما سبؽ بيانو يترتب عمى عدـ الصمح
كىنا تستمر إجراءات التفميسية مع بقاء الدائنيف في مكاجية مدينيـ المفمس الذم لـ يتحصؿ عمى .الدائنيف 

ييو ،كىذا االتحاد يقع بقكة ئالصمح القضائي ،كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى تصفية أمكالو كتكزيع حاصميا عمى دا
ما  عمى  ت ج  ؽ353القانكف مما يؤدم إلى استحالة الطعف في قرار القاضي المنتدب ،حيث أكدت المادة 

يكزع مبمغ األصكؿ بعد طرح المصاريؼ ككذلؾ مصاريؼ اإلفالس ك اإلعانات الممنكحة لممديف أك ": بمي 
حيث ،"المقبكلة ألسرتو كالمبالغ المدفكعة لمدائنيف ذكم االمتياز ،بيف جميع الدائنيف بنسبة لديكنيـ المحققة ك

المتمثمة في مصاريؼ اإلفالس   ؼ المصارم مختمؼيفيـ ىنا أف المشرع قصد تكزيع أمكاؿ التفميسة بعد خصـ
 ـكاإلعانات الممنكحة لممفمس كعائمتو كالمبالغ المدفكعة لمدائنيف ذكم االمتياز كالمبمغ المتبقي مف ذلؾ يت

، حيث اف ىذه العممية تنتيي اما بقفؿ التفميسة لعدـ  دينو قسمة غرماءبنسبةتكزيعو عمى الدائنيف العاديف كؿ 
 كفاية االصكؿ اك قفميا لكفاية االصكؿ كسداد جميع الديكف

                                       
 يطبؽ عمى الصمح الخاص بالتخمي عف الماؿ الذم تقفؿ بو التفميسة  نفس االحكاـ المتعمقة بالصمح البسيط أم الصمح الكاقي مف االفالس الخاص  1
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  قفؿ التفميسة لعدـ كفاية األصكؿ:الفرع األكؿ 

أف تقضي بإقفاؿ أك مف تمقاء نفسيا ز لممحكمة المختصة كبناء عمى تقرير مف القاضي المنتدب كجم 
ألنو ال جدكل مف إبقاء سير العمميات  ،لعدـ كفاية األصكؿ ؽ ت ج 355اجراءات االفالس استنادا لممادة 

 .مفتكحا، إذا لـ يجد الككيؿ المتصرؼ القضائي أصكال يبيعيا ليسدد بثمنيا ديكف المديف 

ذا كاف دينو قد حقؽ فيو استعادة كيترتب عف ذلؾ  كؿ دائف الحؽ في مباشرة دعكاه الشخصية ضد المديف، كا 
 .أف يحصؿ عمى سند تنفيذمفمو كتـ قبكلو، 

كمف جية أخرل يمكف القكؿ أف قفؿ التفميسة لعدـ كفاية األمكاؿ ال يعد حال لمتفميسة يترتب عميو انتياؤىا، 
جراءاتيا  ال ينبني عميو زكاؿ آثار اؿكما ىك الح  في الصمح ، بؿ ىك مجرد كقؼ مؤقت لعمميات التفميسة كا 
 .اإلفالس

كلذلؾ يبقى الككيؿ المتصرؼ القضائي مسؤكال كلمدة عاميف مف الحكـ بشير اإلفالس  أك التسكية القضائية، 
كفي حالة كجكد حكـ بإقفاؿ التفميسة لعدـ كفاية األمكاؿ، . عف السندات التي يككف الدائنكف قد سممكىا لو

 .تخفض المدة إلى عاـ كاحد مف تاريخ صدكر الحكـ

كاليدؼ مف ذلؾ ىك إذا تحصؿ المديف عمى أمكاؿ جديدة كاإلرث أك اليبة، فإنو يطمب مف المحكمة فتح 
التفميسة مف جديد، كالطمب ىذا يككف مف المديف نفسو أك مف كؿ ذم مصمحة في ذلؾ، شريطة تقديـ الدليؿ 

تبقى حالة غؿ يد ، كلذلؾ  ؽ ت356عمى كجدكا أمكاؿ جديدة لمكاجية عمميات التفميسة حسب نص المادة 
 كف حقيـ فيلدائف، كما يستعيد ا الحاضرة أك المستقبميةبالنسبة لألمكاؿالمديف عف إدارة أمكالو قائمة، سكاء

 .مباشرة دعكاىـ الشخصية ضد المديف

  سداد جميع الديكف المقبكلةقفؿ التفميسة ؿ: الفرع الثاني 

كجكد ما يكفي مف األمكاؿ تحت يد الككيؿ ة   بإقفاؿ اإلجراءات في حاؿيمكف لممحكمة اف تقضي كلك تمقائيا 
كال يجكز إصدار الحكـ بقفؿ عمميات ،  ؽ ت ج 357 استنادا لنص المادة المتصرؼ القضائي لتسديد الديكف
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 حالةالتخاذ قرار  ىذه التفميسة، إال بناء عمى تقرير مف القاضي المنتدب الذم يقـك بإجراء تحقيؽ عف تكفر
 .القفؿ

كعمى عكس حكـ قفؿ التفميسة لعدـ كفاية األصكؿ، فإف الحكـ بالقفؿ النقضاء الديكف يضع حدا نيائيا 
عفائو مف كؿ إسقاطات الحؽ التي كانت قد لحقت بو  .لإلجراءات بإعادة كافة حقكؽ المديف إليو، كا 

ككذا رفع الرىف عمى أمكاؿ المديف كالذم كاف مقررا لجماعة الدائنيف، كبذلؾ يعكد المفمس عمى رأس تجارتو، 
  .كيتـ قفؿ اجراءات االفالس

 المبحث السادس التسكية القضائية

كسيمة إلنقاذ المديف التاجر حسف النية مف  القضائية أك الصمح الكاقي مف االفالس اجراءك لتسكيةيقصد با
  تحقيؽ مصمحة الدائنيف مف خالؿ تجنيبيـ إجراءات اإلفالس الطكيمة كالمعقدة كالتي مع مراعاةاإلفالس 

 ييدؼ إلى إعادة المديف التاجر أك كىكنظاـ ،بما يضمف ليـ كفاء المديف بالتزامو كتكمؼ مبالغ باىضة ، 
أعمالو، بعد اتخاذ بعض  الشخص المعنكم الخاضع لمقانكف الخاص حتى لك لـ يكف تاجرا عمى رأس

 1 المتصرؼ القضائياالحتياطات الكاجبة بمساعدة الككيؿ

 شركط التسكية القضائية: المطمب األكؿ

مف أجؿ تفادم اآلثار السمبية لإلفالس سمح القانكف لممديف المتكقؼ عف دفع ديكنو بأف يتقدـ بطمب اإلستفادة 
مف التسكية القضائية بيدؼ ابراـ صمح مع دائنيو يتضمف اعادة جدكلة ديكنو بعد تقديـ الضمانات الالزمة، 
كلكف المشرع الجزائرم كاف خص التسكية القضائية بنفس االجراءات كالشركط المتعمقة باإلفالس فقد اشترط 

 ؽ ت ج كىي تصب كميا في اثبات حسف 218 الى 215تكافر الشركط المنصكص عمييا في المكاد مف 
 نيتو تحت طائمة رفض الطمب

 :الفرع األكؿ الشركط المتعمقة بالطمب

                                       
 217 ص 2004راشد راشد، األكراؽ التجارية كاإلفالس كالتسكية القضائية في القانكف التجارم الجزائرم، الطبعة الرابعة، ، ديكاف المطبكعات الجامعية، 1
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 أف يتقدـ بطمب الصمح الكاقي مف اإلفالس خالؿ خمسة عشر يكما التالية لمتكقؼ عفيتكجب عمى المدبف 
 ك المتمثمة في حساب القانكف التجارم  مف218كؿ الكثائؽ المنصكص عمييا في المادةب طمبويرفؽ كأف  الدفع

الميزانية كحساب االستغالؿ العاـ كحساب النتائحج، كبياف التعيدات الخارجة عف ميزانية آخر سنة مالية 
 الخ... باإلضافة الى المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالدائنيف ككضعية المشركع كاسماء الشركاء المتضامنيف

 الحاالت التي يحـر فييا المديف مف التسكية القضائية: الفرع الثاني

، نجدىا حددت لنا الحاالت التي يحـر فييا المديف ج   مف ؽ ت226تطبيقا ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 
:  تتمثؿ فيما يميكمف التسكية القضائية،

 مف ؽ ت، 218 ك 217 ك 216 ك 215المديف الذم أخؿ بأحد التزاماتو المنصكص عمييا في المكاد * 
.  يكما مف تاريخ التكقؼ عف الدفع15مثال فال يحؽ لممديف أف يطمب التسكية القضائية، إذا انقضى ميعاد 

كؿ شخص زاكؿ التجارة كمارسيا، في حيف أف القانكف قد منعو مف مزاكلتيا، كالمحامي مثال أك * 
. الخ....المكظؼ

كؿ شخص لـ يمسؾ حسابات مطابقة لعرؼ مينة التجارة أك اختمس الحسابات أك بذر أك أخفى بعض * 
. أصكلو أك حساباتو

. كؿ شخص ارتكب جريمة مف جرائـ اإلفالس، كجريمة التفميس بالتقصير أك جريمة اإلفالس بالتدليس* 

 آثار التسكية القضائية: المطمب الثاني 

يترتب عف التسكية القضائية آثار تتشابو مع تمؾ التي رايناىا بخصكص االفالس باستثناء غؿ اليد حيث 
 :النجده في التسكية القضائية، كنتناكؿ ىذه اآلثار فيما يمي 

 استمرارالمديف في ادارة امكالو: الفرع األكؿ 

حيث تناكؿ المشرع الجزائرم االحكاـ المتعمقة بادارة امكاؿ المديف المستفيد مف التسكية القضائية بمساعدة 
 فمو القياـ بجميع االجراءات التحفظية كمباشرة 276الى 273الككيؿ المتصرؼ القضائي في المكاد مف 

تحصيؿ السندات كالديكف الحالة االداء كبيع االشياء المعرضة لمتمؼ القريب اك انخفاض قيمتيا زيجكز لو 
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القياـ باجراءات التنازؿ اك الترؾ، كلو اف يقـك بالمصالحة كالتحكيـ عمى الحقكؽ التي لو كفقا لمضشركط 
 . المنصكص عمييا قانكنا

يجكز لممديف في حالة التسكية القضائية كبمعكنة ككيؿ :" ما يمي عمى  ت ج  ؽ1 فقرة277تنص المادة كما
ذف القاضي المنتدب متابعة استغالؿ مؤسسة  ك يفيـ مف خالؿ ىذه المادة أف "التجارية كالصناعية  التفميسة كا 

المديف التاجر الذم استفاد مف التسكية القضائية يككف لو الحؽ في االستمرار في نشاطو التجارم حيث يقـك 
لـ يتدخؿ  بكؿ األعماؿ كالتصرفات التي تتطمبيا أعمالو التجارية تحت إشراؼ الككيؿ المتصرؼ القضائي

المشرع الجزائرم في تحديد كتنظيـ شركط استمرارية تجارة المديف المستفيد مف التسكية القضائية سكل طمب 
إذف مف المحكمة كفي ىذه الحالة يككف المديف مقيدا فيما يخص إدارة أمكالو كالتصرؼ فييا ألنو يككف 

 .خاضعا لرقابة الككيؿ المتصرؼ القضائي

 ترتيب الرىف القانكني عمى امكاؿ المديف : الفرع الثاني

  يؤدم الحكـ بالتسكية القضائية إلى ترتيب رىف عقارم بحكـ القانكف لصالح جماعة الدائنيف كعمى أمكاؿ 
المديف الحاضرة أك المستقبمية عمى خالؼ المشرع المصرم الذم اشترط ضماف عيني أك شخصي لتنفيذ 
 3شركط الصمح أم منح الخيار لمسألة تحديد شركط استمرارية تجارة المديف المفمس عمى عكس المشرع 

الجزائرم الذم أقر أف تترتب بقكة القانكف  

  : الفرديةكقؼ الدعاكل كاإلجراءات التنفيذية: لثثاالفرع اؿ 

 مف أجؿ ترتيب حكـ التسكية القضائية قرر المشرع كقؼ جميع الدعاكم كاإلجراءات التنفيذية كالفردية 
المكجية ضد المديف كاليدؼ مف تقرير ىذه القاعدة ىك عدـ اإلخالؿ بمبدأ المساكاة بيف الدائنيف ككذلؾ 

االضطرابات التي تجعؿ االستمرارية في تجارتو  تسييؿ إجراءات الصمح كالسعي مف أجؿ حماية المديف مف
جراءات التنفيذ الفردية  دكف جدكل ، فالمشرع لـ يكتفي فقط لتحقيؽ المساكاة بيف الدائنيف بكقؼ الدعاكل كا 

نما قرر كذلؾ عدـ االحتجاج عمى الدائنيف باكتساب الرىكف كحقكؽ االمتياز التي تقرر عمى أمكاؿ المديف  كا 
 .إذ نفذ بعد إصدار األمر بافتتاح إجراءات الصمح

  سقكط أجاؿ الديكف :الفرع الرابع
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بالنسبة لممديف،   الديكف الغير المستحقة حالة األجؿ فتصيح سقكط آجاؿ الديكف مف آثار التسكية القضائية 
 الذم تيدؼ لو اجراءات التسكية القضائية  ذلؾ ىك اشتراؾ جميع الدائنيف في عقد الصمح الحكمة مفك

 المطمب الثالث انتياء التسكية القضائية

التسكية القضائية اجراء مؤقت ييدؼ باألساس الى ابراـ عقد صمح بيف المديف كدائنيو لتجنب شير افالسو، 
 كعميو فإف التسكية القضائية اما اف تنتيي بالصمح أك تتحكؿ الى افالس في حاؿ فشؿ الصمح

 انتياء التسكية القضائية بالصمح الكاقي مف االفالس:الفرع األكؿ 

اليدؼ  الصمح الكاقي مف االفالس يختمؼ عف الصمح الذم تقفؿ بو التفميسة السابؽ االشارة اليو ذلؾ أف 
 التسكية القضائية، ىك منح المديف فرصة إلجراء عقد الصمح مع الدائنيف، في حالة رأل جماعة األكؿ مف 

 مف 317 المشرع الجزائرم في المادة ك،  جميعاالدائنيف أف عكدة المديف المفمس إلى تجارتو، فيو مصمحة ليـ
 عقد بيف المديف كجماعة الدائنيف، كما أف المحكمة ال يجكز ليا أف تعدؿ في ىذا االتفاؽ، اعتبره ؽ ت، 

نما عمييا المصادقة عميو برمتو أك رفضو برمتو، كما يحؽ لجماعة الدائنيف فسخ ىذا االتفاؽ  .كا 

ف عقد الصمح ال تككف لو القيمة القانكنية ما لـ يتـ  ع كفؽ الشركط المحددة في المادة  فأ، كمع ذلؾ 
. المصادقة عميو مف  طرؼ المحكمةك ، 318

 شركط الصمح الكاقي مف االفالس: أكال

 في فقرتيا األكلى مف ؽ ت، يقـك القاضي المنتدب باستدعاء جماعة 314استنادا إلى أحكاـ نص المادة ك
 أياـ مف تاريخ القفؿ النيائي لقائمة كشؼ الديكف أك مف تاريخ صدكر الحكـ بالنسبة لمديف 3الدائنيف خالؿ 

.  بأية كسيمة يراىا مناسبة287المتنازع فيو طبقا لنص المادة 

 برئاسة القاضي المنتدب، كبمشاركة الككيؿ المتصرؼ القضائي مع الحضكر  اجتماعيا تعقد جماعة الدائنيفك
بينو كبيف جماعة الدائنيف، بعد ذلؾ يخضع ىذا العقد إلى  الشخصي لممديف مف أجؿ إبراـ عقد الصمح
األغمبية كىي  في فقرتيا األكلى 318 المادة في نصكص عميياالتصكيت بكاسطة األغمبية المزدكجة، الـ

، (1 + 2/1 )تحسب  بنصؼ عدد األعضاء الحاضريف، زائد كاحد أم كالعددية 
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، فال تحسب "بال"أك " بنعـ"أما بالنسبة لمدائنيف الغائبيف أك الحاضريف كلـ يصكتكا عمى عقد الصمح ال 
" ال" أك " نعـ"أصكاتيـ، كعميو نستنتج أف األغمبية المشترطة،  ىي أغمبية الدائنيف الذيف حضركا كصكتكا بػ 

. عمى الصمح

فيجب أف يككف الدائنكف الذيف كافقكا  "بنعـ" مف رأس ماؿ الدائنيف الذيف صكتكا 3/2تحسب كاألغمبية القيمية ك
 .عمى الصمح يمتمككف ثمثي الديكف التي بذمة المديف

لدائنيف، الذيف ليـ تأمينات عينية كرىف رسمي أك حيازم، أف يصكتكا مع جماعة الدائنيف، ك إذا ؿ ال يحؽ  ك
، فيعتبر ىذا التصكيت، بمثابة تنازؿ بقكة القانكف عف حؽ االمتياز، "ال"أك " بنعـ"خالفكا كصكتكا سكاء 

.  ج في فقرتيا األكلى مف ؽ ت319كيصبح دائف عادم، طبقا ألحكاـ المادة 

 في فقرتيا األكلى مف ؽ ت، فاف الصمح ال يترتب عميو أم أثر إال بعد عرضو 325تطبيقا ألحكاـ المادة  ك
عمى المحكمة لممصادقة عميو، ك يحؽ لكؿ ذم مصمحة أف يعرض عقد الصمح عمى المحكمة لممصادقة 

 أياـ المخكلة لممعارضة 08عميو،كما ال يجكز لممحكمة أف تصادؽ عمى عقد الصمح، إال بعد فكات ميعاد 
. ضد عقد الصمح

  كتجدر اإلشارة إلى أف المحكمة، ليا كامؿ السمطة في قبكؿ أك رفض المصادقة عمى عقد الصمح، 
خاصة إذا رأت أف إجراءات الصمح لـ تتـ طبقا لما ينص عميو القانكف، كعدـ اكتماؿ النصاب القانكني، 
لتحقؽ األغمبية العددية أك القيمية أك كعدـ استدعاء الدائنيف، أك رأت أف عقد الصمح ليس فيو مصمحة 

. لمدائنيف، أك ليس فيو مصمحة عامة

  كما يجب التنبيو إليو، أنو ماداـ الصمح، يكيؼ عمى أنو عقد، فال يمكف لممحكمة تبعا لذلؾ أف تعدؿ 
. في شركطو اك تقصر أك تمدد في أجالو

  كفي األخير ال يمكف االحتجاج بحكـ المحكمة، القاضي بالمصادقة عمى عقد الصمح اتجاه الغير، إال 
 .كفقا لما ينص عميو القانكفبعد نشره 

 آثار الصمح الكاقي مف االفالس: ثانيا

:  كىير  مجمكعة مف اآلثاعف الصمح تترتب  
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  بمجرد التصديؽ عمى عقد الصمح تنتيي التسكية القضائية،*

 .تنحؿ كجكبا، كبقكة القانكف جماعة الدائنيف* 

  مف218 كيرفؽ بعريضتو بكؿ الكثائؽ المنصكص عمييا في المادةالتصديؽ عمى عقد الصمح يجبعد * 
 ممزما لكافة الدائنيف سكاء قبمت ديكنيـ أك لـ تقبؿ، ك حتى بالنسبة ألكلئؾ الذيف تغيبكا يصبح القانكف التجارم

، مع العمـ أنو ال تسرم أحكاـ الصمح عمى الدائنيف الذيف نشأت ديكنيـ "ال"عف جمسة الصمح أك صكتكا ب 
. بعد صدكر حكـ التسكية القضائية

 .تنتيي ميمة القاضي المنتدب، كالككيؿ المتصرؼ القضائي بعد صدكر حكـ الصمح* 

  أمكالو سكاء كانت منقكلة أك عقارية  دارةبعد صدكر حكـ الصمح تصبح لممديف الحرية الكاممة في ا* 

 تحكؿ التسكية القضائية الى افالس: الفرع الثاني

، نجدىا حددت لنا الحاالت التي تتحكؿ فييا التسكية  ج  مف ؽ ت338 ك337تطبيقا ألحكاـ نص المادتيف 
:  تتمثؿ فيما يمي كالقضائية إلى اإلفالس

 لعدـ تنفيذ المديف لبنكد إذا لـ يحصؿ المديف المفمس عمى الصمح أك حصؿ عميو، لكنو تـ فسخو بعد ذلؾ * 
. الصمح 

. إذا لـ يتـ سير إجراءات التسكية القضائية سيرا عاديا* 

. إذا لـ تصادؽ المحكمة عمى عقد الصمح* 

. إذا ارتكب المديف المفمس جريمة مف جرائـ اإلفالس،كجريمة اإلفالس بالتدليس أك التقصير* 

إذا قاـ التاجر بأعماؿ تتسـ بسكء النية تخالؼ مينة التاجر كأف يككف مف األشخاص الممنكعيف مف * 
 .التجارة
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 كتجدر اإلشارة إلى أف التسكية القضائية تتحكؿ إلى إفالس في الحاالت المذككرة أعاله، قبؿ أف يتـ 
القفؿ النيائي لمتسكية القضائية، فإذا تـ القفؿ النيائي، فال تتحكؿ التسكية القضائية إلى إفالس، كأف تككف 

الخ ...المحكمة مثال قد صادقت عمى عقد الصمح 

 رد االعتبارالتجارم كجرائـ االفالس: المبحث السابع

نتناكؿ االحكاـ الخاصة برد االعتبار في المطمب االكؿ ثـ االحكاـ المتعمقة بجرائـ االفالس في المطمب 
 الثاني 

رد االعتبار التجارم : المطمب االكؿ 

 نتناكؿ في ىذا المطمب شركط رد االعتبار ثـ اجراءاتو بعد ذلؾ آثاره

 الفرع األكؿ شركط رد االعتبار

ىناؾ حاالت يتـ فييا رد االعتبار لممديف المفمس بقكة القانكف كحاالت اخرل يككف رد االعتبار فييا جكازم 
 يحكـ بو القاضي ، حيث تختمؼ شركط كؿ منيما

 رد اإلعتبار بقكة القانكف :  أكال

 ؽ ت ج لممديف الذم أكفى كامؿ التي عميو ككذلؾ 358يتـ رد اإلعتبار بقكة القانكف استنادلنص المادة 
 االمر بالنسبة لمشريؾ المتضامف الذم اشير افالسو تبعا إلفالس الشركة ،كاف كاف قد استفاد مف صمح منفرد

 رد االعتبار الجكازم: ثانيا 

 حيث أجازت لممحكمة أف تحكـ بو متى ثبتت  الجكازمعمى رد االعتبار ؽ ت ج  359نصت المادة  
 كيستفيد منو استقامة المديف 

 المديف الذم حصؿ عمى صمح كسددالحصص المكعكد بيا كاممة  -1 

 المديف الذم اثبت ابراء الدائنيف لو كمكافقتيـ باإلجماع عمى رد اعتباره  -2
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 ؽ ت ج  لممديف المحككـ عميو في جنحة اك جناية اذا كاف 366كال يقبؿ رد االعتبار استنادا لنص المادة 
 مف القانكف 8مف آثار االدانة منعو مف ممارسة االنشطة التجارية كالحرفية، حيث انو بالرجكع الى نص المادة 

 المتعمؽ بشركط ممارسة األنشطة التجارية المعدؿ كالمتمـ، نجدىا تحدد لنا الجرائـ التي يمنع اصحابيا مف 04/08
ال يمكف أف يسجؿ في السجؿ التجارم :" نصت عمى ما يميالقيد في السجؿ التجارم كبالتالي ممارسة التجارة ،حيث 

: أك يمارس نشاطا تجاريا األشخاص المحككـ عمييـ الذيف لـ يرد ليـ االعتبار الرتكابيـ الجنايات كالجنح في مجاؿ 

 .حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج-

 .أك تسكيؽ المنتكجات المزكرة أك المغشكشة المكجية لالستيالؾ/إنتاج ك-

 .التفميس-

. الرشكة-

 .أك المساس بحقكؽ المؤلؼ الحقكؽ المجاكرة/التقميد -

  1".االتجار بالمخدرات-

 ىذا باإلضافة الى ما قد تحتكيو بعض النصكص الخاصة

  الفرع الثاني اجراءات رد اإلعتبار

 إيداع طمب رد االعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي  ؽ ت ج 360 استنادا لنص المادة يتعيف عمى المديف
 قضت بشير اإلفالس أك التسكية القضائية كيرفؽ بو المستندات ك المخالصات المثبتة لمكفاء أك اإلبراء

 يعمف الطمب مف طرؼ المحكمة عف طريؽ نشره في احدم الصحؼ المعتمدة لقبكؿ اإلعالنات القانكنية،ك
 دائف لـ يستكفي حقكقو كاممة أف يعارض في رد االعتبار ؿلؾبحؽ  ك ؽ ت ج 361استنادا لنص المادة 

                                       
 المعدؿ كالمنمـ بالقانكف رقـ 2004 لسنة 52، ج ر العدد  المتعمؽ بشركط ممارسة االنشطة التجارية14/08/2004 المؤرخ في 04/08القانكف   1

 2013 اسنة 39 ج ر العدد2004 غشت 14 المؤرخ في 2013يكليك23 المؤرخ في 13/06
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 ك ذلؾ بإيداعو عريضة مسببة ك مدعمة بكثائؽ ثابتة لدم ،التجارم خالؿ شير كاحد مف تاريخ ىذا اإلعالف
 رئيس المحكمة المختص جميع المستندات المقدمة مف المديف إلى ككيؿ ، بعدىا يحيؿ كاتب الضبط 

 لدم محكمة مكطف المدعى ك يكمفو بجمع كافة المعمكمات عف صحة الكقائع المدلى بيا عمى أف جميكريةاؿ
بعد انقضاء ىذه المكاعيد يحيؿ ككيؿ الدكلة إلى المحكمة المرفكعة إلييا ، كيتـ ذلؾ في خالؿ شير كاحد 

تحقيؽ مشفكعا برأيو المسبب، بعد ذلؾ يفصؿ القاضي في الطمب كالمعارضات بحكـ كاحد، الطمب نتيجة اؿ
 1كاذا تـ رفض الطمب اليجكز تجديده اال بعد انقضاء سنة كاممة

 آثار رد االعتبار:لثالفرع الثا

اليدؼ مف رد االعتبار التجارم ىك إعادة الحقكؽ التي سقطت ك إزالة المحظكرات عف المفمس سكاء كاف ىذا 
األخير شخصا طبيعيا أك معنكيا فعند صدكر الحكـ بإعادة االعتبار يزكؿ كؿ ما ترتب عمى الحكـ شير 
اإلفالس مف إسقاط الحقكؽ، بمعنى أف المفمس يسترد الحقكؽ التي فقدىا بسبب الحكـ الصادر باإلفالس 

  .فيحؽ لو الرجكع الى السكؽ كممارسة التجارة كمنحو سجؿ تجارم 

 جرائـ االفالس: المطمب الثاني 

ىناؾ نكعاف مف جرائـ االفالس،افالس بالتقصير كتككف في الحاالت التي يككف المديف فييا حسف النية 
 عمكما ، أما إف كاف سيئ النية، فيتعرض لإلدانة بجنحة االفالس بالتدلبس

التفميس بالتقصير  : األكؿفرعاؿ

  ؽ ت ج 371,370يقصد باإلفالس بالتقصير أف ينسب إلى التاجر فعؿ مف األفعاؿ التي حددتيا المادتيف 
  في المصاريؼ كالتقصير ك الالمباالة ك اإلسراؼ  عف حسف نية ك التي تحدث نتيجة أخطاء ارتكبيا التاجر

أك انفؽ عمى عمميات  ال طائؿ مف كرائيا أك لـ يمسؾ حسابات مثمما تفرضو أعراؼ المينة أك قاـ بأعماؿ 
 . قانكني معيفتجارية مخالفة لحضر

                                       
  المتضمف القانكف التجارم الجزائرم  المعدؿ كالمتمـ75/59  مف االمر 65،66 انظر المكاد  1
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 ىي الحبس مف شيريف 1 مف قانكف العقكبات الجزائرم383كعقكبة االفالس بالتقصير استنادا لنص المادة 
  د ج 200.000د ج الى 25.000الى سنتيف كبغرامة مالية مف 

 سالتفميس بالتدلي: الثانيلفرعا

مف 374 كقد أكردت المادة  ، أم كاف سيئ النيةنيودائ يككف المديف مفمسا بالتدليس إذا تعمد اإلضرار ب
 يستدؿ مف خالليا بٔاف التاجر المتكقؼ عف الدفع يعتبر مفمسا بالتدليس، تيالقانكف التجارم بعض القرائف  اؿ

ذ تنص عمى ٔانو يعد مرتكبا لمتفميس بالتدليس كؿ تاجر متكقؼ عف الدفع يككف قد ٔاخفى حساباتو ٔاك بدد ٔاك " ا 
اختمس كؿ ٔاك بعض ٔاصكلو ٔاك يككف بطريؽ التدليس قد ٔاقر بمديكنيتو بمبالغ ليست في ذمتو سكاء كاف ىذا 

 ".بمحرراتو في ٔاكارؽ رسمية ٔاك تعيدات عرفية في ميزانيتو

مف قانكف 3ك2/ 383، فقد نصت المادة عقكبة االفالس بالتدليس اكثر شدة مف االفالس بالتفصير  ك
كؿ مف ثبتت مسٔككليتو الرتكاب جريمة التفميس في الحاالت المنصكص عمييا في " ما بمي عمى 2العقكبات 

: القانكف التجارم، يعاقب

لى خمس سنكات (1)عف التفميس بالتدليس بالحبس مف سنة  دج500.000الى100.000، كبغارمة مف(5)ا 

 كيجكز عالكة عمى ذلؾ ٔاف يقضى عمى المفمس بالتدليس بالحرماف مف حؽ ٔاك ٔاكثر مف

عمى األكثر  (5)عمى األقؿ كخمس سنكات (1) مف ىذا القانكف لمدة سنة1مكرر 9 الحقكؽ الكاردة في المادة 
 يتمثؿ الحرماف مف ممارسة الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية في" 1 مكرر9تنص المادة ك

 –العزؿ ٔاك اإلقصاء مف جميع الكظأيؼ كالمناصب العمكمية التي ليا عالقة بالجريمة 

الحرماف مف االنتخاب كالترشح كمف حمؿ ٔام كساـ   - 

 عدـ األىمية ألف يككف مساعدا محمفا ٔاك خبيرا ٔاك شاىدا عمى ٔام عقد ٔاك شاىدا ٔاماـ-

ال عمى سبيؿ االستدالؿ  القضاء ا 

                                       
 1966المتضمف قانكف العقكبات  الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ج ر العدد   لسنة 1966 يكنيك8 المؤرخ في 66/156االمر  1
 مرجع سمبؽ المتضمف قانكف العقكبات  الجزائرم 66/156االمر  2
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دارة مدرسة  ٔاك الخدمة في مٔكسسة لمتعميـ -  الحرماف مف الحؽ  في  حمؿ األسمحة  كفي التدريس،  كفي  ا 
 بكصفو أستاذا ٔاك مدرسا ٔاك مراقبا  

عدـ األىمية ألف يككف كصيا ٔاك قيما - 

 .."سقكط حقكؽ الكالية كميا أك بعضيا -
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 :قائمة المراجع

 الكتب:أكال 

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر ,"السفتجة كسند ألمرالشيؾ"السندات التجارية في القانكف الجزائرم ،برىاف الديف جمؿ 1
1984  

   .2011بف داكد إبراىيـ ، السندات التجارية في القانكف التجارم ، دار الكتاب الحديث ، مصر ، 2

 .مكتبة  عيف الشمس القاىرة   ,  دراسة في القانكف   كالقانكف التجارم البحرم ، حسيف النكم3
 راشد راشد ،األكراؽ التجارية اإلفالس كالتسكية القضائية في القانكف التجارم الجزائرم ، الطبعة السادسة ، ديكاف المطبكعات  4

 .الجزائر  - بف عكنكف - الجامعية، الساحة المركزية 
  . 200 راشد فييـ، االشيؾ مف الناحية التجارية ك الجنائية ، المكتب الفني لإلصدارات القانكنية ، سنة 5
 . 2008سعداكم سميـ ، السندات التجارية في القانكف الجزائرم ، دار الحديث لمكتاب ، الجزائر ، 6
   .1986,الدار الجامعية , عمميات البنكؾ كاالكراؽ التجارية ,القانكف التجارم ,سميحة القميكبي7
الكمبيالة ، السند ألمر ، الشيؾ ، الشيؾ السياحي ، الشيؾ المسطر،الشيؾ المعتمد ، : سميحة القيمكبي ،األكراؽ التجارية 8

  .،2005كسائؿ الدفع الحديثة ، دار النيضة العربية ، مصر ، 
 ديكاف المطبكعات الجامعية  ،العقكد كاالكراؽ التجارية  , االعماؿ التجارية ، القانكف التجارم الجزائرم، الكمعباس حممي المنز9

 . 1992,الطبعة الثالثة ،الجزائر 
دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي : عبد األكؿ عابديف محمد بسيكني، أثار اإلفالس في إستيفاع الدائنيف حقكقيـ مف التفمسة10

 . 2008كالقانكف الكضعي، دار الفكر الجامعي، مصر، 
الكمبيالة ، السند ألمر ، الشيؾ ، المكتب :  عبد الحميد الشكاربي ، عاطؼ الشكاربي ، عمرك الشكاربي ، األكراؽ التجارية 11

 . 2010الجامعي الحديث ، مصر ، 
 . 2010، دار الفكر كالقانكف، المنصكرة ،1، ط(الكمبيالة، السند ألمر، الشيؾ)  عبد الفضيؿ محمد أحمد األكراؽ التجارية 12
  .2000عبد الفضيؿ محمد أحمد، اإلفالس كالعقكد التجارية، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 13
 السندات التجارية ، السفتجة ، السند ألمر ، الشيؾ ، سند الخزف ، سند ، عبد القادر البقيرات ، القانكف التجارم الجزائرم  14

    .2010النقؿ ، عقد تحكيؿ الفاتكرة ، الطبعة الثانية ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، 
عزيز العكيمي ، شرح القانكف التجارم ، األكراؽ التجارية ك عممية البنكؾ ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، 15

   .2006األردف ، 
 2004  عمي فتاؾ، مبسكط القانكف التجارم في األكراؽ التجارية، د، د، ف، الجزائر، 16
  .2008، 1عمكرة عمار، األكراؽ التجارية كفقا لمقانكف الجزائرم، دار الخمدكنية لمنشر، ط17
  .190، ص2003  محمد السيد الفقيي، القانكف التجارم، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 18
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   .2016محمد بمعيساكم، الكجيز في شرح األكراؽ التجارية، الطبعة الخامسة، دار ىكمة، الجزائر، 19
سند السحب، السفتجة، السندألمر،الكمبيالة، الشيؾ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع : حمد فكزم سامي،األكراؽ التجارية 20ـ

  .214 ، ص2004األردف، 
  187  ص 1993، دار النيضة العربية –األكراؽ التجارية – محمكد سمير الشرقاكم 21
 ، الطبعة األكلى ، مكتبة 1999 لسنة 17مصطفى كماؿ طو ، األكراؽ التجارية ك اإلفالس كفقا لقانكف التجارة الجديد رقـ 22

   .2010الكفاء القانكنية ، مصر ،
    .2002مكريس نخمة ، ركحي البعمبكي ، صالح مطر ، القامكس القانكني الثالثي ف منشكرات الحمبي الحقكقية ، لبناف ، 23
 لمكتاب الحديثة المؤسسة ،-التجارية الديكف شراء عقد Factoring Contrat - الفاكتكرينغ ،  عقد :شافي العزيز عبد نادر24
 . 2005 .لبناف طرابمس، ،

 . 2006، دار ىكمو لمنشر ك التكزيع ، الجزائر ، 11نادية فضيؿ ، األكراؽ التجارية في القانكف الجزائرم ، الطبعة 25

 -2013، الطبعة قنادية فضيؿ، النظاـ القانكني لممحؿ التجارم ،الجزء األكؿ كالثاني المحؿ التجارم كالعمميات الكاردة عمی 26
 .كمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر ھ ،دار 2014

  138 ، ص 2013 نسريف شريقي ، السندات التجارية في القانكف الجزائرم ، دار بمقيس لمنشر ، الجزائر ،  27
  .2006ني دكيدار، األكراؽ التجارية ك اإلفالس ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ىا28
 .2013كفاء شيعاكم، اإلفالس كالتسكية القضائية، الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجامعية، 29    
السندات التجارية  في القانكف التجارم الجزائرم السفتجة كالسند ألمر الشيؾ ديكاف المطبكعات الجامعية ,  الياس حداد  30 

 الجزائر الصفحة  1995الساحة المركزية  بف عكنكف 
 .2012 ،الطبعة األكلى ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،ق سبيؿ جمكؿ ،نظاـ اإلفالس كخصائص31 

 الرسائؿ الجامعية: ثانيا
 . 2001/2002عتماني كريمة القبكؿ في السفتجة رسالة ماجستير كمية الحقكؽ جامعة الجزائر1
  .2004/2005سميرة معاشي ، آثار حكـ اإلفالس بالنسبة لجماعة الدائنيف رسالة ماجستير، جامعة باتنة،  2    

 النصكص القانكنية:ثالثا 
 1966  لسنة 48المتضمف قانكف العقكبات  الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ج ر العدد 1966 يكنيك8 المؤرخ في 66/156االمر -1
 1966 لسنة 48 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية الجريدة الرسمية العدد 08/06/196 المؤرخ في 66/154األمر - 2   

المعدؿ كالمتمـ الممغى 
 المتضمف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ الجريدة الرسمية العدد 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/58األمر -3

 1975 لسنة 101
 لسنة 101ج ر العدد  المتضمف القانكف التجارم، المعدؿ كالمتمـ 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 األمر رقـ -4

1975  
     26 المؤرخ في 59-75، المعدؿ كالمتمـ  لألمر رقـ 1993 أفريؿ 25 المؤرخ في 08-93المرسـك التشريعي رقـ - 5   

 . 1993 لسنة 43 المتضمف القانكف التجارم  جريدة رسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 1975سبتمبر 
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 سبتمبر المتضمف القانكف 26 المؤرخ في 59-75 سبتمبر المعدؿ بمكجب االمر 09 المؤرخ في 27-96القانكف -  6  
 .1996 ديسمبر 11 مؤرخة في 77التجارم، جريدة رسمية عدد 

 .1996 لسنة 43 يتعمؽ بالككيؿ المتصرؼ القضائي ج ر العدد 1996 يكليك 3 المؤرخ في 96/23األمر -7

 المعدؿ 2004 لسنة 52، ج ر العدد  المتعمؽ بشركط ممارسة االنشطة التجارية14/08/2004 المؤرخ في 04/08القانكف -8
  .2013سنة ؿ 39 ج ر العدد2004 غشت 14 المؤرخ في 2013يكليك23 المؤرخ في 13/06مـ بالقانكف رقـ تكالـ

دارية ، ج ر، العدد 2008 فبراير 25 مؤرخ في 09/08قانكف رقـ اؿ-9    .2008لسنة 21 يتضمف قانكف إجراءات مدنية كا 

 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 المعدؿ ك المتمـ لألمر 2015 ديسمبر 30 الصادر في 20-15القانكف رقـ -10
 .2015 ديسمبر 30، المؤرخة في 71المتضمف القانكف التجارم، جريدة رسمية، عدد 

 تحكيؿ تمارس التي الشركات تأىيؿ بشركط المتعمؽ 1995 أكتكبر 23 في المؤرخ 331-95رقـ  التنفيذم المرسـك-11
 1995لسنة  94 رالعدد الفكاتير،ج

 
 :المكاقع االلكتركنية:رابعا 
 عشر، الثامف الممتقى أكركبا في اإلسالمي لمتمكيؿ استراتيجي تكجو  نحك " -الفاكتكرنغ -الفكاتير بيع" ، النكرم  محمد 

:  المكقع  عمى االنترنت شبكة عمى كمنشكر ،20 ،ص 2008لإلفتاء كالبحكث،دبمف، األكركبي لممجمس
http//www.aawast.com/default.asp 
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 01ص.............................................................................................................مقدمة
 02ص....................................................................................الفصؿ االكؿ السندات التجارية 

 02ص.............................................................................المبحث األكؿ ماىية السندات التجارية
 02ص............................................................................تعريؼ السندات التجارية: المطمب االكؿ

 02ص.........................................................................خصائص السندات التجارية: ثانيالمطمب اؿ
 03ص..........................................................................  التجاريةالسنداتكظائؼ : ثالثالمطمب اؿ

 04ص..................................................مبادئ قانكف الصرؼ التي تحكـ السندات التجارية: رابع المطمب اؿ

 07ص..........................................................................................  السفتجة: ثانيالمبحث اؿ

 07ص......................................................................................انشاء السفتجة:المطمب األكؿ 

 08ص......................................................................................البيانات اإللزامية:الفرع األكؿ 

 08ص......................................................................................أكال البيانات المتعمقة باألطراؼ

 10ص.................................................................................البيانات المتعمقة بمتف السند: ثانيا

 12ص..........................................................لجزاء المترتب عف تخمؼ البيانات اإللزاميةا: الفرع الثاني 

 13ص................................................البيانات التي اليؤثر تخمفيا عمى صحة السفتجة ككرقة صرفية: أكال 

 15 ص.........................................البيانات التي يؤدم تخمفيا الى تحكؿ السفتجة الى سند صرفي آخر: ثانيا 
 15ص................................................................................تحكؿ السفتجة الى سند عادم:ثالثا 
 15ص............................................................................م قيمة قانكنية ألفقداف السفتجة  : رابعا

 15ص..................................................................................البيانات االختيارية : الفرع الثالث 
 16ص...............................................................................البيانات المنصكص عمييا قانكنا: أكال

 17ص..................................................................................البيانات اإلختيارية األخرل : ثانيا 

 18ص.....................................................................تداكؿ السفتجة عف طريؽ التظيير: المطمب الثاني

 19ص............................................................................................شركط التظيير: الفرع األكؿ

 19ص.....................................................................................الشركط المكضكعية لمتظيير: أكال

 20ص..........................................................................................الشركط الشكمية لمتظيير: ثانيا

 22ص...........................................................................................أنكاع التظيير:الفرع الثاني 
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 22ص..................................................................... .....(التظيير التاـ)التظيير الناقؿ لمممكية : أكال 
 22ص...................................................................................التظيير غير الناقؿ لمممكية :  ثانيا 

 23ص.................................................................................................التظيير التككيمي -1

 23ص...............................................................................................التظيير التأميني- 2

 24ص.........................................................................الفرع الثالث آثار التظيير
 24ص.............................................................................. لمممكية الناقؿ التظيير آثار : أكال
 28ص.............................................................................................آثار التظيير التككيمي :ثانيا

 29ص.........................................................................................  التأميني آثار التظيير :ثالثا

 30ص...................................................................................................القبكؿ: المطمب الثالث

 31ص...........................................................................تعريؼ القبكؿ ،حكمو كشركطو:الفرع األكؿ 

 31ص...................................................................................................أكال تعريؼ القبكؿ 

 32ص.....................................................................................................ثانيا حكـ القبكؿ

 34ص......................................................................................................شركط القبكؿ: ثالثا

 37ص.................................................................................................الفرع الثاني آثار القبكؿ

 37ص...........................................................آثار القبكؿ في عالقة المسحكب عميو القابؿ بالساحب : أكال

 38 ص.....................................................آثار القبكؿ بالنسبة لعالقة  المسحكب عميو القابؿ  بالحامؿ:ثانيا

 38ص.........................................................................اآلثار المترتبة عف رفض القبكؿ:الفرع الثالث 

 40ص....................................................................................الضماف االحتياطي : المطاب الرابع

 40ص....................................................................تعريؼ الضماف االحتياطي كشركطو: الفرع األكؿ

 40ص.....................................................................................تعريؼ الضماف االحتياطي: أكال

 40ص....................................................................................شركط الضماف االحتياطي:ثانيا 

 42ص..............................................................................مآثار الضماف االحتياط: الفرع الثاني 
 42ص..............................................................العالقة بيف الضامف االحتياطي كالممتـز المضمكف :أكال
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 43ص........................................................................العالقة بيف الضامف االحتياطي كالحامؿ:ثانيا
 43ص.......................................................... العالقة بيف الضامف االحتياطي كالممتزميف اآلخريف -ثالثا

 44ص..............................................................................................مقابؿ الكفاء: المطمب الرابع

 44ص...............................................................................الفرع األكؿ تعريؼ مقابؿ الكفاء كشركطو
 44ص..............................................................................................تعريؼ مقابؿ الكفاء: أكال

                                                                 44 ص........................................................................................شركط مقابؿ الكفاء   : ثانيا 

 45ص.....................................................................................ممكية مقابؿ الكفاء: الفرع الثاني 
 45ص.................................................................................اساس انتقاؿ ممكية مقابؿ الكفاء:أكال 
 47ص.................................................................................تاريخ انتقاؿ ممكية مقابؿ الكفاء:ثانيا 

 49ص......................................................الفرع الثالث قرينة كجكد مقابؿ الكفاء لدل المسحكب عميو القابؿ

                 49  ص....................................................................................بالنسبة لمحامؿ كالمظيريف  : أكال 

 50ص..............................................................................................بالنسبة الساحب:   ثانيا

 50ص......................................................................................المطمب الخامس الكفاء بالسفتجة 

 50ص....................................تعريؼ الكفاء السفتجة ك شركطو: الفرع األكؿ 
 51ص ..............................................................................(االستحقاؽ)الكفاء بالسفتجة :  أكال 

 51ص............................................................................................ثانيا شركط الكفاء بالسفتجة 

 53ص..............................................إجراءات الكفاء بالسفتجة: الفرع الثاني
 54ص........................................................................زماف ك مكاف الكفاء بالسفتجة ك محمو: أكال
 57ص.................................................المعارضة في الكفاء بالسفتجة: ثانيا

 58ص.................................................................................... الرجكع الصرفي: المطمب السادس

 59ص.......................................إحتجاج عدـ الكفاء ك إجراءاتو: الفرع االكؿ 
 60ص.....................................................................................الدعكل الصرفية : الفرع الثاني

 60ص................................................................................اآلجاؿ المتعمقة بالدعكل الصرفية: أكال

 62ص........................................................................................... أطراؼ الدعكل الصرفية:ثانيا

 64ص..........................................................................................تقادـ الدعكل الصرفية: ثالثا

 65ص.............................................................................................المبحث الثاني السند ألمر
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 66ص................................................................................................الشيؾ: المبحث الثالث

 67ص................................................................................تعريؼ الشيؾ كانكاعو: المطمب األكؿ 
 67ص........................................................................نتناكؿ اكال تعريؼ الشيؾ ثـ نتطرؽ الى انكاعو

 67ص...........................................................................................تعريؼ الشيؾ: الفرع األكؿ 
 67 ص............................................................................................أنكاع الشيؾ: الفرع الثاني

 69ص...................................................................................انشاء الشيؾ كتداكلو:المطمب الثاني 

 69ص.............................................................................................الفرع األكؿ  إنشاء الشيؾ

 69ص................................................................................................البيانات االلزامية: أكال 

 72ص.....................................................................الجزاء المترتب عف تخمؼ البيانات االلزامية: ثانيا 

 72ص................................................................................................الفرع الثاني تداكؿ الشيؾ

 72ص...........................................................................................أكال الشيكات القابمة لمتداكؿ

 73ص ..........................................................................................تظيير الشيؾ كآثاره:ثانيا 

 76  ص..................................................................................لشيؾ   المطمب الثالث الكفاء با

 76ص....................................................................لمكفاء الشيؾ بتقديـ الخاصة اآلجاؿ : األكؿ الفرع

 76ص......................................................................... لمكفاء الشيؾ بتقديـ الخاصة المكاعيد : أكال

 77ص............................................................جزاء عدـ تقديـ الشيؾ في المكاعيد المحددة قانكنا :  ثانيا

 77ص.....................................................................................شركط صحة الكفاء : الفرع الثاني 

 78ص................................................................بالنسبة لكجكب التأكد مف ىكية الحامؿ الشرعي :  أكال

 78ص.....................................................................بالنسبة لممعارضة  في الكفاء بقيمة الشيؾ :ثانيا 

 78ص..........................................................................................بالنسبة لمكفاء الجزئي: ثالثاب

 78ص...............................................................الرجكع الصرفي لعدـ الكفاء بقيمة الشؾ: الفرع الثالث  

 79ص.......................................................................................إجراءات تنظيـ اإلحتجاج : أكال 

 80ص..................................................................................................الدعكل الصرفية: ثانيا 

 83...........................................................................................عكارض الدفع: الفرع الثالث 
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 85ص......................................................................................سند الخزف : المبحث الرابع

 85ص..................................................................... كشركطوتعريؼ سند الخزفالمطمب األكؿ 

 85ص...............................................................................تعريؼ سند الخزف : الفرع األكؿ 

 85ص.........................................................................شركط انشاء سند الخزف :الفرع الثاني 

 86ص...............................................................................شركط انشاء سند الخزف :الفرع الثاني 

 86ص...........................................................................................الشركط المكضكعية:  أكال 

 86ص............................................................................الشركط الشكمية إلنشاء سند الخزف : ثانيا

 87ص...........................................................................تداكؿ سند الخزف كالكفاء بو: المطمب الثاني

 87ص....................................................................... .....(التظيير)تداكؿ سند الخزف: الفرع األكؿ 

 88ص..........................................................................................التظيير الناقؿ لمممكية: أكال 

 88ص...............................................................................................التظيير التككيمي: ثانيا

 88ص................................................................................................التظيير التأميني: ثالثا

 89ص...................................................................................الكفاء في سند الخزف: الفرع الثاني

 90ص............................................................................................المبحث الخامس سند النقؿ

 90ص............................................................................تعريؼ سند النقؿ كشركطو: المطمب االكؿ 

 90ص........................................................................................الفرع االكؿ تعريؼ سند النقؿ 

 91ص.................................................................................شركط صحة سند النقؿ: الفرع الثاني 

 91ص...............................................................................تداكؿ سند النقؿ كآثاره : المطب الثاني 

 91ص.........................................................................................تداكؿ سند النقؿ :الفرع االكؿ

 92ص............................................................................................آثار سند النقؿ : الفرع الثاني

 92ص......................................................................................................التزامات المرسؿ:اكال

 92ص.................................................................................................التزامات الناقؿ :ثانيا 

 93ص...................................................................................عقد تحكيؿ فاتكرة:المبحث السادس 
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 94ص...................................................................تعريؼ عقد تحكيؿ الفاتكرة كشركطو: المطمب األكؿ 

 94ص..............................................................................تعريؼ عقد تحكيؿ الفاتكرة: الفرع األكؿ 

 94ص..........................................................................الفاكتكرينغ عقد صحة شركط :الفمرع الثاني 

 94ص.............................................................................................المكضكعية  الشركط:أكال

 95ص................................................................................................الشكمية  الشركط:ثانيا

 96ص..........................................................................آثار عقد تحكيؿ الفاتكرة : المطمب الثاني 
 96ص.............................................................آثار عقد تحكيؿ الفاتكرة بالنسبة ألطرافو:  الفرع األكؿ 

 96ص..............................................................................................التزامات المنتمي: أكال
 98ص..............................................................................................التزامات الكسيط: ثانيا

 98ص...........................................................آثار عقد تحكيؿ الفاتكرة بالنسبة ألطرافو:  الفرع الثاني  

 99ص...........................................................................الفصؿ الثاني االفالس كالتسكية القضائية
 99ص......................................................................................المبحث األكؿ مفيكـ اإلفالس

 99ص.............................................................................تعريؼ اإلفالس كخصائصو: المطمب االكؿ
 100ص.....................................................................................تعريؼ اإلفالس: الفرع األكؿ 
 100ص..................................................................................خصائص االفالس: الفرع الثاني 

 100ص................................................................................... :اإلفالس نظاـ قائـ بذاتو: أكال
 100ص....................................................................................اإلفالس مف النظاـ العاـ: ثانيا
 100ص........................................................... :تكميؼ السمطة القضائية باإلشراؼ عمى اإلفالس: ثالثا
 101ص............................................................................................تبسيط اإلجراءات رابعا

 101ص.......................................................مراعاة المكازنة بيف حماية مصمحة المديف كالدائنيف  خامسا
 101ص...............................................................التنفيذ الجماعي عمى امكاؿ المديف المفمس :سادسا

 102ص..............................................................................المبحث الثاني شركط شير االفالس

 102ص......................................................................الشركط المكضكعية لإلفالس: لمطمب األكؿا

 102ص........................................................الشركط المتعمقة باألشخاص محؿ دعكل اإلفال: الفرع األكؿ

 102ص........................................................................................اكتساب صفة التاجر: أكال 
 105ص.................................................................الشخص المعنكم الخاضع لمقانكف الخاص : ثانيا

 105ص................................................................................... التكقؼ عف الدفع: الفرع ثاني
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 105ص.....................................................................................أكال مفيكـ التكقؼ عف الدفع
 106ص...................................................................................شركط التكقؼ عف الدفع: ثانيا
 107ص ..............................................................................تحديد تاريخ تكقؼ عف الدفع: ثالثا

 108ص........................................................................الشركط الشكمية لإلفالس: المطمب الثاني 
 108ص.............................................................الشركط اإلجرائية لمباشرة دعكل اإلفالس: الفرع األكؿ

 108ص.........................................................................مباشرة الدعكل مف طرؼ المديف: أكال  
 108ص...........................................................................رفع الدعكل مف طرؼ الدائف: ثانيا   

 109ص .....................................................................:المحكـ نظر الدعكل تمقائيا مف: ثالثا     
 110ص....................................................,,..اإلفالس المحكمة المختصة باصدار حكـ: الفرع الثاني   

 110ص..........................................................................................االختصاص النكعي: أكال
 112ص......................................................................................االختصاص اإلقميمي  : ثانيا

 113ص.................................................................................صدكر حكـ اإلفالس: الفرع الثاث
 113ص.................................................................................األكلي كجكب اجراءالتحقيؽ: أكال
 113ص .............................................................................................:محتكل الحكـ: ثانيا
 115ص...................................................................................نشر كتبميغ حكـ اإلفالس: ثالثا
 115ص......................................................القضائية الطعف في الحكـ القاضي باإلفالس أكالتسكية: رابعا

 116ص .........................................القضائية ىيئات المتدخمة في تسيير اإلفالس كالتسكيةاؿ: المبحث الثالث 
 116ص..................................................................................يةالييئات القضائ: المطمب األكؿ

 117ص...........................................................................................المحكمػة  :الفرع األكؿ
 117ص....................................................................................القاضي المنتدب:الفرع الثاني 

 118ص.......................................................................................النيابػػػػػة: الفرع الثالث    
 119ص.........................................................................القضائيةمالييئات غ: المطمب الثاني   

 119ص......................................................................الككيؿ المتصرؼ القضائي :الفرع األكؿ   
 120ص.....................................................................................المراقبػػكف: الفرع الثاني    

 120ص...............................................................................جماعة الدائنيف:الفرع الثالث    
 121ص................................................................................آثار االفالس: المبحث الرابع    

 121ص...........................................................آثار حكـ شير اإلفالس بالنسبة لممديف:  المطمب االكؿ
 121ص.............................غؿ يد المديف المفمس عف إدارة امكالو ك التصرؼ فييا االمكاؿ ،الدعاكل: الفرع األكؿ

 121ص........................................................................... مفيـك غؿ اليد كطبيعتو القانكنية:أكال 
 121ص.............................................................................................مجاؿ غؿ اليد: ثانيا 

 125ص......................................................................المطمب الثاني آثار االفالس بالنسبة لمدائنيف
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 125ص...............................................................................تككيف جماعة الدائنيف: الفرع األكؿ
 126ص.......................................................كقؼ جميع الدعاكل الفردية بالنسبة لمدائنيف: الفرع الثاني 
 126ص................................................................................سقكط آجاؿ الديكف: الفرع الثالث 
 126ص...............................................الرىف القانكني لعقارات المديف لصالح جماعة الدائنيف: الفرع الرابع 

 127ص........................................................................آثار االفالس بالنسبة لمغير:المطمب الثالث
 127ص.................................................................................انتياء االفالس: المبحث الخامس

 127ص................................................................ الصمح عف طريؽ التخمي عف الماؿ:المطمب األكؿ
 128ص...................................................................................إتحاد الدائنيف:  المطمب الثاني 

 129ص.................................................................... قفؿ التفميسة لعدـ كفاية األصكؿ:الفرع األكؿ 
 129ص......................................................... سداد جميع الديكف المقبكلةقفؿ التفميسة ؿ: الفرع الثاني 

المبحث السادس التسكية 
 130ص................................................................................القضائية

شركط التسكية : المطمب األكؿ
 130ص...........................................................................القضائية

 130ص..............................................................................الفرع األكؿ الشركط المتعمقة بالطمب
 131ص................................................الحاالت التي يحـر فييا المديف مف التسكية القضائية: الفرع الثاني

 132ص...........................................................................آثار التسكية القضائية: المطمب الثاني 
 132ص.......................................................................استمرارالمديف في ادارة امكالو: الفرع األكؿ 
 132ص............................................................ترتيب الرىف القانكني عمى امكاؿ المديف : الفرع الثاني

 133ص...........................................................................المطمب الثالث انتياء التسكية القضائية

 133ص.................................................انتياء التسكية القضائية بالصمح الكاقي مف االفالس:الفرع األكؿ 

 133ص............................................................................شركط الصمح الكاقي مف االفالس: أكال

 134................................................................................آثار الصمح الكاقي مف االفالس: ثانيا

 135ص................................................................................. الفرع الثاني اجراءات رد اإلعتبار

 135ص......................................................................................آثار رد االعتبار:الفرع الثالث
 136ص................................................................رد االعتبارالتجارم كجرائـ االفالس: المبحث السابع

 136ص...............................................................................رد االعتبار التجارم: المطمب االكؿ 

 136ص....................................................................................الفرع األكؿ شركط رد االعتبار
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 136ص....................................................................................رد اإلعتبار بقكة القانكف:  أكال
 136ص....................................................................................... رد االعتبار الجكازم: ثانيا 

 137ص................................................................................. الفرع الثاني اجراءات رد اإلعتبار

 138ص......................................................................................آثار رد االعتبار:لثالفرع الثا

 138ص...................................................................................سجرائـ االفال: المطمب الثاني 
 138ص....................................................................................رالتفميس بالتقصي:الفرع األكؿ
 139ص....................................................................................التفميس بالتدليس:الفرع الثاني
 141ص.....................................................................................................قائمةالمراجع

 144ص..........................................................................................................الفيرس

 

 

 
 


