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  مقدمة
اجلرمية مبفهومها القانوين، هي التصرف االجيايب أو السليب الذي جيرمه القانون و يعاقب عليه وحيدد أركانه العامة 

عمل أو امتناع عن عمل خمالف للقانون اجلنائي : "وقد عرفها جل فقهاء القانون اجلنائي بأا. وشروطه اخلاصة
أ الشرعية يف التجرمي والعقاب والذي يتلخص يف مبدأ ال جرمية ويستند هذا املفهوم إىل مبد" ومعاقب عليه مبقتضاه
 .1و ال عقاب إال بنص

واجلرائم أنواع خمتلفة حبسب موضوعها وحبسب مرتكبها فهي قد تكون جرائم أخالقية أو جرائم سياسية أو  
  .إىل غري ذلك من أنواع اجلرائم وصورها... جرائم مالية واقتصادية أو جرائم جتارية 

يعد القانون اجلنائي اإلطار العام الذي حيدد النشاطات واألفعال والتصرفات، اليت يعتربها جرائم، واجلزاءات و 
أن التجرمي والعقاب قد ال يقتصر على القانون اجلنائي فقط بل ميتد إيل عدة  غري ،على من خيالف أحكامه املرتتبة

ن حمددة، منها ما يتعلق باملعامالت االقتصادية واملالية قوانني وقواعد زجرية خاصة مبجاالت معينة وأنشطة ومه
والتجارية واليت جترم وتعاقب على خمالفة األنشطة املرتبطة بتلك ااالت، وهي قوانني ختاطب فئات حمددة 

  .2بنصوص خاصة تتوافق وامليدان الذي تنظمه
 و االقتصادي النمو يف النشاط هذا به يضطلع الذي للدور نظرا جدل حمل التجاري النشاط أمهية تعد مل و

 شأا من اليت الضوابط و األسس تضع أن الدول كل  علي لزاما كان  لذلك األمم، و الشعوب وتقدم االزدهار
 يف االستقرار يضمن الذي بالوجه التجارة ونظمت القوانني فسنت التجارية، املعامالت يف االئتمان و الثقة قيام

 ومت االئتمان، وهذا الثقة هذه زعزعة شأنه من تصرف كل  ردع إليه التوصل مت ما نيب ومن التجارية، املعامالت
 يعرف ما أو اإلرادي إفالسه إيل تؤدي أن شأا من اليت و التاجر ا يقوم اليت التصرفات جترمي إطار يف ذلك

  .3بالتفالس

                                                           
 النشاط يشمل فهو صورته كانت  أيا اإلجرامي السلوك بالفعل وتعين هلا املادي اجلانب فيه يتمثل فعل ارتكاب اجلرمية تفرتض :أوال :التالية العناصر على اجلرمية تعريف يقوم~ 1 

حممود حممود  :الصدد ذا راجع ؛مشروع بفعل جرمية تقوم فال له املكملة القوانني و العقوبات لقانون طبقا مشروع غري الفعل أن اجلرمية تفرتض :ثانيا . االمتناع يتسع كما  اإلجيايب
 1988دار النهضة العربية " شرح قانون العقوبات ـ القسم اخلاص ", ؛ حممود جنيب حسىن,596ص, 1984, دار النهضة العربية, "شرح قانون العقابان ـالقسم اخلاص" ,مصطفى

  . 557ص ,  1983دار النهضة العربية , "جرائم األموال ",؛ عبد العظيم وزير 1206ص
2  ~PAILLUSSEAU (J), Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté…, Mél. HOUIN, 1985, p. 109 ; 
HILAIRE (J), Introduction historique au droit commercial, PUF, 1986, p. 305 et s. ; CHAPUT (Y), Droit de la 
prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, PUF, 1986 ; SZRAMKIEWICZ (R), Histoire 
du droit des affaires, Montchrestien, Domat, 1989, n° 71, 435, 750, qui observe que dans les premiers temps, la 
faillite était une procédure portant sur le débiteur lui-même ; DUPOUY (C), Le droit des faillites en France avant 
le Code de commerce, LGDJ, Paris, 1960 ; DESURVIRE (D), Banqueroute et faillite. De l’antiquité à la France 
contemporaine, Les Petites Affiches 1991, n° 104 ; SOINNE (B), Traité des procédures collectives, 2ème éd. Litec, 
1995, n° 1 et s. ; 

  ؛2ص, 1947, مكتبة االجنلو املصرية, " اإلفالس ىف التشريع املصرى جرائم", فريد مشرقى~ 3 
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يقال فيها عنه  د بذلك أنه صار يف حالةأي مل يبق له مال نتيجة تصرافته و يرا: و التفالس من فعل أفلس، إفالسا
  .4ليس معه فلس

ا أن و التفالس هو قيام التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مبجموعة من التصرفات ارمة اليت من شأ
املقام ا  تؤدي إيل اعتباره غري قادر علي الوفاء بالتزاماته املالية جتاه املتعاملني معه، وتكون تلك األفعال اجلرمية

و مبا أن املشرع قدر أن األمر يتعلق بالثقة اللصيقة بالعمل  .عن قصد هي السبب يف تواجده يف تلك الوضعية
التجاري وليس فقط مبصاحل خاصة هي مصاحل الدائنني، فإن الرغبة يف محاية هذه الثقة هي اليت بررت جترمي 

ة بالغة على استقرار املعامالت املالية واالقتصادية و الثقة ألن سوء تسيري النشاط التجاري يكتسي خطور ، التفالس
   .5و االئتمان

 عن تنجم اليت للمعوقات التطرق يف املعتمد هو اإلفالس نظام كان  ،2000 سنة التجارة مدونة اعتماد قبل و
 إىل يهدف و التجارية ديونه دفع عن يتوقف الذي التاجر املدين مال على للتنفيذ طريق التجارة، ممارسة يف الفشل
 محاية إىل دف والقواعد اإلجراءات من بسلسلة وذلك التجارية املعامالت يف الثقة ودعم االئتمان تنشيط
 القضاء يد حتت ووضعها املدين أموال من تبقي ما على احلجز من بتمكينهم حقوقهم وصون الدائنني مصاحل
   .6م إضراراً  أمواله ريب فرصة له ترتك لكيال

 و والغش، التدليس إىل تصل حىت التقصري إىل النية حسن من التاجر إفالس إىل تؤدي اليت األسباب وتتدرج
 عليه فيستحيل تالفيها، أو توقعها، استطاعته يف يكن ومل احلسبان يف تكن مل عوامل إىل يرجع قد التاجر إفالس
 اإلساءة أو بدائنيه املكر يبتغ ومل خفة، أو رعونة منه تصدر مل النية، حسن وهو الدفع عن قفتو وي بالتزاماته الوفاء
 مدينوه حيجم وقد أزمة، بسبب األسعار اخنفاض من يتأذي وقد غرق، أو حريق بسبب أمواله لك فقد إليهم،

  .املايل مركزه ينهار حىت اتهبالتزام الوفاء عليه فيتعذر حبقوقه له الوفاء عن
 وقد إنتاجه، نفقات احتساب يف خيطئ فقد منه، صدر تقصري أو ارتكبها أخطاء نتيجة التاجر إفالس يكون وقد

  .املالية قدرته مع يتناسب ال بشكل املضاربات يف يسرف وقد برعونة، الصفقات من صفقة على يقدم

                                                           
4 ~ Sordino ( NC) le délit de banquuroute contnibution a un droit pénal des procédures collectives litee 1996 p 
:87. 
–  Honorat (A) et Bernardini, redressement et liquidation judiciaires banqueroute et autres infractions jursclasseur  
farc 2930 –1996 N° 8. 

ا����ر�� ��ن ا����دات ا����ز��ت  ،2008أمحد شكري السباعي ، الوسيط يف مساطر الوقاية اليت تعرتض املقاولة ومعلجتها اجلزء األول و الثاين والثالث، دار املعرفة ط  ~~  5

حممود  ؛ أ��د ��ري ا�����  /ا�و�ط #� ا��ظر�� ا����� #� "��ون ا����رة و ا����و�ت ا����ر�� و ا��د��� ،أ��د ��ري ا�����  /ا���ر���� وا�����دات ا�������

  .148ص, 1990, دار النهضة العربية, اجلزء األول, "القانون التجارى "مسري الشرقاوى 
 لدائن فيه أفضلية ال عادالً  توزيعاً  الدائنني على املدين أموال توزيع وتنظيم اآلخر، البعض حساب على بعضهم حماباة دون الدائنني بني املساواة حتقيق إىل قواعده دف كما~  6

  .التفضيل هذا يوجب قانوين بسبب مقرتن غري دينه دام ما آخر على
 يد فتغل بشخصه، يتعلق ما ومنها املالية، املفلس بذمة يتعلق ما منها آثار عدة اإلفالس بإشهار احلكم صدور على املشرع يرتب اإلفالس نظام إليها يرمي اليت األهداف ولتحقيق
  .باطلة تكون إفالسه بإشهار حلكما صدور وتاريخ الدفع عن وقوفه تاريخ بني الواقعة الفرتة يف املدين أبرمها اليت التصرفات تعد و .فيها والتصرف أمواله إدارة عن املفلس
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 أو دفاتره خيفي أو الدائنني، متناول عن يبعدها حىت ريبها، أو أمواله تبديد إىل فيعمد التاجر، نية تسوء وقد
  .وتدليسه غشه على الستار ويسدل أخطاءه يطمس حىت يشوهها

واإلفالس يف حد ذاته ال يشكل جرمية يعاقب عليها القانون إال إذا اقرتن خبطأ أو رعونة أو تدليس فإنه ينقسم 
يعرف باإلفالس البسيط أو ألتقصريي، وإفالس مقرتن جبرمية ويعرف  تبعا لذلك إيل قسمني، إفالس مقرتن خبطأ و

  .7باإلفالس التدليسي
التفالس كال من مساطر القضاء التجاري والقضاء الزجري مما أثار جدال حول عالقة كل منهما   وتتجاذب جرمية

و  374،  373اجلنائي املواد باآلخر، فقد تناول املشرع املوريتاين جرمية التفالس يف أحكام كل من القانون 
، وللوقوف علي تفاصيل 1453و  1452، 1451مكررة،  1450، 1450و مدونة التجارة يف املواد  375

  تناول هذه اجلرمية يتعني معرفة مفهوم التفالس من منظور القانون اجلنائي و التفالس من منظور القانون التجاري
  .قبل معرفة اجلرائم امللحقة به

  التفالس من منظور القانون الجنائي: ألولالمبحث ا

 واملعنوي، املادي ركنها حقهم يف وثبت ديوم دفع عن املتوقفني التجار هلا خيضع اليت اجلرمية التفالس جبرمية يقصد
  .التاجر بإفالس القاضي احلكم آثار من آثر فهي

الوسطي ويعين كسر املقعد حيث كان  وقد استخدم يف العصور اإليطايل النظام إىل التفالس جرمية أصل ويعود
أصحاب األموال ميارسون نشاطهم يف األسواق من خالل طاوالت التجار اليت ينصبوا و يتلقون عمالئهم من 
خلفها للتفاوض وإبرام املعامالت، و إذا مل يعد يف مقدور التاجر الوفاء بالتزاماته فإنه يعمد علنا و أمام اجلميع إيل  

ويصبح هذا الكسر مبثابة حظر له للقيام بنشاطه املعهود، وقد أصبحت العبارة منتشرة   كسر هذه الطاولة
 كان  حيث التفالس فكرة الفرنسي النظام أخذ اإليطايل النظام ومن. االستعمال يف األوساط القانونية و التشريعية

 حبس على 1807 سنة الصادر الفرنسي التجاري القانون نص فقد قسوة، و بشدة املدين مع التعامل يتم
 من جمموعة القانون هذا تلي و  .والسياسية املدنية احلقوق من كثري  من حرمانه وعلى إفالسه سبب كان  أيا املفلس

 صورتني يف التفالس اجلنائي القانون تناول وقد العقوبة، حدة من التخفيف هو املشرتك قامسها األخرى التشريعات
  .اخلاصة عقوبته منهما لكل أفرد و بالتدليس التفالس و البسيط التفالس مها

 البسيط التفالس:األول المطلب

 .8التاجر كالتقصري و الالمباالة واإلسراف يعرف التفالس البسيط بأنه اإلفالس الذي يرتتب نتيجة أخطاء ارتكبها
باهظة، أو اإلنفاق مصاريفه عن حياته اخلاصة أو تسديد مصاريف جتارية  فاملضاربات و الرعونة، و املبالغة يف

                                                           

 ا	�����ات  ،2008أمحد شكري السباعي ، الوسيط يف مساطر الوقاية اليت تعرتض املقاولة ومعلجتها اجلزء األول و الثاين والثالث، دار املعرفة ط  ~~  7�� ا	���ز��ت ا	���ر�

 وا�����دات ا	���������� '� .�+*ن ا	���رة و ا	���و�ت ا	���ر� و ا	��+�ا	*(�) '�  ،أ$�� #"�ي ا	� ���  /ا	�/�� ا	��
  ؛ أ$�� #"�ي ا	� ���  /ا	�0�)��
  .65، ص  6العدد  2004، التفالس كجرمية اقتصادية شروطه وآثاره جملة قانون األعمال واملقاوالت 	����2 

 8 ~- ��#��ي ا	����� ا	��6و	� " ا	��
، 45ح ا	���	 ���8 $�ل ا	���و	�9 �*� �*+�* 3 : ع ا	����ى، /�; ،)" ا	�<�	= ��ا�> ( 	;:

  .105 : ص ،2002
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 ال طائل من ورائها، أو عدم مسك احلسابات مثلما تستلزمه أعراف املهنة أو القيام بأعمال على عمليات ومهية
و مل حيدد القانون اجلنائي هذه احلاالت و أحال يف ذلك إيل القانون التجاري حيث  .جتارية خمالفا حلظر قانوين

 عليها املنصوص احلاالت يف التفالس جرمية بارتكابه قضى من كلمن القانون اجلنائي علي انه   373نصت املادة 
 :القانون التجاري يعاقب يف
  األكثر؛ على سنتني إىل األقل على شهر من باحلبس البسيط التفالس على ~
  .سنوات مخس إىل سنة من باحلبس بالتدليس على التفالس~ 

بينما جند يف بعض القوانني املقارنة أن القانون اجلنائي نص بصريح العبارة علي هذه احلاالت كما هو احلال 
للتفليس بالتقصري  مرتكبا  يعد(من القانون اجلنائي علي أنه  370بالنسبة للقانون اجلزائري الذي نص يف املادة 

  :اآلتية كل تاجر يف حالة توقف عن الدفع يوجد يف أحد احلاالت
  .إذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف جتارته مفرطة ~1
  .استهلك مبالغ جسيمة يف عمليات نصب حمضة أو عمليات ومهية إذا ~2
استعمل  خري إثبات توقفه عن الدفع أومبشرتيات إلعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأ إذا كان قد قام ~3

  .بنفس القصد وسائل مؤدية لإلفالس ليحصل على أمواله
  .بالتوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنني إضرار جبماعة الدائنني إذا قام ~4
  .أشهر إفالسه مرتني و أقفلت التفليستان بسبب عدم كفاية األموال إذا كان قد ~5
  .حسابات مطابقة لعرف املهنة نظرا ألمهية جتارتهأمسك آلة  إذا مل يكن قد ~6
  ).مهنته خمالفا حلظر منصوص عليه يف القانون إذا كان قد مارس ~7

هذه  مفلسا بالتقصري فقد قرر القانون اجلنائي العقوبة رد توافر خطأ التاجر و باإلضافة إىل اعتبار هذا التاجر
الحظ أن التفالس البسيط يعد جرمية غري عمدية، الركن املعنوي فيها ن العقوبة ترتاوح ما بني شهرين إىل سنتني، و

  .و التقصري ال حنتاج فيه إىل قصد جنائي هو اخلطأ

  التفالس بالتدليس: المطلب الثاني

و ذلك عن   .9التجارية  هو من نوع اجلرمية وال يرتكب إال من قبل تاجر مفلس امتنع أو توقف عن دفع ديونه
أو كتمها أو إخفائها أو عن طريق اإلقرار للغري بديون ومهية بغية ريب أمواله من وجه الدائنني طريق تبديد أمواله 

  .واحليلولة دون احلجز والتنفيذ عليها، وكأن خيفي دفاتره التجارية وحساباته احلقيقية
الت السالفة لقيامها عنصر مادي يظهر يف احلا و يعترب اإلفالس بالتدليس من ضمن اجلرائم العمدية يتطلب

املتمثل يف اجتاه نية املفلس إىل اإلضرار بدائنيه، و قد رتب قانون  ينضاف إىل ذلك العنصر املعنوي و. الذكر
                                                           
9 - SAINT-ALARY-HOUIN (C), Droit des entreprises en difficulté, 6ème éd., Montchrestien, Domat, 2009, n° 
9 et s. ; PEROCHON (F) et BONHOMME (R), Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de paiement, 
8ème éd. LGDJ, 2009, n° 2 et s. ; JACQUEMONT (A), Droit des entreprises en difficulté, 7ème éd. Litec, 2011, 
n° 1 et s. 
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شخص ارتكب جرمية التفالس بالتدليس عقوبة ترتاوح من سنة إىل مخس سنوات، و تطال  العقوبات على كل
 يعاقب(كافة الشركاء حيث نصت هذه املادة علي انه  من القانون اجلنائي 374حكام املادة العقوبة وفقا أل

 املنصوص بالعقوبات بالتدليس أو التفالس البسيط يف شركاء بأم التجاري للقانون طبقا يصرح الذين األشخاص
 .10)جتارا يكونوا مل ولو السابقة املادة يف عليها

  القانون التجاري من منظورالتفالس : المبحث الثاني

املشرع املوريتاين عن نظام اإلفالس التقليدي الذي حيكمه الطابع الزجري باعتبار أنه مل يعد يتماشى مع وقد ختلي 
، وذلك منذ صدور مدونة 11الفلسفة اجلديدة للمشرع، اليت تتمثل يف تبين نظام صعوبات املؤسسة بدل اإلفالس

على حساب القضاء الزجري فيما يتعلق  القضاء التجاري  وبناءا على ذلك تقرر توسيع دور 2000التجارة سنة 
مكررة،  1450، 1450لذلك كرست مدونة التجارة املواد . بسري املسطرة أو بتجرمي األفعال املرتبطة بالتفالس

ولتناول التفالس من منظور القانون التجاري ينبغي  .لتنظيم التفالس 1432و املادة 1453،  1452، 1451
  .فبل حتديد األشخاص الذين ميكن أن يدانوا احتديد شروط قيام هذه اجلرمية 

  شروط قيام جريمة التفالس: المطلب األول

لقيام جرمية التفالس تقر كل القوانني اليت تأخذ بنظام صعوبات املؤسسة بضرورة توافر  الصفة، وفتح مسطرة 
  .12املعاجلة، باإلضافة إيل توقف التاجر عن الدفع

  التاجر صفة: الفرع األول

للتفالس، بل يكونون يف حالة من غري التجار ال خيضعون  خاصأن األش جرمية التفالسيفهم من من البديهي أنه 
له ما مل يقضي  معنوي يباشر عمال جتاريا و يتخذه مهنة معتادة و يعترب تاجرا كل شخص طبيعي أو، إعسار

مال التجارية مهنة معتادة له و كل و حىت يعترب الشخص تاجرا جيب أن يتخذ من األع .القانون خبالف ذلك
نفسه  ميارس العمل التجاري بصفة عارضة ال يعد تاجرا كما جيب أن ميتهن الشخص التجارة حلساب شخص

  .13بصفة رئيسية حبيث تصبح مصدرا أساسيا من مصادر رزقه

  طبيعي تاجر شخصال -أ

  :يف تتمثلالتاجر ال بد أن تتوافر فيه شروط حىت يكتسب الشخص الطبيعي صفة 
                                                           

  .68 – 67 : ص  2004 يونيو 6 : ع املغريب، القانون جملة ،" اجلديدة التجارة دونةم أحكام ضوء يف التفالس جرمية " الرام، علي~ 10 

دار النهضة , “العقود التجارية اإلفالس  ,القانون التجارى"حسىن املصرى  91ص , املرجع السابق, " االعمال التجارية والتجار , القانون التجارى "عبدالفضيل حممد أمحد ~ 11 

�اد /�� و /:D/�E F>G طB؛ 183ص , 1988 – 1987, العربية/�, "اKوراق ا	���ر� واI'4س : ا	��+*ن ا	���رى"  ��� /6رخ, ا	�ار ا	��/�M ,

  .290ص 
ص 1983, دار النهضة العربية, "اإلفالس ", ؛ على مجال الدين123ص , السابقاملرجع , "العقود التجارية واإلفالس " القانون التجارى " , عبد الفضيل حممد أمحد~ 12 

127 .  

  .337ص, 1989, دار النهضة العربية, الكتاب األول, "القانون اجلنائي للمعامالت التجارية ", حسىن اجلندي ~13 
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  أهلية ممارسة التجارة ~1

ممارسة  أجاز للقاصر سنة، لكن القانون التجاري 18التاجر سن الرشد القانونية  يقصد بأهلية ممارسة التجارة بلوغ
ميكن أن فإذا ما توافرت يف القاصر املرشد كل الشروط فإنه . بذلكالتجارة، بشرط ترشيده أو حصوله على إذن 

   .14مل يتم فيها ترشيد القاصر فإن ممارسته للتجارة ال تكسبه صفة التاجر اليت يف احلالة أما يكون متفالسا،

  التجارة باسمه و لحسابه ممارسة ~2
كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل يف السجل   ، حيث أنيف السجل التجاريالتاجر ده يقيتيتم ذلك إثر  و

فكل . الصفة مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانني املعمول ا و خيضع لكل النتائج النامجة عن هذه التجاري، يعد
فانه خيضع جلميع اآلثار  علي ذلك،املرتتبة  شخص ميارس التجارة دون قيد يف السجل التجاري ربا من املسؤولية

  .صفة التاجراملرتتبة الكتساب 
مستعار، ففي هذه احلالة يتعرض  التجارة حتت ستار شخص آخرو يدخل حتت هذا الوصف كل شخص ميارس  

، كما خيضع كل مال التجارية بشخصهقيامه باألع صاحب العمل احلقيقي الذي متنح له صفة التاجر، رغم عدم
  . 15نفس اآلثارو حلساب  شخص ميارس التجارة بامسه

  معنوي تاجر شخصال -ب

تاجر حبسب الشكل حىت و الهذه األخرية صفة  التجارية إذ تكتسبيتمثل هذا الشخص املعنوي يف الشركات و 
أنواع الشركات التجارية الواردة يف الكتاب الثاين من مدونة  يف لو كان موضوعها مدنيا و تنحصر هذه الشركات

  .التجارة باستثناء شركة احملاصة اليت ال تتمتع بالشخصية املعنوية

  المعالجةالحكم بفتح مسطرة : الفرع الثاني

  يف حال افتتاح إجراء املعاجلةيدان بالتفالس : ( من مدونة التجارة املوريتانية على أنه  1450جاء يف املادة 
من القانون الفرنسي ملعاجلة صعوبات املؤسسة و املادة  197وهو نفس املقتضى الذي تنص عليه املادة ) …

مكررة من مدونة التجارة شرط التوقف عن الدفع  1450من مدونة التجارة املغربية، و أضافت املادة  721
يتجلى من خالل  و .لإلدانة بالتفالس، حماولة من املشرع لسد الثغرات اليت كانت تتخلل املدونة يف هذه اال

هذه املواد أن القضاء التجاري أصبح يضطلع بدور كبري يف جمال جرمية التفالس على حساب تراجع دور القضاء 
  .16الزجري

                                                           
14  ~GUYON (Y), Droit des Affaires, t. 2, op. cit., n° 1084 et s.; JEANTIN (M) et LE CANNU (P), Instruments 
de paiement et de crédit, Entreprises en difficulté, Dalloz, 5ème éd., 1999 ; 

املنازعات  ،2008الث، دار املعرفة ط أمحد شكري السباعي ، الوسيط يف مساطر الوقاية اليت تعرتض املقاولة ومعلجتها اجلزء األول و الثاين والث~ : راجع ذا الشأن - 15
   أمحد شكري السباعي؛   /الوسيط يف النظرية العامة يف قانون التجارة و املقاوالت التجارية و املدنية أمحد شكري السباعي،  /التجارية بني املستجدات التشريعية واالجتهادات القضائية


 ا	�����ات  ،2008أمحد شكري السباعي ، الوسيط يف مساطر الوقاية اليت تعرتض املقاولة ومعلجتها اجلزء األول و الثاين والثالث، دار املعرفة ط  ~ 16�� ا	���ز��ت ا	���ر�

 وا�����دات ا	���������� '� .�+*ن ا	���رة و  ،أ$�� #"�ي ا	� ���  /ا	�/�� ا	��احممد  ؛ أ$�� #"�ي ا	� ���  /ا	���و�ت ا	���ر� و ا	��+�ا	*(�) '� ا	�0
  ؛ 57ص  1999الفروجي ، التاجر وقانون التجارة باملغرب، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء ، 
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يرى بعض الباحثني أن احلكم القاضي بفتح املسطرة يدخل يف عناصر جرمية التفالس وذلك لتعلقه باملوضوع  و
ألن املشرع وضعه ضمن قواعد املوضوع دون مراعاة املسطرة معتمدا يف ذلك إىل ما ذهب إليه القضاء الفرنسي يف 

  .17بعض أحكامه
خيرق  ألنهرمية هو جزء من السلوك املعاقب عليه وذلك ويري البعض اآلخر عكس ذلك، أن العنصر املكون للج

قيمة اجتماعية حممية جنائيا باالعتداء عليها، أما احلكم القاضي بفتح املسطرة فال خيرق نصا جنائيا وهو منظم 
  .18مبقتضيات جتارية حمضة

القضاء اجلنائي، بالنسبة جلرمية التفالس،  ، فقد قيد املشرع املوريتاينالقانون املغريب علي غرار القانون الفرنسي وو 
  .19بفتح مسطرة معاجلة صعوبة املقاولة

حبيث أن القضاء الزجري مبصر ال يتقيد، يف جرمية  خمالفا، ، اجتاهاوقد اجته القضاء املصري، يف هذا الشأن
وافر هذه الصفة ، وهو ، بل يقوم بنفسه بالتحقق من تالفاعل اليت حيددها القضاء التجاريالتفالس، بتحديد صفة 

يرتتب عن ذلك أن القاضي اجلنائي ال يلتزم بإحالة  و. التجاري عن القضاءيف تقديره التام يتمتع باالستقالل 
بل يتعرض للموضوع بنفسه دون انتظار أن ترفع الدعوى  إىل احملكمة املختصة بشهرالنزاع املتعلق بصفة التاجر 

ة التاجر أو عدم من توافر صف بق احلكم به من طرف القضاء التجارييلتزم مبا سكما ال . مام احملكمة التجاريةأ
  . 20توافر هذه الصفة

  التوقف عن الدفع: الفرع الثالث

يدان بالتفالس كل شخص طبيعي يف حالة توقف عن (... مكررة من مدونة التجارة أنة  1450جاء يف املادة 
عن أداء دين جتاري حال يف ميعاد استحقاقه و بصفة عامة  رو التوقف عن الدفع هو عجز التاج....) الدفع

و كما منح القانون احلق للدائن الذي حل أجل سداد دينه، ان يطلب . فهذا الدين جيب أن ال يكون حمال لنزاع
مدينه إذا ما أثبت أن هذا األخري قد عجز عن دفع ديونه، و قد يتقدم بذات  اختاذ كافة اإلجراءات يف حق

  .لدائن بدين مل حيل أجله، يف حالة ما مل يعرف للتاجر موطن أو فرع أو أغلق حملها الطلب

                                                           
إال أن هذا احلكم تعرض النتقادات . بالضرورة مكون جلرمية التفالسأن  فتح املسطرة اجلماعية هو  1986مارس  10حيث أصدرت حمكمة فرساي حكمها الصادر بتاريخ  ~ 17

هو سبب اإلدانة وال يتعدي كونه إجراء حادة من طرف الفقه الفرنسي حيث اعترب بعض الفقه أن التربيرات اليت قدمتها احملكمة غري مقنعة باعتبار أن فتح املسطرة ليس بالضرورة 
  .مسطري

 العنصر املكون للجرمية هو عمل يتسبب فيه ارم نفسه ويوضح بشكل مباشر النشاط اخلارجي للمجرم غري أن احلكم القاضي بفتح املسطرة ال فقد اعترب بعض الفقه أن ~ 18
أو الحقا للفعل املكون للجرمية ، كما أنه بقا يعترب تصرف إجرامي كما أنه ال يصدر عن ارم إضافة إىل ذلك بتزامن العنصر املكون للجرمية معها دائما أما فتح املسطرة فقد يكون سا

  .ليس هو سبب الفعل اإلجرامي للفاعل بناءا على االعتبارات السابقة
حلكم س يف مواجهته، ويصدر هذا اويتفق القانون الكوييت مع القانون املوريتاين، على مستوى جرمية التفالس، حيث يشرتط ملعاقبة املتهم بالتفالس صدور حكم سابق باإلفال -19

يث ويرتتب عن ذلك أن القضاء التجاري بدولة الكويت يوقف القضاء اجلنائي، وهي مسألة أولية تتعلق باالختصاص النوعي للمحاكم التجارية، حب. من القضاء التجاري املختص
  كمة التجارية املختصةيتعني على القضاء اجلنائي أن يوقف البت يف الدعوى اجلنائية املتعلقة بالتفالس إىل حني صدور حكم من احمل

بينما أمام القضاء املدين . فموضوع الدعوى اجلنائية هو احلكم بالعقوبة أو الرباءة ... ويرجع ذلك إىل اختالف الدعويني التجارية واجلنائية من حيث األطراف واحملل والسبب ~  20
التوقف "الدعوى اجلنائية هو حدوث ووقوع أفعال تكون جرمية التفالس بينما يف دعوى التفالس املدنية يعترب مث أن السبب يف . لدعوى هو اإلفالس اإلرادي أي التفالسفإن موضوع ا

  .كافيا لنشأا" عن الدفع
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يف ربط فكرة التوقف عن الدفع البعض منها  ولتحديد مفهوم التوقف عن الدفع وجدت عدة أراء فقهية متثل
حبيث  الشخص عن سداد ديونه أي أن يكون املدين يف حالة عجز مايل بفكرة اإلعسار، و اإلعسار هو عجز

أصوله، ومتثل البعض اآلخر يف اعتبارها حالة تنبئ عن وضعية مالية مضطربة وغري  تكون خصومه املالية أكثر من
مستقرة، وضائقة مالية مستفحلة، يتزعزع معها ائتمان التاجر، و تتعرض ا حقوق الدائنني إىل خطر حمقق و 

  .أكيد
التاجر عن الدفع يدل على  ة إىل ظاهر احلال ألن توقفو يستخلص من ذلك أن حالة التوقف عن الدفع مستند

و بالتايل يكفي التوقف دون اشرتاط إعسار املدين  ارتباك حالته املالية، مما يهدد الدائنني باضطراب مصاحلهم
  .21التاجر

ن هناك الوقتية أو العارض الذي حيول دون سداد الديون توقفا عن الدفع، و إمنا جيب أن يكو  فال تعترب الضائقة
و عليه أصبحت فكرة . االقرتاض عن الدفع، و لو كان التاجر يلجأ إىل جتديد آجال الديون أو عجز حقيقي

لالئتمان التجاري من عدمه بسبب قيام املعاملة التجارية على  التوقف عن الدفع متوقفة على مدى فقدان املدين
املوضوع، فإذا ثبت لديه أن العجز سببه  تقدير حالة التوقف عن الدفع إىل قاضي االئتمان ويعود أمر

مع بقائه رغم  سيزول، و املدين له إمكانية التغلب عليه و أن العجز ناشئ عن ارتباك يف أعمال التاجر عارض
  .22اخلطر املهدد ملصلحة الدائنني ذلك حمافظا على السري الطبيعي للحياة التجارية و املالية، و كذلك غياب

 .املتوقف عن دفعها التوقف عن الدفع شامال لكل الديون ألن العربة ليست بعدد الديون ال يشرتط أن يكون كما
ويقع عبئ إثبات حالة التوقف عن الدفع على عاتق الدائن املدعي و اإلثبات يكون بشىت وسائل اإلثبات، 

الدائن يف إثباته على اإلثبات يف املسائل التجارية، و قد يعتمد هذا األخري أي  باعتبار أن األصل هو حرية
  :قرائن منها عدة
كالكمبيالة، و للمحكمة املختصة  توجيه احتجاج عدم الدفع إىل التاجر عند عدم دفع األوراق التجارية ~

  .للحالة املالية للتاجر أم ال استخالص ما إذا كان االحتجاج يشري إىل ارتباك حقيقي
  .تنفيذها زه عنصدور عدة أحكام قضائية ائية ضد التاجر و عج ~
  .طلب تسوية ودية و اعرتافه بالتوقف عن الدفع~ 
  .التنفيذية على أموال التاجر دون جدوى توقيع احلجوز ~
  .احملل إخفاء التاجر البضائع و اهلروب، إغالق~ 

                                                           
21 -GUYON (Y), Droit des Affaires, T. 2, Entreprises en difficultés – Redressement judiciaire – Faillite, 9ème éd. 
Economica, 2003, n° 1008: Celui qui avait failli à ses engagements était présumé être un fraudeur ("faillitus, ergo 
fraudator"). 

  . 37غنام حممد غنام ، املسؤولية اجلنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالس ، ص  ~ 22
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يكتسي هذا األخري صفة غري  و بالرغم من ذلك فإن مسألة إثبات التوقف عن الدفع تبقى صعبة فقد حيدث ان
وجيب يف كل األحوال أن يكون التوقف عن الدفع حمددا بتاريخ وفقا ألحكام املادة مدونة التجارة، و . حةواض

  .يتم حتديده عن طريق احملكمة املختصة
تاريخ صدور احلكم به هو نفسه تاريخ التوقف عن  و يف حالة عدم متكن احملكمة من حتديد هذا التاريخ فيعترب 

  .دين املتوقف عن دفعها حالة و حمققة و خاليا من أي نزاعجيب أن يكون ال و 23.الدفع

  األشخاص اللذين تمكن إدانتهم بجريمة التفالس: المطلب الثاني

 جرمية وترتكب ،تسيري سوء بسبب املؤسسة، بصعوبات املتعلقة اجلماعية املساطر شرارة تنطلق األعم الغالب يف
 يف يتوج للمؤسسة املسري أو الفرد التاجر تصرف سوء أن مبا و .التجاري النشاط طبيعة وفق لذلك تبعا التفالس
 يطال الذي الردعي يزاحل ضمن املشرع تدخل يكون أن الطبيعي من كان  فإنه بالتفالس، باإلدانة عماأل الغالب
 هذه أن اعتربت و بالتفالس لإلدانة عرضة هم اللذين األشخاص حتديد يف التشريعات توسعت لذلك هؤالء،
كما تطال عقوبة التفالس، مجيع  .24املؤسسة مصلحة مع تتناىف أفعال حقه يف ثبتت مسري كل  تطال اإلدانة

  اجلرائم امللحقة ذه اجلرمية و اليت نصت عليها كل التشريعات اليت تعاقب التفالس

  مسيرو المؤسسات : الفرع األول

الذي يسري نشاطات  هو أو أمورها تسيري علي العمل و املؤسسة إدارة مهمة إليه توكل الذي الشخص هو املسري
املؤسسة بفاعلية وميكنها من تنفيذ أعماهلا من خالل إدارة وتوجيه النشاطات اجلارية حبكم السلطة الرمسية أو غري 

  .فعليا أو قانونيا ونيك أن إما واملسري. الرمسية املمنوحة له وحبكم مركزه الوظيفي

  :القانوني المسير -أ
 املشـار األشـخاص املعاجلـة، إجـراء افتتـاح حـال يف بالتفـالس، يـدان ( أنـه التجـارة مدونـة مـن 1450 املـادة يف جـاء
   :التالية األفعال أحد ارتكبوا أم تبني الذين 1432 املادة يف إليهم

 احلصـول قصـد جمحفـة وسـائل إىل جلـأوا أو اجلاري السعر من أقل بثمن البيع قصد شراء بعمليات إما قاموا .1
  املعاجلة؛ مسطرة فتح تأخري أو جتنب بغية أموال على

  املدين؛ أصول من جزءا أو كال  أخفوا أو اختلسوا .2
  املدين؛ خصوم يف بالزيادة تدليسا قاموا .3
 أيـة مسـك عـن امتنعـوا أو الشـركة أو للمؤسسـة حسـابية وثـائق اخفـوا أو ومهيـة حسـابات مبسـك قـاموا .4

  ).ذلك يفرض القانون أن رغم حسابات

                                                           
23 ~ SAWADOGO F. M., Droit des entreprises en difficulté, Bruylant Bruxelles UNIDA 2002, p. 361 
24 ~ MARTOR (B), L'harmonisation du droit en Afrique: une expérience unique, une consécration pour 
l'OHADA et les autres organisations régionales, Cahier de droit de l'entreprise, n° 1, janv.-févr. 2010, Dossier, p. 
20. 
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 الفعليـني أو القـانونيني املسـريين علـى الفصـل هـذا مقتضـيات تطبـق( أنـه املدونـة نفـس مـن 1432 املـادة يف جـاء و
 .القضائية للتسوية مسطرة مواجهته يف تفتح اقتصادي نشاط وذي اخلاص القانون إىل منتم معنوي لشخص

  ).املعنوية األشخاص ملسريي الدائمني املمثلني الطبيعيني األشخاص كل  كذلك  وتعىن
 األعضاء كل  أي الشركة يف التسيري أو والتدبري اإلدارة مهام نظامية بصفة يتولون الذين هم القانونيون املسريون

 يدخل ال و عليه .25الشركة شؤون تسيري مهام م تناط والذين نظامية، بصفة املعنيني املعنوي للشخص القانونيني
 مهامه ألن أو تابعا أكان سواء أعاله، للمعاير فيه تتوفر ال الذي الطبيعي الشخص القانوين، املسري مفهوم ضمن
  .26والتسيري اإلدارة وظيفة عن خترج

 سواء والتدبري اإلدارة وليس املراقبة مهمة م تناط الذين األشخاص وكذا الشركاء، هؤالء يلإ باإلضافة ويستبعد
  .27خارجها أو الشركة داخل

  الفعلي المسير -ب

 ومن لتحديده الشروط بعض وضع إيل اللجوءب الفقه ضبع وعرفه الفعلي املسري تعريف إيل التشريعات تتطرق مل
  :الشروط هذه بني

  التسيري؛ يف فعلية بصفة باملشاركة ذلك ويتجلي إجيابيا، نشاطا الفعلي املسري يباشر أن أوال  
 قرارات كاختاذ اإلدارة، أو بالتدبري متعلقا الفعلي املسري به يقوم الذي اإلجيايب النشاط أو التصرف يكون أن ثانيا 

  .املايل أو التجاري املستوى على سواء والتسيري اإلدارة مبهام والقيام للشركة، املالية الوضعية حول
  .استقاللية و حرية بكل املعين طرف من وبوشر مت قد بالتسيري املرتبط اإلجيايب النشاط يكون أن يشرتط ثالثا

  التفالس بجريمة الملحقة الجرائم مرتكبو :الثاني فرعال
 ارتكابه أساس علي املدان و التفالس جلرمية املرتكب مبعاقبة اجلماعية باملساطر تأخذ اليت التشريعات يكتف مل

 اأشخاص العقاب طال بل ،التجارة مدونة من 1450 املادة يف احملددة الوقائع أو األفعال من أكثر أو واحد
 مع واملتعاملني الدائنني وحقوق االئتمان تقويض إيل تؤدي قد اليت لفادحةا األضرار ذات حيدثون قد آخرين

 األصلي للفعل استكماال تأيت قد اليت "األخرى باجلرائم" هلؤالء اإلجرامية األفعال عن املشرع عرب وقد .28املؤسسة
 صنف كل  يرتكبها اليت الوقائع و احلاالت حتديد إيل التشريعات كل  عمدت لذلك .بالتفالس املدان به يقوم الذي

  .التفالس جرمية يف املسامهون أو املشاركون هؤالء من
و حددم األشخاص اللذين ميكن أن يدانوا بصفة ملحقة جبرمية التفالس من مدونة التجارة 1453 املادة عددتف

  : يف

                                                           
  حممد كبيش ، املسؤولية اجلنائية ملراقب احلسابات يف شركات املسامهة~  25

  )2005( 1فنينخ عبد القادر ، جنحة استعمال أموال الشركات التجارية يف التشريع اجلزائري ، مقال منشور مبجلة املؤسسة والتجارة عدد ~  26
  459 : ص س، .م ،" املقاولة صعوبات معاجلة يف القضاء دور عباد، الكرمي عبد~ 27 

 – واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية  اخلامس حممد جامعة املعمقة، العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة ،" ا امللحقة اجلرائم و التفالس جرمية " فقيهي، بوشرة~  28
  .80 : ص ،2004 – 2003 : س – الرباط
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 أو جزءا من األمـوال املنقولـة أو كال سرتوا ما اختلس غريهم أو   الذين اختلسوا أو أخفوا األشخاص .1
  ،1432العقارية لفائدة األشخاص املشار إليهم يف املادة 

 .بواسطة الغري أو األشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون ومهية أثناء املسطرة سواء بامسهم .2
  :أمني تفليسة إذا قام ب .3
وبسوء نية مبصاحل الدائنني، إما باستعماله ألغـراض شخصـية أمـواال تلقاهـا مبناسـبة قيامـه  اإلضرار عمدا  .أ 

  مبهمته، وإما بإعطائه منافع للغري يعلم أا غري مستحقة؛
 االستعمال غري املشروع للسلطة املخولة له قانونا، يف غري ما أعدت له وبشكل معاكس ملصاحل املدين  .ب 

  الدائنني؛ أو
اقتنـاء بعـض أمـوال املــدين لنفسـه سـواء قـام بــذلك  أو املخولـة لـه مــن أجـل اسـتعمال اسـتغالل السـلط  .ج 

 .بواسطة الغري أو شخصيا
 أو التصـفية القضـائية، بـإبرام عقـد أو الدائن الذي يقوم، بعد صدور احلكـم القاضـي بفـتح مسـطرة التسـوية .4

  .عدة عقود ختول له امتيازات خاصة على حساب الدائنني اآلخرين
 يصرح الذين األشخاصإمكانية إنزال عقوبة التفالس بمن القانون اجلنائي   374 املادة املنحي أوردت ويف نفس

 .جتارا يكونوا مل ولو شركاء بأم


