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يتعلق بالمصادقة على دليل   2000جوان  3قرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان مؤرخ في 

  .اإلجراءات الخاص بالمؤتمن العدلي والمتصرف القضائي وأمين الفلسة والمصفي

  ان،إن وزير العدل وحقوق اإلنس

المتعلـــق  1974نـــوفمبر  28المـــؤرخ فـــي  1974لســـنة  1062بعـــد اإلطـــالع علـــى األمـــر عـــدد 
  بضبط مشموالت وزارة العدل وحقوق اإلنسان،

ـــق بتنظـــيم وزارة  1992جويليـــة  20المـــؤرخ فـــي  1992لســـنة  1330وعلـــى األمـــر عـــدد  المتعل
  العدل وحقوق اإلنسان،

المتعلــــق بضـــبط محتــــوى  1996جـــانفي  16المـــؤرخ فــــي  1996لســــنة  49وعلـــى األمــــر عـــدد 
  مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة إعدادها وٕانجازها ومتابعتها،

المتعلـق بضـبط مخطـط التأهيـل الخـاص بـوزارة العـدل  1996مـاي  15وعلى القرار المـؤرخ فـي 
  ،1997ديسمبر  2وحقوق اإلنسان كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

المتعلـق بضـبط اإلجـراءات العمليـة المتعلقـة  1996فيفـري  9المـؤرخ فـي  8وعلى المنشور عدد 
 16الِمـــؤرخ فـــي  1996لســـنة  49المخططـــات التأهيليـــة الوزاريـــة المحدثـــة بمقتضـــى األمـــر عـــدد  دبإعـــدا

  ،1996جانفي 

  .ل اإلجراءات الخاص بالمؤتمن العدلي والمتصرف القضائي وأمين الفلسة والمصفيوعلى دلي 

  :قرر ما يأتي 

يــل اإلجــراءات الخــاص بــالمؤتمن العــدلي والمتصــرف تمــت المصــادقة علــى دل –ول الفصــل األ 
  .القضائي وأمين الفلسة والمصفي

  .جميع المصالح المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل – 2الفصل 

التفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق اإلنسان مكلفة بتحيين هذا الـدليل كلمـا اقتضـى  – 3الفصل 
  .ذلك األمر

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 4الفصل 

  .2000جوان  3تونس في 

  اطلع عليه                                             وزير العدل وحقوق اإلنسان            

  شير التكاريالوزير األول                                                    الب          

  محمد الغنوشي                  
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  ��ــّد�ــ�

  :ا	�دف �ن ھذا ا	د	�ل* 

�����رف ا������
�د� وا���ؤ�
ن ا���
�ل ا���دف د����� �����ن ا�����
 وأ����
�  وا���إ�

�ن 
�ذه ا!�� �ف �� ����م ا�
و$و��
�م وذ��ك  &���ر���م &����&�
��(دة ا�
�����ن وإ ��رة  �

��

�ن و(�دول 
��(دي ا����ء $* �رة  �&ل ا���-
�ن ���ك إداري و.���ة و
�م �

��ن �


 �ذ�ن و�0رھم.  

�م ���
�ن ���ك ا!� �ف &$��2 -�و.�م ووا1&� 
�دف ھذا ا�د��ل إ�� ��ر�ف ا�� �
$

�م و�&���رھم &4ط�ورة ��1997 �  71ا�� -ددھ� ا��� ون (دد 
���
��ر ��� �، إ���2 إ�


�ت ا�
 وّ �
  .ط� &��د��ما�
  

  :�ــ� ��ر���ــ	��* 

����ون ��ر2ون ا������
�� ا��� 
 �����ء و��4���(دي ا�����
�ن �
� �ف ��ذه ا!��إن ھ

�ن .�وا� �2 � ��&�� �
وّ ���&ر -د��7 ا���د 2 ا�&��دان ا�� ���& �����  ظ�را 8ر�&�ط�
  �ن � ظ

�و ا�7�روة 
  ���ددة ا:4������ت &��8���2 إ���
ا�� �( وا:.���دي وظ�ور ;ر$�ت 

2 ا�دورة ا:.��� ����
�> ا����ر�� وأھ
�1
�� �&�� ��& ���
�ن أھ
�&= ا��ر$��ت ��$� �
د�� و


� و�<2راد &��� ���4�) ���&.  

�� �0ر أن ھذه ا��ط�(�ت �
�وا �ن أ������  �ؤطرھ�� و� ظ�& ��$��
ا!ر&�� ��م �$�ن 

���
  .و�-دد إ1راءا��� وط&��� ا����
ل 



�ت �� د إ�� ھذا ا�� ف أو ذاك  
ن 
��(دي ا����ء &�$��ف �
ن �2د $� ت ا�

�ورة ; 
ا�
-�$م 
ن ����ء  ���� أو & �ء (�� ط�ب 
ن ا�
�����ن &-�ب ط&���� ا������ ا�

 �� @�; ���زع 2 �
�وال ا�
� ا!��) ���� -��ظ���
�ن إ1�راءات و��دا&�ر -
�د���  و
� ��ط�&= 

�د����ؤ�
ن ا����
��ر أو ا�����م إ4������ن ���$ ����
��دة ���راف، و(���� ا!ط��2�$ C������
� � �
���أو  و�

 ا������  أو أ
�ن ا�
��رف ا��د����
�ن &��ن ا�4&�راء ا���د���ن أو ا-�د ا�ور7�� أو أوا�


 ��� �و$��
ور���ت ا��@
ا�;ر$�ء إذا ���ق ا!
ر ���4 &�ر$� أو 
�راث، و��م �$�ن (��دة ا�

��ت �
�ود .����دام و1��� وا ��� ظم ا��� و ����ب ا���F� را���ّددة  ظ�-
�وا&ط �� ����> إ����$م ��4�-
ا�

  .إ�
�� ���4 &$ل � ف

�ور  و
وا$&� ���طور ا��ر�>�ا�ذي ;�د�= ا�&Gد ���4 2 ا��� وات ا!�4�رة، وظ

 ���&Gد ا����ر���� ����� ا��;��> ا������
 ����;�
7
�ر، و������ھرة ا�8�
 ظ���4
� و� ���ر$�ت ��;
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 �������
�� ا��� 
 �����ت و��4��� ا��ط�(���ر 2�$��و�ر و�����Gح و�ط�� إ�����س إ���دف &�!����


��(دي ا����ء، ��ّم ��ن ا���� ون (�دد &71  � ���1997  ��ؤرخ 2
�و2
&ر  11ا� 1997 

�ر�2ن ا��������ن ���ّد ا���راغ ��
ا�
���ق &��
��ّ�ن وا�
ؤ�
 �ن ا��د���ن وأ
 �ء ا������ وا�

��ن ����

� �ت ���ا�ذي $�7را 
� ��ّ&ب 2 ا��@�4ر 2 إ���ل ا� �س &-��و.�م و��و�2ر ا��

�ث ��ن -��
�واء �� �����ءات (������زون &$���
��س ���رف أ ��ن ط�
��ت �
ور�@
��ز ا���ن إ 1��-&

�ن ;�@ = أن  وإدارة���
 أو ا�4&رة 2 ا�����ر وا���رف ا�
��وى ا
 ��
ا�
ؤ���ت وھو 

 <�
ّر &��و&�ت و�طور 
ن .���� � و�ر2� � �$س إ��1&�� (�� ا�
ؤ���ت ا:.���د�� ا��


��ف ا�دول ا�
��د
� ا�� أ
�$ت & ���� ا�-��رة �
ن 
��واه، و��
و &��&Gد إ�      .  

  :أ��ـــ�م ��ّ��

��(دون ������ء ا�
ؤ�
ن ا���
 ���
��ن ا������ وا�
د� وا�
��رف ا����� وأ

�دد ��� ون (���م ا���� أ-$���م إ�
����
 ���
�ر�
 ����ون 2�� �  71و��4���1997  ���ؤرخ 2�
ا�

11/11/1997 �م 2ـ
��
  :و���وا �ن ا��1ري &�� ا��
ل 
� �م ����رض 
�= و��
7ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�� أو و����د ا�
��(دون ا������ون �
ن �����ء  �� �
$-
ا�
ذ$ورون &�$��ف 
ن ا�

 ��
�ؤ�
 �ن ا���د���ن و.��
���ن وا��
�� ا�
& �ءا (�� ط�ب 
ن ذوي ا�;@ن و� �د&ون 
ن .��

�ن وز��ر ا���دل
�&ط �� و�� &��رار �� ��ر�2ن ا��������ن ا����
و-��وق  أ
 �ء ا������ وا�

  ا8 ��ن

تصفية الشركات                

  والرتكات      

  

  

  

 بالنسبة للمصفي 

  اإلمثان على

  املكاسب املشرتكة

  .يف شأا

  

  

 بالنسبة للمؤمتن العديل

  ملؤسساتالتصرف يف ا

  يف نطاق التسوية

  املخصصة للمؤسسات

  اليت متر بصعوبات

  اقتصادية أو بسبب نزاع

  حول تسيريها

  

  

  بالنسبة للمتصرف    

 القضائي         

      

  إدارة الفلسات 

  

  

  

 بالنسبة ألمني الفلسة
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� ا��1 �� ا��
ط��ب ا��ر;C ا�
ر2و(�� إ� ���ء ا� ��1�� & �ء (���� وإ ���� &درا���$

  .و-�وق ا8 ��ن إ�� وز�ر ا��دل

�روط ا	����ـن:  

  :�;�رط 2 ط��ب ا��ر��م  أن �$ون

 .�و � ا�1 ��� .1

�ل  .2��ن أ1�
 ����= 1زا����= أو 
ؤا4ذ���&ق �������م ������ و���� وا�������= ا�
د ���� &-�و.���
�


 .1ر�
� .�د��

�ور�� .3

� &�راب ا�1��
. 


=.�درا &د �� وذھ �� (�� ا�� .4��
 .��م &

��د�� أو  .5��� أو ا:.����وم ا��� و ����دة ا����
 ��2 ������م ا����ن ا�����
 ����� ا!و���ّم ا�
ر-��أ�

 .ا���رف وذ�ك &*-دى ا�$���ت أو ا�
��ھد ا����� ��درا��ت ا���1ر��


ّ��� &4&رة ����2 �
دة : ��ّل (ن 4
س � وات .6�
.  

  :���ظــ�

�ر  -1��
� ا�;�روط و�;�رط  ���ر��م &���
� أ
 �ء ا����� وا���2ن ا��������ن (�Gوة (�

������ آ ��� �&
�ون . ا������4&رة أن �$�� و&���
��وى ا������
��ن &��������
�رط��ن ا����دا ا�;��)�


C;ر�
  : ا�

�ن  -أ 
� ا!���ذ�� 2 ا����وم ا��� و ��� أو ا:.����د��  أو ا����رف �) G�-�


�دى -8 ����دة 
��د��إ-دى ا�$���ت أو ا�
��ھد ا������ ��درا���ت ا���1ر��� أو ;

���د ا�
ذ$ورةا�; .  


�دان ا���رف وإدارة ا�
ؤ���ت : ��ّل (ن ا��;�رة  -ب  
ّ��� &4&رة 2 ����2�


  .أ(وام

 ا��ذي  -2���
��ن ا������ وا�
 وأ����رف ا�����
و�ؤدي $ل 
ن ا�
ؤ�
ن ا��د� وا�

 ����ر�= !��;�&
�ل �
= و.&�����دة �ر���د إ(�
��ن أو ( �����دى ا����رة &*-�

= !ول ����> �ر����

 �
$-

ور�� أ
�م @

$�&� ا��
�ن ا������ �� :ا:��� �ف ا�$��ن &دا�ر�

أ.0م +�/ ا	�ظ�م أن أ.وم +وا-+"��, +�*"�ن و(زاھ"� وأن أ�"�'ظ �&"% �"� �و$"# 	"دي  «

  »�ن و3�4ق و�&% ا01رار ا	�, أط&# �&��� +�(�0+� ا$ط��, +����, 

�ور��  -3

ل �راب ا�1�$ ��م (�
��
  �&�;ر ا�
��(دون ا������ون 

 :ــ�� أن�1وز ��� -4
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  ط��ق  -5�
= &��� 2رد��� أو 2��

$ن �$ل ;4ص 
ر�م &*-دى ا����
��ن أن �&�;ر �

�رة أي �;�&
�وز ��ورة : �1��ذه ا��� ھ���� و2��د �� او ��1ر��
 G$���ذ ;�4�� ���� �
 ���
ؤ��

�دد ��� ون (��واردة &������م ا���
�ن ا��
 ���
�
71  � ���د  ��1997��ط� أ-��ذ$ور إ: &وا��
ا�


� ا�
�دة ��Fرض ا!(��ء ا�
ر�
�ن�����&.  

  :�را-�ـ� ا	���3ـ�

�   =���و2ر �2��زال ���� : =���ن أ �
�د �$@��� ���
�م &�������ل 
ر��$ ������-ص -���& ����وم ا��1 ���

  .ا�;روط ا�
ط�و&� وأ = .��م &��وا1&�ت ا�
�رو�� (��= (�� ا�و1= ا!$
ل


ن 1د�د  � =

� أن �ط�ب �ر�������& =
  .و&*
$�ن 
ن �م ��> إ(�دة �ر��

�  $
�� و: ��
�ط&= إ: &��د ا ����ء أ1�ل 4; <��ن و.
� �
ن �1د�د ط�ب ا��ر��م &�����

  .أ(وام 
ن ��ر�P .رار ا�;طب

  

  

  

  

  

  

  

يكلــــــــف أحــــــــد اخلــــــــرباء 

العدليني يف صورة تعـذر 

إمكانيــــــــة التعيــــــــني مــــــــن 

 . القائمتني

يـــــــراه  مـــــــن  خيتـــــــار مـــــــن

قائمــــــــة أمنــــــــاء الفلســــــــة 

واملتصـــــــرفني القضـــــــائيني 

ليعهــد لــه بإجنــاز تصــفية 

 .تركة أو مؤسسة هامة

يشــــرتط عنــــد تعيــــني أحــــدهم 

إجنـــــــاز أعمالـــــــه علـــــــى ســـــــبيل 

التفرغ دون مباشرة أي نشاط 

آخـــر يـــرى أنـــه يتنـــاىف وطبيعـــة 

املأموريــــــــة ويف صــــــــورة تعــــــــذر 

ذلك يتعني تعويضه بغـريه مـن 

 .القائمة

لــى ســر مــا إطلـــع حيــافظ ع

عليــه مبوجــب مهامــه وعلــى 

الوثـــــــــــائق الـــــــــــيت تســـــــــــلمها 

مبوجـــــب مهمتـــــه ويرجعهـــــا 

 فور استيفاء احلاجة منها

حيـــتفظ بنســـخة مـــن تقريـــر 

أعمالــــه مــــدة عشــــرة أعــــوام 

علـــــــى األقـــــــل مـــــــن تـــــــاريخ 

إيداعها وعليه تسليم نظـري 

منهـــــــا بــــــــإذن مــــــــن رئــــــــيس 

احملكمــــــــة علــــــــى حســــــــاب 

 .طالبه

ــــــــــه إمســــــــــه  يــــــــــذكر مبطبوعات

واختصاصــــــه وحمــــــل  ولقبــــــه

خمابرتـــــــه وأن يضـــــــع الفتـــــــة 

علـــى حمـــل خمابرتـــه تتضـــمن 

صـــفته وإمســـه ولقبـــه وعليــــه 

 أن يعلـــــــــــم وزيـــــــــــر العـــــــــــدل

بكـــــــل  وحقـــــــوق اإلنســـــــان

 .تغيري خيص حمل خمابرته

يـــربم عقـــد تـــأمني  يغطـــي تـــأمني 

ــــــة  الناجتــــــة عــــــن  مســــــؤولية املدني

نشـــاطه تـــودع نســـخة منـــه مبلفــــه 

الشخصــــــــي ويقــــــــع اإلدالء ــــــــا 

جنـــة وقـــد حـــدد املبلـــغ لـــدى  الل

األدىن لعقد التأمني مبوجب قـرار 

صـــادر عـــن وزيـــر العـــدل بتـــاريخ 

مببلـــــغ مائـــــة  1999أفريــــل  15

 .ألف دينار 
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   ا	��ـــوق* 

�ر��س   �� ���
��ن ا������ وا�
 وأ����رف ا�����
��دم $ل 
ن ا�
ؤ�
ن ا��د� وا�


� ا�ذي (� = ����
� أو��� (ن أ1ر�= و�ط�ب 2 �و�= ��&$-
�ل ا�$ ��� : ���دى 2

�ت ��� ا.���
�ب $��دد ا�ط���= و�1��د�ري !1ر���Q ا�����&
�ن ا��
 �����
�ر�ن &�����:ت (;�ا�-


ور�� (�� أن ��> �4م ��ك ا�
&��Q ( د �&ط ا!1رة @
ا�-�دة �ذ�ك G4ل إ �1زه ��

�راض �)R� وال��ل ا!-$ 
� و.رار ا�����رة .�&ل 2$-

ن طرف ر��س ا� �����ا� 

  .�P اG)8م &=أ��م 
ن ��ر 28 ظرف 

��ع   �� �
�� وا8�
$-
�� ا��&��$& �����ر ا� ��ز ا���ر���� أن ��@ذن &-1�
$-
�ر��س ا���ن �$
و�


ل أ1ر�= ا�
�د���$ ���

� �م �د2> �� = 
 P�  م����ن ). 

  :ر ا	���-�ــــ* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا	��ــو+ــــ�ت* 

�  ���
��ن ا������ وا�
 وأ����رف ا�����

وظف  �;&= ا�
ؤ�
ن ا���د� وا����&

� ا���ل  �
 ��) 

ن ا�
��1 ا�1 ���� 82ا��
و. 

� �= و��2 ��وا(د ا���� ون   �

&�;ر�= � �&�� 
& �$ون 
�ؤو: (ن 4ط�= ا�;�4

 .ا���م

�   <���ن و.�
�ل ��ب $��$
 ���دا�ر�����ن &���� �ف ا�$��� ا:��
$-
�ر��س ا!ول ���و�� ا����

و�2�= أو &���4= (�ن & و-�وق ا8 ��ن �ر��
= &*-دى ا����
��ن إ(Gم وز�ر ا��دل

ممارســــته نفــــس نشــــاط املؤسســــة 

الــــيت عــــني ــــا ســــواء بنفســـــه أو 

بواســــــطة وذلــــــك خــــــالل ثالثــــــة 

 .أعوام من تاريخ انتهاء مهامه

أن يكســـــــب بالشـــــــراء أو باإلحالـــــــة 

مباشــرة أو غــري مباشــرة  ســواء بصــفة

شــيئا مــن احلقــوق الــيت باشــر بشــأا 

ـــــه  مهامـــــه وذلـــــك بالنســـــبة لـــــه ولقرين

وأصـــوله وفروعـــه وأقاربـــه إىل الدرجـــة 

 .الثانية

إجـــــراء حـــــق احلـــــبس علـــــى مـــــا قـــــد 

يكــون ســلم إليــه مــن وثــائق وغريهــا 

ـــــــد عـــــــدم  ـــــــه عن ممـــــــا اســـــــتوجبه عمل

 .اتصاله بكامل أجرته
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�� أو &$�ل � �
�= &وا1&���= ا��G4*& أو � �
ا��
ل أو &�1زه ا�&�د  أو &���وره ا�


� �رد (��= 
ن ���ر�ر ا�
-�$م أو ا���ك ا8دار�� أو  ���&> 1زا� �ده & �ء (�


��ن 
> ا����ء���
 .;$���ت ا�
واط �ن أو ا�

�راح ا��&��د $ل 
ن �2د ;�رط� و��و�� ا��1 � ا�
$��� &درا�� 
ط��ب ا��ر��م ا.  �

�� أو ����زا أو ���(����ط= ا -��; � =���
�ر�
�Gل ���ر 4����م أو أظ��روط ا��ر���ن ;�


�ل $ �2 ����دى رأ�&� ��
$ ��
.�ورا أو ار�$ب 4ط@ �2د-� ����� ;ط&= 
ن ا����

�� وز�ر ا��دل��) �� .و-�وق ا8 ��ن ا�
���ل ا�� ��ر�

�  ����
$-
��: أن�����ن ا�-��
 ������-� ��2�����د ا$�;���@ذن ( ���-ب ����ذ$ر &�������� ا���ت ا��

= @; 
ور�� ا�� $�ف &�� ا�
��4ف إ�� أن ��در .رار 2@
 .ا�

�  �
� � ��ر�ب ( = إّ
  :$ل إG4ل &وا1ب ا�

  

  

  

  

  

  
  

�ن   �
 =��;�$� ��
�ل $& ��
�د &�� ظر إ(Gم ا� ��&� ا��
و��

� ا�$-
��و�� ر��س ا�

������(د�ن ا�����
�ن ا��
�ل �$ �����وم &���وزات ����G:ت أو �1��د إ4��ذ$ور�ن ( �
��ن ا�

��
ور�� ا�� $��وا &@

&�;ر��م ��. 

�   ���
��ن ا������ وا�
 وأ����رف ا�����
و���.ب $ل 
ن ا�
ؤ�
ن ا���د� وا�

 :&4ط�� ��راوح 
�دارھ�

  

  

  
  
  
  
  
  

ول حملكمــة اإلنــذار الــذي يســلطه الــرئيس األ

اإلســــتئناف الكــــائن بــــدائرا مكتــــب املعــــين 

 باألمر

أو الشـــطب مـــن القائمـــة الـــذي يقـــرره وزيـــر 

العــــدل وذلـــــك بعـــــد أن يطلـــــب مـــــن املعـــــين 

 .تقدمي ما له من ملحوظات كتابية

د إذا  أخـــــــــــــل 5000و  500يـــــــــــــن ب

  بواجب

مسك  الـدفرت أو مـا يقـوم مقامـه مـن  -

  .الوسائل اإلعالمية املستحدثة

 ساب اخلاصفتح احل -

تـــأمني مـــا تبقـــى مـــن األمـــوال التابعـــة  -

 للمهمة املنّوطة بعهدته

د إذا 10.000و  1000بـــــــــــــــني 

خــــــــــــــــالف  التحجــــــــــــــــري اخلــــــــــــــــاص 

باكتساب شئ من احلقـوق املتعلقـة 

 .مبباشرته ملهامه

د إذا مل حيـــــــــــــرتم 1000و  500بـــــــــــــني 

أجــــل تقــــدمي الكشــــف للقاضــــي املراقــــب 

شـــــــروع أو أجـــــــل إعـــــــداد م) يومـــــــا 15(

ممارسـة  أو اجـل عـدم) أشهر 3(القسمة 

 3(نفــس نشـــاط املؤسســـة الــيت عـــني ـــا 

أو اجــــل احتفاظــــه بنســــخة مــــن ) أعــــوام 

 ).أعوام 10(تقارير أعماله 
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�  �&���ب ا�4��ص 2���ض �-���ب & ��-��& �� ا�
ود(�0 Q���&
و� �S و1و&� (�ن ا�

��-�� ا����ض ا���1ري وذ�ك &دا�� �
 Q���&
�ك ا��� =�
ن ا���ر�P ا�ذي أ��&-ت �2


ل�$��& �� .إ�� ���0 د�2

  

  (���ــ� ا	���ـّ�
��

� $ل 
ن ا�
ؤ�
ن ا��د� وا�
��رف ا����� وأ
�ن ا����� وا��
 �� �:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يفقــــدان الصــــفة ألي 

 سبب من األسباب

بـــالعجز الـــذي حيـــول 

دون إمتـــــــــــــام املهـــــــــــــام 

 وكولة إليهامل

باإلعفــــــاء بنــــــاي علــــــى مطلــــــب  بالوفــــاة

يقــــــــدم إىل وزيـــــــــر العــــــــدل يقـــــــــع 

مبقتضــــاه طلــــب اإلعفــــاء بصــــفة 

ائيــة أو وقتيــة ألســباب صــحية 

  .أو عائلية أو غريها

مؤقتــا مــن علــى مــن يقــع إعفــاؤه 

ــــــــة زاول  مهامــــــــه أن يعلــــــــم اللجن

أســباب إعفائــه املؤقــت وبنيتــه يف 

 3اســـتئناف نشــــاطه ذلــــك قبــــل 

أشـــهر مـــن تـــاريخ انتهـــاء األجـــل 

املمنــــوح لــــه  وإال يعتــــرب متخليــــا 

تلقائيـــــــــا عـــــــــن مباشـــــــــرة مهامـــــــــه  

 . هـويشطب إمس



 10

  
  
  
  
  


= ا!
ر  ّ��7 �
$ن �$ل 
ن �G7ھذه ا�-�:ت ا�   و2
  .أن ���دم &
ط�ب 2 ��و��= إ�� ا���� ا�ذي (ّ� =             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وإذا مل يقــــــع تقــــــدمي املطلــــــب يف 

يومــــــــا مــــــــن تــــــــاريخ  15ظــــــــرف 

حصـــــــــول الوفـــــــــاة أو العجـــــــــز أو 

فقــــــدان الصــــــفة يتــــــوىل القاضــــــي 

املراقــــــــــب فــــــــــور علمــــــــــه بــــــــــذلك 

اســــــــتدعاء األطــــــــراف بالطريقــــــــة 

اإلداريــــة للحضــــور لديــــه ويشــــري 

علـيهم مبوجـب تقـدمي مطلـب يف 

 .التعويض ومينحهم أجال لذلك

فـوات األجـل وعـدم القيـام وعند 

أو عـــدم احلضـــور يتـــوىل القاضـــي 

إىل رئــــيس احملكمــــة الــــذي يتــــوىل 

تعيني من يراه من القائمـة املعـدة 

للغــــــرض إلعــــــداد كشــــــف عمــــــا 

آلـــــت إليــــــه املأموريــــــة واألشــــــواط 

 . املنجزة يف نطاق تنفيذها

وعلـــى مـــن يقـــع انتدابـــه للغـــرض 

حترير تقرير يف أقـرب وقـت ينهيـه 

الــــــــذي عينــــــــه لــــــــرئيس احملكمــــــــة 

وختصــــــم أجرتـــــــه مـــــــن متحصـــــــل 

املشــرك حبســب االنصــباء وتــودع 

ـــــــــة  ـــــــــر بكتاب نســـــــــخة مـــــــــن التقري

احملكمــة وتعتمــد يف ضــبط احلالــة 

 .اليت آل إليها املشرتك
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  ا�
ؤ�
ن ا��د�

    
  

  
  
  
  

  من هو المؤتمن العدلـــي؟

�ول أو (���ر ا	�ؤ��ن ا	�د	ــ, � 
�ظ وإدارة �- ��
�
 ھو ;4ص  ���د �= ا����

1
وع 
ن ا�
�ل ��وم 2 ;@ =  زاع 
�دده 4ط�ر (�1�ل أو �أو �$ون ا�-ق �2= �0ر �7&�ت �

=��0 <
�ن �7&�ت ��= ا�-�ق  �2�$�ل ھذا ا�;4ص &-�ظ= وإدار�= و(��= رده 
 �ا�
�&و�� إ�

=�2.  

  ماهي شروط دعوى االئتمان العدلي ؟

  :�1ب أن ��و2ر 2 د(وى ا:��
�ن ا��د� أر&�� ;روط

  ھـ,                                

  

  

  
وجود نزاع يف شأن املنقـول 

أو العقــــــار أو املــــــال املــــــراد 

 .ئـتمان وضعه حتت اإل

خطـــــر جـــــدي وعاجـــــل يف 

بقــاء املتنــازع فيــه يف حيــازة 

اليــــد حبيــــث خيشــــى واضــــع 

 .عليه من الضياع والتلف

عــدم املســـاس بأصـــل احلـــق 

باعتبــــار وأن مهمــــة املــــؤمتن 

العـــــديل هـــــي إجـــــراء وقـــــيت 

 وحتفظي

قابليـــــة املـــــال أو العقـــــار أو 

املنقــول للتعامــل فيــه بكافــة 

 .األوجه املقررة قانونا



 12

  

  

  

  

  

  من يعين المؤتمن العدلي؟

�*ن   ���ق 2��ل ا�-��س &@��
���1ل : ���
�ت ��راء 
ؤ.��د� إ1���ن ا���
��ر أن ا:���&�)�&

 د(�وى �4��ص &��� ظر 2
�ذه ا18�راءات ھ�و ا��4��ص &
ا����ء ا:�����1 ا�

��م 

ر2و(�� أ ����ا:��
�ن ا��د� و: �;�رط 2 ذ�ك أن �$ون ھ ��ك د(�وى أ�


� ا�
و�وع$-
. 

��وا�-$م ا����)  & 
�ن ھو -$م 
ؤ.ت إ: &&��ء ا�ظروف ا���8�& ��.  

  :�ـ��ظـــ�

�وى 7 ��ــ""ـ#  ���ر أن د(�&�)*& ���� ا��ر�����ب إذن (��
و1& �د���ؤ�
ن ا���
��ن ا�����

��دة ���د(وى : (�ن طر��ق ��
�د (�ن طر��ق ا18�راءات ا��� � �����ا8�
�ن ھ د(وى .�

  .ا8ذن (�� ا��ر���

  العدلي سلطته؟من أين يستمد المؤتمن  

  

  

  �ن ذوي ا	�9ن                                         �ن ا	�$�ء

  

  

  

  

  

  من يختار المؤتمن العدلي؟

�ن  ����ــن
��ن ا��ذي ���رض &-$�م 

 ���� (ن 2رض ا�8� ��@�
 ا�
ؤ�
ن ا��د�

  :ا����ء 2;4ص ا�
ؤ�
ن ا��د� ���ّ�ن

باعتبار أنـه يسـتمد صـفته وسـلطته مـن احلكـم الـذي 

دد مهمـــة املـــؤمتن ومـــداها عينـــه والـــذي غالبـــا مـــا حيـــ

والقاضي مقيد يف حتديـد سـلطة املـؤمتن باحلـدود الـيت 

يرمسهـــــا القـــــانون بإعتبـــــار وأن اإلئتمـــــان العـــــديل هـــــو 

إجــــــــراء مؤقــــــــت يتعــــــــني معــــــــه مراعــــــــاة اإلجــــــــراءات 

 .التحفظية

باعتبــار وان جــوهر مهمــة املــؤمتن العــديل تقــوم علــى 

ة إدار  احفـــظ األمـــوال وصـــيانتها مـــن التلـــف وإداراـــ

 .حسنة بقصد محاية مصاحل ذوي الشأن فيها 
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  ـ�إّ
ــ                               

  

  

  

  

  

  

  :���ظـــ�

 �����
) ���
را.& ���
�
 =���د ����� �����ف .����$� �د���ؤ�
ن ا���
�� ا��
$-
�ت ا��إذا (� 

  .ا�8�
�ن

  

  هل يمكن للمؤتمن العدلي أن يرفض مهمته؟

��   �ـ�ـواء �
$-
�� أو $� �ت ا���
��ق ذوي ا�;�@ن 1���& �د���ؤ�
ن ا��
��ن �����ن ا�$

����= أو �ر�2�
�
�ول &��د ��دور -$�م  ھ ا�� (� �= �2= أن ��&ل &. =� 
�ن إذا ��در $�

  .ا�8�
�ن 2*ن ��� ا�
ؤ�
ن �7&ت �= 
ن و.ت �دور ذ�ك ا�-$م

  إلتزامات المؤتمن العدلي ؟   ماهي

  :��ر�ر ��$ر -رد:   أّو7

  :�-ب �&% ا	�ؤ��ن أن                      

  

  

  

  

  

  

  

  :���ظـــ�

بإتفـــاق  ذوي الشـــأن  علـــى الشـــخص املـــؤمتن 

ويف هـــــذه . وال يكفـــــي هنـــــا أن تتفـــــق األغلبيـــــة

احلالــة علــى احملكمــة أن تعــني الشــخص املتفــق 

 .عليه باإلمجاع

أو تتــــــوىل احملكمــــــة بنفســــــها تعيــــــني املــــــؤمتن يف 

صــــــورة عــــــدم  إتفــــــاق األطــــــراف باإلمجــــــاع إذا 

ـــــــه مـــــــن ضـــــــمن إطمأ ـــــــت  إىل أمانتـــــــه وكفاءت ن

 .املؤمتنني العدليني املرمسني بالقائمة

حيرر حمضرا يثبـت فيـه  األمـوال املوضـوعة 

 .حتت اإلئتمان وتوابعها

وإذا كان هناك حمضـر جـرد قـد حـرر قبـل 

مباشـــرته املأموريـــة مبعرفـــة هيئـــة أخــــرى أو 

مبعرفــــة الورثـــــة وجـــــب علــــى املـــــؤمتن عنـــــد 

وعة حتـت اإلئتمــان تسـلمه لألمـوال املوضـ

 .أن يراجع ذلك احملضر

وعليــــه أن يســــتدعي ذوي الشــــأن للحضــــور 

يف الزمان واملكان الذي تتواجد فيه األشـياء 

حمــــل اإلئتمــــان جلردهــــا ويوقــــع املــــؤمتن علــــى 

حمضــر اجلــرد ويســلم صــورة منــه لكــل واحــد 

  .من احلاضرين منهم
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�ر �;) ���
4�Gل 4 � ��ـــّدم ا�
ؤ�
ن ا���د��
ور��� إ�@
��& =����$� Pر����ن �
 ��
و

  .ا���� ا�
را.ب $;�� (�
� (ن و���� ا�
;�رك ا�ذي أؤ�
ن (��=

  :ا	���'ظ� �&% ا�1وال �و$وع ا:���3ن:   4ـ�(��

�زم &��
-�2ظ�� �&ــ% �
�و ���د 2��
ا�
ؤ�
ن ا��د� أن �&ذل 2 ذ�ك ( ���� ا�ر1�ل ا�

�

را(�ة ط&����� و <
  :��ط�&= 
ن أ(
�ل ����� � (�� ھذه ا!
وال 

  

  

  

  

  

  

  

  :�ن ــا:��3 لّ ـوال ��ــإدارة ا�1:    �4	ــ�4

  


� ــــإ� � �رع� ��
ؤ�
ن ا��د� ــ�ت ا8دار�ـــا�8�زا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إذا كانــــــــت مبــــــــاين تعــــــــني عليــــــــه إجــــــــراء 

الضــرورية لصــيانتها  اإلصــالحات الالزمــة

 .وحفظ كياا ملنعها من السقوط

إذا كانــــــت آالت وبضــــــائع أو منقــــــوالت 

ــــــه عمــــــل مــــــا يلــــــزم حلفظهمــــــا  جيــــــب علي

ومنعهـــا مـــن التلـــف وإذا كـــان ـــا بعـــض 

العطــــــب وجــــــب عليــــــه إصــــــالحه ومنــــــع 

 .ازدياده

إلتزامــــــه باحملافظــــــة علــــــى األمــــــوال ميتــــــد إىل 

ار العمل علـى تـاليف مـا قـد يعرتيهـا مـن أضـر 

ناشـئة عـن اختـاذ إجـراءات إداريـة أو قضــائية 

فعليه  أن يقوم باإلجراءات الالزمـة  . جتاهها

والدعاوي الضرورية للمحافظـة علـى مصـاحل 

هــــــــذه األمــــــــوال دون مالــــــــك املــــــــال الــــــــذي 

 .سحبت منه الصفة بعد تنصيب املؤمتن 

  :أعمال إدارية بحتة وهي

  التسويغ -

قــــبض احلقــــوق ومــــا يتبــــع ذلــــك مــــن دعــــاوي  -

 .ستيفاء الديونال

 .القيام بأعمال احلفظ والصيانة -

 .قطع التقادم -

ــــــد الــــــرهن وجتديــــــد القيــــــد وتوقيــــــع احلجــــــز  - قي

 .التحفظي

 .رفع الدعوى املستعجلة ودعاوي احليازة -

القيــام بكــل عمــل يعتــرب مــن األعمــال اإلداريــة  -

 .حسب طبيعته ووفقا للعرف اجلاري

أعمال تصرف تقتضيها أعمال اإلدارة وهـي 

:  

  

ـــــع احملصـــــول والبضـــــائع ومـــــا يســـــرع إليـــــه  - بي

  .التلف فيما تستلزمه اإلدارة

شـــراء أشـــياء ضـــرورية مثـــل املواشـــي وآالت  -

 .الزراعة

توظيــف املــوظفني الالزمــني ملســاعدته علــى  -

 .القيام باملهمة اليت كلف ا



 15

�""دم ���""�ن ذوي ا	�""9ن أو ا	?�""ر '"", ا	�&""ول ��&""< '"", أداء ��9ور��""< :  را+�ـ""ـ�

  :�&�� أو +�$��

�ن ا�-را��� أو $�ن ذ �واء) =��رة $��� ��زل �;�&
��ل أو &طر��ق �0�ر  إ��داع��ك 
ا�

 =�1�وز �� : ��
���ر ذوي ا�;�@ن $� ���= إ: إذا $��ن ذ��ك &ر�� Qو���ر $��;�&
�و$�ل  أن

��ءة �$ ����وظ �2-�
 ���� ا(�&��رات ;�4��وم (��� �ؤ�
ن ا���د�
ا!
ر ��واه :ن ����ن ا�

  .ا�
ؤ�
ن و زاھ�=

  

  

  

  

  

  

  :��0ب �ن إدار�<��د�م :  �ـــ���0


ن وا1&= 
ن ا�ر.�&� (�� إدارة ا�
ؤ�
ن ا��د��� $�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مســـك دفـــرت مـــرقم 

وموقـــــع عليـــــه مـــــن 

طـــــــــرف القاضـــــــــي 

املراقـــــــب يتضـــــــمن 

مجيـــــــع العمليـــــــات 

ة املتعلقـــــــــة بعمليـــــــــ

االئتمــــــــــــــان مــــــــــــــن 

تــــاريخ تعهــــده ــــا 

إىل انتهـــــاء مهامـــــه 

أو مــا يقــوم مقامــه 

مــــــــــــــن الوســــــــــــــائل 

اإلعالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .املستحدثة

إطـــــــــــــالع القاضـــــــــــــي 

املراقــــب علــــى الــــدفرت 

شــهريا وكلمــا  طلــب 

منــه ذلــك كمــا عليهــا 

إطـــــــالع الشـــــــركاء أو 

أي طـــــــــــــــــرف  لـــــــــــــــــه 

مصــلحة علــى الــدفرت 

أو متكينهم من نسخ 

مصــورة مــن البيانـــات 

بعــــــد أن  الــــــواردة بــــــه 

يكونــــــوا قــــــد حتصــــــلوا 

علـــــى إذن مســـــبق يف 

ذلـــــــــك مـــــــــن طـــــــــرف 

 .القاضي املراقب

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح 

حســـــــــــــــــــــاب 

مـــايل خـــاص 

باإلئتمـــــــــــــــان 

يكـــــــــــــــــــــــــــــــون 

منفصـال عـن 

احلســـــــــــــــــــاب 

الشخصـــــــــــي 

للمـــــــــــــــــــــــؤمتن 

 . العديل

تأمني ما تبقى من 

األمـــــــــوال التابعـــــــــة 

ـــــــــــد  لإلئتمـــــــــــان عن

انتهـــــــــــــاء املهمـــــــــــــة 

بصــــندوق الودائــــع 

واألمــــاكن مباشــــرة 

بعــد طــرح مــا يلــزم 

اريف مـــــــــــن مصــــــــــــ

إلدارة اإلئتمـــــــــــــــان 

وال تســـــــــــــحب إال 

 .بإذن قضائي

ر���
 	����ر�� 
 ������� �������
أ����� ����ل 
 �����������������������
��ن إ�� �ا �
ا���#�����������" 

 .ا���ا%$

حتريـــر تقريـــر ـــائي 

فــــــور انتهائــــــه مــــــن 

مهامــــــــــــه يضــــــــــــبط  

فيــه احلالــة الــيت آل 

إليهـــــــــــا االئتمـــــــــــان 

ويتضــــــمن التقريــــــر 

وجوبـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل 

عمليـــــات اإليـــــداع 

والسحب اليت قـام 

خـــالل ـــا املـــؤمتن 

فـــــــــــــــــــرتة اجنـــــــــــــــــــازه 

 .ملأموريته
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  متى وكيف تنتهي مهمة المؤتمن العدلي؟

  

  :�(��, +�9ور ���0 وھـ, 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باتفـــــــــــــــــــــــــــاق ذوي 

الشـأن مجيعـا علـى 

انتهائهـــــــا باعتبـــــــار 

وان احلراســــــــــــــــــــــــــــــة 

فرضــــــت ملصــــــلحة 

اخلصــــــــــــــوم فــــــــــــــإذا 

اتفقـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى 

انتهائهــــــــا انتهــــــــت 

ووجــــــــــب تســــــــــليم 

املـــــال مـــــن املـــــؤمتن 

إىل مـــــــــــــن يتفـــــــــــــق 

اخلصــــــــــــوم علـــــــــــــى 

تســــليمه إيــــاه دون 

 .حاجة بذلك

إذا جــــــــدت عنــــــــد 

املـــــــؤمتن القضـــــــائي 

أســــــــــــباب جتعــــــــــــل 

مضـيه يف االئتمــان 

مــــرض أو ( متعـــذرا

ســــــقوط أو عجــــــز 

جيــوز ) عـن العمـل 

لـــــــــــــه أن يطلـــــــــــــب 

إعفائــه مــن مهمتــه 

يرفــــع الطلــــب إىل و 

ـــــــــــــــيت  احملكمـــــــــــــــة ال

وتقــــــــــــدر . عينتــــــــــــه

احملكمـــــــة أســـــــباب 

التنحـــي فـــان رأـــا 

وجيهـــة أعفتـــه مـــن 

االئتمـــــان وعينـــــت 

آخــــــر مكانــــــه وإال 

رفضــــــــت التنحــــــــي 

وألزمــــــــــت املــــــــــؤمتن 

بالبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يف 

االئتمـــــــــان الـــــــــذي 

  سبق أن قبله

حبكـم القضـاء ولــو 

قبــــل حســــم النــــزاع 

املوضــوعي ويكــون 

ذلــــــك إذا تغــــــريت 

ـــــــــــــيت  الظـــــــــــــروف ال

ســـــــتدعت فـــــــرض ا

احلراســــة حبيـــــث ال 

يعــــود لــــه مقتضــــى 

ـــــد تعيـــــني  مـــــثال عن

مصـــفى للرتكـــة  أو 

للشــــــــركة فتــــــــدخل  

مهمـــــة املـــــؤمتن  يف 

مهمــــة املصــــفي أو 

يقســـــــــــــــــم املـــــــــــــــــال 

موضـــــــــــوع النـــــــــــزاع 

بالرتاضــــي فيصــــبح 

اإلئتمـــــــــان بـــــــــدون 

 .ررـمب

طلــــــب عــــــزل املــــــؤمتن 

قـــد : واســـتبداله بغـــريه

توجــــــــــــه إىل املــــــــــــؤمتن 

العـــــــــــــــديل مطـــــــــــــــاعن  

ــــــــــــه تســــــــــــتوجب . عزل

كمـــا إذا قـــام الــــدليل 

ـــــازه ألحـــــد  علـــــى احني

اخلصــوم املتنــازعني أو 

ــــان   يهمــــل إدارة األعي

 إمهـــــــــــــــــــــــاال يضـــــــــــــــــــــــرّ 

بأصــــحاا أو يهمــــل 

حفظهمـــا مبـــا جيعلهـــا 

عرضـــــــــــة للتلـــــــــــف أو 

اهلــالك أو الضــياع أو 

يتصــــــــــرف يف الــــــــــربح 

. تصـــــــرفا غـــــــري أمـــــــني

فــــإذا تبينــــت احملكمــــة 

جديـــــــــــــة  املطـــــــــــــاعن 

املوجهــــــــــــة للمـــــــــــــؤمتن 

قضـــــــــــــــــــــت بعزلـــــــــــــــــــــه 

له بــــــــــــــآخر واســــــــــــــتبد

ومبجــــــــــــــــرد صــــــــــــــــدور 

احلكــــم بعــــزل املــــؤمتن 

حبســـم النـــزاع املوضـــوعي 

وثبــــــــوت احلــــــــق الحــــــــد 

ني بصـــدور حكـــم الطـــرف

ــائي يف موضــوع النــزاع 

مما ينهـي االئتمـان لنفـاذ 

ويتعـــــــني علـــــــى . غرضـــــــه

املـــــؤمتن يف هـــــذه احلالـــــة 

أن يســـــــــلم املـــــــــال ملـــــــــن 

حكـــم لـــه بامللكيـــة مـــثال 

دون حاجـــــــة حلكـــــــم يف 

ــــــك أو عــــــني مــــــديرا . ذل

جديـــــدا للمـــــال املتنـــــازع 

علـــــــــى إدارتـــــــــه فيســـــــــلم 

املــــــــؤمتن املــــــــال للمــــــــدير 

ــــــــــــد وإذا وضــــــــــــع . اجلدي

شــــــــــائع حتــــــــــت املـــــــــال ال

االئتمــــــــــان حــــــــــىت تــــــــــتم 

قســـــــــــمته فــــــــــــإذا متــــــــــــت 

القســمة انتهــى االئتمــان 

تلقائيـــــــا ووجـــــــب علـــــــى 

املــــــــــؤمتن تســــــــــليم كـــــــــــل 

شـــــــــــريك حصــــــــــــته دون 

 .احلادة إىل حكم 
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  من هو المتصرف القضائي؟
 ا�
ؤ.��� إدارة ا�;�ر$� ا�� ���& �
$-

��رف ا����� ھو ;4ص ���د �= ا��

��ن �- ������رھ� إ���� و���� إدار�����و&�ت 2�� ����رض إ����د�����  إ�1���ذي ا.����زاع ا���ل �� �-


ّر &��و&�ت ا.���د�� وإ(داد &ر �
S إ ��ذ �د�4=  أو � 
� إدارة ا�
ؤ��� ا���
�� د �= 


وا���  ;�ط�� أو إ-����� ���Fر 2  ط�ق ا���و�� ا�������& ���.  

  :���ظـــ�

�$ون ;� ��ر$�ت ا��;�� ��� ظــرا �$ون ھ �ك أو1= ا4�Gف &�ن ا�
��رف ا���

����رف ا������
�� وا������رھ� وإدار���� ����و&�ت 2���و&�ت ���ر &��
� ����ت ا���
ؤ���� �

  .إ.���د�� 
ن ا�
�1= � �ول $ل � ف (�� -دة
  

  ا�
��رف ا����� ��;ر$�ت

  ا�� �;$و 
ن ��و&�ت 2 إدار��� و����رھ�

  

2 &�ض   ����ت و���و&�ت ا.����د�� وإدار�
ا!-��ن �
ر ا�;ر$�ت ا���1ر�� &@ز

���ر ا�;�ر�� ���� أو و
����  ���2G4 �1ت &�ن ا�;ر$�ء �واء (�� أ
وا��$� أو ا����رف 2

� ا�����ء .��د ���2�> ا:��1��ء إ� ���8 ��دام ا-�دي ھ��$� ���وز�> 
را&�-�� أو �و.ف  ;�ط

 ���
-�2ظ�� ������$ ������ؤو �� $و��; ���رف 2��� وا������و�� إدار���� �����رف .����
 ��
����

;G�ل وا�G- :ن ا
 ����).  

  ؟ ف القضائيمن يطلب تسمية المتصرّ 

 �-����
 =���4ص ���ل ;�$ ��
���ب ��� ط����ق 2��= ا�-��ر$� ����دي ��;���ر ا��� ا����2

��
ّر &� � ��> ��1وز ا!ز
� ا���- ����) 
��رف .���.  

  من يعين المتصرف القضائي؟ 

 =���ء ا��دا2> إ���� �& �� إ1�راء 
ؤ.�ت � �����رف ا�����

�� ا��&�(�&�ر  وان ��

 دون ا�4وض 2 ا!�ل 2*ن ا����;G�ن ا�

��� ا�-ق - �ء ا:�����1 ھو و�ر
 إ�

1�ب ان � ��� و&�������رف ا�����
��ن ا���� ����  إ��
ا�
4�ص &�� ظر 2 ا��د(�وي ا�را

 �
  "ا��@$د و(دم ا�
��س &�!�ل:" ��و2ر ا�ر$ �ن ا!�����ن 2 ا�د(وى ا:�������1 وھ

  :���ظـــ�
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��رف�
$ن ط�ب  : -1 ��

و1ب إذن (�� ا��ر��� �رورة  ��& ���.

�رض���� ��
���ك  أن ����روط ����و2ر ;��ن ��
�ت ��راف وا��7&��S ا!ط�1- ���درا�

��7 2 ا:;�راك وا:��&داد
�
  .ا�د(وى ا�

2-  ��
را.& ��و��� ��
را.& ����ف .���$� ����رف ا�����
 ا��� (�ن ا�����


��  .أ(
�ل ا���رف ا�
@ذون &

  ماهي الشروط الواجب توفرها في دعوى تسمية المتصرف القضائي؟

 ����ن ��& ����ر$� ��1ر��; <��رّ إن و���
�رط�ن  فدي ا���و2ر ;���و1ب ���� ����ا���


  :�ـــــھ

  

  

  

  

  
  

  ائي؟ــرف قضــمن يعين كمتص

 ����رف ا�����

�� ا��& �ء (�� ا�
ط�ب ا�
ر2وع ����� ��و�� ھذا ا!�4�ر ��

   إّ�ـــ�                          ا�ذي �$ون

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  ماهي مهام المتصرف القضائي؟  

  االشتــــــــــراك
  

ـــــــات الوجـــــــود القـــــــانوين للشـــــــركة مبوجـــــــب قانوـــــــا  أي إثب

  .األساسي
 

  فرّ ـــداد بالتصــاالستب

ود االســــتبداد بالتصــــرف قبــــل القيــــام بالــــدعوى أي إثبــــات وجــــ

وذلــــك عــــن طريــــق إذن علــــى العريضــــة أو حكــــم اســــتعجايل يف 

تكليـــف خبـــري يقـــوم مبعاينـــة أعمـــال الشـــركة والتثبـــت مـــن وجـــود 

  .االستبداد بالتصرف 

مـــدرجا بالقائمـــة الرســـمية للمتصـــرفين 

 القضائيين 

  خبيرا عدليا 

باعتبـــــــاره مـــــــن مســـــــاعدي القضـــــــائي  -

  .ى اختصاصهوبناء عل

ــــــــة  - ــــــــل مبراقب ــــــــف مــــــــن قب باعتبــــــــاره كل

حســـــــابات الشـــــــركة والتثبـــــــت مـــــــن 

 . سالمة وضعيتها املالية

  أحد أعضاء الشركة 

باعتباره أقرب الناس إىل الشركة وأكثـرهم درايـة 

بــدواليب ســريها ومشــاكلها ولــن يتطلــب إجنــاز 

مهمتــــه كمتصــــرف قضــــائي وقتــــا طــــويال لفهــــم 

تمرارية طريقــــة العمــــل فيهــــا ويضــــمن أكثــــر إســــ

 . الشركة وتواصل نشاطها بصفة عادية



 21

  :�3, ����ـــ�نـــرف ا	�$ــ	&��@              

  

  � ��	�����ّ       � إدار��                                             ���ّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مـــاهي آثار تسمية المتصرف القضائي؟

�  <� ا!ر&��و � ��ذ 2�2 ����1�����ره .�رارا ا�&�)�& ����رف ا�����
إن .رار ��
�� ا�

���=و(;���ن &��
�رف ا����
�Gم ا���د إ(��دوره &���ن ��
 �)����ف . ر�ن ����� �2= : �و.�وا�

 .� ��ذه

�  =���) =
��
 �  أنوإن .&ل ا�
��رف ا�������) =�� ص �2� ��
��را ر��-
�رر -�

�&C ھ�و �� �����ن و��و�= و&���- ����� ا�
و1�ودة (������
= ��;ر$� و.&و��= �و����

 .�ك��-ب ا��رارات ا�
����� &��ر ا�;ر$� و� �S (ن ذ

  

  

  

اســـــتدعاء الجمعيـــــة 

  العامة 

عنـــــــد رفـــــــض جملـــــــس 

اإلدارة بالنســــــــــــــــــــــــــــــبة 

لشـــركة خفيـــة االســـم 

أو الوكيـــــــــل بالنســـــــــبة 

للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة ذات 

املســـــــــؤولية احملـــــــــدودة 

القيـــــــــــــــــــــام مبهمـــــــــــــــــــــة 

اســــــــــتدعاء اجلمعيــــــــــة 

العامـــــــــــــــــــــة يتـــــــــــــــــــــوىل 

املتصـــــــرف القضـــــــائي 

القيـــــــام بـــــــذلك كمـــــــا 

يتـــوىل إعـــداد جـــدول 

مـــــــــال للجلســـــــــة األع

  .املذكورة
 

التصــــــــــــــرف فــــــــــــــي 

  الشركة 

وذلــــــــــــــــــك بالقيــــــــــــــــــام 

ــــــــــــــــة  بأعمــــــــــــــــال جتاري

واقتصـــــادية يقتضـــــيها 

ســـري الشـــركة العـــادي 

ومنهـــــــــــــــــــــا مراقبـــــــــــــــــــــة 

حســـــاباا ومســـــكها 

واختـــــــــــــــــاذ التـــــــــــــــــدابري 

الالزمــــــــــــة كتشــــــــــــغيل 

احلســــــــابات البنكيــــــــة 

ومراقبــة الســري اليــومي 

للشــركة ومتثيلهــا لــدى 

القضـــاء ودفـــع ديوـــا 

  .احلالة
 

األربــــــــــــاح  توزيــــــــــــع

  وتأمينها

باعتبــــــــــــــاره يعــــــــــــــوض 

هياكــــــــــــــــل الشــــــــــــــــركة 

املختصــــــــــــــة بتوزيــــــــــــــع 

املـــــــــــــــــــرابيح يتـــــــــــــــــــوىل 

املتصـــــــرف القضـــــــائي 

توزيعهــــــــــــــــــا وعنــــــــــــــــــد 

االقتضـــــــــــاء تأمينهـــــــــــا 

عنـــــد عـــــدم االتفــــــاق 

ــــــــك بعــــــــد طــــــــرح  وذل

  .املصاريف
 

  مسك الحسابات

على املتصرف القضـائي 

لضـــــــــمان إدارة حســـــــــنة 

للشـــركة أن يتـــوىل إعـــادة 

تنظيم حسابات الشـركة 

عـــــــــداد تقريـــــــــر علــــــــــى  بإ

كشـــوفاا املاليـــة وحيـــدد 

مـــــــــا هلـــــــــا ومـــــــــا عليهـــــــــا  

كإعــــــداد دفـــــــرت جتـــــــاري 

لتضـــــــــــــمني العمليـــــــــــــات 

التجاريــــة اليوميــــة دخــــال 

وخرجـــــا كإعـــــداد تقريـــــر 

أشـــــــــهر  3مـــــــــايل كـــــــــل 

ــــــــة  ــــــــة املالي يتعلــــــــق باحلال

للشــــــركة وعلــــــى جملــــــس 

اإلدارة وعلــــــى القاضــــــي 

  املراقب 
 

دفــــــــــــــــــــع االداءات 

  والديون 

علــــــــــــــــى املتصــــــــــــــــرف 

دفـــع ديـــون  القضـــائي

الشــــــــــــــــــركة ومجيــــــــــــــــــع 

ااألداءات  والضــــــريبة 

الشخصـــــــية الراجعـــــــة 

ــــــــــــــة واملعــــــــــــــاليم  للدول

الراجعــــــــة للصــــــــندوق 

القــــــــــــومي للضــــــــــــمان 

االجتمــــــاعي وشــــــركة 

ــــــع  ــــــل توزي ــــــأمني قب الت

  .املرابيح
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����4 ا����$ل ا�ر�
�� (ن وظ�����                                  ا�
-�2ظ� (�� -�و.  

  

�4 1ز�                      ا�-�وق �0ر ا�
����                  ا�-�وق ا�
���ــ��          �$ ��4�  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :آ4ـ�ر ا	��ّ�� �-ــ�ه ا	?�ـر*  

��ره �$ �ر��ر �1�ب أن ���> إ;�Fه ا����ب .رار ��
�� ا�
��رف ا����� آ�7ر �1

  .&��را�د ا�ر�
 و&�-��� �و
�� و&���1ل ا���1ر ا���&> ��;ر$�

  كيف تنتهي مهّمة المتصرف القضائي؟

  :�(��, ���� ا	��@رف ا	�3�$,

  

��م ا�
و$و�� إ��=          &
و�= أو &�1زه       
  &�ز�ـــ=              &
1رد إ �1زه ��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :���ظـــ�

إن كانـــــــــــــــــــت مهمـــــــــــــــــــة 

املتصـــــــــــــرف القضـــــــــــــائي 

  عامة وشاملة

ــــــــــي اهلياكــــــــــل  فــــــــــإن ختل

  الرمسية يكون كليا
 

وإن كانت مهمة املتصـرف 

ـــــــى القضـــــــ ائي مقتصـــــــرة عل

  .مهمة معينة

حتــــــــتفظ اهلياكــــــــل الرمسيــــــــة 

بوظائفهـــا مـــا عـــدا الوظيفـــة 

املوكولــــــــــــــــــــة للمتصــــــــــــــــــــرف 

  القضائي 
 

حتتفظ اهلياكل الرمسيـة حبـق 

ــــة  التصــــويت داخــــل اجلمعي

العامــــــــة العاديــــــــة واخلارقــــــــة 

للعـــــــــــادة الرتبــــــــــــاط حــــــــــــق 

التصــــويت بصــــفة املســــاهم 

  .يف الشركة

حتـــــــــتفظ هياكـــــــــل الشـــــــــركة 

اح املتأتيـــــة حبقهـــــا يف األربـــــ

ــــيت متلكهــــا  مــــن األســــهم ال

لكـــــــــن تفقـــــــــد يف املقابـــــــــل 

احلقـــــــــــوق املتولـــــــــــدة عـــــــــــن 

الوظـائف الـيت رفعـت يـدها 

  .عنها
 

إن كانــــــــت مهمــــــــة معينــــــــة 

  .بذاا

  

تنتهــي وظيفتــه مبجــرد إمتــام 

املهمــــــــة كــــــــدعوة اجلمعيــــــــة 

 .العام لالنعقاد

وإن كانــــــت مهمتــــــه عامــــــة 

وشـاملة فـال ميكـن حصــرها 

ن أن مسـبقا يف الـزمن وميكــ

متتد زمنيا أو تنتهـي بسـرعة 

 .حبسب احلالة

�'������ف �إن (������ت ا�
ي أو أصــــــــابه ا��+���������ئ

عجـــــــز حـــــــال دون إمتامـــــــه 

ملهامـــه أو فقـــد صـــفته ألي 

  سبب من األسباب

  

ويف هـــــذه احلـــــاالت ميكـــــن 

تعويضــه بغــريه مبوجــب إذن 

علــــى العريضــــة ممــــن يهّمــــه 

 .األمر

بنــــاء علــــى دعــــوى يرفعهــــا الشــــركاء أو 

ى القاضــــــــي يف هياكــــــــل الشــــــــركة لــــــــد

  :املطالبة بعزلـــه إذا

تبـني أنــه غــري كـفء أو أســاء التصــرف 

أو مل يقـــــم باملهمـــــة املســـــندة  إليـــــه أو 

أخطـــــــأ بــــــــان ســـــــلم ســــــــلطاته ألحــــــــد 

الشــركاء أو تثبــت تقــافم ديــون الشــركة 

  .وتدهور حالتها

ويف هذه احلاالت يصدر احلكـم بعـزل 

املتصرف القضائي ويقع تعويضه بغـريه 

 ..م بنفس احلك
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 ����ر ذ��ك &� �س طر���1�ب إ;� 
� ا�
��رف ا������
1
�> -�:ت إ ���ء  2

  .إ;��ر .رار ا�����ن

  ماهي مسؤولية المتصرف القضائي؟

�� 8دارة �
$-
�ل ا���ن .&�
 =�� ���� <���د��� ���) G�����= و$� &و������رف ا������
ا�

��7�� �$ون 
�G7 ا�;ر$� و�

 =���ق ا�;�ر$� &و�- �2 ���
�ؤو: (ن ا!4ط�ء ا�� �ر�$&

  :.� و �� ��� و�4��ف ھذه ا�
�ؤو��� &�4�Gف ا�4ط@ ا�
ر�$ب 2*
� أن �$ون

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسؤولية مدنيـــــــة

  

  

إذا كــــان الخطــــأ ناتجــــا عــــن عــــدم تنفيــــذ 

 .مهامه أو تقصيره في أدائها

  مسؤولية جــزائيـــــــة 

  

  

ــــــّا ممـــــا يشـــــكل  ــــــان الخطـــــأ قصديـ إذا كـ

 .جنحـــة أو جنايـــة
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 ــا�
��ّرف ا�����  


ر &��و&�ت إ.���د��   �ــ��
ؤ���ت ا��
  

  من هو المتصرف القضائي؟
  

�رّ ���
�و ا�� ھ�����ف ا�����د;���*دارة  4ص ��ّ�& ���
$-
�= ا������� ا����ر ا�
ؤ���
� 

�رة ��ذه ا!�4���� ھ�
وا�& ���
�� إ��ذه ا�
ؤ������ذ ��
S ا8 �����داد &ر ���د�� وإ(���و&�ت ا.����&

�   .� ���Fرـ� ;�ط�� أو إ-���

  من يعّين المتصرف القضائي؟

��و&�ت  ��ر &��
� ���� ا����ن ا�
ؤ���
 �������و�� ا���� ا������ب 2��د�م 
ط���� <��إذا و.

 ��ن ا.���د�� و-ظ&� ��
�$ ��
� ���C ھذه ا!�4رة 2��رة 
را.&$-
ھذا ا�
ط�ب &
��د.� ا�

�ر �F�� �����ط�� أو &*-���; � ���و�� &
وا���� ا�
ؤ���� S
����ت 8(�داد &ر � �$
�� و1ود إ�

 ���ر .�&��7�� أ;G7 ل� أ1�
S ا8 ���ذ 2���� إ(�داد &ر 
�
 =�و���ن 
��ر�2 .����� �و$�ل إ��

 �7G7 �1وز��رة : �د�د ��
����
$-
  .أ;�ر أ4رى &�رار 
ن ر��س ا�

  من يعين كمتصرف القضائي؟

�ر�2ن ��
�� ��

�� ا�
��رف ا����� ا�ذي �$ون 
در�1 &�����
� ا�ر��� �
$-
��و�� ا�

��97 �  71
ن .� ون  18ا���ل (ا�������ن   Pر���11/11/1997&.(  

  ؟ماهي مهام المتصرف القضائي

�
 ���م ا�
��رف ا����� إ�
��م ��
7ل 2 إ(داد &ر �
S ا8 ��ذ� ��م 
  .�م إدار�� و
  

  : ا���1ل ا:دار�� )1

�ف ���ل�4���
��  ا!(�
$-
�دده ا��-� �
&����:ت -����4�Gف ا�-�& �����رف ا������
�� ���ا8دار�

��� رأ��� �د�رھ� و���رف �2�) �  .&�(�&�ر وأن ��-ب ا�
ؤ��� �&�

  

ــرف ا�����ـو�� ا�
��ــ�2�:  
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  إ�ـّـ�

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  :���ظـــ�
 أو  �ر�م &����1ل ا��1��ري ا���رارات ا����درة  -1����رف ا�����
� �د ا������ر ���*&

���) ���> ا�
ؤ��
�ل 
���
�ون ا�$� ���د�ن -�
�> ا�
�ره  &و1وب إ
��ءه 
�ن أ
 �� �&

�� ���2م 
دى ��ط�ت $ل�

ن ا�
��رف ا����� وا�
د�ن ا��ذ�ن �وف ����
ل . 

2-  ��� �������ود ا����ل &�

ر ا������رھم ����زود�ن و�0�
��ء و��ن -ر2�
����Fر �& ���ر&ط ا�
ؤ��

 �و�
$ن إ ��ء ا��
ل &�� &ط�ب 
ن ا�
��رف ا����� أو ا�
د�ن &��د 
وا�2�� ا����

 ��4�Gل 2��رة ا�
را.&  ����ط; � ��
وا��� ا�
ؤ�� 
7ل 2�
ا�
را.ب وھذا ا18راء ا�

�� إ ��
��ل (�
رار�� ا�
ؤ���� و����� ا���) ��
-�2ظ�� <� و����ذھ�� ھو إ1راء و.�

 .و��2 �&ر �
S ا8 ��ذ

  :إ�ـداد +ر(ــ��C ا:(�ــ�ذ

�   S
���د ا� ظ�ر  ا8 ���ذإن ا��دف ا�ر��� وراء إر��ء 2�رة ا�
را.&�� ھ�و إ(�داد &ر �&

S

رار و��وم &*(داد ھذا ا�&ر ���G� ��ا�
��رف  2 و���� ا�
ؤ��� و
دى .�&���


� ذ�كإذا  أ$7را����� ا�ذي �
$ن �= أن �����ن &4&�ر أو $-
 .رأت ا�

2 أ1ل : ��1��وز و�1ب (�� ا�
��رف ا����� أن   � �
$-
��دم &ر �
S ا8 ��ذ ��

�ر إ: أ���� أ;�7G7 رى���دة أ4�
�ل ��1Uك ا�� ذ���2 =���دد ��
�� أن ��
$-
�ر��س ا���وز ��1� =�� 


��و�� �<و�� إذا رأت �رورة ذ�ك. 

 ماهي محتويات برنامج اإلنقـاذ؟

  مراقبة األعمال التصرف فقط

  

ويف هـــــذه احلالـــــة فللمحكمـــــة أن  حتـــــدد 

ضــــــــــاء العمليــــــــــات الــــــــــيت ال تــــــــــتم إال بإم

 .املتصرف القضائي مع املدين

ـــــــع أعمـــــــال أو  مســـــــاعدة املـــــــدين يف مجي

 .التصرف أو البعض منها

أو إدارة ا��1�2� ����0 أو /.ا���� 
 ��8�7:�1ة ا��9�7 أو 78و51� ��6

��;<�  .	>7ده ا�
  
و������" ھ�����?ه ا�'������رة وإذا (������  

������ إ�����A8د (������1 ;<�%�����رت ا�
�'���ف ���8 B��+��A	��1�2� و�ا�

ا��>�����D  ا��+�����" ������6C 	�����ر
B�0I ا�����م H�8ي :� ���0	E���F أو 
 B�''� "�� أو B�رھ9 �" أ���

 ��J) دون إذن. 
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�� ��و�� ا�
��رف ا����� إ(داد &ر ���ط�� أو إ-���;  ���
وا�& �

S إ ��ذ ا�
ؤ��� إ�

  :���Fر �ذ�ك �1ب (��= أن

  :وھ, �+�ن ', +ر(��-< �وا.ف �ل ا1طراف ا	��(��                

  

  
  

  & وك  :ا��Fرا�
د�ن                                 ا�دا� ون                          
  
  

    
  
  
  

����
� ا����ب (��1� ��
$ �������ل  أنرف ا����� و����وى (���ذي �-����ذ ا��
S ا8 �����دم &ر ���


 � ��7G7 أر$�ن وھ��
  :ا� �وض &��
ؤ��� ا�

  

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  :���ظـــ�
  

  :�&% ا	��@رف ا	�$�3, أن                        

بيـــــــان مـــــــدى اســـــــتعداده ورغبتـــــــه يف مواصـــــــلة 

املؤسســـة لنشـــاطها وقابليتهـــا للتضـــحية بـــبعض 

 املمتلكات 

ـــــيت مـــــدى قـــــابليتهم �������8ن  للتنـــــازالت ال

 .سوف تقرتح عليهم 

بيـــان مـــدى اســـتعدادها لتمويـــل املؤسســـة 

 .واملسامهة يف إنقاذها مبنحها القروض 

  الركن المالي

  : الذي يتمثل يف

بيان خالص ديون الشركة مـن جدولـة  -

ديـــون والتخفـــيض مـــن أصـــلها أو مـــن 

  .الفوائض املرتتبة عنها

اقـرتاح بيـع أو إحالــة بعـض املمتلكــات  -

أو النشــــــــــاطات الفرعيــــــــــة للمؤسســــــــــة 

 .  ملنحها السيولة

  الركن االقتصادي

  :الذي يتمثل يف

بيــان البنيــة األساســية للمؤسســة باملقارنــة  -

املــدى البعيــد مــع األخــذ مــع نشــاطها علــى 

بعــني االعتبــار املقرتحــات الكفيلــة للنهــوض 

ومصــادر التمويــل املوجــودة أن كانــت كفيلــة 

لتغطيــــة ديــــون الشــــركة أم ال وبالتــــايل كفيلــــة 

للنهـــــــــوض باملؤسســـــــــة وإنقاذهـــــــــا مبواصـــــــــلة 

  الركن  االجتماعي 

  :يف بيان الذي يتمثل 

الوضـــــــعية العامـــــــة للعمـــــــل باملؤسســــــــة  -

والظــــــــــروف االجتماعيــــــــــة املســــــــــتقبلية 

للعمـــــال يف صـــــورة مواصـــــلة املؤسســـــة 

  .لنشاطها

اقــــــــــــرتاح إــــــــــــاء عقــــــــــــود الشــــــــــــغل أو 

 .التخفيض من األجور أو االمتيازات
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  رف المتصرف القضائي؟مــا هو مآل برنامج اإلنقـاذ المعد من ط

 
ن طرف ا�
��رف ا����� ��
� ا� ظر 2 &ر �
S ا8 ��ذ ا�
�روض (��$-
��و�� ا�


Vل ا�
ؤ��� &��
��د.� (�� &ر �
S ا8 ��ذ وذ�ك 2&�ت&-1رة ا�;ورى  2.  

                                 ّ
  ــــــ� إ
  

    
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

    

يأخذ وجوبا رأي لجـنة 

  متابعة 

املؤسســــــــــات االقتصــــــــــادية يف 

  إعداد الربنامج

  

 يستشــــــــــــير ممــــــــــــــثلي

 الدائنني 

ـــــامج االنقـــــاذ وإذا ا قتضـــــى برن

  .انهاء عقود

الشـــــــــــغل أو التخفـــــــــــيض مـــــــــــن 

األجور أو من االمتيازات جيـب 

ـــــــى املتصـــــــرف القضـــــــائي أن  عل

يعلـــــم تفقديـــــة الشـــــغل وينتظـــــر 

يومــــــــــا نتيجــــــــــة املســــــــــاعي  15

ــــامج  ــــة الربن الصــــلحية قبــــل إحال

 .على احملكمة 

الــدائنني  يأخــذ موافقـــــة

 .يومعلى الطرح من د

  ���ا��� ا���
	� ����ط��
  

ــــامج  وتعــــني مراقبــــا لتنفيــــذه ســــواء كــــان املتصــــرف  فتحــــدد مــــدة الربن

  .القضائي أو ممثل الدائنني أو غريمها
  

وإن مل يوف املدين بإلتزاماته املاليـة فـإن لكـل مـن وكيـل اجلمهوريـة أو 

%   15مراقــــب التنفيــــذ أو كــــل دائــــن أو دائنــــني بلــــغ دينــــه أو ديــــنهم 

فتقضـــــي   �مـــــن مجلـــــة الـــــديون أن يطلـــــب إبطـــــال الربنـــــامج   �

احملكمـــة بإعــــادة فــــتح التســــوية القضـــائية إلحالــــة املؤسســــة للغــــري وإن 

 .تعذر ذلك تقضي بتفليسها أو بتصفيتها

  أو إحالتها للغير

  

إذا تعذر إنقاذها وكان يف ذلك ضمان  إلستمرار نشـاطها أو 

 .طهري ديوالالحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل فيها وت
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  أ
�ـن ا����ـ�
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  أمين الفـلسة؟  من هو
 ����� إدارة ا�����
�
& ���
$-
�= ا���د ����� �������. G�����(دا وو$��
 �����ن ا�����
�د أ���

  .و����� أ
وا��� ����دة 1
�(� ا�دا� �ن

  من يعين أمين الفـلسة؟

�� أ
� � 8دارة ا�����
$- 
� &����س ��1ر أو ;ر$� ���ن 2$-
  .إن .�ت ا�

7 ����ء إ� 
��ن أو و�
$ن 2 $ل و.ت أن �ر2> (�دد ا!���& ���7�� وا!-$��م ا����G

  .(زل ا!
�ن أو ا!
 �ء : ��&ل ا:��� �ف أو ا�
��ر�� أو ا�����ب

  من يعين كأمين الفـلسة؟

 ��
��� ا�ر�
�����& �
���ن ا������ ا��ذي و1�ب أن �$�ون 
رّ�

� ����ن أ$-
��و�� ا�


 �ء ا����� !.  

  ماهي مهام أمين الفـلسة؟

�
7
ن ��و�� أ
�ن ا����� &��� (���� ��وز��> ا���وال ا������ و&��
� إدارة و������ أ


4���� إن $� ت وا.�� =
��
  .ا�-��ل (�� ا�دا� �ن �ذ�ك �$ون 

  

  

  

  

  

  ماهي مهام أمين الفـلسة عند افتتاح الفـلسة؟

��ر�ب (ن -$م اG28س 0ل �د ا�
د�ن ا�
��س (ن إدارة 1
�> أ
وا��= و(�ن إدارة 

��ن ا!
وال ا�� �ؤول إ��= 
� أ��وال إ�
�� وھو 2 -��� إG2س (�� أن ����م ھذه ا!��$�


������� ��دف ا�و�ول إ�& ��  .ا����� ا�ذي ����د &��
-�2ظ� (���� وإدار�

  

  

  

أو  يف تصفية األموال  .يف الفرتة التمهيدية للفلسة

 وتوزيعها

أو يف احللول الطارئة على 

 .الفلسة
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  :� ـــراءات ا	��*ظ�ـــا:-:  أّو7

  :و$# ا��1ــــ�م  �

�س ���

وال ا����� أي أ
وال ا�
د�ن ا�! ���

&�;رة  إ7ر �دور -$م ا�����س و- 

 ��� ا��
$-
�روع ��;
و-�وق ا�دا� �ن 
ن ا�����ع وا����ر�2ت ا�
ر�&�� أ1��ز ا�

�ل $ ��ن إ1�راء ھ�ذه ا���دا&�ر 2$

ر &و��> ا!4���م و�@���در -$م ا�����س أن �

 .و.ت 
ن أ
�ن ا�����


�4زن ا�
��س و
$��&= و� �د��= و
����= ود2 � ���ره وأورا.�= و�و�> ا!4��م (�

��- � و
 �و:�= وأ
���= و2�
 �ن 2*����2 إ�����
� ����س ;�ر$� ���م ;�ر$�ء 

�ن ا�;�ر$�ء 

�ر ا�;ر$� �و�> ا!4��م أ��� &
�ر $ل وا-د  �و�> ا!4��م (�


 �ن���
 .ا�

�  <���ن و��
��ءه ��� إ(���دب ������� 
��$م ا���ن ا�-�
�ب ��� أن �ط����ن ا�����
�وز !�و�1

�  :  ا!4��م (�

        

      

  

                  

  

  

  

  

  

 :# ا��1ـــ�م ـــر' �

�Gل  ����م أو  43��> ا!4���ن و��
��م ���ر�P أ���ذا ����ن ھ��������س إذا $��م &��دور ا�-$��

 �ا��د&�ر .د 1رى .&ل �دوره (�� أ
�ن ا����� أن �ط�ب ر2> ا!4��م و�;�رع 2

�وب ���$
& ������د(��= و1و&���د ا����وره أو &����ك &-����س وذ�����
�ب ا�����$
��ء ��إ-�

��ن

ون ا�و�ول 
> اG)8م &�&��F= و���و�� أ�
�� إ-���ء  
ا������ �-ر��ر .��

 ��
�ك ا������ ���) ��
 $Gھ��
�دب أو  ��&�= و�� 
2  �4��ن &-�ور ا�-��$م ا�

املنقــوالت واألمتعــة الضــرورية للمفلــس 

أو لعائلتــه علــى ضــوء القائمــة املقدمــة 

 .له

األشـــياء الصـــاحلة للتجـــارة إذا كـــان 

صـــــدر تـــــرخيص باإلســـــتمرار علـــــى 

 .استغالهلا

ياء الــــــيت خيشــــــى فســــــادها أو األشــــــ

تكــــــــون عرضــــــــة لــــــــنقص حمقــــــــق يف 

 قيمتها 

وعلــى أمــني الفلســة أن يضــبط يف احلــال األشــياء املــذكورة ويقــدر قيمتهــا حبضــور 

 . .احلاكم املنتدب أو نائبته ويضع إمضاءه مبحضر اإلحصاء
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�رف � ظ��2 ���
$-
�� ا���4��ن &$��&��دى  ا� ���ودع إ-��رى  24و��� ا!4����(� و�&���

 .�-ت �د ا!
�ن

���ء   ����ء  و����و�م ا!;��� ا8-�
�ر .����ن �;��ء ��-ر��
��ن أن ������ن &�
�ن �<$
و�

 :4��م ��و�� أ
�ن ا�����&�د ر2> ا!

         

      

  

                  

  

  

  

  

�Gل �4 �����ن ا�����
� أ���)15  =��
��
�رة �;�&
�ن �
 ���
�دب  أن�و�� 
��$م  ا����م ��-���

�ن ��ر�را 
4��را (ن 
 =���م (��� ��
ا�-��� ا�ظ�ھرة ������ وأ�&�&�� وظرو2�� ا!����� و

 <

�-وظ��= إ�� ا� ��&� ا��
و
��ا�
�زات ا����4 ا�ذي �-��= &دوره 
&�;رة .  

  :ســ�$, +�	�*&�ـــإ���ر ا	��م ا	� �

 ����ور�
1�� 
���د ا�ر���م &��را��
ون ا�-$���
�*دراج ���ر &���� ا8;���ن ا�����
�ر أ�;�&�

 ��
$-
�ن ��$
ا��و ��� و&*-دى ا�1را�د ا��و
�� و��> ا�� ��ص (��= &����1ل ا��1��ري و�

�در�� �
ن ا�-$�م 4�Gل  أن �@ذن & ;ر ا�-$�م &*-�دى ا�1را��د ا����� ��
15&��4��رج  $ 

��ظ��ر ��د ا:���د�ن ( �
�ك ا���
 ����) ����رات ا������� ����وم ا����ر���دوره &��ر���ن ��
 ���
�و


ون 
ن ا�-$م�
&.  

  :� أ�ــوال ا	*&0ــ�ــ���� �

�   �د� �
��رات ��) �����ز (����
�رھن وا:��د -��وق ا���وم &������� أن �����ن ا�����
� أ��)

�� ا��دا)�
��دة ا�
��س و�1ري ا��ر��م &��م 1�
ط��ب ا��ر���م ; ��� �ن و���م إ�

�ر وا:-�1��ج �Fدى ا���د�ن �
�� ��
1�ز - <��7&ت ���� = و.ط> �ر��ن ا����دم و�و.�

 ��
��ل ا���رور�� ا�Gز
�ن ا!(
 ����دم ا�د2> و2رض ا�-را��� ا�������� و�0رھ


��� أ
وال ا�����-�. 

  .ن$
� �1ب (��= أن � 1ز �ر��م ا�رھن ا����ري ا��4ص &1
�(� ا�دا� �  �

م الــدفاتر والوثــائق املفيــدة واســتدعاء تســل

املـــدين خلـــتم الـــدفاتر وتوقيـــف حســـاباا 

حبضــــوره إذا كــــان هــــذا مل يــــتم بعــــد وإذا 

ختلــــــــف عـــــــــن احلضــــــــور ينـــــــــذره األمـــــــــني 

ســـــــاعة علـــــــى  48باحلضـــــــور يف ظـــــــرف 

تسلم األوراق التجارية اليت حتتوى على 

إىل  ديون املفلس املؤجلة منها أو اليت حتتاج

قبول أو اليت تستوجب أعماال حتفظية 

 .الستيفاء مبالغها

ــــــــس  تســــــــلم الرســــــــائل املوجهــــــــة للمفل

ليفتحهـا حبضـوره أو بدونــه ويفـرق بــني 

املراســــــالت اخلاصــــــة بتجــــــارة املفلــــــس 

واملراســــالت الــــيت ــــم حياتــــه العاديــــة 

حيــــث يعمــــل علــــى إضــــافة األوىل إىل 

 وثائق الفلسة وإعادة الثانية لصاحبها 
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  :��ر�ـــر �واز(ــ� �

  � ������
��ل � ا�-��2 ����� أن �-ررھ���ن ا�����
� أ����2 ����س ا�
واز ���
�دم ا���م ���إن �

 ��&��$& ��&د�2�ر ا�
��س وأورا.= وا�
��و
�ت ا�� أ
$ن �= ا�-�ول (���� 7م �ودع ا�
واز 

�
$-
  .ا�

  :���ظــــ�

1- ��
� أ� ا28�Gس (��ن ا������ إذا أ.�
ت د(وى (�� ا�
��س 
ن ا1�ل ا����&ب 2

 ����-�ت ا����S وا!وراق وا��8��ب وا�-1��� ا�$�����
�� ا��
و�� ا� ��&����م إ��أن ��

 ���
�S ا�
�د�� ا!وراق وا�-1���Gع (���ب ا8ط��= أن �ط���ن ��$
� ���
$ =�� 
�ب ��ط�

 P�
�ن �0ر ر�
�� أو ����4رج  ���

$ن �= أن ���م � �

� ا�1زا��� $$-
��

�� 
 ��
 . ر�

2- =���ب (�����س : ��ر����ر وان ا�����&�)�&  �����4
��رات ا���راء ا����$ P���2 ���.� و 

���1رة ا�
د�ن �
$ن !
�ن ا����� &�د ا8ذن �= 
ن ا�
-�$م ا�
 �دب P�2 ا�$راء 

�ن ��دور  3أو ا��
�دي (��= �ذ�ك (��= أن ���م ا�
$رى & ��= 2 أ1�ل 
�ر �أ;

 .-$م ا�����س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ـــ� أ
�ـــن ا����ـــ�ّ�
  


 �و:ت�1ــ�ه أر&�ب ا�د�ون ا�
و�7«  �
���ز �4ص أو &رھن (��& �«   
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�م -�ق ��رھن أو ا��ذ�ن �ر��ب �� �� و . =�&�(�&�ر وان دا�  ا�
��س ا�-��ز�ن &و1

�&�ل ا���ذ$�ر � ���� ا��دا� �ن إ: (�)�

ن 1�
 �ول : �درج أ�
�ؤھم � �ا
���ز �4ص (�

  :��و�� أ
�ن ا����� ا����م &�!(
�ل ا�����ــ�

         

      

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إدارة أ�ـوال ا	�*&ــس: �4(�ـــ�

  

  

  

  

  K�7������	 قائمـــــة بأمســـــاء الـــــدائنني الـــــذين

زا علــــى املكاســــب يــــدعون أن هلــــم امتيــــا

املنقولــة للمحــاكم املنتــدب للفلســة الــذي 

يــــأذن عنــــد االقتضــــاء بــــدفع ديــــوم مــــن 

املـــداخيل النقديـــة احلاصـــلة يف أول األمـــر 

وإذا قـــام نـــزاع علـــى امتيـــاز فتفصـــل  فيـــه 

 . احملكمة

أمـــني الفلســـة خـــالل العشـــرة أيـــام الـــيت علـــى 

تلي احلكم بالتفليس أن يدفع مبقتضـى قـرار 

ــــذي ال  جمــــرد مــــن احلــــاكم املنتــــدب اجلــــزء ال

ـــــــت  ـــــــيت بقي يقبـــــــل احلجـــــــز مـــــــن املقـــــــادير ال

مســـــــــــتحقة األداء للعملـــــــــــة واملســـــــــــتخدمني 

والبحــــارة ونــــواب التجــــار املتجــــولني وممثلــــي 

التجـــارة عـــن أخـــر مـــدة  الســـتيفاء أجـــورهم 

املتقدمـة عــن احلكـم بــالتفليس كـل ذلــك إذا  

تـــوفرت لديـــه املبـــالغ املاليـــة الكافيـــة وغـــن مل 

تكــــــن لديــــــه األمــــــوال الكافيــــــة فــــــإن املبــــــالغ 

الفلســة مــن املســتحقة املــذكورة يوفيهــا أمــني 

أوىل املداخيل النقديـة بـالرغم مـن وجـود أي 

 .دين آخر ممتاز ومها كانت درجته

وميكـن لـه يف كــل وقـت بعـد الرتخــيص 

لــــه مــــن احلــــاكم املنتــــدب أن يســــرتجع 

سة يف مقابـل املرهون لضمنه  ملال الفل

الوفـــاء بالـــدين وإذا مل يـــتمكن األمـــني 

مــــن اســــرتجاع املرهــــون وباعــــه الــــدائن 

بـــــثمن يزيـــــد علـــــى دينـــــه يســـــلم الزائـــــد 

لألمــني وجيــب علــى الــدائن املــرن يف 

مجيـــــع الصـــــور بعـــــد التنبيـــــه عليـــــه مـــــن 

األمــــــــني أن يبيــــــــع  املرهــــــــون حســــــــب 

اإلجــــــــراءات القانونيــــــــة قبــــــــل احنــــــــالل 

ـــــــ ة قبـــــــل حســـــــب اإلجـــــــراءات القانوني

احنالل احتاد الدائنني وإن مل يسـتجب 

ألمـــني الفلســـة أن يباشـــر بيـــع املرهـــون 

 .بعد االستئذان من احلاكم املنتدب

تحصـــــيل الـــــديون علـــــى 

  الغير 

وهــــــذا الغــــــرض يتســــــلم  -

األوراق  التجاريــــة األمــــني 

واملاليــة  الــيت يكــون ميعــاد 

اســتحقاقها قريــب احللـــول 

أو الــيت  حتتــاج للقبــول أو 

بيـــــــــــــــــــــــع املنقـــــــــــــــــــــــوالت  

  والعقارات 

جيــوز المــني الفلســة أن 

يبيــع األشــياء املعروضــة 

للفسـاد أو الـيت تسـتلزم 

نفقات مشطة حلفظهـا 

كمــا ميكــن لــه أن يبيــع 

األشـــــــــــــــــــياء املنقولـــــــــــــــــــة 

االســـتمرار فـــي اســـتثمار 

  األصل التجاري 

وذلك باإلذن الصادر من 

احملكمــة وبنــاء علــى طلــب 

 الفلسة وإذا اقتضـت أمني

مصــــــلحة الــــــدائنني ذلــــــك 

والغايــة مــن ذلــك احملافظــة 

  المصالحة والتسوية

مكــــان أمــــني الفلســــة أن بإ

يتصاحل يف مجيع النزاعـات 

الــــيت ــــم مجاعــــة الــــدائنني 

وذلك بعد االستئذان مـن 

ــــــــدب وبعــــــــد  احلــــــــاكم املنت

اســــتدعاء املــــدين مبوجــــب 

  رفع الدعاوي

اخلاصـــة  باملتنازعـــات 

الناشــــئة عــــن الفلســــة 

واملتعلقـــــــــــة بـــــــــــاملنقول 

والعقـــــــار اذ ال جيـــــــوز 

مــــــــن وقــــــــت اشــــــــهار  

حكم التفليس القيـام 
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  :����ق ا	د�ون ا	�, �&% ا	�*&س: ـ�ــ�4	4ـ

�ر   ����- ���� إ����
��ره �ر��&�)�& ��������� �����را 1وھر����د�ون ( ����ق ا����ر �-����&���

��ر ��دا� �ن :4�����رات ا���دد ا4���-�� ���و��� ����) ����&�� ا����رھ� ا����ّل ( ���ا�-


7ل 2 ا���C أو ا�-�د ا�دا� �ن �
 .ا! 1> ������ ا�

�ذ�ن   ���دا� ��ن  ا���دا� �ن وا���� ا��)�
1 ���و��ن 2�&�
�دا� �ن ا���دد ا���د�ون �-��ق ا��و�-��

�د�ن �
�� إزاء ا��
�و �م .����ت د���� وإن &���
�� ��1ھ��� -�و.��$�
�� و: ����ون �4ر1��&�

 .ا�
��س

  

 

�دا�ن ا  ����ن ا���ز &���
�ن ا���
�ن �$
�د�ون ���ق ا���دد   و�-���-� ���
�ل $�
�
�دا�ن ا�����ظ وا���

1
�(� ا�دا� �ن وط&��� ا�د�ون ا���د�� أو ا�
���7 &رھن أو ا
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�� إ��= أو:  �

�ن ا����� �-��ق ا�د�ون 
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�1= ��د�! � ��� $�: 
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  :���ظـــ�

د� = ���-��ق و�د4ل ھذا  � �S (ن ��د�م ا�دا�ن �� دا�= 2 ا�1Uل ا��� و �� إ��4ع

�داو:ت �
 ا�����ر$� 2�;
 ا����ق 2��= ا�-�� C&���� �����دا� �ن و&������ ا��)�
��ء 1��دا�ن أ(��ا�

Cا��� �  .وا���و�ت (�

  مـاهي مهام أمين الفـلسة في الحلول الطارئة على الفـلسة؟

  :'ـ, ا	@&E ا	+�0ــط �

  تقديم الديون وإجراءاته

  

إذا  مل يســلم الــدائنون حججهــم ألمــني الفلســة مــع اجلــدول 

أيـام  8املبني به األوراق املسلمة له واملبالغ املطلوبة يف ظـرف 

ينبـه علــيهم أمـني الفلسـة يف  ايـة هــذا مـن احلكـم بـالتفليس 

األجـــــــل بوســـــــيلة النشـــــــر علـــــــى اجلرائـــــــد ومبكتـــــــوب بتســـــــليم 

يومــا مــن تــاريخ  15حججهــم مــع اجلــدول البيــاين يف ظــرف 

النشــر  ويــزد علــى هــذا األجــل ثالثــون يومــا بالنســبة للــدائنني 

القــــاطنني  خـــــارج القطــــر التونســـــي ويف صــــورة عـــــدم اإلدالء 

قـــــــررة فـــــــإن الـــــــدائنني املتخلفـــــــني ال بـــــــاحلجج يف اآلجـــــــال امل

يشـــاركون يف توزيـــع املـــال علـــى أن يبقـــى هلـــم حـــق االعـــرتاض 

 .على هذا التوزيع

  تحقيق الديون واجراءاته

  

يتـــوىل أمـــني الفلســـة اختبـــار الـــديون مبســـاعدة مـــراقيب الفلســـة أن كـــان ســـيق 

  .تعيينهم وحبضور املدين أو بعد استدعاءه مبكتوب مع اإلعالم بالبلوغ

ذا  اسرتاب األمني الدين كله  أو بعضه فانه يعلم الدائن بذلك مبكتـوب وإ

مضـــمون الوصـــول مـــع اإلعـــالم بـــالبلوغ وعلـــى الـــدائن أن يقـــدم إيضـــاحاته 

  .أيام 8الكتابية أو الشفاهية خالل 

ويعرض األمني مقرتحاته على احلاكم املنتـدب الـذي يتخـذ قـرارا بشـأن كـل 

  .متازةدين كما يقدم له جدول الديون امل

أشهر من صدور احلكم بالتفليس على األكثـر يسـلم األمـني  3ويف خالل 

لكتابة احملكمة جدول الديون الـيت اختربهـا مـع اإلشـارة إىل مقرتحاتـه وقـرار 

  .احلاكم املنتدب خبصوص كل واحد منها

وميكـــن جتـــاوز أجـــل الثالثـــة أشـــهر بقـــرار مـــن احلـــاكم املنتـــدب يف ظـــروف 

  .استثنائية خاصة

 الكاتـــب حـــاال عنــــد تســـلمه للجـــدول التنبيــــه علـــى الـــدائنني بإيــــداع يتـــوىل

اجلدول بواسطة النشر علـى اجلرائـد ومبوجـب مكتـوب يبـني فيـه لكـل واحـد 

منهم املبلـغ الـذي قيـد بـه دينـه يف اجلـدول كمـا يوجـه إعالمـا للـدائنني ذوي 

  .الديون املتنازع فيها  مكتوبا مضمون الوصول مع اإلخطار بالتبليغ

أيــام  مــن تــاريخ النشــر علــى اجلرائــد ويف صــورة عــدم  10نقضــاء أجــل وبا

وجـود اعرتاضـات يقــرر احلـاكم املنتــدب فقـل جـدول الــديون ائيـا ويضــمن 

أمني الفلسـة باجلـدول تنفيـذا لقـرار القفـل الـديون املطلـوب ختصيصـها  غـري 

 .املتنازع فيها كما عني قبول الدائن يف احملاصة ومبلغ دينه املعتمد 
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  <ــن ��	ـس �ــ', ا	@&E +�(�زل ا	�*& �

 ��� �س ا�$����� و�&�& P�� �S (ن ھذا ا���C  �س  ���S ا���C ا�&��ط و�&طل و���

�ذا ا� ظ��م �& ������
1�راءات ا�R� ��2و ��ا!�ول وا!
وال R� ����4�-�د و�1ري �����

 إ: &������� وا��وز�>�
�= و: � ��
   .و�&�� أ
�ن ا����� 2

  نـ3(�� ا	داـــ', ��م ا	*&�0 7(�دام �@&� �

إذا كــان بإبطــال الصــلح أو 

فســخه تعــني احملكمــة أمينــا 

واحــد أو أكثــر يتــوىل وضــع 

األختـام ويباشــر حــال حتــت 

ـــــــــدب  مراقبـــــــــة احلـــــــــاكم املنت

وعلــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوء قائمــــــــــــــــة 

ريرهـا اإلحصاء اليت سبق حت

الوقـــوف علـــى رســـوم القـــيم 

املاليـــة واألوراق كمـــا يباشـــر 

عنـــــــــــد  االقتضـــــــــــاء حتريـــــــــــر 

إحصـــــــاء تكميلـــــــي ويضـــــــع 

موازنـــــة إضـــــافية  وإن ظهـــــر 

ـــــــون جـــــــدد فانـــــــه ينبـــــــه  دائن

علـــــــــــــيهم بــــــــــــــدون تــــــــــــــأخري 

بإعالنات تتضمن ملخـص 

احلكــــم الــــذي عينــــه وتعلــــق 

وتنشـــر علـــى اجلرائـــد احملليـــة 

ــــــــــان يقــــــــــدموا يف خــــــــــالل  ب

ا احلجـج اخلمسة عشـر يومـ

ـــــار  وال داعـــــي إلجـــــراء اختب

جديـــــد علـــــى الـــــديون الـــــيت 

  .تقرر اعتمادها وتثبيتها
 

على أمني الفلسـة أن  

يقـــــــــــــــدم للجمعيــــــــــــــــة 

املنعقــــــــــــــدة برئاســــــــــــــة 

احلـــــــــــــاكم املنتـــــــــــــدب 

للمداولــــــــــة يف عقــــــــــد 

الصـــلح تقريـــرا ممضـــى 

منه عن حالة الفلسـة 

وعـــن املوجبـــات الـــيت 

متــت والعمليــات الــيت 

 .أجريت

مىت صدر احلكـم بإمضـاء 

الصـــلح متصـــفا بنفـــوذ مـــا 

اتصـــل بـــه القضـــاء تنتهـــي 

مهمــــــــــة األمــــــــــني ويرجــــــــــع 

للمفلـــس حســـابه النهـــائي 

تـــــدب حبضـــــور احلـــــاكم املن

فتجـــــــــــري فيـــــــــــه املناقشـــــــــــة 

ويتقـــــــرر قفلــــــــه مث يســــــــلمه 

ـــــــــه ودفـــــــــاتره  جممـــــــــوع أموال

ــــــــل  ــــــــه مقاب وأوراقــــــــه وأمتعت

  .توصيل يف تسليمها
 

وإذا انعقــــد الصــــلح جيــــب 

علــى األمــني أن ميضــيه يف 

نفــــــس اجللســــــة مــــــع بقيــــــة 

احلاضـــــــــــــــــرين وإال كــــــــــــــــــان 

  .باطال
 

وقــــع االعــــرتاض وإذا 

علـــــــى هـــــــذا الصـــــــلح 

ـــــــم بـــــــه  جيـــــــب أن يعل

أمني الفلسة واملفلـس 

ــــــــــــــة أيــــــــــــــام  يف الثماني

لح ويقــــع التاليـــة للصـــ

اســـــــتدعاؤها ألقـــــــرب 

جلســــــــــــة وإال كــــــــــــان 

 . باطال
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 Q��&
��ن ا������ ا�
�> ا��دا� �ن أو أودع �-�ت ��د أ�
�س د��ون 1��
�د�ن ا�
إذا د2> ا�

 ��
$-
�ن ��$
�م ����ر�ف ���دا� �ن ا��ذ�ن ط�&�وا �-����
ا�وا1ب (��= أ�G و���2�� و

  .&�د .�ل 1دول ا�د�ون و&ط�ب 
ن ا�
د�ن أن ��� &4�م ا�����

  ', ��م ا	*&�0 	�دم �*��� �ــ�ل ا	�*&ــس �


� أن ��رح &4��م  إذا  �$-
�و.�ت (
���ت ا����� ��دم $���� 
�ل ا�
��س �
$ن ��

��م � ا�����2 =���ن -���ل دا��$ ����ود إ���� و�����ن ا�����
�� أ�
�
 ���� �2 �����ت ا�������
)

 .&د(واه (�� ا �راد

�ت  ���م إذا أ7&��ك ا�-$� ذ����وع 2��ب ا�ر1��ر ط��
�= ا!�
ّ��ن ��
�ل ��س أو �$���
�ن ���$
و�

 ���د�د ا� ���ت ا��$� �
�� ا����� أو أودع &�ن �دي أ
�ن ا����� و1ود 
 ����ز�

 .ا�
&�Q ا�2�$ ���د�دھ�

  ', إ��ـــ�د ا	دا3(�ــن �

  :�$ون ا�دا� ون .� و � 2 -��� ا�-�د

  

  

  م ا��7ـــ�دــ�(ظــ�* 

�@ن   �; ���ل ا8دارة و2
�ق &@(���� ��
�> ا��دا� �ن �2
 :���دب -� 
��;�ور ا�-�$م ا�

 .���� أو ��و��= &�Fره�G-��ت إ&��ء أ
�ن ا�

�  =����) =��
��
�ن �
��ن �
��ء ا!��> إ(���*ن و.���&��=  أن2��د -����ن ا�1د��
� ا!���دم إ����

 <��
�ول �
ون ا�و����
�وب ��$
�س &���
��د(�ء ا���د ا���دب &��� 
��$م ا���ر ا�-��-
&

Q��&���& ا!4ط�ر. 

  

  

  ��ر�ر إ��(ـــ� ا	�*&ـــس* 

� �����ن ا����
� أ��س (����
�� �����
 ��� C إ(� �
�دارھ�  إذا .�رر ا��دا� ون ��
أن ����رح 

 .ا�ذي �-رر &�رار 
ن ا�-�$م ا�
 �دب

� ھذا ا��رار ��) �
$-
  .و: �
$ن ��Fر أ
�ن ا����� أن ���رض �دى ا�

  �ــــداو7ت ا:��ــ�د* 

 .إذا امتنعت احملكمة من إمضاء الصلح حــد صلــإذا مل يعق
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�د &��ن  ��� � ���ت ا��)�
� أ
�ن ا����� أن ��دم ا�-��&�ت (ن إدار�= أ7 �ء ا:1��)

دة (�� ا!.ل 2 ا�� � ا!و�� و$ذ�ك ا�-�$م ا�
 �دب وا�دا� �ن ا�
�-د�ن 
رة وا-

2 ا�� وات ا������ إن ا.��� ا�-�ل. 

و(�� ا!
�ن ا�ذي ���د إ��= &
وا��� ا��7
�ر ا!�ل ا���1ري أن ��دم أ7 �ء ھذه  �

 .ا:1�
�(�ت (ن ذ�ك ا:��7
�ر

  �وا@&� ا��4�0ر ا1@ـل ا	�-ــ�ري* 

� :�& ����ن ا����
! G�$و�ل �1وز ��دا� �ن أن �� دوا �� ا���GFل ا!��
رار (����

 Q���&
�� و�����ن ا��ا���1ري �ذ�ك ����و�ون 2 �-د�د 
دة ا�و$��� و ط�ق ا��
ل &


$ن �<
�ن إ&��ؤھ� �-ت �ده ���د�د ا� ���ت ا�Gز
� وا�
��ر�ف�  .ا��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مـاهي مهام أمين الفـلسة في التصفية والتوزيع؟

  :ا	�@*�ـــ� )1

 ــــ�� إ �1ز (
���ت ھ�
� ھ��ط�ب أ(
�ل ا����:  

  

  
  التسويـة الوّديـة

وهــي تســري علــى ســائر 

حــــىت مــــا  قأنــــواع احلقــــو 

تعلــــــــق منهــــــــا بــــــــاحلقوق 

االتفاق على التفويت بطريق 

  المراكنة

إذا تعلق األمر ببيع منقـول أو 

عقار من مال املفلـس بطريقـة 

  بيع المنقوالت

ـــــوىل أمـــــني الفلســـــة  يت

بيـع املنقـوالت التابعـة 

للمفلـــــس مــــــن ســــــلع 

  بيع العقارات 

ألمــــــين الفلســــــة 

وحــــــــده إجــــــــراء 

تتبـــــــــــــــــع بيـــــــــــــــــع 

  تحصيل الديون 

علـــــى أمـــــني الفلســـــة أن 

مدين يقوم بتصفية ما لل

مــــــن ديـــــــون ومــــــا عليـــــــه 
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  ا	�وز�ــــ#   )2

�م  � �
�ل $� �
 �&�  �1
�> ا�دا� �ن (� ���و�� أ
�ن ا����� �وز�> 
�ل ا�
��س (�


ن ا�د�ون ا�� ا4�&رت وا(�
دت وذ�ك &�د ا�طرح. 


��ر�ف و ���ت إدارة ا����� �.  

� (����=ا8(� � ا�
���� ا�
�د
� إ�� ا�
��س أو إ� �  

  .ا�
&��Q ا�� د�2ت إ�� ا�دا� �ن أ�-�ب ا:
���زات �

�ن ا��د�ون  �
 ��
ؤ.��� أو �0رھ ����د�ر ا��د�ون ا�
�&و��
� أ
�ن ا����� أن �-��ظ &�)

�� @; 2 ��� .ا�
� �زع �2�� إ�� أن ��در -$م  

: �1وز !
�ن ا����� أن ��وم &@ي د2> إ: ( د ا:��ظ��ر �= &-�1 ا��د�ن و�1�ب  �

 .أن �ذ$ر &�� ا�
&�Q ا�ذي د�2= أو أ
ر &د�2= (��=

�دب  ��� 
��$م ا���ده ا�-��ذي ������ع ا��
 ا:1���2 =��&����د�م -���� �����ن ا�����
�و�� أ���

 .&-�ور ا�دا� �ن &�د ا: ���ء 
ن ����� 
�ل ا�
��س

و', ����"� ا7-��"�ع ا	�"ذ�ور �(�"ل ا��7"�د +�*�"ول ا	�"�(ون و�(��", ���"� أ�"�ن 

  .ون ���م ', ا	���م +د��و��م �(*رد�نا	*&�0 و��0ر-# ا	دا3(
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  ا�
��ـّــ
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  من هو المصّفي ؟

�4ص ��و ;� ھ����
�� أو  ا���وال ا��ر$�
���� أ���� ���
��ل ا�Gز�
�راء ا!(��= إ1��د �����

�ر �F�� ون��ن د�
 ��
���) ��
�ر وإ����ء �Fد ا���ن -��وق ( 
 ��
���
ا�;ر$� 
ن ا�����ء 

�ر����� : ���
 <���م  و&��&����ب ا ���ر$�ء -���� أو ا�;�� ا�ور7��2 إ�������م ا���
�= و�����.

�م 2 رأس 
�ل ا�;ر$��
  .ا�;ر(�� أو 
��ھ

  

  أ-$ــ�م 
;�ر$� &�ن 
��ــ ا��ر$ــ�ت 
  و
��ــ ا�;ر$ــ�ت 

  

  ماهي واجبات المصفي ؟

  إ�ــداد ��ف �ـــ�م : أّو7

�ر$� ا�  ���� أو ا�;����� ا��ر$��ن و��) ���
�) ����;$ ����
�ّد ا���� ��������ف &����$ ���


ن���:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ���ظـــ� 

1-  ���
�ن إ(�داد ا�$;�ف ا����م (�ن ا��ر$�� أو ا�;�ر$� ���و�� ا�
 =���إ7ر ا �

 �� ا������= إ�

ور��� ��د�@
��& =����$� Pر����ن �
 ��
�ر �و;) ���
G4ل 4

 .ا�
را.ب

 Kاهلالــك وأمســاء الورثــةا��� 

القاصــــــــــــــــرين وأعمــــــــــــــــارهم 

ومقـــــــــرام  وأمســـــــــاء بقيـــــــــة 

الورثــــة ومنــــاب كــــل واحــــد 

مــــــــــنهم أن تعلــــــــــق األمــــــــــر 

بتصـــــــفية تركـــــــة وإن تعلـــــــق 

األمر بتصفية شـركة فأمسـاء 

الشـــــــــركاء واملســـــــــريين مـــــــــع 

 القانون األساسي للشركة 

جـــــــــردا كـــــــــامال شـــــــــامال 

) ضـــــبط حملـــــف(للرتكـــــة 

أو الشــــــــركة مــــــــع بيـــــــــان 

خمتلف عناصرها بكامل 

  .الدقة

ـــــتحمالت مج ـــــة ال ل

والـــــديون والرهـــــون 

  توااللتزامـــــــــــــــــــــــــــــــا

املتعلقة باملكاسب 

  .املراد تصفيتها 

بيانـا مـدققا عـن التصـرفات 

الوقتيـــة والواقعـــة مـــن تـــاريخ 

الوفـــــــــاة أو التوقـــــــــف عـــــــــن 

التصــرف يف املؤسســة املــراد 

تصــفيتها إىل تــاريخ التعهــد 

 .من طرف املصفى
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��ـّـ ا��ــر$ــ�ت   
  

  من يعّين مصفي التركات  ؟
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  .ذ�ك ���2ن ;��4 أ1 &�� ( �م 
ن �
ن ا�
���ن ا�
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  مصفى  الشركات
تخضع تصـفية الشـركة المنحلـة ألحكـام عقـدها التأسيسـي، مـا لـم يكـن مخالفـا للقواعـد القانونيـة اآلمـرة  -

  .الجاري بها العمل
  من يعين المصفي؟

وط تسمية المصفي فإن هذا األخير يقع تعيينه بقرار في حالة عدم تنصيص العقد التأسيسي على شر  -
  .صادر عن الجلسة العاّمة للشركاء وفقا لشكل الشركة والشروط الواردة بعقدها التأسيسي

إذا لـم يعــين الشــركاء مصـفيا فــإن هــذا األخيـر يقــع تعيينــه بموجـب إذن علــى العريضــة بطلـب مــن كــل  -
  .من يهمه األمر

ركة بموجــب حكـم قضــائي، فـإن المحكمــة تعـين المصــفي أو المصـفين ممــن إذا تـّم التصـريح بحــل الشـ -
نـــوفمبر  11المـــؤرخ فـــي  1997لســـنة  71إتفـــق الشـــركاء عليـــه وٕان تعـــذر ذلـــك فيقـــع وفقــــا للقانــــون عـــدد 

  .والخاص بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصّرفين القضائيين 1997
  :مالحظات

ـــه وفقـــا ألحكـــام مجلـــة المرافعـــات المدنيـــة  إذا عـــّين المصـــفى دون - ـــة الشـــركاء يمكـــن التجـــريح في موافق
  .والتجارية

  .ال يمكن أن تتم تسمية رئيس المؤسسة بصورة إدارية أو قضائية -
  متى يقع تصفية الشركة؟

  :تقع تصفية الشركة في حالة إنحاللها بصورة إرادية أو قضائية

  :إراديا
بإنقضــــاء أو بإنتهــــاء  

جتمــــاعي نشــــاطها اإل
أو هــــــــــــــــــــالك مــــــــــــــــــــا 

  )م ش25الفصل (لها

بوفـــاة أحـــد الشـــركاء 
أو إفالســــــــــــــــــــــــــــــه أو 
إعســـــاره أو الحجـــــر 
ـــــــه أو إنســـــــحابه  علي
عـــــــدا الشـــــــركة ذات 
المسؤولية المحـدودة 
ـــة مـــن أكثـــر  المتكون
مــن شخصــين فإنهــا 
ال تنحــل إذا حصــل 

 141الفصـــل (ذلـــك 
  ).م ش

بقـــــــــــــــــــرار يتخـــــــــــــــــــذه 
الشــــــــــــــــركاء وفــــــــــــــــق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط  الشــــــ
المنصـــــوص عليهـــــا 

تأسيســـــــي بعقـــــــدها ال
  .وذلك قبل القسمة

ــــــــق  بقــــــــرار فــــــــي الحــــــــل وف
ــــة إذا تبــــين  شــــروط األغلبي
أن األمــوال الذاتيــة للشــركة 
ذات المســـــؤولية المحـــــدودة 
أصـــــــــــــبحت دون نصـــــــــــــف 
رأســمالها ويتخــذ القــرار فــي 
ـــــاريخ  أجـــــل شـــــهرين مـــــن ت
ـــــــى الخســـــــائر  ـــــــوف عل الوق
بواســـــــطة الجلســـــــة العاّمـــــــة 

  .الخارقة للعادة

بقـرار فــي الحــل المبكــر 
ــــة تتخــــذه  الجلســــة العاّم

الخارقــة للعـــادة بالنســـبة 
للشــــركات خفيــــة اإلســــم 
وذلــــــك خــــــالل األربعــــــة 
أشــــهر المواليــــة لتــــاريخ 
ــــــــــــــــــى  المصــــــــــــــــــادقة عل
الحســــــــــــــــــابات التـــــــــــــــــــي 
أظهـــــــــــــرت أن أمـــــــــــــوال 
ـــــــــــــــــــركة الذاتيـــــــــــــــــــــة  الشــ
أصـــــبحت دون نصـــــف 
رأس مالهــــــــــــــا نتيجـــــــــــــــة 

  .الخسائر
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 :قضائيا

بمقتضى حكم فـي حـل الشـركة بنـاء 
ء علـى على أسـباب مشـروعه أو بنـا

  . بطالنها

بطلـب مـن كــل شـخص يهمـه األمــر 
إذا أظهــــرت الحســــابات أن األمــــوال 
الذاتيــــــــــة للشــــــــــركة الخفيــــــــــة اإلســــــــــم 
أصــــــبحت دون نصــــــف رأس مالهــــــا 
نتيجـــة الخســـائر ولـــم تــــنعقد الجلســـة 
العامــــة الخارقــــة للعـــــادة فــــي ظـــــرف 
( عـــام مـــن تاريــــخ معاينــــة الخســـائر 

  )م ش 388الفصل 

ر بعــــد بطلــــب مــــن كــــل شــــخص يهمــــه األمــــ
مضي عام من التاريخ الذي أصبح فيه عدد 
المســـاهمين أقـــل مـــن ســـبعة بالنســـبة للشـــركة 
خفيــــــة اإلســــــم ودون أن تحصــــــل تســــــوية أو 
تغييــر فــي شــكل الشــركة بطلــب مــن كــل ذي 

  .مصلحة قبل البت في أصل الدعوى

بطلـب مـن كــل شـخص يهمـه األمــر 
إذا لــم تنعقــد الجلســة العامــة الخارقــة 
للعـــادة فـــي أجـــل شـــهرين مـــن تـــاريخ 
معاينة الخسائر إذا تبّين أن األموال 
الذاتيـــــــــة للشـــــــــركة ذات المســــــــــؤولية 
المحــــــــدودة أصــــــــبحت دون نصــــــــف 
رأس مالها،وللمحكمـــــــــــــة أن تمـــــــــــــنح 
الشركة أجال ال يتجاوز الستة أشهر 

م  142فصـــل ال(لتســـوية وضـــعيتها 
  )ش

بطلـب مـن كــل شـخص يهمـه األمــر 
إذا تجمعـــــت الحصـــــص فـــــي شـــــركة 
األشــخاص والشــركة ذات المســؤولية 
ــــدودة بيــــــد شــــــريك واحــــــد ولـــــــم  المحــ
تتحـــول الشـــركة إلـــى شـــركة شـــخص 
واحـــــد ذات مســـــؤولية محـــــدودة فـــــي 
أجـــل عـــام مـــن تـــاريخ تجمـــع جميــــع 

ـــد واحــــدة  23الفصــل ( الحصـــص بيــ
إنحالل وال يمكـــن التصـــريح بـــ) م ش

الشـــركة إذا وقعـــت تســـوية الوضـــعية 
قبـــل أن تبـــت المحكمـــة إبتـــدائيا فـــي 

  .األصل

عنـــــد تعـــــذر مواصـــــلة المؤسســـــة التـــــي تمـــــر 
بصـــــعوبات إقتصـــــادية لنشـــــاطها أو إحالتهـــــا 
للغير أو كرائها أو إعطائها في نطاق وكالـة 

جديـــد مـــن القـــانون عـــدد  27الفصـــل ( حـــرة 
ــــــــــــــــــــــــي  1999لســــــــــــــــــــــــنة  63 ـــــــــــــــــــــؤرخ ف المـــ
 34مـــــــنقح للقـــــــانون عـــــــدد ال 15/07/1999

 17/04/1995المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  95لســـــــــــنة 
والمتعلّــــــــق بإنقــــــــاذ المؤسســــــــات التــــــــي تمــــــــر 

  .بصعوبات إقتصادية

  
  ماهي شروط مباشرة مصفي الشركات لمهامه؟

إذا عــّين المصــفى وقبــل مهّمتــه فإنــه ال يمكــن لــه أن يباشــر أيــة عمليــة مــن عمليــات التصــفية إّال بعــد  -
  ).م ش 32الفصل (يوما من تاريخ التعيين  15جل التجاري وٕاشهاره في أجل ترسيم قرار تعيينه بالس

إذ لـم يقـم المصـفى مــن تـاريخ علمـه بتعيينـه بترســيم  قـرار حـل الشـركة وقــرار تعيينـه بالسـجل التجــاري  -
  .من مجلة الشركات 49أشهر وبالخطية وفق أحكام الفصل  6فإنه يعاقب بالسجن من شهر إلى 

  

  الشركات؟ماهي مهام مصفي  
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علـى المصــفي بوصــفه الممثــل القــانوني للشـركة أن يســتوفى مالهــا مــن حقــوق ومـا عليهــا مــن ديــون، ولــه 
ســـلطة موســـعة لتحقيـــق األصـــول وخـــالص الـــدائنين وتمثيـــل الشـــركة لـــدى المحـــاكم وتوزيـــع مـــا بقـــي بـــين 

  ).م ش 42صل الف(الشركاء ويجوز له أن ينيب غيره في عمل أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه 

  أعمال التصفية  -/أ

  :جرد أصول الشركة) 1
مــن واجــب المصــفى عنــد مباشــرته لمهمتــه أن يحــرر بمشــاركة المســيرين، قائمــة فــي مــا للشــركة ومــا  -

، وذلك بعد أن يتسّلم دفاتر الشركة ومحرراتها ومسـتنداتها )م ش32الفصل (عليها، تمضي من جميعهم 
  .ورسومها المالية

ن يدعو خالل ثالثة أشهر من تاريخ تعيينه الجلسة العامـة للشـركاء لإلنعقـاد ويعـرض على المصفى أ -
عليها تقريرا حول الوضـعية الماليـة للشـركة والبرنـامج الـذي سـيعمل بمقتضـاه وٕاّال يعـرض نفسـه للمؤاخـذة 

  ).من مجلة الشركات 50الفصل (من المجلة الجنائية  297الجزائية تطبيقا للفصل 
عــوة الجلســة العامــة فــي األجــل المــذكور يحــق لكــل مــن يهمــه األمــر أن يلجــأ إلــى القاضــي وٕاذا لــم يقــع د

  .اإلستعجالي الذي يعين وكيال مكلفا بدعوة الجلسة العامة لإلنعقاد

  :إستيفـاء حقوق الشركة) 2

علــى المصــفى القيــام بكــل اإلجــراءات الالزمــة إلســتيفاء حقــوق الشــركة ويــدخل فــي ذلــك مقاضــاة مــدينيها 
  .نفيذ عليهم وفصل ما لها من نواز لها وٕاتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة لهذه الحقوق بسائر الوجوهوالت

ويمكــن للمصــفى مواصــلة تنفيــذ العقــود المبرمــة ســابقا وٕابــرام عقــود أخــرى إذا إســتوجبت ظــروف التصــفية 
  ).م ش 42الفصل (ذلك 

  :وفـاء ديون الشركة) 3

جميــع ديونهــا، بدايــة مــن تــاريخ نشــر قــرار حــل الشــركة بالرائــد  يترتــب عــن إنحــالل الشــركة حلــول أجــل -
الرســمي، وتعلــق فــي فتــرة التصــفية كــل أعمــال التنفيــذ لألحكــام الصــادرة ضــد الشــركة التــي هــي بصــدد 

  .التصفية وتضمن المبالغ المقضى بها كديون على الشركة مع ما لها من إمتيازات
حقــوق فــي ذمتهــا وينشــر اإلعالنــات الالزمــة لــدعوة  يتــولى المصــفى حصــر دائنــي الشــركة ومــالهم مــن -

  .جميع دائني الشركة إلى التقدم بمستنداتهم
  
  
  
  
  :يتولى المصفى خالص دائني الشركة في ديونهم بتوزيع األموال المتوفرة عليهم -
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لمــن كــان ديــنهم قــد حــل قبــل 
إنقضـــــــــاء الشـــــــــركة أو أثنـــــــــاء 
التصــــفية يــــتم توزيــــع األمــــوال 

رتــبهم،  المتــوفرة علــيهم حســب
وٕاذا تساوى الـدائنون فـي رتبـة 
واحــــــــــــدة وكــــــــــــان محصــــــــــــول 
التصــفية غيــر كــاف لخــالص 
جميــع ديــونهم خالصــا كــامال 
يتحاصــــــــــون حســــــــــب نســــــــــب 
ديونهم بـنفس الدرجـة والمبـالغ 

  .العائدة لهم
ومــن أنجــر لــه حــق مــن دائــن 


  ممتـاز حــل محلــه����/ "���
B%���.  

إذا تـــــــــــأخر دائـــــــــــن 
وكــــــان دينــــــه ثابتــــــا 
ومحــــــــــّدد المقــــــــــدار 

ــــؤم ــــه ي ــــى ذمت ن عل
ـــــــــك بصـــــــــندوق  وذل

  .األمائن والودائع

أمـــا الـــديون التـــي لـــم تحـــل 
بعد فال تحل بالتصفية بـل 
تبقــى علــى آجالهــا ويتــولى 
ــــــالغ  المصــــــفى وضــــــع المب
الكافية لقضاء تلـك الـديون 
بمحـــل مـــأمون حتـــى تحـــل 

  .الديون فيوفى بها

وبالنســــــــــبة للــــــــــديون 
المتنــازع فيهــا يقطــع 
لهـــــــا المصـــــــفى مـــــــا 
يفــــــي بهــــــا ويضــــــعه 

ي مكــــــــان أمــــــــين فــــــــ
  .حتى يحسم النزاع

وقــــــــد يكــــــــون أحــــــــد 
الشــــــــــــــركاء دائنــــــــــــــا 
للشـــــركة بمـــــا أنفقـــــه 
مــــن مالــــه الخــــاص 
لمصـــــــلحة الشـــــــركة 
فعلـــى المصـــفى أن 
يفـــــي هـــــذا الشـــــريك 
حقوقـــه شـــأنه شــــأن 
ـــــــــــــــــي  ســـــــــــــــــائر دائن

  .الشركة

  
ين يجب على المصفى إشهار قرار التوزيع في شكل بالغ بالرائد الرسمي للجمهوريـة التونسـية وبجريـدت -

يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية ويمكن لكل من يهمه األمر أن يقوم باإلعتراض في أجـل تسـعين 
يوما بداية من تاريخ آخر إعالن، وذلك باللجوء إلى القاضي اإلسـتعجالي الـذي ينظـر فـي صـحة عمليـة 

  .التوزيع
  .وال يمكن إتمام التوزيع قبل إنتهاء مدة اإلعتراض -
  

  :�ــــــ����
إذا لــم تكــن أمــوال الشــركة كافيــة لوفــاء الــديون المســتحقة عليهــا يتــولى المصــفي مطالبــة الشـــركاء  :أوال

  .بالمبالغ الالزمة للوفاء بالديون
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 50

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 

للمصــفي اللجــوء إلــى اإلســتقراض وتعميــر ذمتــه بغيــر ذلــك مــن الوجــوه ولــو بالكمبيــال وتحويــل  :������ـ�
الت ونحوها مما يحول كما له أن يطلب اإلمهال في دفع الدين كما له اإلحالـة علـى غيـره وقبـول الكمبيا

اإلحالة ورهـن أمـوال الشـركة كمـا يجـوز لـه إنابـة غيـره فـي عمـل و أعمـال معينـة وعليـه بالتـالي مسـؤولية 
  .من أنابه

  :ليس للمصفي :���ـ��
  .إجراء التحكيم أو تسليم توثقه أو التبرع •
 .ي معامالت جديدة إال بإذن خاص أو بقدر ما لزم إلتمام األعمال الجاريةالشروع ف •

مخالفة ما قررته الجلسة العامة للشركاء فيما يتعّلق بإدارة الشـركة والتصـّرف فيهـا وٕاحالـة مـا لهـا  •
 .من ممتلكات

ي عنـد إّال أنه يمكنه إجراء الصلح بعد الحصول على إذن صريح في ذلك من هياكل المداولـة أو القاضـ
  .اإلقتضاء

����للمصــفي عنــدما يتبــّين لديــه أّن أمــوال الشــركة ال يمكــن أن تغطــي الــديون التــي عليهــا أن يقــوم  :را�
  .بالتصريح بذلك لدى كتابة المحكمة

  :بيع أموال الشركة) 4

  :للمصفي أن يبيع مال الشركة

  
  

 
  :�ـ����

���L8>1$ �6ع ا� ��A�ء د���Lأو ���6ا ( إذا ��ن :�0 ا��+A8 ل �� أو��9�8�0 8�K�8�J (9 رأس ا�P.  


  وإذا :K�+A8 .D :9 ا�ـ7�
  

 9��) B��8�J� ���) ء ���� 7���8ر�����L���0 ����8� ا�: K�8���J) زع����
���1Sا�   .  

وٕاذا كان عقارا ال تتيسر قسمته فعلى يد المحكمـة 
 .بدائرة البيوعات العقارية

� 9) T��J) إذا ��ن"J0Aاد ا�.���8 ���Lوأدوات ا� 
0. 
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تصــّرفات المصــفي المتعّلقــة بالتفويــت فــي المكاســب عقــارا كــان أو منقــوال تخضــع إلذن القاضــي المراقــب 
  ).11/11/1997المؤرخ في  97لسنة  71من القانون عدد  9الفصل (

  :إحالة أصول الشركة  ) 4
  :للمصفى أن يبيع أصول الشركة -

إذا كـــان منقـــوال مـــن ســـلع وأدوات 
  .الشركة بالمزاد العلني

ــــــالمزاد إ ذا كــــــان أصــــــال تجاريــــــا ب
ـــــــــة  ـــــــــق أحكـــــــــام المجل ــــــي وف ـــ العلن

  .التجارية

إذا كــــان عقــــارا ال يتســــير قســــمته 
فعلى يد المحكمة بدائرة البيوعات 

  .العقارية
  

�����:  
�تصــرفات المصــفى المتعّلقــة بالتفويــت فــي المكاســب عقــارا كــان أو منقــوال تخضــع إلذن القاضـــي  :أو

لعمومية التي تساهم الدولة في رأس مالها فهي تخضـع لقـرار الـوزير األول المراقب بإستثناء المؤسسات ا
لسنة  9بعد أخذ رأي لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وٕاعادة هيكلتها طبق القانون عدد 

  .المعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية 01/02/1989المؤرخ في  1989

ول الشـركة أو المسـاهمة بهـا فـي شـركة أخـرى الحصـول علـى على المصفى قبـل إحالـة جميـع أصـ:�����
  ).من مجلة الشركات 35الفصل (ترخيص في ذلك في الجلسة العامة للشركاء 

تكــون اإلحالــة باطلــة بطالنــا مطلقــا لكــل أصــول الشــركة أو لبعضــها لفائــدة المصــفى أو لقرينــه أو  :�������
مــن  34الفصــل (باشــرة أو غيــر مباشــرة ألصــوله أو لفروعــه أو لكــل شــخص معنــوي لــه فيــه مصــلحة م

  ).مجلة الشركات
��يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية المصـفى الـذي يحيـل كـل أصـول الشـركة التـي فـي  :را�

  . من مجلة الشركات 35و 34حالة تصفية أو بعضها مخالفا الفصلين 

  : حق الشركاء في مراقبة أعمال التصفية) 5

  . عن الشركاء يجب أن يقدم لهم حسابا عن أعمال التصفية التي قام بهاباعتبار أن المصفي وكيال �
وٕاذا طلب أحد الشركاء أثناء التصفية أن يحصل على معلومـات عـن إجـراءات التصـفية وجـب علـى  �

المصـــفي أن يوافيـــه بمعلومـــات كافيـــة عـــن ذلـــك وأن يضـــع تحـــت تصـــرفه الـــدفاتر واألوراق والمســـتندات 
  .الخاصة بأعمال التصفية

  .على المصفي تقديم حسابه وٕاعادة المال المقبوض عن طريق نيابته �
كما عليه عند نهاية التصفية أن يحرر تقييدا وميزانـا شـامال لمـا للشـركة ومـا عليهـا ملخصـا فيـه كـل  �

  .ما أجراه من التصرفات وما نتج عن ذلك في آخر األمر
مــؤتمن يعينــه المجلــس جميــع الــدفاتر  كمــا عليــه أن يخضــع فــي مكتبــه كتابــة المجلــس أو فــي محــل �

والمحررات والحجج المتعّلقة بالشركة في صورة ما إذا لم يعين الشركاء مـن تسـلم لـه تلـك المكاتيـب التـي 
ســنة مــن تــاريخ تأمينهــا ويحــق لــذوي الشــأن ولــورثتهم أو خلفــائهم فــي الحقــوق أو  15يلــزم حفظهــا مــدة 
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ا ويلخصــوا مــا بــه الحاجــة منهــا ويستتنســخوها ولــو علــى يــد للمصــفين أن يراجعــوا المســتندات ويــدققوا فيهــ
  .العدول

  :توزيع الصافي من مال الشركة على الشركاء/ ب
إذا تمـت تصــفية أمـوال الشــركة علــى الوجـه الســابق بيانــه إنتهـت الشخصــية المعنويــة للشـركة التــي كانــت 

  .خصية نهائياقائمة مؤقتا في الحدود الالزمة للتصفية فبإنتهاء التصفية تنعدم الش
ومـن ثــّم فــإن المــال الـذي يتبقــى وهــو صــافي مــال الشـركة بعــد وفــاء ديونهــا يصـبح ملكــا شــائعا بــين كافــة 
الشركاء كل منهم بحسب نصيبه سواء شمل هذا المال أعيانا معينة بالذات أو لم يشمل إال نقدا بإعتبار 

  .ى نقودوأن المصفي قد قام ببيع منقوالت الشركة وعقاراتها لتحويلها إل
  

فيتــولى المصــفي توزيــع المــال الصــافي علــى الشــركاء بتخصــيص كــل مــنهم بمــا يعــادل قيمــة حصــته فــي 
  :رأس المال

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  

  

  :ختم أعمال التصفية) 6

يــدعو المصــفى الجلســة العامــة للشــركاء حتــى تتأكــد مــن خــتم أعمــال التصــفية وللمصــادقة علــى الحســاب 
 49الفصـل (أشـهر  6صرف واإل يعـرض نفسـه للعقـاب بالسـجن مـن شـهر إلـى النهائي وٕاعطائه إبراء الت

  ).من م ش
وٕاذا لـــم تتـــول الجلســـة العامـــة المداولـــة فـــي ظـــرف شـــهرين بدايـــة مـــن تـــاريخ أعمـــال التصـــفية أو رفضـــت 
المصــادقة علــى الحســاب النهــائي للتصــفية فإنــه يمكــن للمصــفي أو لكــل مــن يهمــه األمــر أن يلجــأ إلــى 

  .ة للحصول على قرار في المصادقة على الحساب المذكورالمحكمة المختص
  
  

وال يعــارض الغيــر بقــرار خــتم التصــفية والمصــادقة علــى الحســاب النهــائي إال بدايــة مــن اليــوم الــذي يلــي 
  .إشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري

  :مالحظة

 U7 ذ�����A8 ء"��� �����Lذا ���8" (��9 (���ل ا�C���
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م التصفية بالرائد الرسمي وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية في أجل على المصفى إشهار خت -
  ).من مجلة الشركات 48الفصل (الخمسة أيام التي تلي ترسيم ختم التصفية بالسجل التجاري 

على المصفى عند إنتهاء أعمال التصفية وتقديم حسـاباته أن يـودع بكتابـة المحكمـة اإلبتدائيـة الكـائن  -
ا المقر اإلجتماعي للشركة المنحلة أو في محـل مـؤتمن تعينـه المحكمـة جميـع الـدفاتر والمحـررات بدائرته

والحجــج المتعّلقــة بالشــركة إذ لــم يعــين لــه أغلــب الشــركاء مــن تســلم لــه تلــك الوثــائق، ويلــزم حفظهــا مــدة 
  .ثالث سنوات من تاريخ إيداعها

  :إنتهاء مهمة المصفى

  :تنتهي مهمة المصفي

ة واحــدة عــن تعيينــه، وفــي صــورة عــدم إتمــام عمليــة التصــفية قبــل إنقضــاء هــذه المــدة يجــب بمـرور ســن -
على المصفى أن يقدم  تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية كما يقترح آجاال جديدة إلنجاز 

اء وعنـد ذلك، ويمكن أن تجدد مدة وكالته مرة واحدة ولنفس المدة بموجب قرارا عن الجلسة العامـة للشـرك
  .اإلقتضاء بموجب قرار صادر عن القاضي اإلستعجالي

  .بختم أعمال التصفية -
بعزلـــه أو تعويضـــه ســـواء بقـــرار صـــادر عـــن الجلســـة العامـــة للشـــركاء فـــي حالـــة عـــدم تنصـــيص العقـــد  -

  .التأسيسي على شروط العزل والتعويض أو بموجب إذن على عريضة بطلب من كل من يهمه األمر
  .ليسه أو التحجير عليه أو تخّليه أو عجزه عن القيام بتلك المأموريةبوفاته أو تف -

  :مالحظة

يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثالثة أعوام وبخطية المصفى الذي يستعمل عمـدا أمـوال الشـركة التـي 
هي في حالة تصفية أو يسـتغل سـمعتها فيمـا هـو مخـالف لمصـلحتها لغايـات شخصـية، أو قصـد محابـاة 

  . شركة يهمه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخلمؤسسة أو 
        


