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 مقدمة:

   مفيـو االفالس:
االفالس ىو عبارة عف الحالة القانونية التي ينتيي الييا تاجر متوقف عف دفع ديونو،   

أو ىو طريق لمتنفيذ الجماعي عمى أمواؿ المديف التاجرالذي توقف عف سداد ديونو في 
ميعاد استحقاقيا، مما يؤدي الى تصفية أموالو وبيعيا تمييدا لتوزيع ثمنيا عمى جماعة 

.دائنيو قسمة غرماء   
وقد عرؼ ىذا النظاـ منذ القدـ وفي أغمب االنظمة التي عرفتيا البشرية:     

ظيرت فكرة اإلفالس منذ أقدـ العصور ولـ تغفميا قواعد القانوف الروماني ثـ  بحيث   
تغير المقصود مف ىذه الفكرة مع مضي الزمف حتى صارت إلى ماىي عميو اآلف، واختمف 

ت بحسب االتجاىات المختمفة وميما يكف في اختالؼ تنظيـ اإلفالس في شتى التشريعا
التشريعات فمف المقرر أنيا تتفق جميعا في الخطوط الرئيسية التي توضح معالـ اإلفالس 
أىميا توقيع الحجز الشامل عمى أمواؿ المفمس وحرمانو مف التصرؼ فييا إضرارا بدائنيو 

الناتجة عنيا بيف الدائنيف قسمة وتصفية ىذه األمواؿ تصفية جماعية بقصد قسمة المبالغ 
 .غرماء

 اإلفالس في القانوف الروماني :أوال

عشر الروماني العالقة بين المقرض والمقترض  في األصل نظم قانون األلواح اإلثني      
يوم المطالبة بمبمغ القرض وأن يقبض  03في عقد القرض بحيث يجوز لممقرض بعد مضي 

عمى المدين إذا لم يوف بما عميو من دين، ويصبح المدين رقيق لمدائن يحق لو حبسو لحين 
أو قتمو إن لم يتيسر لو ذلك، استيفاء دينو أو تأخيره لمحصول عمى أجرتو، كما يكون لو بيعو 

ن تعدد الدائنون كان ليم إقتسام الثمن الناتج عن بيع المدين أو إقتسام أشالئو عند قتمو،  وا 
واسترقاق المدين كان الخطوة األولى في سبيل الحصول عمى ما يكون لديو من مال. إذ متى 

لسيده، وبذلك يتمكن  أصبح المدين عبدا لمدائن فالقاعدة أن العبد وما ممكت يداه ممكا
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الدائنون من اقتسام أموالو بنسبة ديونيم، والظاىر من ذلك أن استيالء الدائنين عمى شخص 
المدين كان ضروريا لموصول إلى مالو، ولذلك فكر الرومان في طريق آخر لموصول إلى 
 مال المدين دون التنكيل بو فاستعاضوا القبض عمى شخص المدين بعقد يبرم بين المدين
ودائنيو يقرر ليم بمقتضاه التنازل عن أموالو في مقابل ما عميو من ديون ليم، فإذا امتنع 
المدين عن إجراء ىذا التنازل كان لدائنيو طمب حبسو من أجل إكراىو عمى ذلك. كذلك كان 
لمدائنين طمب حبسو فإذا لم يكن لديو مال يتنازل عنو ألنو يكون قد دلس عمييم، وارتكب 

تعامل معيم وىو يعمم أن ليس عنده مال يفي منو حقوقيم، غير أن الحبس في  غشا عندما
ىذه الحالة بمثابة عقوبة لممدين عمى تقصيره عمى أمواليم، وبذلك اتجو النظر إلى أموال 
ن كان البد من تدخل المدين لتمكين الدائنين من التنفيذ عمى أموالو   المدين دون شخصو وا 

 .بطريقة عقد التنازل

ثم تطور بعد ذلك بفضل تدخل البريتور لقصد الضمان العام لمدائنين عمى أموال المدين     
دون شخصو واالعتراف لمدائنين بالتنفيذ مباشرة عمى ىذه األموال دون حاجة إلى إرضاء 
المدين أو القبض عميو كما كان الحال من قبل وىو ال يكون التنفيذ بمعرفة كل دائن عمى 

ر الدائنون وكيال عنيم يتولى وضع اليد عمى جميع أموال المدين لمصمحتيم حده ولكن يختا
 . جميعا، ثم يقوم ىذا الوكيل ببيع ىذه األموال وتوزيع ثمنيا عمى الدائنين قسمة غرماء

وكان بيع أموال المدين يحصل أول األمر جممة واحدة ثم تعدل الوضع بحيث أصبح لمدائنين 
واحدة أو بالتجزئة، ومع ذلك استثنيت الحالة التي يكون فييا  طمب بيع أموال المدين جممة

المدين حسن النية سيء الحظ حيث أوجب القانون أن يكون البيع بالتجزئة حتى ال تتأثر 
سمعة المدين بسبب إجراء البيع جممة، ظير من ذلك أن القانون الروماني رسم الخطوات 

مى جميع أموال المدين لحساب جميع دائنيو العامة لنظام اإلفالس عندما قرر وضع اليد ع
ثم إدارة ىذه األموال وبيعيا بواسطة وكيل عن الدائنين يتولى توزيع ثمنيا عمييم قسمة 
غرماء، ومع ذلك لم يكن القانون الروماني يعرف بعض أنظمة اإلفالس الجوىرية. فمم يكن 
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مى أموالو إال إذا أثبت الدائن يستطيع إبطال تصرفات المدين السابقة عمى وضع اليد ع
التواطؤ بين المفمس ومن حصل لو التصرف أي عن طريق الدعوى البوليصية، فمم تنشأ في 
القانون الروماني نظرية إبطال التصرفات الحاصمة من المفمس فترة الريبة كذلك لم يعرف 

نيو عمى القانون الروماني نظام الصمح القضائي الذي يجيز لممدين التصالح مع أغمبية دائ
التنازل لو عن جزء من الدين أو عمى منحو أجال لموفاء أو عمى األمرين معا، وعن القانون 

 .الروماني أخذ المشرع الفرنسي وعن ىذا األخير أخذ بيا التشريع الجزائري والمصري 

  اإلفالس في القروف الوسطى ثانيا:

لما ظيرت المدن اإليطالية في القرون الوسطى اىتمت بالتراث الذي ورثتو عن القانون     
الروماني وسارت قدما في سبيل تطور األنظمة القانونية وازدىارىا، فعرفت نظام الصمح 
القضائي وتحدد المراد من فترة الريبة وأحكاميا وقد انتقمت األحكام السائدة في المدن 

ا بسبب االتصال بينيا ويتركز ىذا االتصال عمى مدينة ليون، حيث كان اإليطالية إلى فرنس
يجتمع التجار الوافدون إلى فرنسا من الخارج. ثم أصدر لويس الرابع عشر األمر الممكي عام 

الخاص بتنظيم أحكام التجارة البرية وقد ظير فيو تقنيين ألىم قواعد اإلفالس التي  3760
وفي مدينة ليون، فمما حان وضع المجموعة التجارية في فرنسا انتشرت في المدن اإليطالية 

أعيد النظر في القواعد التي كانت سارية لسد ما بيا من نقص وأىم ما نصت  3036سنة 
 عميو المجموعة التجارية ىو وجوب أن يتضمن حكم اإلفالس األمر بحبس المفمس وبوضعو 

 .تحت المراقبة

ولم يمض وقت طويل عمى وضع المجموعة المذكورة حتى ظيرت األحكام التي تضمنتيا    
الذي اىتم  3000معقدة وكثيرة الكمفة لذلك أعيد النظر في قواعد اإلفالس وصدر قانون 
عن دعاية المفمس  بتنشيط إجراءات اإلفالس واإلقالل من النفقات التي كان يتطمبيا فضال

 .والرفق بو
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 3080المشرع الفرنسي عمى ىذا النظام جممة تعديالت وأخصيا قانون عام ثم أدخل     
الخاص بتنظيم التصفية القضائية رعاية المدين حسن النية سيء الحظ، ىذا النظام ييدف 
في مجموعو إلى تطبيق قواعد اإلفالس فيما عدا ما كان منيا خاصا برفع يد المدين عن 

ت يده وتعين المحكمة مصفيا معاونة المدين في ىذه إدارة أموالو إذ تظل ىذه األموال تح
اإلدارة وتنتيي التصفية القضائية بالصمح أو باإلقفال لعدم كفاية أموال المدين أو التحويل 

 الى التفميسة

بعض المراسيم بقوانين خاصة بتبسيط  3801وكذلك أصدر المشرع الفرنسي في سنة    
ركات، وقد نقل المشرع المصري أحكام التشريع إجراءات إفالس وتنظيم قواعد إفالس الش

 .3000الفرنسي والتعديالت التي طرأت حتى صدور المجموعة التجارية المصرية سنة 
واإلفالس في نظر كل من التشريعين المصري والفرنسي نظام تجاري ال يسري عمى غير    

قياء في فرنسا ومصر التجار من األشخاص المدنيين وغير أن ىذا االتجاه لم يرق لبعض الف
القانون الخاص بالتسوية القضائية تصفية األموال وقد رأى  3878لذلك صدر في فرنسا عام 

فيو المشرع أنو ال محل لمتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية من ناحية 
 .والجمعيات

وحدىم أما  أما في مصر فقد بقي التشريع عمى حالو فاإلفالس نظام قاصر عمى التجار   
 المستحقة  بديونو  غير التجار فيجوز شير إعساره متى أصبحت حقوقو غير كافية لموفاء 

 .وسترى عندئذ األحكام الواردة بالقانون المدنياالداء 
وقد بقيت جميع ىذه القوانين نافذة حتى الثورة الفرنسية ونالحظ أن القواعد التي تضمنتيا    

في الفصل الخاص بالتجارة  3768ط إال أن ورودىا في قانون لم تكن خاصة بفئة التجار فق
 .جعل االجتياد القضائي يميل إلى تطبيق نظام اإلفالس عمى التجارة فقط
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 :اإلفالس في الشريعة اإلسالمية ثالثا:
لما ظير اإلسالم احتوت شريعتو عمى كثير من القوانين التي تنظم العالقة بين الدائنين     

والمدين الذي يتخمف عن الوفاء بما عميو من ديون وتيدف ىذه األحكام إلى الحجز عمى 
المدين وبيع ما لو وتقسيم ثمن ذلك بين الدائنين قسمة غرماء وبذلك ال يتاح لممدين التصرف 

رارا بالدائنين أو ضحاياه بعضيم عمى حساب البعض اآلخر ولكن لم تجز في أموالو إض
ن كان بعض  الشريعة اإلسالمية لمدائن استرقاق المدين كما كان في القانون الروماني وا 
الفقياء المسممين قد أجاز حبس المدين فترة قصيرة بحكم من القاضي بناء عمى طمب الدائن 

 إلى أن ذىب  يخفيو عن الدائنين عمى أن بعض الفقياء إذا خيف من أن يكون لممدين مال 
 .حبس المدين ىو بمثابة عقوبة لعدم الوفاء بما عميو لمدائن

وميما يكن من أمر فإن حبس المدين لم يكن يستتبع تعذيبو أو إرىاقو والقسوة بو ومتى    
وال يمكن التنفيذ انتيت مدة الحبس لم يكن لمدائنين شأن بالمدين ومطاردتو إال إذا ظيرت أم

 .عمييا حتى ال تتاح لو فرصة التصرف فييا إضرارا بيم
 شروط شير اإلفالس والتسوية القضائية:المبحث األوؿ     

يشترط لشير اإلفالس والتسوية القضائية شرطاف موضوعياف ىما صفة التاجر     
القضائيةوالتوقف عف الدفع ، وشرط شكمي ىو صدور حكـ بشير اإلفالس أو التسوية  . 

 المطمب األوؿ : الشروط الموضوعية لشير اإلفالس والتسوية القضائية.
 

عمى أنو يمـز لشير اإلفالس أو التسوية قانوف تجاري جزائري ، 215نصت المادة     
معنويا خاضعا لمقانوف الخاص مف  طبيعيا أو القضائية أف يكوف المديف تاجرا شخصا

.جية، وأف يتوقف عف الدفع مف جية أخرى   
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 الفرع األوؿ : صفة التاجر
اإلفالس و التسوية القضائية ىما نظاماف تجارياف و بالتالي يستمـز لقياميا توافر صفة   

فإف  ،جت ،ؽ 215التاجر في الفرد المتوقف عف الدفع. إال أنو بالرجوع لنص المادة 
ف في القانوف الجزائري يمكف أف يطبقا عمى غير التجار و ىذا ما سيأتي بيانو مفينظامال  

نوي مع  خالؿ التمييز بيف حالة ما إذا كاف المتوقف عف الدفع شخصا طبيعيا أو شخصا   
  :أوال: الشخص الطبيعي

 األعماؿ  إذا كاف المديف شخصا طبيعيا فيجب أف يتمتع بصفة التاجر أي أف يمارس    
،ويقصد بذلؾ القياـ باالعماؿ التجارية بصفة التجارية و يجعل منيا مينة معتادة لو

وتكوف التجارة مصدر رزقو، أما المعتاد أو  محترفامستمرة منتظمة ودائمة حتى يعتبر 
 الذي يقـو عرضا باالعماؿ التجارية فال يعتبر تاجرا.

لمقياـ باالعماؿ التجارية ،أي لو  أىالر اضافة الى شرط االحراؼ يجب اف يكوف التاج  
سنة  19القدرة و الصالحية لمقياـ بيذه االعماؿ،ويقصد بذلؾ اف يكوف بالغا سف الرشد 

ميالدية كاممة و متمتعا بكل قواه العقمية و الجسمية، بحيث ال نمكف لممجنوف وال المعتوه 
 باالعماؿ التجارية.وال السفيو و حتى )الطاعف في السف بقرار طبي( القياـ 

 سؤاؿ: ىل اآلثار ىي نفسيا في حالة إفالس الحرفي والتاجر؟
 و بالنسبة لمحرفي و إف كاف غير تاجر إال أنو يخضع لإلفالس والتسوية  :الحرفي  -     

 37القضائية إذا مارس بجانب نشاطو الحرفي نشاطا تجاريا بصورة معتادة ذلؾ أف المادة 
لمحرفي أدرجت اإلفالس و التسوية القضائية ضمف حاالت الشطب مف القانوف األساسي 

مف نفس األمر  32مف سجل الصناعة التقميدية و الحرؼ، و يؤكد ذلؾ ما جاء في المادة 
بأف لمحرفييف القدرة عمى ممارسة نشاط تجاري ثانوي مرتبط بنشاطيـ الرئيسي دوف أف 

 .يكونوا ممزميف بالتسجيل في السجل التجاري 

     :أما القاصر - .

أو االـ عند غياب  ،مف واليو ليو أالب فنميز بيف القاصر الذي يمارس التجارة بإذف       
ىذال االخير أو مف مجمس العائمة المتكوف مف أعضاء مف عائمة االـ وأعضاء مف عائمة 

أي أنو مرشد لممارسة  االب او مف القاضي وفي كل الحاالت يصادؽ عميو القاضي،
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 أما ة و يمكف شير إفالسو ما داـ يعامل كمف بمغ سف الرشد في إدارة تجارتو، التجار 
مف القاضي فال يمكف شير إفالسو لنقص أىميتو  إذفالقاصر الذي يمارس التجارة دوف 

 أو انعداميا. 
وال يمكف ىنا االعتماد عمى الظاىر العتباره تاجرا يمكف شير إفالسو أو افتتاح إجراءات 

 ضده.ائية التسوية القض
 شير اإلفالس أو التسوية القضائية بالنسبة لمممنوعيف مف ممارسة التجارة : -

والممنوعوف مف ممارسة التجارة كالمحاميف والموظفيف والقضاة يمكف شير إفالسيـ أو 
إعالف إجراءات التسوية القضائية في حقيـ، ألف الخطر، المفروض عمييـ ال يمنعيـ مف 

 .اكتساب صفة التاجر و إف كاف يعرضيـ لعقوبات تأديبية

 رة باسـ مستعار: شير اإلفالس أو التسوية القضائية لمممارسيف لمتجا -
يعمل لحساب غيره و يظير أماـ الغير أنو التاجر الذي  الشخص  معناه    

الحقيقي،فيمكف شير إفالسو، كونو يتمتع بصفة التاجر لظيوره بمظير التاجر و تعاممو 
مع الغير و كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمشخص المستتر فيعتبر تاجرا و يشير إفالسو. و بثبوت 

بيف التاجر المستتر و التاجر الظاىر فإف المحكمة تطبق عمى كمييما  االتفاؽ القائـ
 .اإلفالس و التسوية القضائية

: فالتاجر الذي اعتزؿ شير اإلفالس أو التسوية القضائية لمتاجر المعتزؿ لمتجارة -
التجارة يمكف شير إفالسو شريطة التحقق مف توافر شروط اإلفالس أو التسوية القضائية 

فإف شير ج  ،ت،ؽ  220الذي كاف يتمتع فيو بصفة التاجر، وبالرجوع لممادة  في الوقت
اإلفالس أو التسوية القضائية يمكف أف يطمب خالؿ السنة الموالية لشطب المديف مف 

 .سجل التجارة في حالة ما إذا كاف التوقف عف الدفع سابقا ليذا القيد
و نفس الحكـ بالنسبة لمشريؾ المتضامف المتمتع بصفة التاجر والذي يفقدىا بانسحابو 
مف الشركة فيمكف طمب اإلفالس أو التسوية القضائية خالؿ عاـ مف قيد انسحابو مف 

 ،ج.ؽ ت 2/ 220السجل التجاري ،طالما كانت حالة التوقف عف الدفع سابقة لمقيد وىذا طبقا لممادة 

: يمكف شير إفالس التاجر بعد أو التسوية القضائية بعد موت التاجرشير اإلفالس -
وفاتو شريطة أف تكوف الوفاة خالؿ فترة التوقف عف الدفع، و أف يكوف طمب شير 
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اإلفالس أو شير المحكمة لو تمقائيا خالؿ العاـ الموالي لتاريخ الوفاة و بمرور مدة السنة 
ـ طمب شير اإلفالس أو افتتاح التسوية فإنو يسقط الحق في إشيار إفالسو .و يقد

 .القضائية مف أحد ورثتو أو يطمب مف أحد الدائنيف و قد تبت فيو المحكمة تمقائيا
و نذىب مع ىذا القوؿ إلى أف ممارسة الورثة مباشرة لتجارة والدىـ قبل مرور مدة السنة 

 .تمزميـ بتسديد الديوف تحت طائمة شير إفالسيـ الشخصي

 ،ج،ؽ.ت 224نصت المادة : س أو التسوية القضائية لمديري الشركاتشير اإلفال -
عمى أنو في حالة شير اإلفالس أو التسوية القضائية لشخص معنوي فيستتبع ذلؾ بشير 
إفالس أو افتتاح التسوية القضائية لممدير القانوني أو الواقعي ، الظاىري أو الباطني 

 :لمشركة سواء كاف مأجورا أـ ال و ذلؾ في الحاالت التالية

جارية أو تصرؼ في أمواؿ الشركة كما إذا قاـ المدير بتصرفات لمصمحتو و بأعماؿ ت-1
 .لو كانت أموالو الخاصة

لمصمحتو الخاصة بشكل يؤدي حتما إلى توقف  صإذا قاـ المدير باستغالؿ خا - 2
الشخص المعنوي عف الدفع. وفي ىذه الحالة فإف شير اإلفالس أو التسوية القضائية 

ذلؾ بصفة مطمقة بغض  يشمل إضافة لمديوف الشخصية لممدير ديوف الشخص المعنوي،و
 .النظر عف نوع الشركة

إذا كانت صفة التاجر شرطا لزومو مطمق بالنسبة لمشخص : الشخص المعنوي  –ثانيا 
ؽ.ت  215الطبيعي فإف األمر يختمف بالنسبة لمشخص المعنوي ، حيث نصت المادة 

 عمى أف نظامي اإلفالس و التسوية القضائية يطبقاف عمى الشخص المعنوي الخاضع
لمقانوف الخاص و لو لـ يكف تاجرا، األمر الذي يستمـز بياف المقصود مف الشخص 
 .المعنوي الخاضع لمقانوف الخاص بشكل عاـ تاجرا كاف أو غير تاجر

ؽ.ت فإف  217و  215طبقا لنص المادتيف  : األشخاص المعنوية العامة-1   
تخضع ألحكاـ اإلفالس أو  األشخاص المعنوية العامة كالدولة و الوالية و البمدية ال

التسوية القضائية إذا مارست األعماؿ التجارية فيي ال تكتسب صفة التاجر و ال تمتـز 
بمسؾ الدفاتر التجارية و ال بالتسجيل في السجل التجاري، و إف كانت أعماليا تخضع 
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 ألحكاـ القانوف التجاري. فاألشخاص المعنوية العامة ميسورة دائما و ال تخضع لطرؽ 
التنفيذ التي يخضع ليا األفراد إال أف التساؤؿ يطرح بالنسبة لمحالة التي تمجأ فييا الدولة 

  .لخمق أداة قانونية تقوـ بنشاط صناعي أو تجاري لحسابيا
يرى جانب مف الفقو وجوب التمييز بيف نوعيف مف الشركات العمومية، األوؿ يخص    

إنيا تخضع لإلفالس التجاري سواء كانت الشركات التي ليا استقاللية في التسيير ف
شركات وطنية أو محمية. و النوع الثاني يخص الشركات العمومية غير المستقمة سواء 
كانت وطنية أو محمية، و التي ال تخضع لإلفالس. التجاري الرتباط نشاطيا بتنفيذ خطة 

  .اقتصادية لمدولة، ثـ أف رأسماليا و ذمتيا المالية مف أمواؿ الدولة
منو ،  03في المادة  3و بالرجوع لمقانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية 

نجد أف ىذه المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عمييا قواعد القانوف 
منو عمى تمتعيا باألىمية القانونية  7التجاري إال إذا وجد نص خاص، كما نصت المادة 

 رة و األحكاـ التشريعية المعموؿ بيا في مجاؿ االلتزامات المدنية الكاممة طبقا لقواعد التجا
 .و التجارية

منو عمى قابمية أمواؿ المؤسسات االقتصادية لمتنازؿ و التصرؼ  20كما أكدت المادة    
فييا و حجزىا حسب القواعد المعموؿ بيا في القانوف التجاري باستثناء األصوؿ الصافية 

الرأسماؿ التأسيسي لممؤسسة.األمر الذي يجعمنا نقوؿ بخضوع  التي تساوي مقابل قيمة
ىذه المؤسسات لإلفالس و التسوية القضائية و البيع في المزاد العمني و لو كاف 
المشروع ممكا لمدولة إال أف حل ىذه الشركات أو تصفيتيا يخضع لممرسوـ التنفيذي رقـ 

ية غير المستقمة و المتضمف كيفيات حل وتصفية المؤسسات العموم 294/94
 المؤسسات العمومية 

  ذات الطابع الصناعي و التجاري 
بموجب المادة األولى مف المرسوـ التشريعي رقـ  ؽ.ت 217إال أنو بعد تعديل المادة   
، فإف الشركات ذات رؤوس األمواؿ العمومية كميا  1993/04/25المؤرخ في  93/08

أو جزئيا أصبحت خاضعة بصراحة القانوف ألحكاـ الباب المتعمق باإلفالس و التسوية 
لبيع ألمواؿ ؽ.ت المتعمقة با 352القضائية لكف دوف أف تطبق عمييا أحكاـ المادة 
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المؤسسة، أيف تتدخل السمطة العمومية المؤىمة عف طريق التنظيـ بتدابير لتسديد 
 مستحقات الدائنيف.

ؽ.ت عمى تطبيق نظامي اإلفالس  215نصت المادة : األشخاص المعنوية الخاصة-  2
 .و التسوية القضائية عمى األشخاص المعنوية الخاصة و لو لـ تكف تاجرة

 يف شركات األشخاص و شركات األمواؿ في حالة اإلفالس؟السؤاؿ : ميز ب
ىي الشركات التي يكوف موضوعيا مدنيا و ال تكتسب صفة التاجر : الشركات المدنية -أ

و مع ذلؾ يجوز شير إفالسيا و إف كاف ىنالؾ مف يذىب إلى أف المشرع يخص 
تخذ شكل شركات باألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف الخاص الشركات المدنية التي ت

المساىمة أو التوصية أو التضامف أو ذات المسؤولية المحدودة إال أننا نرى أف المفيوـ 
الذي قصده المشرع أوسع مف ذلؾ كوف الشركات المدنية التي تتخذ األشكاؿ السابقة 

ؽ.ت، و بالتالي فاألشخاص المعنوية  544تعتبر شركات تجارية طبقا لنص المادة 
 .اجرة تدخل تحت طييا الشركات المدنية التي ال تأخذ أحد األشكاؿ السابقةالخاصة الغير ت

و بالنسبة لمجمعيات كشخص معنوي خاص غير تاجر فإذا تخضع  : الجمعيات -ب
ف كاف ىنالؾ مف استثناىا مف األشخاص  لنظامي اإلفالس و التسوية القضائية، وا 
الخاضعيف لمنظاميف كونيا ال تكتسب صفة التاجر ميما باشرت مف أعماؿ تجارية 

دوف غرض فنشاطيا مدني. و اليدؼ منو تحقيق غرض اجتماعي أو ميني أو عممي 
 .تحقيق الربح

و يجوز شير إفالسيا متى توقفت عف الدفع باعتبارىا أشخاص : الشركات التجارية-  3
 .معنوية خاصة تاجرة

يشير إفالسيا عند توقفيا عف الدفع و يستتبع بإفالس جميع  : شركة التضامف -أ
ف الشركة، الشركاء فييا الكتسابيـ صفة التاجر و التزاميـ شخصيا و بالتضامف عف ديو

فالذمة المالية لكل شريؾ ضامنة لديوف الشركة و توقفيا عف دفع ديونيا معناه توقف 
ؽ.ت نجد أف المشرع نص عمى أف  223تمقائي مف جميع الشركاء و بالرجوع لممادة 

إشيار إفالس شركة مشتممة عمى شركاء مسؤوليف بالتضامف عف ديوف الشركة ينتج 
 آثاره بالنسبة لمشركاء أيضا
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و تجدر اإلشارة إلى أف إفالس الشريؾ المتضامف و إف كاف ال يؤدي إلى إفالس    
الشركة فإنو يؤدي إلى انحالليا إال في الحالة التي ينص قانونيا األساسي عمى استمرارىا 
في حالة إفالس أحد الشركاء أو فقداف أىميتو أو منعو مف ممارسة التجارة أو إذا قرر 

 .ؽ ت 563بإجماع اآلراء طبقا لممادة باقي الشركاء ذلؾ 
إال أف إفالس الشركة مستقل عف إفالس كل شريؾ متضامف و ذلؾ الختالؼ أصوؿ و 
خصوـ كل منيـ، فتفميسة الشركة تضـ أمواؿ الشركة و األمواؿ الخاصة لمشركاء أما 
تفميسة الشريؾ فتضـ أمواؿ الشريؾ الخاصة فقط ، و باعتبار أف أمواؿ الشركة ىي 

ماف خاص لدائنييا فإف إفالسيا ال يدخل فيو الدائنوف الشخصيوف لمشركاء غير أنو ض
لدائني الشركة التقدـ إلى تفميسة الشركاء عمى أساس ما ليـ مف ضماف إضافي عمى 
أمواؿ الشركاء الخاصة. وال يكوف ليـ فييا مركز ممتاز بل يتزاحموف فيو مع الدائنيف 

  .حقوقيـ الشخصييف لمشركاء حتى يستوفوا
مف شركات األشخاص التي تقوـ عمى االعتبار الشخصي وال تختمف : شركة التوصية -ب

عف شركة التضامف إال مف ناحية واحدة وىي أف األولى تضـ فرعيف مف الشركاء،شركاء 
متضامنوف يسألوف عف ديوف الشركة في أمواليـ الخاصة وشركاء موصوف ال يكتسبوف 

مكرر ؽ ت فإف  563ال في حدود حصصيـ ، وطبقا لممادة صفة التاجر وال يسألوف إ
األحكاـ الخاصة بشركات التضامف تطبق عمى شركات التوصية البسيطة ماعدا األحكاـ 
الخاصة و بذلؾ فإف مركز الشريؾ المتضامف في شركة التوصية البسيطة يتفق معو في 

مسؤوليتو في حدود  شركة التضامف خالؼ المركز القانوني لمشريؾ الموصي الذي تقوـ
قيمة الحصة التي قدميا مف رأسمالو ، و يترتب عمى ىذه المسؤولية المحدودة لمشريؾ 

 .ؽ.ت 223الموصي أف إفالس الشركة ال يؤدي إلى إفالسو وىذا ما تؤكده المادة 
لكف التساؤؿ يطرح بالنسبة لمشريؾ الموصي الذي يتألف عنواف الشركة مف اسمو حيث 

ؽ.ت عمى أف يمتـز ىذا األخير مف غير تحديد و بالتضامف  2مكرر  563نصت المادة 
بديوف الشركة أي أنو يعتبر في مركز الشريؾ المتضامف الذي يسأؿ عف ديوف الشركة 
بصفة شخصية و عمى وجو التضامف، ويكتسب صفة التاجر ، لذلؾ نرى أف يشير إفالسو 

 .بإشيار إفالس الشركة
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كات األشخاص تكوف في شكل مستتر حيث تنعقد بيف وىي مف شر : شركة المحاصة -ج
شخص يتعامل باسمو مع الغير و شخص آخر أو أكثر، إال أنيا ال تتمتع بالشخصية 
المعنوية و ال تفرغ في الشكل الكتابي و ال تخضع لمقيد في السجل التجاري و ال لمنشر و 

الذي تعاقد مع الغير إذا بذلؾ ال يمكف شير إفالسيا و إنما يقتصر اإلفالس عمى الشريؾ. 
  كانت لو صفة التاجر

مف الشركات التجارية بحسب : الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساىمة -د 
الشكل، ال يكتسب فييما الشريؾ صفة التاجر و تكوف مسؤوليتو محدودة بحدود الحصة 

و بذلؾ إذا أفمست التي قدميا في رأسماؿ الشركة أو بحدود األسيـ التي اكتتب فييا، 
الشركة فيذا ال يؤدي إلفالس الشريؾ. وحتى بالنسبة لمشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا 
ظيرت في شكل الشخص الواحد فإف استقالؿ ذمة الشريؾ الوحيد عف ذمة الشخص 
المعنوي الممثل لو وفقا لمبدأ تخصيص الذمة الذي تبناه المشرع وعدـ اكتسابو صفة 

 . لى عدـ إفالسو عند إفالس الشركةالتاجر يؤدي إ
 الفرع الثاني : التوقف عف الدفع

ؽ ت التوقف عف الدفع لتطبيق نظامي  215إضافة لصفة التاجر اشترطت المادة    
 :اإلفالس و التسوية القضائية، و دراسة ىذا الشرط تستمـز البحث في المسائل التالية

 أوال : ماىية التوقف عف الدفع:
لـ يعرؼ المشرع المقصود بالتوقف عف الدفع و ال شروطو و ال كيفية تقديره و ىو ما    

اعتنى بو الفقو و القضاء، فيقصد بالتوقف عف الدفع العجز الحقيقي عف الدفع لديف أو 
عدة ديوف مستحقة، و الناشئ عف مركز مالي ميئوس منو يستحيل معو متابعة التجارة 

التوقف عف الدفع ىو الذي ينبىء عف مركز مالي مضطرب ف يعني أبصورة طبيعية و ىذا 
و ضائقة مستحكمة يتزعزع معيا ائتماف التاجر و تتعرض ليا حقوؽ دائنيو إلى خطر 

 .محقق أو كبير االحتماؿ
وعمى ذلؾ إف كاف التوقف عف الدفع ناتج عف أزمة عابرة يمكنو تجاوزىا فال يشير    

لديف متنازع فيو أو غير معيف المقدار أو غير مستحق إفالسو، كما أف التوقف عف الدفع 
األداء ال يفيد العجز عف الوفاء المقصود، و ال عبرة في تقدير حالة التاجر المديف باليسر 
 :أو العسر و إنما بعجزه عف أداء ديونو في مواعيد استحقاقيا و يترتب عمى ذلؾ
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د استحقاقيا ال يشير إفالسو و لو أف التاجر المديف الذي يقوـ بأداء ديونو في مواعي *
كاف معسرا ألف فكرة االئتماف التي تقوـ عمييا الحياة التجارية تمكنو مف الحصوؿ عمى 
مبالغ مالية لتغطية ديونو ، إال إذا استعمل الغش لتأخير إفالسو فيعتبر في حالة وقوؼ 

  .عف الدفع و يشير إفالسو
ونو في مواعيد استحقاقيا يشير إفالسو و لو أف التاجر المديف الذي عجز عف أداء دي* 

كانت ذمتو ميسورة ، كأف يكوف سبب عجزه أف الجزء األكبر مف أصولو عبارة عف حقوؽ 
لدى الغير غير مستحقة األداء حاال، أو أنو يممؾ عقارات يصعب بيعيا بسرعة لمحصوؿ 

ى الدفع و لكنو امتنع عمى سيولة لمدفع ، و يختمف الوضع إذا كاف المديف التاجر قادرا عم
لمجرد العناد أو المماطمة دوف أف تكوف لو أسباب مشروعة ليذا االمتناع إذ ال يجوز 
شير إفالسو و لمدائنيف توقيع الحجوز الفردية عمى أموالو و المطالبة بالتعويضات عف 

 .األضرار الناجمة عف المماطمة في الدفع
  
سي بيف التوقف عف الدفع و اإلعسار المدني وبناءا عمى ما تقدـ يتبيف الفارؽ األسا 

الذي ىو عدـ كفاية أمواؿ المديف الحالة و المستقبمة لموفاء بديونو المستحقة األداء ذلؾ 
أف المعسر ال يفي بديونو ألف الجانب السمبي مف ذمتو المالية يتجاوز الجانب اإليجابي، 

 درا عمى الوفاء . أما التاجر المتوقف عف الدفع فيمكف أف يكوف مميئا قا
وتكفي تصفية أموالو لموفاء بجميع ديونو و تجدر اإلشارة إلى أنو يكفي إلعالف     

اإلفالس أو التسوية القضائية عدـ الوفاء بديف واحد ميما كانت قيمتو، فال عبرة بعدد 
ا الديوف التي توقف عف دفعيا بل بتقدير االمتناع عف الدفع و المركز المالي لمتاجر و ىذ

 .وفقا لمرؤية الحديثة لمفيـو اإلفالس
و يقع عبء إثبات التوقف عف الدفع عمى المدعي و يجوز إثباتو بكافة الطرؽ    

باعتباره واقعة مادية، و الوقائع التي تنشأ عنيا حالة التوقف عف الدفع كثيرة و متنوعة ، 
عف دفع قيمة فيمكف أف تستخمص مف تحرير احتجاج عدـ الدفع ضد المديف المتناعو 

عميو  كـ ممـز بالدفع، و مف توقيع حجوزورقة تجارية ، و مف عدـ تنفيذ المديف لح
خاصة إذا انتيت بمحاضر عدـ الوجود ،و إصدار شيكات بدوف رصيد و لقاضي الموضوع 
 .تقدير الوقائع المعروضة عميو و كفايتيا لقياـ حالة التوقف القانوني عف الدفع
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يعتبر التاجر متوقفا عف الدفع إذا كانت الديوف التي    : مدفوعةثانيا: الديوف غير ال
قد سمحت  .جؽ.ت 215يطالب بيا واجب عميو قانونا أف يؤدييا حاال، و إف كانت المادة 

بتطبيق اإلفالس و التسوية القضائية في حالة وجود توقف عف الدفع دوف أف تعيف 
شروطيا و ال عدد الديوف التي تسمح طبيعة الديوف التي توقف المديف عف دفعيا و ال 

  :بإعالف اإلفالس و التسوية القضائية فسنحاوؿ بياف ذلؾ و تفصيمو
شروط الديوف غير المدفوعة : لما كاف التوقف عف الدفع معناه عجز التاجر عجزا  1-

 :حقيقيا عف الوفاء فيشترط ما يمي
 . أ / أف يكوف الديف الذي عجز التاجر عف دفعو تجاري 

إف اإلفالس و التسوية القضائية نظاماف تجارياف يطبقاف أصال عمى التجار، لذلؾ فإف    
       اإلعالف عنيما يستوجب توافر شرط موضوعي يتمثل في االمتناع عف الوفاء بديف تجاري 

تاجرة   الغير   الخاصة المعنوية  شير إفالس األشخاص  يجوز  استثنائية  و بصورة 
كالجمعيات و التعاونيات و الشركات المدنية في حالة توقفيا عف الدفع لديوف مدنية إال 
أف ىذا القوؿ ال يمنع الدائف بديف مدني أف يطمب شير إفالس مدينو التاجر شريطة أف 

 يكوف المديف التاجر امتنع أيضا عف دفع ديف تجاري 
تاجر عجزا حقيقيا عف الوفاء فيشترط أف ب/ و لما كاف التوقف عف الدفع معناه عجز ال  

ال يكوف الديف الممتنع عف دفعو دينا متنازعا فيو أو غير معيف المقدار أو غير حاؿ 
 . األداء

 ثالثا : طبيعة الديف الممتنع عف دفعو
ؽ.ت عمى جواز افتتاح التسوية القضائية أو اإلفالس بناء عمى  216نصت المادة    

ميما كانت طبيعة دينو، و ىو ما أثار نقاشا حوؿ ما قصده تكميف الدائف بالحضور 
المشرع بشأف طبيعة الديف غير المدفوع، فذىب جانب مف الفقو إلى أف المشرع قصد 
جواز شير اإلفالس أو التسوية القضائية في حالة التوقف عف الدفع ميما كانت طبيعة 

 يخضع لمنظاميفذلؾ الديف مدنيا أو تجاريا طالما أف المتوقف عف الدفع 
و رأى جانب آخر أف الديف الغير مدفوع يجب أف يكوف تجاريا ذلؾ أف عبارة " ميما كانت 
طبيعة دينو "تعود عمى التكميف بالحضور و الذي ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ إعالف 
اإلفالس أو التسوية القضائية ،عمى أساس أف الديوف المدنية قميمة األىمية بالنظر 
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لتجارية و ال يمكف تبعا لذلؾ إشيار إفالس التاجر المتناعو عف الوفاء بديف لمديوف ا
مدني ماداـ ذلؾ ال يرتب اضطرابات في الحياة التجارية مثمما يترتب عف عدـ الوفاء 

 :إال أننا نتصور رأيا آخر لمقصود المشرع و ذلؾ لالعتبارات التالية،بالديوف التجارية 
إمكانية شير اإلفالس و التسوية  .جؽ.ت 216ادة اعتبار أف المقصود مف الم -

القضائية ميما كانت طبيعة الديف الغير مدفوع تجاريا أو مدنيا ، ال يتماشى مع نظامي 
اإلفالس و التسوية القضائية باعتبارىما نظاميف تجارييف و جدا لمحفاظ عمى الحياة 

  .التجارية
ف المشرع أجاز إمكانية افتتاح اإلفالس ؽ.ت ال يفيـ منيا إال أ 216أف قراءة المادة  -

أو التسوية القضائية ميما كانت طبيعة الديف مدنيا أو تجاريا، و ال اعتبار لمقوؿ بأف 
عبارة " ميما كانت طبيعتيا " تعود عمى التكميف بالحضور و ال تعني الحكـ بشير 

صوص ديف مدني اإلفالس أو التسوية القضائية، ذلؾ أف إجازة توجيو تكميف بالحضور بخ
 . أو تجاري يعني إمكانية صدور حكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية
 216و بناءا عمى ذلؾ و محاولة منا لمموازنة بيف االعتبارات السابقة فإننا نرى أف المادة 

جاءت عامة فيما يخص طبيعة الديوف بقصد مف المشرع فاإلفالس و التسوية  .جؽ.ت
ياف يطبقاف أصال عمى التجار لذلؾ فإف اإلعالف عنيما يستوجب القضائية نظاماف تجار 

توافر شرط موضوعي يتمثل في االمتناع عف الوفاء بديف تجاري، و يطبقاف بصورة 
استثنائية عمى األشخاص المعنوية الخاصة الغير تاجرة كالجمعيات و التعاونيات و 

باعتبارىا أشخاص ال تمارس الشركات المدنية في حالة توقفيا عف الدفع لديوف مدنية 
التجارة،و ىذا القوؿ ال يمنع الدائف بديف مدني أف يطمب شير إفالس مدينو التاجر 
 .شريطة أف يكوف المديف التاجر ممتنعا أيضا عمى دفع ديف تجاري 

 

 المطمب الثاني : صدور حكـ معمف لإلفالس أو التسوية القضائية
إضافة لمشروط الموضوعية الواجب توافرىا الفتتاح اإلفالس و التسوية القضائية نصت    

عمى وجوب صدور حكـ قضائي يعمف افتتاح اإلفالس أو التسوية  .جت.ؽ  225المادة 
و ما بعدىا األمر الذي سنحاوؿ التطرؽ  .جؽ.ت 244القضائية و ىو ما أكدتو المواد 

 .ير اإلفالس و التسوية القضائيةإليو مف خالؿ دراسة دعوى وحكـ ش
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إال أنو قبل ذلؾ يتعيف عمينا تحديد موقف المشرع الجزائري مف نظرية اإلفالس الواقعي     
أو الفعمي التي تدلي بأف ال حاجة لصدور حكـ باإلفالس عف المحكمة المختصة العتبار 

المفمس، و يحق التاجر مفمسا و استخالص النتائج القانونية التي تترتب عمى التاجر 
لممحاكـ المدنية و الجزائية بذلؾ التثبت مف توقف التاجر عف الدفع بصورة طارئة عند 
رؤية النزاع المعروض عمييا و استخالص النتائج القانونية دوف انتظار صدور حكـ 

  .بشير
يمكف لممحاكـ الجزائية أف تالحق تاجرا بجـر اإلفالس  .جت.ؽ  2/ 225فطبقا لممادة 

محكمة المختصة اإلفالس التقصيري أو التدليسي دوف صدور حكـ باإلفالس عميو، عف ال
 . فتتحقق تبعا لذلؾ مف الشروط الالزمة لحالة اإلفالس المتوافرة و تقدر العقوبة

والتساؤؿ يثور بالنسبة إلمكانية نظر المحاكـ المدنية لتحقق حالة اإلفالس دوف أف يصدر 
ىنالؾ مف يذىب إلى أف المشرع الجزائري يعطي لممحاكـ حكـ بشير اإلفالس، و إف كاف 

المدنية الحق في ذلؾ كما في حالة إقامة دعوى عمى تاجر إلبطاؿ بعض تصرفاتو الضارة 
بدائنيو باعتبارىا جرت أثناء فترة الريبة، حيث ليا أف تقرر بطالف التصرفات مؤسسيف 

 .ج.ؽ.ت 226ذلؾ عمى المادة 

ؽ.ت عندما تحدث عف  2/ 225خالف الصواب كوف نص المادة إال أننا نرى أف ذلؾ ي  
إمكاف تقرير حالة اإلفالس دوف صدور حكـ أجاز اإلدانة باإلفالس بالتقصير أو التدليس 

ؽ.ت ال  226و ىو مف اختصاص القضاء الجزائي دوف المدني و ما جاء في المادة 
 .في ذلؾ يمكف أف يفسر عمى إطالقو باإلجازة لممحاكـ المدنية النظر

و تجدر اإلشارة إلى أف المحكمة الجزائية ال يجوز ليا التطرؽ إلى الحكـ بشير اإلفالس 
أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة الفتتاح اإلفالس أو التسوية القضائية، كما أف ال حجية لمحكـ 
الجزائي عمى المحكمة المختصة في تقرير حالة إفالس التاجر سواء كاف مضمونو البراءة 

 . اإلدانة أو

 الفرع األوؿ : دعوى شير اإلفالس أو التسوية القضائية
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اشترط المشرع لشير اإلفالس أو التسوية القضائية المجوء لممحكمة المختصة قانونا وفق 
إجراءات قانونية فييا ما يميزىا عف القواعد اإلجرائية العامة لمتقاضي، األمر الذي سيأتي 

 :ؾبيانو فيما يمي
 : مة المختصة بإعالف اإلفالس أو التسوية القضائيةأوال : المحك

إف االختصاص بإصدار حكـ شير اإلفالس أو التسوية : االختصاص النوعي -1
القضائية يتعمق بالنظاـ العاـ، و بالرجوع لممادة األولى مف قانوف اإلجراءات 
المدنية فإف المحاكـ ليا الوالية العامة لمفصل في القضايا المدنية بما فييا 

إلى المحكمة التجارية، إال أف القضايا المتعمقة باإلفالس يؤوؿ االختصاص بنظرىا 
 ج..مف ؽ.ا.ـ 8المنعقدة بمقر المجالس القضائية دوف سواىا وىذا طبقا لممادة 

عمى أف المحاكـ الجزائية ال تخضع ليذا االختصاص عند نظرىا في تحقق حالة    
مف  225اإلفالس و حكميا في اإلفالس بالتقصير أو بالتدليس كما جاء في المادة 

 .ج. ؽ.ت
تختص محميا محكمة المكاف الذي يقع فيو إعالف  : االختصاص المحمي - 2

اإلفالس أو التسوية القضائية، أي المحكمة التي يقع في دائرتيا موطف المديف وال 
 37و بالرجوع لممادة  .جمف ؽ.ا.ـ 8يجوز االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ طبقا لممادة 

رية بالنسبة نجد أف الموطف ىو مكاف وجود اإلدارة الرئيسية لألعماؿ التجا .جؽ.ـ
 .لممديف التاجر و المركز الرئيسي لمنشاط بالنسبة لممديف غير التاجر

و يعود االختصاص لممحكمة المختصة بشير اإلفالس أو بالتسوية القضائية    
لنظر المنازعات المرتبطة باإلفالس أو الناشئة عنو مدنية كانت أو تجارية متعمقة 

ة قد فحصت حالة المديف المالية عند النظر بمنقوؿ أو عقار .ذلؾ أف ىاتو المحكم
في أمر شير إفالسو و كونت لنفسيا فكرة عامة عف ظروؼ التفميسة و مالبستيا 
و كذا تصرفات المفمس ضف إلى ذلؾ أف ىذه المنازعات عادة ما تكوف مرتبطة 
ببعضيا البعض، . بحيث يستحسف عرضيا عمى محكمة واحدة واالختصاص 

  اإلفالس أو التسوية القضائية مالـز لالختصاص المحمي ،النوعي لمحكمة شير 
و يعد ىذا االختصاص مف النظاـ العاـ ال يجوز االتفاؽ عمى مخالفتو و يمكف   

الدفع بعدـ االختصاص في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى كما يجوز لممحكمة 
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س و يتـ إثارتو مف تمقاء نفسيا و بانتياء التفميسة يزوؿ اختصاص محكمة اإلفال
 .الرجوع إلى المحكمة المختصة وفقا لمقواعد العامة

 
و يمكف شير اإلفالس أو : ثانيا : أطراؼ دعوى شير اإلفالس و التسوية القضائية

التسوية القضائية بطمب مف المديف أو بمبادرة مف أحد دائنيو كما يمكف لممحكمة 
 .المختصة أف تحكـ بو مف تمقاء نفسيا

ؽ.ت بأنو يتعيف  215قضت المادة : بناءا عمى طمب المديفشير اإلفالس -  1
يوما إلى إعالف توقفو عف الدفع مف أجل افتتاح  15عمى المديف المبادرة خالؿ 

إجراءات اإلفالس أو التسوية القضائية، فالدعوى تقاـ مف قبل المديف كمدع ضد 
رفع الدعاوى دائنيو كمدعى عمييـ و ىي حالة استثنائية مف القواعد العامة في 

التي تقتضي أف تقاـ مف الدائف ضد المديف ، و تقرير المشرع لمبادرة المديف عمى 
ىذا النحو دليل عمى حسف نيتو فيو بذلؾ يبعد نفسو مف خطر اعتباره مرتكبا 
لجريمة اإلفالس بالتقصير أو بالتدليس، و يأمل بو إعطاءه فرصة إجراء اتفاؽ أو 

 .إشراؼ القضاء تسوية قضائية مع دائنيو تحت
ؽ.ت سوت بيف التسوية القضائية و اإلفالس أي  215و إف كانت صيغة المادة 

أف لممديف طمب شير إفالسو كما لو طمب إفتتاح التسوية القضائية، فيناؾ مف 
يوما ىو حالة مف حاالت  15يرى أف تقديـ إقرار بالتوقف عف الدفع خالؿ 

إلفالس ، فإف كاف مف مصمحة المديف أف االستفادة مف التسوية القضائية و ليس ا
يطمب شير إفالسو متى توقف عف الدفع ألف السكوت عف ذلؾ يزيد مف اضطراب 
أحوالو وارتباؾ شؤونو المالية، مما يؤدي إلى نقص أصولو و زيادة خصومو األمر 
الذي قد يعرضو النييار تاـ ال يجدي إصالحو وقد يعرضو لممساءلة الجزائية عف 

بالتقصير أو التدليس ،فالمنطق يتوافق مع اعتبار اإلقرار المقدـ مف اإلفالس 
المديف حالة مف حاالت التسوية القضائية ذلؾ أنو و في أسوء الحاالت مف 

 .مصمحتو طمب التسوية القضائية ال شير اإلفالس
مع اإلشارة إلى أف القانوف اشترط تقديـ اإلقرار مف المديف و اإلقرار ال يتطابق   

ما تقتضيو اإلجراءات العممية في العمل القضائي ، لذلؾ نرى تقديـ اإلقرار في مع 
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صورتيف إما بتحرير عريضة يضمنيا إقرارا منو بالتوقف عف الدفع ، أو بتحرير 
إقرار بالتوقف عف الدفع في وثيقة مستقمة و يمحقو بالعريضة كأحد مرفقاليا. وفي 

مطابقة الوثائق المرفقة لمواقع مف طرؼ  الحالتيف يتضمف اإلقرار التصريح بصحة و
المديف و األسباب التي حالت دوف تقديـ ىذه الوثائق ، و يتعيف أف يرفق باإلقرار 

ؽ.ت مؤرخة و موقعا عمييا مف طرؼ  218الوثائق المنصوص عمييا في المادة 
 .صاحب اإلقرار

الدفع  ؽ.ت فإف وفاة التاجر و ىو في حالة توقف عف 219و بالرجوع لممادة 
يمكف معو رفع دعوى مف أجل شير اإلفالس أو التسوية القضائية بإقرار مف أحد 
ورثتو في أجل عاـ مف الوفاة. و يجب أف يشتمل اإلقرار عمى قائمة بأسماء 
الشركاء المتضامنيف و موطف كل منيـ إف كاف األمر يتعمق بشركة تشتمل عمى 

 .شركاء مسؤوليف بالتضامف
ديف لممحكمة البد ليا أف تتحقق مف توافر شروط اإلفالس أو وبرفع إقرار الم  

التسوية القضائية قبل الحكـ بو، و ليا رفض طمب شير اإلفالس إذا ثبت ليا أف 
المديف غير متوقف عف الدفع ،إنما في حالة ارتباؾ مالي أو أنو يريد مف وراء 

ف ديونو، و ذلؾ تقديمو طمب شير اإلفالس إرغاـ الدائنيف عمى إبرائو مف جزء م
  .رغـ اعترافو بتوقفو عف الدفع

نصت المادة : طمب شير اإلفالس أو التسوية القضائية بناءا عمى طمب الدائف- 2
عمى تكميف  ؽ.ت عمى أنو يجوز افتتاح التسوية القضائية أو اإلفالس بناءا 218

بالحضور صادر مف دائف ميما كانت طبيعة الديف، فيحق لكل دائف متى كاف دينو 
حقيقيا و صحيحا، و ميما كانت قيمتو و طبيعتو مدنيا أو تجاريا، و كذا صفتو 
عاديا أو ممتازا أو مضمونا برىف أو اختصاص تقديـ طمب بذلؾ. و يحق لكل دائف 

اإلفالس المرفوعة مف أحد الدائنيف و ال  أف يتدخل بصفة شخصية في دعوى شير
يؤثر رجوع المدعي عف دعواه عمى ىذا التدخل باعتبار أف اإلفالس ال ينحصر أثره 
عمى المدعي و المدعى عميو بل يتعداىما إلى جميع الدائنيف و لمدائف بديف مؤجل 
أف يطمب شير اإلفالس شريطة أف يقيـ الدليل عمى أف المديف متوقف عف دفع 

 .يونو الحالةد
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إذا تعمق األمر بشركة فإف الحق في طمب شير اإلفالس يثبت لدائني الشركة و    
حدىـ دوف الشركاء أو الدائنيف الشخصييف لمشركاء. عمى أف حق الدائف بطمب 
شير إفالس مدينو الذي توفي و ىو في حالة توقف عف الدفع أو افتتاح إجراءات 

ور عاـ مف تاريخ الوفاة أو مف تاريخ شطب التسوية القضائية لو ، يسقط بمر 
المديف مف سجل التجارة إذا كاف المديف قد شطب و ىو في حالة توقف عف الدفع. 
و تجدر اإلشارة إلى أنو متى رفضت المحكمة شير اإلفالس لعدـ توافر شروطو فال 
يجوز لممديف طمب التعويض عما لحقو مف ضرر كوف الدائف استعمل حقا مقررا لو 

 .انونا، إال إذا ثبت أف الدائف كاف سيء النية، قصد التشيير بالمديفق
نصت المادة : شير المحكمة لإلفالس أو التسوية القضائية مف تمقاء نفسيا-  3

ؽ.ت عمى حق المحكمة في إشيار إفالس المديف أو افتتاح التسوية  216
، و في ذلؾ خروج القضائية مف تمقاء نفسيا وذلؾ بعد سماعو أو استدعائو قانونا

عف القواعد العامة التي تقضي بأف المحكمة ال تحكـ بما لـ يطمب منيا، و مع ذلؾ 
فإف في إعطاء ىذا الحق لممحكمة حماية لمصالح الدائنيف الغائبيف أو الذيف 
منعتيـ الضرورة مف تقديـ طمب لممحكمة، وىو مبرر بأف اإلفالس و التسوية 

يبقى مف الصعب عمى المحكمة معرفة أف المديف في القضائية مف النظاـ العاـ، و 
 .حالة توقف عف الدفع

و يمكف لممحكمة أف تستعمل حقيا بناء عمى تبميغ غير رسمي مف قبل النيابة 
العامة التي تمقت شكوى متعمقة بإحدى جرائـ اإلفالس كما ليا أف تقضي بو مف 

الة التوقف عند الدفع ، تمقاء نفسيا إذا ما عرضت عمييا قضية تبيف مف خالليا ح
كأف يطمب أحد الدائنيف شير إفالس مدينو ثـ يتنازؿ عنو فتحكـ بو المحكمة مف 
تمقاء نفسيا متى تثبتت مف شروطو . أو أف يكوف طمب شير اإلفالس أو التسوية 

  .القضائية مرفوع مف غير ذي صفة
قضائي، عمى و تجدر اإلشارة إلى أف ىذا الحق يثبت لممحكمة دوف المجمس ال  

أنو يتعيف عمى المحكمة قبل افتتاح التسوية القضائية أو اإلفالس أف تستمع 
لممديف أو تستدعيو قانونا، وكذلؾ األمر بالنسبة لمشريؾ المتضامف في حالة إعالف 

  . إفالس الشركة والورثة في حالة وفاة المديف و ىو في حالة توقف عف الدفع
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ة عف تحديد مراكز األطراؼ في الدعوى وأي الطرفيف إال أننا نتساءؿ في ىذه الحال
  وأييـ يعتبر مدعى عميو ىالدائف أو المديف مف يعتبر مدع

 سؤاؿ ىل يمكف لمنيابة العامة أف تباشر دعوى اإلفالس والتسوية القضائية؟
 الفرع الثاني : الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية

القضائية ال يترتباف إال بصدور حكـ قضائي فإف ىذا إذا كاف شير اإلفالس أو التسوية 
الحكـ لو ما يميزه عف األحكاـ العادية نظرا لما يرتبو مف آثار ليا أىميتيا، وسنحاوؿ بياف 
 .ذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى طبيعتو ،مضمونو و كذا تنفيذه و طرؽ الطعف فيو

طبيعة الحكـ تتحدد بما يحكمو  إف: أوال: طبيعة الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية
 :مف الميزات التي قررىا لو القانوف 

فإف  .جؽ.ـ 338طبقا لممادة : حجية حكـ شير اإلفالس أو التسوية القضائية _-1
حجية األحكاـ نسبية إذ ال تسري األحكاـ إال عمى أطراؼ الدعوى وعمى نفس الموضوع 

التسوية القضائية مطمقة سواء مف وحوؿ نفس الوقائع، غير أف حجية حكـ اإلفالس أو 
حيث األشخاص الذيف يسري عمييـ أو األمواؿ التي يتناوليا فبالنسبة لألشخاص فمحكـ 
اإلفالس حجية مطمقة عمى الناس كافة دوف تمييز بيف مف كاف طرفا في الدعوى و مف 

سبة لـ يكف ، فبصدور حكـ اإلفالس عد المديف مفمسا بالنسبة لكافة الناس، أما بالن
لألمواؿ فممحكـ حجية مطمقة حيث يمتد أثره عمى جميع أمواؿ المديف الحاضرة و 
المستقبمة، المتعمقة بتجارتو أو غير المتعمقة بيا، إذ يتعدى موضوع النزاع إلى ذمة 

 .المديف بأجمعيا
عمى  .جؽ.ت 225نصت المادة : حكـ شير اإلفالس و التسوية القضائية منشيء -_ 2

أف ال اإلفالس و ال التسوية القضائية يترتباف عف مجرد التوقف عف الدفع إنما بصدور 
حكـ مقرر لذلؾ، و عمى الرغـ مف أف نص المادة جاء بو عبارة "حكـ مقرر لذلؾ" فإننا 
نرى أف الحكـ بافتتاح التسوية القضائية أو اإلفالس ىو حكـ منشئ ال مقرر، حيث ينشئ 

د لـ يكف موجودا قبل صدوره فال يعتبر المديف مكتسبا لصفة المفمس أو مركز قانوني جدي
المستفيد مف التسوية القضائية إال إذا صدر حكـ بذلؾ أيف تترتب آثار اإلفالس أو 
التسوية القضائية بقوة القانوف ،و إف كاف ىذا الحكـ منشئ بالنسبة لإلفالس أو التسوية 

الدفع، و حتى عبارة "حكـ مقرر لو" المذكورة في  القضائية فيو مقرر لحالة التوقف عف
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ؽ. ت فتعود عمى حالة التوقف عف الدفع، أي أف الحكـ الذي تطمب القانوف  225المادة 
 .صدوره ىو مقرر لحالة التوقف منشئ لإلفالس أو التسوية القضائية

دوف ؽ.ت بجواز اإلدانة باإلفالس بالتقصير أو بالتدليس  225/2و حتى قضاء المادة
حكـ مقرر لمتوقف عف الدفع، ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ أنو حكـ مقرر كوف حكـ 
المحكمة الجزائية ال حجية لو عمى المحكمة المختصة سواء كاف باإلدانة أو البراءة كما 

 .أنو ال يرتب أي أثر مف آثار اإلفالس
إف الحجية المطمقة لحكـ شير اإلفالس أو التسوية القضائية و كذا : وحدة اإلفالس _-3

الوصف المنشئ لو يحوؿ دوف إمكاف إفالس التاجر أكثر مف مرة واحدة في وقت واحد. 
وىو ما يعبر عنو بمبدأ وحدة اإلفالس المجسد في قاعدة ال إفالس عمى إفالس. ويترتب 

 :عمى ىذه الوحدة ما يمي
ف كاف لمتاجر عدة محاؿ رئيسية أنو ال تختص بإفال -أ س المديف إال محكمة واحدة وا 

األمر الذي يؤدي الختصاص عدة محاكـ فإذا أصدرت إحدى ىذه المحاكـ حكميا تمتنع 
 .المحاكـ األخرى عف الفصل في الدعاوى المعروضة أماميا

رى قبل الدفع مرة أخإذا أذف لمتاجر المديف بممارسة التجارة مف جديد ثـ توقف عف  –ب 
و إنما يشترؾ الدائنوف الجدد في  ،األولى فال يجوز شير إفالسو مرة ثانية قفل التفميسة

 .التفميسة التي مازلت قائمة
 : مضموف الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية :ثانيا 
إذا كاف شير اإلفالس أو التسوية القضائية يترتب عمى صدور حكـ فإف الحكـ يجب    

أف يتضمف بيانات ليا أىميتيا تثبت قياـ حالة اإلفالس أو التسوية القضائية،وأخرى أوجب 
القانوف توافرىا في الحكـ، و عميو فإنو يتضمف إثبات شروط تقرير حالة اإلفالس أو 

ثمة أساسا في وجوب توافر صفة التاجر أو الخضوع لمقانوف التسوية القضائية و المتم
ضافة إلى  الخاص إذا كاف الشخص معنويا و كذلؾ إثبات قياـ حالة التوقف عف الدفع،وا 

 :ذلؾ تطمب القانوف مجموعة مف البيانات تتمثل فيما يمي
الذي يعيد إليو بإدارة التفميسة و  تعييف الوكيل المتصرؼ القضائي و ىو الشخص -1

 تسيير أمواؿ المديف المفمس أو المستفيد مف التسوية القضائية
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األمر بتوقيع رىف عقاري لصالح جماعة الدائنيف عمى جميع أمواؿ المديف الحاضرة و -2
 ج..ؽ. ت 254المستقبمية و ىذا طبقا لنص المادة 

األمر بوضع األختاـ عمى الخزائف والحافظات و الدفاتر ، األوراؽ التجارية   -3
والمخازف والمراكز التجارية التابعة لممديف، وفي حالة تعمق األمر بشخص معنوي 

 ج.ؽ ت 1/ 258يؤمر بوضع أختاـ عمى كل أمواؿ الشركاء المسؤوليف طبقا لممادة
اقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة و في الحالة التي تكوف فييا أمواؿ المديف و 

 .فيوجو إعالف بذلؾ لقاضي المحكمة التي توجد أمواؿ المديف في دائرة اختصاصيا
 ج.ؽ.ت 229األمر بتسبيق مالي لتغطية مصاريف التفميسة طبقا لممادة  -4
ذكر اسـ القاضي المنتدب و ذلؾ إلعالـ الغير بو عند نشر الحكـ بشير  -5

المدير والمراقب لقضائية حتى يعمـ العامة بشخص القاضي اإلفالس أوالتسوية ا
، حيث أف تعييف القاضي المنتدب مف قبل رئيس المجالس ألعماؿ التفميسة

 .القضائي في بداية السنة القضائية ليس معمف لمغير
تحديد تاريخ التوقف عف الدفع: إف عجز المديف عف أداء ديونو و تراخيو في  -6

الدفع أو عمده لتضميل دائنيو بإطالة حياتو التجارية أو  اإلعالف عف توقفو عف
تصرفو بسوء نية في غفمة منيـ بإخفاء أموالو أو تبذيرىا أو إجراء تصرفات تشغل 
ذمتو بما يضر الدائنيف أدى بالمشرع إلخضاع التصرفات الناشئة خالؿ ىذه الفترة 

ة بفترة الريبة يقترف لمبطالف وجوبا أو جوازا. عمى أف تحديد ىذه الفترة المسما
مطمقا بتحديد تاريخ التوقف عف الدفع. كونيا تتحدد بالزمف الواقع بيف التوقف عف 

و تستخمص المحكمة ذلؾ مف  الدفع و صدور حكـ اإلفالس أو التسوية القضائية،
ظروؼ الدعوى و تتبعيا ألعماؿ المديف السابقة حيث تعيف تاريخ اضطراب أعمالو 

 18كبدء لمتوقف عف الدفع عمى أال يكوف ىذا التاريخ سابقا ؿ و انييار ائتمانو 
أشير السابقة ليذه المدة بالنسبة لعقود التبرع  6شيرا قبل صدور الحكـ و 

فالمبالغة في تمديد فترة الريبة يفتح مجاال أوسع إلسقاط تصرفات تمت واستقرت 
 .مما يحدث اضطرابا في المعامالت و المراكز الثابتة

األصل أف يتضمف الحكـ بشير اإلفالس تاريخ التوقف عف الدفع و ىو ما قضت و        
ذا لـ  .جت .ؽ 222/1بو المادة  وذلؾ في أوؿ جمسة يثبت فييا التوقف عف الدفع، وا 
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تحدده المحكمة نظرا لعدـ توافر العناصر الالزمة لذلؾ فإف تاريخ الحكـ بشير اإلفالس يعد 
 .جؽ.ت 248و  233ؽ.ت، وبالرجوع لممادتيف  222/2ذاتو تاريخ التوقف عف الدفع 

فمممحكمة تعديل تاريخ التوقف عف الدفع بموجب حكـ منفصل الحق لحكـ اإلفالس بناءا 
عمى طمب كل ذي مصمحة كالمديف ذاتو أو الوكيل المتصرؼ القضائي و كل دائف أو 

تعديل بعد صاحب حق كالموىوب لو أومف المحكمة تمقائيا عمى أال يقبل أي طمب بال
 .الفصل النيائي لكشف الديوف 

بتوافر الشروط  : ثالثا منطوؽ الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية       
الموضوعية لشير اإلفالس أو التسوية القضائية فإف القاضي المختص يصدر حكمو وفقا 
لمقتضيات القانوف فيحكـ بشير اإلفالس في الحاالت التي يستوجب فييا الحكـ بذلؾ، 
ويحكـ بالتسوية القضائية في الحاالت الوجوبية ليا وتقضي المحكمة بتحويل التسوية 

 . إفالس إف وجد المديف في الحاالت المحددة قانونا لذلؾالقضائية إلى 
يتعيف عمى المحكمة وجوبا الحكـ بالتسوية : الحكـ بالتسوية القضائية اإلجبارية _

 : القضائية شريطة توافر ما يمي
يوما مف تاريخ التوقف عف الدفع بإقرار  15أف يتقدـ المديف تمقائيا خالؿ أجل   1- 

  .الة توقفو عف دفع ديونومكتوب يعمف فيو عف ح
–ؽ. ت: الميزانية  218أف يرفق بيذا اإلقرار الوثائق المنصوص عمييا بالمادة   2- 

حساب الخسائر و األرباح بياف التعيدات الخارجة عف ميزانية  –حساب االستغالؿ العاـ 
بياف رقمي بالحقوؽ و الديوف مع إيضاح اسـ وموطف كل –بياف الوضعية –آخر السنة 

ف الدائنيف مرفق ببياف أمواؿ و ديوف الضماف. جرد مختصر ألمواؿ المؤسسة، قائمة م
بأسماء الشركاء المتضامنيف و موطف كل منيـ إف كاف اإلقرار يتعمق بشركة تشتمل عمى 

  شركاء مسؤوليف بالتضامف عف ديوف الشركة
طابقتيا لمواقع أف تكوف ىذه الوثائق مؤرخة و موقع عمييا مع اإلقرار بصحتيا و م  3-

 .مف طرؼ صاحب اإلقرار
تقديـ بياف األسباب باإلقرار إذا تعذر تقديـ أي مف ىذه الوثائق أو لـ يمكف تقديميا   4-
 .كاممة

و يتعيف في ىذه الحالة عمى المحكمة القضاء باإلفالس،  : االحكـ باإلفالس إجباري _
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كوف المشرع حـر المديف مف الحصوؿ عمى التسوية القضائية الرتكابو أخطاءا جسيمة، و 
 : ؽ.ت فيستوجب شير إفالس المديف في إحدى الحاالت التالية 226بالرجوع لممادة 

ؽ.ت و المتعمقة بإرفاؽ  218إذا لـ يقـ بااللتزامات المنصوص عمييا في المادة  _ 1
المديف إلقراره بالتوقف عف الدفع بمجموع الوثائق المجسدة لحالتو التجارية مؤرخة و 

 .موقعة و مصادؽ عمى صحتيا
 . إذا كاف قد مارس مينتو خالفا لحظر قانوني  -2
إذا كاف قد أخفى حساباتو أو بذر أو أخفى بعض أصولو أو أقر تدليسا في محرراتو   -3

صة أو بعض العقود العامة أو في تعيدات عرفية أو في ميزانيتو بديوف لـ يكف مدينا الخا
 . بيا
 .إذا لـ يمسؾ حساباتو طبقا لعرؼ المينة و وفقا ألىمية المؤسسة -4
إذا تحققت إحدى الحاالت المنصوص  : الحكـ بتحوؿ التسوية القضائية إلى إفالس  

فإف المحكمة تقضي بتحويل التسوية القضائية إلى  ؽ.ت 338و  337عمييا في المواد
إفالس و ذلؾ في جمسة عمنية تمقائيا أوبناء عمى طمب مف الوكيل المتصرؼ القضائي أو 
مف الدائنيف بناءا عمى تقرير القاضي المنتدب و بعد سماع المدعي أو استدعائو قانونا و 

رتب آثار اإلفالس و يتبع الوكيل ؽ.ت.واعتبارا مف تاريخ الحكـ تت 336ىذا طبقا لممادة 
و تتمثل ىذه 1المتصرؼ القضائي القواعد الخاصة باإلفالس بالنسبة لباقي اإلجراءات 

  :الحاالت فيما يمي
 :ؽ. ت 337الحاالت التي نصت عمييا المادة 

  إذا حكـ عمى المديف بالتفميس بالتدليس -1
  .إذا أبطل الصمح -2
حالة مف حاالت اإلفالس اإلجباري المنصوص عمييا في إذا ثبت أف المديف يوجد في -3

أي أنو وجد في حالة مف حاالت اإلفالس اإلجباري بعد إفادتو .ج.ت.ؽ  226/2المادة 
  .مف التسوية القضائية

 .ج  ت.ؽ  338الحاالت التي نصت عمييا المادة 

 .إذا لـ يعرض عمى المديف الصمح أو لـ يحصل عميو -1
  حكـ عمى المديف بالتفميس بالتقصير إذا -2
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إذا كاف المديف بقصد تأخير إثبات توقفو عف الدفع قد أجرى مشتريات إلعادة  -3
البيع بأدنى مف سعر السوؽ أو استعمل بنفس القصد طرقا مؤدية لخسائر شديدة 

  .ليحصل عمى األمواؿ

  إذا تبيف أف مصاريفو الخاصة ومصاريف تجارتو مفرطة-4

 .قد استيمؾ مبالغ جسيمة في عمميات نصيبية محضةإذا كاف -5

خالؿ مدة .ج ؽ.ت  247و  246إذا كاف قد أجرى عمال مما ذكر في المادتيف  - 6   
 .يوما السابقة لو  15التوقف عف الدفع أو في 

إذا كاف قد عقد لحساب الغير تعيدات تبيف أنيا بالغة الضخامة بالنسبة   -7
  يقبض مقابميا شيئالوضعيتو عند التعاقد ولـ 

إذا كاف قد ارتكب في ممارسة تجارتو أعماال بسوء نية أو بإىماؿ كبير أو ارتكب  -8
 .مخالفات جسيمة لقواعد وأعراؼ التجارة

 :شير وتنفيذ الحكـ بشير اإلفالس أو بالتسوية القضائية :رابعا

لما كاف حكـ اإلفالس مف األحكاـ التي تحدث آثارىا في مواجية كافة الناس فمف   
الالـز أف يحاط الحكـ بوسائل لمشير والعالنية حتى يعممو كل مف ييمو األمر السيما 
الدائنوف الذيف يوجب عمييـ القانوف التقدـ بديونيـ واالشتراؾ في إجراءات 

جموعة مف اإلجراءات التي مف شأنيا إعالـ ؽ.ت بم 228التفميسة,لذلؾ قضت المادة 
 :الغير وتتمثل فيما يمي

  تسجيل األحكاـ في السجل التجاري  -

 : أشير بقاعة جمسات المحكمة 3إعالنو لمدة  -

نشر ممخص لمحكـ في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية لممكاف الذي يقع فيو مقر  -
لممديف مؤسسات تجارية كما يجرى نشر  المحكمة ، وكذلؾ األماكف التي يكوف فييا

يوما مف  15البيانات التي تدرج بالسجل في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية خالؿ 
النطق بالحكـ ، ويتضمف ىذا النشر بياف اسـ المديف وموطنو أو مركزه الرئيسي ورقـ 
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ائية ورقـ عدد قيده بالسجل التجاري وتاريخ الحكـ القاضي باإلفالس أو التسوية القض
صحيفة اإلعالنات القانونية التي نشر فييا ممخص الحكـ، و يقوـ كاتب الضبط تمقائيا 

  .بإجراءات النشر

ؽ.ت عمى أف تدفع مصاريف الشير  229و بالنسبة لمصاريف النشر فقد نصت المادة   
طية مف أمواؿ التفميسة فإف لـ تكف األمواؿ الخاصة بالتفميسة كافية عمى الفور لتغ

مصاريف التسوية القضائية أو شير اإلفالس و اإلعالف و نشر الحكـ في الصحف و 
المصق ووضع األختاـ و رفعيا فإف ىذه المصارؼ يدفعيا أحد الدائنيف الذي رفع الدعوى 
مقدما أو تسبق مف مصاريف الخزينة العامة إذا ما تولت المحكمة تمقائيا الفصل في 

ات عمى وجو االمتياز مف أوؿ التحصيالت و تجدر اإلشارة القضية و تسدد ىذه التسبيق
إلى أف إجراءات الشير إذا لـ تتـ فإف الحكـ المعمف ينتج آثاره فورا كوف إجراءات الشير 
مستمزمة فقط مف أجل سرياف المدد المتعمقة بطرؽ الطعف ، و إذا أغفل كاتب الضبط 

مف تضرر مف عدـ العمـ بصدور  شير الحكـ ، كاف . مسؤوال عف الضرر الذي يصيب كل
ؽ.ت بأف يكوف الحكـ الصادر بشير اإلفالس معجل التنفيذ  272الحكـ و نصت المادة 

رغـ المعارضة أو االستئناؼ ألىمية اآلثار التي يرتبيا الحكـ بشير اإلفالس عمى أف 
منيا أغمب الفقو يرى أف يقتصر النفاذ المعجل عمى اتخاذ اإلجراءات التحفظية المقصود 

صيانة أمواؿ المديف وحماية حقوؽ الدائنيف كشير الحكـ ووضع األختاـ عمى أمواؿ 
المديف و غل يده عف إدارة أموالو و التصرؼ فييا ومنع الدائنيف مف اتخاذ اإلجراءات 
الفردية أما اإلجراءات التي ال تستمـز السرعة و ال يخشى عمييا مف التمف و ضياع حقوؽ 

 يمـز القياـ بيا إال بعد أف يصير الحكـ نيائيا كتمؾ المتعمقة ببيع أمواؿ جماعة الدائنيف فال
 .المديف و توزيع ثمنيا

 : الطعف في أحكاـ اإلفالس و التسوية القضائية:خامسا 

ؽ.ت لطرؽ الطعف العادية في أحكاـ  234إلى  231تطرؽ المشرع في المواد مف   
ستئناؼ دوف التطرؽ لطرؽ الطعف غير العادية، و عمى ذلؾ اإلفالس مف معارضة و ا

فإف ىذه األخيرة تخضع لمقواعد العامة كما أنو درس الطعف في الحكـ بشير اإلفالس أو 
التسوية القضائية ضمف مجمل األحكاـ الصادرة في مادة اإلفالس والتسوية القضائية، 
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تالية ألي طريق مف طرؽ ؽ.ت بعدـ خضوع األحكاـ ال 232وعمى ذلؾ قضت المادة 
 : الطعف

األحكاـ التي تصدرىا محكمة اإلفالس وتقر فييا بوجو عاجل قبوؿ الدائف في المداوالت  * 
 (287عف مبمغ تحدده في تحقيق الديوف ) 

األحكاـ التي تفصل فييا المحكمة في الطعوف الواردة عمى األوامر الصادرة مف  * 
 .القاضي المنتدب في حدود اختصاصو

 .األحكاـ الخاصة باإلذف باستغالؿ المحل التجاري  * 
ويعود ذلؾ كوف ىذه األحكاـ في مجموعيا تتعمق بمسائل إجرائية ال يترتب عمييا ضرر    

جدي بأحد الدائنيف أو بالمديف كما أف المشرع قدر بأف محكمة اإلفالس ىي أعمـ جية 
 .بظروؼ التفمسية لذلؾ فال محل لمطعف فييا

ؽ.ت الطعف في أحكاـ اإلفالس والتسوية القضائية  231جازت المادة  : ةالمعارض_-1
أياـ يسري ميعادىا مف تاريخ الحكـ و بالنسبة لألحكاـ  10بطريق المعارضة خالؿ 

الخاضعة إلعالنات النشر فإف ميعادىا يسري مف تاريخ آخر إجراء مطموب ، فيجوز تبعا 
وعند نظر المحكمة  لخصومة المعارضة فيولذلؾ لكل ذي مصمحة و لو لـ يكف طرفا في ا

لممعارضة فعمييا أف تنظر الدعوى مف جديد و بخاصة التحقق مف صفة المديف و كونو 
خاضع لنظامي اإلفالس أو التسوية القضائية و أنو في حالة توقف عف الدفع، إال أنو ال 

 يترتب عمى المعارضة في . الحكـ وقف تنفيذه باعتباره معجل النفاذ
ؽ.ت فإنو يجوز استئناؼ األحكاـ الصادرة في مادة  234طبقا لممادة : االستئناؼ -2

أياـ تسري مف تاريخ التبميغ وىذا ما يجعمنا  10اإلفالس والتسوية القضائية خالؿ 
نذىب إلى أف المشرع قصد أف الطعف باالستئناؼ يجوز فقط لكل مف كاف طرفا في 

لصادر عنيا و بذلؾ يطعف ىؤالء الدعوى االبتدائية أو عارض في الحكـ ا
أياـ تسري مف تاريخ تبميغ الحكـ االبتدائي ألطراؼ الدعوى  10باالستئناؼ بعد 

االبتدائية أو مف تاريخ تبميغ حكـ المعارضة لممعارضيف و يصدر قرار االستئناؼ 
 .أشير مف رفع االستئناؼ 3خالؿ 

 



 
 

30 
 

 

 

 .والصمحأ:التسوية القضائية الثانيالمحور 

.التسوية القضائيةأوال/   
 :تعريف التسوية القضائية -1
: ىي مف الفعل سوى بمعنى عدؿ ووسط فيما بيف ألمور، لذلؾ يقاؿ سويت التسوية لغة -

 .الشيء، ويقاؿ أيضا رجل سوي الخمق أي مستو ومستقيـ
: ىي إجراء يطبق عمى المديف في حالة التوقف عف الدفع سواء والتسوية في القانوف  -

طبيعيا أو شخصا معنويا خاضعا لمقانوف الخاص ولو لـ يكف تاجرا وذلؾ قصد  كاف شخصا
 .تسديد ديونو

 :الطبيعة القانونية لمتسوية القضائية-2
 .اختمف الفقو حوؿ الطبيعة القانونية لمتسوية القضائية  

رادة  منيـ مف رأى التسوية القضائية التزاـ قانوني يجمع بيف إرادة أغمبية الدائنيف وا 
المديف يخضع لتصديق المحكمة عميو، فيو يستمد قوتو اإللزامية مف ىذه العناصر 

 .الثالثة المتمثمة في اإلرادتيف وتصديق المحكمة
انتقد ىذا الرأي، كوف المحكمة قد ترفض التصديق عمى الصمح الناجـ عف التسوية   

الجية المختصة بتطبيق القضائية رغـ موافقة أغمبية الدائنيف، كما أف ىذا الرأي لـ يحدد 
ىذا االلتزاـ القانوني ىل ىـ أغمبية الدائنيف عمى األقمية وعمى أنفسيـ في الوقت ذاتو؟ فال 

أف  -أغمبية الدائنيف -يمكف أف يتصور طبقا لمقواعد العامة أف تترؾ جماعة مف األفراد
ساواة تتحكـ وتفرض ما تريده مف شروط عمى أقمية الدائنيف، ما قد يخل بمبدأ الم

 .المفترض بيف جميع الدائنيف أقمية و أغمبية
ويذىب آخروف إلى أف التسوية القضائية عبارة عف حكـ قضائي باالستناد إلى السمطة   

الواسعة الممنوحة لممحكمة في رفض الصمح أو قبولو حسبيـ أف حكـ المحكمة ىو الذي 
 .ينشىء الصمح ويمـز جماعة الدائنيف
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، كوف المحكمة إذا كانت ليا سمطة واسعة في رفض التصديق عمى انتقد ىذا الرأي أيضا
الصمح أو قبولو وىذا ال خالؼ عميو فإف المحكمة ال يمكف أف تصدؽ عمى صمح يرفضو 
جماعة الدائنيف كما ال يمكنيا أف تعدؿ شروطو سواء بالزيادة أو النقصاف أو تغيير ىذه 

 .الشروط
)الصمح( عقػد بيف المديف وجمعية الدائنيف و أف ويرى فريق ثالث أف التسوية القضائية 

تصديق القضاء ما ىو إال عنصرا قانونيا ال يشوه طبيعتو العقدية، فيبقى تدخل القضاء 
 .مجرد حماية لمصالح األقمية مف الدائنيف الذيف لـ يحضروه ولـ يوافقوا عمى الصمح

أنيا تتطمب إرادتيف، إرادة  ولعل المتصفح لمنصوص القانونية المتعمقة بالتسوية يظير لو
المديف المتمثمة في طمب الصمح، وىي شرط حتمي البتداء اإلجراءات كما يتطمب موافقة 
أغمبية الدائنيف، فإذا تخمفت إحدى ىاتيف اإلرادتيف لـ يكف ىناؾ سبيل إلنجاح ىذا الصمح 

 .أو التسوية
ية إبطاؿ الصمح الناجـ عنيا ومما يؤكد الصفة العقدية لمتسوية القضائية أيضا، ىي قابم  

 .حتى بعد التصديق مف طرؼ القضاء، وىو موقف المشرعاف الجزائري والمصري 
ومف جيتنا نؤيد ىذا الرأي باعتباره التفسير المنطقي لطبيعة التسوية القضائية، فيي 
عبارة عف عقد بيف المديف و الدائنيف الذيف وافقوا عميو، يتطمب النعقاده التصديق عميو 

ف القضاء كنوع مف الشكمية والرسمية اقتضتيا أغراض خاصة، مع أنو يسري في حق م
 .األقمية استثناء مف مبدأ نسبية العقود

 :أحكاـ التسوية القضائية-3 
عمى التسوية القضائية كل األحكاـ التي سبق وأف تـ تناوليا بصدد الحديث عف  تطبق

 :اإلفالس في المحاضرات السابقة، إال ما يمي مف أحكاـ
استمرار المديف المقبوؿ في التسوية القضائية في إدارة أموالو: فالمديف في المقبوؿ  -أ

نية ولكف ال تغل يده عف التصرؼ في التسوية القضائية يعتبر كالمفمس مف الناحية القانو 
في أموالو، بل يجب أف يكوف ذلؾ تحت إشراؼ وبمساعدة الوكيل المتصرؼ القضائي 

تجاري(، وتكتسي ىذه المساعدة الطابع الجبري. ولعل الحكمة المتوخاة  277/01)المادة 
 .مف ذلؾ ىي جعل المديف المقبوؿ في التسوية القضائية تحت رقابة محكمة التفميسة
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كما أف بعض تصرفات المديف الخاضع لمتسوية القضائية ال تحتاج فقط لمساعدة الوكيل 
 .بل تتطمب إضافة إلى ذلؾ حصوؿ ترخيص مف القاضي المنتدب

عدـ إمكانية االحتجاج بتصرفات المديف في التسوية عمى الدائنيف إذا قاـ بيا دوف  ب-
ـ بيا بمساعدة الوكيل فيحتج بيا مساعدة الوكيل المتصرؼ القضائي، أما تمؾ التي يقو 

عمى الدائنيف، كما يحتج بتصرفات الوكيل المتصرؼ القضائي، ومف بيف التصرفات التي 
 :يجوز لممديف القياـ بيا

 .قبض ما يستحق مف ديوف قبل مدينيو -
 .بيع األشياء القابمة لمتمف -
 .رفع الدعاوي الشخصية المتعمقة بالمنقوؿ والدعاوى العقارية -
 .القياـ باألعماؿ الضرورية لسير تجارتو إذا صرح لو باستئنافيا -
 .ويجوز لو القياـ باإلجراءات التحفظية -

أما إذا رفض المديف الخاضع لمتسوية القضائية القياـ بأي عمل منوط بو، فاف وكيل 
 .المتصرؼ القضائي يقوـ وحده بيذا العمل بعد حصولو إذف مف قاضي التفميسة

 :التسوية القضائيةطمب  -4
ال تختمف أحكاـ اإلفالس في رفع دعوى التسوية القضائية، ويعود الحق في ذلؾ لممديف 

 .نفسو أو الدائنوف أو مف المحكمة مف تمقاء نفسيا
يوما مف  15ويجب وفقا لمقانوف التجاري الجزائري أف يقدـ المديف طمب التسوية خالؿ 

ية، ويرفق بطمبو ىذا الميزانية والمستندات التي تاريخ توقفو عف الدفع بقصد فتح التسو
 (.تجاري  218نصت عمييا )ـ. 

تصدر المحكمة حكميا في التسوية القضائية، ويخضع ىذا الحكـ لمطعف في بطرؽ الطعف 
 (العادية.)المعارضة واالستئناؼ

 ىل يستفيد كل التجار مف التسوية القضائية؟
 :ةحاالت عدـ االستفادة مف السوية القضائي

مف التقنيف 218و217و216و215المديف الذي لـ يقـ بااللتزامات الواردة في المواد:  *
 .التجاري 

 .األشخاص المحظوروف مف ممارسة التجارة كالموظفوف والمحاموف  *
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التاجر الذي يبدد أو يخفي دفاتر حساباتو أو يخفي جزء مف أصوؿ مالو، أو يزعـ  *
 .بسوء نية أنو مديف بديوف 

 .التاجر الذي ال يمسؾ حسابات مطابقة لعرؼ المينة *
 .ىذا وتنقسـ التسوية القضائية إلى: تسوية إلزامية وتسوية اختيارية -
 :التسوية اإللزامية -1

تجاري، فيجب عمى القاضي أف يحكـ بالتسوية القضائية  226/01نصت عمييا المادة 
 :إذا
مف يوـ توقفو عف الدفع. عمى أف  يوما15أعمف المديف عف توقفو عف الدفع خالؿ  -

حسابات أرباحو وخسائره عف آخر  -ميزانيتويرفق بإعالنو ىذا كافة المستندات التالية
إضافة أف تكوف ىذه  -أسماء دائنيو وموطنيـ –قائمة لمقدار ديونو -سنة مالية

 المستندات مؤرخة واف يوقع عمييا التاجر واف يقر بأنيا صحيحة وفي حالة تخمف أحد
 .المستندات وجب ذكر أسباب تخمفو

 :التسوية االختيارية -2
يوما مف توقفو  15نكوف أماـ تسوية قضائية اختيارية إذا تقدـ المديف بإعالنو بعد مرور 

 .عف الدفع، ففي ىذه الحالة يجوز لممحكمة أف تعمف التسوية القضائية أو اإلفالس
 :تحوؿ التسوية القضائية إلى إفالس  -3

 :لممحكمة الحق في أف تحوؿ التسوية القضائية إلى إفالس في األحواؿ اآلتية
 .إذا لـ يحصل المديف عمى صمح مف دائنيو *
عدـ سير إجراءات التسوية سيرا عاديا حتى ينتيي إلى الصمح أو حصوؿ المديف عمى  *

 .صمح لكنو يفسخ
نا حتى ولو لـ يصدر حكما إذا تـ الحكـ عمى المديف بجريمة اإلفالس بالتقصير وأحيا *

 .بذلؾ
إذا ثبت ارتكاب المديف أعماال تتسـ بسوء النية أو اإلىماؿ الجسيـ أو مخالفة خطيرة  *

 .لقواعد والعرؼ التجاري 
غير أف القانوف أجاز لممحكمة رفض طمب تحويل التسوية القضائية إلى إفالس متى رأى 

 .أف األفضل أف ينتيي األمر إلى صمح مع الدائنيف
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 متى يطمب تحويل التسوية القضائية إلى إفالس ؟
فيما عدا الحاالت أدناه يجوز الحكـ بتحويل التسوية القضائية إلى إفالس في أي وقت   

ال كاف الحكـ  خالؿ سير إجراءات التسوية ويجب أف تسمع أقواؿ المديف لمحكـ بالتحويل وا 
لى إفالس إذا كاف تـ قفميا وعمى باطال، ومف تـ ال يجوز طمب تحويل التسوية القضائية إ

ذلؾ ال يجوز التحويل أف وافقت المحكمة عمى الصمح بحكـ نيائي، كما ال يجوز التحويل 
 .بعد اجتماع آخر جمعية التحاد الدائنيف

 :أثار تحويل التسوية القضائية إلى إفالس -4 
القضائية وكيال في جرت العادة في فرنسا عمى اإلبقاء عمى وكيل التفميسة في التسوية 

التفميسة أذا حولت إلى إفالس مع تغير ميامو، وذلؾ راجع إلى أف التاجر المفمس تغل 
يده، فيحل محمو الوكيل المتصرؼ القضائي بدال مف مساعدتو كما عميو الحاؿ في 

التسوية. كما يجوز لممحكمة أف تغير تاريخ التوقف عف الدفع طالما لـ توضع قائمة 
 .لمديوف 
أف السؤاؿ الذي يطرح ىنا ىو إذا كانت التسوية تتحوؿ إلى إفالس فيل يمكف أف غير 

 يحدث العكس؟
، أف يتاح لممحكمة حيف 1955لقد كاف ىذا مقترحا عند وضع تشريع التسوية القضائية 

 1955يظير ليا أف حكـ اإلفالس بني عمى عمى أساس معمومات خاطئة، لكف مشروع 
ؤخذ بيذا االقتراح. غير أف القضاء يسمح لنفسو بتحويل لـ يتعرض ليذا الحكـ ولـ ي

 .اإلفالس إلى تسوية قضائية عند نظر طعف في حكـ اإلفالس
 :مصير التسوية القضائية

تنتيي التسوية القضائية إلى الصمح، فإذا لـ يتـ أو إذا عقد الصمح ولكف لـ تقره المحكمة 
بقوة القانوف، كما يجوز أف تتحوؿ انتيت التسوية كما في اإلفالس باتحاد الدائنيف 

التسوية القضائية إلى إفالس قبل الصمح، وقد تنتيي قبل الصمح كذلؾ لعدـ وجود مصمحة 
 .الدائنيف كما في اإلفالس، كما قد تقفل لعدـ كفاية أصوليا

 .ثانيا/ الصػػػمح
 :ينقسـ الصمح إلى ثالثة أنواعا وىي
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بيف المديف والدائنيف وذلؾ بالموافقة عميو مف : يتـ بمقتضى اتفاؽ الصمح اإلتفاقي -1
جميع الدائنيف باإلجماع. فيو عقد يخضع ألحكاـ العقود القانوف المدني حيث يقبل الفسخ 
إذا لـ يوؼ أحد الطرفيف بتنفيذ التزاماتو، كما يترتب عميو أف يكوف لكل دائف إذا لـ يقـ 

 .ة تطبيقا ألحكاـ القانوف المدنيالمديف بدفع دينو لو أف يرفع عميو الدعاوى الفردي
: فيو يقي المديف مف اإلفالس فيتـ بيف المديف ودانيو باألغمبية الصمح الواقي -2

المطمقة وفقا لمشروط معينة ولـ يأخذ بو التشريع الفرنسي الحالي وقد كاف ىنا كاقتراح 
ود في ولكف الحكومة لـ توافق عمى ىذا المقترح وىو موج 1955بإدخالو في مرسوـ 

 .بعض التشريعات األجنبية مثل التشريع األلماني و السويدي وااليطالي والمصري 
: ىو اتفاؽ يبـر بيف المديف و دائنيو مع التصديق عميو مف قبل الصمح القضائي -3

القضاء بمقتضاه يتعيد المديف بتسديد ديونو كميا أو جزئيا فورا أو بآجاؿ عمى أف يصبح 
اإلجراءات،و ينعقد الصمح برضى أغمبية الدائنيف ليفرض عمييـ  حرا اتجاىيـ و أف تغمق

 .جميعا بما فييـ الغائبيف و المعترضيف
ؽ.ت، أف  317و بالنسبة لمحاالت التي يمكف أف يبـر فييا الصمح فإنو يتبيف مف المادة 

الصمح القضائي يبـر في حالة التسوية القضائية و ال يمكف أف يتحقق في اإلفالس ذلؾ 
المشرع رتب اقتراح الصمح عمى قبوؿ المديف في التسوية القضائية، ووفقا لممادة أف 
تجاري توقف إجراءات الصمح في حالة قياـ مالحقات اإلفالس التدليسي ويحـر مف  322

 .ىذا الصمح إذا أديف التاجر بيذه الجريمة
 :بػراـ الصػػػمحإ -4

فإنو في حالة قبوؿ المديف في التسوية القضائية يستدعي  ؽ.ت 314طبقا لممادة 
أياـ التالية لقفل كشف الديوف أو  03القاضي المنتدب الدائنيف المقبولة ديونيـ في مدى 

 .مف تاريخ القرار الذي تتخذه المحكمة إف كاف ثمة نزاع
أو برسائل و يكوف استدعاؤىـ بإخطارات تنشر في الصحف المختصة باإلعالنات القانونية 

موجية إلييـ فرديا مف طرؼ الوكيل المتصرؼ القضائي، لتنعقد الجمعية بحضور الدائنيف 
المقبولة ديونيـ شخصيا أو بمندوبيف عنو، مع اإلشارة ليدؼ الجمعية وىو إبراـ الصمح 

 .مع المديف
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ئف أف وال يستدعى إلى ىذا االجتماع إال الدائنوف الذيف قبمت ديونيـ ولو مؤقتا، ولكل دا
 315ينوب عنو وكيال لحضور االجتماع شريطة أف يقدـ الوكيل مستندات وكالتو ) ـ.

تجاري(، كما يستدعى المديف بموجب رسالة موصى عمييا و يكوف حضوره شخصيا وال 
 .يجوز أف ينوبو أحد إال ألسباب قاىرة يقبميا القاضي المنتدب

لوكيل المتصرؼ القضائي الذي و تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المنتدب و حضور ا
يعرض في البداية تقرير عف حالة التفميسة و اإلجراءات التي نفذت و األعماؿ التي تمت 

ؽ.ت، كما يقدـ المديف اقتراحات، و يحرر القاضي المنتدب محضرا يثبت فيو ما  316
إذا  يحصل في الجمعية وما تقرره، كما يمكنو أف يؤجل اجتماع الجمعية إلى تاريخ الحق

 .ما اقتضت ذلؾ مصمحة جمعية الدائنيف
 :االقتراع عمى الصمح - أ

عمى نتيجة التصويت، حيث أف الصمح يتقرر  -المذكور آنفا -يقوـ قرار الجمعية
بالتصويت عميو بأغمبية مزدوجة، أغمبية األصوات و تتحدد بأكثر مف أو ما يساوي 

وقتيا أكبر مف أو تساوي ثمثي  ( الديوف المقبولة نيائيا أو1/2، وأغمبية ثمثي )50+01
 .الديوف 

وىذا دوف احتساب الدائنيف الغائبيف وال الدائنيف المتمتعيف بتأمينات عينية إال إذا تنازلوا 
ؽ.تجاري( و يسقط التأميف بقوة القانوف إذا أدلى الدائف المرتيف أو 319عمى تأميناتيـ ) 

 .صاحب حق االمتياز بصوتو في االقتراع عمى الصمح
بتوافر األغمبية المزدوجة يتـ التوقيع عمى الصمح في الجمسة أما إذا لـ يتـ الحصوؿ و 

 .عمى األغمبية فيرفض الصمح نيائيا و يصبح الدائنوف في حالة إتحاد
ذا حصمت أغمبية في جانب واحد فالجمعية تؤجل لمدة  أياـ و ال يمـز ىنا حضور  8وا 

جمعية األولى و الموقعيف عمى محضرىا فقرارات الجمعية الثانية مف الدائنيف الحاضريف لم
الدائنيف بالموافقة نيائية ما لـ يعدليا الدائف في االجتماع األخير أو أف المديف قد عدؿ 

 .اقتراحاتو خالؿ الميمة
 : المعارضة في الصمح

 لما كاف قرار األغمبية السابقة يمـز األقمية، فقد قرر المشرع حق المعارضة لجميع الدائنيف
الذيف كاف ليـ حق المشاركة في الصمح أو الذيف حصل إقرار بحقوقيـ عند إبرامو، عمى 
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أياـ التالية  8أف تكوف المعارضة مسببة و تبمغ لممديف و الوكيل المتصرؼ القضائي في 
لمصمح، و إال كانت باطمة، وتتضمف المعارضة إعالنات بالحضور أماـ المحكمة في أوؿ 

لممحكمة أف المعارضة كانت تعسفية جاز ليا الحكـ بغرامة مدنية  جمسة عمى أنو إذا ثبت
 .تجاري  323دج وفقا لممادة  5.000ال تتجاوز 

و توقف المحكمة الفصل في المعارضة إذا اعترضتيا مسألة تخرج عف اختصاصيا لتحدد 
 ..تجاري 324ميعادا قصيرا يرفع فيو المعترض المسألة األولية أماـ القضاء المختص 

 :التصديق عمى الصمح  -ب 
يخضع الصمح لتصديق المحكمة بناءا عمى طمب الطرؼ الذي ييمو التعجيل و ال تفصل 

تجاري، فإذا ما حصمت معارضة خالؿ  323أياـ المحددة في المادة  08فيو إال بمرور 
 .تجاري 325ىذه المدة فتفصل المحكمة في المعارضة و التصديق بحكـ واحد. ـ. 

المحكمة انتظاـ الشكميات المفروضة قانونا عمى انعقاد الجمعية والتصويت وكذا  وتراقب
 .تجاري 327مدى تحقق المصمحة العامة أو مصمحة الدائنيف في الصمح. ـ.

و قد أخضع المشرع الحكـ المتعمق بالمصادقة عمى الصمح إلجراءات الشير التي تخضع 
 .تجاري  329ليا أحكاـ اإلفالس أو التسوية القضائية، ـ. 

 :مضموف الصمح -ج 
الصمح ينيي التسوية القضائية و يبدؿ العالقات القانونية القائمة بيف الدائنيف و مدنييـ 
طبقا لما أتفق عميو. ػػ إف الحكـ بالصمح يحوز قوة األمر المقضي بو فال يجوز تعديمو 

يحضروا جمعية  وحماية لمدائنيف الذيف لـ ينضموا لمتفميسة أو لـ يقبموا فييا أو لـ
المتصالحيف أو المصوتيف ضد إبراـ الصمح كونيـ خاضعيف ألثر الصمح فإف ىذا األخير ال 
يمكف أف يكوف فيو إسقاط لمديف كمو و يجب أف يقوـ عمى مصمحة الدائنيف و احتراـ 
المساواة بينيـ و يتحدد مضموف الصمح بما صوت عميو و يظير في إحدى الصور 

 :التالية
الصمح مع تخفيض الديوف: حيث يستمـ الدائنوف نسبة معينة مف ديونيـ، يتـ االتفاؽ  *

عمييا بيف المديف و دائنيو عمى أف تبقى النسبة المتبقية مف الديوف كالتزاـ طبيعي عمى 
تجاري، و في ىذا يكوف لمدائنيف اشتراط وفاء المديف عند اليسر لما  334عاتق المديف ـ.

 .عقد الصمح تبقى مف دينيـ عند
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الصمح مع تأجيل الوفاء بالديوف: و يكوف عند اقتراح المديف لدفع جميع ديونو شريطة  *
 333منحو ميال لموفاء مع إمكانية االشتراط في عقد الصمح بتقسيط الوفاء بالديوف )ـ. 

 (.تجاري 
، الصمح مع تنازؿ المديف عف بعض أو كل أصولو: و ذلؾ مقابل تنازليـ لو عف ديونيـ *

و تنازؿ المديف عف ىذه األمواؿ ال يزيل غل يده و تباع وفق نفس الطريقة التي كانت 
ستباع بيا دوف تنازؿ، لتنتقل إلى المشتري مف المديف ال مف الدائنيف، و إذا ما كاف ثمف 

تجاري( عمى أف الصمح وفق  348البيع يفوؽ مبمغ الديوف فإف الفرؽ يعود لممديف )ـ.
 .(تجاري 347جماعة الدائنيف فقط، كما نصت المادة )ىذه الصورة مف حق 

 :آثار الصػمح -5
 :يترتب عمى الصمح اآلثار التالية

انياء التسوية القضائية واستقرار العالقات نيائيا بيف المديف والدائنيف وفقا لشروط  -1
 .الصمح التي ال يجوز تعديميا

 .يترتب عمى الصمح انحالؿ جمعية الدائنيف -2
بتحمل نتيجة الصمح كل ىؤالء الدائنيف الذيف لـ يتقدموا بديونيـ، والذيف تقدموا  يمتـز -3

بديونيـ ولـ تقبل، والدائنيف الذيف تخموا عف اجتماع جمعية الدائنيف لمصمح والذيف 
 .حضروا واقترعوا ضد الصمح
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