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 :ةـــــــالمقدم

إذا كاف العمؿ التجاري أساسو عناصر ثالث ىي السرعة والثقة واإلئتماف، فيي مبادئ يجب عمى كؿ 
شخص يشغؿ بالتجارة مراعاتيا بؿ عميو أف يحسف استعماليا واستغالليا في نشاطو، ولكف قد يحدث وأف يخالؼ 

الوقت المحدد لموفاء وىنا نجده قد مس بمبدأ أي اإلئتماف التاجر ىذه المبادئ، فقد ال يفي بإلتزاماتو المالية في 
والثقة وكذلؾ عدـ إحتراـ عنصر الزمف والمدة المحددة لموفاء، ولحماية ودعـ ىذه المبادئ التي يقوـ عمييا النظاـ 

درجة  التجاري أوجدت كؿ التشريعات بما فييا التشريع الجزائري بإقرارىا لنظاـ اإلفالس، والذي تشددت فيو إلى
تجريمو ووضع قواعد صارمة ضد كؿ تاجر توقؼ عف دفع ديونو، وىذا حماية لمبدأي الثقة واإلئتماف ودعميما، 
شراؼ القضاء مف يوـ صدور الحكـ إلى غاية رد اإلعتبار، كما  فجعمت عممية اإلفالس برمتيا تخضع لمراقبة وا 

صا بالمشرع الفرنسي حيث تكاد معظـ نصوصو أف المشرع الجزائري تأثر بغيره مف التشريعات المقارنة خصو 
مستوحات مف التشريع الفرنسي حينما أخذ بنظاـ التسوية القضائية والتي يستفيد منيا التاجر حسف النية سيء 

والتي تقضي بإفادة المديف التاجر الحظ، والتي ىي نتاج التطورات التي مر بيا نظاـ اإلفالس عبر العصور، 
والتسوية  فاإلفالسقسوة اإلفالس واألخذ بيده ومحاولة إنقاذه مف شبح الحكـ باإلفالس،  برعاية خاصة بعيدا عف

 القضائية نظاماف متكامالف األوؿ فييما عمة لوجود الثاني ويقـو كؿ منيما مقاـ اآلخر بشروط محددة قانونا. 

تفصيال، أعتمدنا  وأماـ كؿ ما سبؽ وحتى نتعرؼ عمى ىذيف النظاميف )اإلفالس والتسوية القضائية (
   عمى خطة ثنائية الفصوؿ.
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 الفصل األول: ماىية اإلفالس والتسوية القضائية 

 والتطور التاريخي ليما. : مفيوم اإلفالس والتسوية القضائيةاألولالمبحث 

والقاعدة أيف يتـ سرد الجانب التاريخي قبؿ سنستعرض في ىذا المبحث وخالفا لما جرت بو العادة 
التطرؽ لتعريفو فإننا سنخالؼ ذلؾ فمف غير الممكف والمعقوؿ أف نتكمـ عف التطور التاريخي لإلفالس مف غير 

  .اإلفالس والتسوية القضائيةأف نعرؼ ما ىو 

 المطمب األول: مفيوم اإلفالس والتسوية القضائية

تعريؼ اإلفالس والتسوية القضائية ثـ ما يميز اإلفالس عف التسوية ى مف خالؿ ىذا المطمب سنتطرؽ إل
 القضائية وعف اإلعسار. 

 تعريف اإلفالس والتسوية القضائية:الفرع األول: 

قبؿ الولوج إلى التعريؼ القانوني إلفالس سنحاوؿ تعريفو لغويا، حتى يستقيـ لنا الفيـ : أوال: تعريف اإلفالس
 الصحيح ليذا المصطمح.

: مف األخبار الواردة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ، أنو قاؿ ألصحابو: "أتدروف التعريف المغوي لإلفالس -1
ال درىـ لو وال متاع. فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "إف المفمس مف أمتي مف مف  مف المفمس"، قالوا: المفمس فينا

ىذا، وأكؿ ماؿ ىذا، وسفؾ دـ ىذا، فيعطي ىذا مف يأتي يوـ القيامة بصالة وزكاة، ويأتي وقد شتـ ىذا، وقذؼ 
حسناتو، وىذا مف حسناتو، فإذا فنيت حسناتو قبؿ أف يقضي ما عميو أخذ مف خطاياىـ، فطرحت عميو ، ثـ 

ىذه الدنيا، لقوؿ صحابة  ومنو نرى أف اإلفالس في المغة ىو فقد الرجؿ لمماؿ والمتاع في، 1طرح في النار"
 .وسمـ الرسوؿ صمى اهلل عميو

المفمس فينا مف ال درىـ لو وال متاع، وىذا ما يدؿ عمى فيـ العرب لإلفالس، أما اإلفالس )المفمس( في 
الشريعة ىو مف تذىب عنو حسناتو وتطرح عميو الخطايا فيصبح مديف في ميزاف حسناتو، والقصد المغوي ىو 

 في األلفاظ وليس في المقاصد.

                                                           
 .1968، بدوف دار نشر، طبعة الكالم الطيبالكريـ عمي حسف الخطيب،  عبد -1
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الرجؿ، فقد مالو، فأعسر بعد  وأفمسيفمس، إفالسا، فيو مفمس،  أفمسكما أنو ورد في لساف العرب فيقاؿ 
نو صار إلى حاؿ يقاؿ فييا ليس معو فمس، والفمس ىو اصغر أ، وأفمس الرجؿ إذا لـ يبؽ لو ماؿ يراد بو و يسر

 وحدة نقدية لمتعبير عند العرب.
ف وحدات السكة النحاسية، وقد سـ وحدة ماوىو  follisوالمفمس كممة يونانية مشتقة مف المفظ الالتيني 

عرفو العرب عف طريؽ معامالتيـ التجارية مع البزنطييف، وىي وحدة شؾ مف البرونز وتعد عممة بسيطة إلى 
 جانب الدينار الذىبي والدرىـ الفضي.

 فالس.لمداللة عمى اإل failliteأما كممة اإلفالس في المغة الفرنسية فيطمؽ عمييا 
 إبياـلى حالة العسر فداللتو المغوية تشير دوف إنتقاؿ مف حالة اليسر وعموما فاإلفالس في المغة ىو اإل

 لمشخص. 1إلى العجز المالي

: بالرجوع إلى القانوف التجاري الجزائري وفي الكتاب الثالث منو نالحظ أف التعريف القانوني لإلفالس -2
حتى التسوية القضائية بتعريؼ محدد، بؿ نجد قد وضع قواعد قانونية المشرع الجزائري لـ يخص اإلفالس وال 

 ذلؾ فاإلفالس الؽ إىتماـ كبير مف طرؼ الفقو والقضاء مف ذلؾ. ـغر  ،لتنظيمو وتبياف الشروط الموصمة إليو

وىو المعني 2التاجر توقؼ عف دفع ديونو إلييافاإلفالس ىو عبارة عف الحالة القانونية التي ينتيي 
القانوف  ألحكاـلإلفالس، فيو أسموب لمتنفيذ عف المديف الذي يخضع ليذا النظاـ )اإلفالس( طبقا  األخص

ويتوقؼ عف دفع ديونو المستحقة اآلجاؿ فيشير إفالسو قصد تصفية أموالو تصفية جماعية ويوزع الناتج عنيا 
 توزيعا عادال بيف دائنيو، واإلفالس يصدر بمقتضى حكـ مف المحكمة.

: كما سبؽ وقمنا أف المشرع الجزائري بإستقراء لنصوصو لـ يعط تعريفا لكمتا تعريف التسوية القضائية -ثانيا 
المصطمحيف سواء اإلفالس أو التسوية القضائية، إذ أف التسوية القضائية ما ىي إال وسيمة مكنيا القانوف لممديف 

بمساعدتو مف أجؿ استعادة نشاطو وىذا مف  إفالسوبيده ومحاولة إنقاذه مف الحكـ بشير  األخذالمفمس قصد 
خالؿ إستفادتو مف الصمح الواقي مف اإلفالس، والذي عبر عنيا البعض بأنيا تمحؽ التاجر حسف النية سيء 
قراره القضائي بعجزه المالي في اآلجاؿ  الحظ، وحسف النية نستخمص مف خالؿ التزامات المديف التاجر وا 

 المحددة قانونا.

                                                           
 .315، ص1998القاىرة،  -المقطع اإلفالس(، –القانون التجاري )عمميات المصارف أحمد محمد محرز،  -1
، 2013الخامسة، ، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة اإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائرينادية فضيؿ،  -2
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القضائية ىي أ ف المديف يسعى إلى الحصوؿ عمى تسوية مع دائنيو فيقترح عمييـ منحو  إذ أف التسوية
بالشيء القميؿ لمنيوض أجال لموفاء، أو التجاوز لو عف بعض ديونيـ، أو التخمي عف كؿ أموالو محتفظا لنفسو 
 طرؼ المحكمة. مف جديد بتجارتو، غير أف ىذه التسوية تتـ تحت الرقابة القضائية وبالتصديؽ عمييا مف

حتى ال ي قع القارئ والمتتبع في لبس : يميز اإلفالس عن التسوية القضائية وعن اإلعسار ماالفرع الثاني: 
وغموض بيف ىذه المصطمحات الثالثة سنحاوؿ إزالة ىذا الغموض مف خالؿ التعرؼ عمى اإلختالؼ والتشابو 

 فالس واإلعسار.بينيـ سواء بيف اإلفالس والتسوية القضائية أو بيف اإل

كما سبؽ واشرنا إلى أف كؿ القواعد التي يخضع ليا اإلفالس : والتسوية القضائية اإلفالسالتمييز بين أوال: 
تخضع ليا التسوية القضائية، وكالىما يشكالف نظاماف متكامالف األوؿ فييما عمة لوجود الثاني يقوـ كؿ منيما 

فالتسوية ىي نتاج التطورات التي عرفيا المفمس، ومف بيف ما يميز بشرط عمى أنيما ال يجتمعاف مقاـ اآلخر 
 التسوية القضائية عف اإلفالس سواء في الحكـ القضائي أو في آثار كؿ منيما عمى المديف كما ىو آتي:

منفصؿ بمعنى يصدر الحكـ إما باإلفالس أو  فبالنسبة منطوؽ الحكـ القضائي الصادر بشأنيما يكوف 
ائية رغـ أف إجراءات رفع الدعوى ىي نفسيا، ولكف في حالة تـ رفعيا مف قبؿ المديف وفقا بالتسوية القض

لإلجراءات القانونية المطموبة فإف المديف يطمب مف المحكمة التسوية في حيف إذا كانت الدعوى مرفوعة مف 
 الدائنيف فعادة طمبيـ يكوف بإفالس مدينيـ. 

عف بعضيما مف حيث اآلثار المترتبة عف الحكـ بالنسبة لممديف، ذلؾ إف المديف المقبوؿ  فكذلؾ يختمفا
في التسوية القضائية ال تغؿ يده في التصرؼ في أموالو بؿ فقط يساعده الوكيؿ المتصرؼ القضائي في إدارة 

يد المديف عف  ؿغ ، في حيف أف الحكـ يشير اإلفالس ينتج عنو1وتسيير تجارتو وتكوف المساعدة إجبارية
دارة   الحاضرة والمستقبمية ويحؿ محمو الوكيؿ المتصرؼ القضائي. أموالوالتصرؼ وا 

كما أف التسوية القضائية تختمؼ عف اإلفالس، ذلؾ أف الصمح غير مقبوؿ في اإلفالس وال يقبؿ إال في 
أمواؿ المديف، ألف المشرع التسوية القضائية بؿ إف اليدؼ األساسي لمتسوية القضائية ىو الصمح وليس تصفية 

 2عقود الصمح في ىذه الحالة. إبراـالجزائري قد منع مف 

                                                           
، 2013، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائرينادية فضيؿ،  -1

 .66ص
، ديواف المطبوعات الجامعية، التجارية، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري األوراقراشد راشد،  -2

 .321ص ،2008، 2ط
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ف المديف إإذا وقعت قبؿ اإلفالس وحكـ بيا فالتسوية القضائية كذلؾ قد تقع قبؿ اإلفالس أو بعده، ف
القضائية بعد المستفيد منيا ال تسقط عنو حقوقو المدنية والسياسة عكس اإلفالس، كما يمكف أف تحدث التسوية 

يقدميا المديف لدائنيو )عف طريؽ الصمح القضائي(، تكوف المساواة  اقتراحاتالحكـ يشير اإلفالس عف طريؽ 
التسوية عقد رضائي، وذات أمر جماعي يشمؿ الدائنيف  اعتباراتبيف جميع الدائنيف في شروط التسوية عمى 

فيذا ال يؤثر عمى مبدأ المساواة ما داـ ىذا تـ في  خصوصية لدائف معيف، امتيازاتجميعا، حتى ولو تـ تقرير 
 .1لمبدأ الرضائية احتراماحضور وموافقة جميع الدائنيف 

كما سيأتي تفصيال نظاـ اإلفالس، إال أننا سنحاوؿ إبراز بعض : عسارالتمييز بين اإلفالس واإلثانيا: 
الجوىرية لكؿ مف اإلفالس واإلعسار لنزيؿ المبس والغموض الذي قد يكتنؼ عند البعض ومف ىذه  االختالفات
 نجد: االختالفات

أف اإلفالس يطبؽ عمى المديف التاجر الذي توقؼ عف دفع ديونو التجارية، في حيف أف اإلعسار يطبؽ عمى  -
 المستحقة.المديف غير التاجر إذا كانت أموالو غير كافية لموفاء بديونو 

 يجوز لممحكمة أف تشير إفالس المديف التاجر مف تمقاء نفسيا. -

 في حيف ال يجوز ذلؾ في نظاـ اإلعسار إال بطمب مف أحد الدائنيف أو مف المديف. -

الحاضرة والمستقبمية، في حيف  أموالوفالس تغؿ يد المديف المفمس عف التصرؼ في في آثار الحكـ بشير اإل -
 إعسار المديف ال يؤدي إلى غؿ يد المعسر.الحكـ بشير 

يترتب عمى الحكـ بشير اإلفالس سقوط الحقوؽ المدنية والسياسية لممديف المفمس، بينما ال يترتب عمى الحكـ  -
 بشير اإلعسار سقوط تمؾ الحقوؽ.

ير، بينما في نظاـ اإلعسار ال صيتعرض المديف المفمس إلى عقوبات جزائية إذا كاف إفالسو بالتدليس أو بالتق -
 .2وجود لمعقوبات الجنائية عمى خالؼ التشريعات المقارنة كالمصري أو الفرنسي

 

 

 
                                                           

 .331أحمد محمد محرز، المرجع السابؽ، ص -1
 .12، ص2013، دار بمقيس، الجزائر، اإلفالس والتسوية القضائيةنسريف شريفي،  -2
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 : والتسوية القضائية المطمب الثاني: التطور التاريخي لنظام اإلفالس

 سف ستعرض تطور نظاـ اإلفالس والتسوية القضائية وفؽ مراحؿ تاريخية:

حيث كاف  ازدراءعمى الرغـ مف أف الروماف كانوا ينظروف إلى التجارة نظرة : القديمالفرع األول: في العصر 
االعتقاد السائد بينيـ، أف االشتغاؿ بالتجارة ال يميؽ باإلشراؼ وكانت قاصرة في ذلؾ الوقت عمى األجانب 

القانوف الروماني، إذ عرؼ ىذا القانوف نظاـ التنفيذ  لىإ أصمووالرقيؽ والعتقاء، فإف نظاـ اإلفالس يرجع 
 الجماعي عمى أمواؿ المديف الذي ال يقـو بالوفاء سواء كاف المديف تاجر أو غير تاجر.

ىذا النظاـ قاسيا عمى المديف، لتقريره نظاـ التنفيذ الجسدي، وذلؾ بتعذيب المديف حتى الموت، ثـ  أوقد بد
وعجزه المالي يكوف لو ميمة ثالثيف يوما، مف تاريخ  باضطرابولمديف الذي يصرح ذ أصبح اإتطور ىذا النظاـ، 

تصريحو يمكنو خالليا تدبير أموره لتحرير نفسو مف التعذيب الجسدي، فإذا لـ يستطيع ايجاد حموال لدائنيو خالؿ 
أخرى لممديف تقدر  نوحة لو، يوضع تحت سطوة دائنيو، وأعطى القانوف الروماني لممديف ميمةمىاتو المدة الم

يختار كفيال يأخذ عمى عاتقو الوفاء أف وحتى يفمت مف التعذيب الجسدي. لو الحؽ في  أخرى( يوما 60بستيف )
 بالديف وأال يتعرض المديف لمموت أو يباع كرقيؽ في السوؽ وتوزيع ثمنو بيف دائنيو.

النظاـ الصاـر مف التنفيذ عمى لمجميوريات الرومانية، صدر قانوف يستبدؿ ذلؾ  األخيرةفي السنوات 
لى الدائنيف ويتـ بيعيا وتوزيع إشخص المديف إلى التنفيذ عمى أموالو حيث تنتقؿ حيازة أمواؿ المديف جميعيا 

القانوف الروماني ىذا  أف إال، 1توزيعا عادال، ويعتبر ىذا القانوف أوؿ لبنة في نظاـ اإلفالس الحديثثمنيا بينيـ 
نو كانت ىناؾ  ثالثة إة توقيع الحجز عمى أمواؿ المديف، إال أنو حسب العرؼ الروماني فلـ يحدد طريقة وكيفي

 أمواؿ المديف وىي: ىتجيز لمدائنيف الحؽ في الحجز عم أسباب

ختفائو، دوف أف يترؾ مف يمثمو مف أجؿ ابتعاد و الفرار مف مالحقة دائنيو. -  ىروب المديف وا 
 مدة ستيف يوما مف المطالبة بالوفاء. عدـ دفع الديف، بعد إنقضاء -
 الحقو.تالتخمي تمقائيا عف أموالو لجماعة الدائنيف، حتى يتجنب السجف وبصمة العار الذي قد  -

وفي فترة القروف الوسطى أخذت الجميوريات اإليطالية بيذا النظاـ : الفرع الثاني: في العصور الوسطى
باف التوقؼ عف الدفع ىو مناط  كاالعتراؼاـ اإلفالس الحالي إليو مف القواعد ما أقترب بو إلى نظ وأضافت

جاؿ الديوف التي عمى آأموالو والتصرؼ فييا، وحموؿ  إدارةشير اإلفالس، وكذا غؿ يد المديف المفمس عف 

                                                           
 .317، ص1998المقطع، القاىرة  اإلفالس(، -القانون التجاري )عمميات المصارفاحمد محمد محرز،  -1
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جراء تحقيؽ الديوف ورعاية المفمس بتقرير نفقة لو،  الدائنيف،  أغمبيةالصمح مع المديف برأي   وأجازتالمفمس، وا 
 تواطئو مع مف تعاقد معو. إثباتكما أنيا أجازت إبطاؿ تصرفات المديف بال حاجة إلى 

 ىذه القواعد مف المدف اإليطالية إلى فرنسا بواسطة تجار ليوف والتي طبقت عمى إعتبارىا انتقمتثـ 
فأجاز الصمح مع  نظـ أعماؿ التفميسة 1673ممكي سنة  أمر، وفي القرف السابع عشر صدر 1قواعد عرفية

تصرفات المديف الحاصمة منو في فترة الريبة وفي السنة التاسعة مف  إبطاؿأجيز  1702المديف، وفي سنة 
إنشاء الجميورية الفرنسية شكمت لجنة لوضع القانوف التجاري وقد أشرؼ نابميوف بنفسو عمى أعماليا وأمر 

ثـ تـ تعديؿ القانوف الفرنسي عدة مرات في فترة  ،امجرم اعتبارهبوضع أحكاـ صارمة لممفمس مما ترتب عميو 
أيف عنى المشرع الفرنسي بوضع نظاـ التصفية القضائية، والذي مف  19متقاربة خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف 

لتـز بوضع حسابات ميزانيتو وفؽ المواعيد  بيف ما اشتمؿ عميو ىو أف التاجر الذي توقؼ عف دفع ديونو وا 
 أية تقصير فإف المحكمة تقضي بتصفية أموالو تصفية قضائية شرط أف يكوف حسف النية القانونية، وبدوف

وضع  أيفدارة أموالو، إلى غؿ يده ولكف تعيف المحكمة مصفيا لمعاونتو في إوسيء الحظ، وال يؤدي ىذا الحكـ 
تنتيي التصفية المديف في مركز وسطي بيف الرجؿ العادي والمفمس، وفيما عدا ذلؾ تسري قواعد اإلفالس و 

 .القضائية بالصمح أو  باإلقفاؿ لعدـ كفاية أمواؿ التاجر

عدة تعديالت أىميا حيث عرؼ القانوف الفرنسي ميد نظاـ اإلفالس الحالي : الفرع الثالث: في العصر الحديث
ـ أيف صدر مرسوـ قانوف نظـ قواعد الصمح الواقي مف اإلفالس وأسماه 1838مايو عاـ  28ما كاف في 

اإلفالس، لتنتيي  إجراءاتعمى المديف ويبسط في ة يخفض مف القسو ل"التسوية الودية المصادؽ عميو" وىذا 
ديد التاريخ الذي يعتبر توقفا عف الدفع حتى ال التفميسة في وقت قصير، واىـ ما تضمف ىذا القانوف كذلؾ تح

ذلؾ عمى المراكز القانونية، وتواصمت التعديالت إليجاد نظاـ  يؤثرتسقط تصرفات كثيرة خالؿ فترة الريبة مما قد 
قانوني متكامؿ يراعي فيو مصمحة المفمس ومصمحة جماعة الدائنيف ومصمحة المجتمع، ووفقا لذلؾ صدر قانوف 

الخاص بالتسوية القضائية وفيو ال تغؿ يد المديف عف إدارة أموالو وال تسقط حقوقو المدنية   1881مارس  4
 اإلفالس ورد اإلعتبار. إجراءاتعنو وأعقبتو مجموعة تعديالت قانونية كميا تيدؼ إلى تبسيط 

ؿ ، لتتواصاالعتبارصدر قانوف بشأف اإلفالس والتسوية القضائية ورد  1955ماي مف سنة  20وفي 
صدر القانوف الفرنسي  1967يوليو  13عممية اإلصالحات لنظاـ اإلفالس والتسوية القضائية حيث أنو بتاريخ 

الخاص بالتسوية القضائية وتصفية األمواؿ واإلفالس الشخصي والتفميس، وقد رأى فيو المشرع الفرنسي أنو ال 

                                                           
1- claud dupory, le droit dr faillites en france avant 1881 le cod de commerce, thèse  paris 1056, p.46 
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ات مف ناحية أخرى، فرأى أف تخضع جميع محؿ لمتمييز بيف الشركات التجارية والمدنية مف ناحية والجمعي
 .األشخاص المعنوية الخاصة دوف تفرقة لنظاـ اإلفالس والتسوية القضائية

في القانوف الجزائري والتسوية القضائية حيث أما عف تطور نظاـ اإلفالس : الفرع الرابع: في التشريع الجزائري
فقد ظمت القوانيف الفرنسية ىي السائدة في الجزائر إال ما كاف يتعارض مع السيادة الوطنية، ومف ىذه القوانيف 

بتاريخ   59-75القانوف التجاري الفرنسي، وظؿ األمر عمى ىذا الحاؿ إلى أف صدر األمر رقـ 
 والتسوية القضائية وص الكتاب الثالث منو لإلفالس القانوف التجاري الجزائري الذي خمتضمنا  26/09/1975
التجاري، وبإستقرائنا مف القانوف  388لى إ 215والتفميس وما عداه مف جرائـ اإلفالس مف المادة  االعتباررد 

إجراءات التسوية القضائية مع إجراءات اإلفالس ولـ يفرؽ بيف ليذه المواد نالحظ أف الـ شرع الجزائري قد دمج 
كؿ منيما، فجؿ النصوص التي تناولت الموضوع جاءت فييا عبارة التسوية مالزمة لعبارة اإلفالس في  حاالت

حيف أف كمتا العبارتيف تختمفاف عف بعضيما مف حيث المفيوـ أو إجراءات المطبقة أو مف حيث اآلثار المترتبة 
نجده قد حذا حذو التشريعات المقارنة  عف كمييما سواء بالنسبة لممديف أو الدائنيف، إال أف المشرع الجزائري

وخاصة التشريع الفرنسي كما سبؽ وأشرنا والغاية مف ذلؾ انو ال يمكف أف نذىب إلى التسوية القضائية ما لـ 
أو عجز عف الوفاء بديونو فتأتي التسوية  امتنعظاىر لممديف أي ما لـ يكف المديف قد  إفالسيكف ىناؾ 
تجارتو أو أعمالو بعد اتخاذ جممة مف االحتياطات  رأسيف ومساعدتو إلعادتو عمى لى األخذ بيد المدإالقضائية 
 الالزمة. 

 

 جرااات إفتتاح اإلفالس أو التسوية القضائية   شروط اإلفالس أو التسوية القضائية المبحث الثاني: اإل

أو شخص معنوي خاضع ، "يتعيف عمى كؿ تاجر 1مف القانوف التجاري الجزائري 215تقضي المادة 
( يوما قصد 15لمقانوف الخاص ولو لـ يكف تاجرا إذا توقؼ عف الدفع أف يدلي بإقرار في مدة خمسة عشرة )

: " ال يترتب إفالس وال بأنومف ؽ ت ج  225إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس" وتقضي المادة  افتتاح
 ر حكـ مقرر لذلؾ"تسوية قضائية عمى مجرد التوقؼ عف الدفع بغير صدو 

مف التسوية القضائية لمشخص  االستفادةمف ىاتيف النصيف نخمص إلى انو حتى يتـ شير اإلفالس أو 
 المديف ال بد مف توافر نوعاف مف الشروط: شروط موضوعية وشروط شكمية.

                                                           
 ، المتضمف القانوف التجاري المعدؿ والمتمـ.1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59رقـ  األمر -1
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 الشروط الموضوعية: المطمب األول: 

سالفة الذكر عمى أنو: "يجب توافر شرطيف موضوعييف انوف تجاري جزائري ق 215مف خالؿ نص المادة 
 إلمكاف الحكـ بشير اإلفالس وىما: 

 أف يكوف المديف تاجرا. -
 أف يكوف متوقفا عف دفع ديونو. -

 إفالسو. إشيارويالحظ في ىذيف الشرطيف مقدما أنيما يجب إجتماعيما في المديف في وقت واحد ليمكف 

ع الجزائري في أوؿ مادة مف مواد القانوف التجاري بوضع تعريؼ لمتاجر : بدأ المشر صفة التاجر -الفرع األول
يتضح مف ، : "... كؿ مف يباشر عمال تجاريا ويتخذه حرفة معتادة لو"بأنوشخصا طبيعيا كاف أو شخصا معنويا 

عي فقط بؿ حتى الشخص المعنوي، الصفة التجارية ال تمحؽ الشخص الطبيأكد عمى أف ىذا النص أف المشرع 
الفقو والقضاء  استقربالمعامالت التجارية بحيث يتخذىا حرفة معتادة لو، وقد  باالشتغاؿمتى قاـ ىذا الشخص 

كما أوضحت المادة ، 1في أف الشخص يكتسب الصفة التجارية إذا مارس العمؿ التجاري باسمو ولحسابو الخاص
ككؿ فمـ يرد بيا نص في  األىميةة القاصر المرشد لو بالتجارة أما أحكاـ مف القانوف التجاري أحكاـ أىمي 05

 الشريعة العامة. باعتبارهالقانوف التجاري، وعميو وجب الرجوع إلى أحكاميا في القانوف المدني 

 وكما أشرنا أف صفة التاجر يكتسبيا الشخص الطبيعي كما يكتسبيا الشخص المعنوي.

كما قمنا سابقا أف اإلفالس يطبؽ عمى المديف التاجر سواء أكاف ىذا المديف : التاجر شخص طبيعي -أوال
شخصا طبيعيا أو معنويا وحتى يخضع لنظاـ اإلفالس أو التسوية القضائية ال بد مف التأكد مف ىاتو الصفة 

ارسيف وىؿ يمكف تطبيؽ نظاـ اإلفالس أو التسوية القضائية عمى الممنوعيف مف ممارسة التجارة؟ وكذا المم
 لمتجارة بأسماء مستعارة أو المذيف ماتوا بعد توقفيـ عف الدفع وغيرىـ وىو ما سوؼ نتطرؽ لو تفصيال .

: ال يخضع المديف المفمس لنظاـ اإلفالس أو التسوية القضائية إال التأكد من صفة التاجر لمشخص الطبيعي-1
التجارية حرفة لو، فيا ترى أي األعماؿ  األعماؿتخاذه تاجرا عند ا اعتبارهإذا ثبتت لو الصفة التجارية، فال بد مف 
إلكتساب الصفة التجارية؟ ىؿ األعماؿ التجارية بطبيعتيا أو بحسب  التجارية تقبؿ أف تكوف محؿ اإلحتراؼ

                                                           
 .23عبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ، ص -1
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عمى  4و 3و -2ذكرىا وصنفيا المشرع الجزائري في المواد  أعماؿبالتبعية؟ وىي  1التجارية األعماؿشكميا أـ 
 القانوف التجاري. التوالي مف

باغ صفة التاجر عمى مف يمارسيا ىي األعماؿ صية التي يؤدي اإلشتغاؿ بيا إلى إإف األعماؿ التجار 
التجارية بالتبعية فيي  األعماؿأما  2التجارية األصمية أو بطبيعتيا، سواء كانت منفردة أو كانت عمى شكؿ مقاولة

نما ىالتجارة فيي أعم االحتراؼال تصمح ألف تكوف محؿ   أعماؿ مدنية. ياؿ ليست في األصؿ تجارية وا 

يتخذىا مينة معتادة أف غؿ باألعماؿ التجارية تيش الذيالشخص عمى الصفة التجارية ال بد  الكتسابكذلؾ  -
مف ىذه األعماؿ  االرتزاؽفي العمؿ معناه  واالحتراؼ االحتراؼإلى  واالنتظاـ االستمرارلو، أي أف تصؿ درجة 

 ولحسابو الخاص. باسمو األعماؿوكذلؾ يجب أف يمارس ىذه  3التجارية

أي أيضا سبا لصفة التاجر متى توفرت فيو األىمية التجارية تلممارسة التجارة ومك أىالويكوف الشخص 
 4المدني الجزائريمف القانوف  40سنة كاممة ومتمتعا بقواه العقمية حسب نص المادة  19بالغا لسف الرشد وىو 

سنة كاممة، وحصؿ عمى إذف مف أبيو أو  18مف القانوف التجاري أجازت لمقاصر الذي بمغ  05وبالرجوع لممادة 
التجارية ويطمؽ  األعماؿف مجمس العائمة ويكوف ىذا اإلذف مصادؽ عميو مف طرؼ المحكمة بممارسة م أمو أو

 عميو بالقاصر المرشد. 

حتى ولو احترؼ  إفالسوسنة فال يجوز شير  18حتى ولو بمغ  اإلذفأما القاصر الذي لـ يحصؿ عمى 
صفة التاجر ما  اكتسابالعمؿ التجاري وىذا حماية لو مف أخطار اإلفالس، وبمفيـو المخالفة ال يمكف لمقاصر 

 قانوف تجاري جزائري. 05ما حددتو المادة  ىلـ يكف قد حصؿ عمى إذف وفق

ة القوؿ أنو ال يمكف شير إفالس القاصر بسبب السف أو لعارض مف عوارض األىمية ألنو محمي خالص
 .األىميةأو نقص  انعداـبسبب 

بحكـ وظائفيـ تمنعيـ القوانيف مف القياـ بأعماؿ  أشخاص: ىناؾ بالنسبة لمممنوعين من ممارسة التجارة -2
بات التأديبية ف كانت ممارسة التجارة تؤدي إلى توقيع العقو تجارية، كالمحامييف والقضاة والموظفيف العاميف، وا  

                                                           
ديواف المطبوعات الجامعية، الساحة  المركزية، بف ، الوجيز في القانون التجاري الجزائريرزؽ اهلل العربي بف المييدي،  -1

 .29، ص2008عكنوف، الجزائر، الطبعة الرابعة، 
 مف القانوف التجاري الجزائري. 02أنظر المادة  -2
 .78، ص2003، دار العمـو لمنشر والتوزيع، الجزائر، القانون التجاري الشاذلي نور الديف، -3
 ، المتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75األمر رقـ  -4
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ىؤالء األشخاص ال يمكنيـ  فكؿر، ورغـ ذلؾ فمتى قاموا بالتجارة فيجوز شير إفالسيـ حظعمى مخالفة ىذا ال
 1اإلستفادة مف قاعدة وضعت ضدىـ

مف التسوية القضائية،  استفادتو: يمكف شير إفالس التاجر الذي إعتزؿ التجارة أو التاجر المعتزل لمتجارة -3
الشروط المؤدية إلى ذلؾ بمعنى أف يكوف تعرض لإلفالس في وقت كانت لو  وبشرط أف يكوف قد توافرت في

قانوف تجاري  220صفة التاجر، وعمى المحكمة أف تتحقؽ أنو كاف في حالة توقؼ عف الدفع إذ نصت المادة 
 مف سـ المديفاتسوية القضائية خالؿ مدة عاـ تبتدئ مف شطب جزائري عمى إمكانية طمب شير اإلفالس أو ال

 السجؿ التجاري.

صفة التاجر، وما ىو مصير  الكتسابوىنا نطرح السؤاؿ التالي، ىؿ القيد في السجؿ التجاري شرط 
 الشخص الغير مقيد في السجؿ التجاري؟

القيد في السجؿ التجاري فيكفي الجواب ىو أف شروط إكتساب الصفة التجارية كما أشرنا ال يدخؿ ضمنيا 
ىذه الصفة، ومنو إف  ممارسة األعماؿ التجارية عمى سبيؿ اإلحتراؼ وتوافر األىمية المطموبة قانونا إلكتساب

الصفة التجارية،  القيد في السجؿ التجاري ىو يدخؿ ضمف إلتزامات التاجر المينية ويعد دليؿ قطعي إلكتساب
لكف عدـ القيد في السجؿ التجاري ليس بحجة قطعية عمى عدـ إكتساب تمؾ الصفة فعدـ القيد يشكؿ حجة نسبية 

 يمكف إثبات عكسيا، ويرجع كؿ ذلؾ لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع. 

سو بعد مماتو وذلؾ إف التاجر الذي يموت وىو في حالة توقؼ عف الدفع يمكف شير إفال التاجر المتوفي: -4
بتصريح يقدمو أحد ورثتو أو بطمب مف أحد دائنيو فضال عف تقديـ ىذا التصريح خالؿ مدة سنة تبدأ مف  ماأ

مف  219تاريخ الوفاة، ولممحكمة أف تفتح اإلجراءات تمقائيا خالؿ نفس المدة طبقا لما جاء في نص المادة 
ذا مارس الورثة تجارة مورثيـ وقد كاف القانوف الفرنسي الصادر في  2يمزموف بتسديد الديوف القانوف التجاري وا 

سكوتو عاصفة مف خالؼ في الرأي بيف الكتاب وذىب البعض إلى  فاثأريغفؿ النص عمى ىذه المسألة  1807
 faillite sonsوجود تفميس بدوف مفمس  ، إذ ال يتصورشير افالسو  القوؿ إفالس التاجر بعد موتو غير ممكف

failli  إلى أف  ،الرأي كاف خطأ، ألف ماؿ المفمس ال شخصو ىو ضماف الدائنيف، والماؿ موجودولكف ىذا

                                                           
، ديواف المطبوعات الجامعية، التجارية، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري األوراقراشد راشد،  -1

 .223، ص2008، 2ط
 .13نادية فضيؿ، المرجع السابؽ، ص -2
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يجيز  1838مف القانوف التجاري الفرنسي الصادر سنة  437المشرع الفرنسي تراجع عف ذلؾ بموجب المادة 
 .1شير إفالس التاجر بعد موتو

لحساب غيره ويظير أماـ الغير عمى أنو التاجر : الشخص الذي يعمؿ ممارسة التجارة بإسم مستعار -5
الحقيقي واألصمي، يمكف شير إفالسو ألنو يتمتع بصفة التاجر الظاىر وتعاممو التجاري وحماية لمغير الذيف 

 تعامموا معو عمى ىذا األساس، كذلؾ الحاؿ نفسو بالنسبة لمشخص المستتر فيعتبر تاجرا ويشير إفالسو.
ف المحكمة تطبؽ عمى كمييما إود مثؿ ىذا اإلتفاؽ بيف التاجر الظاىر والمستتر فىذا ولو ثبت لممحكمة وج

 ذيف تقوـ عمييما التجارة.محماية لمثقة واإلئتماف ال2اإلفالس أو التسوية القضائية
مف التقنيف التجاري الجزائري فغف اإلفالس  215تطبقا لما جاء في نص المادة التاجر شخص معنوي:  -ثانيا

ية القضائية ال يمحؽ الشخص الطبيعي، بؿ يمتد كذلؾ إلى األشخاص المعنوية المتوفرة عمى صفة أو التسو 
التاجر، واألشخاص المعنوية الحاممة لصفة التاجر ىي الشركات التجارية غير أف المشرع وسع في االشخاص 

انوف الخاص بمفيـو المعنوية الخاضعة لمق األشخاصالمعنوية طبقا لنص المادة سالفة الذكر عندما قاؿ 
أو التسوية القضائية،  اإلفالسالمعنوي الخاضعة لمقانوف العاـ مف نظاـ  األشخاصنو إستثنى فقط إالمخالفة ف

التسوية القضائية عمى األشخاص المعنوية التابعة لمقانوف  أو اإلفالسلى تطبيؽ إوعميو سنحاوؿ التطرؽ 
 مدنية والتعاونيات.الخاص بداية بالشركات التجارية ثـ الشركات ال

مف الشركات التجارية شركات األشخاص وشركات األمواؿ وسوؼ نحاوؿ  نوعيفىناؾ  الشركات التجارية:-1
 مف ىذه الشركات. نوعالتعرؼ عمى نظاـ اإلفالس أو التسوية القضائية لكؿ 

وىي الشركات التي تقوـ في تكوينيا عمى أساس اإلعتبار الشخصي ويشمؿ  بالنسبة لمشركات األشخاص: - أ
وكذلؾ شركة التوصية  األشخاصشركة التضامف والتي تعتبر المثاؿ الحي لشركات  األولىىذا النوع بالدرجة 

 3البسيطة وشركة المحاصة.
ىي شركة اشخاص تتكوف مف شريكيف أو أكثر، يسأؿ فييا الشريؾ عف ديوف الشركة  شركة التضامن:* 

صفة التاجر، وعمى ىذا األساس فإنو يمكف شير الشركاء فييا مسؤولية شخصية تضامنية مطمقة، ويكتسبوف 
شركاء إفالس الشركة متى توقفت عف دفع ديونيا، وتصفي أمواليا كما أف إفالسيا يستتبع بالضرورة إفالس ال

فييا عمى إعتبار أنيـ يكتسبوف صفة التاجر مف جية، وكذلؾ أف مسؤوليتيـ مسؤولية شخصية تضامنية بمعنى 

                                                           
 .39صعبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ،  -1
 .224راشد، المرجع السابؽ، ص راشد  -2
 .46، ص2013نسريف شريفي، الشركات التجارية، دار بمقيس، الجزائر، الطبعة األولى،  -3
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ديوف خاصة بيـ لكف السؤاؿ الذي يطرح ىؿ أف إفالس  أيأنيـ يسألوف عف ديوف الشركة كما لو كانت ديونيـ 
 الشريؾ ي ستتبع بالضرورة إفالس الشركة؟

شريؾ في شركة التضامف ال يؤدي بالضرورة إلى إفالس الشركة والعمة مف ذلؾ ىو أف الجواب ىو أف إفالس ال
الشركة ليا شخصيتيا المعنوية المستقمة عف شخصية الشركاء ىذا مف جية ومف جية ثانية كتحصيؿ حاصؿ 

كاء( عتبار الشخصي )لمشر تكونت عمى اإل أي أشخاصشركة  وباعتبارىاأف ذمتيا المالية مستقمة كذلؾ، لكف 
مرورا بنشاطيا إلى غاية إنقضائيا وبالتالي إفالس الشريؾ في  تأسيسيافإف الشخص الشريؾ يؤثر فييا مف 

مف القانوف  563بخالؼ ذلؾ وىذا طبقا لنص المادة  نقضائيا ما لـ يوجد إتفاؽاشركة التضامف يؤدي إلى  
مف والتي كميا تتعمؽ بما يطرأ عمى التجاري التي أكدت عمى األسباب الخاصة لحؿ أو إنقضاء شركة التضا

كذلؾ بوفاة أحد ألىميتو كما تنحؿ شركة التضامف  فالسو أو منعو مف ممارسة التجارة، أو فقدانواالشريؾ سواء ب
 مف التقنيف التجاري. 562الشركاء المتضامنيف طبقا لما جاء في المادة 

بالرغـ أف شركة التوصية البسيطة تعد مف شركات األشخاص إال أنيا تختمؼ عف  1:شركة التوصية البسيطة*
شركة التضامف، بحيث تتكوف مف فريقيف مف الشركاء، فريؽ يضـ عمى األقؿ شريكا متضامنا مسؤوال في جميع 

تو في ا مسؤوال عف ديوف الشركة، بقدر حصصيشريكا مو  األقؿعف ديونو الشركة، وفريؽ آخر يضـ عمى  أموالو
 نو:اوعميو ف2الماؿ رأس
تبع إفالس الشركاء المتضامنوف فييا نظرا فالس شركة التوصية البسيطة متى توقفت عف الدفع ويستا يجوز

فالس الفريؽ الثاني المسؤوليتيـ الشخصية التضامنية وكذلؾ لتمتعيـ بصفة التاجر ولكف مف أف يؤدي ىذا إلى 
مسؤوليتيـ محدودة بقدر حصتيـ في الشركة وىذه الحصة ال تكوف مف الشركاء وىـ الشركاء الموصوف الف 

 حصة عمؿ.
الغير  إلىذا ذكر اسـ شريؾ موصى في عنواف الشركة مع عممو بذلؾ اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة وا  

ومف ثـ يجوز شير إفالسو تطبيقا لنظرية الوضع  3حسف النية، فيمتـز مف غير تحديد وبالتضامف بديوف الشركة
 ظاىر وحماية لمغير حسف النية.ال
 5مكرر 795ى المادة إل 1مكرر 795ورد ذكرىا في القانوف التجاري ابتداءا مف المادة  شركة المحاصة:*

مف القانوف المدني الجزائري، وشركة المحاصة ىي ضمف شركات األشخاص ولكنيا  416وكذلؾ في المادة 

                                                           
 شركة التوصية البسيطة. 1993أفريؿ   25المؤرخ في  08-93لـ يعر ؼ المرسـو التشريعي رقـ  -1
التجارية، التاجر، الشركات التجارية(، دار المعرفة لمنشر، الجزائر،  األعماؿعمار عمورة ، شرح القانوف التجاري الجزائري ) -2

2010 ،214. 
 .216عمورة عمار، المرجع السابؽ، ص -3
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ال تخضع لقواعد النشر  اجؿ التجاري أي انيسالمعنوية وال تقيد في ال( ال تتمتع بالشخصية ةشركة مستترة )خفي
 واإلشيار المفروضة عمى الشركات التجارية.

نما يشير احيث أنيا تظير في الشخص الظاىر الذي يتعامؿ مع الغير وعميو  فالس ال يمكف شير إفالسيا وا 
 الشريؾ المديف الظاىر الذي يزاوؿ التجارة بإسمو.

عتبار المالي وتشمؿ شركة قـو في تكوينيا عمى أساس اال: ىي الشركات التي تلشركات األموالبالنسبة  -ب
 المساىمة وشركة المسؤولية المحدودة وشركة التوصية باألسيـ.

ماليا الذي يقسـ  رأسنظرا لضخامة  ،األمواؿ: تعد شركة المساىمة النموذج األمثؿ لشركات شركة المساىمة*
 عكس شركة التضامف.1اوية، والشريؾ فييا مسؤوليتو محدودة بقدر ما يممكو مف أسيـإلى أسيـ صغيرة متس

فييا  ف شركة المساىمة يمكف شير إفالسيا متى توقفت عف الدفع، وال يشير إفالس الشركاء المساىميفوعميو فا
قدموىا، إال أف لعدـ اكتسابيـ صفة التاجر مف جية، والف مسؤولياتيـ محدودة تكوف في حدود الحصص التي 

إفالسيا يستتبع شير إفالس المدير أو المسير القانوني أو الواقعي، الظاىري أو الباطني، المأجور أو غير 
 المأجور ألنيـ كانوا السبب المباشر في افالسيا لقياميـ بأعماؿ تقصيرية أو تدليسية.

أنيا مف الشركات التي تكوف في ي أ: ىي مف شركات التجارية المختمطة ذات المسؤولية المحدودة ةالشرك*
مف حيث إدارتيا  األشخاص، لكنيا تقترب مف شركات األمواؿ مركز وسط بيف شركات األمواؿ وشركات

 غير أف حصة الشريؾ فييا غير قابمة لمتداوؿ. 2ومسؤولية الشركاء فييا
 إشياري فإف الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء المتعددة الشركاء أو ذات الشخص الوحيد، فيمكف وبالتال

تتبع شير افالس الشريؾ فييا الف مسؤولية سمتى عجزت أو توقفت عف دفع ديونيا ولكف ىذا ال ي إفالسيا
 محدودة في حدود حصتو وكذلؾ ألنو ال يتمتع بصفة التاجر.

ف اإلفالس إمف التقنيف التجاري ف 215طبقا لنص المادة  وبأنكما سبؽ وبينا الخاصة:  األشخاص المعنوية -2
 األشخاصيمحؽ األشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف الخاص وبمفيوـ المخالفة أف أحكاـ اإلفالس عمى 

غير  العممي أو الثقافيبع اإلداري أو المعنوية العامة كالدولة والوالية والبمدية والمؤسسات العمومية ذات الطا
المعنوية الخاضعة لمقانوف الخاص باإلضافة إلى  ألشخاصخالفا ل، خاضعة لنظاـ اإلفالس أو التسوية القضائية

الشركات التجارية نجد الشركات المدنية كشركات المحاميف وغيرىا ورغـ أف ىدفيا ليس تجاري وكذا الجمعيات 

                                                           
، منشورات الشركات التجارية( -القانون التجاري )االعمال التجارية، التجارمحمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي،  -1

 .428، ص2011طبعة الثانية، الحمبي الحقوقية، بيروت، ال
دار الثقافة  العامة والخاصة (، األحكامالوسيط في الشركات التجارية )دراسة فقيية قضائية مقارنة في عزيز العكيمي،  -2

 .443لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة الثالثة، ص
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دفع ديونيـ  فيرية إنسانية فانو مع الشركات المدنية متى توقفوا عميما كاف نشاطيا حتى ولو كانت جمعيات خ
 يكف دينيـ تجاري. لـ حتى ولو  إفالسيـيكونوف عرضة لشير 

السبب  أنيابمعنى  اإلفالسالتاجر عف دفع ديونو ىو مناط  شير  توقؼالتوقف عن الدفع: الفرع الثاني: 
ولقد القت فكرة التوقؼ عف 1حصولو عمى التسوية القضائيةالمباشر الذي عمى أساسو يتـ إشيار إفالسو أو 

الدفع إىتماـ كبير مف الفقو والقضاء سواء في تحديد معناىا أو مفيومو أو مف حيث طبيعة الديوف المؤدية إلى 
 اإلفالس.

عسار في : تختمؼ فكرة التوقؼ عف الدفع في القانوف التجاري عف فكرة اإلمفيوم التوقف عن الدفع -أوال
القانوف المدني كما سبؽ وبيناىا في التفرقة بيف اإلفالس واإلعسار، وىو إختالؼ جوىريا، ذلؾ أف اإلعسار كما 

، بمعنى خصوـ المديف تزيد عف 2عرفو القانوف المدني ىو عدـ كفاية أمواؿ المديف لموفاء بديونو المستحقة االداء
ف عف سداد ديونو المستحقة اآلجاؿ بغض النظر عف أصولو، في حيف يقوـ التوقؼ عف الدفع بمجرد عجز المدي

كونو ميسرا أو معسرا، ألنو قد يكوف معسرا وال يمكف شير إفالسو ألنو يستطيع الوفاء بديونو في آجاليا بمجوئو 
إلى طرؽ شتى كالبيع لبعض أصولو أو اإلقتراض، وقد يكوف ميسرا ولكف يمكف شير إفالسو إذا كانت لديو 

، والتوقؼ عف الدفع 3لية ولكف ليست لديو السيولة الالزمة لدفع ديونو التي وصؿ تاريخ إستحقاقياأمواؿ أو قيـ ما
نييار الثقة فيو، لسبب يراه ليس معناه مجرد إمتناع التاجر عف الدفع  أو لغير سبب ولكف معناه تيدـ تجارتو وا 

وقوعو في ضيؽ عاـ، أي عجزه عجزا حقيقيا عف الوفاء بديونو، ومسألة قدرتو عف الدفع أو عدـ قدرتو مسألة 
الحوادث وقائع، وليست نقطة قانونية بؿ تستنتجيا المحكمة مف الوقائع وليا السمطة التقديرية المطمقة في تقدير 

 .4الظروؼ التي تبنى عمييا إستنتاجيا أو رأيياو 

المحكمة أف إمتناع التاجر  وجدتوما دامت مسألة التوقؼ عف الدفع مسألة وقائع ومالبسات مادية واضحة فإذا 
عف دفع ديونو ناتج عف إرتباؾ وقتي ال يمبث أف يزوؿ أو نتيجة أزمة طارئة يستطيع أف يتغمب عمييا فيؤدي ما 

إلى كثير مف الحرص وحسف التقدير فال تبادر أف تشير إفالسو، فالمسألة بيذا الوضع تحتاج  عميو فميس ليا
إلى شير اإلفالس بمجرد أف يثبت لدييا أف المديف قد عجز عف دفع بعض ديونو وانما يجب أف تبحث فيما 

يكشؼ عف حالة مالية  وراء ىذا العجز، حتى إذا ما اتضح ليا أنو عجز مستحكـ ال يشير بالزواؿ القريب، وأنو

                                                           
 مف التقنيف التجاري الجزائري. 215أنظر إلى المادة  -1
 .12، ص1999ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة  اإلفالس والتسوية القضائية،عباس حممي،  -2
 .15، ص2007وفاء شيعاوي، اإلفالس والتسوية القضائية في القانوف التجاري الجزائري، الطبعة األولى  -3
 .47عبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ، ص -4
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ئتماف محكـ وجب عمييا أف تشير اإلفالس ألف التراخي في شير  قد يمحؽ بالدائنيف أشد مضطربة وا 
ويضعؼ اإلئتماف التجاري ذلؾ أف اإلفالس وضع دعما لو وىذا يقودنا إلى تحديد طبيعة الديوف المؤدية 1االذى

 الدفع. إلى اإلفالس وأىميتيا ثـ التطرؽ إلى تاريخ التوقؼ عف

مف التقنيف  215: بالرجوع إلى نص المادة تحديد طبيعة الديون المؤدية لإلفالس أو التسوية القضائية -ثانيا 
التجاري، نجدىا أنو مف أجؿ تطبيؽ اإلفالس أو التسوية القضائية وجب وجود حالة التوقؼ عف الدفع، دوف أف 

لـ تحدد طبيعة ىذا الديف )تجاري أـ مدني(، وعمى ذلؾ تعيف طبيعة الديوف التي توقؼ المديف عف دفعيا، حيث 
بأف اإلفالس أو التسوية القضائية ال تخص التجار  السالفة الذكر نستطيع القوؿ وتبعا لما جاء في مقدمة المادة

فقط بؿ كذلؾ لألشخاص المعنوية التابعة لمقانوف الخاص والتي ال تتعاطى األعماؿ التجارية كالشركات المدنية 
لتعاونيات والجمعيات وقد سبؽ التطرؽ إلييا، وىذه األشخاص قد تكوف ديونيـ غير تجارية كأف تكوف ديوف وا

يمكف شير إفالسيا متى توقفت عف دفع ديونيا المدنية، أما التاجر شخص طبيعي كاف أو شخص  وعميومدنية، 
لدفع بديف تجاري، ولكف السؤاؿ معنوي يتـ شير إفالسو أو استفادتو مف التسوية القضائية متى توقؼ عف ا

المطروح ىؿ يجوز لمتاجر المداف بديف مدني أف يشير إفالسو؟ القاعدة العامة أف التاجر الذي يشير إفالسو 
أف يطمب شير  يجب أف يكوف توقفو عف الدفع ناتج عف ديف تجاري، لكف ىذا القوؿ ال يمنع الدائف بديف مدني

، لكف 2امتنع عف الوفاء بديف تجاريتتأكد المحكمة مف ىذا األخير قد إفالس مدينو التاجر، لكف بشرط أف 
مف القانوف التجاري نجدىا لـ تحسـ في طبيعة الديف المؤدي إلى اإلفالس أو  216بالرجوع إلى نص المادة 

الدفع كانت طبيعة دينو..."، إذا كاف البعض يأكد أف التاجر إذا توقؼ عف  التسوية القضائية بقوليا "...كيفما
اعتمادا عمى ىذا النص، إال أف ىذا الرأي غير صحيح، ألف العبارة  3بسبب ديف مدني فيذا يعرضو إلى اإلفالس

سالفة الذكر جاءت متممة لمعبارة التي يسبقيا والتي جاء فييا "يمكف أف تفتح كذلؾ التسوية القضائية أو اإلفالس 
 تيـ، إذا ما تعمؽ االمر بالتكميؼ ."، وعميو فطبيعة الديف البناء عمى تكميؼ بالحضور كيفما كانت طبيعة دينو..

 بالحضور أماـ المحكمة.

أما إعالف حكـ اإلفالس أو التسوية القضائية فيحتاج  إلى شرط موضوعي يتمثؿ في اإلمتناع عف الدفع بديف 
تجاري، ألف ىناؾ فرؽ شاسع بيف التكميؼ بالحضور، وصدور الحكـ المعمف إلفالس أو التسوية القضائية، كما 

                                                           
 .13عباس حممي، المرجع السابؽ، ص -1
 .229راشد، المرجع السابؽ، ص اشدر  -2
 270، ص1971عمي البارودي، القانوف التجاري المبناني )االوراؽ التجارية واإلفالس ( الجزء الثالث،  -3
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ذا ، تو أو مف حيث دعمو لإلئتماف التجاريسواء مف حيث قيم 1أف الديوف المدنية غالبا ما تكوف قميمة االىمية وا 
كاف عدـ قياـ المديف بدفع ديونو ىو العالمة المادية الظاىرة عمى عجزه عف الدفع، وىو أمر يسيؿ التحقؽ منو 

ف الدفع بديف واحد إلعتباره في لظيوره، لكف التساؤؿ المطروح أيضا، عما إذا كاف يكفي أف يعجز المديف ع
 ع، أو يجب أف يكوف عاجزا عف دفع جممة مف الديوف؟ة توقؼ عف الدفالح

كتفى  كاف مشروع القانوف الفرنسي ال يقرر التفميس إال لمف توقؼ عف دفع كؿ ديونو، ثـ تـ حذؼ لفظ "كؿ" وا 
ذا كاف اإلمتناع عف دفع "كؿ" الديوف لـ يعدتبإش شرطا، إال أنو يجب أف  راط التوقؼ عف دفع "ديوف" فقط، وا 

يروف أف  في جممة الديوف، وغالبية الكتاب وشرائح القانوف géneraleالمديف عف الدفع عاما يكوف إمتناع 
يتوقؼ المديف عف دفعيا وذلؾ ألف ليس لكثرة الديوف التي توقؼ عف دفعيا أىمية العبرة ليست بعدد الديوف التي 

في ذاتيا إال مف جية أنيا تعتبر عنصرا مف عناصر التقدير التي يعتمد عمييا المحكمة في تبيف خطورة حالة 
نما العبرة ىي يكوف اإلمتناع عف الدفع حصؿ في ظروؼ تدؿ داللة و  ضطراب اعمالو، وا  اضحة عمى المديف وا 

 .2المالي لممديف وفقدانو لمثقة التجاريةالحرج 

نما يكفي التوقؼ عف الدفع لديف  أنو إذا كاف التوقؼ عف الدفع ناتجا عف ديف واحد أو عدةوالخالصة  ديوف وا 
واحد يؤدي إلى إقناع المحكمة بشير إفالسو متى تبينت أف الظروؼ المديف واضحة الداللة عمى حرج مركزه 

نييار المالي  الثقة بو. وا 

يشترط في الديف الذي بسببو يتـ شير إفالس  أو التسوية القضائية: لإلفالسشروط الدين المؤدي  -ثالثا
 التاجر أو حصولو عمى التسوية القضائية الشروط التالية:

قد  وقت طمب شير إفالسو : بمعنى أف الديف المطالب بو في ذمة المديفأن يكون الدين واجب االداا حاال -1
، إذ مف غير المعقوؿ أف يطمب الدائف بديف لـ يحؿ أجمو بعد، أو إذا سقط بالتقادـ وبالتالي ال يمكف حؿ أجمو

لممحكمة قبوؿ طمب شير اإلفالس، إذا نشأ الديف بعد تقديـ الطمب، حتى إذا حؿ أجؿ الديف أثناء سير الدعوى 
 الواجب األداء حاال ىو الديف المستحؽ ألجؿ والغير مؤجؿ.إذف الديف 3ألف العبرة بتقديـ الطمب وقت نشوء الديف

                                                           
 .229راشد، المرجع السابؽ، ص راشد -1
 .48عبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ، ص  -2
 .24شيعاوي وفاء، المرجع السابؽ ، ص -3
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: أي أف يكوف الديف مؤكد ومعيف القيمة أو المقدار، فإذا كاف الديف أن يكون الدين ثابتا ومعموم المقدار -2
غير معيف بمقدار كأف يكوف الديف تحت تصرؼ خبير محاسبي مثال لتحديد مقداره فينا يصعب عمى التاجر 

 1رؼ كـ يدفع قبؿ أف يحدد مقدار الديف بالطرؽ القانونيةالمديف أف يع
بيف المديف  أي أف ال يكوف الديف المطالب بو محؿ خالؼ أو منازعة أن يكون الدين غير متنازع عميو: -3

ويشترط أف ، والدائف سواء كاف النزاع يتعمؽ بوجود الديف أو مقداره أو عمى سقوطو بمعنى المدة أو باإلبراء أو...
 المنازعة مف جانب المديف أف تكوف جدية )مثال أماـ القضاء( وليس مقصودا منيا التحايؿ لكسب الوقت.تكوف 

: يشترط إلعتبار المديف متوقفا عف الدفع أف تكوف الديوف التي إمتنع عف دفعيا أن يكون الدين تجاريا -4
ىذه الحياة فال محؿ إلعالف شير ديونا تجارية، ذلؾ ألف اإلفالس مف أعراض الحياة التجارية، فما لـ تضطرب 

افالسو، ولذلؾ إذا إمتنع التاجر عف دفع ديونو مدنية او عجز عنيا فإنو ال يعتبر متوقفا عف الدفع وبالتالي ال 
مف التقنيف التجاري والتي نصت عمى انو: "يمكف أف تفتتح  216يجوز إفالسو، لكف بالرجوع إلى نص المادة 

إلفالس بناء عمى تكميؼ الدائف بالحضور كيفما كانت طبيعة دينو...."، يستخمص كذلؾ التسوية القضائية أو ا
أو اإلفالس بؿ مف ىذه المادة ظاىريا أنو ال يشترط في الديف أف يكوف تجاريا حتى يتـ إفتتاح التسوية القضائية 

 ألسباب اآلتية:تؤدي إلى نفس النتيجة، لكف ىذه المادة جاءت بصيغة العمـو وذلؾ لحتى الديوف المدنية 
أـ غير تاجر، يفيـ مف ذلؾ أ ف ىذه المادة جاءت إلزالة الغموض  أف المادة لـ تحدد صفة الدائف تاجر كاف -

(، ىذه االخيرة التي أجبت لالشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف ج ت ؽ 215عف المادة التي سبقتيا )المادة 
"أف تكوف  والتعاونيات والجمعيات والتي سبؽ شرحيا الخاص حتى والو كانت غير تجارية كالشركات المدنية

 عرضة لإلفالس أو التسوية القضائية متى توقفت عف الدفع بديوف مدنية.
مف التقنيف التجاري فميس معنى ىذا الحكـ  216أما عف التكميؼ بالحضور كما جاء في نص المادة  -

ؤدي الديوف المختمطة إلى الحكـ ح ىؿ يجوز أف تف السؤاؿ الذي يطر باإلفالس أو إفتتاح التسوية القضائية، لك
نظر إلى الديف مف ي؟ إذا كاف الديف تجاريا مف جانب ومدنيا مف جانب آخر، ففي ىذه الحالة اإلفالسبشير 

جره إلى اإلفالس، وال عبرة ييا بالنسبة لو فتوقفو عف دفعو جانب المديف، فإذا كاف المديف تاجر وكاف الديف تجار 
حتى ولو كاف الديف  2جر، وىنا نكوف بصدد الديوف الناتجة عف االعماؿ التجارية بالتبعيةاغير ت كوف الدائفل

ختالليا أو عدـ إختالليا ىي مدار البحث. وكذلؾ أف نظاـ  غير تجاري لمدائف، ذلؾ الف حياة المديف التجارية وا 
 لمتاجر.ئتماف والثقة المذاف تقـو عمييا الحياة التجارية اإلفالس ىو دعـ لإل

                                                           
 .55الحميد الشواربي، المرجع السابؽ، صعبد  -1
 مف القانوف التجاري الجزائري. 4انظر المادة  -2
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فالس مدينو التاجر، ا: ال يمكف لدائف المديف أف يطمب مف المحكمة شير ن يتمتع المدين عن الوفاا بوأ -5
مطالبة بو، فال يمكف لمدائف ال ،معمقا عمى شرط ولـ يتحقؽ الشرط بعد الديف إذا لـ يحؿ أجؿ الديف بعد أو كاف

متناع مف طرؼ المديف متى كاف الديف جديا وحاال وغير متنازع فيو فاإلمتناع قد يكوف كما ال ييـ سبب اإل
بسبب عجزه المالي كما قد يكوف المديف التاجر ميسورا ولكنو رفض الوفاء بدينو وىذا قمما يحدث عمميا فيؿ 

ف المشرع الجزائري مف القانوف التجاري نالحظ أ 215يعتبر ىذا توقفا عف الدفع ؟ بالرجوع إلى نص المادة 
إلمتناع أو الرفض فكؿ تاجر إمتنع أو رفض او عجز لستعمؿ عبارة توقؼ عف الدفع وىذا ىو المعنى العاـ ا

 .إلفالسعف الوفاء بديونو أصبح عرضة 

 أوؿمف حالة التوقؼ عف الدفع، عمى عاتؽ المحكمة، وفي  التأكد: يقع عبء تاريخ التوقف عن الدفع -رابعا
جمسة يثبت فييا لدى ىذه االخيرة، قياـ حالة التوقؼ عف الدفع، فغنيا تحدد تاريخو كما نقضى بالتسوية 

جمسة  أوؿمف القانوف التجاري التي نصت عمى أنو: " في  222وىذا ما جاءت بو المادة 1القضائية أو اإلفالس
ف لـ إف، ضي بالتسوية القضائية أو اإلفالستحدد تاريخو كما تق فإنيايثبت فييا لدى المحكمة التوقؼ عف الدفع 

 ".233يحدد تاريخ التوقؼ عف الدفع عد ىذا التوقؼ واقعا بتاريخ الحكـ المقرر لو وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة 

لييا ىي وحدىا مف تحدد تاريخ التوقؼ عف الدفع اإف المحكمة بإطالعيا عمى الوثائؽ والدعاوى التي وصمت 
أف ترجع بتاريخ التوقؼ عف الدفع فإذا لـ تتمكف مف ذلؾ اعتبر تاريخ التوقؼ عف ذلؾ اعتبر  ذا لـ تتمكف مفإف

 ال أف المحكمة ال يمكنيا ترجع بتاريخ التوقؼ عف الدفع  إلى أكثر مف ثمانيةا، 2الدفع ىو يوـ صدور الحكـ
 247نصت عمى ذلؾ المادة ( شيرا تسبؽ تاريخ صدور الحكـ باإلفالس أو بالتسوية القضائية كما 18) عشرة

قؼ عف الدفع الذي أقرتو في الجمسة االولى بقرار و كما اف لممحكمة سمطة تعديؿ تاريخ الت، مف القانوف التجاري
مف  248تاؿ لمحكـ االوؿ ولكف يكوف قرارىا التالي بتعديؿ تاريخ التوقؼ عف الدفع قبؿ قفؿ الديوف )المادة 

قفؿ النيائي لكشؼ الديوف في ىذه الحالة ال يقبؿ اي طمب يرمي إلى تحديد ذا تـ الإالقانوف التجاري (، أما 
 3تاريخ التوقؼ عف الدفع، ويصبح تاريخ التوقؼ عف الدفع المقرر ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنيف.

ف أىمية تحديد تاريخ التوقؼ عف الدفع ليس فقط في اوالسؤاؿ ما ىي اىمية تحديد تاريخ التوقؼ عف الدفع؟ 
نما في تحديد فترة الير اإلش فييا كؿ التصرفات المديف باطمة، وىذه  كوفتة )الشؾ( وىي الفترة التي بريفالس وا 

                                                           
 .231راشد راشد، المرجع السابؽ، ص  -1
 .15نادية فضيؿ، المرجع اؿ سابؽ، ص -2
 .232، وراشد راشد، المرجع اؿ سابؽ، ص15نادية فضيؿ، المرجع السابؽ، ص -3
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ممحكمة أف ترجع بتاريخ التوقؼ عف الدفع إلى لمف القانوف التجاري، خاصة اف  247التصرفات ذكرتيا المادة 
 .شيرا تسبؽ تاريخ صدور الحكـ باإلفالس والتسوية القضائية 18

 الشروط الشكمية لالفتتاح إجرااات التسوية القضائية أو اإلفالسالمطمب الثاني: 

إال  بصدور حكمة قضائي مقرر لذلؾ وىذا  بما اف اإلفالس او التسوية القضائية ال يتـ اإلعالف عمييما
مف القانوف التجاري في فقرتيا األولى بقوليا " ال يترتب إفالس وال تسوية قضائية عمى  225ما قضت بو المادة 

مجرد التوقؼ عف الدفع بغير صدور حكـ مقرر لذلؾ..." ومف ىنا وجب معرفة المحكمة المختصة بنظر دعوى 
ائية ثـ التعرؼ عمى مف يجوز ليـ القانوف طمب شير اإلفالس أو التسوية القضائية، اإلفالس أو التسوية القض

 اإلفالسباإلفالس أو التسوية القضائية، ثـ نستعرض ما يتضمنو منطوؽ الحكـ بشير ما ىي طبيعة الحكـ 
  وطرؽ الطعف في حكـ اإلفالس أو التسوية القضائية، وأخيرا سنتعرض آلثار ىذا الحكـ.

لمعرفة المحكمة المختصة يجب تحديد : المحكمة المختصة بشير اإلفالس أو التسوية القضائيةول: الفرع األ 
 واإلقميمي.اإلختصاص النوعي 

والية الجية القضائية عمى اختالؼ درجاتيا، بالنظر في يقصد باإلختصاص النوعي  اإلختصاص النوعي: -أوال
توزيع القضايا بيف الجيات القضائية المختمفة عمى أساس نوع نوع محدد مف الدعاوي، فاإلختصاص النوعي ىو 

االقطاب القضائية  بإختصاص2مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 32/6وتقضي المادة ، 1الدعوى
في بعض المحاكـ بالنظر دوف سواىا في المنازعات المتعمقة باإلفالس والتسوية القضائية،  قدةالمتخصصة المنع

داث ىذه األقطاب القضائية بموجب المادة المذكورة مف نفس القانوف، كما تـ إعتماد نظاـ اإلحالة وقد تـ إستح
 بيف االقساـ المشكمة لنفس المحكمة.

أو التسوية القضائية  اإلفالساالقطاب القضائية المتخصصة التي اعطاىا المشرع الفصؿ في منازعات  ذهوى
ونظرا لعدـ تشكيؿ ىذه االقطاب بعد، وعدـ تحديد المحاكـ التي ستنشأ ، تفصؿ بتشكيمة جماعية مف ثالث قضاة

فييا، وعميو تبقى بصفة مؤقتة الفروع العادية لمحكمة المحاكـ المنعقدة في مقر المجالس القضائية  لمفصؿ في 
صيب ىذه إلى حيف تن لالستئناؼوالتسوية القضائية دوف سواىا بموجب حكـ قابؿ  باإلفالسالمنازعات المتعمقة 

 االقطاب.

                                                           
 .82، ص2013قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، منشورات بغدادي، الجزائر، بر بارة عبد الرحماف، شرح   -1
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المتضمف قانوف اإلجراءات  09-08: اعتمد المشرع الجزائري مف خالؿ القانوف اإلختصاص اإلقميمي -ثانيا
بدال عف المحمي وذلؾ لإلنسجاـ مع أحكاـ الدستور مف الناحية  اإلقميميالمدنية واإلدارية، مصطمح 

جراءات المدنية واإلدارية مف قانوف اإل 37لمادة ، وكقاعدة في اإلختصاص اإلقميمي ما جاءت بو ا1اإلصطالحية
ف لـ  بحيث يؤوؿ اإلختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة إختصاصيا موطف المدعى عميو، وا 
يكف لو موطف معروؼ يعود اإلختصاص لمجية القضائية التي يقع فييا آخر موطف لو...، ىذا ما لـ يحدد 

أو التسوية القضائية حيث تنص المادة  اإلفالس ىوىو ما حصؿ في مجاؿ دعاو  قانوف خالؼ ىذه القاعدة،
ؽ إ ـ إ عمى أنو: "في مواد اإلفالس أو التسوية القضائية لمشركات وكذا الدعاوى  09-08مف القانوف  40/3

اإلفالس أو التسوية  المتعمقة بمنازعات الشركاء، اماـ المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصيا مكاف إفتتاح
 القضائية أو مكاف المقر اإلجتماعي لمشركة ..."

ذا كاف ىذا  ختصاص اإلقميمي لممحكمة التي تنظر في اإلفالس أو التسوية القضائية  النص يحدد اإلوا 
ي أعطت ىذا اإلختصاص لممحكمة التي يقع في دائرة إختصاصيا مكاف إفتتاح اإلفالس أو تلمشركات، وال

ستثناءا لممحكمة التي يتواجد بيا المقر اإلجتماعي لمشركة.التسوية ا  لقضائية كقاعدة وا 

مف القانوف المدني عمى أنو: "يعتبر المكاف الذي يمارس فيو الشخص تجارة أو حرفة  37كما نصت المادة 
 لى المعامالت المتعمقة بيذه التجارة أو المينة "اموطنا خاصا بالنسبة 

 مة المختصة إقميميا ىي:ومنو نخمص إلى أف المحك

ذا االمحكمة التي يقع في دائرة إختصاصيا مكاف مباشرة التجارة لمشخص أي مك ف موطنو التجاري أو الحرفي، وا 
غير التاجر موطنو التجاري خالؿ النظر في دعوى اإلفالس، فال يؤثر ذلؾ عمى اختصاص المحكمة طالما 

وطف في الفترة بيف التوقؼ عف الدفع ورفع دعوى اإلفالس، كانت مختصة عند تقديـ الطمب أما إذا تغير الم
وعموما يمكف تمخيص اإلختصاص ، 2كانت المحكمة المختصة ىي التي يقع في دائرتيا الموطف التجاري الجديد
 اإلقميمي لدعاوى اإلفالس أو التسوية القضائية في: يؤوؿ اإلختصاص إلى:

  محكمة المكاف الذي يباشر فيو التاجر تجارتو -
 محكمة المكاف الذي يقع فيو المحؿ الرئيسي لمتاجر إذا كاف لو عدة فروع تجارية. -
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محكمة المكاف الذي توقؼ فيو التاجر عف الدفع إذا كاف لمتاجر عدة محالت رئيسية ال يتعمؽ كؿ منيا  -
 ويعتبر اإلختصاص اإلقميمي مف النظاـ العاـ. اىذ، 1بتجارة قائمة بذاتيا

متى تعينت المحكمة المختصة بشير اإلفالس : المختصة بالنظر لممنازعات المتعمقة باإلفالسالمحكمة  -ثالثا
الناشئة عف اإلفالس أو المتعمقة بو كما إذا تعمؽ النزاع  ىأو التسوية القضائية أصبحت مختصة أيضا بالدعاو 

ب اإلفالس وسواء كانت الدعوى بإدارة التفميسة أو استوجب الفصؿ فييا تطبيؽ قاعدة مف القواعد المقررة في با
، رغـ أف المحكمة المختصة في المواد العقارية ىي 2متعمقة بمنقوؿ أو عقار أو كانت بطبيعتيا مدنية أو تجارية

الفقيية القائمة " قاضي األصؿ ىو قاضي الفرع" العقار، وبالتالي ىذا يعتبر إستثناءا تطبيقا لمقاعدة  محكمة موقع
فالس قد انعقدت فكؿ المنازعات المتعمقة باإلفالس أو ناشئة عنو تنعقد ليا عمى أساس وما داـ أف محكمة اإل

 أنيا قضايا فرعية عف القضية األصمية وىي اإلفالس.

، فإذا ما تـ رفع دعوى 3واختصاص محكمة  اإلفالس بالدعاوى الناشئة أو المتعمقة باإلفالس تتعمؽ بالنظاـ العاـ
الس إلى محكمة غير محكمة اإلفالس جاز الدفع أماميا بعدـ اإلختصاص وفي مف الدعاوى الناشئة عف اإلف

 4حالة تكوف عمييا الدعوى، كما أف إتفاؽ الخصوـ عمى ذلؾ أي اختيار غير محكمة اإلفالس غير جائزأي 
 وذلؾ عمى إعتبار أف المحكمة اإلفالس ىي محكمة مقر تجارة المديف  أيف تتواجد أموالو وأبرمت فيو عقوده

وىذا ىو ، التجارية، مما يستمـز أف تكوف وحدىا المختصة بالمنازعات الناشئة عف اإلفالس أو التسوية القضائية
الدعاوى المتعمقة ببطالف تصرفات المديف أثناء فترة الريبة عمى سبيؿ  ،منطؽ األشياء ومف ىذه الدعاوى الناشئة

 المثاؿ.

 216و 215مف خالؿ نص المادتيف : أو التسوية القضائية فيمن يجوز لو طمب شير اإلفالسالفرع الثاني: 
مف القانوف التجاري يتضح لنا أف المشرع الجزائري كفؿ ىذا الحؽ لعدة جيات في تقديـ طمب شير اإلفالس أو 

 التسوية القضائية وىـ المديف والدائف وكذا المحكمة مف تمقاء نفسيا.

مف القانوف التجاري عمى المديف سواء كاف  215المادة  :  أوجب المشرع فيبناا عمى طمب المدين -أوال
يوما مف ذلؾ قصد إفتتاح التسوية  15شخصا طبيعيا أو معنويا أف يبادر بتقديـ إقرار بتوقيفو عف الدفع خالؿ 
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والمديف مف مصمحتو أف يطمب التسوية القضائية بدال مف طمب شير إفالسو، كما يجوز ، القضائية أو اإلفالس
 التسوية القضائية حتى ولو طمب دائنوه شير إفالسو.أف يطمب 

وطمب التاجر شير إفالسو بنفسو خاص بو شخصيا وليس لدائنيو أف يستعمموا حقو ىذا بإسمو عف طريؽ 
كما أف المشرع أوجب عمى المديف المبادرة بطمب شير إفالسو خالؿ المدة السالفة الذكر ، 1الدعوى غير المباشرة

أولى وأدرى بمركزه المالي مف جية، وكذا حتى ال يعتبر مفمسا بالتقصير إذا تراخى في  يوما( ألنو ىو 15)
 طمب شير اإلفالس.

ويتعيف عميو أف يرفؽ ىذا اإلقرار والذي ىو عبارة عف دعوى قضائية يمخص فييا كؿ الوقائع سواء طبيعة 
بتقديـ طمباتو والتي تكوف في الغالب طمب الديوف أو أسماء الدائنيف وتاريخ إستحقاؽ ىاتو الديوف، وعادة ينتيي 

يوما مف توقفو عف الدفع( طبقا لنص المادة  15التسوية القضائية وأف يرفؽ طمبو )الذي كما أشرنا يكوف خالؿ 
 ؽ.ت.ج بالوثائؽ التالية:  218

 الميزانية وحساب اإلستغالؿ العاـ وحساب النتائج. -
 مالية وبياف المكاف.بياف التعيدات الخارجة عف ميزانية آخر سنة  -
بياف رقمي بالحقوؽ والديوف مع إيضاح إسـ وموطف كؿ مف الدائنيف مرفؽ ببياف أمواؿ وديوف الضماف )األمواؿ  -

 والديوف المضمونة سواء كانت منقوالت أو عقارات...(
 جرد مختصر ألمواؿ المؤسسة. -
مديف ىو عبارة عف شركة أشخاص قائمة باسماء الشركاء المتضامنيف وموطف كؿ منيـ إذا كاف الشخص ال -

 كشركة التضامف.
ويجب أف تكوف ىذه الوثائؽ مؤرخة وموقع عمييا مع إقرار المديف بصحتيا وبمطابقتيا مع الواقع، وفي حالة  -

 تعذر عميو تقديـ ىذه الوثائؽ يجب أف يتضمف اإلقرار توضيح األسباب التي حالت دوف إحضارىا.
ذا كاف طمب  - ؽ.ت.ج، مع  224جب أف يتقدـ بالطمب ممثموىا قانونا طبقا لممادة ة، فيخاصا بشرك اإلفالسوا 

 قائمة باسماء الشركاء المتضامنيف في شركات االشخاص وموطنيـ ومسؤولييـ في إدارة الشركة.
قع عمى ىذا اإلقرار كذلؾ مصفي و واذا كانت ىذه الشركة في حالة إفالس خالؿ فترة تصفيتيا يجب أف ي -

 2الشركة
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 .1التقرير إلى المحكمة، فال بد أف تتحقؽ مف توفر شروط اإلفالس فيو قبؿ الحكـ بو فإذا رفع -

: قد ال يبادر المديف عند توقفو عف الدفع بطمب شير إفالسو أو حصولو عمى بنااا عمى طمب الدائن -ثانيا
كانت صفتو سواء كاف التسوية القضائية، ويعبث بأمواؿ الدائنيف فسادا، لذلؾ أجاز القانوف رأي الدائف أيا 

شخصا طبيعيا أو معنويا يحترؼ التجارة أـ مدنيا، وميما كانت طبيعة دينو، طمب شير إفالس مدينو التاجر، 
التسوية القضائية أو  تفتتح مف القانوف التجاري بنصيا عمى أنو: "يمكف كذلؾ أف 218وىذا ما قضت بو المادة 

 ت طبيعة دينو..."كيفما كان راإلفالس بناء عمى تكميؼ بالحضو 

ولـ يشترط القانوف وجود أكثر مف دائف، ولـ يشترط قدرا معينا مف الديف، سواء كاف كبيرا أو صغيرا، فيكفي دائف 
واحد متى كاف دينو ثابتا وصحيحا وسواء كاف دينو عاديا أو ممتازا مضمونا بحؽ تخصيص أو برىف، أف يطمب 

ديف مدني كذلؾ طمب شير اإلفالس بشرط أف يثبت أف المديف قد شير إفالس مدينو التاجر كما يجوز لدائف ب
كما يجوز لمدائف إذا كاف أجؿ دينو لـ يحؿ بعد، ولمدائف المعمؽ دينو عمى شرط ، توقؼ عف دفع ديونو التجارية

أف يطمبا الحكـ باشيار إفالس التاجر كؿ ذلؾ بشرط ىو أف يثبتا توقفو عف دفع ديف تجاري حاؿ )مستحؽ 
 .2االجؿ(

: يمكف لممحكمة ومف تمقاء نفسيا أف تبادر إلى اتخاذ إجراءات شير اإلفالس من تمقاا المحكمة ذاتيا -ثالثا
اإلفالس أو التسوية القضائية بعد اإلستماع لممديف أو استدعائو قانونا حتى ولو لـ يقدـ ليا طمب بذلؾ )المادة 

المبادرة بإتخاذ اجراءات اإلفالس والتسوية القضائية  إذا كاف المشرع الجزائري أجاز لممحكمة، ؽ ت ج( 216/2
، كما كذلؾ ال يجوز 3أنو ال يجوز لمقاضي أف يحكـ بعممو حيث فيعتبر ذلؾ إستثناءا عف القاعدة العامة

لممحكمة أف تفصؿ فيما لـ يطمب منيا، لكف العمة مف وراء ذلؾ أف المشرع عندما خرج عمى ىذا المبدأ يكوف قد 
وف بتوقؼ مدينيـ عف الدفع، وقد يكوف البعض موجود ممتغيبيف وال يعم والدائنيف الذيف قد يكونراع مصمحة ا

والبعض اآلخر متغيب فيتواطأ المديف مع الدائنيف الحاضريف إضرارا بالدائنيف الغائبيف فيتواطأ مع الحاضريف 
ي إعطاء ىذا الحؽ لممحكمة عمى تعجيؿ الوفاء بديونيـ مقابؿ أف يمتنعوا عف طمب شير اإلفالس وبالتال

 إستثناءا جاء حماية لمغير ولمنظاـ العاـ ومراعاة مصمحة الدائنيف.
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لقضائية مف النظاـ العاـ فقد حصر المشرع األحواؿ التي يجوز أف تحكـ اوباعتبار أف اإلفالس أو التسوية 
الدفع متى قامت بإستدعاء  بشير اإلفالس أو التسوية القضائية متى أتضح ليا أف المديف في حالة توقؼ عف

المديف واإلستماع إليو وىو شرط قانوني إلستعمااؿ المحكمة حقيا، وىذا اإلستدعاء واإلستماع يطبؽ كذلؾ عمى 
ذلؾ لمورثة في حالة موت المديف ولـ كالشريؾ المتضامف في حالة إعالف إفالس الشركة التي ينتسب إلييا، و 

في خالؿ عاـ، كما أف المحكمة ومف تمقاء نفسيا أ ف تحكـ باإلفالس إذا يقوموا بطمب شير افالس مورثيـ المتو 
   1ائنوف بطمب شير إفالس مدينيـ.قضائية، والعكس كذلؾ متى قاـ الدطالب المديف بالتسوية ال

 مضمون الحكم المعمن لإلفالس أو التسوية القضائية وطرق الطعن فيو وطبيعتو. المطمب الثالث:

الؿ ىذا المطمب إلى مشتمالت الحكـ المعمف لإلفالس أو التسوية القضائية ثـ التطرؽ سنحاوؿ التعرؼ مف خ
 إلى طرؽ الطعف فيو أو في البيانات التي يشمميا ثـ نصؿ إلى معرفة طبيعة حكـ اإلفالس.

بعد أف تتأكد المحكمة مف توافر جميع الشروط الموضوعية والشكمية : : مضمون الحكم وشيرهالفرع األول
ضائية ويجب أف الالزمة إلعالف حكـ اإلفالس أو التسوية القضائية فإف تقضي إما باإلفالس أو بالتسوية الق

 البيانات التالية:عمى  يشتمؿ منطوؽ حكميا

أوؿ شيء ىو الحكـ، بما أقتنعت بو المحكمة حسب الوقائع والوثائؽ وكؿ ما سمعتو مف أطراؼ الدعوة إما  -
 .ائيةباإلفالس أو التسوية القض

الفقرة األولى مف القانوف التجاري،  222إثبات وتعييف تاريخ التوقؼ عف الدفع وىو ما نصت عميو المادة  -
ثباتو فإف تاريخ الحكـ بشير اإلفالس يعد  وكما سبؽ وأشرنا إلى أف تاريخ التوقؼ عف الدفع إلى لـ يتـ تحديده وا 

 ذاتو تاريخ التوقؼ عف الدفع.
 ىو القاضي الذي سوؼ يدير ويراقب كؿ أعماؿ التفميسة وكذا المسيروف ليا.تعييف القاضي المنتدب و  -
كما يمكف لممحكمة أف تأمر في الحكـ الصادر بشأف اإلفالس بإتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة لممحافظة  -

 ...والمخازف....3،كوضع األختاـ عمى الخزائف والحافظات والدفاتر التجارية2عمى حقوؽ الدائنيف
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يف الوكيؿ أو الوكالء المتصرفيف القضائييف حسب الحالة والوكيؿ المتصرؼ القضائي ىو مف بيف الخبراء تعي -
ىو إدارة التفميسة  خبير محاسبي أو عقاري أو ....ميمتوكأف يكوف ميـ  المعتمديف لدى المحكمة في تخصص

 سواء بمساعدة المديف في إدارة وتسيير أموالو في حالة الحكـ بالتسوية أو يحؿ المديف في حالة الحكـ باإلفالس.
 فالسؤاؿ متى تقضى المحكمة باإلفالس ومتى تحكـ بالتسوية القضائية؟  وما داـ نتحدث عف منطوؽ الحكـ  -

يسيراف جنب بعضيما  نجد أف المصطمحيفوما بعدىا  220، 217، 216، 215مواد بالرجوع إلى نص ال
مف القانوف التجاري،  218والمادة  215البعض " التسوية القضائية أو اإلفالس، لكف بالرجوع إلى أحكاـ المادة 

ء في ىذيف النصيف ـ التسوية القضائية إذا ما إلتـز بما جاكستفادة مف حفإف المحكمة يمكف أف تمنح المديف اإل
يوما مف تاريخ توقفو عف  15الميعاد المحدد وىو خالؿ  سواء مف حيث التقدـ بإقراره عف التوقؼ عف الدفع في

مف القانوف التجاري، ويحدث  218الدفع واإللتزاـ بإحضار الوثائؽ والمستندات المطموبة حسب نص المادة 
ذا لـ يقـ بيذه اإللتزامات السابؽ ذكرىا وخاصة المنصوص العكس أي أف المحكمة قد تقضي باإلفالس لممديف إ

وتبقى مسألة الحكـ باإلفالس أو الحكـ بالتسوية القضائية ىي مسألة وقائع ، 1عمييا في المادتيف المذكورتيف
 ترجع لقناعة قاضي الموضوع.

اإلفالس الذي نشأ : يكتسي شير حكـ اإلفالس أىمية كبرى، عمى أساس أف إجرااات شير الحكم المعمن* 
بقرار المحكمة سيفرض عمى الجميع، فمف الضروري تبميغ الغير بأف المديف مف اآلف فصاعدا مغموؿ اليد عف 

شرع الجزائري شير حكـ فى وليذا الغرض أوجب الموبأف ذمتو المالية ستص 2اإلدارة والتصرؼ في أموالو
تكوف في مواجية الجميع ومف إجراءات الشير التي اإلفالس حتى يعمـ كافة الناس ألف آثار أحكاـ اإلفالس 

 اعتمدىا المشرع:

 تسجيؿ األحكاـ الصادرة بالتسوية القضائية أو بشير اإلفالس في السجؿ التجاري. -

 أشير في قاعة جمسات المحكمة. 3كما أوجب المشرع كذلؾ إعالنيا )األحكاـ الصادرة( لمدة  -

ممخص عف ىذه األحكاـ في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية الذي يقع فيو مقر المحكمة، وفي أماكف  نشر -
تواجد المؤسسات التجارية لممديف والقياـ بعمميات النشر المذكورة فيتـ تمقائيا مف طرؼ كاتب ضبط المحكمة 

 ؽ.ت.ج(. 228)المادة 
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: بالرجوع إلى الفصؿ الثالث مف الباب الثالث التسوية القضائيةالفرع الثاني: طرق الطعن في حكم اإلفالس أو 
 ىإل 231الخاص باإلفالس والتسوية القضائية مف القانوف التجاري الذي جاء بعنواف في طرؽ الطعف مف المواد 

 10، فإف حكـ اإلفالس يقبؿ الطعف بالطرؽ العادية فقط، أي بالمعارضة واإلستئناؼ، ووضع ليما ميعاد 234
يجوز الطعف فيو بأي حاؿ، عمى أف الطرؽ غير العادية ال اـ لكؿ منيما، كما حدد الحاالت والقرارات التي أي

لمطعف وىي النقض والتماس إعادة النظر لـ  يتناوليا القانوف التجاري فمذا تسري عمييا القواعد العامة في قانوف 
 تباعا.، وسنتطرؽ لكؿ ىذه الحاالت 1اإلجراءات المدنية واإلدارية

لمطعف في األحكاـ الغيابية، وتقضي القواعد العامة بأف المعارضة ال تجوز إال لمف ىي طريقة المعارضة:  -أوال
كاف طرفا في الخصومة، وقد خرج المشرع عف ىذا األصؿ فأجاز المعارضة في حكـ اإلفالس لكؿ ذي مصمحة 

ييمو إلغاء الحكـ ليتمكف مف التمسؾ بإمتيازه وحقو ولو لـ يدخؿ في الخصومة كالدائنيف وبائع المنقوالت الذي 
، وقد تكوف مف مصمحة الدائنيف المعارضة في الحكـ ىي إرجاع تاريخ 2في الفسخ ووقاية العقد مف البطالف

ممكف مف تصرفات  دالتوقؼ عف الدفع إلى الوراء لتوسيع نطاؽ فترة الريبة، والوصوؿ إلى بطالف أكبر عد
ويثبت حؽ المعارضة لكؿ دائف عمى إنفراد، كما يثبت لممديف عند شير إفالسو في غيبتو أو المديف الضارة بيـ، 

ولقد حددت مدة المعارضة في ، قفو عف الدفع سابؽ عمى ما حدده ىو في ميزانيتوو يرى المديف أف تعييف يـو ت
ـ مف تاريخ الحكـ، أو مف أيا 10مف القانوف التجاري بػػ:  231ة حكـ اإلفالس أو التسوية القضائية في الماد

تماـ آخر إجراء  بالنسبة لألحكاـ الخاضعة إلجراءات اإلعالف والنشر في الصحؼ المعتمدة لنشر اإلعالنات 
 القانونية.

فإذا قبمت المعارضة شكال، فعال المحكمة أف تنظر الدعوى مف جديد بالتحقؽ مف توافر جميع الشروط 
وية القضائية، لكف السؤاؿ المطروح ىؿ الطعف بالمعارضة يوقؼ تنفيذ الموضوعية والشكمية لإلفالس أو التس

 الحكـ المعارض فيو؟

ـ اإلفالس وقؼ تنفيذ، ألف حكـ اإلفالس مشموؿ بالنفاذ المعجؿ رغـ المعارضة كال يترتب عمى المعارضة في ح
عمى أنو: " تكوف جميع مف القانوف التجاري التي تنص  227أو اإلستئناؼ وىذا طبقا لما جاء في نص المادة 

االحكاـ واألوامر الصادرة بمقتضى ىذا الباب معجمة التنفيذ رغـ المعارضة واإلستئناؼ وذلؾ بإستثناء الحكـ 
 يقضي بالمصادقة عمى الصمح".
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مبدأ أف التقاضي يكوف عمى درجتيف، وبالتالي فإف : عمال بمبدأ السعي لتحقيؽ العدالة جاء اإلستئناف -ثانيا
أياـ مف  10ستئناؼ ىي القاضي بشير اإلفالس أو التسوية القضائية ىو اآلخر يقبؿ اإلستئناؼ، ومدة اإلالحكـ 
عمى خالؼ المعارضة إال لمف كاف طرفا في الدعوى اإلبتدائية أو عارض  التبميغ، وال يجوز اإلستئناؼتاريخ 

( أشير ويكوف الحكـ 03ؿ ثالثة )في الحكـ الصادر عنيا، ويفصؿ المجمس القضائي في دعوى اإلستئناؼ خال
       1واجب التنفيذ بموجب مسودة"القرار" 

مف القانوف التجاري الجزائري عمى بعض األحكاـ  232: نصت المادة األحكام التي يجوز الطعن فييا: ثالثا
 منيا:التي ال يجوز الطعف فييا ال بالمعارضة وال باالستئناؼ وىي أحكاـ تصدر في مسائؿ اإلجراءات 

في مداوالت تحقيؽ الديوف عف مبمغ تحدده األحكاـ التي تفصؿ فييا المحكمة بوجو عاجؿ، كقبوؿ الدائف  -1
 ؽ.ت.ج(. 287)المادة 

 االحكاـ التي تفصؿ فييا المحكمة في الطعوف الواردة عمى األوامر الصادرة مف القاضي المنتدب.  -2
الة التوقؼ عف الدفع عند النظر في المعارضة أو اثر زواؿ ح التجاري االحكاـ الخاصة بإستغالؿ المحؿ -3

 .2اإلستئناؼ

: مف المقرر قانونا أنو ليس لممحكمة أو المجمس التي ترفع أماميا المعرضة العدول عن الحكم أو تعديمو -رابعا
 أو اإلستئناؼ أف تأخذ في إعتبارىا ما يكوف قد أستجد مف الوقائع بعد صدور الحكـ المطعوف ضده )أي وقائع
الحقة بعد الحكـ (، وخاصة أف الحكـ صدر صحيحا مف المحكمة المختصة، تتوافر فيو الشروط المطموبة 

ـ باإلفالس أو التسوية القضائية، لكف ماداـ أف الحكـ غير نيائي وحصؿ أف المديف المفمس آلت ؾ إلعالف الح
لدفع وقاـ بالوفاء ثـ طعف في حكـ إليو أمواال عف طريؽ الميراث أو اليبة مثال، بحيث جعمتو قادرا عمى ا

إلغاء حكـ اإلفالس لزواؿ شرط جوىري وىو زواؿ حالة اإلفالس بالمعرضة أو اإلستئناؼ )حسب الحالة(، طالبا 
تمؾ  ةا ىؿ باإلمكاف المحكمة المطعوف أماميا أف تعدؿ في الحكـ مراعينالتوقؼ عف الدفع، والسؤاؿ ى

نت  شروط الجوىرية لحكـ االفالس؟اء أحد الفالمستجدات التي حدثت وا 

 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ نجد الفقو والقضاء اختمفوا حوؿ ىذا الموضوع إلى رئييف.
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المذاف يرى أنو ال سبيؿ إلى إلغاء حكـ اإلفالس ما  1ياف " ليومي كاف ورينوي: وعمى رأسو الفقالــرأي االول - أ
داـ أنو صدر صحيحا، وأف محمو المعارضة أو اإلستئناؼ تقتصر وظيفتيا عمى البحث عمى صحة الحكـ وبأنو 
مستوفيا لكؿ شروطو وقت صدوره، فمناط الحكـ بشير اإلفالس ىو التوقؼ عف الدفع عند صدوره، وىو كاف 

فالس، ويدعموف ىذا الرأي بأف وفاء المديف المفمس اإل معو باإلنتقاء عمى الحكـ بشير فعال، األمر الذي يمـز
قبؿ أف يصبح الحكـ نيائيا قد يتـ لدائنيف ظاىريف دوف كؿ الدائنيف، وقد يعامؿ المديف الدائنيف الذيف أقروا أماـ 

خاصة أف حكـ اإلفالس  2الدائنيف المحكمة بحصوليـ عمى الوفاء، معاممة متفاوتة مما يخؿ بالمساواة بيف جميع
 يشير مما يسمح لكؿ الدائنيف بالحضور.

اه أنو يستند  إلى إعتبارات العدالة، وعمى محكمة د: وعمى رأسو الفقيياف ووؿ وديرتو، ومؤ الرأي الثاني - ب
زالت حالة التوقؼ عف الدفع، عمى أساس أف المعارضة أو اإلستئناؼ أف تقضي برفض شير اإلفالس إذا 

 عف في حكـ اإلفالس يطرح الدعوى مف جديد أماـ المحكمة، وحيف رأت باف حالة أو شرط التوقؼ عف الدفعالط
وال تسقط عف المديف حقوقو  بالقسوة ما داـ أنو أصبح قادرا عمى الدفع، المديف قد زاؿ أو إنعدـ، فال مجاؿ ألخذ

ىذا الرأي إلى أف حكـ شير اإلفالس ال يقصد بو أصال الفصؿ في نزاع  3والسياسية، ويؤسس البعض نيةالمد
وانما ينحصر دوره الرئيسي في إنشاء حالة جديدة لـ يكف ليا وجود مف قبؿ، وعمى المحكمة أثناء نظرىا أف 

الحكـ األوؿ مف ظروؼ واستحدث مف مستجدات وأف تكيؼ حكميا وفقى ذلؾ ويمغى حكـ تراعي ما طرأ بعد 
 س.اإلفال

عمى الرأي الثاني أي يجب العدوؿ عف حكـ شير اإلفالس لإلعتبارات  4واستقر قضاء محكمة النقض المصرية
 التي سبؽ وذكرناىا.

طبقا لمقواعد العامة في القانوف  الفرع الثالث: تحديد طبيعة الحكم بشير اإلفالس أو التسوية القضائية:
ال تطبؽ عمى الحكـ الصادر بشير المدني، ال تسري األحكاـ عمى مف لـ يكف طرفا فييا، عمى أف ىذه القاعدة 

وحتى ، اإلفالس إذ أنو يعتبر حجة عمى جميع الدائنيف سواء كانوا في الدعوى المرفوعة ضد المديف أـ ال
 س البد مف معرفة خصائص ىذا الحكـ والمتمثمة في:نستطيع تحديد طبيعة حكـ شير اإلفال
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يتميز الحكـ بشير اإلفالس بأنو ذي أثر منشئ ال كاشؼ كاألحكاـ العادية، حيث ينشئ  : أنو حكم منشئ -أوال
جديد، لـ يكف موجودا قبؿ صدوره، فال يعتبر المديف مفمسا إال إذا صدر حكـ بشير إفالسو وينتج  قانوني مركز

، كما ينشأ مراكز قانونية جديدة تسمى  1عف ىذا الحكـ عدة آثار منيا ما يتعمؽ بشخص المديف أو بذمتو المالية
ر لحالة اإلفالس وليس منشأ ليا بأشخاص التفميسة ...، وىناؾ مف إعتبر أف حكـ شير اإلفالس ىو حكـ مقر 

، ربما استنتاج ىذا الحكـ 2عمى أساس أف حالة اإلفالس كانت قائمة قبؿ الحكـ وجاء ىذا األخير فقط ليقررىا
 راجع لسببيف ىما:

ؽ.ت.ج تضمنت أنو "ال يترتب إفالس وال تسوية قضائية عمى مجرد التوقؼ عف الدفع  225أف نص المادة  -
د حكـ مقرر ظاىريا يفيـ منو أف اإلفالس كاف موجودا ثـ جاء و لذلؾ..." وبالتالي ور ـ مقرر كبغير صدور ح
 الحكـ ليقرره.

أما السبب الثاني حسب رأينا ىو أف القوؿ بأف حكـ شير اإلفالس ىو حكـ مقرر ىو اإلعتراؼ الضمني  -
 بنظرية اإلفالس الفعمي أو الواقعي.

: سبؽ وقمنا خالفا لمقواعد العامة، في أف األحكاـ ليا حجية نسبية وال تمتد أنو حكم ذو حجية مطمقة -ثانيا 
آثارىا إال لطرفي الدعوى ولكف حكـ اإلفالس أو التسوية القضائية لو حجية مطمقة في مواجية كافة الناس 

، بحالة مـ الناسالنشر والشير إال حتى يع)الجميع( حتى ولو لـ يكونوا أطرافا في الدعوى، وما القياـ بإجراءات 
اإلفالس لممديف والتقدـ إلى جماعة الدائنيف وكذلؾ حتى يستطيع كؿ ذي مصمحة المعارضة في الحكـ المعمف 

 لإلفالس أو التسوية القضائية.

مف القانوف التجاري باف جميع األحكاـ واألوامر  227: تقضي المادة أنو حكم مشمول بالنفاذ المعجل - ثالثا
ستئناؼ ما عدا الحكـ القاضي رغـ المعارضة واإلفالس أو التسوية القضائية معجمة التنفيذ الصادرة بشأف اإل

المشرع مف وراء ذلؾ ىو مف المحافظة عمى  ابتغاىاوالحكمة التي ، بالمصادقة عمى الصمح مف طرؼ المحكمة
، وكذلؾ منع المديف مف التصرؼ فييا أو تيريبيا أو محاباة دائف دوف باقي التفميسة حماية لحقوؽ الدائنيف أمواؿ

الدائنيف مما يخؿ بمبدأ المساواة بيف جماعة الدائنيف، وكؿ ىذا كذلؾ دعما لمثقة واإلئتماف والسرعة التي يتطمبيا 
بدأ وحدة اإلفالس ومبدأ ونظاـ اإلفالس إعماال لما سبؽ فإنو يرتكز عمى مبدأيف ىما م، ويبتغييا العمؿ التجاري

 إقميمية اإلفالس.
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قواـ ىذا المبدأ أنو ال يجوز أف يصدر إال حكـ واحد باإلفالس كما لو كاف لممديف عدة  مبدأ وحدة اإلفالس: -1
محالت تجارية في أماكف مختمفة فال تختص بالنظر في أمر شير اإلفالس إال محكمة واحدة ىي المحكمة التي 

أذف لمتاجر  كذلؾ في حالة إذا ما كما تتجمى وحدة اإلفالس 1صيا المحؿ التجاري الرئيسييقع في دائرة إختصا
المشير إفالسو بمباشرة تجارة جديدة وتوقؼ عف الدفع مف جديد قبؿ إنتياء التفميسة االولى، فال يجوز شير 

نما يشترط الدائنوف الجدد في التفميسة األولى تطبيقا لممبدأ   القائؿ "ال إفالس عمى إفالس".إفالسو مرة أخرى وا 

: إذا كاف لممفمس أمواال ودائنيف في عدة دوؿ وقد يتوقؼ عف الدفع في دولة معينة مبدأ إقميمية اإلفالس -2
ويتـ شير إفالسو فيؿ ينتج ىذا الحكـ آثاره بالنسبة لمدوؿ األخرى التي لو فييا أمواال؟ ىذه المسألة لقيت جدال 

 رأييف:ا أدى إلى بروز مف طرؼ الفقو والقضاء مم

ذىب إلى القوؿ بأف قواعد اإلفالس متعمقة بالنظاـ العاـ، وأنيا ذات طبيعة مزدوجة، إقميمية ودولية في  رأي -
الجرائـ أي كانت مرتكبي  تتعقب، التي  lois de police et de soriteآف واحد كقوانيف البوليس واألمف 

ىي حماية لمدائنيف مف غش المديف والعبث بأموالو لإلضرار بيـ وذلؾ  مواقعيـ، ويروف أف ىذه اإلزدواجية
في حيف ، 2بمالحقة المديف اينما وجد وأف ىذه اإلزدواجية تحقؽ المساواة بيف الدائنيف مواطنوف كانوا أـ أجانب

ممديف في ذىب رأي وىو الرأي الراجح بأف نظاـ اإلفالس إقميمي يقتصر أثره عمى تصفية األمواؿ التي تكوف ل
 مف أموالو الموجودة خارجيا وقد قدموا عدة حجج منيا: إقميـ دولة معينة دوف غيرىا 

أف المحكمة المختصة بشير اإلفالس ىي محكمة محؿ التاجر، كما أف إجراءات تطبيؽ قواعد اإلفالس، ىي  -
بية تمارس الحماية عؿ ذات طابع إقميمي ألنو مف غير المعقوؿ أف تتنازؿ أي دولة عف سيادتيا  لسمطة أجن

إقميميا، كما أف قوانيف اإلفالس تختمؼ عف قانوف األمف، فيي تيدؼ إلى حماية الدائنيف مف جية والرأفة 
 بالمديف بمحاولة إعادتو عمى رأس تجارتو.

حيث يرى أنو يجب التفرقة بيف قوانيف الحماية الشخصية التي تمتد خارج  ىذا اإلتجاه 3(pilletويؤكد الفقيو )
 اإلجتماعية والتي يجب أف تكوف إقميمية بحتة. اتإقميـ الدولة وبيف قوانيف الضمان
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 أو التسوية القضائية اإلفالسآثار الحكم بالشير المبحث الثالث: 

را قانونية مختمفة سواء بالنسبة لممدني او  لمدائنيف يترتب عمى حكـ شير االفالس او التسوية القضائية أثا
 .أصحاب الحقوؽ األخرىبالنسبة لمدائنيف الممتازيف و و أالعادييف 

  كم المترتبة عمى المدينحثار ال: آالمطمب االول

 يفقبوؿ المدبثار الحكـ عمى المديف و تصرفاتو بحسب نوع الحكـ الذي تقره المحكمة اما االفالس أو آتختمؼ  
يمتد أثر و بؿ  ،أموالو والتصرؼ فييا اإلدارةوفي كمتا الحالتيف يظؿ المدني مقيدا مف حيث  ،في التسوية القضائية

ر االفالس لشخص اثآأثناء فترة الربية كما يمتد  أي باإلفالسالحكـ حتى الى التصرفات السابقة مف الحكـ 
 المديف أيضا و ليس اموالو فقط.

. كما تمتد والتصرؼ في أموالو اإلدارةوتتمثؿ في غؿ يد المديف عف : المالية توالمتعمقة بذم اآلثار :الفرع األول
 أجراىا خالؿ فترة الريبة .  التيبطاؿ التصرفات الى إ اآلثار اتوى

 إفالسمف القانوف التجاري عمى اف حكـ شير  244ي المادة ضتق  :دارة أموالواغل يد المدين عن  –أوال 
تشمؿ و  ،الحكـر دو صوالتصرؼ في كؿ أموالو مف يوـ  اإلدارةالمديف يترتب عميو بقوة القانوف غؿ يده عف 

الحاضرة والمستقبمية وسواء كانت أمواؿ نقدية أو عينية منقوالت أو عقارات  عمى السواء وسياف في ذلؾ األمواؿ 
مف ذلؾ األمواؿ التي  1ال تقبؿ التجزئة اإلفالس كانت ىذه األمواؿ متصمة بتجارتو أـ غير متصمة بيا ألف حالةا

كما قمنا وغؿ اليد  ،ةملمديف عف طريؽ الميراث أو الوصية أو مف أي سبب كاف ماداـ التفميسة قائإلى اقد تأتي 
الحكـ بغض النظر عف  ردو صينتج أثره بمجرد بقوة القانوف دوف حاجة إلى أف يشار إليو في  الحكـ، وغؿ اليد 

ؿ بذا قااما  ،اإلفالسىذا في حكـ شير  ،عف القاعدة العامة استثناء ربوىذا يعت ،ممخص الحكـوشير عدـ نشر 
يده عف ادارة والتصرؼ في أموالو بؿ يبقى  ال تغؿعميو و  ةأقؿ وطأ يكوف ديف في التسوية القضائية فينا األمرمال
  .القضائي الذي تعينو لو المحكمةجبارية مف الوكيؿ المتصرؼ دارة أموالو ولكف بمساعدة ااولى يت

والتصرؼ في أموالو ىؿ ىذا  باإلدارة 2مديف وضعو مف القياـلمواؿ اأف الحجز عف ا :المدينيد طبيعة غل  -1
عتبر غؿ اليد عارض مف ي ال ؟ألىميةا مف عوارض غؿ اليد ىو عارضأف ألىمية وأف اقد ايعتبر بمثابة أنو ف

ؿ المديف كامؿ األىمية بعد شير ظيا بؿ ياىمية المديف شيء . وال يعدمعوارض االىمية ألنو ال ينقص مف 
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ائنيف بؿ تعتبر اال أنيا غير نافذة قبؿ الد ،قدوا معواوتكوف تصرفاتو صحيحة بينو و بيف المذيف تع ،االفالس
ـ ىذا األخير يونيـ كاف لمف تعامؿ مع المديف الزادنوف ئأنو اذا أستوفى الدا ىذاومعنى  ،يـيلإباطمة بالنسبة 

يترتب عميو  ال باإلفالسعمييـ ذلؾ أف الحكـ  ريعتبر بمثابة الشخص المحجو  يذ تعيده. كما اف غؿ اليد الفبتن
ال أنو إكية اذ يظؿ الديف مالكا ألموالو عتبر نزع لمممي كما انا غؿ اليد ال  1سمب والية المفمس أو الحد منيا

فمسية وبتالي الرأي الصحيح أف غؿ اليد ىو بمثابة نوع مف التجميد تمنوع التصرؼ فييا مؤقتا طيمة فترة الم
بتصرفات المديف أساسو افتراض أف ىذه الترفات تنطوي عمى غش نحو جماعة الدائنيف ويترتب ىذا التفسير 

  2حجز جماعي عمى امواؿ صالح  المديف دائنيو

 إفبصيغة العموـ أي  جاءتؽ ت ج . والتي  244ىي ما نص عميو المادة : األموال الخاضعة لغل اليد-2
ميع أمواؿ المفمس فال يقتصر غؿ اليد عمى االمواؿ الحالية الممموكة لممديف بؿ يتناوؿ أيضا جغؿ البد يشمؿ 

ليو عف اىو في حالة األفالس االمواؿ التي تؤوؿ ولو  امواؿ المستقبمية والتي تؤوؿ اليو مف أي سبب كاف حتى
أو عف طريؽ  اإلفالسقبؿ الحكـ بشير  ضار طريؽ الميراث أو اليبة عف طريؽ التعويض لمف أصابو فعؿ
غا مف الماؿ الحظ عمى عطؼ زمالئو فييبوه مبم تجارة جديدة كما لو حصؿ المديف المفمس حسف النية سيء

مميا غؿ اليد وبتالي شة أرباحا فيحقؽ المفمس مف ىذه التجار  فإذاليباشر تجارة جديدة و ينيض مف كبوتو . 
يسمح لو فبيا ي ذا فاـ المفمس بممارسة نشاطو التجاري في الحاالت التإيتعمؽ بيا حؽ الدائنيف في التفميسة و 

فالسو وىذا ال يتـ أال بعد تقديـ تقرير مف إكمة التى أشيرت حذلؾ فيجب اف يخصؿ عمى ترخيص مف الم
وماذا يكوف  ؟قوؼ عف الدفع فيؿ يجوز شير افالسو مرة ثانيةتحظ و يالقاضي المنتدب. وقد يكوف سيء ال

ديونيـ مف امواؿ التجارة الجديدة  االستفتاءية و أولأستقر الرأي عمى منح الدائنيف الجدد  ؟ لقددمركز الدائنيف الجد
 3عة الدائنيف في التفميسة القائمة.ثـ يؤوؿ ما تبقى مف امواؿ الى الجما

عمى  ،أف غؿ اليد يتناوؿ جميع أمواؿ المديف الحاضرة والمستقبمية ناتناول :ال يتناوليا غل اليداألموال التي  -3
وىي االمواؿ التي تخرج عف الضماف العاـ لمدائنيف وتشمؿ األمواؿ  ،اف ىناؾ أموال غير خاضعة لغؿ اليد

ال كما ، واؿ القصرموالعارية أو أزتو وقت الحدود الحكـ بشيور االفالس كالوديعة ار وكانت في حييممموكة لمغلا
 اإلجراءاتمف قانوف  636الغير قابمة لمحجز والمنصوص عمييا في المادة  واؿمتسري قاعدة غؿ اليد عمى األ

ألوالده الذيف حجوز عميو و موالفراش المستعمؿ يوميا لم األثاثبعدىا ومف ىذه األمواؿ  وما واإلداريةالمدنية 
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المواد الغذائية  ،أدوات العمؿ الشخصية ،كذلؾ الكتب الالزمة لمدراسة ،يرتدونيايعيشوف معو والمالبس التي 
 .  1الالزمة. عموما ىي األمواؿ التي تمـز المديف واسرتو

قرار نفقة لو و لي عائمتو مف القاضي المنتدب إقة المقررة لممديف وعائمتو فيي حالة فكذلؾ ال تمتد عمى يد الن -
 .ير نفقتويارة وتسدبإفالمديف ىو مف يقـو 

ىو الذي  ىفيبق ،ذا كاف مفمسا سمطة الوالية مع االبناء والحد منياإيسمب االب  كما اف حكـ شير االفالس ال -
متى كانت ليؤالء منح أو  2ومف في حكميـ كالمجنوف والمعتوهالمشموليف بواليتو دارة امواؿ ابنائو القصر إيقوـ ب
  .مداخيؿ

خضع ت نيا ال، ألالمديفبشخص  المتعمقة اتالراجح تخرج مف نطاؽ غؿ يد التعويض الرأيكذلؾ وحسب  -
عمى شرفو أو  اعتداءمنيا التعويضات الممنوحة لو بسبب  ،كـ االمواؿ المكونة لمذمة الماليةحلمقواعد التي ت

 3عواطفو مشاعر

 جراء التصرفاتإع نغؿ اليد م ورات كذلؾ التي يشممياحظمف الم :نونية المشمولة بغل اليدارفات القصالت-4
ت ج عمى  مف ؽ 243المادة  تحيث نص ،)منعة مف التقاضي (ي وكذلؾ سقوط حقو في رفع الدعاو  4القانونية

 المفمس.  قوؽيكوف الوكيؿ المتصرؼ القضائي وحده ىو الذي يرفع الدعاوي لممطالبة بحأف 

 ،و التصرؼأؿ أعماؿ االدارة يمف قبسواء جراء أي تصرؼ قانوني إيجوز لممفمس  ال: التصرفات القانونية –أ 
ود يترتب عنيا قو عأو تحرير الحقوؽ التجارية أو التنازؿ عف الحقوؽ أو اليبة أو البيع أ ،و القرضأ إليجاركا

 .5ديوف جديدة

كما  ،وتشمؿ غؿ اليد كؿ التصرفات التي ترد عمى امواؿ المفمس الحاضر والمستقبمية التي يكسبيا بعد افالسو  
فكؿ ذلؾ  ،لو مف الحقوؽ ما إستيفاءاف غؿ اليد يجعؿ المديف مفمس غير جائز لو الوفاء بما عميو مف ديوف أو 

 يقوـ بو الوكيؿ المتصرؼ القضائي ولحساب جماعة الدائنيف.
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ويستوي أف تكوف ىذه التصرفات قد أبرميا المديف المفمس أو وكيؿ عنو بوكالة عف المفمس قبؿ صدور الحكـ  -
 بشير االفالس أو تسوية القضائية .

 1جماعة الدائنيف اتجاهنافذة انيا ليست  ة غيرحيجرييا المفمس بعد االفالس تعتبر صحيالتي والتصرفات  -
فييا مصمحة لمدائنيف ولمذي تعاقد مع المفمس  ىالقضائي التمسؾ بيا متى رأ المتصرؼغير انو يستطيع الوكيؿ 
 نتياء التفمسية. االمطالبة بتنفيذ العقد بعد 

وال أف يمارس أي طريؽ مف  ،يمكف لممديف المشير افالسو أف يرفع أية دعوى قضائية ال :رفع الدعاوي -ب
إال أنو يجوز لو  القضائييفالطعف تتعمؽ بذمتو المالية عمى أساس أنو ممثؿ مف طرؼ الوكيؿ المتصرؼ  ؽطر 

فييا وكيؿ التفميسة، كما أف الغير ال يمكنو أف يوجو دعواه إال ضد الوكيؿ ـ صاالتدخؿ في الدعاوى التي يخ
مشرع في ىذا الشأف يتفؽ مع حسف باعتباره ىو الذي يحؿ محؿ المديف، الف ما قرره ال 2المتصرؼ القضائي

 إدارة التفميسة التي يتوالىا الوكيؿ المتصرؼ القضائي.

إف منع المديف المفمس مف التقاضي ال يتعارض مع الحؽ الدستوري بأف جعؿ القضاء في متناوؿ : مالحظة
اإلفالس متعمؽ فقط لكف المنع مف التقاضي في حالة  3الجزائري مف الدستور 158الجميع طبقا لنص المادة 

 بأمواؿ المفمس ولفترة التفميسة )ىو منع مؤقت وفي نطاؽ محدد(.

 مف التصرفات واألعماؿ الغير خاضعة لغؿ اليد:التصرفات والدعاوى التي ال يشمميا غل اليد:  -5

واليتو في التصرفات واألعماؿ التي يأتييا المفمس بإعتباره وليا أو وصيا كإدارتو ألمواؿ القصر، ومف تحت **
  .الحدود التي يجيزىا القانوف

 اليومية الخاصة كتعميـ أبناءه أو عالجيـ.*األعماؿ والتصرفات المتعمقة بمعيشة المفمس وعائمتو وحياتو 

فال يمنع المديف مف  4القياـ باألعماؿ التحفظية وىي مجموع األعماؿ التي تيدؼ إلى صيانة وحماية حقوقو*
حتى ال تسقط حقوقو  متقادـ، فيما إذا أىكؿ وكيؿ التفميسة القياـ بذلؾ، ومف ذلؾ قطعو لالدفاع عف ذمتو المالية 

مرتينيف وتوقيع المرىوف أماـ الدائنيف ال يءالشع واإلمتياز عمى تبقيده لمرىف حتى يستفيد مف حؽ التبالتقادـ، 
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أمواؿ  فلدائنيف ألنيا تصو ؿ تفيد جماعة االحجوز التحفظية، وحجز لممديف لدى الغير، وىي تصرفات وأعما
 المفمس مف الضياع.

أما عف الدعاوى التي ال يشمميا غؿ اليد سواء رفعت منو أو ضده وىي ال تمارس إال مف طرؼ المديف أو **
 ضده وىي:

 أو دعاوى األحواؿ الشخصية والحقوؽ المتعمقة بيا، مثؿ دعاوى الحالة المدنية ودعاوى، الدعاوى الشخصية - أ
 والدعاوى الخاصة بالنسب كونيا دعاوى غير متعمقة بالذمة المالية وال تتعمؽ بيا حؽ الدائنيف.الطاعة 

بجريمة إرتكبيا المفمس، فال شأف لوكيؿ التفميسة بيذه الدعاوى، فاإلتياـ يوجو  الخاصة الدعاوى الجزائية -ب
طرؼ مدعي الحؽ المدني، الخالصة مباشرة إلى شخص المفمس، وال ييـ مف يرفعيا سواء النيابة العامة أو مف 

  1أنيا ترفع عمى المديف المفمس مباشرة ال عمى وكيؿ التفميسة

المتعمقة  بالضرر الذي يصيب المفمس في شخصو وفي إعتباره، فمو أف يطمب التعويض  دعاوى التعويض -ج
مصمحة الدائنيف ألف عف ضرر أصابو بموجب القذؼ أو السب أو الشرؼ، فإذا حكـ لو بالتعويض كاف ذلؾ في 

 ىذا التعويض سيتـ إدخالو ضمف أمواؿ التفميسة.

وسقوط الحقوؽ  راتحظو لمم: المديف الذي أشير إفالسو يخضع الفرع الثاني: اآلثار المتعمقة بشخص المدين
 كالحقوؽ المدنية والسياسية المنصوص عمييا في القانوف ويستمر الوضع قائما حتى رد اإلعتبار التجاري وىذا

 مف القانوف التجاري. 243ما أكدتو المادة 

: حيث أنو بالنظر إلى أحكاـ القانوف التجاري لـ يشر إلى حبس المديف تقييد حرية المدين المفمس -أوال
والتي تقضي بحبس  انوف العقوباتق 383المفمس، ولكنو أحاؿ ذلؾ إلى قانوف العقوبات مف خالؿ نص المادة 

المديف المفمس مرتكب لكمتا ويعد المديف المفمس عف جريمة التفميس بالتقصير، وعف جريمة التفميس بالتدليس 
الجريمتيف إذا ما قاـ ببعض السموكات والتصرفات المنصوص عمييا في القانوف التجاري مف الحاالت اإلفالس 

ف التجاري وحاالت اإلفالس الجوازي التي نصت عمييا المادة مف القانو  370الوجوبي التي نصت عمييا المادة 
مف نفس القانوف، أما عف أخطر أنواع اإلفالس ىو اإلفالس بالتدليس والذي نصت عمى حاالتو المادة  371
 مف القانوف التجاري. 374
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مف  383 : حيث نصت المادةحرمان المدين من ممارسة بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائمية -ثانيا
فقرتيا األخيرة أف المحكمة عالوة عمى العقوبات المرصودة لجريمة التفميس بنوعية يجوز ليا أف  1قانوف العقوبات

مف القانوف  1مكرر 9تقضي عمى المفمس بالتدليس بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة في المادة 
وات عمى األكثر، ومف الحقوؽ التي يحـر منيا ( سن5( عمى األقؿ إلى خمس )1ماف مف سنة )ويكوف الحر 

المديف المفمس  الحرماف مف حؽ اإلنتخاب أو الترشح ومف حمؿ أي وساـ وىذا معناه حرماف المديف المفمس 
بالتدليس مف ممارسة حقوقو السياسية سواء حؽ اإلنتخاب أو الترشح في المجالس المنتخبة أو في الييئات التي 

، كذلؾ قد يحكـ عميو بعقوبات الترشحنتخاب أو تجارة والصناعة ألف المفظ جاء عاما باإلتيـ التجار كغرفة ال
 2تكميمية أخرى

: كما سبؽ وأشرنا أف آثار اإلفالس أو التسوية ثار المترتبة عمى المدين خالل فترة الريبةاآلالفرع الثالث: 
اإلعالف عف الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية عمى تصرفات وأعماؿ المديف تمتد إلى الفترة التي تسبؽ 

القضائية التي تسبؽ اإلعالف عف الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية وىذه الفترة تسمى بفترة الريبة 
فالس عقب التوقؼ عف الدفع مباشرة، إذا يحاوؿ التاجر والذي ىو أنو غالبا ما ال يصدر الحكـ باإل )الشؾ(، إذ

فيمجأ إلى مختمؼ الوسائؿ والتدابير إلخفاء سوء حالتو المالية  ،الي إصالح شأنو وتفادي اإلفالسأدرى بمركزه الم
طالة حياتو  عمى النقود  وقد يوفؽ، كما قد يكوف سيء الحظ فيبيع أموالو بثمف بخس بغية الحصوؿ 3التجاريةوا 

و المشرع التجاري حينما لـ يقصر كؿ ذلؾ أدرك ...،عقد قروضا بشروط وفوائد باىضة أويالالزمة لموفاء، أو 
آثار اإلفالس عمى تاريخ صدور الحكـ بؿ قد تمتد إلى فترة التي تسبؽ الحكـ بشير اإلفالس )فترة الريبة( لما ليا 
مف إنعكاسات سمبية عمى مركز الدائنيف نتيجة لما قد يقـو بو المفمس خالؿ ىذه الفترة مف تصرفات تضر بيـ. 

 ترة الريبة وما مصير التصرفات واألعماؿ التي قاـ بيا المديف خالليا؟ والسؤاؿ ما المقصود بف

الفترة الواقعة بيف التاريخ الذي تحدده المحكمة لمتوقؼ عف الدفع وتاريخ صدور  : ىيأوال: المقصود بفترة الريبة
التوقؼ عف الدفع، ( اشير السابقة عمى تاريخ 06الحكـ باإلفالس أو التسوية القضائية ويضاؼ إلييا الستة )
رة قوتاريخ التوقؼ الذي تبدأ منو فترة الريبة طبقا لمف، وىي الفترة التي تكوف فييا تصرفات المديف قابمة لمبطالف

ؽ ت ج تحدده المحكمة التي تقضي بحكـ شير اإلفالس أو التسوية القضائية شريطة  247األخيرة مف المادة 
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ذا لـ تحدد المحكمة تاريخ 18ـ بأكثر مف ثمانية عشر )أال يكوف ىذا التاريخ سابقا لصدور الحك ( شيرا، وا 
تاريخ التوقؼ عف الدفع وبالتالي تنعدـ فترة التوقؼ عف الدفع يعد تاريخ صدور الحكـ بشير اإلفالس ىو ذاتو 

 أشير السابقة عمى تاريخ التوقؼ عف الدفع. 06الريبة إال فيما تعمؽ بػ 

لو ولـ يحدد تاريخ التوقؼ عف الدفع فإف تاريخ الوفاة أو اإلعتزاؿ يعتبر نفسو وفي حالة وفاة التاجر أو إعتزا
نو إؽ.ت.ج ف 248وطبقا لنص المادة ، 1( أشير دائما6تاريخ التوقؼ عف الدفع مع مراعاة إضافة مدة ستة)

 محكـ ولكف قبؿ قفؿ قائمة الديوف.ليمكف لممحكمة تعديؿ تاريخ التوقؼ عف الدفع بقرار تاؿ 

: إف التصرفات التي قاـ بيا المفمس خالؿ فترة الشؾ تكوف ا: عدم نفاذ تصرفات المدين خالل فترة الريبةثاني
مشوبة بالريبة والشؾ، مما يسمح بالطعف فييا بدعوى عدـ النفاذ في حؽ الدائنيف، ويقوـ بيا الوكيؿ المتصرؼ 

  2حيانا وجوبيا وقد يكوف أحيانا أخرى جوازيا.وعدـ نفاذ تصرفات المديف أثناء فترة الريبة قد يكوف أ، القضائي

ؽ ت ج التصرفات التي ال يصح التمسؾ بيا تجاه جماعة  247: لقد حددت المادة عدم النفاذ الوجوبي-1
وبما أنو ال يترؾ لممحكمة سمطة التقدير في مثؿ ىذه التصرفات حيث  الدائنيف، إذا ما أبرمت خالؿ فترة الريبة،

نافذة بقوة القانوف، بؿ مف رفع دعوى ذات الشأف وأف المحكمة تصدر غير أف عدـ النفاذ الوجوبي ال يعني أنيا 
 حكميا فيو أي يستمـز صدور الحكـ بو.

 ترة الريبة تخضع لعدـ النفاذ الوجوبي ىي:أما عف التصرفات واالعماؿ التي قاـ بيا المديف المفمس خالؿ ف

* التصرفات الناقمة لمممكية المنقولة أو العقارية بغير عوض أي أف المديف قاـ بنقؿ ممكية أموالو المنقولة أو 
 العقارية عمى شكؿ ىبة بدوف عوض أو تبرع بيا.

ر وىي العقود الغير متكافئة اإللتزامات وز فييا إلتزاـ المديف بكثير إلتزاـ الطرؼ اآلخاعقود المعاوضة التي يج *
 والضارة بالمديف.

 ا كانت كيفيتو أو طبيعتو.م* وفاء الديوف غير الحالة بتاريخ الحكـ المعمف لمتوقؼ عف الدفع مي

* وفاء الديوف الحالة بغير الطريؽ النقدي أو األوراؽ التجارية أو بطريؽ التحويؿ أو غير ذلؾ مف وسائؿ الوفاء 
إف ىذه ىي الوسائؿ العادية المعتمدة في الوفاء أما إستعماؿ وسائؿ غير عادية كالمقاصة والتنازؿ و...  العادية،

 في الوفاء فيذا يعرضيا لعدـ النفاذ الوجوبي.
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أو رىف حيازي يترتب عمى أمواؿ المديف لديوف سبؽ  * الرىف العقاري اإلتفاقي أو القضائي أو حؽ إحتكار
 يجرييا المديف كضماف لديوف سابقة اي أف الديف المضموف التعاقد عمفييا، وىي تأمينات عينية 

 وىذا يتماشى وقاعدة تبعية الديف لمرىف المضموف. 1سابقا عف إنشاء التأميف العيني

يخضع لمسمطة التقديرية لممحكمة، وىذا ما قضت بو المادة إف عدـ النفاذ الجوازي عدم النفاذ الجوازي:  -2
أنو كؿ ما يخرج عف عدـ النفاذ الوجوبي يخضع لعدـ النفاذ الجوازي ومف بيف ىذه ، مف القانوف التجاري 249

 التصرفات الخاضعة لعدؿ النفاذ الجوازي.

زامنة مع الديف والعقود الناقمة تمأي  * عقود البيع بعوض، والتأمينات العينية الناشئة في وقت نشوء الديف
 .2( أشير السابقة عمى تاريخ التوقؼ عف الدفع6لمممكية عمى سبيؿ التبرع إذا ما أبرمت خالؿ الستة )

* كؿ ما يؤديو المديف لموفاء بديونو الحالة وبطرؽ الوفاء العادية بعد تاريخ التوقؼ عف الدفع، وقد إستثنى 
ؽ ت ج(، إال أنو سمح لجماعة الدائنيف بإقامة دعوى رد  250التجارية )المادة المشرع الوفاء بمبالغ األوراؽ 

الماؿ إلى التفميسة، ضد ساحب السفتجة أو اآلمر بالسحب عف طريؽ الوكالة أو المستفيد مف الشيؾ ، بشرط 
 إقامة الدليؿ عمى أف المطالب برد الماؿ كاف عالما بالتوقؼ عف الدفع.

ية فيمكنو تقديميا لموفاء، وال ييـ كاف عالما أـ ال بالتوقؼ عف الدفع، متى وصؿ تاريخ أما حامؿ الورقة التجار 
 إستحقاقيا وىذا حماية لمورقة التجارية في حد ذاتيا.

حدد المشرع شروطا قانونية لتطبيؽ قاعدة عدـ نفاذ المتصرؼ المديف : شروط اعمال قاعدة عدم النفاذ  -3
 وىي:

ظة التي أبـر فييا التصرؼ، واثبات توافر الشرط يقع عمى حالمديف بتوقفو عف الدفع في المعمـ المتعاقد مع  –  
 عاتؽ وكيؿ التفميسة.

 أف ينطوي ىذا التصرؼ عمى اإلضرار بجماعة الدائنيف. -

 أف يقع التصرؼ خالؿ فترة الريبة وىو تحصيؿ حاصؿ لمشروط اؿ سابقة. -
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  الثاني: اآلثار المترتبة بالنسبة لمدائنين المطمب

سبؽ وقمنا في تقديمنا آلثار اإلفالس أو التسوية القضائية بأنو يمتد إلى االطراؼ االساسية لمتفميسة سواء لممديف 
ويمتد كذلؾ إلى الدائنيف، حيث أف المشرع التجاري قضي بمجرد صدور الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية 

لدائنيف في جماعة يمثميا الوكيؿ المتصرؼ القضائي، ومنع كؿ دائف عمى انفراد مف اتخاذ القضائية حشد ا
 1إجراءات ضد المديف، واسقط آجاؿ الديوف، ورتب رىنا عمى سائر العقارات المفمس لضماف الوفاء بالحصص

 وىو ما سيأتي تفصيال.

لتي يقوـ عمييا نظاـ اإلفالس، المساواة بيف مف المبادئ ا وقف الدعاوي واإلجرااات اإلنفرادية: -الفرع األول
ف المشرع إديوف ثمرة تسابؽ بيف الدائنيف، فجميع الدائنيف في الحصوؿ عمى حقوقيـ، وحتى ال يصبح تحصيؿ ال

التجاري الجزائري نص صراحة عمى وقؼ جميع الدعاوى واإلجراءات اإلنفرادية مف قبؿ جماعة الدائنيف وىذا مف 
التي نصت عمى أنو: " يترتب عمى الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية وقؼ كؿ  245خالؿ نص المادة 

جماعة الدائنيف، وبناء عمى ىذا توقؼ منذ الحكـ كؿ طرؽ التنفيذ، ..." مف خالؿ ىذا دعوى شخصية إلنفراد 
جماعة الدائنيف  النص نالحظ أف المشرع الجزائري أقر صراحة بوقؼ جميع الدعاوى القضائية الشخصية ألفراد

ضد المديف بمجرد صدور حكـ اإلفالس أو قبوؿ في التسوية القضائية، كما توقؼ كذلؾ جميع إجراءات التنفيذ 
 .2سواء عمى عقارات المديف أو منقوالت ويحؿ محميا في ذلؾ وكيؿ التفميسة

وىذا المنع مف القياـ  باإلجراءات القضائية بصفة فردية يسري فقط عمى جماعة الدائنيف العادييف دوف باقي 
وحؽ تخصيص، إذ يستبعدوف مف ىذا المنع فال يؤثر الخاص  االمتياز وأصحابالدائنيف الممتازيف والمرتينيف 

تيـ، وقد جاء في الفقرة األخيرة مف نص اإلفالس عمى حقيـ في التنفيذ عمى األمواؿ التي تقع عمييا ضمانا
المادة السالفة الذكر أف الدعاوى واإلجراءات التي ال يشمميا اإليقاؼ ال يمكف متابعتيا أو رفعيا ومباشرتيا إال 
ضد وكيؿ التفميسة وأف كاف لممحكمة أف تقبؿ المفمس كخصـ متدخؿ في التسوية القضائية ال يكوف ذلؾ إال ضد 

 .3تفميسة معاالمديف ووكيؿ ال
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وغ القانوني إلستحقاؽ الديوف المؤجمة فورا بمجرد الحكـ بشير سوالم سقوط آجال الديون: -الفرع الثاني
 1اإلفالس، ىو أف االجؿ مرجعو ثقة الدائف بمدينو وأساسو يسار "يسر" ىذا األخير ومظنة إقتداره عمى الوفاء

لممنوح لو، ويجد سقوط آجاؿ الديوف سنده القانوني مف ذا أفمس أنيارت تمؾ الثقة وأصبح ال مجاؿ لألجؿ اإف
مف القانوف التجاري بقوليا عمى أنو: "يؤدي حكـ اإلفالس أو التسوية القضائية إلى جعؿ  246خالؿ نص المادة 

 .الديوف غير المستحقة حالة االجؿ بالنسبة لممديف"

أما عف طبيعة الديوف التي ، بذلؾوىذا الحكـ ىو قوة القانوف دوف حاجة إلى إستصدار حكـ قضائي يقضي 
ال ييـ كذلؾ ، تسقط آجاليا فيي الديوف التي في ذمة المديف أما الديوف التي لدى الغير فال تخضع ليذا اإلجراء

نة برىف أو بحؽ تخصيص، ويستوي أف كيؼ ما كاف نوع ىذه الديوف تجارية كانت أـ مدنية عادية أو مضمو 
 ؽ ت ج(.246/2اآلجاؿ اتفاقية أو قضائية أو قانونية)المادة تكوف كذلؾ 

: إف مف مقاصد الحكـ بشير اإلفالس أو التسوية القضائية، اإلشيار الفرع الثالث: رىن جماعة الدائنين
لذا نصت المادة  2اآلليات القانونية لإلشيار واإلعالف لمكافة بالحالة التي وصؿ إلييا المديف المفمس، والرىف أحد

مف ؽ ت ج عمى أنو " يقضي الحكـ الناطؽ بالتسوية القضائية أو شير اإلفالس لصالح جماعة الدائنيف  254
المديف وعمى األمواؿ التي  أمواؿبالرىف العقاري الذي يتعيف عمى وكيؿ التفميسة بتسجيمو فورا عمى جميع 

 وؿ".يكتسبيا مف بعد أوؿ بأ

يتضح مف نص ىذه المادة أنو عمى وكيؿ التفميسة بمجرد صدور الحكـ المعمف لشير اإلفالس أو التسوية 
حقوؽ الدائنيف  االستيفاءالقضائية أف يقيد رىنا رسميا عمى جميع أمواؿ المديف الحاضرة و المستقبمية كضماف 

وؽ لدى المفمس، كما أف القيد لمعقارات فإنو مف أمواؿ المحجوزة ليـ باألولوية عمى جميع مف قد تنشأ ليـ حق
إلى الضماف حؽ الدائنيف، كذلؾ أف اإلسراع في  باإلضافةوفائدتو ىو   3يخضع ألحكاـ قانوف اإلشيار العقاري

حقوقيـ قبؿ غيرىـ مف الدائنيف غير المقيدة حقوقيـ أو التالييف ليـ في  استيفاءفي  األولويةالقيد يعطي ليـ 
تاريخ القيد، وكذلؾ يكوف مف حؽ الدائنيف المتصالحيف استيفاء حقوقيـ مف ثمف عقارات المديف  حيثرتبة مف مال

 موضوع الرىوف المقيدة لصالحيـ وذلؾ باألولوية عمى الدائنيف الجدد.
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جد ي: إذا كاف المشرع التجاري الجزائري لـ ينص عمى ىذا اإلجراء، إال أنو الفرع الرابع: وقف سريان الفوائد
رتب عمى الحكـ بإشيار إذ منو  226داه في التشريعات المقارنة ومنيا القانوف التجاري المصري في المادة ص

 اإلفالس إيقاؼ سرياف الفوائد وال يكوف ذلؾ إال بقيديف.

: أف يكوف وقؼ الفوائد بالنسبة لجماعة الدائنيف، خالؿ فترة إجراءات التفميسة، ويظؿ لكؿ دائف عمى القيد االول
 .شيءالتفميسة إذا ما بقي منيا  إنياءه، الحؽ في المطالبة بالفوائد بعد حد

متياز خاص أو برىف سواء كاف منقوال أو عقارا أو بحؽ تخصص عمى اأف الديوف المضمونة بالقيد الثاني: 
، الساإلفمف التأمينات ىو ضماف ىؤالء الدائنيف مف نتائج  األصميالعقار تسري عمييا الفوائد، ألف الغرض 

، وال يتـ 1المضمونة األمواؿمتياز إال مف ثمف ىذه ا بحؽفوائد الديوف المضمونة برىف أو  استيفاءولكف يجب 
 استيفاؤىا مف األمواؿ األخرى تطبيقا لقاعدة المساواة بيف الدائنيف.
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 أدارة و تنفيذ حكم األفالس أو التسوية القضائية  –الفصل الثاني 

خاصة أف مف بيف  ،يحتاج الى اشخاص يسيروف عمى ذلؾ أو التسوية القضائية، اإلفالسف تنفيذ الحكـ بشير إ
الذيف سيديروف التفميسية مف بدايتيا الى غاية الحموؿ التي تنتيي  األشخاصمشموالت منطوؽ الحكـ ىو تعييف 

 بيا التفميسية. 

  التفميسة أشخاص :المبحث األول

أف ادارة التفميسية يتواليا وكيؿ عف  ،و مابعدىا 235بتداء مف المادة إيتضح مف نصوص القانوف التجاري 
أعمالو القاضي المنتدب تعينو المحكمة في حكـ  وراقبويشرؼ  ،الدائنيف يسمى الوكيؿ المتصرؼ القضائي

الدور األساسي في ممارسة الرقابة  تمعبأو التسوية القضائية  اإلفالسحكـ لكمة المصدرة حؿ المظتو  ،االفالس
افالسو أو  ما شيرإمس دور يختمؼ بحسب الحكـ المعمف ويبقى كذلؾ لممديف المف، عمى أعماؿ واألدارة التفميسية

، خاصة انو كذلؾ ىو أدرى األشخاص بشؤوف تجارتو ،قبولو في التسوية القضائية رغـ غؿ يده عف أدارة األمواؿ
كما اف لمنيابة العامة دورا في  ،دارة األمواؿ المفمسإو كذلؾ الدائنيف فيـ اصحاب المصمحة االولى مف حسف 

 .اآلتيوسوؼ يتـ تناوؿ كؿ ذلؾ عمى النحو  ،جراءات التفميسةإ ةمراقب

 المديـن المفمس و جماعة الدائنيين   –المطمب األول 

الرغـ مف غؿ يده عف أدارة أموالو والتصرؼ فييا عف بعض  يظؿ المفمس عمى: المدين المفمس -الفرع األول
فيو يستدعى مف الوكيؿ  ،واعرفيـ بتجارتو وأدرى األشخاص بأسباب افالس باعتباره ،جراءات التفميسةاالشأف في 

مركزه في نظاـ أف دوره يتحدد كما ، ذا أحتاجو لتوضيح أي أمر في أعمالو او دفاترهائي إالمتصرؼ القض
 او في التسوية القضائية  اإلفالس

يؤدي الى غؿ يد المديف عف ادارة اموالو ويحؿ محمو  اإلفالسبما اف الحكـ شير  :المدين في األفالس –أوال 
عانة لو او ألسرتو يحددىا القاضي المنتدب بناءا إكما تخصص لممديف المفمس  ،الوكيؿ المتصرؼ القضائي

لممديف أف يحصؿ لنفسو  "مف القانوف التجاري عمى انو  242/1المادة  قتراح وكيؿ التفميسة أذا جاء فيإعمى 
كما يجوز لموكيؿ المتصرؼ القضائي أف  "ؿ يحددىا القاضي المنتدب ... و ولألسرتو عمى معونة مف األص

كما يستدعى عند جرد  ؽ ت ج ( 242/2بعد أخذ رأي القاضي المنتدب ) تويرحض لممديف لمساعدتو في تجار 
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أو ورثتو أو ألرممتو اف يحضروا بأنفسيـ أو يوكموا  ألوالدهفالسو جاز إذا مات بعد الحكـ با  قفاؿ دفاتره و ا  و  1اموالو
 .مف ينوب عنيـ في جميع أعماؿ التفميسة

وفي ىذه ، المديف المقبوؿ في التسوية القضائية قانونا كالمفمس :المدين المقبول في التسوية القضائية –ثانيا 
ن ،ئياالمديف المفمس بالوكيؿ المتصرؼ القض الحالة ال يستبدؿ مساعدتو مف طرؼ ىذا األخير مساعدة  ماوا 

ؿ في التسوية القضائية يكوف لو دور و مع اف المديف المقب ،مف ؽ ت 244/3جبارية طبقا لما نص عميو المادة ا
 و ما بعدىا مف ؽ ت ( 317كبير في الصمح القضائي ) المادة 

 ،اف دائني المدني المفمس مرتبطوف قانونا ضمف تجمع يسمى بجماعة الدائنيف: دائنينالجماعة  –الفرع الثاني 
سواء في مباشرة دعاوييا  ،دارة التفميسةإالذي يباشر عنيـ  ،وىي ممثمة مف طرؼ الوكيؿ المتصرؼ القضائي

 .2جماعة حيث توقؼ الدعاوى الفردية سواء كانت مدعية أو مدعى عمييا

او التسوية  اإلفالستشكؿ تمقائيا بمجرد صدور الحكـ بشير تاف جماعة الدانيف  :تركيب جماعة الدائنين
 .3القضائية بقوة القانوف

ومع ذلؾ يجب تحديد اعضاء الجماعة عمى أساس  ،وجماعة الدائنيف بمعناىا الواسع تضـ جميع دائني المفمس
ئنوف الذيف نشأت االديف فالد ءنشو  وؿ قيد يجب وضعو يعمؽ بتاريخوا ،بيف الدائنيف مف ينضـ الييا أف مف

نوف أصحاب ئفالدا ،الدائفصفة  وكذلؾ القيد األخر ىو  ،ديونيـ بعد صدور الحكـ ال يقبموف ضمف الجماعة
وفقا لياذيف  ؟جماعة الدائنيف يـعمى أساس تتألؼنوف العاديوف أييـ يقبؿ و ئالعاـ والخاص والدا االمتياز

 (كذا صفة الدائفو المعياريف ) تاريخ نشور الديف 

خر مف آامتيازات وىـ ليـ الدائنيف العادييف وىـ الدائنيف المقبوؿ ديونيـ وليست  :ئنيف مفاتتكوف جماعة الد
امواؿ يرد دينيـ عمى جميع سموف فيما بينيـ قسمة غرماء وكذلؾ الدائنيف أصحاب امتياز العاـ و اقتيأخذ دينو وي
أما أصحاب  ،أجور العماؿ ومستخدمي المديف التاجر... ( ،ئيةاالمصاريؼ القض، ) الخزينة العامة :المديف وىـ

 ،سبيؿ التذكير والمراجعة فقط إال عمىنوف المرتيوف فال يدخموف ضمف جماعة الدائنيف ئالخاص والدا االمتياز
أو  االمتياز ىف أوف االمواؿ التي يقع عمييا حؽ الر ستفائيا ماحؽ ألف حقوقيـ مؤمنة بضمانات خاصة تخوليـ 

محكـ بشير لألجميـ ويحؽ ليـ التنفيذ عميو دوف أف يكوف ماؿ وبموجب ىذه الضمانات يوقؼ ىذا ال ،التخصيص

                                                           
1
 مف القانوف التجاري الجزائري. 254أنظر المادة   - 

 127، 126ص، 1973العكيمي، الوجيز في شرح قانوف التجارة الجديد )أحكاـ اإلفالس(، بدوف دار طبع، سنةعزيز  -2
 .50نسريف شريفي، المرجع السابؽ، ص - 3
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نيـ يدخموف بما تبقى ليـ مف ديف ضمف إوفي حالة عدـ كفاية ىذا الماؿ لسداد جميع ديونيـ ف ،أي اثر اإلفالس
تنازلوا عف  ماليـ أف يكونوا ضمف جماعة الدائنيف إذا  ويخضعوف لقسمة الغرماء، ولكف يمكفجماعة الدائنيف 

نوف الجدد كما سبؽ وأشرنا الذيف نشأت ديونيـ بعد الحكـ ئيعتبر ضمف جماعة الدائنيف كذلؾ الدا وال ،امتيازىـ
  .أو التسوية القضائية اإلفالسبشير 

 الوكيل المتصرف القضائي والمراقبون  :المطمب الثاني

حكمة في حكميا القاضي باالفالس او التسوية القضائية متعيف ال: الوكيل المتصرف القضائي –الفرع االول
، ف وقبؿ الخوض في المياـ ودور الوكيؿ المتصرؼ القضائييوكيال أو أكثر مف الوكالء المتصرفوف القضائي

 وطريقة تعيينو.  وتطرؽ الى التعريؼ بن

المتعمؽ  09/07/1996المؤرخ في 23-96بصدور األمر رقـ : الوكيل المتصرف القاضي وطريقة تعيينو–أوال
 59-75قبميا كاف يسمى في ظؿ األمر و أخذ ىذه التسمية الذي بموجبو و  ،1بالوكيؿ المتصرؼ القضائي

بط ضمف بيف كتاب  يفأيف كاف يع)الممغاة(  238وكيؿ التفميسة بموجب المادة القانوف التجاري بمف ضالمت
ويتقاضى أجره مف كتابو ضبط المحكمة وليس مف امواؿ  ،عممو االصمي عفالمحكمة ويعتبر في حالة انتداب 

منو واصبح الوكيؿ المتصرؼ القضائي يعيف بالحكـ  04وفقا لممادة و  23-96وبصدور األمر رقـ  ،المديف
قائمة التي تعدىا المجنة الوطنية مف بيف األشخاص المسجميف في ال ،فالسإلابو أئية االتسوية القضبالصادر 
عدادىا مف طرؼ المجنة إىذه القائمة يحددىا وزير العدؿ بعد و  23-96مف األمر  09رة في المادة المذكو 
الوكيؿ المتصرؼ القضائي  الذيف تسند الييـ تسميةضمف القائمة و  اواألشخاص الذيف يمكف اف يكونو  ،الوطنية

ف والخبراء المتخصصيف في المياديف العقارية والفالحية والتجارية بياسابات والخبراء المحلحسي اظىـ محاف
كما يمكف لممحاكـ بصفة قضائية  2سنوات تجربة عمى االقؿ بيذه الصفات 5الذيف ليـ  ،والبحرية والصناعية

يكونوا خاص ولو لـ ىيؿ أتيف الذيف يتمتعوف بيشخاص الطبيعيف مف بيف االيتعييف الوكالء المتصرفيف القضائ
 06بشرط أال يكونوا قد منعوا مف ممارسة بعض الميف المنصوص عمييا في المادة  ،مسجميف في قائمة الوكالء

-96مف األمر  06ف المسجميف تكوينا مناسبا وفقا لممادة يو يتمقى الوكالء المتصرفيف القضائي، مف نفس األمر

                                                           
، يتعمؽ بالوكيؿ المتصرؼ القضائي، 1996يوليو  09ىػ الموافؽ لػػ  1417صفر عاـ  23المؤرخ في  96/23االمر رقـ  - 1

 10/07/1996المؤرخة في:  ،43جريدة رسمية عدد
 .28نادية فضيؿ، المرجع السابؽ، ص - 2
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 ،ـ المينية بالعبارات المنصوص عمييا في ىذا األمراماـ المجمس القضائي محؿ اقامتييف ديتيـ لميمأبعد ت 23
  1.ونفس اليميف يؤدي مف األشخاص المعينوف لمقياـ بمياـ الوكيؿ المتصرؼ القضائي أماـ المحكمة

  2كيفيات اعداد قائمة الوكالء المتصرفيف القضائييف 417-97و قد حدد المرسوـ التنفيذي رقـ  -

بطمب مف المديف المفمس أو مف الدانيف  ه أو غيرىـء القضائييف وتعييف غير ىذا ويجوز عزؿ الوكيؿ او الوكال -
يف أو القاضي المنتدب او مف المحكمة مف تمقاء نفسيا في حالة اخاللو بأحد  ميامو أو بقالمراأو أو أحدىـ 

 بسبب سوء ادارتو لمتفميسة.

وىي الميمة العامة فيو شخص  ائياف أوؿ ميمة لموكيؿ المتصرؼ القض :في التفميسة  دوره ميامو  –ثانيا 
لحساب فيو يعمؿ  ،ف المديف والدائنيف معاعوكيؿ قضائي  تويعيد اليو ادارة األمواؿ التفميسة فيو في حقيق

قت او التسوية القضائية وانفتاح التفميسة حتى و  اإلفالسمصمحة غيره ويبدأ دور وكيؿ التفميسة منذ بداية و 
 والتي نوجزىا فيما يمي . 3نقضاءانتيائيا بأحد أسباب اإل

كما انو  تج(264انونا برسالة موصى عمييا )المادة قستدعائو إجرد أمواؿ المديف المفمس بحضوره أو بعد  -
أو  باإلفالسواألوراؽ المتعمقة واإلطالع عمى كافة المحررات والدفاتر جرد المكاف النيابة العامة حضور عممية إب

عيدتو كؿ  في كيؿ وتبقىو قائمة الجرد لم تسميـو  ،ور الورثةضوفي حالة وفاة المديف يمكف ح ،التسوية القضائية
 (قانوف تجاري جزائري  267باقرار يحرره في اسفؿ قائمة الجرد )المادة جردىااألمواؿ التي تـ 

 وكذا األوراؽ التجارية التي يكوفؽ ت ج (  268تحصيؿ ديوف المديف لدى الغير التي حؿ أجميا )المادة  -
  .حامال ليا المفمس

)المادة    باىظايا ثمنا ظبيع األشياء سريعة التمؼ أو المعرضة النخفاض قيمتيا الوشيؾ أو التي يكمؼ حف -
الؽ ت ج( كما يباشر عممية بيع األمواؿ والبضائع دائما بأذف مف القاضي المنتدب و  268 كاف البيع باطال )  ا 
 .ت ج ( ؽ 269

يتـ ذلؾ في مرحمة  أفوذلؾ لتغطية أمواؿ المديف لكف مف المستبعد  ،اإلفالسقارات فقط في حالة عبيع ال -
ح في ىذه الفترة  وعميو وجب مؽ ت ج ( عمى أساس احتماؿ وقوع ص 351)المادة اإلفالس إلجراءات ولياأل

                                                           
 .45نسريف شريفي، المرجع اؿ سابؽ، ص - 1
، المتضمف كيفيات إعداد قائمة الوكالء المتصرفيف 09/11/1997المؤرخ في  417-97المرسـو التنفيذي رقـ:  - 2

 القضائييف وتنظيـ مينتيـ
 .417ص أحمد محمد محرز، المرجع السابؽ، - 3
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يمارس وكيؿ التفميسة جميع ، و لمعقاراتلجبري إجراءات البيع ا إتباعذمة المالية لممديف قبؿ العمى  المحافظة
 القاضي المنتدب. بإذف 1بذمتو المالية طيمة مدة إجراءات التفميسة الحقوؽ ودعاوى المفمس المتعمقة

يجري  أف اونقان استدعائومف القاضي المنتدب وبعد سماع المديف أو  بإذفيجوز لموكيؿ المتصرؼ القضائي  -
ؽ ت ج(، ووجب  270التحكيـ أو التصالح وذلؾ في كافة المنازعات التي تخص جماعة الدائنيف )المادة 

 عرض التحكيـ أو الصمح عمى المحكمة لممصادقة عميو.

الناتجة عف البيوع وتحصيالت الديوف في الخزينة العامة فورا، ويقدـ  يتولى وكيؿ التفميسة إيداع األمواؿ  -
 يوما مف تحصيميا. 15نتدب ما يثبت حصوؿ اإليداع خالؿ لمقاضي الم

اإلستمرار في إستغالؿ المحؿ التجاري لممديف المفمس خاصة في التسوية القضائية، وأيضا يمكف أف يتـ ذلؾ  -
في حالة اإلفالس بإذف مف القاضي المنتدب وىذا إف كاف في ذلؾ مصمحة عامة ومشتركة لممديف المفمس 

 .وجماعة الدائنيف

في حالة التسوية القضائية يكوف دور المديف إيجابي بمعنى ىو مف يقوـ بيذه المياـ وىذا بمساعدة  مالحظة:
 وما بعدىا مف القانوف التجاري(. 273الوكيؿ المتصرؼ القضائي )المواد مف 

حصؿ عمى أجره يو التفميسة  إجراءات انتياءأما عف أجر وكيؿ التفميسة أو أتعابو فيقدره القاضي المنتدب بعد  -
المتضمف  4182-97         مف المرسوـ التنفيذي رقـ 3والمادة  2مف أمواؿ التفميسة حيث انو بموجب المادة 

أتعاب الوكالء المتصرفيف القضائييف فإف أتعابيـ تحدد في شكؿ نسب مئوية متفاوتة حسب كؿ ميمة يقوـ بيا 
مف ذات المرسوـ يحظر عمى  11جاري وبمقتضى المادة سواء في تحصيمو لمديوف أو في إستغالؿ لممحؿ الت

لييـ، قبض أي مبمغ خارج األتعاب التي حددىا إبالمياـ الموكمة   الوكالء المتصرفيف القضائييف، أثناء قياميـ
 ىذا المرسوـ. ويدخؿ ضمف أصحاب اإلمتياز العاـ )المصاريؼ القضائية(.

مف القانوف التجاري عمى أنو: " لمقاضي المنتدب أف  يعيف في  240: تقضي المادة المراقبون -الفرع الثاني
المذكورة يتضح انو لحسف سير  مف خالؿ نص المادة يصدره، مراقبا أو إثنيف مف بيف الدائنيف" بأمرأي وقت 

ثنيف مف جماعة مف جية ومراقبة اعماؿ وادارة وكيؿ التفميسة فإنو يتـ تعييف مراقب أو اجراءات التفميسة ا
الدائنيف مف طرؼ القاضي المنتدب وفي أي وقت كما انو ىو الذي يقوـ بعزليـ، وقد جرت العادة أف يتـ ترشيح 

                                                           
 251راشد راشد، المرجع السابؽ، ص - 1
 ، المتضمف أتعاب الوكالء المتصرفيف القضائييف.1997نوفمبر  09، المؤرخ في 418-97المرسـو التنفيذي رقـ  - 2
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، 1كبار دائني المفمس ليذه الميمة، فقط أف ال يكوف تجمعو عالقة وصمة قرابة  بالمفمس حتى الدرجة الرابعة
دة توازي األشكاؿ" وبالتالي يمكف عزلو كذلؾ مف طرؼ والذي يممؾ سمطة التعييف يممؾ سمطة العزؿ "قاع

ا تمثيؿ جماعة موتتمثؿ ميمتو أو ميمتي، 2القاضي المنتدب بأمر يصدره بناء عمى اقتراح رأي أغمبية الدائنيف
الدائنيف في مراقبة أعماؿ الوكيؿ المتصرؼ القضائي، والتحقؽ مف سير اإلجراءات المسيرة لمتفميسة، وصحة ما 

 أمواؿ لحساب المفمس أو صرؼ مف حسابو، فيما مف بيف الدائنيف وبالتالي يسيروف عمى مراقبة تحصؿ مف
 وابداء الرأي في كؿ ما يحقؽ مصمحتيـ ضمف أمواؿ التفميسة

 النيابة العامة. ،المطمب الثالث: القاضي المنتدب، المحكمة

منيا، أمر ليس بالسيؿ الييف فال تستطيع : إف اجراءات اإلفالس واإلنتياء الفرع األول: القاضي المنتدب
محكمة اإلفالس بكامؿ ىيئتيا أف تباشر أعماؿ التفميسة بما تقتضيو مف إجراءات عديدة وأعماؿ كثيرة، لتشابؾ 

ختالؼ مراكزىـ القانونية  .3وتعارض مصالح أطرافيا وا 

 235/1وفي ىذا الشأف تقضي المادة لذا رأى المشرع أف يتـ تعييف قاضيا منتدبا ليالحظ  إجراءاتيا وأعماليا، 
مف القانوف التجاري عمى أف القاضي المنتدب يعيف في بداية كؿ سنة قضائية بأمر مف رئيس المجمس القضائي 

 بناء عمى إقتراح رئيس المحكمة.

مف القانوف التجاري الميمة األساسية لمقاضي المنتدب، والتي أوكمت لو ميمة  235: لقد بينت المادة ميامو
دارة التفميسة أو التسوية القضائية، واف مختمؼ النصوص التي تشير إلى تدخؿ  مالحظة ومراقبة أعماؿ وا 

الذكر، ويمكف تقسيـ ميامو بحسب سالفة  235القاضي ما ىي إال تطبيؽ لمقاعدة العامة التي جاءت بيا المادة 
 طبيعتيا إلى:

 : نذكر منيا ما يمي:أوال: ميامو الرقابية

 ؽ ت ج. 239 طبقا لممادة (أياـ3)مطالبة تقدـ ضد أي عمؿ قاـ بو وكيؿ التفميسة وخالؿكؿ الفصؿ في  -

 تج(. 241-240تعييف مراقب أو اثنيف مف بيف الدائنيف وعزليما بناء عمى رأي أغمبية الدائنيف) -

 ؽ ت ج(. 257وكيؿ التفميسة إلى وكيؿ الجميورية مشفوعا بمالحظاتو ) إحالة التقرير الذي يقدمو -
                                                           

 39نادية فضيؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
 مف القانوف التجاري. 241أنظر المادة  - 2
 .435السابؽ، ص أحمد محمد محرز، المرجع - 3
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ؽ  235) حوؿ اإللتزامات الناجمة عف التسوية القضائية أو اإلفالس تقديـ تقرير شامؿ إلى المحكمة اإلفالس -
 .ت ج(

 1ؽ ت ج( 315رئاسة جمعية الدائنيف ) -

 لو سمطات بحث واسعة مف ذلؾ: البحثية: ميامو -ثانيا

يتولى جمع كافة عناصر المعمومات التي يراىا مجدية مثؿ سماع المديف المفمس أو المقبوؿ في التسوية -
مف المعمومات ر وىذا حتى يتمكف مف جمع أكبر قد آخر القضائية ومندوبية ومستخدميو ودائنيو أو أي شخص

 ؽ ت ج( 235تخص التفميسة )المادة 

التجارية، وتقديـ تقرير الخبير  كذلؾ يمكف لو أف يأمر بإجراء الخبرة مف التحقيؽ في محاسبة المديف وتصرفاتو-
 لى المحكمة بشرط تبميغو إلى األطراؼ المعنية والتي يمكف أف تناقشو.إ

ر في : إف كؿ مف يتـ إتخاذه مف إجراءات مف طرؼ القاضي المنتدب، تصدقرارات القاضي المنتدب -ثالثا
 تكوف بإقتراح مف طرؼ الوكيؿ المتصرؼ القضائي فباإلضافة إلى  شكؿ قرارات والتي غالبا

 مف ذلؾ:  2تمتعو بسمطة المراقبة والبحث، فإنو يتمتع بسمطة اتخاذ القرارات في الحاالت المحددة قانونا

 ؽ ت ج( 242تقرير اإلعانة لممديف وأسرتو )المادة  -
 ؽ ت ج( 239أعماؿ وكيؿ التفميسة )المادة الفصؿ الثاني المطالبات ضد  -
 277إعطاء اإلذف لإلستمرار في استغالؿ المؤسسة التجارية والصناعية في حالة التسوية القضائية )المادة  -

 .ؽ ت ج(
 .ؽ ت ج( 260)المادة  األختاـاإلعفاء مف وضع  -
 ؽ ت ج( 269رات )المادة لوكيؿ التفميسة بمباشرة بيع األمواؿ المنقولة أو البضائع أو العقا اإلذف -

: لقد أوجب المشرع إيداع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة الضبط لممحكمة، وتجوز المعارضة فييا مالحظة
 أياـ مف حصوؿ اإليداع مف طرؼ األشخاص الذيف لو مصمحة في ذلؾ. 10خالؿ 
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نما : إف المحكمة ال تنتيي ميمتيا بصدور الحكـ بشير المحكمة -الفرع الثاني اإلفالس أو التسوية القضائية، وا 
تظؿ ليا الرقابة العميا عمى إدارتيا وسيرىا، فرئيس المحكمة ىو مف يقترح عمى رئيس المجمس القضائي تعييف 

شراؼ عمى أعماؿ التفميسة وتسيير القاضي المنتدب مف أحد قضاتيا، فيو إذف لينوب عف المحكمة في اإل
بشير  أف تعدؿ في تاريخ التوقؼ عف الدفع بقرار تاؿ لمحكـ الذي صدركما أف لمحكمة اإلفالس ، شؤونيا

في  لمحكمة اإلفالس أيضا أف تنظر مف تمقاء نفسيا، 1ؿ قائمة الديوففقاإلفالس أو التسوية القضائية وسابؽ 
بة أياـ مف تاريخ إيداعيا بكتا 10أوامر القاضي المنتدب أو بناء عمى المعارضة التي تقدمت بشأنيا خالؿ 

أف تأمر بوضع األختاـ عمى الخزائف والحافظات والدفاتر واألوراؽ التجارية والمراكز التجارية ، و ضبط المحكمة
ذا كاف األمر يتعمؽ بشخص معنوي كشركة التضامف التي تضـ شركاء متضامنيف   التابعة لممديف المفمس، وا 
يتمتعوف بصفة التاجر ومسؤولياتيـ مسؤولية بإعتبارىـ  2ؿ واحد منيـكتضع المحكمة االختاـ عمى أمواؿ 

 تضامنية شخصية.

تشرؼ عمى التسوية القضائية وىي كذلؾ تقضي بتحويؿ التسوية القضائية إلى تفميسية إف وجدت محال لذلؾ أي 
الدائنيف أو إستنادا لتقرير إذا أقتضى األمر ذلؾ سواء تمقائيا أو بناء عمى طمب الوكيؿ المتصرؼ القضائي أو 

ىاتو  يفقدقاضي المنتدب، كما أنيا ىي التي تصادؽ عمى الصمح القضائي وتعطيو شرعيتو أو ال تصادؽ فال
 الشرعية ويصبح عديـ االثر.

، حتى إذا ما : دورىا ضئيؿ بعد شير اإلفالس ولكنيا تبقى تراقب التفميسة مف بعيدالنيابة العامة -الفرع الثالث
تحرؾ الدعوى العمومية وىو اإلختصاص االصيؿ ليا، كما أف اإلفالس  تبيف ليا أية جريمة فييا إستطاعت أف

جرمو المشرع مف خالؿ جريمتي اإلفالس بالتقصير أو التدليس، لذا نص القانوف عمى إخطار النيابة العامة 
ممثمة في وكيؿ الجميورية عمى مستوى محكمة اإلفالس، مف ذلؾ إحالة التقرير الذي يضعو الوكيؿ المتصرؼ 

مالحظاتو، كما أجاز القانوف ألعضاء بؽ ت ج( ويكوف مشفوعا  257ضائي إلى وكيؿ الجميورية )المادة الق
، وليا أف تطمب في كؿ 3النيابة أف تحضر في إجراءات اإلفالس وتتدخؿ بنفسيا وحضورىا إعداد قائمة الجرد

وقت إيضاحات عف حالة اإلفالس وكيفية إلدارة الوكيؿ المتصرؼ القضائي يخضع إلشراؼ وتفتيش النيابة 
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كما أف النيابة العامة ىي التي ترفع الدعوى الجزائية عمى المفمس في حالة ما  1العامة أثناء ممارستو لميامو
 .ليستبيف ليا أف اإلفالس يشوبو التقصير أو التد

            المبحث الثاني: إجرااات تنفيذ حكم اإلفالس أو التسوية القضائية 

أو التسوية  اإلفالستنفيذ الحكـ بشير  ىبعد أف عرفنا مف خالؿ المبحث االوؿ االشخاص الذيف يسيروف عم
القضائية بداية  تسويةالقضائية، سنحاوؿ التطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث إلى إجراءات تنفيذ حكـ اإلفالس أو ال

دارتيا، ثـ تحقيؽ الديوف وتأييدىا )قبوليا( لنصؿ في األخير إلى نتائج حصر أمواؿ  بحصر أمواؿ المفمس وا 
 وديوف المفمس.

دارتيا   :المطمب األول: حصر أموال المفمس وا 

لمحكـ المعمف بشير اإلفالس أو التسوية القضائية ينبغي حشد )حصر( موجودات  اإلدارة التفميسة وتنفيذ
أي أصوؿ المفمس مف منقوالت وعقارات وأمواؿ نقدية وغيرىا ثـ يتـ إدارة ىذه االمواؿ مف طرؼ  2التفميسة

 أشخاص التفميسة الذيف سبؽ التطرؽ ليـ.

واؿ المفمس ىو المحافظة عمى تمؾ األمواؿ مف عبث إف الغاية مف تحديد أم: حصر أموال المفمس -الفرع األول
المفمس وحماية لحقوؽ الدائنيف وأوؿ عمؿ يتـ اتخاذه لتحقيؽ ذلؾ ىو اتخاذ التدابير التحفظية كما عبر عنيا 
المشرع التجاري الجزائري في القسـ الثاني مف الفصؿ الخامس لمباب األوؿ مف الكتاب الثالث مف القانوف 

 ىذه التدابير التحفظية في:  التجاري وتتمثؿ

وىي أمواؿ التفميسة مف التيريب أو العبث بيا،  اإلفالس: لتحقيؽ الغاية مف الحكـ بشير امـوضع االخت -أوال
مف القانوف التجاري التي تنص باف المحكمة التي تحكـ بشير  2583لذلؾ وطبقا لما جاء في نص المادة 

اإلفالس أو التسوية القضائية أف تأمر بوضع األختاـ عمى الخزائف والحافظات والدفاتر واألوراؽ التجارية 
ذا كاف المديف المفمس شخصا مع واألوراؽوالمنقوالت  نويا التجارية والمخازف والمراكز التجارية التابعة لممديف، وا 

عمى أساس أف مسؤولياتيـ  4يحتوي شركاء مسؤوليف مف غير تحديد يكوف وضع األختاـ عمى أمواؿ كؿ منيـ
ذا كانت األمواؿ التي تـ ذكرىا ، شخصية تضامنية وكذا كونيـ أي الشركاء المتضامنيف يتمتعوف بصفة التاجر وا 
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إلى قاضي المحكمة التي توجد أمواؿ   أعاله واقعة خارج دائرة إختصاص محكمة اإلفالس يوجو إعالف بذلؾ
ؽ ت ج(، وفي حالة إختفاء المديف أو إختالسو كافة أموالو أو  258/2المفمس في دائرة إختصاصيا )المادة 

أف يضع االختاـ تمقائيا أو بناء عمى طمب أحد الدائنيف  اإلفالسبعضيا جاز لمقاضي قبؿ  صدور الحكـ بشير 
مف خالؿ الفقرة الثالثة مف المادة المذكورة نجد أف النص تضمف لفظ ، ت ج( ؽ 258/3أو بعض منيـ )المادة 

فالس أو القاضي المنتدب وأحسبو القاضي رئيس المحكمة اإلقاضي ولـ يحدد أييـ مف القاضي يقصد ىؿ 
 المنتدب.

ؽ ت ج يجوز لمقاضي  261و  260: وفقا لممادتيف عميو األختاممن وضع  اإلعفااالتي يجوز  األموال
اآلتية أو  األشياءعمى  األختاـالمنتدب وبناء عمى طمب الوكيؿ المتصرؼ القضائي إعفاء المديف مف وضع 

 .في حالة ما إذا كانت األختاـ قد تـ وضعيا باستخراجيااإلذف 

 المنقوالت واألمتعة الالزمة لممديف وأسرتو. -

 ؾ.يع وجميع االشياء المعرضة لمتمؼ القريب، أو إلنخفاض قيمتيا الوشالبضائع والسم -

ما يمـز استعمالو في نشاطو الصناعي أو مؤسستو إف كاف قد رخص لو بإستمرار اإلستغالؿ، متى كاف  -
انقطاع تشغيؿ تمؾ المحاؿ تنشأ عنو خسارة عمى الدائنيف خاصة أف المحؿ التجاري في حالة غمقو يفقد الكثير 

 عمالئو وسمعتو العناصر المعنوية لممحؿ التجاري، وبالتالي تنخفض قيمتو التجارية . مف

ويقوـ الوكيؿ المتصرؼ القضائي بتحرير قائمة جرد بيذه األشياء وتقويميا بحضور القاضي المنتدب،  -
 .1والتوقيع عمى المحضر

 ممديف.الدفاتر والمستندات الحسابية ألىميتيا في بياف المركز المالي ل  -

أو المحتممة القبوؿ أو التي يستدعي الحاؿ اتخاذ اجراءات تحفظية بالنسبة األوراؽ التجارية التي حاف أجميا  -
 ليا، ويسمميا لوكيؿ التفميسة بعد بياف أوصافيا وذلؾ لمقياـ بتحصيميا.

 أما عف الرسائؿ الموجية لممفمس تسمـ لوكيؿ التفميسة ويجوز لممديف حضور فتحيا.
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تداوؿ األسيـ والحصص إذا كاف المديف شخص معنوي أو تحويؿ الحصص أو األسيـ التي تتكوف منيا  يحظر
 ؽ ت ج(. 262حقوقيـ في الشركة، إال بإذف مف القاضي المنتدب )المادة 

 ة: بعد اإلذف لوكيؿ التفميسة برفع المديف بحضوره أو بعد إستدعائو قانونا بموجب رسالثانيا: جرد أموال التفميسة
ويجري وكيؿ التفميسة في نفس الوقت التأكد مف وجود األشياء التي لـ تكف عرضة لوضع  1عمييا موصى

تحرر ، 2األختاـ، أو تمؾ التي تـ رفع األختاـ عنيا، ويتـ تقويميا وجردىا بسبب تعرضيا لمتمؼ أو ما شابيو
ة وتبقى األخرى بيف يدي وكيؿ قائمة الجرد مف نسختيف تودع إحداىما فورا بكتابة ضبط المحكمة المختص

 .3التفميسة

في حالة وفاة المديف قبؿ تحرير قائمة الجرد أو كانت الوفاة قبؿ إقفاؿ قائمة الجرد، فتحرر ىذه األخيرة، أو 
يجوز لمنيابة العامة ممثمة في وكيؿ ، مف القانوف التجاري 265تستكمؿ بحضور الورثة حسب نص المادة 

عمى كافة المحررات والدفاتر واالوراؽ  االطالعالجميورية حضور الجرد، وليا في أي وقت الحؽ في طمب 
 تج. 268المتعمقة باإلفالس أو التسوية القضائية طبقا لما جاء في المادة 

والنقود وسندات الحقوؽ والدفاتر واألوراؽ  وبعد إتماـ الجرد في حالة اإلفالس تسمـ لوكيؿ التفميسة البضائع
 .4ت ج( 267ي أسفؿ قائمة الجرد )المادة والمنقوالت وحاجات المديف ومف ثـ يأخذىا في عيدتو بإقرار يحرره ف

كما سبؽ وقمنا أف الحكـ باإلفالس يؤدي إلى غؿ يد المديف عف إدارة أموالو الفرع الثاني: إدارة أموال التفميسة: 
يسير أعمالو وتجارتو الوكيؿ المتصرؼ القضائي، أما في حالة التسوية فإف المديف يبقى يدير و  ويحؿ محمو

بيذا الدور في إدارة   ـالوكيؿ المتصرؼ القضائي ومف ثـ فاف الوكيؿ المتصرؼ القضائي يقو  ةولكف بمساعد
أمواؿ التفميسة بصورة مباشرة أو بطريؽ غير مباشر وىذا لمحفاظ عمى أمواؿ التفميسة كونيا أمواؿ المديف المفمس 

ومف المياـ التي خوليا لو القانوف وأذف لو بيا القاضي مف جية ثانية لجماعة الدائنيف  مف جية وفييا حقوؽ
 اـ بأعماؿ اإلدارة العادية والتي تتمثؿ في:طار القياالمنتدب والتي تدخؿ في 

قيامو بقطع سرياف التقادـ حتى ال تسقط حقوؽ المديف اتجاه دائنيو أو مساعدتو  االعماؿ التحفظية وتشمؿ: -1
 في التسوية القضائية. قبولوعمى ذلؾ في حاؿ 
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 قضائية.الطعف في األحكاـ الصادرة ضد التفميسة أو مساعدتو عمى ذلؾ في حاؿ التسوية ال -

 توقيع الحجوز التحفظية. -

 تحرير إحتجاجات عدـ الدفع ضد مدينيف المفمس في حالة عدـ الوفاء باألوراؽ التجارية. -

قيد ما لممفمس مف حقوؽ لمرىف أو التخصيص أو اإلمتياز عمى عقارات مدينيو، وكما سبؽ وقمنا أف ىذه  -
وفي حالة تعدد الدائنيف الممتازيف أصحاب الحقوؽ تكوف الحقوؽ تعطي لصاحبيا أولوية عمى باقي الدائنيف 

وبالنسبة لألحكاـ المقررة في اإلفالس تقضي باف حقوؽ اإلمتياز والرىف العقاري  1األولوية حسب تاريخ القيد
المكتسبة مف المفمس يجوز قيدىا إلى يوـ صدور الحكـ بإشيار إفالسو، فإذا تـ القيد بعد شير اإلفالس، ال 

 .2رىف نافذا عمى مجموع دائني المفمسيكوف ال

 تحصيؿ الديوف التي لممفمس إذا حؿ أجميا ووضعيا في الخزينة العامة. -2

مف المنقوالت وبضائع مف ذلؾ االشياء المعرضة لمتمؼ أو النخفاض قيمتيا الوشيؾ أو أف بيع األمواؿ  -3
 ؽ ت ج(. 268حفظيا يكمؼ ثمنا باىظا )المادة 

 والتحكيـ والتصالح.مباشرة التقاضي  -4

اإلستمرار في إستغالؿ المحؿ التجاري أي اإلستمرار في تجارة المفمس أو صناعتو وخاصة في حالة  -5
 ؽ ت ج(. 277التسوية القضائية )

إيداع المبالغ المحصمة أي المبالغ التي يقبضيا وكيؿ التفميسة الناتجة عف البيوع ومختمؼ التحصيالت  -6
يوما مف التحصيؿ  15مع تقديـ إثبات اإليداع إلى القاضي المنتدب في مدى  لعامةا ووضعيا في الخزينة

 ج(. ؽ ت 271)المادة 

 المطمب الثاني: حصر ديون المدين وتأييدىا: 

ف تـ لتحقؽ مف صحتيا أو جديتيا بعد  أحتى يتضح المركز المالي لممديف وجب كذلؾ حصر ديوف المفمس وا
تبارىا الجانب السمبي لمذمة المالية لممفمس، ال يتأتى ذلؾ إال بدعوة الدائنيف إلى حصر أموالو، فحصر الديوف بإع
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التقدـ إلثبات ديونيـ، ويتـ ذلؾ في جمعية الدائنيف برئاسة القاضي المنتدب وحضور الوكيؿ المتصرؼ القضائي 
جراءات حصر ديوف المديف كاآلتي.  والمديف المفمس وتتـ عممية وا 

 :أصحاب الديون والتحقيق فييا: تقدم األولالفرع 

صدور الحكـ المعمف : لقد حدد المشرع التجاري ميمة شير واحد يبدأ مف تاريخ تقدم أصحاب الديون: أوال
ؽ ت ج( لألصحاب الديوف وىـ الدائنوف العادييف أو أصحاب  281)المادة القضائية لإلفالس أو التسوية 

ة العامة، تقديـ طمبات اإلنظماـ إلى التفميسة مدينيـ، سواء كانت االمتياز العاـ أو الخاص بما في ذلؾ الخزين
ـ الشيء كديونيـ ثابتة بسند عادي أو بسند رسمي أو بحكـ صادر عمى المفمس قبؿ شير إفالسو وحائز لح

 أف يتقدموا مرفوقيف بمستنداتيـ مع جدوؿ بياف األوراؽ المقدمة والمبالغ المطالب بيا، مع التوقيعالمقضي فيو 
 ؽ ت ج( 280)المادة  1عمى الجدوؿ واإلقرار بصحتيا

األمواؿ ما لـ ترفع عنيـ فإذا لـ يتقدـ ىؤالء الدائنوف بمستنداتيـ في الميمة المحددة، فال يقبموف في توزيعات 
المحكمة ذلؾ إذ ما أثبتوا أف التخمؼ يرجع لظروؼ خارجة عف إرادتيـ، وفي ىذه الحالة ال يمكنيـ إال المشاركة 

 فيما تبقى مف الحصص أو االمواؿ.

وبحضور  2: يقـو وكيؿ التفميسة بتحقيؽ ومناقشة الديوف بمساعدة المراقب أو المراقبيفثانيا: تحقيق الديون
نما يقتصر عمى تقديـ إقتراحاتو لمقاضي المنتدب، حوؿ قبوؿ أو  المديف بعد استدعائو قانونا عمى أنو ال يقرر وا 

ؽ ت ج(، والقاضي المنتدب ىو مف يقرر ويوقع  246ة اآلجاؿ أو المؤجمة )المادة رفض الديوف سواء المستحق
( أشير مف تاريخ الحكـ باإلفالس أو التسوية القضائية، ثـ يقوـ وكيؿ 3عمى قائمة الديوف خالؿ ميامو ثالثة )

المحكمة )المادة قتراحات التي أبداىا في كتابة ضبط لكشؼ والقرارات المتخذة بخصوص اإلالتفميسة بإيداع ا
خطار الدائنيف فورا بيذا اإليداع لكشؼ الديوف ونشره في الصحؼ إؽ ت ج(، ليقوـ كاتب الضبط ب 283

 ؽ ت ج(. 284المعتمدة لنشر اإلعالنات القانونية والنشرة الرسمية لإلعالنات القانونية )المادة 

 ديوف نكوف أماـ ثالثة نتائج ىي:: بعد أف ينتيي تحقيؽ الالنتائج التي يستقر عمييا تحقيق الديون

 3أف يرفض الديف نيائيا -3 يكوف الديف منازعا فيو أف -2 أف يكوف الديف مقبوال -1
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ولـ يقدـ   : يقبؿ الديف ويصبح ضمف ديوف المفمس متى ثبت صحتو وجديتوفي حالة أن يكون الدين مقبوال -1
قراره مف طرؼ  ضده أي إعتراض سواء مف طرؼ المديف أو جماعة الدائنيف مف خالؿ المستندات المقدمة وا 

 قت ج( 285نفسو وخاصة إذا كاف الديف المقبوؿ مدرج في الميزانية )المادة المديف 

ى : إذا حصمت المنازعة في الديف اثناء النظر في تحقيقو وجب عمفي حالة أن يكون الدين منازع فيو -2
القاضي المنتدب أف يرفع ىذه المنازعة عمى ضوء تقرير إلى المحكمة المختصة حيث أنو بعد إخطار األطراؼ 

أياـ سابقة عمى األقؿ، يرفع كاتب ضبط المحكمة  3برسالة موصى عمييا مع طمب العمـ بالوصوؿ بميعاد 
 اضي المنتدب.الديوف المتنازع فييا ألوؿ جمسة، وذلؾ لمفصؿ فييا بناء عمى تقرير الق

: إذا ثبت مف التحقيؽ رفض الديف نيائيا، فال يشترؾ الدائف في التفميسة كون الدين مرفوضايفي حالة أن  -3
ويخرج عنيا وال يقتسـ مع الدائنيف المقبولة ديونيـ أمواؿ التفميسة، كما قد يكوف أما حالة رابعة وىي قبوؿ الديف 

لدائف نفس الحقوؽ الدائنيف المقبولة ديونيـ في الجزء المقبوؿ ويكوف في جزء ورفضو في جزء آخر، فيكوف ليذا ا
لو الرفض بالنسبة لمجزء المرفوض وبالنسبة لمدائف أو الدائنيف المرفوضة ديونيـ توجو ليـ رسالة مسجمة خالؿ 

ؽ ت  284ة برفض ديونيـ ) الماد يوما مف النشر الموجز في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية إلخبارىـ 15
ج( وىذا حتى يمكنو تقديـ إعتراضاتو عمى أف تتابع الدعوى مف طرؼ وكيؿ التفميسة في حالة الديف المرفوض 

  أو المنازع فيو.

: بالنسبة لمديوف المتعمقة بالضرائب والجمارؾ )ديوف الخزينة العامة( غير قابمة لممنازعة إال وفؽ مالحظة
 .ؽ ت ج( 282/5في قانوف الضرائب و الجمارؾ وتقبؿ عمى وجو معجؿ )المادة الشروط المنصوص عمييا 

بعد إتماـ إجراءات حصر أمواؿ وديوف المفمس نكوف أماـ  نتائج حصر أموال وديون المفمس:الفرع الثاني: 
 إحدى الوضعيتيف:

ف تحتاج إجراءات اإلفالس إلى مصاريؼ كثيرة، تؤخذ كميا م بسبب عدم كفاية أمواليا:قفل التفميسة  -أوال
أياـ مف الحكـ باإلفالس  10أمواؿ المفمس، فإذا أشير اإلفالس، فإف أوؿ مف يأخذ مف أمواؿ  التفميسة وخالؿ 

أو التسوية القضائية ىـ عماؿ ومستخدمي المفمس بسبب عقود العمؿ ويتكمؼ بذلؾ وكيؿ التفميسة بأمر مف 
تبيف مف خالؿ التقييـ ما لمنتدب ناىيؾ عف المصاريؼ القضائية وغيرىا وكؿ ما سبؽ ذكره وعميو إذا القاضي ا

( وما لممديف مف  ف أصوؿ المديف غير كافية كأف تكوف قميمة أأمواؿ )أصوؿ( ببيف الديوف المقبولة )الخصـو
ىا، وبناء عمى تقرير القاضي وتافية بحيث ال تفي حتى بنفقات إدارة التفميسة مف المصاريؼ قضائية وغير 

ؽ ت ج(، ويكوف  355/1المنتدب تقرير المحكمة ولو مف تمقاء نفسيا إقفاؿ التفميسة لعدـ كفاية األمواؿ )المادة 
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ويجوز لممديف ولكؿ ذي مصمحة طمب مف المحكمة العدوؿ عف حكميا ىذا، مع تقديـ دليؿ ، ىذا اإلقفاؿ مؤقتا
ريؼ نفقات التفميسة، أو بوضع مبمغ كاؼ لدى وكيؿ التفميسة يكفي مصاعمى وجود أمواؿ كافية لمواجية 

 وينتج عف الحكـ بقفؿ التفميسة لعدـ كفاية األمواؿ مايمي:، ؽ ت ج( 356التفميسة )المادة 

حكـ إقفاؿ التفميسة ىو حكـ مؤقت، فإذا ظيرت أمواؿ جديدة لدى المديف فإنو يتـ إستئناؼ وينتج عف  -
، ذلؾ ألف عمة صدور ىذا الحكـ ىو عدـ وجود أمواؿ كافية فإذا وجدت األمواؿ زالت عمة إجراءات التفميسة

 .1صدور الحكـ

ويجوز لكؿ ذي مصمحة كالمفمس أو وكيؿ التفميسة أو أحد الدائنيف، اف يطمب مف المحكمة، إعادة إستئناؼ 
 إجراءات اإلفالس.

فالس بؿ يبقى نافذا فتظؿ يد المديف مغمولة عف إدارة كذلؾ أف ىذا الحكـ ال يؤثر في الحكـ الصادر بشير اإل -
 ة لمقاضي المنتدب.بأموالو ويظؿ وكيؿ التفميسة ينتظر دخوؿ أمواؿ جديدة وكذلؾ الشأف بالنس

أف الحكـ بقفؿ التفميسة لعدؿ كفاية األمواؿ، يزيؿ عممية وقؼ الدعاوى الفردية، بؿ أنو يسمح لكؿ دائف الحؽ  -
 ؽ ت ج. 355/2لشخصية )الفردية( المادة في مباشرة دعواه ا

: إف اإلحتماؿ اآلخر ىو بعد إجراء التقييـ ألصوؿ وخصوـ المديف موالاألثانيا: قفل التفميسة بسبب كفاية 
وعميو يتـ توزيع القضائي تبيف أف أمواؿ المديف تكفي لسداد جميع الديوف،  المفمس مف طرؼ الوكيؿ المتصرؼ

والمصاريؼ ىذه األمواؿ عمى الدائنيف حسب األولوية بداية بأصحاب اإلمتياز العاـ وىـ ديوف الخزينة العامة 
إعتبار أف إمتيازىـ يقع عمى كؿ أمواؿ المديف المفمس،  المفمس عمىالقضائية وأجور عماؿ ومستخدميف المديف 

ونيـ مف خالؿ الضمانات التي رصدت ليا، ويدخموف بما تبقى ثـ أصحاب اإلمتياز الخاص والذيف يستوفوف دي
 مف ديونيـ مع جماعة الدائنيف العادييف.

ؽ ت ج(  357ويترتب عمى الحكـ بقفؿ التفميسة لسداد الديوف وضع حد نيائي إلجراءات التفميسة )المادة  -
أو ؿ آثار الحكـ المعمف لإلفالس ومعو يسترجع المديف كافة حقوقو ويعود إلى ممارسة نشاطو التجاري وتزوؿ ك

   ت ج.358و بقوة القانوف طبقا لممادة التسوية القضائية ويتـ رفع اليد عف رىف جماعة الدائنيف، ويرد اإلعتبار إلي
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 المبحث الثالث: إنتياا اإلفالس أو التسوية القضائية  الصمح القضائي حمة اإلتحاد ورد اإلعتبار 

فمت اإلفالس أو التسوية القضائية تبقى قائمة إذا ما أغمقت لعدـ كفاية األمواؿ ولو أنيا أقإف اجراءات تنفيذ حكـ 
إال أنيا قد تغمؽ نيائيا إلنقضاء الديوف، مؤقتا لغاية ظيور أمواؿ جديدة لتستأنؼ مف آخر إجراء توقفت فيو، 

رؼ المديف ما يكفي مف تص تحتوذلؾ بحكـ تصدره المحكمة عند عدـ وجود ديوف مستحقة أو عندما يكوف 
ف الحؿ األوؿ الذي يجب البحث عنو في حالة التسوية القضائية يتمثؿ في إتفاؽ المديف مع دائنيو أىذا و  1الماؿ

عف طريؽ التصويت عمى الصمح، فإذا لـ يتـ ىذا األخير أو لـ يصادؽ عميو مف المحكمة أو أبطؿ أو فسخ بعد 
دور الحكـ في حالة إفالس، فإف الدائنيف يجدوف أنفسيـ في حالة التصديؽ عميو، أو إذا كاف المديف مف ص

وط الحؽ التي تبقى حتى وسق المحظوراتبقوة القانوف، ومتى إنتيت التفميسة تنتيي معيا آثارىا ما عدا  االتحاد
 التجاري. االعتبارييتـ رد 

 المطمب االول: اإلنتياا عن طريق الصمح القضائي:

تفاقي والذي يتـ بمقتضى إتفاؽ بيف المديف المفمس ودائنيو، ويشترط أف الصمح اإل إف الصمح غير القضائي ىو
يوافؽ عميو الدائنوف باإلجماع، وىو يخضع لمقواعد العامة الموجودة في القانوف المدني وىناؾ الصمح الواقي 

بو المشرع الفرنسي الحالي المطمقة ولـ يأخذ  باألغمبيةوالذي يقي المديف مف اإلفالس، فيتـ بيف المديف ودائنيو 
، وىو أشبو بقبوؿ واستفادة المديف مف التسوية القضائية التي اخذ بيا المشرع 2وىو موجود في التشريع المصري

الجزائري والذي نالحظيا مف خالؿ الصمح القضائي وىو ما ييمنا في ىذا المطمب والذي سنحاوؿ توضيح 
إجراءات إنعقاده ومضمونو  وكيفية التصويت عميو لنخمص في األخير  مفيومو وبياف طبيعتو القانونية ثـ التعرؼ

 إلى  آثاره وانقضائو.

القضائية طريؽ مف طرؽ منع التنفيذ  يعتبر الصمح القضائي أو التسويةالقضائي: الفرع األول: مفيوم الصمح 
عمى أمواؿ المديف نتيجة إتفاؽ يتـ بيف المديف وجماعة الدائنيف وفؽ أغمبية معينة وبشروط معينة مع رفعو إلى 

         3المحكمة إلقراره بالتصديؽ عميو متى تكوف لو قيمة قانونية
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بريئا مف  إفالسو التصالح مع المفمس إال إذا كافوىو غير مقبوؿ في حالة اإلفالس بالتدليس، ذلؾ أف ال يجوز 
ؽ ت ج( فالصمح ينطوي عمى منفعة لمدائنيف والمديف إلى حد ما فالمديف يسعى مف  317)المادة  1التدليس

دائنيو، مف تجارتو، وأف يحصؿ عمى ميزات  جانبو إلى العودة إلى إدارة أموالو والتصرؼ فييا ويعود عمى رأس
ذا يتخذ كؿ مف الدائنيف والمديف المفمس كؿ وسائؿ ليميمونو الوثائؽ،  وأيتنازلوف لو عف جزء مف ديونيـ ف

يقدموف ىذه التنازالت إال إذا تأكدو مف حسف نية مدينيـ واحتماؿ قوة  ، ذلؾ أف الدائنيف ال2الحرص إتجاه اآلخر
كنيـ مف الحصوؿ عمى بعض ديونيـ أحسف مما لو مركزه التجاري في حالة إعادتو إلى نشاطو األمر الذي قد يم

إتبعوا طرؽ آخر غير الصمح والذي قد يحرميـ مف أمواليـ وقد وقع خالؼ حوؿ ىؿ الصمح القضائي ىو 
 التسوية القضائية أـ ماذا؟

 تعتبر التسوية القضائية إجراء وقائي سابؽ عف اإلفالس يمكف المديف مف اإلستمرار في تجارتو ونشاطو، بينما
إذ يعتبر حؿ لمتفميسة إال أف ىذا غير صحيح إذ تتميز التسوية  اإلفالسالبعص يعتقد أف الصمح يتـ بعد شير 

مارسة القضائية عف اإلفالس بالصمح ذلؾ أف اليدؼ األساسي منيا ىو حصوال المديف عف الصمح وعودتو لم
لقضائية ذلؾ أف الصمح ما ىو إال ا كما يرى البعض أف الصمح  ىو التسوية، نشاطاتو وليس تصفية أموالو
 .3القضائية تنتيي بإبراـ عقود الصمح القضائية اتاجراء مف إجراءاتيا ألف التسوي

: ثار خالؼ فقيي حوؿ الطبيعة القانونية لمصمح القضائي، الطبيعة القانونية لمصمح القضائي -الفرع الثاني
غير اف الرأي الراجح  4عقد كباقي العقود، بينما ذىب جانب مف الفقو إلى القوؿ بأنو حكـ فذىب البعص إلعتباره

ؽ ت ج، وما  317ىو إعتباره عقد ولكف مف نوع خاص وىذا ما أخذ بو المشرع الجزائري مف خالؿ نص المادة 
عتباره عقدا مف نوع خاص ذلؾ أنو:5بعدىا  وا 

 كؿ دائف عمى إنفراد.بيف وبشروط معينة، وليس بيف مفمس و  عقد يقع بيف المفمس وجماعة الدائنيف، -1

أف ىذا العقد )الصمح( ال ينتج آثاره بمجرد اإلتفاؽ عميو بيف األطراؼ كباقي العقود إنما يجب مراقبة  -2
ال كاف باطؿ.  ومصادقة القضاء عميو وا 

 يتـ في حالة التفميس بالتدليس. أنو ال -3
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مف التقنيف التجاري عمى  317تنص المادة : لصمح القضائي والتصويت عميوالفرع الثالث: إجرااات إنشاا ا
نعقاد الصمح القضائي.  إجراءات واجبة اإلتباع إلنشاء وا 

: يقوـ القاضي المنتدب بصفتو المشرؼ والمراقب لكؿ أعماؿ التفميسة وفقا لممادة اعة الدائنينمإجتماع ج -أوال
قفاؿ القائمة النيائية لمديوف، ائنيف المقبولة ديونيـ خالؿ ثالثة أياـ مف إستدعاء الدابالتجاري  مف القانوف 314

ذا كانت ىناؾ منازعة ورفعت عف ديف ما، فتكوف المدة ىي ثالثة أياـ مف تاريخ الفصؿ في المنازعة، وذلؾ  وا 
 بإخطارات تنشر في الصحؼ المختص باإلعالنات القانونية أو ترسؿ إلييـ بصفة شخصية مف طرؼ وكيؿ
التفميسة، ويجب أف يبيف اإلستدعاء أف الجمعية تيدؼ إبراـ الصمح بيف المديف ودائنيو إذا كاف ىناؾ إقتراح 

فترفؽ كذلؾ باإلستدعاء خالصة موجزة لتقرير وكيؿ ، ، فإذا لـ يوجد تقوـ الجمعية بإثبات حالة اإلتحادحبالصم
  1ات المديف ورأي المراقبيفحتفميسة بشأف الصمح ونص مقتر ال

ي المنتدب في المكاف واليـو ضتنعقد الجمعية برئاسة القاثانيا: التصويت عمى الصمح األغمبية المطموبة لذلك: 
 يجب أف يحضرىا المديف شخصيا وال مف طرفو ومشاركة الوكيؿ المتصرؼ القضائبي، كما والساعة المحدديف

، أما الدائنيف فيتـ حضورىـ شخصيا 2مقبولة يجوز أف ينوب عنو وكيؿ إال ألسباب قاىرة يجدىا القاضي المنتدب
الة التفميسة، حأو مندوبيف عنيـ بيدؼ ابراـ إتفاؽ الصمح وبعد اإلستماع إلى عرض يقدمو وكيؿ التفميسة عف 

مديف مقترحاتو، يشرع في التصويت عمى الصمح، حيث لـ يشترط القانوف الحصوؿ عمى موافقة جميع ويقدـ ال
 مح، بؿ اكتفى بموافقة األغمبية.الدائنيف حتى ينعقد الص

األغمبية مطموبة إلنعقاد الصمح: قبؿ الخوض في األغمبية المطموبة إلنعقاد الصمح القضائي، نرجع إلى نوعية -
 الدائنيف الذيف يشترط فييـ تمؾ األغمبية.

صحاب االمتياز العاـ ا يخص نوعية الدائنيف فالجمعية تضـ الدائنيف العادييف المقبولة ديونيـ، والدائنوف أمفي-
اما الدائنوف المرتينوف واصحاب االمتياز الخاص فميس ليـ راي اال اذا تنازلوا عف امتيازاتيـ فيصبحوف دائنوف 

التي اشترطيا القانوف فيي االغمبية المزدوجة وتعني  اما عف االغمبية، عادييف ومف ثـ يشاركوف في التصويت
 قت ج(. 318ديوف معا )المادة اغمبية العددية لمدائنيف واغمبية ال

( مف مجموع % 50او اغمبية االصوات وىي التي تساوي نصؼ عددىـ زائد واحد)أي  االغمبية العددية:
ذا توفي احد الكائنيف فيحؽ  الدالئنيف المقبولة ديونيـ وليس لمدائف إال صوت واحد ميما كانت قيمة دينو، وا 
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ميما تعددوا كأف يوكموف شخصا منيـ يصوت نيابة عنيـ جميعا  لورثتيـ التصويت مثال عنو ولكف بصوت واحد
ويجوز لمدائنيف عدـ قبوؿ الصمح إال لصالح أحد الشركاء المتضامنيف أو أكثر لاللتزاـ دوف ، )وكالة خاصة(

الباقي، فيعطى مف حصؿ عمى صح خاص مف أية مسؤولية، وتبقى أمواؿ الشركة تحت نظاـ االتحاد )المادة 
 ج(.ؽ ت  318/3

 2/3 بثمثي زيفائحؽ ت ج موافقة الدائنيف ال 1/ 318: فقد استمـز القانوف مف خالؿ نص المادة  أغمبية الديون
ؽ ت ج إال اذا  319المادة  ؾ فيالديوف المقبولة وال تحسب الديوف الممتازة المضمونة كما سبؽ واشرنا الى ذل

بالنسبة لمدائنيف  سب األغمبية في ىذيف التصويتيف،عف تأميناتيـ ويسجؿ ذلؾ في محضر الجمعية وتحا تنازلو 
 يت بحيث ال يحتسب الغائبوف منيـ، كما يمنع التصويت بالمراسمة.و الذيف يشاركوف في التص

 النتائج التي يمكف أف نخمص الييا ىي :**

ال كاف اذا نتج عف التصويت توفر األغمبية المزدوجة، فإف المصادقة عمى الصمح يتـ حاؿ إنعقاد الجمعي - ة  وا 
     .1باطال

 ويصبح الدائنوف بقوة القانوف في حالة اإلتحاد. ة أغمبية فإف الصمح يرفض نيائيا،إذا لـ يتـ الحصوؿ عمى أي-

أياـ  08إذا تـ الحصوؿ عمى اغمبية وحيدة سواء عددية أو أغمبية ألصحاب الديوف فإف الجمعية تؤجؿ لمدة  -
 والتصويت في امر الصمح، وال يمـز بحضور الجمعيةقشة الجمعية الثانية لمناؽ ت ج( ثـ تنعقد  320)المادة 

عية األولى صحيحة ونيائية، ما لـ يجري تعديؿ ماألولى وتبقى القرارات التي اتخذوىا لمج الثانية مف حضر
 .الممنوحة بمضموف الصمح، أو إذا حضر مرة  ثانية و عدلوا في راييـ خالؿ الميمة

ما ال تتوفر األغمبية : ىو أنو في اإليةالنتيجة النيائ - جتماع الثاني |إما تحصؿ األغمبية فيتـ الصمح وا 
 .2يجوز تاجيؿ جمسة الصمح مرة ثالثة نوف في حالة اتحاد والئالمزدوجة فيفشؿ الصمح ويصبح الدا

 
  الفرع الرابع: المعارضة في الصمح والتصديق عميو -

مف القانوف التجاري أنو يحؽ لكؿ دائف مف الدائنيف الذيف كاف  323تقضي المادة  المعارضة في الصمح: -أوال
ليـ حؽ المشاركة في الصمح أو الذي حصؿ إقرار بحقوقيـ منذ إبرامو، أف يعارضوا في اتفاؽ الصمح، ويجب 
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ال كانت  أياـ التالية 8أف تكوف المعارضة مسببة ويتعيف إبالغيا لممديف ووكيؿ التفميسة في الثمانية  لمصمح، وا 
باطمة، وال يجيز القانوف الطعف بالمعارضة في الصمح ال لممديف وال لموكيؿ المتصرؼ القضائي وال ألي دائف لـ 

 يشترؾ في التصويت.

ذا ثبت أف المعارضة تعسفية جاز الحكـ عمى مقدميا بغرامة مالية ال تتعدى  قانوف  323/2ة دج ) الماد5000وا 
 (.تجاري جزائري

 نتجي ولكف كما سبؽ وقمنا أنو ال 1: متى توافرت األغمبيتاف المطموبتاف وقع الصمحق عمى الصمحالتصدي -ثانيا
أثر إال بعد المصادقة عميو مف طرؼ المحكمة، وتكوف متابعة التصديؽ بناء عمى طمب الطرؼ الذي ييمو 

أياـ وقبؿ  8التعجيؿ، كما أنو ال تستطيع المحكمة المصادقة عميو، إال بعد مضي ميعاد المعارضة المحدد بػ 
ؽ ت ج والمتمثمة  326دة في المادة البت في موضوع التصديؽ يجري القاضي المنتدب الشكمية الجوىرية المحد

بتقديمو تقريرا لممحكمة حوؿ مميزات التسوية القضائية وقبوؿ الصمح، والتي بدورىا )المحكمة( تراقب مدى احتراـ 
الشروط المطموبة لمصمح وكذا الشكميات التي يتطمبيا القانوف، ومدى تحقؽ المصمحة العامة لمصمح وخاصة 

تمييز، فإف رأت كؿ ذلؾ متوفر صادقت عمى الصمح، كما يحؽ ليا رفض  تحقؽ مصمحة الدائنيف بدوف
يؿ مقتضيات يجوز ليا تعد التصديؽ متى تبيف ليا عكس ما ذكر، وفي كمتا الحالتيف المصادقة أو الرفض ال

 ابع مف إرادة األطراؼ.نالصمح بإعتباره عقدا 

إال مف طرؼ الذيف قدموا المعارضة، بينما  ئنافووبالنسبة لمحكـ القاضي بالمصادقة عمى الصمح، ال يمكف إست -
في حالة الحكـ برفض المصادقة، فيذا الحكـ يمكف إستئنافو مف طرؼ المديف رغـ أنو مغموؿ اليد والوكيؿ 

 .المتصرؼ القضائي وكؿ ذي مصمحة

 مضمون الصمح وآثاره وانقضائو: -الفرع الخامس

وىي مقترحات المديف عمى دائنيو، فقد ، التصويت عميو يقصد بمضموف الصمح، ما تـأوال: مضمون الصمح: 
الوفاء عند اليسر أو تنازال عف أصوؿ المديف لدائنيو، ىذه تعتبر أىـ  ويا أأو تأجيميقترح عمييـ تخفيضا لمديوف، 

 الوسائؿ التي يتفؽ عمييا في الصمح.
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بالديوف، خاصة إذا رأوا أف ظروفو الدائنوف منح المديف آجاال لموفاء : قد يرى منح المدين آجاال لموفاا -1
ىذا وقد أجازت المادة  1توحي بذلؾ كما لو كانت لديو أمواؿ، مف المتوقع تحسف أسعارىا بعد فترة مف الزمف

 ؽ ت ج أف يتضمف الصمح تقسيط الوفاء بالديوف، وفي ىذا بالطبع معنى التأجيؿ المتتابع ألجزاء الديف. 333
ؿ الدائنوف، التنازؿ عف نسبة معينة مف ديوف المفمس، إذ يروف ض: قد يفسالتنازل الجزئي عن ديون المفم -2

خاصة أف عنصر الزمف أف في الحصوؿ عمى جزء مف حقوقيـ، يعود عمييـ بالفائدة أكثر مف استيفائيا مؤجمة 
مع أف االجزاء المتنازؿ عمييا تظؿ عالقة بذمة المديف المفمس ميـ في التعامالت التجارية وحركية رأس الماؿ 

 ؽ ت ج(. 334/1بإعتبارىا دينا طبيعيا، ينتظروف الحصوؿ عمييا )المادة 
: قد يتفؽ الدائنوف عمى عقد الصمح، بشرط أخذ تعيد عمى المفمس بالوفاء بديونو تراط الوفاا عند اليسرشإ -3

دية، ويكوف لو مف الماؿ ما يمكنو مف الوفاء بالحد األدنى إللتزاماتو، وقد متى أيسر، أي عندما تتيسر أموره الما
إذ رأوا أف أحوالو المادية قد تتحسف وأنو قادر عمى ذلؾ  يرى الدائنوف أف منحو ىذا الشرط كما في التأجيؿ

 ؽ ت ج(. 334/2)المادة 
يـ عف كؿ أو بعض أصولو، مقابؿ قد يتقدـ المديف لدائنو باف يتنازؿ ل 2:الصمح مع التنازل عن األصول -4

تنازليـ لو عف ديونيـ، ونشير إلى أف تنازؿ المديف عف أصولو ال يزيؿ عنو غؿ يده عنيا، بؿ انيا تباع باتباع 
اجراءات التي كانت ستباع بيا لو لـ يحصؿ التنازؿ عنيا )كالبيع الجبري أي بالمزاد العمني...(، وقد تضمنت 

 لتجاري ىذا النوع مف مقترحات الصمح.مف القانوف ا 348/1المادة 

    ثانيا: آثار الصمح وانقضائو

 يترتب عمى الصمح القضائي النتائج التالية:آثار الصمح: -1

: بعد التصديؽ عمى الصمح مف المحكمة يكتسب أن الصمح حجة في مواجية جميع الدائنين العاديين - أ
نشأت ديونيـ قبؿ الحكـ بشير اإلفالس وسواء حضروا  فالحجية إذ يمتـز بشروطو جميع الدائنيف العادييف الذي

الجمعية أـ لـ يحضروا وسواء صوتوا بالرفض أو  بالقبوؿ لكف ال يسري الصمح عمى ذوي اإلمتياز والمرتينيف 
ة عقاريا المذيف لـ يتنازلوا عف تأميناتيـ وال حتى الدائنيف العادييف الذيف نشأت ديونيـ أثناء فترة التسوية القضائي

 ؽ ت ج(. 330أو اإلفالس )المادة 
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كوف لو حرية التصرؼ فييا وتنحؿ جماعة ت: بمعنى إنتياء غؿ اليد، و دارة أموالوعودة المفمس إل - ب
الدائنيف، وتتوقؼ مياـ وكيؿ التفميسة ويصبح حكـ التصديؽ مكتسبا لقوة الشيء المقضي فيو، غير أف الصمح 

 ة عنو إال برد اإلعتبار.ال يؤثر عمى سقوط الحقوؽ المينية والوطني

ؽ ت ج بعد التصديؽ  331: طبقا لما جاء في نص المادة رفض الدعاوى المطالبة ببطالن عقد الصمح -ج
عمى الصمح  صار نيائيا وال تقبؿ بعد ذلؾ أية دعوى لبطالف الصمح إال بسبب الغش الذي يكتشؼ بعد ىذا 

.التصديؽ، نتيجة إخفاء بعض األصوؿ أو المبالغة في ا  لخصـو

مف القانوف التجاري بقاء  335: لقد قررت المادة بقاا سريان الرىن العقاري الرسمي عمى جماعة الدائنين -د
الرىف العقاري الممنوح قانونا لجماعة الدائنيف، مف أجؿ الوفاء بحصص المصالحة، وقيد ىذا الرىف في 

حكـ التصديؽ، ولممندوب المكمؼ بتنفيذ المصالحة المحافظة العقارية تنحصر آثاره في مبمغ تقدره المحكمة في 
 1األىمية في منح رفع اليد عف القيد المذكور

مف القانوف  328: تعيف المحكمة مندوبيف لتنفيذ الصمح، حيث قضت المادة تعيين مندوب التنفيذ الصمح -ىـ
و ثالثة مندوبيف لتنفيذ مندوب واحد أيجوز لممحكمة أف تعيف في حكـ المصادقة عمى الصمح  بأنوالتجاري، 

 الصمح مع تحديد ميمتيـ مف ذلؾ منح رفع اليد عف قيد الرىف الرسمي سالؼ الذكر.

قد ينقضي الصمح بتنفيذ جميع شروطو، عمى أف الصمح قد ينقضي قبؿ ذلؾ ببطالف  انقضاا الصمح: -2
لؾ فسخو وأسبابو ثـ نستعرض ، سنتناوؿ فيما يمي بطالف الصمح وأسبابو وكذ2لمغش أو فسخ لعدـ تنفيذ شروطو

 ا.ماآلثار التي يترتب عميي

: لـ يخضع المشرع التجاري بطالف الصمح لنفس األسباب العادية لبطالف العقود األخرى، بطالن الصمح - أ
لما يحيط بعقد الصمح مف ضمانات سواء فيما يخص التصويت عميو أو المصادقة عميو مف القضاء مف شأنيا 

ميؿ النادر وعميو فقد إعتبر المشرع الصمح باطال فقط قسبب مف أسباب البطالف مف الأف تجعؿ إشتمالو عمى 
 مف القانوف التجاري وىما: 342و 341لسببيف تطبيقا لممادتيف 
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، فالس بالتدليس، ويقع ىذا البطالف بقوة القانوفى الصمح بعقوبة اإل*الحكـ عمى المفمس بعد التصديؽ عم
إلجراءات التحفظية التي تراىا، ويوقؼ العمؿ بيذه اإلجراءات بمجرد صدور أمر ويجوز لممحكمة أف تتخذ مف ا

 ؽ ت ج(. 342أو حكـ باإلعفاء مف التيمة )المادة 

*ظيور غش مف المفمس بعد التصديؽ عمى الصمح، عمى أف الغش الذي يصمح أف يكوف سببا لبطالف الصمح 
 dissimulation de l’actifف إخفاء ماؿ المفمس ع بأف يكوف ناشئا 1ؽ ت ج 341مقيد طبقا لنص المادة 

du failli  أو المبالغة في ديونوexagération du passifيجعؿ  ، وليس لسبب آخر، واخفاء المفمس الموالو
ما ظير منيا يحمؿ الدائنيف عمى قبوؿ أنصبة ضئيمة مف ديونيـ، وأما المبالغة في الديوف ىو مف أجؿ إيياـ 

 2الدائنيف بكثرة عددىـ وضخامة ديونيـ يدفعيـ إلى التساىؿ في شروط الصمح

ري مف خالؿ نص وقد أقره المشرع التجا: إف فسخ الصمح يتـ طبقا لمقواعد العامة لإللتزامات الصمح فسخ -ب
 تفاؽ بشأنيا في عقد الصمح،، والتي أكدت عمى أنو إذا تخمؼ المديف عف تنفيذ إلتزاماتو التي تـ اإل 340المادة 

جاز لكؿ دائف أف يطمب التنفيذ العيني أي  كاإلمتناع عف دفع أقساط الديف في اآلجاؿ المحددة في عقد الصمح،
الفسخ، ولممحكمة السمطة التقديرية في ذلؾ، فميا أف تمنح المديف  نفسو كدفع القسط المحدد أو تنفيذ اإللتزاـ

ميمة، وليا أف ترفض الفسخ إذا كاف المديف قد قاـ بالوفاء، بالجانب األكبر مف التزاماتو، وليا أف تحكـ بالفسخ 
بالنسبة لجميع الدائنيف وليس ،  و حمتى رأت عدـ قدرة المديف عمى التنفيذ ومتى حكمت بالفسخ انيار الصم

 .3لطالب الفسخ فقط الف الصمح غير قابؿ لمتجزئة إما أف يظؿ برمتو أو ينيار برمتو

الكفالء لضماف تنفيذه كميا أو جزئيا، فيظموا ممتزميف في حالة الفسخ ألنو  إبراءال يترتب عمى فسخ الصمح 
نفيذ خالفا لحالة البطالف التي تبرأ فييا ذمة الكفالء إال عف تعف تنفيذ الصمح في حالة تخمؼ المديف  يفمسؤول

 إذا كانوا أو كاف عالما بحالة الغش أو التدليس.

 : يترتب عمى الحكـ ببطالف الصمح أو فسخو اآلتي: اآلثار المترتبة عن البطالن أو الفسخ -ج

زواؿ أثر الصمح دوف حاجة إلى صدور حكـ جديد بشير اإلفالس، فيعاد إفتتاح إجراءات التفميسة حيث يعود  -
وكيؿ التفميسة مباشرة ميامو وتتشكؿ جماعة الدائنيف مف جديد، وتغؿ يد المفمس أي عودة نفس اآلثار 

 .وتأييدىاسبؽ تحقيقيا واإلجراءات المتبعة في الحكـ باإلفالس، لكف ال يتـ تحقيؽ الديوف التي 
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يظؿ المديف ممتزما في مواجية جماعة الدائنيف بالديوف بأسرىا بما فييا الجزء الذي سبؽ التنازؿ عنو بمقتضى  -
فسخ أو البطالف، أي أف تصرفات المديف في فترة الصمح الصمح وذلؾ مع خصـ ما دفع منيا قبؿ الحكـ بال

 إال ما جرى منيا تدليس في حقوؽ الدائنيف. ؽ ت ج، 345تعتبر صحيحة طبقا لنص المادة 

 المطمب الثاني: حالة اإلتحاد ورد اإلعتبار التجاري

تنتيي آثار اإلفالس ماعدا فيما  تعتبر حالة اإلتحاد الحؿ الطبيعي الذي تنتيي بو التفميسة، وبانتياءىا     
 اإلعتبار.إلى غاية أف يتـ رد  يتعمؽ بسقوط الحقوؽ والمحظورات التي تبقى

كما سبؽ وأشرنا أف حالة اإلتحاد تعتبر الحؿ الطبيعي الذي تنتيي بو التفميسة، : حالة اإلتحاد -الفرع األول
وىي تشبو  1وعميو فحالة اإلتحاد تيدؼ إلى تصفية أمواؿ المفمس وبيعيا وتوزيع الثمف الناتج عنيا عمى الدائنيف،

التفميسة، غير أنيا تختمؼ عنو في كوف الصمح يؤدي عادة إلى الصمح مف حيث أنيا تؤدي إلى إنياء إجراءات 
ويبقى  2التنازؿ أو التخفيض مف الديوف، في حيف أف حالة اإلتحاد ال تؤدي إلى أية تبرعات في فائدة المديف،

يا ىذا األخير ممزما بتسديد أجزاء الديوف التي لـ تغطييا تصفية األمواؿ، كما أف جماعة الدائنيف تختمؼ أعضائ
بحسب حالة كؿ منيما، ففي الصمح الجماعة تضـ الدائنيف العادييف أصحاب اإلمتياز العاـ، بخالؼ في اإلتحاد 

 جميع الدائنيف يتكتموف بما فييـ الدائنوف أصحاب اإلمتياز الخاص والمرتينوف وأصحاب حؽ التخصيص.

ؽ ت ج بمجرد إشيار  349نص المادة : تنشأ حالة اإلتحاد بقوة القانوف طبقا لثانيا: نشأة حالة اإلتحاد
يضع في نفس و اإلفالس أو تحوؿ التسوية القضائية إلى إفالس، ويجري وكيؿ التفميسة عمميات تصفية األمواؿ 

ؽ ت ج، والمقصود ىنا ىو التريث في  277الوقت كشفا بالديوف دوف اإلخالؿ بأحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 
ذا أنتج ىذا ا  وكيؿ التفميسة استغالؿ المحؿ التجاري، و  ارتأىة اإلفالس إذا ما مسألة تصفية األمواؿ، في حال

فإنيا تضيؼ إلى أمواؿ التفميسة لتوزع عمى الدائنيف، وبالتالي يأخذوف حقوقيـ مف أمواؿ  األخير أرباحا
 3بؿ توزيع أمواؿ الدائنيف السابقيف.قالتفميسة   
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الديوف كشؼ  و منذ قياـ حالة اإلتحاد وفي نفس الوقت الذي يضع في يقوـ وكيؿ التفميسة ثالثا: أعمال اإلتحاد:
بتصفية الجانب اإليجابي مف الذمة المالية لممفمس أي أصولو، كما يجري القاضي المنتدب توزيع حاصؿ ىذه 

 التصفية

: يمكف لموكيؿ المتصرؼ القضائي تحصيؿ حقوؽ المفمس ومطالبة مدينيو بسداد الديونو تحصيل الحقوق  -1
وىذا طبقا لنص المادة بالغ ديونيـ المستحقة، دوف استشارة القاضي المنتدب أي بدوف الحصوؿ عمى اإلذف، م

 ؽ ت ج وتحصيؿ الحقوؽ والديوف مف وكيؿ التفميسة يكوف بالطرؽ الودية أو القضائية. 350
قانوف التجاري  350: يجوز لوكيؿ التفميسة وحده وطبقا لنص المادة بيع أموال المفمس المنقولة والعقارية -2

الجزائري القياـ ببيع منقوالت وبضائع المديف دوف إذف مف القاضي المنتدب وال بحضور المديف، عكس ما كاف 
يتـ في إجراءات اإلفالس السابؽ ذكرىا، واألصؿ أف يتـ بيع المنقوالت بالمزاد العمني وفي ذلؾ مصمحة لمجميع 

عمى طمب احد دائني المديف أو وكيؿ التفميسة أف تأذف ليذا ولكف خروجا عف ىذا األصؿ، لممحكمة وبناء 
أما فيما يتعمؽ ببيع ، 1المنقولة أو العقارية أو بعضيا وبيعيا األصوؿاألخير بالتعاقد  بالتراضي حوؿ كؿ 

، حيث أوجب عمى وكيؿ التفميسة أف يحصؿ 351العقارات فقد نظميا المشرع التجاري مف خالؿ نص المادة 
ئنيف المرتينيف عقاريا أو ذوي القاضي المنتدب لبيع العقارات في ظرؼ ثالثة أشير غير أف لمدا عمى إذف مف

اإلفالس مالحقة البيع الجبري مباشرة العقارات التي قيدت  مف تبميغيـ الحكـ بشير اعتبارامتياز ميمة شيريف اإل
الميمة يتعيف عمى وكيؿ التفميسة القياـ بالبيع عمييا إمتيازاتيـ أو رىونيـ العقارية، وفي حالة عدـ القياـ في تمؾ 

في ميمة شير يسري مف تاريخ انتياء ميمة الشيريف، وتطبؽ عمى بيع العقارات أحاـ الحجز والبيع العقاري 
 ؽ ت ج(. 351/3الجبري بالمزاد العمني )المادة 

ستثمار أموال المفمس -3 ف قرار بالموافقة عمى  الدائنو  : ال يتخذاإلستمرار في تشغيل المحل التجاري وا 
ة عمييا ويعتبر ذلؾ ىؤالء أف اإلستمرار في ذلؾ  يعود  بالمنفع رأىاإلستمرار في تشغيؿ المحؿ التجاري، إال إذا 

رواجا تجاريا وتزيد قيمتو، رواجا تجاريا  يحقؽ في صالحيـ، ذلؾ أف بيع المحؿ التجاري وىو مرتبط بعمالئو مما
أحسف مما لو تـ غمقو فيفقد عمالئو وسمعتو وبالتالي يباع بأقؿ األسعار، ولكف اإلستمرار في تشغيؿ المحؿ 
التجاري يجب أف يتـ وفؽ إذف يحصؿ عميو وكيؿ التفميسة مف المحكمة بناء عؿ تقرير مف القاضي المنتدب 

شغيؿ المحؿ، وما يحققو المحؿ مف أرباح تضاؼ ألمواؿ التفميسة يثبت فيو المصمحة العامة لإلستمرار في ت
ليقتسيموىا، أما في حالة خسارة لممحؿ وترتيب ديوف عميو فأصحاب الديوف يعتبروف دائنيف جدد إلتحاد الدائنيف 

 فيأخذوف ديونيـ مف أمواؿ التفميسة قبؿ إجراء التوزيع عمى إتحاد الدائنيف.      
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المفمس : أي الوفاء بديوف الدائنيف فبعد أف قاـ الوكيؿ المتصرؼ القضائي ببيع أمواؿ نالتوزيع عمى الدائني -4
وتحصيؿ حقوقو لدى الغير، يقوـ بوضع المبالغ المتحصؿ عمييا مف ىذه األعماؿ في الخزينة العمومية مع 

أثناء اإلجراءات أو بيف إجراء توزيعات متعددة األصوؿ حينئذ لمقاضي المنتدب الخيار  وصؿ إيداع بذلؾ، يكوف
ؽ ت ج، فغنو يتـ توزيع مبمغ  353وطبقا لنص المادة  األحواؿإجراء توزيع واحد في نياية التصفية، وفي جميع 

بعد طرح المصاريؼ وكذلؾ مصاريؼ اإلفالس، واإلعالنات الممنوحة لممديف أو ألسرتو والمبالغ  األصوؿ
لمدائنيف ذوي اإلمتياز، بيف جميع الدائنيف بنسبة ديونيـ المحققة والمقبولة )أي توزيع الحاصؿ أو الباقي المدفوعة 

مف األصوؿ بيف الدائنيف ليقتسموىا قسمة غرماء(، كما أف قسمة الغرماء تخص الدائنيف العادييف، أما أصحاب 
أصحاب اإلمتياز العاـ وىـ )أجور عماؿ اإلمتياز فميـ أسبقية الحصوؿ عمى أمواليـ )ديونيـ( ويتقدميـ 

ومستخدمي المديف، ثـ المصاريؼ القضائية وكذا ديوف الخزينة العامة( أما بالنسبة ألصحاب اإلمتياز الخاص 
فيستوفوف أمواليـ مف بيع تأميناتيـ ويدخموف بما بقي مف ديوف مع جماعة الدائنيف العادييف ويتقاسموف معيـ 

ؽ ت ج فإنو يحتفظ بالحصة المطابقة لمديوف التي لـ  353رة األخيرة مف نفس المادة ، وطبقا لمفققسمة غرماء
 يتـ الفصؿ فييا نيائيا.

ؽ ت ج عمى إنحالؿ  354لقد قرر المشرع في الفقرة األولى مف المادة إنتياا حالة اإلتحاد ونتائجيا:  -رابعا
، بعد إقفاؿ اإلجراءات المنظمة لحالة اإلتحاد، فمتى إنتيت تصفية التفميسة، ببيع 1اتحاد الدائنيف بقوة القانوف

، يتالشى إتحاد 2منقوالتيا وعقاراتيا وتحصيؿ الديوف المطموبة ليا، وتوزيع ذلؾ كمو عمى الدائنيف حسب األولوية
 الدائنيف ويترتب عمى إنتياء حالة اإلتحاد مجموعة مف النتائج أو اآلثار ىي:

آثار اإلفالس، تالشي جماعة الدائنيف وانتياء مياـ الوكيؿ المتصرؼ القضائي، ويزوؿ قيد الرىف واؿ جميع ز  -
المسجؿ لجماعة الدائنيف، وينتيي معو غؿ يد المديف، غير أف المديف المفمس يظؿ محروما مف الحقوؽ المدنية 

 لثاني مف ىذا المطمب.والسياسية إلى أف يتـ رد اعتباره والذي سوؼ نتناولو في الفرع ا

تبقى األجزاء غير المدفوعة مف الديوف عالقة بذمة المديف بوصفيا دينا مدنيا واجب األداء، حيث يتـ عمى  -
إثرىا ممارسة الدعاوى القضائية الفردية مف طرؼ أصحابيا والتنفيذ عمى أمواؿ المديف الجديدة التي قد يكتسبيا 

 بعد إنحالؿ اإلتحاد.
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مف القانوف التجاري الجزائري خضوع المديف الذي أشير  243قررت المادة : رد اإلعتبار التجاري الفرع الثاني
، حتى يتـ رد إعتباره أف اإلفالس وصمة عار 1افالسو لممحظورات وسقوط الحؽ المنصوص عمييا في القانوف

تى يحرص عمى الوفاء تمحؽ المفمس وخيانة لمثقة التي أودعيا دائنوه فييا و أنو شخص غير مرغوب فيو، ح
 .2بديونو جميعا، وتزوؿ حالة اإلفالس عنو ويسترد كيانو اإلجتماعي برد اإلعتبار

جراءاتو أو شروطو في المواد مف  - وقد نظـ المشرع الجزائري رد اإلعتبار التجاري سواء مف حيث أنواعو وا 
سية والمدنية التي تسقط عف مف القانوف التجاري، لكف ىذه النصوص لـ تشمؿ الحقوؽ السيا 368إلى  358

المفمس، والتي يجب إستعادتيا في ظؿ الحصوؿ عمى رد اإلعتبار التجاري، الميـ إذا كاف المشرع يقصد برد 
 اإلعتبار التجاري، ىو رجوع المديف إلى حرية ممارسة نشاطو التجاري فقط.

في المواد العشرة المنظمة لرد اإلعتبار : بإستقرائنا لنصوص القانوف التجاري أنواع رد اإلعتبار التجاري -أوال
 التجاري نجدىا تتكمـ عف نوعيف مف رد اإلعتبار:

مف القانوف التجاري بنصو عمى أنو:" يرد  358/1(: وىذا ما تضمنتو المادة رد اإلعتبار الوجوبي )القانوني  -1
أو قبؿ في التسوية القضائية  اإلعتبار بقوة القانوف لكؿ تاجر سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا، أشير افالسو

متى كاف قد أوفى كامؿ المبالغ المديف بيا مف أصؿ ومصاريؼ...(، إذف نفيـ مف ىذا النص أنو حتى يرد 
سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا إعتباره بقوة القانوف يجب عميو الوفاء بجميع الديوف التي في ذمتو التاجر 

، أما بالنسبة لمشريؾ ا لمتضامف في شركة أشير إفالسيا أو قوبمت في التسوية القضائية يتعيف وىو شرط الـز
ف كاف ىو قد منح صمحا منفردا، وفي حالة إختفاء واحد أو  عميو اإلثبات  أنو أوفى كافة شؤوف الشركة حتى وا 

اإلثبات أكثر مف الدائنيف أو غيابو أو رفض قبولو، يودع المبمغ المستحؽ في خزانة األمانات والودائع ويكوف 
 .3مف القانوف التجاري رد اإلعتبار لممديف المفمس بعد وفاتو 367باإليداع بمثابة مخالصة، وتجيز المادة 

والشرط الثاني لمحصوؿ عمى رد اإلعتبار الوجوبي )بقوة القانوف( باإلضافة إلى الوفاء بكامؿ الديوف أف ال  -
 س سواء بالتقصير أو بالتدليس.يكوف المديف المفمس قد إرتكب جريمة مف جرائـ اإلفال
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أو رفضو، تبعا  االعتبارإف لممحكمة كؿ السمطة التقديرية الواسعة في رد رد اإلعتبار الجوازي )القضائي(:  -2
ؽ ت ج وىما حالتيف  359لظروؼ الحاؿ عمى الرغـ مف توافر شروطو وىذه الحاالت نصت عمييا المادة 

 يتمثالف في:

وسدد الحصص الموعود بيا كاممة ويطبؽ ىذا الحكـ عمى الشريؾ المتضامف المديف الذي حصؿ عمى صمح  -
 الذي حصؿ مف الدائنيف عمى صمح خاص بو وحده.

 .1اعتبارهموافقتيـ الجماعية عمى رد  أوالدائنيف لو مف كامؿ الديوف  إبراءمتى اثبت  -

لممفمس، ولكف المحكمة تراعي كذلؾ  االعتبارىذه الفرضيات  التي  يجب مراعاتيا مف المحكمة في منحيا رد 
 .الظروؼ الخاصة لممديف وحياتو المينية وتصرفاتو السابقة، وجيوده المبذولة في سداد ديونو

نصت عمى ىذه اإلجراءات أو ما تسمى بالشروط الشكمية الواجب إتباعيا  اجرااات رد اإلعتبار التجاري: -ثانيا 
مف القانوف  365إلى  359المواد مف  االعتباروؿ عمى رد مف طرؼ المديف المفمس في حاؿ يريد الحص

 التجاري وذلؾ كالتالي:

التجاري إلى المحكمة ويودعو بكتابة الضبط ويكوف مصحوبا )إرفاؽ  اعتباره* عمى المديف أف يتقدـ بطمب رد 
 ؽ ت ج(. 360الطمب( بكؿ المستندات المؤيدة لموفاء أو اإلبراء )المادة 

المحكمة المودع ليا الطمب )العريضة( بنشر ىذا الطمب في نشرة اإلعالنات القانونية أو أية *يقوـ كاتب ضبط 
 ؽ ت ج(. 361صحيفة معتمدة لقبوؿ اإلعالنات القانونية )المادة 

 االعتبار* يحؽ لكؿ دائف لـ يستوفي حقوقو كاممة ، خالؿ مدة شير مف نشر طمب المديف أف يعارض في رد 
 ؽ ت ج(. 362يداعو مذكرة مسببة ومدعمة بوثائؽ ثبوتية لدى كتابة الضبط ) المادة التجاري، عف طريؽ إ

* يقوـ رئيس المحكمة المختصة بتوجيو جميع المستندات إلى وكيؿ الجميورية لدى محكمة موطف المدعي، 
 ت ج(. 363ذلؾ خالؿ شير واحد )المادة  ويكمفو بجمع كافة اإلستعالمات عف صحة الوقائع المدلى بيا، ويتـ

التحقيؽ وانتياء المواعيد المنصوص عمييا قانونا والسابؽ ذكرىا، يحيؿ وكيؿ الجميورية إلى  إتماـ* بعد 
 364) المادة  المسبب برأيوالمحكمة المودع لدييا الطمب تقريرا بالنتيجة التي أسفرت عمييا تحقيقاتو مشفوعة 

 (.زائريج جاريت انوفق
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ذا رفض  الطمب وفي المعارضات* يتـ بعد ذلؾ الفصؿ في  المرفوعة مف طرؼ المحكمة بموجب حكـ واحد، وا 
ال يجوز تجديده إال بعد مرور سنة كاممة مف تاريخ الحكـ، وفي حالة قبولو يسجؿ الحكـ في  االعتبارطمب رد 

موطف  ، ويبمغ إلى وكيؿ الجميورية لدى محكمةاالعتبارومحكمة موطف طالب رد  أصدرتوسجؿ المحكمة التي 
المديف ممخص عف الحكـ ليسجؿ في صحيفة السوابؽ القضائية إزاء التصريح بإشيار اإلفالس أو التسوية 

       1ؽ ت ج(. 365القضائية ) المادة 

** وعف آثار رد االعتبار ىو عودة التاجر المفمس أو المقبوؿ في التسوية القضائية لنشاطو التجاري واعتبار 
  لكامؿ حقوقو المدنية والسياسية.  واسترجاعوحكـ اإلفالس كاف لـ يكف وتخمص المديف مف كؿ المحظورات 
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 الخاتمــــة: 

كانت عبارة عف محاضرات ألقيت عمى الطمبة الخاصة بمقياس اإلفالس  يمف خالؿ ىذه الدراسة والت
 والتسوية القضائية، خمصنا إلى:

ما زاؿ سائدا لدى المشرع مف أف المفمس قد أخطأ في حؽ  االعتقادأف نظاـ اإلفالس ورغـ تطوره إال أف  -
الدفع ولكنو أخذ بالظاىر  التوقؼ عف بأسبابدائنيو فيجب أف يحاسب عف ىذا الخطأ، حيث لـ يأخذ المشرع 

 استردادىالو وسقوط بعض الحقوؽ المينية والسياسية عف المفمس ولـ يجز  اإلفالسمنو فقط، وعمؿ عمى تجريـ 
 .االعتبارإال بإتباع إجراءات رد 

التسوية القضائية يخضع إلجراءات الشكمية خاصة تختمؼ عف كؿ اإلجراءات  أوكما أف نظاـ اإلفالس  -
والشكميات لألنظمة القانونية األخرى حيث تضمف القانوف التجاري الجانب الموضوعي والشكمي معا بخالؼ 

داري التي رصدت لو إجراءات خاصة منفصمة عف الموضوع، وليذا كاف عمى قوانيف أخرى كالمدني أو اإل
والتسوية القضائية  لإلفالسع أف يجعؿ لنظاـ اإلفالس والتسوية القضائية قانوف خاص يتضمف إجراءات المشر 

ال يخص التجار  اإلفالسويخرج عف القانوف التجاري الذي ىو قانوف موضوعي أكثر مما ىو شكمي خاصة أف 
 وحدىـ.

رع الجزائري لـ يفرؽ بينيما في كثير إال أف المش القضائيةورغف إخالفو عف التسوية  اإلفالسأيضا أف نظاـ  -
مف الجوانب بما في ذلؾ رفع الدعوى التي يرفعيا المديف المتوقؼ عف الدفع، فكيؼ ليذا األخير اف يتقدـ إلى 

 المحكمة ويطمب شير إفالسو.
 وعميو كاف عمى المشرع أف يحاوؿ وضع قواعد خاصة لكؿ منيما. -
ضائي اجراء مف إجراءات التسوية القضائية، كما جعؿ إرتباط كذلؾ أف المشرع التجاري جعؿ مف الصمح الق -

اإلفالس بيما عندما يتحوؿ الصمح إلى إفالس والعكس كذلؾ أف يتـ الصمح بيف المديف والدائنيف اثناء إجراءات 
الحكـ بشير اإلفالس بمعنى قد ينتيي شير اإلفالس بالصمح القضائي وفي ىذا نالحظ أ ف المشرع الجزائر ي 

 قواعد قانونية أكثر ليونة لنظاـ اإلفالس في ىذيف الجانبيف )التسوية القضائية أو الصمح القضائي(.وضع 

بو المشرع الجزائري كاف بيف الشدة والقسوة التي كاف يحضى بيا اإلفالس  الخالصة أف نظاـ اإلفالس الذي اخذ
ؿ إقراره لنظاـ التسوية القضائية والصمح في الماضي مف خالؿ تجريمو وتجريـ فاعمو وبيف الرأفة والشفقة مف خال

  القضائي.  
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 ع: ـــــــــــالمراج
 الدستور الجزائري. *   

 النصوص القانونية:
 :نـــالقوانيو  األوامـــــر

المتضمف قانوف العقوبات الجزائري  1966يونيو  8الموافؽ لػ  1386صفر  18المؤرخ في  156 -66األمر رقـ:   -1
 والمتمـ.المعدؿ 

 ، المتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75األمر رقـ  -2

 ، المتضمف القانوف التجاري المعدؿ والمتمـ1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59رقـ  األمر -3

يتعمؽ بالوكيؿ المتصرؼ ، 1996يوليو  09ىػ الموافؽ لػػ  1417صفر عاـ  23المؤرخ في  96/23االمر رقـ  -4
 10/07/1996، المؤرخة في: 43القضائي، جريدة رسمية عدد

الجريدة  ، المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية،2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانوف رقـ  -5
 .23/04/2008المؤرخة في  21الرسمية عدد 

 المراسيم:

، المتضمن كيفيات إعداد قائمة الوكالء 97/11/1779في المؤرخ  719-79المرسوم التنفيذي رقم:  -1

 المتصرفين القضائيين وتنظيم مهنتهم

، المتضمف أتعاب الوكالء المتصرفيف 1997نوفمبر  09، المؤرخ في 418-97المرسوـ التنفيذي رقـ  -2
 .القضائييف

 :الكتب  بالعربية
 1998القاىرة،  ،المقطع اإلفالس(، –القانون التجاري )عمميات المصارف أحمد محمد محرز،  -1

 2003القانوف التجاري، دار العمـو لمنشر والتوزيع، الجزائر،  الشاذلي نور الديف، -2

 2013بربارة عبد الرحماف، شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، منشورات بغدادي، الجزائر،  -3

، ديواف المطبوعات التجارية، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري األوراقراشد راشد،  -4
 2008، 2الجامعية، ط

، المكتب الفني لإلصدارات 1999لسنة  17راشد فييـ، اإلفالس والصمح الواقي منو طبقا لقانوف التجارة رقـ  -5
 2000مؤسسة األسعد لمطباعة، الطبعة األولى،  القانونية،

رزؽ اهلل العربي بف المييدي، الوجيز في القانوف التجاري الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الساحة   -6
 2008المركزية، بف عكنوف، الجزائر، الطبعة الرابعة، 
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 1791عزيز العكيلي، الوجيز في شرح قانون التجارة الجديد )أحكام اإلفالس(، بدون دار طبع، سنة  -7

العامة والخاصة  دار  األحكاـي، الوسيط في الشركات التجارية )دراسة فقيية قضائية مقارنة في عزيز العكيم -8
 .الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة الثالثة

 1971التجارية واإلفالس ( الجزء الثالث،  األوراؽعمي البارودي، القانوف التجاري المبناني ) -9

التجارية، التاجر، الشركات التجارية(، دار المعرفة  األعماؿنوف التجاري الجزائري )عمورة عمار، شرح القا -10
 2010لمنشر، الجزائر، 

محمد السيد الفقي، القانوف التجاري )األوراؽ التجارية، افالس العقود التجارية، عمميات البنوؾ(، منشورات  -11
 2003الحمبي الحقوقية، 

ي شرح القانوف المدني )التأمينات العينية(، دار اليدى، الجزائر، طبعة محمد صبري السعدي، الواضح ف -12
2010 ، 

الشركات التجارية(،  -التجارية، التجار األعماؿمحمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، القانوف التجاري ) -13
 2011منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية، 

اإلفالس مف الناحيتيف التجارية والجنائية، دار الكتب والوثائؽ النمصرية، مصر، مراد عبد الفتاح، شرح   -14
1999 ، 

 ،1971مصطفى كماؿ طو، الوجيز في القانوف التجاري، الجزء الثاني، اإلسكندرية ،  -15

 1973مصطفى كماؿ طو، الوجيز في القانوف التجاري، دار المعارؼ، اإلسكندرية،  -16

، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة اإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائرينادية فضيؿ،  -17
 2013الخامسة، 

 2013، دار بمقيس، الجزائر، اإلفالس والتسوية القضائيةنسريف شريفي،  -18

 2013نسريف شريفي، الشركات التجارية، دار بمقيس، الجزائر، الطبعة األولى،  -19

 1999الس والتسوية القضائية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعةعباس حممي، اإلف-20

 1968، بدوف دار نشر، طبعة الكالم الطيبعبد الكريـ عمي حسف الخطيب، -21

 2007وفاء شيعاوي، اإلفالس والتسوية القضائية في القانوف التجاري الجزائري، الطبعة األولى -22

 

 الكتب  باللغة الفرنسية:

01- clauddupory, le droit dr faillites en france avant 1881 le cod de commerce, 

thesearis 1056 
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