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الوحدة التعميمية األولى
الصمح الواقي
الكممات المفتاحية:
الصمح الواقي -شروط الصمح الواقي -صفة التاجر -السجل التجاري -النية والسمعة الحسنة -المدة المحددة-
المحكمة المختصة -الدفاتر التجارية -أسباب طمب الصمح الواقي

الممخص:
الصمح الواقي من اإلفالس ىو مؤسسة قانونية ونظام مستقل قائم بذاتو وضعو المشرع لكي يساعد التاجر المدين
الذي اضطرتو الظروف ألن يقصر في سداد الديون المستحقة عميو لدائنيو .فيعمد ىذا التاجر قبل توقفو عن
الوفاء أو في خالل األيام العشرة التي تمي ىذا التوقف إلى طمب من محكمة البداية المدنية في المنطقة التي
يوجد فييا مركزه الرئيسي إلى دعوة دائنيو ليعرض عمييم صمحاً واقياً من اإلفالس .وذلك حتى يتجنب اآلثار
السمبية التي تترتب عمى شير إفالس التجار مثل كف يد التاجر المدين عن التصرف بأموالو وتقييد حرية
المفمس وسقوط حقوقو السياسية والمدنية وغيرىا ...إلخ .ولمصمح الواقي شروط يجب توفرىا.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التمعيمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 تعريف مؤسسة الصمح الواقي -تحديد الشروط الواجب توفرىا لطمب الصمح الواقي
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مقدمة:
الصمح الواقي من اإلفالس ىو مؤسسة قانونية ونظام مستقل قائم بذاتو وضعو المشرع لكي يساعد التاجر
المدين الذي اضطرتو الظروف ألن يقصر في سداد الديون المستحقة عميو لدائنيو .فيعمد ىذا التاجر قبل توقفو
عن الوفاء أو في خالل األيام العشرة التي تمي ىذا التوقف إلى طمب من محكمة البداية المدنية في المنطقة التي
يوجد فييا مركزه الرئيسي إلى دعوة دائنيو ليعرض عمييم صمحاً واقياً من اإلفالس .وذلك حتى يتجنب اآلثار
السمبية التي تترتب عمى شير إفالس التجار مثل كف يد التاجر المدين عن التصرف بأموالو وتقييد حرية
المفمس وسقوط حقوقو السياسية والمدنية وغيرىا ...إلخ.
والصمح الواقي من اإلفالس ىو اتفاق بين التاجر المدين المقصر عن الدفع ودائنيو ويظير ىذا االتفاق
بإرادة كل من التاجر والمدين بالطمب الذي يقدمو إلى محكمة البداية المدنية في المنطقة التي يوجد فييا مركزه
الرئيسي(.)1
كما تظير إرادة الدائنين عمى ىذا االتفاق بموافقة جميع الدائنين أو غالبيتيم عمى ىذا الصمح( .)2كما أن
الصمح الواقي من اإلفالس لو صفة الحكم القضائي ويظير ذلك من تصديق المحكمة عميو ويجعل منو حكماً
قضائياً(.)3

( )1انظر المادة ( )413من قانون التجارة السوري رقم ( )33لعام .2007

( )2انظر الفقرة ( )1من المادة ( )425من قانون التجارة السوري رقم ( )33لعام .2007
( )3انظر المادة ( )430من المرجع السابق.
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شروط الحصول عمى الصمح الواقي:
نصت المادة ( )413من قانون التجارة السوري رقم ( )33لعام  2007عمى أنو:
"يحق لكل تاجر قبل توقفو عن الوفاء أو في خالل األيام العشرة التي تمي ىذا التوقف أن يطمب من
محكمة البداية المدنية في المنطقة التي فييا مركزه الرئيسي أن تدعو دائنيو ليعرض عمييم صمحاً واقياً من
اإلفالس".
ومن ىذا النص نجد أنو يتضمن عدة شروط ىي:
 -ً1صفة التاجر:
بين المشرع في المادة ( )413من قانون التجارة رقم ( )33لعام  2007أنو "يحق لكل تاجر" طمب الصمح
الواقي من اإلفالس .وىذا يعني أن صفة التاجر شرط أساسي لطمب الصمح الواقي ومنو نستنتج أيضاً أن غير
التاجر المقصر عن سداد ديونو ال يحق لو أن يتقدم بطمب إلجراء الصمح الواقي.
كما نالحظ أن المشرع السوري لم يشترط مدة معينة لمزاولة مينتو التجارة حتى يتمكن من طمب الصمح.
بينما نجد أن المشرع المصري قد تشدد حيث اشترطت المادة ( )4من القانون ( )56لسنة  1945أنو ال يقبل
طمب الصمح الواقي إال من التاجر الذي يكون قد زاول مينة التجارة وقام بما فرضو عميو قانون السجل التجاري
مدة الثالث سنوات السابقة عمى تقديم الطمب.
كما بينت المادة ( )9بفقرتييا ( 1و )2من القانون التجاري السوري رقم  /33/لعام  2007متى يكون
الشخص تاج اًر وشممت كل من التاجر الفرد أو شركة تجارية.
 -ً1أن يكون مسجالا في السجل التجاري:
يجب أن يكون التاجر الذي يتقدم بطمب إلجراء الصمح الواقي من اإلفالس مسجالً في السجل التجاري،
حيث أن الفقرة ( )1من المادة ( )25من قانون التجارة نصت عمى أنو يجب عمى كل تاجر أن يطمب من أمين
سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فييا مركزه الرئيسي أن يسجل اسمو في سجل التجارة في خالل شير من
تاريخ فتح المحل أو شرائو.
والتسجيل في سجل التجارة شرط أساسي حتى يعد بصفتو كتاجر كما أن الفقرة ( )1من المادة ()414
أوجبت عمى المدين الذي يقدم طمب بإجراء الصمح الواقي تقديم وثيقة قيده في سجل التجارة.
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 -ً1أن يكون حسن النية وذو سمعة حسنة:
بين المشرع في الفقرات (ب ،ج ،د) من المادة ( )415من قانون التجارة السوري أن المحكمة ليا أن تقرر
رد طمب التاجر المقصر في قبول الصمح الواقي من اإلفالس إذا كان قد سبق أن ُحكم عميو باإلفالس إذا كان

قد سبق أن حكم عميو باإلفالس االحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة االئتمان او االحتيال أو اختالس
األموال العامة أو كان لم يقم بما التزم بو في صمح واق سابق أو كان قد شير إفالسو سابقاً ولم يف ديون جميع
دائنيو تماماً أو لم يقم بالتزامات الصمح بتماميا.
أو إذا لم يقدم ضمانات كافية بتوزيع المعدل المقترح أو إذا فر بعد إغالق متاجره أو اختمس أو أخفى أو
بدد بطريقة الغش أو االحتيال قسماً من أموال ومنو يتبين أن المشرع لم يفعل كما فعمت بقية التشريعات األخرى
التي تطمبت صراحة أن يكون التاجر حسن النية بل تركيا استنباطاً من المادة ( )415السابقة.
المقصر بطمبه ضمن المدة المحددة:
 -ً1أن يقدم التاجر
ّ
حدد المشرع السوري المدة التي عين لمتاجر المقصر طمب إجراء الصمح الواقي في المادة ( )413قانون
تجارة وىي مدة عشر أيام التي تمي التوقف عن الدفع كحد أقصى .كما يحق لمتاجر أيضاً طمب إج ارء الصمح
الواقي من اإلفالس قبل توقفو عن الدفع غير أن المشرع المصري وفي المادة ( )198من القانون التجاري حدد
المدة الالزمة كحد أقصى لطمب إجراء الصمح الواقي بخمسة عشرة يوماً.
المقصر طمبه إلى المحكمة المختصة:
 -ً1أن يقدم التاجر
ّ
حدد المشرع السوري في المادة ( )413من قانون التجارة محكمة البداية المدنية في المنطقة التي يوجد فييا
المركز الرئيسي الذي يمارس فيو التاجر المقصر عممو التجاري  ،كما أن المادة ( )444من قانون التجارة قد
أعطت نفس ىذه المحكمة وىي محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتيا المركز الرئيسي ألعمال التاجر
المدين ىذا االقتصاص عند شير اإلفالس.
 -ً1تقديم الدفاتر التجارية اإلجبارية:
فرضت الفقرة ( )1من المادة ( )414من قانون التجارة عمى المدين الذي يتقدم بطمب إجراء الصمح الواقي
إرفاق دفاتره التجارية اإلجبارية المنظمة وفقاً لألصول منذ ثالث سنوات عمى األقل أو من بدء مدة احترافو
التجارة إذا كانت تقل عن ثالث سنوات .وذلك ليتبين لممحكمة سموك التاجر وعممياتو التجارية خالل السنوات
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الثالث التي سبقت تقصيره عن سداد الديون ،وقد بينت الفقرتين (أ و ب) من المادة ( )16من قانون التجارة
السوري رقم ( )33الدفاتر اإلجبارية وىي دفتر يوميو يقيد فيو التاجر يوماً بيوم جميع األعمال التي تقود بوجو
من الوجوه إلى مؤسستو التجارية وأن يقيد بالجممة شي اًر فشير النفقات التي أنفقيا عمى نفسو وأسرتو وكذلك دفتر
جرد يتضمن جرداً سنوياً لمموجودات والمطاليب العائدة لمؤسستو.
كما أن المادة ( )17من قانون التجارة رقم ( )33قد حددت الطريقة التي يجب أن يمسك التاجر دفاتره
التجارية وذلك بحسب التاريخ وبال بياض وال فراغ وال نقل إلى اليامش وال محو وال تحشية بين السطور .كما
بينت المادة ( )18من قانون التجارة أن ىذه الدفاتر اإلجبارية يجب أن ترقم ويؤشر عمييا ويتم توقيعيا من رئيس
محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصمح في المدن التي ال توجد فييا محكمة بداية.
كما يتوجب عمى التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتاميا مدة عشر سنوات أما المؤسسات التجارية فيمكنيا
أن تحتفظ لمدة عشر سنوات بالصورة (بأية وسيمة الكترونية تعتمدىا وزارة االقتصاد والتجارة بدالً من األصل
وتكون لمصورة حجية األصل في اإلثبات.
والدفاتر التجارية اإلجبارية ممكاً لمتاجر ال يجوز اإلطالع عمييا وال تسمم ىذه الدفاتر بكامميا إال لمقضاء
وفي أحوال اإلرث وقسمة األموال المشتركة والشركة والصمح الواقي واإلفالس مادة ( )20من قانون التجارة رقم
(.)33
 -ً1تقديم بيان مفصل عن أعمال المدين واألسباب التي دفعته لطمب الصمح الواقي:
وتقدير
اً
يجب عمى المدين المقصر أن يرفق بالطمب الذي يقدم إلى محكمة البداية المدنية بياناً مفصالً
ألعمالو وبياناً بأسماء جميع دائنيو مع اإلشارة إلى مبمغ دين كل منيم ومحل إقامتو .الفقرة ( )1مادة ()414
مادة قانون تجارة .وكذلك فعل كل من المشرع المبناني في المادة ( )587قانون التجارة المبناني وكذلك القانون
المصري.
أما إذا كان األمر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة إلنشائيا وفقاً لألصول كما يجب أن يوضح
التاجر ا لمدين بطمبو األسباب التي حممتو عمى طمب الصمح وأن يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضو عمى
دائنيو أو األسباب التي تحول دون اإلفصاح في الحال عن مقترحاتو وأن يعين أيضاً الضمانات العينية أو
الشخصية التي يقدميا لدائنيو الفقرة ( )3من المادة ( )414قانون التجارة.
وقد سبق أن بينا في الفقرة التي تتطمب أن يكون التاجر المدين حسن النية وذو سمعة حسنة أن يقدم
ضمانات كافية لتوزيع المعدل المقترح .وعمى كل حال ال يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثالثين بالمائة
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من أصل ديونو العادية إذا كانت ميمة الوفاء سنة واحدة وأال يكون ىذا المعدل أقل من خمسين بالمائة إذا كانت
ميمة ثمانية عشرة شي اًر وال أقل من خمس وسبعين في المائة إذا كانت الميمة ثالث سنوات.
وذلك حتى يطمع الدائنون عمى ما يطرحو التاجر المدين حتى يتمكنوا من إعالن موافقتيم عمى منح المدين
الصمح الواقي .ألن الصمح الواقي ال ينعقد إ ال بموافقة جميع الدائنين أو أغمبيتيم آخذين بعين االعتبار أن
الصمح الواقي بعد موافقة الدائنين أو غالبيتيم ال يسري مفعولو إال بعد تصديقو من المحكمة المختصة.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة:
 من الشروط الواجب توافرىا لمحصول عمى الصمح الواقي ىي:
 .1أن يكون مسجالً في غرفة التجارة.
 .2أن يكون سورياً الكثر من خمس سن او ت .
 .3أن ي كون مس جالً في السج ل التجاري.

 .4صدور حكم قضائي بالموافقة عمى شير افالس التاجر.

الجواب الصحيح هو رقم.3 :
 ماىي المستندنات التي يجب تقديميا عند طمب الصمح الواقي؟
 . 1تقديم الدفاتر التجارية االختيارية.
 .2تقديم الدفاتر التجارية االجبارية.

 . 3بيان باسماء جميع المدينين.

 .4وثيقة كتب قيده في السجل الصناعي.

الجواب الصحيح هو رقم.2 :
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الوحدة التعميمية الثانية
إجراءات وآثار الصمح الواقي
الكممات المفتاحية:
إجراءات الصمح الواقي -الطمب -دعوة الدائنيف -وظيفة كاتب المحكمة -ميمة المفوض -حقوؽ
الدائنيف -شروط الصمح -مضموف الصمح -تصديؽ المحكمة -آثار الصمح -فسخ الصمح -شير
اإلفالس -بطالف الصمح.

الممخص:
يتقدـ التاجر المديف بطمب الصمح الواقي شخصياً إلى محكمة البداية المدنية في المنطقة التي فييا مركزه
الرئيسي مبيناً فيو األسباب التي حممتو عمى طمب الصمح ومعدؿ التوزيع الذي ينوي عرضو عمى دائنيو.
عندما تتأكد المحكمة مف أف طمب التاجر المديف قانوني تأمر بقرار دعوة الدائنيف لمحضور أماـ قاض
منتدب لممناقشة والمذاكرة في اقتراح الصمح الواقي .ويتضمف اتفاؽ الصمح عادة منح المديف أجالً لموفاء
أو تخفيض الديوف أو كالىما معاً واألمر يعود إلى الدائنيف الذيف يقرروف ذلؾ .واذا لـ يقـ المديف بتنفيذ
جميع االلتزامات المنصوص عمييا في عقد الصمح فيحؽ لكؿ دائف بعد مالحقة الكفالء واالحتجاج
بالحقوؽ الممنوحة عمى سبيؿ التأميف أف يطمب فسخ الصمح وشير إفالس المديف.

األهداف التمعيمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
 تعريؼ الطالب باإلجراءات الواجب إتباعيا لمحصوؿ عمى الصمح الواقي
 تحديد اآلثار المترتبة عمى إخالؿ التاجر المديف بااللتزامات التي نص عمييا عقد الصمح
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إجراءات الصمح الواقي
أولا -تقديم طمب الصمح الواقي:
يتقدـ التاجر المديف بطمب الصمح الواقي شخصياً ألنو وحده المدرؾ لحقيقػة حالتػو الماديػة .والصػمح
الواقي قصد منو إنقاذ المديف مف شير اإلفالس ويقدـ ىذا الطمب إلى محكمػة البدايػة المدنيػة فػي المنطقػة
التي فييا مركزه الرئيسي مبيناً األسباب التي حممتو عمى طمػب الصػمح ومعػدؿ التوزيػع الػذي ينػوي عرضػو
عمى دائنيو وأف يعيف أيضاً طمب الصمح مصحوباً أيضاً بالمستندات اآلتية:
أ -وثيقة لكتب قيده في سجؿ التجارة.
ب -بياناً مفصالً وتقدي اًر ألعمالو.
جػ -بياناً بأسماء جميع دائنيو.
د -مبمغ ديف كؿ مف الدائنيف ومحؿ إقامتو.
وعنػػدما تتسػػمـ المحكمػػة الطمػػب ترسػػمو لمنيابػػة العامػػة وعمػػى المحكمػػة بعػػد اسػػتماع النيابػػة العامػػة أف
تقػػرر الحكػػـ فػػي فرفػػة المػػذاكرة دوف حاجػػة لدعوتػػو أو دعػػوة الخصػػوـ أليػػة جمسػػة رد الطمػػب فػػي الحػػاالت
التالية:
 -1إذا لـ يودع التاجر الدفاتر والمستندات المشار إلييا أعاله.
 -2إذا كاف قد سػبؽ أف حكػـ عميػو بػاإلفالس االحتيػالي أو بػالتزوير أو بالسػرقة أو بءسػاءة االئتمػاف
أو االحتياؿ أو اختالس األمواؿ العامة أو كاف لػـ يقػـ بمػا التػزـ بػو فػي صػمح واؽ سػابؽ أو كػاف قػد شػير
إفالسو سابقاً ولـ يؼ ديوف جميع دائنيو تماماً أو لـ يقـ بالتزامات الصمح بتماميا.
 -3إذا لـ يقدـ ضمانات كافية لمقياـ بتوزيع المعدؿ المقترح المبيف في الفقرة ( )4مف المادة ()414
مف قانوف التجارة.
 -4إذا فر بعد إفالؽ متاجره أو اختمس أو بدد بطريقة الغش أو االحتياؿ قسماً ىاماً مف أموالو.
وفي جميع ىذه األحواؿ إذا كاف التاجر قد توقؼ عف وفاء ديونو التجارية .تقرر المحكمػة مػف تمقػاء
نفسيا شير إفالسو فقرة ( )2مف المادة ( )415مف قانوف التجارة.
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ثاني ا :دعوة الدائنين:
عنػػدما تتأك ػػد المحكمػػة م ػػف أف طم ػػب التػػاجر الم ػػديف قػػانوني وم ػػف اس ػػتكماؿ الوثػػائؽ كاف ػػة الش ػػروط
القانونيػة .تػػأمر المحكمػة بقػرار ال يقبػؿ أي طريػػؽ مػػف طػرؽ المراجعػػة دعػوة الػػدائنيف لمحضػور أمػػاـ قػػاض
منتػػدب لممناقشػػة والمػػذاكرة فػػي اقتػراح الصػػمح ال ػواقي فقػرة ( )1مػػادة ( )416مػػف قػػانوف التجػػارة .وفػػي ىػػذه
الحالػة تقػػوـ المحكمػػة بوظػػائؼ القاضػي المنتػػدب فقػرة ( )2مػػادة ( )416قػانوف تجػػارة .باعتبػػار أف محكمػػة
البداية المدنيػة فػي سػورية تؤلػؼ مػف قاضػي فػرد واحػد فػي حػيف أف محكمػة البدايػة المدنيػة فػي مصػر ىػي
محكمة جماعية مؤلفة مف ثالثة قضاة رئيس ومستشارييف تنتدب أحد القضاة.
ونحػف نػر أف تكػوف محكمػة البدايػة المدنيػة محكمػة جماعيػة مؤلفػة عمػى األقػؿ مػف ثالثػة قضػاة(.)1
وعنػػدىا يمكػػف تعيػػيف أحػػد قضػػاة المحكمػػة لمباشػرة إجػراءات الصػػمح جميعيػػا ويكػػوف ىػػو القاضػػي المنتػػدب
ويعتبر قػرار دعػوة الػدائنيف قػ ار اًر قطعيػاً ال يقبػؿ أي طريػؽ مػف طػرؽ الطعػف الفقػرة ( )1مػف المػادة ()416
قانوف تجاري.
ىذا ويمكف لممحكمة أف تعيد بالوظائؼ المذكورة أو ببعضيا إلى إحد محػاكـ الصػمح فػي منطقتيػا
فقرة ( )3مف المادة ( )416مف القانوف التجاري.
بعػػد ذلػػؾ يعػػيف القاضػػي المنتػػدب محػػؿ االجتمػػاع وتاريخػػو وسػػاعتو خػػالؿ ثالثػػيف يومػاً عمػػى األكثػػر
ابتداء مف تاريخ قرار المحكمػة .كمػا يعػيف الميعػاد الػذي يجػب فيػو شػير ىػذا القػرار وابالفػو إلػى الػدائنيف.
فقرة ( )4مف المادة ( )416قانوف تجاري.
كما يقوـ أيضاً بتعييف مفوضاً مف فير الدائنيف وتكوف ميمتو فػي ىػذه األثنػاء مراقبػة إدارة المشػروع
التجػػاري والتثبػػت ممػػا لػػو ومػػا عميػػو مػػف الػػديوف واجػراء التحقيػػؽ عػػف طريقػػة تصػػرؼ المػػديف ثػػـ يقػػدـ تقريػ اًر
لكتمة الدائنيف في ىذا الشأف فقرة ( )5مف المادة ( )416قانوف تجاري.
ىػػذا ويعػػيف القاضػػي المنتػػدب لمتػػاجر المػػديف ميعػػاداً ال يجػػاوز خمسػػة أيػػاـ ال كمػػاؿ البيػػاف المشػػتمؿ
عمى أسماء دائنيو عندما يثبت التاجر فػي طمبػو عػدـ تمكنػو مػف تقػديـ ىػذا البيػاف كػامالً فػي الحػاؿ .الفقػرة
( )6مف المادة ( )416قانوف تجاري.

1

 انظر :اإلصالح القضائي في الجميورية العربية السورية مقاؿ نشر في جريدة تشريف  2008/4/21بالعدد  .1060د.محمد فاروؽ أبو الشامات.
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وبناء عمى طمب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمػة بشػرح يوثقػو القاضػي أو الكاتػب ويسػطر
فػػي آخػػر قيػػوده المدونػػة فػػي دفػػاتر التػػاجر ثػػـ تعػػاد إليػػو دفػػاتره .كمػػا يشػػار إليػػو فػػي قيػػد المػػديف فػػي سػػجؿ
التجارة.
ونشػػير ىنػػا إلػػى أنػػو منػػذ تػػاريخ إيػػداع الطمػػب إلػػى أف يكتسػػب الحكػػـ المتضػػمف تصػػديؽ الصػػمح قػػوة
القضية المقضية ال يحؽ ألي دائف بيده سػند سػابؽ لتػاريخ الحكػـ أف يباشػر أو يتػابع معاممػة تنفيػذه أو أف
يكتسػػب أي حػػؽ امتيػػاز عمػػى أم ػواؿ المػػديف أو أف يسػػجؿ رىن ػاً أو تأمين ػاً عقاري ػاً وكػػؿ ذلػػؾ تحػػت طائمػػة
البطالف .ىذا وتبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادـ وبسقوط الدعاو والحقوؽ التي كانػت قػد انقطعػت
بسػػبب اإلج ػراءات السػػابقة .كمػػا أف الػػديوف العاديػػة التػػي لػػيس ليػػا أي امتيػػاز تعػػد مسػػتحقة األداء ويتوقػػؼ
سرياف فائدتيا تجاه الدائنيف فقط .أما المبالغ المترتبػة بصػفة ضػرائب واف كانػت ممتػازة فػال تخضػع ل ثػار
القانونية المنصوص عمييا في المادة  /418/مف قانوف التجارة.2

ثالث ا :وظيفة كاتب المحكمة:
يج ػػب عمػ ػى كات ػػب المحكم ػػة أف يق ػػوـ بش ػػير قػ ػرار المحكم ػػة بواس ػػطة إعالن ػػات تمص ػػؽ عم ػػى لوح ػػة
إعالنات المحكمة وكذلؾ نشر خالصتو في إحد الصحؼ كما يطمب تسجيمو في سجؿ التجارة كػؿ ذلػؾ
في ميعاد يعيف في القرار نفسو .واذا كاف بياف أسماء الدائنيف فير كامؿ أو وجد مف الضرورة التوسع في
الشير فيحؽ لممحكمػة أف تقػرر النشػر فػي صػحؼ إضػافية .كمػا يجػوز لممحكمػة أف تقػرر نشػر الخالصػة
في الصحؼ األجنبية أيضاً إذا اقتضى األمر ذلؾ.
وعمػػى الكاتػػب أف يعمػػـ الػػدائنيف باسػػـ المػػديف واسػػـ القاضػػي المنتػػدب واسػػـ المفػػوض وتػػاريخ الق ػرار
المخ ػػتص ب ػػدعوة ال ػػدائنيف ومح ػػؿ االجتم ػػاع وتاريخ ػػو م ػػع بي ػػاف م ػػوجز القت ارح ػػات الم ػػديف ويج ػػري التبمي ػػغ
بواسػػطة المحضػػر أو بالبريػػد المضػػموف أو فيػػر ذلػػؾ مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ الس ػريع .ويجػػب أف تضػػـ إلػػى
الممؼ األوراؽ المثبتة لحصوؿ الشير والتبميغ إلى الدائنيف.
كمػػا يقػػوـ الكاتػػب بتقييػػد قػرار المحكمػػة بقبػػوؿ طمػػب الصػػمح الػواقي عمػػى دفػػاتر التػػاجر اإلجباريػػة فػػي
آخر القيود المدونة ويوقع عمى ذلؾ القيد.
2

 -انظر المادة  /418/مف قانوف التجارة السوري رقـ  /33/لعاـ .2007
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رابع ا :مهمة المفوض:
نصت الفقرة ( )5مف المادة ( )416مػف قػانوف التجػارة عمػى أف القاضػي المنتػدب يعػيف مفوضػاً مػف
فيػػر الػػدائنيف تكػػوف ميمتػػو فػػي ىػػذه األثنػػاء مراقبػػة إدارة المشػػروع التجػػاري والتثبػػت ممػػا لػػو ومػػا عمي ػو مػػف
الديوف واجراء التحقيؽ عف طريقة تصرؼ المديف ثـ يقدـ تقري اًر لكتمة الدائنيف في ىذا الشأف.
وعػػادة يػػتـ اختيػػار المفػػوض مػػف بػػيف الخب ػراء الػػذيف لػػدييـ خب ػرة واسػػعة فػػي مسػػائؿ الصػػمح ال ػواقي.
واجراءاتو ومف ذوي السموؾ الحسف واألمانة.
وذلػؾ عمػى أسػاس عػػدـ تػدخؿ المفػوض المعػيف بأعمػػاؿ اإلدارة ألف اإلدارة فػي الصػمح الػواقي تبقػػى
بيد التاجر طالب الصمح .وعميو أف يتأكد مف جميع البيانات المقدمة وصحة المبالغ المدونة فييا.
كما يحؽ لممفوض طمب الدفاتر التجارية اإلجبارية لممديف وما لديػو مػف مسػتندات واسػناد وذلػؾ كػي
يتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة بي ػػاف الم ػػديف ويح ػػؽ ل ػػو أف يطم ػػب م ػػف الم ػػديف بع ػػض اإليض ػػاحات الالزم ػػة ل ػػبعض
المستندات واإلسػناد إذا وجػد ضػرورة لػذلؾ

()3

كمػا يحػؽ إجػراء بعػض التعػديالت الالزمػة فػي ضػوء الوثػائؽ

الموجودة لديو( .)4ثـ بعػد ذلػؾ يقػدـ تقريػ اًر مفصػالً عػف حالػة المػديف التجاريػة وعػف تصػرفاتو حيػث أنػو فػي
أثنػػاء إجػراءات الصػػمح الػواقي يبقػػى المػػديف قائمػاً بػػءدارة أموالػػو ويثػػابر عمػػى القيػػاـ بجميػػع األعمػػاؿ العاديػػة
المختصة بتجارتو تحت إشراؼ المفوض.
ثػػـ يقػػوـ المفػػوض بءيػػداع ىػػذا التقريػػر إلػػى المحكمػػة قبػػؿ موعػػد االجتمػػاع المعػػيف لمصػػمح بثالثػػة أيػػاـ
عمى األقؿ(.)5
خامسا :حقوق الدائنين وعممهم:
عنػػد حمػػوؿ الميعػػاد الػػذي حػػدده القاضػػي المنتػػدب لجمسػػة الصػػمح ال ػواقي .يجتمػػع المػػديف والػػدائنوف
برئاسة القاضي المنتدب.
ويحؽ لكؿ دائف أف يقػيـ عنػو وكػيالً خاصػاً يحمػؿ وكالػة خطيػة ويجػوز أف تكتػب ىػذه الوكالػة بػدوف
أية معاممة عمى كتاب الدعوة أو البرقية.
( )3فقرة ( )2مف المادة ( )422مف القانوف التجاري.
( )4فقرة ( )1مف المادة ( )422مف القانوف التجاري.
( )5فقرة ( )3مف المادة ( )422مف القانوف التجاري.
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كمػػا يحػػؽ لكػػؿ مػػف الػػدائنيف أف يعػػرض األسػػباب التػػي مػػف أجميػػا يعتقػػد أف ىػػذا أو ذاؾ مػػف الػػديوف
مشػػكوؾ فيػػو أو أف المػػديف لػػيس أى ػالً لمتسػػاىؿ الػػذي يمتمسػػو أو أف مقترحاتػػو فيػػر جػػديرة بػػالقبوؿ .وعمػػى
المديف أف يؤدي جوابو وعميو أف يعطي جميع اإليضاحات التي تُطمػب منػو .ثػـ يػذكر ممخػص جميػع ىػذه
األمور في المحضر وتضـ إليو جميع المستندات.6

ىذا ويجب أف توافؽ عمى الصمح الواقي أفمبية الدائنيف الػذيف اشػتركوا فػي التصػويت وأف تمثػؿ ىػذه
األفمبية عمى األقؿ ثالثة أرباع الديوف فير الممتازة وفير المؤمنة برىف أو تأميف منقوؿ أو فير منقوؿ.
كمػػا أنػػو يجػػوز لمػػدائنيف أصػػحاب االمتيػػاز والرىػػوف والتأمينػػات العقاريػػة أو فيػػر العقاريػػة أف يشػػتركوا
في تأليؼ ىذه األكثرية بشرط أف يتنازلوا عف حقيػـ فػي اسػتعماؿ التػأميف المعطػى ليػـ ويجػوز أف يقتصػر
ىذا التنازؿ عمػى قسػـ مػف تػأميف الػديف وممحقاتػو بشػرط أف يكػوف القسػـ المتنػازؿ عنػو معينػاً وأال يقػؿ عػف
ثمث مجموع الديف.
كما يحؽ لمدائنيف االشتراط في عقد الصمح الواقي أف المديف ال تبػ أر ذمتػو نيائيػاً مػف الجػزء المتنػازؿ
عنو .وانما يحؽ لمدائنيف مطالبتو بو عنػد الميسػرة وعػادة مػا تحػدد مػدة تطبيػؽ ىػذا الشػرط بخمػس سػنوات.
كما يشترط لتقدير الميسرة لممديف ىو أف تزيد موجوداتو عمى الديوف المترتبة عميو بمعدؿ .)7(%25
كمػػا يحػػؽ لمػػدائنيف المخػػالفيف أف يعترض ػوا عمػػى تصػػديؽ الصػػمح ال ػواقي فػػي خػػالؿ خمسػػة أيػػاـ مػػف
تاريخ اختتاـ المحضر النيائي(.)8
كما يحؽ ألي دائف أف يقدـ خالؿ ثالث سنوات ابتداء مف تػاريخ شػير حكػـ تصػديؽ الصػمح الػواقي
أف يبطػػؿ الصػػمح وأف يشػػير إفػػالس المػػديف إذا ثبػػت أنػػو بػػالغ بالحيمػػة فػػي تحديػػد الػػديوف المترتبػػة عميػػو أو
أخفى قسماً ال يستياف بو مف موجوداتو.
كما يحتفظ الدائنوف بمف فييـ مف رضي بعقد الصمح بجميػع حقػوقيـ عمػى شػركاء المػديف فػي الػديف
وكفالئػػو والغيػػر الػػذيف تفػػرغ ليػػـ المػػديف عػػف حقوقػػو .فيػػر أنػػو يحػػؽ ليػؤالء أف يتػػدخموا فػػي المناقشػػة لتقػػديـ
مالحظاتيـ في شأف الصمح.

6

-المادة ( )424مف القانوف التجاري.

( )7مادة ( )422مف القانوف التجاري رقـ ( )33لعاـ .2007
( )8فقرة ( )1مف المادة ( )434مف القانوف التجاري رقـ ( )33لعاـ .2007
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سادس ا :شروط انعقاد الصمح ومستتبعاته:
 -1يش ػػترط النعق ػػاد الص ػػمح موافق ػػة أفمبي ػػة ال ػػدائنيف ال ػػذيف اش ػػتركوا ف ػػي التصػ ػويت وأف تمث ػػؿ ى ػػذه
األفمبية عمى األقؿ ثالثة أرباع الديوف فير الممتازة وفير المؤمنة برىف أو تأميف منقوؿ أو فير منقوؿ.
ويػػدخؿ فػػي حسػػاب ىػػذه األفمبيػػة الػػدائنوف الػػذيف أعرب ػوا ع ػف قبػػوليـ بكتػػاب أو برقيػػة إلػػى القاضػػي
المنتدب أو إلى الكاتب في األياـ الخمسة التي تمي ختاـ محضر االجتماع ويقيػد ىػذا القبػوؿ عمػى ىػامش
المحضر ويضمو إليو.
كمػػا ال تػػدخؿ فػػي حسػػاب ىػػذه األفمبيػػة ديػػوف زوج المػػديف وال ديػػوف أقاربػػو ومصػػاىريو حتػػى فايػػة
الدرجة الرابعة بما فييا ىذه الدرجة.9
كمػػا يحػػرـ أيضػاً مػػف التصػػديؽ األشػػخاص الػػذيف أحػػرزوا ىػػذه الػػديوف بطريقػػة التفػػرغ أو الم ازيػػدة فػػي
خالؿ السنة التي سبقت طمب الصمح.10
 -2قبػػؿ توقيػػع المحضػػر يػػدوف فيػػو القاضػػي المنتػػدب ق ػ ار اًر يدرجػػو فػػي المحضػػر يػػدعو بػػو أصػػحاب
العالق ػػة إل ػػى حض ػػور جمس ػػة معين ػػة أم ػػاـ المحكم ػػة ألج ػػؿ تص ػػديؽ الص ػػمح ف ػػي ميع ػػاد ال يتج ػػاوز عشػ ػريف
يوماً.11
 -3عمى المفوض أف يودع ديواف المحكمة قبػؿ الجمسػة المعينػة لمتصػديؽ بثالثػة أيػاـ تقريػره المعمػؿ
فػػي إمكػػاف قبػػوؿ الصػػمح .ثػػـ يقػػدـ القاضػػي المنتػػدب تقري ػره فػػي الجمسػػة وحينئػػذ يحػػؽ لممػػديف ولمػػدائنيف أف
يتػدخموا فػي المناقشػة .وفػي ىػػذه الحالػة لممحكمػة أف تػدعو المفػوض إلػػى فرفػة المػذاكرة ألخػذ اإليضػػاحات
منو بعد أف ترسؿ عمماً لممديف ولمدائنيف المتدخميف.12

9

 -انظر الفقرة  /1/مف المادة ( )426مف النوف التجاري رقـ ./33/

10

-انظر الفقرة  /2/مف المادة ( )426مف النوف التجاري رقـ ./33/

11

انظر المادة ( )428مف القانوف التجاري رقـ ( )33لعاـ .2007

12

انظر المادة ( )429مف القانوف التجاري رقـ ( )33لعاـ .2007

13

سابع ا :مضمون اتفاق الصمح:
يتضمف اتفاؽ الصمح عادة منح المديف أجالً لموفاء أو تخفيض الػديوف أو كالىمػا معػاً واألمػر يعػود
إلػى الػػدائنيف الػذيف يقػػرروف ذلػؾ وتػػرؾ المشػرع السػػوري تحديػػد إجػؿ الوفػػاء مػع تحديػػد نسػبة التخفػػيض إلػػى
الدائنيف .أما المشرع المصري فقد نص في المػادة ( )25عمػى أنػو ال يجػوز أف يقػؿ النصػيب المتفػؽ عميػو
في عقد الصمح عف  %50مف الديوف وال أف يزيد أجؿ الوفاء عف سػنتيف وحبػذا لػو نػص المشػرع السػوري
عمى ذلؾ( .)13شريطة أف يقدـ المديف ضماناً عينيناً أو شخصياً لتنفيذ الصمح.
ثامن ا :تصديق المحكمة عمى الصمح الوافي:
بعد انتياء القاضي المنتدب مف القياـ بعممو وبعد تحققو مف الديوف المترتبة عمػى المػديف يعػد تقريػ اًر
مفصالً فيما انتيػى إليػو مػف أعمػاؿ ويبػيف مقترحاتػو فػءذا وجػد القاضػي المنتػدب أف المػديف قػد أخفػى قسػماً
مف موجوداتػو أو ارتكػب أي فعػؿ يعتبػر احتيػاالً أف يرفػع مػا توصػؿ إليػو إلػى المحكمػة التػي تصػدر قرارىػا
مباش ػرة بشػػير إفػػالس المػػديف وترسػػؿ صػػورة عػػف قرارىػػا إلػػى النيابػػة العامػػة التػػي تباشػػر إج ػراءات المػػديف
الجزائية.
أما إذا ثبت لمقاضي المنتػدب أف المػديف يسػتحؽ االسػتفادة مػف الصػمح وأف االعت ارضػات المقدمػة ال
تزيػػؿ األفمبيػػة المطموبػػة وأف مقترحػػات الصػػمح ال تقػػؿ عػػف الحػػد األدنػػى القػػانوني وأنيػػا مشػػروعة وتنفيػػذىا
مضموف عندئذ تقرر تصديؽ الصمح.
وفي ىذه الحالة تقضي المحكمػة فػي الحكػـ نفسػو بوجػوب إيػداع حصػص التوزيػع التػي تعػود لمػديوف
المصرح بيا ويأخذ القاضي المنتدب توقيع الدائنيف الموافقيف عمى الصػمح عمػى محضػر الجمسػة .وبنتيجػة
تصػػديؽ الصػػمح عندئػػذ ال يحػػؽ لممػػديف قبػػؿ أف ينفػػذ جميػػع مػػا التػػزـ بػػو فػػي عقػػد الصػػمح أف يبيػػع أو يػػرىف
عقا ارتو أو أف ينشئ حقوؽ تأميف .وبوجو عاـ ال يحؽ لو أف يتخمػى عػف قسػـ مػف موجوداتػو بطريقػة فيػر
التػػي تسػػتمزميا ماىيػػة تجارتػػو أو صػػناعتو مػػا لػػـ يوجػػد اتفػػاؽ مخػػالؼ فػػي عقػػد الصػػمح أو فػػي ق ػرار آخػػر
صدر وفؽ الشروط المتفؽ عمييا وصدقتو المحكمة

()14

آخذيف بعيف االعتبار أف كؿ عمؿ يقوـ بو المػديف

خالفاً ليذا المنع يكوف عديـ األثر تجاه أصحاب الديوف السابقة لتصديؽ الصمح.

( )13عزت عبد القادر المحامي – اإلفالس والصمح الوافي مف التفميس  1997صفحة .245
( )14فقرة ( )1مف المادة ( )4320مف القانوف التجاري.
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ويجب شير األحكاـ القاضية برفض الصمح أو التصػديؽ عميػو وفػؽ القواعػد التػي تحػدد لحكػـ شػير
اإلفالس(.)15
وفي حاؿ اعتراض الدائنوف الخانعوف عمى تصديؽ الصمح ال يقبػؿ االسػتئناؼ إال مػف المػديف نفسػو
أو مف الدائنيف المعترضيف وىو خمسة عشر يوماً.
وبالنتيج ػػة فءن ػػو عن ػػدما يكتس ػػب الحك ػػـ بتص ػػديؽ الص ػػمح ق ػػوة القض ػػية المقض ػػية تنتي ػػي حتمػ ػاً ميم ػػة
القاضي المفوض إال إذا كاف في عقد الصمح نص صريح يكمفو مراقبة تنفيذه.
ولتصديؽ الصمح الػوافي أثػر ممػزـ لجميػع الػدائنيف .عمػى أف الشػركاء المسػؤوليف شخصػياً عػف ديػوف
الشركة يستفيدوف مف الصمح الممنوح ما لـ يتضمف عقد الصمح نصاً مخالفاً.
كػؿ ىػذه اإلجػراءات تػتـ إذا كػاف التػاجر شخصػاً طبيعيػاً أمػا إذا كػاف التػاجر المػديف شػركة وأصػػدرت
إسناد قرض تزيد قيمتيا عمى عشريف بالمائة مف مجموع الديوف التي عمييا .فءنو ال يجوز منح الصمح إال
إذا وافقػػت الييئػػة العامػػة ألصػػحاب اإلسػػناد عمػػى المقترحػػات بق ػرار يتخػػذ وفق ػاً لشػػروط النصػػاب واألفمبيػػة
المطموبػة فػػي الشػػركات المسػػاىمة .أمػػا إذا كػػاف عقػػد الصػمح يتضػػمف شػػروطاً خاصػػة ال تتفػػؽ مػػع الشػػروط
التي عينت عند إصدار اإلسناد فيما يختص بأصحابيا فءف موافقػة الييئػة العامػة ألصػحاب إسػناد القػرض
تكػػوف واجبػػة أيػاً كانػػت النسػبة بػػيف مبمػػغ الػػديف الناشػػئ عػػف اإلسػػناد ومجمػػوع الػػديف العػػاـ عمػػى أف ميعػػاد
دعػػوة الػػدائنيف الػػذي حػػدد سػػابقاً يمكػػف زيادتػػو سػػتيف يومػاً إذا وجػػدت فائػػدة مػػف عقػػد ىيئػػة عامػػة ألصػػحاب
إسػػناد القػػرض عمػػى أف أصػػحاب إسػػناد القػػرض المشػػترط ليػػا أداء مكافػػأة عنػػد الوفػػاء ال يقتصػػروف عمػػى
المطالبة بسعر اإلصدار بؿ يضيفوف إليو الجزء الذي استحقوه مف المكافأة عف المدة المنقضية.

( )15المادة ( )433مف القانوف التجاري.
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آثار الصمح الواقي
 -1إذا لـ يقـ المديف بتنفيذ جميع االلتزامات المنصوص عمييا في عقد الصمح فيحؽ لكؿ دائف بعد
مالحقػػة الكفػػالء واالحتجػػاج بػػالحقوؽ الممنوحػػة عمػػى سػػبيؿ التػػأميف أف يطمػػب فسػػخ الصػػمح وشػير إفػػالس
المديف(.)16
 -2يخضععق قعرار المحكمععة بالصععمح العواقي لطععرق طعععن حععددها القععانون فػػءذا كػػاف قػرار المحكمػػة
بػرفض التصػديؽ عمػػى الصػمح الػواقي فءنػو يجػوز لممػػديف أف يسػتأنؼ ذلػػؾ القػرار خػالؿ خمسػػة عشػر يومػاً
مف تبميغو القرار برفض تصديؽ الصمح.
الفقرة ( )2مف المادة ( )229مف قانوف أصوؿ المحاكمػات والفقػرة ( )1مػف المػادة ( )221مػف نفػس
القانوف أما إذا كاف الحكـ قد تضمف تصديؽ قرار الصمح فءنػو يحػؽ لمػدائنيف المخػالفيف أف يعترضػوا عمػى
تصػػديؽ الصػػمح فػػي خػػالؿ خمسػػة أيػػاـ مػػف تػػاريخ اختتػػاـ المحضػػر النيػػائي فق ػرة ( )1مػػف المػػادة ()434
قانوف تجاري.
 -3فسععا الصععمح العواقي :يمكػػف فسػػخ الصػػمح الػواقي بعػػد تصػػديقو واذا لػػـ يقػػـ المػػديف بتنفيػػذ جميػػع
االلت ازمػػات المنصػػوص عمييػػا فػػي عقػػد الصػػمح فيحػػؽ لكػػؿ دائػػف بعػػد مالحقػػة الكفػػالء واالحتجػػاج بػػالحقوؽ
الممنوحػػة عمػػى سػػبيؿ التػػأميف أف يطمػػب فسػػخ الصػػمح وشػير إفػػالس المػػديف .مػػادة ( )441قػػانوف تجػػاري.
قصػر فػي تنفيػذ االلت ازمػات
إذف فءنو بءمكاف أي دائف أف يطمب فسخ الصػمح الػواقي حػيف يكػوف المػديف قػد ي
التي ترتبت عميو مف عقد الصمح الواقي وذلؾ بأف يطمب مف المحكمػة التػي أصػدرت قػرار تصػديؽ الحكػـ

فسخ عقد الصػمح الػواقي ولممحكمػة الصػالحية الكاممػة فػي فسػخ عقػد الصػمح الػواقي وىػذا لػيس مػف النظػاـ
العاـ بمعنى أنو ال يحؽ لممحكمة أف تحكـ بفسخ عقد الصػمح الػواقي مػف تمقػاء نفسػيا وانمػا اسػتناداً لطمػب
أحد الدائنيف.
والسؤاؿ ىؿ وفاة المديف الذي طمب الصمح الواقي يفسخ الصمح الواقي؟
المشرع السوري لـ يتعرض لمثؿ ىذه الحالة بينما المشرع المصري في الفقػرة ( )2مػف المػادة ()40
مػػف قػػانوف التجػػارة بػػيف أنػػو فػػي حػػاؿ وفػػاة المػػديف لممحكمػػة فسػػخ الصػػمح الػواقي فػػي ح ػاؿ تبػ يػيف ليػػا إنػػو ال
( )16المادة ( )441مف القانوف التجاري.
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ينتظػػر تنفيػػذ الصػػمح أو إتمػػاـ التنفيػػذ بينمػػا المشػػرع الفرنسػػي بػ يػيف أنػػو مجػػرد وفػػاة المػػديف ىػػو سػػبب لفسػػخ
الصمح الواقي وطمب الفسخ ىنا ال بد مف أف يقدمو أحد الدائنيف أو مف جميعيـ وعندىا ال بد مف أف تقوـ

المحكمة بدعوة الكفالء إلى الحضور أماـ المحكمة لسماع الحكـ بفسػخ الصػمح الػواقي .مػادة ( )42قػانوف
تجارة مصري.
 -4بطالن الصمح الواقي:
نصت الفقػرة ( )1مػف المػادة ( )440مػف القػانوف التجػاري السػوري رقػـ ( )33لعػاـ  2007أنػو يحػؽ
لممحكمػػة بنػػاء عمػػى طمػػب أي دائػػف يقػػدـ خػػالؿ ثػػالث سػػنوات ابتػػداء مػػف شػػير حكػػـ التصػػديؽ أف تبطػػؿ
الصمح وأف تشير إفالس الديف إذا ثبت أنو بالغ بالحيمة في تحديد الديوف المترتبة عميو أو أخفػى قسػماً ال
يستياف بو مف موجوداتو.
واإلبطاؿ وفقاً لمنص آنؼ الذكر يمكف أف يتـ إذا كاف تحديد الديوف التػي عمػى المػديف فيػر صػحيح
وقصد ىذا المديف عدـ الصحة في التحديد بوسيمة احتيالية .أو إذا أخفى المديف قسماً مف موجوداتو وكاف
ىذا القسـ جسيماً ليس قميالً وقد حدد المشرع السوري حالة إبطاؿ الصػمح الػواقي بعػد تصػديقو بيػذه الحالػة
دوف فيرىػػا إذ نػػص فػػي الفق ػرة ( )2مػػف المػػادة ( )440مػػف قػػانوف التجػػارة أنػػو ال تقبػػؿ أيػػة دعػػو أخػػر
إلبطاؿ الصمح بعد تصديقو واذا قررت المحكمة بناء عمى طمب أي دائػف إبطػاؿ حكػـ الصػمح الػواقي فءنػو
يترتب في ىذه الحالػة شػير إفػالس المػديف مباشػرة وبػراءة ذمػة الكفػالء واسػقاط التأمينػات العقاريػة والرىػوف
المنشأة في صؾ الصمح الواقي .فقرة ( )3مف المادة ( )440قانوف تجاري.
وأخي ػ اًر متػػى صػػدر حكػػـ المحكمػػة بػػالبطالف أو الفسػػخ يجػػب أف يػػتـ شػػير ذلػػؾ الحكػػـ وتسػػجيمو فػػي
السجؿ التجاري لمتاجر المديف كما أنو يجوز لممحكمة أف تقرر أيضاً نشره في الصحؼ.
 -5نصػػت الفقػرة ( )1مػػف المػػادة ( )419مػػف القػػانوف التجػػاري عمػػى أنػػو فػػي أثنػػاء إجػراءات الصػػمح
الواقي يستمر المديف قائماً بءدارة أمواؿ ويثار عمى القياـ بجميػع األعمػاؿ العاديػة المختصػة بتجارتػو تحػت
إش ارؼ المفوض وادارة القاضي المنتدب .فال تفؿ يده كما ىو األمػر فػي حالػة شػير اإلفػالس فيػو يخضػع
إلشػ ػراؼ المف ػػوض ال ػػذي يس ػػتطيع لف ػػت نظ ػػر الم ػػديف واب ػػداء النص ػػح ل ػػو كم ػػا يخط ػػر القاض ػػي المنتػ ػػدب
بمالحظاتو حتى يتخذ ما يراه الزمػاً لحمايػة الػدائنيف .كػذلؾ يمتنػع عػف المػديف طالػب الصػمح الػواقي القيػاـ
ببعض التصرفات ويقيد القياـ بالبعض اآلخر .فال يجوز لػو أف يقػدـ عمػى عمػؿ مػف أعمػاؿ التبػرع كاليبػة
والكفالة وفيرىا(.)17
17
( ) انظر القانوف التجاري :د.مصطفى كماؿ طو ود.يحيى البارودي  2001صفحة 288
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تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة:

 مف أىـ الوظائؼ المناطة بكاتب المحكمة ىي:
 .1إعالـ الدائنيف بءسـ المديف.
 .2تقييد قرار المحكمة القاضي بتصديؽ الصمح الواقي في السجؿ الصناعي .
 .3طمب الدفاتر التجارية االجبارية لممديف.

 .4إيداع تقريره الى المحكمة قبؿ موعد االجتماع المعيف لمصمح بثالثة أياـ عمى األقؿ.

الجواب الصحيح هو رقم.1 :
 مف أىـ وظائؼ المفوض ىي:
 .1شير قرار المحكمة بواسطة إعالنات تمعؽ عمى لوحة اعالنات المحكمة .
 .2نشر خالصة الحكـ في إحد الصحؼ اليومية .
 .3إعالـ الدائنيف والمديف بءسـ القاضي المنتدب .
 .4طمب الدفاتر التجارية االجبارية.

الجواب الصحيح هو رقم.4 :
 مف أىـ الشروط الالزمة إلنعقاد الصمح ومستتبعاتو ىي:
 .1موافقة جميع الدائنيف.

 .2موافقة افمبية الدائنيف سواء الذيف اشتركوا في التصويت أـ ال.
 .3موافقة افمبية الدائنيف الذيف اشتركوا في التصويت فقط.

 .4يجب أف تمثؿ افمبية الدائنيف ثمثي مجموع الديوب فير الممتازة وفير المؤمنة
برىف.

الجواب الصحيح هو رقم. 3 :
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 مف أىـ ايثار الصمح الواقي ىي:
 .1إذا لـ يقـ المديف بتنفيذ جميع االلتزاماتت المنصوص عمييا في عقد الصمح فيحؽ لكؿ
دائف بعد مالحقة الكفالء أف يطمب ابطاؿ الصمح وشير افالس المديف.

 .2إذا لـ يفـ المديف بتنفيذ جميع االلتزامات المنصوص عمييا في عقد الصمح فيحؽ لكؿ
دائف طمب فسخ الصمح وشير افالس المديف .

 .3إذا توفي المفمس فيحؽ لمورثة الغاء طمب الصمح الواقي .
 .4سحب إدارة أمواؿ المديف مف المفمس ومنعو حؽ االستمرار بالتجارة.

الجواب الصحيح هو رقم.2 :
 يتضمف عقد الصمح الواقي مايمي:

 .1وقؼ سرياف الفوائد في حؽ كؿ مف الدائنيف والمديف .
 .2سقوط حؽ طالب الصمح الواقي مف حؽ االنتخاب والترشيح .
 .3تخمي المفمس عف ادارة اموالو .
 .4منح المديف اجاالً لموفاء.

الجواب الصحيح هو رقم.2 :
 إذا قررت المحكمة بناء عمى طمب اي مف دائف ابطاؿ حكـ الصمح الواقي فأنو يترتب:
 .1عدـ تصديؽ المحكمة عمى عقد الصمح الواقي.
 .2شير افالس المديف .

 .3إعطاء المديف ميمة لتصحيح بعض الوقائع التي ذكرىا في طمبو.
 .4فسخ الصمح الواقي.

الجواب الصحيح هو رقم.2 :
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الوحدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ الثالثة
شير اإلفالس
الكممات المفتاحية:
شير اإلفبلس -الشروط الموضوعية -الشروط الشكمية -آثار شير اإلفبلس -إجراءات اإلفبلس-

وكيؿ التفميسة -القاضي المنتدب -إدارة موجودات المفمس -الدعاوى والصمح -تثبيت الديوف -االعتراض
عمى الديوف.

الممخص:
األصؿ أف يحتفظ التاجر بإدارة أموالو وأف يستقؿ بشؤونو طالما أنو قائـ بدفع ما عميو مف الديوف

في مواعيد استحقاقيا .لكنو إذا توقؼ عف الدفع وعجز عف الوفاء بديونو عندئذ وجب رفع يده عف إدارة
أموالو منعاً لو مف العبث بحقوؽ دائنيو وىذا ىو األساس الذي يقوـ عميو نظاـ اإلفبلس .فيو يعمد أوالً
إلى حماية حقوؽ الدائنيف وتحقيؽ المساواة فيما بينيـ حتى ال يستوفي البعض كؿ ديونو ويحرـ البعض

اآلخر وثانياً إلى منع المفمس مف إدارة أمواؿ حتى ال يبددىا وال يعبث بحقوؽ الدائنيف.و يشير اإلفبلس
بحكـ مف محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتيا المركز الرئيسي ألعماؿ المديف.

ويجب لشير اإلفبلس أف تتوفر –مف جية -شروط موضوعية تقضي بأف يكوف المديف المراد شير
إفبلسو تاج اًر وأف يتوقؼ عف دفع ديونو التجارية .ومف جية أخرى شرط شكمي ىو صدور حكـ قضائي

بشير اإلفبلس.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
 تعريؼ نظاـ شير اإلفبلس واجراءاتو
 تحديد شروط شير اإلفبلس واآلثار التي تترتب عميو
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األصؿ أف يحتفظ التاجر بإدارة أموالو وأف يستقؿ بشؤونو طالما أنو قائـ بدفع ما عميو مف الديوف

في مواعيد استحقاقيا .لكنو إذا توقؼ عف الدفع وعجز عف الوفاء بديونو عندئذ وجب رفع يده عف إدارة
أموالو منعاً لو مف العبث بحقوؽ دائنيو وىذا ىو األساس الذي يقوـ عميو نظاـ اإلفبلس .فيو يعمد أوالً
إلى حماية حقوؽ الدائنيف وتحقيؽ المساواة فيما بينيـ حتى ال يستوفي البعض كؿ ديونو ويحرـ البعض

اآلخر وثانياً إلى منع المفمس مف إدارة أمواؿ حتى ال يبددىا وال يعبث بحقوؽ الدائنيف.
وفكرة اإلفبلس قديمة العيد تعود في نشأتيا إلى زمف الروماف حيث أجاز ىذا التشريع امتبلؾ

الدائف لشخص المديف المتخمؼ عف وفاء ديف ثـ التصرؼ بو بالبيع أو التأجير.

ثـ فيما بعد عمد الروماف إلى تمكيف الدائنيف مف التنفيذ عف أمواؿ المديف دوف التعرض لشخصو

فجعمت أمواؿ المديف ضماناً عاماً لمدائنيف يستطيعوف التنفيذ عمييا مباشرة بمقتضى قرار مف القاضي
يولييـ حؽ وضع اليد عمييا بعد ن زعيا مف يد المديف وتولية إدارتيا إلى وكيؿ عنيـ يدعى وكيؿ التصفية

الذي يقوـ ببيعيا وبتوزيع ثمنيا عمييـ بنسبة ديف كؿ منيـ.

وفي العصور الوسطى ظيرت المدف التجارية اإليطالية كفمورنسا وجنوى وميبلنو والبندقية التي
تأثرت بقواعد اإلفبلس التي كانت معروفة في التشريع الروماني.
ثـ انتقؿ نظاـ اإلفبلس مف المدف اإليطالية إلى فرنسا وتركز في مدينة ليوف وظير أوؿ تشريع
خاص باإلفبلس في األمر الممكي الصادر عاـ .1673
أما في سورية فقد ظؿ قانوف التجارة السوري رقـ  149لعاـ  1949التي كانت أحكامو مستمدة مف

قانوف التجارة الفرنسي يطبؽ نظاـ اإلفبلس واستمر األمر كذلؾ حتى صدر قانوف التجارة السوري رقـ
( )33لعاـ 2007الذي بحث في الكتاب الرابع الصمح الواقي واإلفبلس مف المادة  413إلى المادة .610
لذلؾ فإننا سنعرض لنظاـ اإلفبلس بصورة شاممة.
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شير اإلفالس
شروط شير اإلفالس:
نصت المادة ( )443مف القانوف التجاري رقـ ( )73لعاـ  2007عمى أنو «يعتبر في حالة
اإلفبلس كؿ تاجر يتوقؼ عف دفع ديونو التجارية وكؿ تاجر ال يدعـ الثقة المالية بو إالّ بوسائؿ يظير

بجبلء أنيا غير مشروعة» .كما نصت الفقرة ( )1مف المادة ( )444بأنو «يشير اإلفبلس بحكـ مف
محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتيا المركز الرئيسي ألعماؿ المديف».
يتبيف مف نص المادتيف السابقتيف أنو يجب لشير اإلفبلس أف تتوفر –مف جية -شروط موضوعية

تقضي بأف يكوف المديف المراد شير إفبلسو تاج اًر وأف يتوقؼ عف دفع ديونو التجارية .ومف جية أخرى

شرط شكمي ىو صدور حكـ قضائي بشير اإلفبلس.

لذلؾ فإننا سنبحث فيما يمي بالشروط الموضوعية لشير اإلفبلس ثـ بالشروط الشكمية لشير
اإلفبلس وصدور الحكـ بو.
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الشروط الموضوعية لشير اإلفالس
ماىيتيا :اشترطت المادة ( )443مف القانوف التجاري لشير اإلفبلس كما بينا أعبله شرطيف
أساسييف ىما:
أ -أف يكوف المديف تاج اًر

ب -أف يكوف متوقفاً عف الدفع
وىذيف شرطيف الزميف في نفس الوقت فإذا انتفى أحدىما امتنع عمى المحكمة إصدار حكـ بشير

اإلفبلس .لذلؾ فإننا سنتناوؿ:
( )1صفة التاجر
( )2التوقؼ عف الدفع

( )3اجتماع صفة التاجر وحالة التوقؼ عف الدفع.
أ -توفر صفة التاجر:
يجب أف يكوف المديف المطموب شير إفبلسو تاج اًر وقد عرفت المادة ( )9بفقرتييا (أ و ب) مف

القانوف التجاري التجار بأنيـ األشخاص الذيف تكوف مينتيـ القياـ باألعماؿ التجارية والشركات التي يكوف

موضوعيا تجارياً .كما أف الفقرة ( )2مف المادة ( )9مف قانوف التجارة أضافت بأف « :الشركات التي

يكوف موضوعيا مدنياً ولكنيا اتخذت صفة الشركات المساىمة أو الشركات المحددة المسؤولية فتخضع
لجميع التزامات التجار المعينة في الفصميف الثاني والثالث اآلنفيف وألحكاـ الصمح الواقي واإلفبلس

المقررة في ىذا القانوف.

ومنو يتبيف أف نظاـ اإلفبلس يطبؽ عمى التجار األفراد كما يطبؽ عمى الشركات التجارية وعمى

الشركات المدنية المتخذة شكؿ الشركات المساىمة أو الشركات المحدودة المسؤولية.
 -1صفة التاجر لألفراد:

يتبيف مف نص البند  3مف الفقرة ( )1مف المادة ( )9مف القانوف التجاري أنو يشترط الكتساب صفة

التاجر تحقؽ ثبلثة شروط وىي:

أ -احتراؼ األعماؿ التجارية.
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ب -أف يمارس التجارة باسمو ولحسابو الخاص.
ج -أف تتوافر لو األىمية الواجبة الحتراؼ التجارة.
أ -احتراف األعمال التجارية:
يشترط العتبار الشخص تاج اًر أف يمارس األعماؿ التجارية عمى سبيؿ االحتراؼ ويقصد بذلؾ

األعماؿ التجارية بحكـ ماىيتيا المبينة في المادة السادسة مف قانوف التجارة والتي تشتمؿ عمى فئتيف مف

األعماؿ ىما:

 -1األعماؿ التجارية بحكـ ماىيتيا الذاتية.
()1

 -2األعماؿ التي تعد تجارية نظ اًر لصدورىا في نطاؽ المشروع

واحتراؼ التجارة عادة يتـ بأف يتخذ التاجر محبلً لو يزاوؿ فيو التجارة ويعمف عنو وقد يقوـ الشخص

باحتراؼ التجارة إلى جانب حرفة أخرى يزاوليا وتكوف لو صفة التاجر سواء أكانت الحرفة التجارية ىي

الحرفة الرئيسة أـ حرفة ثانوية بجانب الحرفة الرئيسة غير التجارية كما لو قاـ الميندس إلى جانب عممو

بمزاولة تعيدات البناء لكف يشترط أف تكوف الحرفة التجارية متميزة عف الحرفة المدنية .وال عبرة لؤلعماؿ

التجارية غير المشروعة كتجارة المخدرات فذىب القضاء إلى عدـ إعطاء المحترؼ صفة التاجر في ىذه

الحالة.

ب -أن يمارس التجارة باسمو ولحسابو الخاص:
يشترط أيضاً الكتساب صفة التاجر أف يقوـ الشخص باألعماؿ التجارية لحسابو الخاص وىو شرط

بدييي ألف التجارة تقوـ عمى االئتماف واالئتماف شخصي بطبيعتو كما أف التاجر ىو الذي يتحمؿ نتائج

ممارستو مينة التجارة ومخاطرىا .وقد يستعيف التاجر بعماؿ يعاونونو في قيامو بعممو لذلؾ فإف مدير
المح ؿ التجاري ميما بمغت أىمية نشاطو في إدارة ونجاح التجارة وكذلؾ مديروا الفروع فإنيـ ال يكتسبوف
صفة التاجر بالرغـ مف أنيـ يقوموف خبلؿ أدائيـ عمميـ بأعماؿ تجارية إال أنيـ ال يقوموف بيا لحسابيـ

وانما لحساب مف يعمموف لمصمحتو كما أنيـ ال يحصموف عمى مكاسب المحؿ التجاري وال يتحمموف في

أمواليـ الخاصة ما قد يقع مف خسائر(.)2

( )1لمزيػػد مػػف المعمومػػات حػػوؿ ىػػاتيف الفئتػػيف .انظػػر مؤلفنػػا القػػانوف التجػػاري األعمػػاؿ التجاريػػة والتجػػار والمتجػػر د.محمػػد
فاروؽ أبو الشامات – الدكتور جماؿ مكناس  2008صفحة (.)50

( )2المرجع السابؽ.
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ج -أن تتوافر لو األىمية الواجبة الحتراف التجارة:
ال يكفي الكتساب صفة التاجر أف يشتغؿ شخص باألعماؿ التجارية عمى وجو االحتراؼ باسمو

ولحسابو الخاص بؿ ال بد مف أف تتوافر لو األىمية الواجبة الحتراؼ التجارة وعمى ذلؾ فإف القاصر الذي
ال يستطيع مزاولة التجارة عمى وجو صحيح ال يمكف اكتساب صفة التاجر .واذا قاـ القاصر بمزاولة

األعماؿ التجارية فيقع تصرؼ باطبلً وال يكوف بالتالي عرضو لشير اإلفبلس بسبب االلتزامات الناشئة
عف تمؾ األعماؿ .كما أف االجتياد القضائي مستقر عمى أف الولي أو الوصي ال يكتسب بذلؾ صفة

التاجر وال يجوز بالتالي شير إفبلسو ألنو ال يزاوؿ التجارة لحسابو الخاص بؿ لحساب القاصر()3كما أف

القاصر نفسو ال يعد تاج اًر لنقص أىميتو وبالتالي ال يصح شير إفبلسو لكف إذا كاف القاصر قد حصؿ
عمى إذف مف المحكمة الشرعية في مزاولة التجارة عندىا يصبح كامؿ األىمية بالنسبة لؤلعماؿ الداخمة في

نطاؽ تجارتو وعمى قدر حاجة ىذه التجارة()4وتعد األعماؿ الصادرة عنو في النطاؽ المأذوف بو أعماال
صحيحة وبالتالي يكتسب صفة التاجر ويكوف خاضعاً ألحكاـ اإلفبلس في حاؿ توقفو عف تأدية ديونو

التجارية(.)5

أما المحجور عميو والمجنوف والمعتوه والسفيو فيـ عديمو األىمية أو ناقصوىا وال يستطيعوف مزاولة
التجارة واذا زاولوىا فتقع تصرفاتو باطمة .وبالتالي ال يجوز شير إفبلسيـ.
بسبب االلتزامات الناشئة عنيا .ويعود لكؿ ذي مصمحة التمسؾ بعدـ أىميتيـ وبطبلف تصرفاتيـ
وعدـ جواز شير إفبلسيـ.
أما المرأة المتزوجة فتممؾ األىمية البلزمة الحتراؼ التجارة وال تحتاج إلى موافقة زوجيا ألف ليا ذمة

مالية مستقمة عف ذمة زوجيا .وبالتالي تصبح خاضعة اللتزامات التجار وبالتالي لنظاـ اإلفبلس في حاؿ
عدـ وفائيا بالديوف التجارية.

وال بد مف اإلشارة إلى أف ىنالؾ فئة أخرى يحظر عمييـ مزاولة األعماؿ التجارية كموظفي الدولة
والمحاميف واألطباء إال أنيـ إذا قاموا باحتراؼ األعماؿ التجارية بجانب وظيفتيـ األصمية فإنيـ يكتسبوف

صفة التاجر وتنطبؽ عمييـ أحكاـ اإلفبلس عند االقتضاء باإلضافة إلى العقوبات التأديبية التي

يتعرضوف ليا بسبب مخالفة الحظر المفروض عمييـ(.)6

( )3محكمة النقض المصرية  1948/3/4مجمة المحاماة س 29صفحة .344
( )4المادة ( )217مف قانوف الموجبات والعقود.

( )5د .ادوار عيد األعماؿ التجارية والتجار والمؤسسة التجارية فقرة  66صفحة .163
( )6د.ادوار عيد -أحكاـ اإلفبلس وتوقؼ المصارؼ عف الدفع  1972صفحة (.)26
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أما األفراد الذيف يتعاطوف تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زىيدة بحث يعتمدوف في

الغالب عمى مساعييـ البدنية لمحصوؿ عمى أرباح قميمة لتأميف معيشتيـ أكثر مف استنادىـ إلى أرسماليـ
النقدي كالبائع الطواؼ أو البائع بالمياومة أو الذيف يقوموف بنقميات صغيرة عمى البر أو سطح الماء ال

يخضعوف لمواجبات المختصة بالدفاتر التجارية وال لقواعد الشير وال ألحكاـ اإلفبلس والصمح الواقي

المنصوص عنيا في قانوف التجارة.
المادة ( )10مف قانوف التجارة .ومنو يتبيف أف األشخاص الذيف يحترفوف تجارة صغيرة ال يخضعوف

لنظاـ اإلفبلس والصمح الواقي.
 -1إثبات صفة التاجر:

إف صفة التاجر ال تفترض فعمى مف يدعي أف المديف المطموب شير إفبلسو تاج اًر يقع عميو عبء

اإلثبات وذلؾ بكافة الطرؽ ومنيا شيادة الشيود والقرائف إذ تثبت ىذه الصفة عف طريؽ وقائع مادية تؤكد
احتراؼ التجارة .وصفة التاجر صفة قانونية ال بد لقاضي الموضوع مف أف يتحرى توافرىا ويخضع في

ذلؾ لرقابة محكمة النقض.

 -2شير إفالس الشركات:
يطبؽ نظاـ اإلفبلس عمى الشركات التجارية ألف المشرع قد أكسبيا صفة التاجر كما يطبؽ أيضاً

عمى الشركات المدنية المتخذة شكؿ الشركات المساىمة أو الشركات المحددة المسؤولية .الفقرة ( )2مف

المادة ( )9مف قانوف التجارة .وسنبحث شير إفبلس الشركات بشكؿ مفصؿ فيما بعد.
 -3شير إفالس التاجر المعتزل أو المتوفى:

تعرضت المادة ( )448مف قانوف التجارة رقـ ( )33لعاـ  2007لحالة اعتزاؿ التاجر او وفاتو بعد

توقفو عف الدفع فقضت بأنو يجوز شير إفبلس التاجر الذي اعتزؿ التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ

مف تاريخ اعتزاؿ التجارة أو مف تاريخ وفاتو إذا كاف توقفو عف الدفع سابقاً لبلعتزاؿ أو لموفاة.

ومف ىذه المادة يتبيف لنا أنو حتماً أنو يمكف شير إفبلس التاجر بعد وفاتو أو اعتزالو لكف ال بد مف

توافر شرطيف اثنيف:

األول :أف يكوف التوقؼ عف الدفع ثابتاً قبؿ الوفاة أو قبؿ االعتزاؿ.
أما بالنسبة لمتاجر المتوفي فإف إثبات توقفو عف الدفع قبؿ وفاتو يمكف إثباتيا بكافة الطرؽ.
وكذلؾ إثبات أنو كاف ال يدعـ الثقة المالية بو إال بوسائؿ يظير بجبلء أنيا غير مشروعة وذلؾ

حسب أحكاـ المادة ( )443مف القانوف التجاري.
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أما التاجر المعتزؿ فإنو عندما يشعر باضطراب أعمالو التجارية وبقرب توقفو عف الدفع فإنو يعمف

اعتزالو ويترؾ األعماؿ التجارية تفادياً لموقوع في اإلفبلس واذا ثبت ذلؾ فإف مف الممكف شير إفبلسو بؿ

إف اعتزالو يمكف اعتباره دليبلً عمى توقفو عف الدفع.

والثاني  :أف يكوف طمب اإلفبلس في خبلؿ السنة التالية لموفاة أو االعتزاؿ .وىذه المدة ىي مدة
سقوط بمعنى أنو يترتب عمى انقضائيا سقوط الحؽ في طمب شير اإلفبلس والمقصود أيضاً بميمة السنة

ىو تقديـ الدعوى ضمف ىذه المدة وليس الفصؿ في الدعوى خبلليا واال كاف المدعي مسؤوالً عف أعماؿ
خارجة عف إرادتو قد تؤدي إلى إطالة المحاكمة(.)7

كما أف الفقرة ( )2مف المادة ( )448بينت أنو يجوز لورثة التاجر المتوفي أف يطمبوا شير إفبلس
التاجر الذي توفي مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة ( )1مف نفس المادة وىي مدة سنة تبدأ مف تاريخ
االعتزاؿ أو الوفاة.

أما القانوف المدني فإنو منع ورثة التاجر المتوفي مف طمب شير إفبلسو عمى أساس أف في ذلؾ

نوعاً مف العقوؽ .وىي وجية نظر تستند إلى العرؼ القديـ في اعتبار اإلفبلس يحمؿ طابع الجريمة
والعار .بحيث ال يميؽ أف يطمبو الورثة لمورثيـ(.)8

( )7د.مصطفى كماؿ طو د.عمي البارودي القانوف التجاري  2001صفحة (.)302
( )8الفقرة ( )2مف المادة ( )494قانوف التجارة المصري والمرجع السابؽ رقـ ( )1أيضاً.
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ب -أن يتوقف المدين التاجر عن دفع ديونو التجارية:
يعرؼ قانوف التجارة رقـ ( )33لعاـ  2007التوقؼ عف الدفع فكاف ال بد إذاً لمفقو والقضاء مف
لـ ّ
تعريؼ وتحديد مفيوـ التوقؼ عف الدفع وكذلؾ تحديد الشروط التي يعتبر متحققا فييا وذلؾ نظ اًر ألىمية

ذلؾ في تطبيؽ أحكاـ اإلفبلس.

والتوقؼ عف الدفع المقصود بالمادة ( )443مف القانوف التجاري ىو الذي ينبئ عف مركز مالي
مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معيا ائتماف التاجر وتتعرض بيا حقوؽ دائنيو إلى خطر محدؽ أو

كبير االحتماؿ .أي ىو عجز التاجر عف وفاء ديونو التجارية في مواعيد استحقاقيا وىو يختمؼ عف فكرة

اإلعسار أو عدـ المبلءة الذي عرفو القانوف المدني بأنو عدـ كفاية أمواؿ المديف الحالية والمستقبمية

لموفاء بديوف مستحقة األداء .بمعنى أنو خمؿ يط أر عمى الذمة فيجعؿ أصوليا أقؿ مف خصوميا المستحقة

األداء .أما التوقؼ عف الدفع فيو عجز التاجر عف أداء ديونو التجارية في مواعيد استحقاقيا وال عبرة

لحالة المديف مف حيث العسر أو اليسر إذ قد يتوقؼ التاجر عف دفع ديونو التجارية وبالتالي يشير

إفبلسو ولو كاف غير معسر أي أف أصولو تزيد عمى خصومو .ألنو قد ال يتمكف في الحاؿ مف استيفاء

حقوقو مف الغير أو مف بيع أمبلكو لمحصوؿ عمى المبالغ النقدية البلزمة لموفاء بديونو.

والحكمة مف اشتراط التوقؼ عف الدفع دوف اشتراط اإلعسار ألجؿ شير إفبلس التاجر ىي تفادي

المشقة واإلجراءات المعقدة الطويمة التي يتطمبيا إثبات اإلعسار عف طريؽ جرد أمواؿ التاجر المديف
ومقابمة خصومو مع أصولو مما ال يأتمؼ والسرعة التي تقتضييا إجراءات اإلفبلس والحكـ بو فاكتفى

المشرع بالتحقؽ مف قياـ واقعة مادية ظاىرة وقابمة لئلثبات بسيوؿ أال وىي واقعة التوقؼ عف الدفع(.)9

ومحكمة الموضوع ىي التي تقدر حالة التوقؼ عف الدفع أي أف استخبلص الوقائع المكونة لحالة
التوقؼ عف الدفع التي تجيز شير إفبلس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الديف المطموب شير

اإلفبلس مف أجميا ىو ما تستقؿ بو محكمة الموضوع دوف معقب عمييا في ذلؾ مف محكمة النقض متى

أقامت قضائيا عمى أسباب سائغة تكفي لحممو(.)10

وباعتبار أف التوقؼ عف الدفع ىو أحد الشروط التي يتطمبيا القانوف لشير اإلفبلس لذا وجب أف

توضح محكمة الموضوع الوقائع المكونة لحالة التوقؼ عف الدفع وذلؾ حتى تستطيع محكمة النقض أف
تراقبيا في تكييفيا القانوني ليذه الوقائع باعتبارات التوقؼ عف الدفع ىو أحد الشروط التي يتطمبيا القانوف

لشير اإلفبلس .فإذا كاف الحكـ المطعوف فيو لـ يبيف األسباب التي استند إلييا في ذلؾ مما يعجز

( )9المرجع السابؽ صفحة (.)32
( )10محكمة النقض المصرية الطعف رقـ ( )975جمسة  1979/1/22صفحة (.)333
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محكمة النقض مف مراقبة تكييؼ الوقائع وانزاؿ حكـ القانوف عمييا في ىذا الخصوص فإنو يكوف مشوباً
()11

بالتقصير في التسبيب بما يستوجب نقضو

 -1الشروط الواجب توافرىا في الدين حتى يتم شير اإلفالس:
يشترط في الديف الذي يؤدي التوقؼ عف دفعو إلى شير اإلفبلس توافر عدة شروط:
أ -أف يكوف الديف تجارياً.
ب -أف يكوف الديف خالياً مف النزاع.
ج -أف يكوف الديف معيف المقدار.
د -أف يكوف الديف مستحؽ األداء.
أ -أن يكون الدين تجارياً:
وقد أكدت ىذا الشرط المادة ( )443مف القانوف التجاري إذ نصت عمى أنو «يعتبر في حالة

اإلفبلس كؿ تاجر يتوقؼ عف دفع ديونو التجارية »....وىذا الشرط بدييي إذ أف اإلفبلس نظاـ تجاري
يعتقد تطبيقو عمى التجار .وسواء أكاف الديف التجاري ناشئاً عف عقد أو عف فعؿ ضار .وعمى ذلؾ ال
يجوز شير إفبلس التاجر إذ كاف الديف الذي توقؼ عف دفعو ديف مدني.

والعبرة في تحديد صفة الديف ىي بتاريخ التوقؼ عف الدفع باعتبار ىذا التوقؼ عنص اًر الزماً لشير

اإلفبلس فإذا حصؿ تجديد ليذا الديف كأف نشأ مدنياً ثـ انقمب إلى ديف تجاري أو العكس فيعتد بالصفة

التي تكوف لو وقت الدفع( .)12واذا كاف الديف مختمطاً أي مدنياً بالنسبة ألحد الطرفيف وتجارياً بالنسبة

لآلخر فالعبرة ىي بطبيعة الديف بالنسبة لممديف فإذا كاف تجارياً بالنسبة لو اعتبر التوقؼ عف دفعو سبباً
لشير اإلفبلس إذف ال يعتد بطبيعة الديف بحد ذاتيا في تقرير التوقؼ عف الدفع بؿ بالنظر إلى شخص

المديف التاجر وعمى ىذا إذا التزـ بديف تجاري شخص غير تاجر أو أصبح تاج اًر بعد نشوء الديف فبل
يترتب عمى التوقؼ عف دفع ىذا الديف شير اإلفبلس وبالعكس إذا كاف المديف تاج اًر عند التزامو بالديف

التجاري فيجوز تقرير توقفو عف الدفع وشير إفبلسو عمى أساس ىذا الديف ولو فقد صفة التاجر بعد
نشوء الديف.

()13

( )11محكمة النقض المصرية الطعف رقـ  589جمسة  1970/2/24صفحة (.)318
( )12د.ادوار عيد أحكاـ اإلفبلس وتوقؼ المصارؼ عف الدفع  1972صفحة (.)35
( )13المرجع السابؽ.
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ب -أن يكون الدين خالياً من النزاع:
ال يكفي أف يكوف الديف تجارياً بؿ يجب أف يكوف أكيداً أي محققاً وخالياً مف النزاع .أي أنو إذا

تمت مطالبة المديف بالديف فامتنع عف وفائو مستنداً بذلؾ إلى بطبلنو أو انقضائو بااللتزاـ أو بالتقادـ أو
نازع في صحتو أو في أجؿ حمولو وجب عمى المحكمة أف تقضي برفض دعوى اإلفبلس .عمى أنو

يشترط في المنازعة مف جانب المديف أف تكوف جدية وليس مقصوداً منيا التحايؿ لكسب الوقت .كما أف

صدور الحكـ بالديف ال يجعمو خالياً مف النزاع ما لـ يصبح ىذا الحكـ مبرماً.
ج -أن يكون الدين معين المقدار:

يشترط أف يكوف الديف الذي يتوقؼ التاجر عف وفائو مبمغاً مف النقود معيف المقدار.
لذلؾ فإنو ال يجوز شير إفبلس التاجر مف أجؿ توقفو عف دفع ديف لـ يعيف مقداره كالديف الذي ال
يعرؼ مقداره إال بنتيجة تصفية الحساب أو عف خبير يحدد قيمتو مثبلً .عمى أنو إذا كاف الديف معيف
المقدار في بعضو وغير معيف في البعض اآلخر عندئذ يجوز شير اإلفبلس بالنسبة لمبعض األوؿ

المعيف المقدار والخالي مف النزاع بينما ال يجوز شير اإلفبلس في البعض اآلخر غير معيف المقدار.

د -أن يكون الدين مستحق األداء:
يجب أف يكوف الديف واجب األداء حاالً ثابتاً في ذمة المديف خالياً مف النزاع وغير مؤجؿ إلى أجؿ.

أي إذا كاف الديف مؤجبلً فالمطالبة بو بكؿ حموؿ األجؿ سابقة ألوانيا وعمى ىذا األساس ال يجوز اعتبار
التاجر في حالة توقؼ عف الدفع إذا كاف الديف مشروطاً بشرط واقؼ أو أجؿ طالما أف الشرط لـ يتحقؽ
واألجؿ لـ يحؿ .ألنو ال يجوز القوؿ بأف اإلفبلس يسقط األجؿ ألف ىذا السقوط ال يحصؿ إال بنتيجة

شير اإلفبلس.

 -2إثبات التوقف عن الدفع:
يقع عبء إثبات التوقؼ عف الدفع عمى مف يطمب شير اإلفبلس .ويجوز إثبات التوقؼ عف الدفع
يجمع طرؽ اإلثبات ألنو إثبات لوقائع مادية .ومف العبث محاولة حصر الوقائع التي تعتبر قرينة عمى

التوقؼ عف الدفع ألنيا وقائع عديدة ومتنوعة وتعتمد المحاكـ غالباً إلثبات حالة التوقؼ عف الدفع الوقائع

التالية:

أ -تحرير احتجاج ضد المديف التاجر المتناعو عف الوفاء بقيمة السند التجاري في موعد استحقاقو

شريطة التدقيؽ في أسباب امتناعو عف الدفع.
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ب -عدـ تنفيذ المديف التاجر لحكـ مبرـ يمزمو بالدفع وتوقيع حجوزات عميو وثبوت عدـ كفاية

أموالو لسداد ديوف الحاجزيف.

ج -إغبلؽ المديف التاجر لمتجره وف ارره خارج الببلد.
د -إصدار المديف التاجر إسناد مجاممة أو شيكات بدوف رصيد.
ىػ -بيع المديف التاجر لمتجره أو موجوداتو بثمف بخس.
و -اعتراؼ المديف التاجر بتوقفو عف الدفع أما اعتراؼ صريح أو ضمني.
ز -إبراـ المديف التاجر تسوية مع بعض الدائنيف.
مشيريف أف محكمة الموضوع يتوجب عمييا أف تعيف في حكميا الوقائع والظروؼ التي تشكؿ حالة

التوقؼ عف الدفع حيث أف لمحكمة النقض أف تمارس رقابتيا عف األسباب التي اعتبرتيا محكمة
الموضوع مكونة لحالة التوقؼ عف الدفع وعمى مدى تأثيرىا عمى مركز التاجر .كما تجري رقابتيا أيضاً
عمى وصؼ الديوف التي حصؿ التوقؼ عف دفعيا وما إذا كانت ديوناً تجارية ومستحقة األداء وغير

منازع عمييا كما لمحكمة النقض أيضاً أف تدقؽ في الوصؼ المعطى لموسائؿ غير المشروعة التي
اعتمدىا التاجر لدعـ الثقة المالية بو لتمديد حياتو التجارية بصورة مصطنعة.

وأخي اًر فإف فكرة التوقؼ عف الدفع ىامة لتحديد فترة الريبة وىي الفترة التي يقوـ التاجر بالتصرفات

التي يبرميا بعد التوقؼ عف الدفع وقبؿ صدور الحكـ بشير إفبلسو وىذه الفترة حاسمة إذ قد يعمد التاجر

المديف إلى تيريب أموالو إض ار اًر بدائنيو أو يعمد إلى تمييز بعض الدائنيف عف بعضيـ اآلخر إض ار اًر
بأحدىما .لذلؾ فإف المشرع يخضع ىذه التصرفات المريبة إلى البطبلف وحتى يتـ تحديد فترة الريبة ال بد
مف تحديد تاريخ التوقؼ عف الدفع وىذا أمر يعود لموقائع.
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الشروط الشكمية لشير اإلفالس وصدور الحكم بو
أ -المحكمة المختصة بشير اإلفالس:
نصت الفقرة ( )1مف المادة ( )444مف القانوف التجاري عمى ما يمي« :يشير اإلفبلس بحكـ مف
محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتيا المركز الرئيسي ألعماؿ المديف».
ويستفاد مف نص المادة المذكورة أف االختصاص بشير اإلفبلس إنما ىو لمحكمة البداية المدنية
وحدىا بصرؼ النظر عف المبمغ الذي مف أجمو رفعت دعوى اإلفبلس حيث أف اإلفبلس ىو حالة غير

قابمة لمتقدير .كما أف بعض التشريعات األجنبية كالتشريع الفرنسي مثبلً الذي أوجد التنظيـ القضائي لديو
محاكـ تجارية خاصة يعود ليا مبدئياً اختصاص النظر بدعاوى اإلفبلس .بينما ال ينص التنظيـ القضائي

السوري عمى وجود لممحاكـ التجارية.

لذلؾ فإف دعاوى اإلفبلس طبقاً ألحكاـ التشريع السوري تدخؿ في نطاؽ اختصاص المحاكـ العادية

عمى غرار الدعاوى المدنية .وحبذا لو أخذ التنظيـ القضائي السوري بإحداث محاكـ تجارية في ضوء

تطور التجارة في ىذا العصر(.)14

إذف فإف شير اإلفبلس يعود االختصاص بو إلى محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتيا
المركز الرئيسي ألعماؿ المديف المطموب شير إفبلسو.
ويعتد لتعييف المحكمة المختصة لشير اإلفبلس ليس بالموطف الذي يقيـ فيو المديف عادة طبقاً

لمقاعدة العامة في رفع الدعوى التي تجعؿ االختصاص في المواد التجارية لمحكمة المدعى عميو أو

المحكمة محؿ إبراـ العقد وتسميـ البضاعة أو لمحكمة مكاف الوفاء( .مادة  /81/مف قانوف أصوؿ
المحاكمات) بؿ بموطنو التجاري عمى أنو إذا كانت لممديف التاجر عدة متاجر تجارية فينعقد االختصاص

لممحكمة التي يوجد في دائرتيا المركز الرئيسي ألف ىذه المحكمة ىي المحكمة األكثر اطبلعاً مف

الناحية العممية لتقدير مركز التاجر المديف المالي تمييداً لمنظر في شير إفبلسو .والمركز الرئيسي لمتاجر
المديف ىو المركز الذي يقوـ فيو التاجر بإدارة أعمالو وابراـ العقود واجراء الدفوعات المتعمقة بتجارتو
ومسؾ الدفاتر التجارية وتنظيـ المحاسبة البلزمة لتجارتو أي أنو المركز القانوني لنشاط التاجر بصرؼ

النظر عف وجود مراكز أخرى فرعية.

(

14

) انظػػر مقالػة نشػػرت فػػي جريػػدة تش ػريف بتػػاريخ  2008/4/21بالعػػدد رقػػـ  ،/1060/بموضػػوع اإلصػػبلح القضػػائي فػػي
الجميورية العربية السورية ،د.محمد فاروؽ أبو الشامات.
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واختصاص محكمة المركز الرئيسي ألعماؿ المديف دوف سواىا مف المحاكـ يتعمؽ بالنظاـ العاـ فبل

يجوز االتفاؽ عمى تعديمو وينبغي عمى المحكمة مراعاتو مف تمقاء نفسيا .كما يكوف لمحكمة اإلفبلس
سمطة اتخاذ التدابير المستعجمة إذ ينتفي اختصاص القضاء المستعجؿ في ذلؾ شذوذاً عمى القواعد

العامة.

كما نصت الفقرة ( )4مف المادة ( )444مف القانوف التجاري «أف المحكمة التي شيرت اإلفبلس

تكوف ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكوف منشؤىا القواعد المختصة باإلفبلس».

أي أف المحكمة التي قضت بشير اإلفبلس تكوف مختصة بالمنازعات كافة المرتبطة باإلفبلس
والناشئة عنو سواء أكانت متعمقة بمنقوؿ أو عقار حتى ولو كانت ىذه المنازعات مف اختصاص محكمة

أخرى طبقاً لقواعد االختصاص العامة.

والحكمة مف تخويؿ محكمة اإلفبلس والية الفصؿ في المنازعات الناشئة عف اإلفبلس أف ىذه

المحكمة أقدر مف غيرىا عمى الفصؿ في ىذه المنازعات بحكـ إحاطتيا بظروؼ اإلفبلس وتصرفات

المفمس.

()15

ب -الجيات التي يجوز ليا طمب شير اإلفالس:
نصت المواد ( )447 ، 446 ، 445مف القانوف التجاري عمى أف شير اإلفبلس يجوز أف يقرر

مف قبؿ  -1 :المديف  -2الدائنيف  -3-المحكمة مف تمقاء نفسيا.
 -1شير اإلفالس بناء عمى طمب المدين:

نصت المادة ( )445مف القانوف التجاري أنو «يجوز أف ترفع الدعوى إلى المحكمة بتصريح مف

التاجر نفسو ويجب أف يقوـ بيذا التصريح في خبلؿ عشريف يوماً مف تاريخ توقفو عف الدفع تحت طائمة
إدانتو بجنحة اإلفبلس التقصيري وعميو أف يودع في الوقت نفسو ميزانية مفصمة بصدؽ عمى مطابقتيا

لحالة موجوداتو والديوف المطموبة منو».
يستنتج مف نص المادة المذكورة أعبله أف الحكـ بشير اإلفبلس يمكف أف يتـ بناء عمى طمب
التاجر المديف ويكوف ذلؾ بتصريح يقدمو إلى المحكمة الكائف بدائرتيا موطنو التجاري أي المركز

الرئيسي ألعمالو.

( )15د.مصطفى كماؿ طو ود.مراد منير فييـ القانوف التجاري -األوراؽ التجارية واإلفبلس  1984صفحة (.)316
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يتضمف أنو توقؼ عف دفع ديونو وكما يجب أف يقدـ ىذا التصريح في خبلؿ عشريف يوماً مف

تاريخ توقفو عف الدفع عمى أف يرفؽ التاجر المديف بتصريحو ىذا موازنة مفصمة ومصدؽ عمى مطابقتيا
لحالة موجوداتو والديوف المطموبة منو حتى يتسنى لممحكمة الوقوؼ عمى حقيقة مركز المديف.

والمحكمة بيذه الحالة غير ممزمة بشير اإلفبلس بؿ عمييا أوالً أف تتحقؽ مف توفر شروط اإلفبلس

قبؿ الحكـ بو ألنيا تتمتع بسمطة تقديرية وبخاصة التأكد مف كوف المديف تاجر وأنو متوقؼ فعبلً عف

الدفع  .أي أنيا إذا تحققت أف المديف مقدـ التصريح غير تاجر فإنيا تقضي برد طمب شير اإلفبلس وليا

أف تتأكد أيضاً ما إذا كاف المديف طالب التصريح ىو في الحقيقة في حالة توقؼ عف الدفع تستوجب

شير إفبلسو أـ ال.

ويجب عمى التاجر المديف المتوقؼ عف الدفع تقديـ ىذا التصريح وىو واجب قانوني مرتباً عمى

اإلخبلؿ بو اعتبار التاجر المديف المتوقؼ عف الدفع مداف بجنحة اإلفبلس التقصيري.
 -2شير اإلفالس بناء عمى طمب الدائنين:

نصت المادة ( )446مف القانوف التجاري عمى أنو « :يجوز أيضاً أف ترفع الدعوى إلى المحكمة

باستدعاء يقدمو دائف أو عدة دائنيف ويجب أال يتجاوز ميعاد الجمسة ثبلثة أياـ مف تاريخ تسجيؿ

االستدعاء وفي األحواؿ المستعجمة كما لو أغمؽ التاجر مخازنو وىرب أو أخفى قسماً ىاماً مف
موجوداتو ،يحؽ لمدائنيف مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصؿ المحكمة الدعوى في غرفة

المذاكرة بدوف دعوة الخصوـ».
ومنو يتبيف أف طمب شير إفبلس التاجر المديف مقرر لكؿ دائف وبيذا ال يشترط لشير اإلفبلس أف

يطمبو جميع الدائنيف بؿ يكفي أف يطمبو دائف واحد .كما يجوز ألي دائف أف يطمب شير إفبلس مدينة
حتى ولو كانت قيمة دينو ضئيمة .كما يجوز لدائف الدائف أف يقدـ طمب شير إفبلس التاجر المديف نيابة

عف مدينو ألنو حؽ طمب شير اإلفبلس ىو حؽ مالي ليس مف الحقوؽ المتعمقة بشخص المديف.

كما يجوز لمدائف طمب شير إفبلس مدينو التاجر سواء أكاف دائناً عادياُ أو دائناً مرتيناً أو ممتا اًز

وسواء أكاف دينو تجارياً أو مدنياً .فممدائف بديف مدني أف يطمب شير إفبلس مدينو بشرط أف يثبت أف

المديف ىو تاجر ومتوقؼ عف دفع ديونو التجارية.

كذلؾ يجوز أف يكوف ديف الدائف طالب شير اإلفبلس ديناً مؤجبلً أو معمقاً عمى شرط شريطة أف

يثبت أف المديف متوقؼ عف دفع ديونو المحققة والحالة األداء .أي أنو ال يمزـ أف يكوف الدائف طالب

شير اإلفبلس حائ اًز لسند قابؿ لمتنفيذ(.)16

( )16ادوار عيد :أحكاـ اإلفبلس وتوقؼ المصارؼ عف الدفع  1972صفحة (.)96
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وتقضي الفقرة ( )2مف المادة ( )446مف القانوف التجاري بأف ال يتجاوز ميعاد الجمسة ثبلثة أياـ

مف تاريخ تسجيؿ االستدعاء .وفي األحواؿ المستعجمة كما لو أغمؽ التاجر مخازنو وىرب أو أخفى قسماً
ىاماً مف موجوداتو يجوز لممحكمة شير اإلفبلس في غرفة المذاكرة بناء عمى عريضة يقدميا الدائف
وبدوف دعوة المديف لمحضور أماـ المحكمة.

 -3شير اإلفالس من تمقاء نفس المحكمة:
نصت المادة ( )447مف القانوف التجاري عمى أنو «لممحكمة أف تأمر باتخاذ التدابير االحتياطية

البلزمة لصيانة حقوؽ الدائنيف بناء عمى طمب النيابة العامة مف تمقاء نفسيا ،ولممحكمة عند االقتضاء أف

تشير اإلفبلس مف تمقاء نفسيا أيضاً».

يتبيف مف نص المادة المذكورة أعبله أف لممحكمة أف تمارس سمطتيا مف تمقاء ذاتيا إما:
أ -باتخاذ التدابير االحتياطية البلزمة لصيانة حقوؽ الدائنيف مثؿ وضع األختاـ عمى موجودات
وأمواؿ المديف بناء عمى معمومات تتمقاىا المحكمة مف الدائنيف أو مف النيابة العامة.
ويكوف اتخاذ مثؿ ىذه التدابير االحتياطية ذات طبيعة مؤقتة بانتظار طمب شير اإلفبلس واذا لـ

يقدـ ىذا الطمب تعيف عمى المحكمة إلغاء ىذه التدابير التي اتخذتيا.

ب -شير إفبلس التاجر المديف مف تمقاء نفس المحكمة بعد التثبت مف توقفو عف الدفع.
ويمكف لممحكمة أف تقرر شير إفبلس المديف التاجر ويتـ ذلؾ في حاؿ وجود دعوى عادية مرفوعة
أماـ المحكمة وتأكدت المحكمة مف أف المديف تاجر ومتوقؼ عف الدفع ىنا ويستحسف دعوة التاجر

المديف قبؿ شير اإلفبلس وتمكينو مف تقديـ دفاعو عمبلً بالمبادئ العامة في المحاكمة التي ال تجيز

الحكـ عمى شخص بدوف دعوتو لممحاكمة وافساح المجاؿ لو لمدفاع عف نفسو.
ج -مضمون حكم اإلفالس وطبيعتو:

نصت الفقرة ( )1مف المادة ( )449مف القانوف التجاري أنو «يجب أف يتضمف الحكـ بشير
اإلفبلس تعييف وقت التوقؼ عف الدفع».
كما نصت الفقرة ( )2مف المادة ( )465مف القانوف التجاري أنو «ويتضمف الحكـ بشير اإلفبلس

تعييف وكيؿ أو عدة وكبلء لمتفميسو».

وقد كانت المادة ( )636مف قانوف التجارة السوري الممغى رقـ  149لعاـ  1949قد نصت أنو

«تعيف المحكمة في حكميا بشير اإلفبلس أحد أعضائيا ليكوف قاضياً منتدباً».
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ومف خبلؿ ىذا النص نبلحظ أف المشرع قد اعتبر المحكمة المختصة باإلفبلس وىي -محكمة

البداية المدنية -عمى أنيا محكمة جماعية حيث استقى المشرع السوري نص ىذه المادة مف القانوف
المبناني المأخوذ عف النص الفرنسي لكنو لـ يمحظ الفرؽ بيف النظاـ القضائي في سورية وفرنسا وذلؾ ألف
محكمة البداية المدنية في سورية تتألؼ مف قاض فرد بينما محكمة البداية المدنية في فرنسا ىي محكمة

عدؿ ىذه المادة وأصبحت المادة
جماعية .غير أف المشرع السوري في قانوف التجارة السوري الجديد قد ّ
( )473مف القانوف التجاري التي تنص« :تتولى محكمة البداية المدنية في مكاف صدور الحكـ بشير
اإلفبلس الوظائؼ التي أوكميا ىذا القانوف إلى كؿ مف القاضي المنتدب والمحكمة ،وليا أف تعيد

بوظائؼ القاضي المنتدب أو بعضيا إلى إحدى محاكـ الصمح في منطقتيا أما عندما يوكؿ القانوف إلى

المحكمة إقرار ق اررات القاضي المنتدب أو النظر في االعتراضات المقدمة عمييا فالمحكمة المقصودة
بيذا الصدد ىي محكمة االستئناؼ التي تتبع ليا محكمة البداية التي أصدرت الق اررات المذكورة».
كما نصت المادة ( )474عمى أنو « :يكمؼ القاضي المنتدب عمى وجو خاص مف أف يعجؿ

ويراقب أعماؿ التفميسة وادارتيا .وعميو أف يرفع إلى المحكمة تقري اًر عف جميع المنازعات التي تنشأ عف

التفميسة وتكوف داخمة في اختصاص المحكمة».

إذف فإف حكـ شير اإلفبلس يتضمف إضافة إلى إثبات شروط اإلفبلس وىي توافر صفة التاجر
لممديف وحالة التوقؼ عف الدفع – شير حالة اإلفبلس -تعييف تاريخ التوقؼ عف الدفع -تعييف وكيؿ أو

عدة وكبلء لمتفميسة -إعطاء القاضي المنتدب سمطة رقابة أعماليا وادارتيا .وسنبحث ىنا بتعييف تاريخ
التوقؼ عف الدفع ألىميتو أما بقية العناصر التي يتضمنيا الحكـ فسنعود إلى بحثيا بالتفصيؿ فيما بعد.
أ -تعيين تاريخ التوقف عن الدفع:
نستنتج مف أحكاـ الفقرة ( )1مف المادة ( )449المشار إلييا أعبله أنو يجب أف يتضمف الحكـ

بشير اإلفبلس «تعييف وقت التوقؼ عف الدفع» .لكف إذا لـ يتوافر لدى المحكمة أدلة كافية لتعيينو فإف
الرأي يتجو إلى اعتبار تاريخ صدور ىذا الحكـ نفسو ىو تاريخ التوقؼ عف الدفع.
وىنا تتمتع المحكمة بسمطة تقديرية واسعة في تعييف تاريخ التوقؼ عف الدفع .عمى أف ىذه السمطة

التقديرية الواسعة قد قيدتيا الفقرة ( )4مف المادة ( )449مف القانوف التجاري بأنو ال يمكف إرجاع تاريخ
التوقؼ عف الدفع إلى أكثر مف ثمانية عشرة شي اًر قبؿ الحكـ بشير اإلفبلس.
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ب -طبيعة حكم اإلفالس:
لحكـ اإلفبلس طبيعة خاصة تختمؼ عف بقية األحكاـ القضائية األخرى في طبيعتو وذلؾ مف حيث

أف حكـ اإلفبلس ىو منشئ لوضع جديد لو آثار قانونية تختمؼ عف اآلثار لبقية األحكاـ األخرى .كما أف
لو حجية مطمقة عمى خبلؼ األحكاـ األخرى.
 -1الحجية المطمقة لحكم اإلفالس:
وفقاً لمقواعد العامة في القانوف المدني فإف األحكاـ الصادرة عف المحاكـ ال تسري عمى مف لـ يكف

طرفاً فييا إال أف ىذه القاعدة ال تنطبؽ عمى الحكـ الصادر بإشيار اإلفبلس إذ أنو يعتبر حجة عمى
جميع الدائنيف سواء أكانوا ممثميف في الدعوى أـ غير ممثميف حيث أف األحكاـ األخرى الصادرة عف
المحاكـ فإنيا تتمتع عادة بحجية نسبية قاصرة عمى الخصوـ في الدعوى ،بينما فإف حكـ شير اإلفبلس

يتمتع بحجية مطمقة تسرى عمى الكافة سواء مف كاف طرفاً في الدعوى أـ لـ يكف وعمى ذلؾ فإف حكـ

شير اإلفبلس ينتج آثاره في مواجية المفمس كما في مواجية الدائنيف وغيرىـ مف أصحاب العبلقة.

وىذه الحجية المطمقة لحكـ شير اإلفبلس ىي التي تفسر اىتماـ المشرع في إعبلـ الكافة بصدوره

عبر نشره في المحكمة والصحؼ كما سنرى .كما تفسر جواز الطعف فيو مف قبؿ أشخاص ليسوا طرفاً

فيو إنما تتحقؽ ليـ مصمحة في ىذا الطعف.

والصفة المطمقة لحكـ شير اإلفبلس ال تقتصر عمى األشخاص بؿ تمتد إلى األمواؿ أيضاً.
إذ يعتبر حكـ شير اإلفبلس شامبلً جميع أمواؿ المفمس سواء أكانت أمواؿ تتعمؽ بتجارتو أـ

الخارجة عنيا حتى فإنيا تشمؿ األمواؿ المستقبمية التي ستؤوؿ إليو الحقاً خبلؿ إجراءات التفميسة عف

طريؽ اإلرث مثبلً.

()17

 -2األثر المنشئ لحكم اإلفالس:
طبقاً لمقواعد العامة فإف األحكاـ الصادرة عف المحاكـ تكوف كاشفة لمحقوؽ ولؤلوضاع القانونية

وتقرر ثبوتيا ألصحابيا .أما حكـ شير اإلفبلس فيخرج عف ىذه القواعد العامة ألنو ينشئ حالة جديدة

وآثار قانونية لـ تكف سابقاً وال تبتدئ إال مف تاريخ صدوره ونتيجة لذلؾ يرتب حكـ شير اإلفبلس آثار
تتعمؽ بشخص المديف مف جية وبأموالو مف جية أخرى .فتسقط عف المفمس بعض الحقوؽ السياسية
والمينية وال سبيؿ أمامو الستعادة ىذه الحقوؽ إال باتباع إجراءات رد االعتبار .كما أف يد المفمس تفؿ
عف إدارة أموالو والتصرؼ بيا .أما فيما يتعمؽ بالدائنيف فإنو يترتب عمى حكـ شير اإلفبلس انتظاـ ىؤالء

( )17د.ادوار عيد أحكاـ اإلفبلس وتوقؼ المصارؼ عف الدفع  1972صفحة (.)126
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الدائنيف في ىيئة تسمى جماعة الدائنيف كذلؾ وضع جميع أمواؿ المفمس تحت يد القضاء تمييداً
لتصفيتيا الجماعية وكذلؾ سقوط آجاؿ الديوف.
د -نشر حكم اإلفالس وتنفيذه:
سبؽ أف بينا أف حكـ شير اإلفبلس يتمتع بحجية مطمقة تسري عمى الكافة سواء مف كاف طرفاً في

الدعوى أـ لـ يكف وبناء عمى ذلؾ فإف حكـ شير اإلفبلس ينتج آثاره في مواجية المفمس كما في مواجية

الدائنيف وغيرىـ مف أصحاب العبلقة .لذلؾ فإف المشرع اىتـ بإعبلـ الكافة بصدور حكـ شير اإلفبلس

عبر نشرة في المحكمة والصحؼ .لذلؾ نصت المادة ( )450مف القانوف التجاري أنو «يجب أف يمصؽ
الحكـ بشير اإلفبلس واألحكاـ القاضية بتبديؿ تاريخ التوقؼ عف الدفع خبلؿ خمسة أياـ مف صدورىا

بواسطة وكبلء التفميسة في ردىة المحكمة التي أصدرتيا وفي أقرب مركز لمبورصة وسوؽ األوراؽ المالية
وعمى باب مؤسسة المفمس التجارية كما يجب أيضاً أف تنشر خبلصتيا خبلؿ الميعاد نفسو في إحدى
الصحؼ اليومية .كما يجب أف يتـ ىذا النشر في المكاف الذي شير فيو اإلفبلس وفي سائر األماكف

التي يكوف لممفمس فييا مؤسسات تجارية .كما ويجب في الوقت نفسو أف تسجؿ ىذه األحكاـ في سجؿ
المتجر وأف تبمغ إلى النيابة العامة بواسطة الكاتب».
كما نصت الفقرة ( )2مف المادة ( )444مف القانوف التجاري أف حكـ شير اإلفبلس يكوف معجؿ
النفاذ وذلؾ لممحافظة عمى أمواؿ المفمس ومنعو مف التصرؼ بيا حماية لحقوؽ الدائنيف وتشمؿ ىذه

اإلجراءات اتخاذ التدابير االحتياطية كوضع األختاـ عمى أمواؿ المفمس ومنع المديف مف التصرؼ بأموالو
أما التدابير األخرى التي تيدؼ إلى بيع أمواؿ المفمس وتوزيع ثمنيا عمى الدائنيف فبل يجوز القياـ بيا إال

بعد أف يكتسب حكـ شير اإلفبلس مدة القضية المقضية.
ه -طرق الطعن في حكم شير اإلفالس وفي المواد اإلفالسية:
نصت الفقرة ( )1مف المادة ( )451مف القانوف التجاري عمى أنو «تقبؿ ىذه األحكاـ جميع طرؽ

المراجعة ما لـ يكف في ىذا القانوف نص مخالؼ» .كما نصت الفقرة ( )2مف نفس المادة.
«وتقبؿ الطرؽ المذكورة في جميع األحكاـ التي تصدر في المواد اإلفبلسية».

عمى أف تبدأ المواعيد القانونية لطرؽ المراجعة مف اليوـ الذي يمي صدور الحكـ أما المواعيد

المختصة باألحكاـ الخاضعة لمعامبلت اإللصاؽ ونشر الخبلصة في الصحؼ اليومية فتبدأ مف اليوـ
الذي يمي إتماـ ىذه المعامبلت.
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يتض ح مف النصوص آنفة الذكر أف حكـ شير اإلفبلس وسائر األحكاـ الصادرة في مواد اإلفبلس

تقبؿ الطعف مف قبؿ صاحب المصمحة أي الشخص المتضرر مف ىذه األحكاـ وذلؾ بالطرؽ العادية
وىي االستئناؼ واعادة المحاكمة والنقض واعتراض الغير المواد ( )272-266مف قانوف أصوؿ

المحاكمات الصادر بالمرسوـ التشريعي رقـ ( )84تاريخ .1953/9/28

عمى أنو يجب أف تشير إلى أنو في حاؿ لجوء المفمس إلى أي طريؽ مف طرؽ المراجعة فإف ذلؾ

ليس لو أثر موقؼ لحكـ شير اإلفبلس (الفقرة ( )4مف المادة ( )451مف القانوف التجاري
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اآلثار المباشرة لمحكم بشير اإلفالس
تنشأ عف صدور الحكـ بشير اإلفبلس آثار عديدة منيا ما يتعمؽ بالمديف المفمس ومنيا ما يتعمؽ

بالدائنيف أو بغيرىـ مف أصحاب الحقوؽ وسنبحث بيا تباعاً:
أ -آثار اإلفالس بالنسبة إلى المدين المفمس:

 -1يدرج اسـ التاجر الذي تـ شير إفبلسو ولـ يستعيد اعتباره في جدوؿ يمصؽ عمى باب كؿ

محكمة وفي لوحة إعبلنات سوؽ األوراؽ المالية والبورصة .الفقرة ( )1مف المادة ( )452مف القانوف
التجاري.
أما إذا كاف التاجر متوفى وقت شير إفبلسو فبل يدرج اسمو في الجدوؿ المذكور أعبله لكف يشطب
اسمو بعد وفاتو بستة أشير الفقرتيف ( 2و  )3مف المادة ( )452قانوف تجاري.
ويستيدؼ ذلؾ معاقبة المفمس باطبلع الكافة عمى شير إفبلسو وما يترتب عمى ذلؾ مف مساس

بسمعتو فضبلً عف حماية الغير مف التعامؿ مع المفمس.
 -2سقوط الحقوق السياسية والمينية:

نصت المادة ( )453مف القانوف التجاري عمى أنو «تسقط حقوؽ المفمس السياسية بشير إفبلسو وال

يجوز لو أف يكوف ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المينية وال أف يقوـ بوظيفة أو بميمة

عامة».

يتضح مف ىذه المادة أف المفمس يحرـ مف حؽ االنتخاب ومف حؽ الترشيح لعضوية المجالس

السياسية كمجمس الشعب وكذلؾ المجالس المينية مثؿ غرؼ التجارة والصناعة كما يحرـ أيضاً مف حؽ

التعييف في وظائؼ الدولة واإلدارات والمؤسسات العامة ومف القياـ بأي ميمة عامة.
 -3تخمي المفمس لوكالء التفميسة عن إدارة جميع أموالو:

ينشأ عف حكـ اإلفبلس رفع يد المفمس مف تاريخ ىذا الحكـ عف إدارة جميع أموالو وكذلؾ عف إدارة
األمواؿ التي يمكف أف يحرزىا خبلؿ مدة اإلفبلس .وتشمؿ ىذه األمواؿ -المنقوؿ والعقار وكذلؾ جميع
األمواؿ التي ىي متصمة بتجارتو أو كانت غير متصمة بتجارتو ألف حالة اإلفبلس ال تقبؿ التجزئة .كما

أنيا تتناوؿ األمواؿ التي قد تؤوؿ إلى المفمس عف طريؽ اإلرث أو الوصية.
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كما أنو ال يجوز لممفمس عمى الخصوص أف يبيع شيئاً مف أموالو .وال يحؽ لو القياـ بوفاء أو قبض

إال إذا كاف الوفاء عف حسف نية لسند تجاري .كما ال يمكنو مف أف يتعاقد وال أف يخاصـ أماـ القضاء إال
بصفة متدخؿ في الدعاوى التي يخاصـ فييا وكبلء التفميسة .عمى أنو يستطيع القياـ بجميع األعماؿ

االحتياطية لصيانة حقوقو( .المادة ( )454قانوف تجاري.

يمكف أف نستنتج مف ىذه المادة أف رفع يد المفمس عف إدارة جميع أموالو يتـ بقوة القانوف مف تاريخ

صدور حكـ شير اإلفبلس ويحؿ وكيؿ التفميسة محمو في إدارة ىذه األمواؿ وال حاجة إلى أف يشار إلى

ذلؾ في الحكـ الصادر بشير اإلفبلس .ويظؿ رفع يد المفمس عف أموالو قائماً ما بقيت التفميسة قائمة وال
يزوؿ رفع اليد إال بانتياء التفميسة أو باالتحاد.

ورفع يد المفمس عف أموالو يعتبر بمثابة منع مف التصرؼ بأموالو لمصمحة الدائنيف وينتج عف ذلؾ
أف المفمس يظؿ مالكاً ألموالو وأف ممكية ىذه األمواؿ تنتقؿ رأساً مف المفمس إلى المشتري مباشرة.
عمى أف الفقرة ( )1مف المادة ( )455مف قانوف التجارة بينت أف ال يشمؿ التخمي –أي رفع يد

المفمس عف أموالو -الحقوؽ التي ال تختص إال بشخص المفمس أو بصفة رب أسرة أو الحقوؽ التي
تتناوؿ مصمحة أدبية محضة .كالزواج والطبلؽ والوالية عمى أمواؿ أوالده القصر وكذلؾ كالتعويضات

التي يحكـ بيا لممفمس عف ضرر أدبي لحقو مف الغير.

كما أف الفقرة ( )3مف المادة ( )455بينت أيضاً أنو ال يشمؿ التخمي عف األمواؿ التي نص القانوف

عمى عدـ قابميتيا لمحجز وال األرباح التي يمكف أف يحرزىا المفمس بنشاطو أو صناعتو وذلؾ عمى قدر

ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفمس إلعالة نفسو وأسرتو مثؿ الثياب والمأكوالت البلزمة

لممديف وعائمتو وبعض اآلالت والكتب الضرورية لممارسة مينتو كما نصت الفقرة ( )3مف المادة ()454

مف القانوف التجاري أف المفمس ال يمكنو أف يتعاقد وال أف يخاصـ أماـ القضاء إال بصفة متدخؿ في
الدعاوى التي يخاصـ فييا وكبلء التفميسة .ومف نص الفقرة المشار إلييا أعبله يتبيف أف المفمس ممنوع

مف التقاضي بشأف أموالو التي رفعت يده عنيا ال فرؽ في ذلؾ بيف أف يكوف مدعياً أو مدعى عميو.
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ب -آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنين وغيرىم من ذوي الحقوق:
يترتب عمى ذلؾ اآلثار التالية وذلؾ استناداً لنص المادة  /456/مف القانوف التجاري.
 -1وقف الدعاوى واإلجراءات الفردية:
فقرة ( :)1يترتب عمى الحكـ بشير اإلفبلس إيقاؼ حقوؽ الدائنيف العادييف أو الحائزيف المتياز عاـ
في المداعاة الفردية.
فقرة ( :) 2تنحصر الخصومة بعد صدور ىذا الحكـ في وكبلء التفميسة مف غير تفريؽ بيف الديوف
التجارية والديوف المدنية.
يتضح مف نص المادة ( )456أنو منذ صدور الحكـ بشير اإلفبلس يقؼ حؽ الدائنيف في مباشرة

الدعاوى واإلجراءات الفردية ضد المديف ويحؿ محمو وكيؿ التفميسة – الذي يمثؿ كتمة الدائنيف العادييف-
في مباشرة الدعاوى واإلجراءات الجماعية .أي أنو ال يبقى لكؿ مف الدائنيف مف أجؿ الحصوؿ عمى

الوفاء بحقوقو سوى التقدـ إلى وكيؿ التفميسة بيذه الحقوؽ.

وىذا خبلفاً لما عميو نظاـ اإلعسار الذي ال يحوؿ دوف حؽ الدائنيف في اتخاذ إجراءات فردية ضد

المديف.

وأف الحكمة مف منع الدائنيف العادييف في مباشرة الدعاوى واإلجراءات الفردية ضد المديف منذ
صدور حكـ شير اإلفبلس ىو تحقيؽ المساواة بيف الدائنيف حتى ال يتسابقوف في مقاضاة المفمس والتنفيذ

عمى أموالو فيتقدـ بعضيـ عمى البعض اآلخر بغير وجو حؽ .لذلؾ فإنو يحصر حؽ المقاضاة واتخاذ
اإلجراءات البلزمة بوكيؿ التفميسة الذي يقوـ نيابة عف الدائنيف العادييف باإلجراءات المطموبة لتصفية

أمواؿ المفمس وتوزيع ثمنيا عمى جميع الدائنيف العادييف بالمساواة فيما بينيـ.

كما ال يحؽ لمدائنيف العادييف متابعة الدعاوى واإلجراءات في حاؿ مباشرتيا قبؿ صدور حكـ
اإلفبلس.
ويمنع الدائنوف العاديوف مف متابعة الدعاوى واإلجراءات سواء أكانت ديونيـ تجارية أـ ديوناً مدنية

وسواء أكانت ىذه الدعاوى تتعمؽ بمنقوؿ أـ بعقار.

آخذيف بعيف االعتبار أف مجرد رفع الدعوى بشير اإلفبلس ال يرتب عميو وقؼ الدعاوى

واإلجراءات الضرورية بؿ ال بد مف صدور حكـ بشير اإلفبلس.
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 -2وقف سريان الفوائد:
نصت المادة ( )457مف القانوف التجاري أنو «يتوقؼ الحكـ بشير اإلفبلس بالنسبة إلى كتمة

الدائنيف فقط سرياف فوائد الديوف غير المؤمنة بتأميف عيني والتي ال يمكف المطالبة بيا إال مف أصؿ
األمواؿ الناتجة عف بيع األمواؿ المقدمة تأميناً.
يتبيف مف نص المادة آنفة الذكر أف صدور حكـ بشير اإلفبلس يترتب عميو وقؼ سرياف فوائد
الديوف المستحقة عمى المفمس وذلؾ سواء أكانت ىذه الفوائد اتفاقية أو قانونية بحيث ال يحؽ لمدائف

الدخوؿ في التفميسة إال بأصؿ الديف وبالفوائد المستحقة حتى تاريخ شير اإلفبلس.

وتيدؼ ىذه المادة إلى تيسير إجراءات التصفية والرغبة في تحقيؽ المساواة بيف الدائنيف حتى ال
يستفيد الدائنوف أصحاب الديوف المنتجة لمفوائد مف بطئ إجراءات التفميسة عمى حساب الباقيف.
كما يتبيف مف نص المادة السابقة أف سرياف الفوائد ال يقؼ إال بالنسبة لمدائنيف فقط ومف ثـ تستمر
الفوائد في السرياف بالنسبة لممديف عمى أنو يمكف مطالبتو بيا بعد انتياء التفميسة وأسفرت التصفية عف
وجود فائض مف الماؿ مف الوفاء بجميع الديوف إذ يحؽ لمدائنيف أف يستوفوا حقوقيـ مف ىذا الفائض ألف

القانوف قد اشترط لرد اعتبار المفمس أف يكوف قد أوفى بجميع ديونو أصبلً مع الفوائد والنفقات سنداً

ألحكاـ الفقرة ( )1مف المادة ( )595مف القانوف التجاري.

كما يتبيف مف نص المادة السابقة أف الديوف العادية ىي التي يقؼ سرياف فوائدىا إما الديوف
المضمونة بامتياز أو برىف فتستمر في إنتاج الفوائد رغـ شير اإلفبلس عمى أف فوائد ىذه الديوف ال
يجوز استيفائيا إال مف أصؿ األمواؿ الناتجة عف بيع األمواؿ المقدمة تأميناً.
 -3سقوط آجال الديون:
نصت المادة ( )458مف القانوف التجاري عمى أنو «يسقط الحكـ بشير اإلفبلس آجاؿ الديوف
المترتبة في ذمة المفمس وال يشمؿ ىذا السقوط شركاؤه في االلتزاـ عمى أف يستفيد مف سقوط األجؿ دائنوه

الحائزوف عمى تأميف .ولحاممي اسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أف يبرزوىا حاالً في التفميسة كما
جاء باب الصمح الواقي».

إف الحكمة مف استحقاؽ الديوف المؤجمة فو اًر وبمجرد الحكـ بشير اإلفبلس ىو أف منح األجؿ مبني

عمى ثقة الدائف بمدينو وأساسو يسار المديف وقدرتو عمى وفاء الديف في مواعيد استحقاقو .فإذا أفمس
المديف انيارت ىذه الثقة فبل يكوف ىنالؾ محؿ لؤلجؿ الممنوح لو.
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كما يتبيف مف المادة السابقة أف سقوط األجؿ قاصر عمى الديوف التي عمى المفمس ومف ثـ ال

يسقط أجؿ الديوف التي لممفمس عمى الغير وأف سقوط األجؿ يشمؿ جميع ديوف المفمس سواء أكانت ىذه
الديوف عادية أو مضمونة برىف أو امتياز.
كما يتبيف أيضاً أف أجؿ الديوف المترتبة عمى ذمة المفمس ال تسقط إال بالنسبة لممفمس نفسو دوف

شركاؤه في االلتزاـ.

وما داـ األجؿ ال يسقط إال تجاه المفمس وحده فإف ىذا السقوط ال يرد بالنسبة لؤلشخاص الممتزميف

معو كالمدينيف المتضامنيف مع المفمس أو كفبلئو .والعمة في ذلؾ أف مبرر سقوط األجؿ بالنسبة لممفمس

ال ينطبؽ عمييـ وال يمزموف مف ثـ بالوفاء إال عند حموؿ األجؿ(.)18

كما نصت الفقرة ( )4مف المادة ( )458مف القانوف التجاري أنو لحاممي إسناد القرض ذات المكافأة
حاالت في التفميسة كما جاء في باب الصمح الوافي.
عند الوفاء أف يبرزوىا
ً
أي أنو إذا كانت القيمة االسمية لسند القرض ( )500ؿ.س واستوفت الشركة عند االكتتاب مف

المكتتب مبمغ ( )490ؿ.س وعند االستحقاؽ تدفع الشركة لحامؿ سند القرض قيمتو االسمية أي مبمغ
()500ؿ.س والفرؽ بيف القيمة االسمية والقيمة التي استوفتيا الشركة مف المكتتب يسمى بمكافأة وفاء.
ومف ىذا يتأكد مف مضموف المادة ( )439التي تنص :إف أصحاب إسناد القرض المشترط ليا أداء
مكافأة عند الوفاء ال يقتصروف عمى المطالبة بسعر اإلصدار بؿ يضيفوف إليو الجزء الذي استحقوه مف

المكافأة عف المدة المنقضية.

 -4التأمين الجبري لصالح كتمة الدائنين:
نصت المادة ( )459مف القانوف التجاري عمى أنو «إذا كاف لممفمس حقوؽ عينية أو فكرية أو
تجارية خاضعة لمتسجيؿ في سجؿ خاص وجب عمى وكبلء التفميسة تسجيؿ حكـ شير اإلفبلس في
السجؿ المذكور .كما يسجؿ الحكـ بشير اإلفبلس في السجؿ العقاري بواسطة وكبلء التفميسة وينشئ ىذا

التسجيؿ مف تاريخ وقوعو تأميناً جبرياً لصالح كتمة الدائنيف.
يتبيف مف نص المادة السابقة أف المشرع ييدؼ إلى تعزيز ضماف حقوؽ كتمة الدائنيف عمى أمواؿ

المفمس بجعؿ العقارات الداخمة ضمنيا محممة بتأميف جبري لمصمحة كتمة الدائنيف.

عمى أف ىذا التأميف الجبري ال ينشأ عف مجرد صدور حكـ اإلفبلس بؿ يشترط ألجؿ نشوئو قيد

ىذا الحكـ في السجؿ الخاص المذكور أعبله .ويعتبر ناشئاً مف تاريخ ىذا القيد.

( )18د.ادوار عيد :أحكاـ اإلفبلس وتوقؼ المصارؼ عف الدفع  1972صفحة (.)354
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وتظير فائدة ىذا التأميف بشكؿ واضح في حاؿ انتياء التفميسة بالصمح إذ يكوف لمدائنيف

المتصالحيف حؽ استيفاء أنصبتيـ المقررة في الصمح مف ثمف عقارات المديف باألولوية عمى الدائنيف
الجدد الذيف تعامموا مع المفمس بعد الصمح.
 -5عدم نفاذ بعض تصرفات المدين حيال كتمة الدائنين:
نصت المادة ( )460مف القانوف التجاري عمى ما يمي:
 -1أف التصرفات التالية ال تكوف نافذة حياؿ كتمة الدائنيف إذا قاـ بيا المديف بعد تاريخ توقفو عف

الدفع كما عينتو المحكمة أو خبلؿ العشريف يوماً السابقة ليذا التاريخ:

أ -التصرفات والتفرغات المفقرة الضارة بالدائنيف باستثناء اليدايا الصغيرة التي تجيزىا المحكمة.
ب -وفاء الديوف قبؿ استحقاقيا ميما كاف شكؿ وقوعو.
ج -وفاء ديوف نقدية مستحقة بغير نقود أو بإسناد سحب أو إسناد ألمر أو حوالت وبوجو عاـ كؿ
وفاء بمؤونة.
د -إنشاء تأميف عيني عمى أمواؿ المديف تأميناً لديف سابؽ.
 -2إذا حصؿ الوفاء بمقابؿ بشكؿ التفرغ عف عقار فبل يكوف لبطبلنو أثر إال تجاه الدائف الذي
تعاقد مع المفمس ،وال يمس البطبلف حقوؽ مف تمقوا حقيـ مف ذلؾ الدائف مقابؿ بدؿ بشرط أف يكونوا

حسني النيبة.

مف ما تقدـ نستطيع أف نستنتج أف المشرع خشي مف قياـ المديف بعد أف يشعر بحرج مركزه المالي

يبدد أموالو ذات اليميف وذات اليسار كأف يقوـ ببعض التصرفات التي تضر بمصمحة الدائنيف أو وفاء
أف ّ
ديف لـ يحؿ أجؿ أو أف يمجأ إلى رىف عقار مف عقاراتو أو منقوؿ مف منقوالتو إض ار اًر بكتمة الدائنيف وال
يخفى م ا في ىذه التصرفات مف اإلخبلؿ بمبدأ المساواة بيف الدائنيف وىو الدعامة التي يرتكز عمييا

اإلفبلس.

لذلؾ فقد اعتبر المشرع أف مثؿ ىذه التصرفات التي تصدر عف المديف بعد تاريخ توقفو عف الدفع

أو خبلؿ العشريف يوماً السابقة ليذا التاريخ باطمة بقوة القانوف ومعنى ىذا أنو يتعيف عمى القاضي الحكـ
بيا وجوباً متى ثبت أنو ترتب عمييا إلحاؽ الضرر بكتمة الدائنيف.

كما أف المادة ( )461مف القانوف التجاري اعتبرت أف كؿ وفاء لديوف مستحقة يقوـ بو المديف وكؿ

تصرؼ يجريو بعوض بعد توقفو عف الدفع وقبؿ الحكـ بشير اإلفبلس يجوز الحكـ بعدـ نفاذىا حياؿ
كمفة الدائنيف.
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إف الفترة الواقعة بيف توقؼ المديف عف الدفع والتي تحددىا المحكمة وبيف صدور الحكـ بشير

اإلفبلس تسمى ىذه الفترة بفترة الريبة .لذلؾ فقد أعطى المشرع لممحكمة جواز الحكـ بعدـ نفاذىا حياؿ
كتمة الدائنيف وذلؾ حرصاً منو عمى مصمحة كتمة الدائنيف لذلؾ فقد أجاز المشرع في حاؿ عدـ نفاذ ىذه
األعماؿ عند االقتضاء إقامة دعوى االسترداد الفقرة ( )1مف المادة ( )462مف القانوف التجاري.

وقد اشترط المشرع لقياـ دعوى االسترداد أف يكوف الشخص الذي يطمب منو الرد كاف عالماً وقت

إصدار سند السحب أو الشيؾ بتوقؼ المديف عف الدفع كما ال يجوز أف تقاـ دعوى االسترداد إال عمى

الشخص الذي أعطي السند أو الشيؾ لحسابو كما حرص المشرع عمى مصمحة الدائنيف أيضاً في حاؿ
إجراء قيد رىف أو تأميف بعد تسجيؿ الحكـ بشير اإلفبلس يعتبر ىذا التسجيؿ وىذا القيد غير نافذ تجاه

كتمة الدائنيف كما أجاز المشرع الحكـ بعدـ نفاذ القيود المتخذة بعد التوقؼ عف الدفع أو خبلؿ العشريف
يوماً التي سبقتو إذا مضى أكثر مف خمسة عشر يوماً بيف تاريخ إنشاء الرىوف أو التأميف وتاريخ القيد إذا

كاف التأخير قد أضر بالدائنيف .فقرة ( )2مادة ( )463قانوف تجاري عمى أف دعاوى عدـ النفاذ في

تصرفات المديف الواردة في المواد ( )463 ،462 ، 460مف ىذا القانوف تسقط بالتقادـ بمرور ثمانية

عشر شي اًر مف يوـ شير اإلفبلس مادة ( )464مف القانوف التجاري .وىو تقادـ قصير حرصاً مف المشرع
عمى استقرار المعامبلت.
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إجراءات اإلفالس
بعد صدور الحكـ بشير اإلفبلس وما يترتب عميو مف رفع يد المفمس عف إدارة أموالو تبدأ
اإلجراءات ومنيا أف يعيد بإدارة أمواؿ المفمس إلى وكيؿ مأجور يدعى وكيؿ التفميسة ،فقرة (  )1مف المادة
(  )465مف القانوف التجاري ،وذلؾ حتى يصؿ الدائنوف إلى الحؿ المناسب لمتفميسة إما بالصمح مع
المفمس أو باالتحاد .فإذا لـ يحصؿ مع المفمس وأصبح الدائنوف في حالة اتحاد .يقوـ وكيؿ التفميسة
ويسمى عندئذ وكيؿ االتحاد ببيع أمواؿ المفمس وتوزيع الثمف عمى الدائنيف كؿ بحسب نصيبو.
أ  -تعيين وكيل التفميسة وعزلو:
 - 1تعيين وكيل التفميسة
ت عيف ا لمحكمة في حكـ شير ا إلف بلس وكي بلً أ و عدة وكبلء لمتفميسة .عمى أنو يمكف في أي وقت
أف يزاد عدد الوكبلء إلى ثبلثة وعمى أف تحدد نفقاتيـ ومرتباتيـ بقرار مف القاضي المنتدب ويمكف
االعتراض عمى تحديد النفقات والمرتبات إذ يحؽ لممديف ولمدائنيف أف يعترضوا عمى قرار تحديد النفقات
في ميعاد ثمانية أياـ وتفصؿ المحكمة االعتراض في غرفة المذاكرة .المادة  465/ؽ.ت ويعتبر وكيؿ
التفميسة العنصر األساسي ؼ مباشرة إجراءات التفميسة لذلؾ يجب أف يحسف اختيار ىذا الوكيؿ عمى أنو
ال يجوز أف يعيف وكيبلً لمتفميسة قريب أ و مصاىر لممفمس لغاي ة الدرج ة الراب عة بما فيي ا ىذه الدرج ة (مادة
 ) 467قانوف تجاري .عمى أنو إذا اقتضت الحاؿ أف يضاؼ أو يبدؿ وكيؿ أو عدة وكبلء لمتفميسة فيراجع
القاضي المنتدب المحكمة وىي تتولى أمر التعييف مادة ( ) 468قانوف تجاري ويجوز أخي اًر وفي أي وقت
تعييف مراقب أو مراقباف مف الدائنيف يرشحوف أنفسيـ ليذه الميمة ويتـ ذلؾ بقرار مف القاضي المنتدب
واذا تعدد وكبلء التفميسة فيعمموف مجتمعي ف عمى أنو يحؽ لمقاضي المنتدب أف يعطي وكيبلً منيـ أ و عدة
وكبلء اذناً خا لصاً في القياـ عمى انفراد ببعض ا ألعماؿ اإلدارية وفي ىذه ا لحالة يكوف الوكبلء المأذ وف
ليـ مسؤوليف وحدىـ مادة (  )469قانوف تجاري.
 -2عزل وكيل التفميسة:
يحؽ لمقاضي المنتدب بناء عمى الشكوى المقدمة إليو مف المفمس أو مف الدائنيف أو مف تمقاء نفسو
أف يقترح عزؿ وكيؿ أ و وكبلء التفميسة حسب الحاؿ .واذا طمب المفمس أو الدائنوف مف القاضي المنتدب
ولـ يفصؿ في ىذا الطمب في ميعاد وثمانية أياـ فيمكف رفعيا إلى محكمة االستئناؼ عندئذ تسمح محكمة
االستئناؼ في غ رفة المذاك ةر تقرير القاضي المنتد ب واي ضاحات الوكبلء وتصدر حك ميا في جم سة عمنية
مادة ( )471عمى أنو ال يجوز الطعف في األحكاـ المتعمقة بتعييف وكيؿ التفميسة أو عزلو .مادة ( )472
قانوف تجاري.
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ب -المركز القانوني لوكيل التفميسة ووظائفو:
يقوـ وكيؿ التفميسة كممثؿ لممفمس ولكتمة الدائنيف معاً وىو ممثؿ قانوني المفوض تعينو إلى القضاء
لمعاونتو في القياـ بما تقتضيو التغمب لمصمحة المفمس والدائنيف معاً وذلؾ بعد أف رفعت يد المفمس عف
إدارة أموالو كما يمتنع عمى أي مف أعضاء كتمة الدائنيف القياـ بإجراءات التنفيذ الفردية ضد المفمس وال
يبقى ألي مف الدائنيف ألجؿ الحصوؿ عمى الوفاء بحقوقو سوى التقدـ في التفميسة ليذه الحقوؽ .والحكمة
مف ذلؾ كما أشرنا سابقاً ىي تحقيؽ المساواة بيف الدائنيف وذلؾ لمنع التسابؽ الذي قد يقدـ عميو بعضيـ
لمتنفيذ ع مى أمواؿ المديف واقتضاء حقوقيـ كاممة دوف الباقيف الذيف قد ال يحصموف فيما بعد عمى أي
وفاء أو يحصموف عمى الوفاء بجزء مف حقوقيـ فقط.
لذلؾ ال يعتبر وكيؿ التفميسة في مركز الوكيؿ المعيف بمقتضى عقد وكالة .كما ال يعتبر موظفاً
عاماً كما أنو ال يعتبر تاج اًر ولو قاـ بحكـ وظيفتو بأعماؿ تجارية أو باستغبلؿ محؿ تجاري ألنو يقوـ
بذلؾ لحساب التفميسة ال لحسابو الخاص.
إال أنو يمكف أف تترتب عمى وكيؿ التفميسة مسؤولية تعاقدية وذلؾ عندما ينشأ ضرر لممفمس أو
لكتمة الدائنيف بسبب أخطاء يرتكبيا أثناء قيامو بوظيفتو أو بسبب سوء إدارة األمواؿ المكمؼ بيا كما لو
أىمؿ المطالعة بديف مستحؽ لممفمس في ذمة الغير وذلؾ بسبب التقادـ أو بسبب تأخره عف تقديـ طعف
في الموعد المقرر لو.
وتقدر مسؤولية وكيؿ التفميسة في ىذه األحواؿ في ضوء القواعد التي تحكـ مسؤولية الوكيؿ تجاه
موكمو وىي مسؤولية صارمة بسبب أف ىذه الوكالة ممنوحة لو لقاء أجر.
ويقوـ وكيؿ التفميسة بجمع األعماؿ االحتياطية التي تحفظ حقوؽ كتمة الدائنيف مثؿ طمب وضع
األختاـ عمى أمواؿ المفمس واعداد الموازنة إذا كاف المفمس لـ يقدميا.
وكذلؾ نشر حكـ اإلفبلس.
كذلؾ فإف وكيؿ التفميسة يقوـ بإدارة أمواؿ المفمس تمييداً لموصوؿ بالتفميسة إلى الحؿ المناسب مثؿ
تحصيؿ ديوف المفمس وتمثيمو أماـ القضاء والطعف في تصرفات المفمس واالشتراؾ في إجراءات تحقيؽ
الديوف المترتبة عمى المفمس واالستمرار في استثمار عمؿ تجارة المفمس.
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ج -وظائف القاضي المنتدب:
 المحكمة مشرفة عمى إدارة التفميسة:
القاعدة العامة أنو يعود اإلشراؼ عمى إدارة التفميسة لممحكمة التي أشيرت اإلفبلس .ونظ اًر ألف
شير اإلفبلس بحكـ الفقرة ( )1مف المادة ( )444مف القانوف التجاري يتـ بحكـ مف محكمة البداية
المدنية التي يوجد في منطقتيا المركز الرئيسي ألعماؿ المديف .وحيث أف محكمة البداية المدنية في
سورية مؤلفة مف قاض فرد لذلؾ فإف ىذه المحكمة تقوـ بوظائؼ القاضي المنتدب فقرة ( )2مادة ()416
قانوف تجاري.
كذلؾ أشارت الفقرة ( )1مف المادة ( )473قانوف تجاري أنو «تتولى محكمة البداية المدنية في
مكاف صدور الحكـ بشير اإلفبلس الوظائؼ التي أوكميا ىذا القانوف إلى كؿ مف القاضي المنتدب
والمحكمة.
وليذه المحكمة أف تعيد بوظائؼ القاضي المنتدب أو بعضيا إلى إحدى محاكـ الصمح في
منطقتيا.
فقرة ( )2مف المادة ( )473قانوف تجاري.
 وظائؼ القاضي المنتدب:
إف وظائؼ القاضي المنتدب عديدة ومتنوعة وىي عمى وجو الخصوص أف يعجؿ ويراقب أعماؿ
التفميسة وادارتيا الفقرة ( )1مف المادة ( )474قانوف تجاري.
كذلؾ يقوـ القاضي المنتدب بدعوة الدائنيف إلى االجتماع ويرأس ىذه االجتماعات.
واقتراح عزؿ وكيؿ التفميسة فقرة ( )474( )1قانوف تجاري واإلذف لوكيؿ التفميسة في القياـ عمى
انفراد ببعض األعماؿ اإلدارية وفي ىذه الحالة يكوف ىذا الوكيؿ مسؤوالً لوحده عف األعماؿ التي يقوـ بيا
فقرة ( )2مادة ( )469قانوف تجاري.
كما يجوز لمقاضي المنتدب أف يعيف في أي وقت مراقب أو مراقباف مف الدائنيف يرشحوف أنفسيـ
ليذه الميمة مادة ( )466قانوف تجاري.
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كما يقوـ القاضي المنتدب بتحديد نفقات ومرتبات وكبلء التفميسة فقرة ( )4مادة ( )465قانوف
تجاري كما يقوـ القاضي المنتدب بفصؿ أي اعتراض عمى بعض أعماؿ وكبلء التفميسة إذا وقع اعتراض
وذلؾ في خبلؿ ثبلثة أياـ ويكوف ق ارره معجؿ النفاذ (الفقرتيف ( )2، 1مف المادة ( )470قانوف تجاري.
كما أنو عمى القاضي المنتدب أف يرفع إلى المحكمة تقري اًر عف جميع المنازعات التي تنشأ عف
التفميسة وتكوف داخمة في اختصاص المحكمة فقرة ( )2مف المادة ( )474قانوف تجاري.
 طرؽ الطعف في ق اررات القاضي المنتدب:
قررات القاضي المنتدب تودع في
أما فيما يتعمؽ بطرؽ الطعف في ق اررات القاضي المنتدب فإف ا
ديواف المحكمة حاؿ صدورىا (فقرة ( )1مادة ( )475قانوف تجاري وتكوف ىذه الق اررات عمى كؿ حاؿ
قابمة العتراض كؿ ذي مصمحة أماـ محكمة االستئناؼ فقرة ( )2مادة ( )475قانوف تجاري.
وفي ىذه الحاؿ يجوز لمحكمة االستئناؼ أيضاً أف تنظر فييا مف تمقاء نفسيا .فقرة ( )3مادة
( )475قانوف تجاري ويقدـ االعتراض في شكؿ تصريح بسيط إلى ديواف المحكمة في ميعاد خمسة أياـ
مف تاريخ القرار وعمى المحكمة أف تفصمو في ميعاد ثمانية أياـ بقرار ال يقبؿ الطعف (فقرة ( )4مادة
( )475قانوف تجاري.
د -إدارة موجودات المفمس:
نصت المادة ( )477مف القانوف التجاري عمى أنو عمى المحكمة أف تأمر في حكميا في شير
اإلفبلس بوضع األختاـ ويحؽ ليا في كؿ وقت أف تأمر بإخطار المفمس عمى الحضور وبتوقيفو وعمى
كؿ حاؿ ال يجوز لممفمس أف يبدؿ موطنو بدوف إذف القاضي المنتدب واذا رأى القاضي المنتدب أنو
يمكف جرد موجودات المفمس في يوـ واحد فبل توضع األختاـ بؿ يشرع حاالً في تنظيـ الجرد ويقوـ
القاضي المنتدب بوضع األختاـ ولو أف ينيب في ذلؾ قاضي الصمح في المنطقة التي يجري فييا ىذا
التدبير.
وىذا يعني انو حتى يتـ حصر أمواؿ المفمس فإنو يتطمب مف المحكمة وضع األختاـ عمييا منعاً
مف تيريبيا إض ار اًر بحقوؽ الدائنيف.
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ويتـ وضع األختاـ عمى المتاجر والمخازف والمكاتب والصناديؽ واالضبارات والدفاتر واألوراؽ
ومنقوالت المفمس وأشيائو فقرة ( )1مف المادة ( )478مف القانوف التجاري .لكف إذا لـ يتـ وضع األختاـ
قبؿ تعييف وكبلء التفميسة فعمى ىؤالء أف يطمبوا وضعيا.
عمى أنو يستثنى مف وضع األختاـ عمى األشياء التالية الثياب والممبوسات واألثاث واألمتعة
الضرورية لممفمس وألسرتو وذلؾ بناء عمى أمر مف القاضي المنتدب مف تمقاء نفسو بناء عمى طمب
وكبلء التفميسة .فقرة ( )1مادة ( )480قانوف تجاري كما يحؽ لمقاضي المنتدب أف يجيز أيضاً عدـ
وضع األختاـ عمى األشياء القابمة ليبلؾ قريب أو لنقص عاجؿ في قيمتيا وكذلؾ األشياء الصالحة
الستثمار المتجر إذا كاف ال يمكف توقيؼ ىذا االستثمار ببل ضرر يمحؽ بالدائنيف.
عمى أف تدوف ىذه األشياء مع بياف قيمتيا في قائمة جرد يصفيا وكبلء التفميسة بحضور القاضي
المنتدب وينظـ محضر بذلؾ ،فقرة ( )3وفقرة ( )4مف المادة ( )480قانوف تجاري.
أ -الجرد :في خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ وضع األختاـ أو مف تاريخ صدور الحكـ بشير اإلفبلس
إذا كاف ىذا التدبير قد جرى قبؿ صدوره يطمب وكيؿ التفميسة رفع األختاـ لمشروع في جرد أمواؿ المفمس
بحضوره أو بعد دعوتو حسب األصوؿ مادة ( )488قانوف تجاري.
عمى أنو إذا تـ شير إفبلس تاجر بعد وفاتو أو توفي التاجر بعد شير إفبلسو فيحؽ لورثتو أف
يحضروا بأنفسيـ أو ينيبوا عنيـ مف يمثميـ لمقياـ مقاـ المفمس بتنظيـ الميزانية وبسائر إجراءات اإلفبلس
مادة ( )487قانوف تجاري .أي أنو وجب إجراء الجرد بحضور الورثة أو بعد دعوتيـ لمحضور.
ينظـ وكبلء التفميسة قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب عمى نسختيف أصميتيف ويوقع القاضي
عمييما وتودع إحدى ىاتيف النسختيف ديواف المحكمة خبلؿ أربع وعشريف ساعة وتبقى النسخة األخرى
في أيدي وكبلء التفميسة.
ويحؽ لوكبلء التفميسة أف يستعينوا بمف يشاؤوف في تنظيـ قائمة الجرد وفي تقدير قيمة األشياء.
وتجري مقابمة لؤلشياء التي أعفيت مف وضع األختاـ أو التي استخرجت مف بيف األشياء المختومة
ووضعت ليا قائمة جرد وقدرت قيمتيا كما تقدـ بيانو مادة ( )489قانوف تجاري.
أما إذا تـ شير اإلفبلس بعد وفاة المفمس ولـ تكف قائمة الجرد قد نظمت قبؿ شيره فيشرع حاالً في
تنظيميا وعمى الصورة المبينة في المادة ( )489قانوف تجاري وذلؾ بحضور الورثة أو بعد دعوتيـ
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حسب األصوؿ ،ويجري األمر عمى ىذه الصورة أيضاً إذا توفي المفمس قبؿ افتتاح قائمة الجرد .مادة
( )490قانوف تجاري.
كما يجب عمى وكبلء التفميسة في كؿ تفميسة أف يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خبلؿ خمسة
عشر يوماً مف تاريخ استبلـ مياميـ تقري اًر أو حساباً إجمالياً عف حالة اإلفبلس الظاىرة وعف ظروفيا
وأسبابيا األساسية واألوصاؼ التي يظير أنيا تتصؼ بيا وعمى القاضي المنتدب أف يحيؿ ببل إبطاء
ذلؾ التقرير إلى النيابة العامة مع مبلحظاتو واذا لـ يرفع إليو التقرير في الميعاد المذكور فعميو أف يعمـ
النيابة العامة بأسباب التأخير .مادة ( )491قانوف تجاري.
وفي ىذه المناسبة يحؽ لقضاة النيابة أف ينتقموا إلى موطف المفمس لموقوؼ عمى تنظيـ قائمة الجرد
وليـ في كؿ وقت أف يطمبوا إيداعيـ جميع المعامبلت والدفاتر واألوراؽ المختصة بالتفميسة مادة ()492
قانوف تجاري.
وبعد االنتياء مف قائمة الجرد تسمـ البضائع والنقود واسناد الديف المترتبة لممفمس والدفاتر واألو ارؽ
وأثاث المديف أمتعتو إلى وكبلء التفميسة ،فيوقعوف عمى استبلميـ إياىا في ذيؿ قائمة الجرد مادة ()493
قانوف تجاري.
ب -األعمال التي يقوم بيا وكيل التفميسة:
وتنحصر وظيفة وكيؿ التفميسة بعد تسمـ أمواؿ المفمس في المحافظة عمى ىذه األمواؿ ويجب عميو
مف حيف استبلـ ميامو أف يقوـ بجميع األعماؿ البلزمة لصيانة حقوؽ المفمس تجاه دائنيو .وعميو أيضاً
أف يطمب قيد الرىوف والتأمينات عمى عقارات مديني المفمس إذا لـ يكف المفمس قد طمبو ويجري وكيؿ
التفميسة القيد باسـ كتمة الدائنيف ويضـ إلى طمبو شيادة تثبت تعيينو .كما يجب عميو أف يطمب إجراء قيد
بالتأميف الجبري المختص بكتمة الدائنيف مادة ( )494قانوف تجاري.
ومف األعماؿ البلزمة لصيانة حقوؽ المفمس تجاه مدينيو قطع التقادـ بالنسبة لمديوف التي لممفمس
عمى الغير وتوقيع الحجز االحتياطي عمى مديني المفمس وتحرير االحتجاج لعدـ الدفع والطعف باألحكاـ
الصادرة بحؽ المفمس.
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ج -تحصيل الديون:
يجب عمى وكيؿ التفميسة أف يقوـ بتحصيؿ الديوف التي لممفمس عمى الغير تحت إشراؼ القاضي
المنتدب مادة ( )495مف القانوف التجاري.
ومتى يتمكف وكيؿ التفميسة مف تحصيؿ الديوف فإنو يجب أف يستخرج مف األشياء المختومة األسناد
التجا رية ذات االستحقاؽ القريب أو التي تستمزـ إجراءات احتياطية وتسمـ إلى وكيؿ التفميسة .أما الديوف
األخرى فيمكف لوكيؿ التفميسة استيفائيا مقابؿ سند إيصاؿ يوقع مف قبمو إشعا اًر باالستبلـ.
د -بيع المنقوالت:
يحؽ لمقاضي المنتدب بعد سماع أقواؿ المفمس أو بعد دعوتو حسب األصوؿ أف يأذف لوكبلء
التفميسة في بيع األشياء المنقولة والبضائع ويقرر إجراء ىذا البيع إما بالتراضي واما بالمزاد العمني
بواسطة دائرة التنفيذ الفقرتيف (  )2 ،1مف المادة ( )496قانوف تجاري ألنو قد يكوف بيع ىذه المنقوالت
أو البضائع أم اًر ضرورياً إذا كانت المنقوالت قابمة لمتمؼ أو لمحصوؿ عمى الماؿ البلزـ لمتابعة أعماؿ
التفميسة .وكما أسمفنا فإنو ال يحؽ لوكيؿ التفميسة بيع ىذه المنقوالت أو البضائع إال بعد استئذاف القاضي
المنتدب.
واال كاف البيع باطبلً.
ىـ -بيع العقارات:
يحؽ لمقاضي المنتدب بعد سماع المفمس واستطبلع رأي المراقبيف إف وجدوا أف يأذف لوكبلء
التفميسة عمى وجو استثنائي في بيع العقارات ال سيما العقارات التي ال تمزـ الستثمار المتجر وفقاً
لئلجراءات المعنية فيما يمي لمبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنيف .فقرة ( )3مف المادة ( )496مف
القانوف التجاري.
حـ -إيداع النقود الناتجة عن البيوع:
ال يجوز أف تظؿ النقود الناتجة عف البيوع وعف جميع التحصيبلت تحت يد وكيؿ التفميسة خشبة
ضياعيا أو تبديدىا بؿ يجب أف تسمـ حاالً النقود الناتجة عف البيوع وعف التحصيبلت إلى المصرؼ
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المجاز لو قبوؿ ودائع الدولة دوف حسـ المبالغ التي يقررىا القاضي المنتدب لمنفقات والمصاريؼ .ويجب
أف يثبت وكيؿ التفميسة لمقاضي المنتدب حصوؿ ىذا اإليداع في ميعاد ثبلثة أياـ مف تاريخ القبض .واذا
تأخر وكيؿ التفميسة عف إيداع ىذه النقود في المصرؼ أو بعضيا وجبت عميو فائدة المبمغ الذي لـ
يودعو.
وال يجوز استرجاع المبالغ التي أودعيا وكيؿ التفميسة وال المبالغ التي أودعيا أشخاص آخروف
لحساب التفميسة إالّ بقرار مف القاضي المنتدب واذا كاف ىناؾ اعتراض فعمى الوكيؿ أف يحصؿ مقدماً
عمى قرار برفعو .فقرة ( )4مف المادة ( )497قانوف تجاري.
ويجوز لمقاضي المنتدب أف يأمر بإجراء الدفع مف المصرؼ مباشرة ليد دائني التفميسة وفقاً لجدوؿ
توزيع ينظمو وكيؿ التفميسة ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه فقرة ( )5مف المادة ( )497قانوف تجاري.

ه -الدعاوى القضائية والصمح:
جميع الدعاوى واإلجراءات القضائية المتعمقة بأمواؿ التفميسة يجب أف ترفع أو توجو إلى وكيؿ
التفميسة بصفتو ممثبلً لممفمس ولكتمة الدائنيف في آف واحد.
ولتفادي أي نزاع محتمؿ يحؽ لوكيؿ التفميسة بعد استئذاف القاضي المنتدب وبعد دعوة المفمس
حسب األصوؿ أف يصالح في كؿ نزاع يتعمؽ بكتمة الدائنيف بما فيو الحقوؽ والدعاوى العقارية فقرة ()1
مف المادة ( )498قانوف تجاري.
واذا كاف موضوع المصالحة غير معيف القيمة أو كانت قيمتو تزيد عمى خمسيف ألؼ ليرة سورية
فتخضع المصالحة لتصديؽ المحكمة .فقرة ( )2مف المادة ( )498قانوف تجاري.
ويدعى المفمس لحضور معاممة التصديؽ ويكوف لو في كؿ حاؿ حؽ االعتراض عمييا ويكفي
اعتراضو لمنع عقد المصالحة إذا كاف موضوعيا أمواالً عقارية .فقرة ( )3مف المادة ( )498قانوف
تجاري.
عمى أنو ال يحؽ لوكيؿ التفميسة إجراء أي تنازؿ أو عدوؿ أو رضوخ إال بالطريقة نفسيا فقرة ()4
مف المادة ( )498مف القانوف التجاري.
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و -تثبيت الديون المترتبة عمى المفمس:
بعد تحديد أمواؿ المفمس ينبغي تحديد الديوف المترتبة عميو لمتحقؽ مف صحتيا وجديتيا حتى يتـ
استبعاد ما كاف منيا صورياً أو إذا كاف ىنالؾ سبب مف أسباب البطبلف أو التقادـ.
لذلؾ فإننا سنبحث في تقديـ الديوف ومف يخضع ليا ثـ في إجراءات التقديـ ومواعيده وآثار ىذا
التقديـ وتحقيؽ الديوف واالعتراض عمييا وأخي اًر التأخر في التقديـ.
أ -من يخضع لمتقديم.
يستفاد مف نص الفقرة ( )1مف المادة ( )499مف قانوف التجارة أف الدائنيف يستطيعوف بمجرد
صدور حكـ شير اإلفبلس أف يسمموا وكبلء التفميسة أسنادىـ مع جدوؿ بيا وبالمبالغ المطموبة سواء
أكانت ديونيـ مدنية أو تجارية وسواء أكانت ثابتة بسند عادي أو بسند رسمي أو بحكـ صادر بحؽ
المفمس قبؿ شير إفبلسو واكتسب ىذا الحكـ الدرجة القطعية.
كما يستطيع الدائنوف أصحاب حقوؽ االمتياز العامة ذلؾ أف ىذه الديوف ال تخوؿ أصحابيا مباشرة
اإلجراءات الفردية بؿ ليـ حؽ األولوية في التوزيع بالنسبة لمدائنيف العادييف أي أنيـ يفقدوف بشير
اإلفبلس حقيـ في اتخاذ إجراءات فردية عند المديف فميس أماميـ لمحصوؿ عمى الوفاء إال التقدـ في
التفميسة بحقوقيـ.
أما الدائنوف المرتينوف أو أصحاب حقوؽ االمتياز الخاص عمى منقوؿ أو عقار فبل يمتزموف بتقديـ
ديونيـ في التفميسة وال يخضعوف إلجراءات التحقيؽ .أما إذا وجد ىؤالء الدائنوف أف األمواؿ الضامنة
لحقوقيـ ال تكفي لتسديدىا عندىا تكوف ليـ مصمحة في تقديـ ديونيـ إلى وكيؿ التفميسة.
ىذا وال تخضع إلجراءات التقديـ والتحقيؽ اإلسناد التي أصدرتيا شركة تجارية عمى وجو قانوني
مادة ( )508مف القانوف التجاري.
ب -إجراءات التقديم ومواعيده:
يجب عمى الدائنيف بمجرد صدور الحكـ بشير اإلفبلس أف يسمموا وكبلء التفميسة إسنادىـ مرفقة
مع جدوؿ بيا وبالمبالغ المطموبة موقعاً عمييا مف الدائف أو وكيمو ويضـ إليو تفويض الوكيؿ وعمى وكبلء
التفميسة أف تعطي كؿ دائف إيصاالً باستبلـ ممؼ األوراؽ المبرزة .عمى أنو يمكف إرساؿ ىذا الممؼ إلى
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وكبلء التفميسة بكتاب مضموف مع عمـ بالوصوؿ .وبعد انعقاد ىيئة المصالحة يعيد وكبلء التفميسة
األوراؽ التي سممت إلييـ وال يكونوف مسؤوليف عف اإلسناد إال لمدة سنة مف تاريخ انعقاد ىذه الييئة .مادة
( )499قانوف تجاري.
عمى أنو إذا لـ يبرز الدائنوف الذيف قيدت أسماؤىـ في الميزانية إسناد ديونيـ في ثمانية األياـ التي
تمي الحكـ بشير اإلفبلس عندىا يجب عمى وكبلء التفميسة أف يبمغوا في نياية ىذا الميعاد بواسطة النشر
في الصحؼ اليومية أو بكتاب مف وكبلء التفميسة أنو يجب عمى الدائنيف تسميـ إسنادىـ مع الجدوؿ
التفصيمي إلى وكبلء التفميسة في ميعاد خمسة عشر يوماً مف تاريخ النشر ويحدد ىذا الميعاد لمدائنيف
المقيميف خارج األراضي السورية وفقاً لمقواعد المقررة في قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أال يتجاوز
التمديد ثبلثيف يوماً.

ج -آثار التقديم:
يعتبر التقديـ بالديف بحكـ المطالبة بو وىو يماثؿ المطالبة القضائية إذ أنو ينتيي بصدور قرار مف
القاضي المنتدب بشؤوف الديف فيترتب عميو قطع التقادـ كما يترتب عميو سرياف الفوائد في مواجية
المفمس بحيث يمكف طالبة المفمس بيذه الفوائد بعد انتياء التفميسة ومف فائض األمواؿ التي يعود لممفمس
بعد الوفاء بالديوف كافة.
كما يترتب عمى التقديـ حؽ الدائف في االشتراؾ في إجراءات تحقؽ الديوف والمنازعة في ديوف
اآلخريف وفي التصويت عمى الصمح وفي التوزيع الذي يتـ في حاؿ عدـ حصوؿ الصمح.
د -تحقيق الديون:
يجري تحقيؽ الديوف بواسطة وكبلء التفميسة وبمعاونة المراقبيف إف وجدوا مع االحتفاظ بموافقة
القاضي المنتدب وبحضور المفمس أو بعد دعوتو حسب األصوؿ .وال ينص القانوف عمى وجوب حضور
الدائنيف إجراءات التحقيؽ ومناقشة الديوف في مواجية المفمس ووكيؿ التفميسة لكف إذا عارض وكبلء
التفميسة في صحة الديف كمو أو بعضو فيترتب عمى وكبلء التفميسة إببلغ األمر إلى الدائف بكتاب
مضموف ويعطى الدائف عشرة أياـ لتقديـ إيضاحات خطية أو شفيية مادة ( )501مف القانوف التجاري.
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وعمى أثر االنتياء مف تحقيؽ الديوف خبلؿ ثبلثة أشير عمى األكثر مف تاريخ الحكـ بشير
اإلفبلس يودع وكبلء التفميسة ديواف المحكمة بياناً بالديوف التي قاموا بتحقيقيا مع ذكر القرار الذي اتخذه
القاضي المنتدب بناء عمى اقتراحيـ فيما يختص بكؿ منيا .وعمى الكاتب أف يعمـ الدائنيف عمى الفور
بإيداع ىذا البياف بواسطة النشر في الصحؼ ويرسؿ إلييـ عبلوة عمى ذلؾ كتاباً يبيف فيو لكؿ منيـ
المبمغ المقيد لو في البياف .وفي أحواؿ استثنائية جداً يمكف تجاوز الميعاد –وىو ثبلثة أشير -بمقتضى
قرار مف القاضي المنتدب (مادة  )502قانوف تجاري.

ز -االعتراض عمى الديون
أ -من لو حق االعتراض:
بعد صدور قرار مف القاضي المنتدب بشأف كؿ ديف جرى التقديـ بو وتحقيقو مف قبؿ وكبلء
التفميسة إما بقبوؿ ىذا الديف أو رفضو كمياً أو جزئياً .عندىا يحؽ لكؿ دائف أثبت دينو أو أدرج اسمو في
الميزانية أف يبدي خبلؿ ثمانية أياـ اعتراضو عمى القرار الذي قضى برفض دينو أو بتخفيض قيمتو
بنفسو أو بواسطة وكيؿ ويودعو ديواف المحكمة .كما يحؽ ليذا الدائف االعتراض عمى القرار الذي قبؿ
الديف المقدـ مف دائف آخر .فقرة ( )1مادة ( )503قانوف تجاري.
كما يحؽ لممفمس أيضاً حؽ االعتراض نفسو .فقرة ( )2مف المادة ( )503قانوف تجاري.
ويبلحظ أف قانوف التجارة لـ يذكر وكبلء التفميسة في عداد األشخاص الذيف ليـ حؽ االعتراض
عمى أساس أف وكبلء التفميسة يمثموف الدائنوف والمفمس وقد أعطى القانوف لكؿ منيما حؽ االعتراض أي
أف الرأي السائد أف لوكبلء التفميسة حؽ االعتراض عمى قرار القاضي المنتدب في الحالة التي يتخذ فييا
ىذا القاضي ق ار اًر بشأف أحد الديوف خبلفاً القتراحيـ .وبعد انقضاء الميعاد المبيف أعبله وبناء عمى
اقتراحات وكبلء التفميسة ومع االحتفاظ بالمطالب واالعتراضات المعروضة عمى المحكمة يضع القاضي
المنتدب نيائياً بياف الديوف وينفذ وكبلء التفميسة ق ارره بتوقيعيـ تصريحاً يبيف فيو أسماء الدائنيف وصفاتيـ
وقبوليـ بصفة الديف وقيمتو.

57

فقرة ( )3مف المادة ( )503مف القانوف التجاري .بعد ذلؾ تحاؿ الديوف المعترض عمييا بواسطة
الكاتب إلى محكمة البداية المدنية لتنظر فييا بجمسة تعقد خبلؿ ثبلثيف يوماً مف تاريخ النشر المذكور في
المادة ( )502مف قانوف التجارة وتفصؿ فييا بناء عمى تقرير القاضي المنتدب .ويبمغ موعد الجمسة إلى
الفريقيف بواسطة كتاب مضموف يرسمو الكاتب قبؿ الجمسة بثبلثة أياـ عمى األقؿ .مادة ( )504قانوف
تجاري.
ب -إجراءات االعتراض:
 -1إذا تـ االعتراض عمى أحد الديوف يحاؿ الديف المعترض عميو بواسطة الكاتب إلى محكمة
البداية المدنية لننظر فييا بجمسة تعقد خبلؿ ثبلثيف يوماً مف تاريخ النشر المذكور في المادة ( )502مف
قانوف التجارة وتفصؿ فيو بناء عمى تقرير القاضي المنتدب .ويبمغ موعد الجمسة إلى الفريقيف بواسطة
كتاب مضموف يرسمو الكاتب قبؿ الجمسة بثبلثة أياـ عمى األقؿ مادة ( )504مف قانوف التجارة.
يحوؿ إلى محكمة البداية المدنية
ولقد أوضح المشرع السوري بشكؿ واضح وصريح أف االعتراض ّ
بينما ترى أف المشرع المبناني واستناداً إلى أحكاـ المادة ( )552مف قانوف التجارة المبناني قد بيف أف
المحكمة المختصة لمنظر في االعتراض عمى الديوف ىي المحكمة التجارية.
إلى أف التنظيـ القضائي المبناني كما ىو الحاؿ في التنظيـ القضائي السوري ال يتضمف وجود
محاكـ تجارية .لذلؾ ال بد مف تحديد قصد المشرع المبناني لممحكمة التجارية الواردة في المادة ()552
قانوف تجاري لبناني.
عممياً نجد أف المحكمة التي أصدرت حكميا بشير اإلفبلس ىي المحكمة المختصة لمنظر في
االعتراضات المقدمة وذلؾ حتى يتـ فصؿ ىذا االعتراض بأسرع وقت ممكف .والمحكمة ىنا ىي المحكمة
البداية المدنية .كما أنو يحؽ ليذه المحكمة أف تقرر مؤقتاً وجوب قبوؿ الدائف في المناقشات مف أجؿ
مبمغ يعينو القرار نفسو وال يكوف ىذا القرار قاببلً ألي طريؽ مف طرؽ الطعف مادة ( )505قانوف تجاري
سوري.
واذا كاف النزاع ال يتناوؿ إال حؽ الدائف العيني التبعي فإف الدائف يقبؿ في مناقشة التفميسة كدائف
عادي .مادة ( )506مف القانوف التجاري.

58

ج -التأخر في التقديم:
حقوؽ الدائف الذي تخمؼ عف تقديـ دينو في الميف القانونية:
بينت الفقرة ( )1مف المادة ( )500مف القانوف التجاري أف لمدائف خمسة عشر يوماً لتقديـ دينو مف
تاريخ إببلغو بواسطة النشر في الصحؼ اليومية أو بكتاب مف وكبلء التفميسة عمى أف يحدد ىذا الميعاد
إلى الدائف المقيـ خارج األراضي السورية وفقاً لمقواعد المقررة في قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أال
يتجاوز ىذا التمديد ثبلثيف يوماً.
لكف إذا تأخر الدائف في التقديـ سواء أكاف معموماً أـ مجيوالً خبلؿ ىذه المواعيد فبل يضيع عميو
حقو وانما يثبت لو مع ذلؾ حؽ التقديـ عف طريؽ االعتراض في توزيع النقود ولغاية االنتياء مف ىذا
التوزيع أما نفقات االعتراض فتبقى عمى عاتؽ الدائف المعترض عمى أنو ال يشترؾ في توزيع موجودات
التفميسة فقرة ( )1مادة ( )507قانوف تجاري.
وال يترتب عمى االعتراض المذكور وقؼ تنفيذ التوزيعات التي أمر بيا القاضي المنتدب ولكف إذا
شرع في توزيعات جديدة قبؿ الفصؿ في اعتراضيـ فيشترؾ الدائف المعترض فييا بالمبمغ الذي تعينو
المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بيذا المبمغ إلى ما بعد الفصؿ في اعتراضو فقرة ( )2مادة ( )507قانوف
تجاري.
واذا اعترؼ لو فيما بعد بصفة الدائف فبل يحؽ لو المطالبة بشيء مف التوزيعات التي كاف قد أمر
بيا القاضي المنتدب ولكف يحؽ لو أف يقتطع مف الموجودات التي لـ توزع الحصص التي تعود لدينو مف
التوزيعات السابقة فقرة ( )3مادة ( )507قانوف تجاري.
واذا لـ يقدـ الدائف المتأخر بدينو عف طريؽ االعتراض إال بعد توزيع جميع أمواؿ المفمس فبل
يمكنو بالطبع الحصوؿ عمى شيء مف التفميسة إنما يحفظ حقو تجاه المفمس شخصياً جاز لو أف يقاضي
المفمس ويحصؿ عمى حكـ بدينو ثـ يعمد بعد ذلؾ إلى التنفيذ عمى أموالو إف بقي لو ماؿ.
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تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة:
 إف شروط شير االفبلس عمى:
 .1ثبلثة انواع شروط شكمية

–

شروط موضوعية

–

شروط تتعمؽ بالمحكة.

 .2نوعيف:شروط شكمية تتعمؽ بالمحكمة المختصة وشروط موضوعية تتعمؽ بالمفمس.
 .3نوع واحد وىي توفر صفة التاجر في المفمس.
 .4تتعمؽ بالمحكة ذات االختصاص وىي محكمة االستئناؼ.

الجواب الصحيح ىو رقم.2 :

 ىؿ يجوز لمدائف بديف مدني االشتراؾ في توزيع امواؿ المديف:
 1نعـ يجوز.
-

 2كبل ال يجوز.
-

 3نعـ يجوز بشرط اثبات اف المديف توقؼ عف دفع ديونو التجارية.
-

 4نعـ يجوز بشرط عدـ توزيع امواؿ المديف عمى الدائف المشترؾ بديف مديف.
-

الجواب الصحيح ىو رقم.3 :
 يعتبر وكيؿ التفميسة:
 1وك يبلً معينًا ب مقتضى عقد ا لو كالة.
-

 2مفوظًا عامًا .
-

 3ذو مسؤولية تعاقدية.
-

 4مسؤولية مفترضة.
-

الجواب الصحيح ىو رقم.3 :
 ىؿ يحؽ لوكبلء التفميسة االعتارض عمى الديوف:
 1نعـ يحؽ لوكبلء التفميسة االعتارض عمى الديوف بطمب الى القاضي المنتدب خبلؿ خمسة اياـ.
 2كبل ال يح ؽ لوكبلء اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ حؽ االعتارض اطبل قًا.
-

-

 3كبل ال يحؽ لوكبلء التفميسة حؽ االعتارض النيـ يمثموف الدائنوف والمفمس.
-

 4نعـ يحؽ لوكبلء التفميسة االعتارض خبلؿ ثمانية اياـ مف تثبيت الديوف.
-

الجواب الصحيح ىو رقم3 :

.
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الوحدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ الاربعة
إفـــــــــــالس الشركات
الكممات المفتاحية:
الشركات التجارية -الشركات المدنية -استثناء شركة المحاصة -توقيع الشركاء -توقيع المدير

الممخص:
يجوز لجميع الشركات التجارية ,ما عدا شركة المحاصة ,أن تحصل عمى صمح واق كما يجوز
شير إفالسيا.ويخضع إفالس الشركات إلى ذات القواعد التي يخضع لو إفالس التاجر إضافة
لبعض القواعد الخاصة بيا .وشير اإلفالس يطبق عمى الشركات التجارية والشركات المدنية
المتخذة شكل الشركات المساىمة أو الشركات المحددة المسؤولية  .ويجب أن يشتمل التصريح
الذي يرمي إلى استعداد الحكم باإلفالس عمى توقيع الشريك أو الشركاء الذين يممكون حق التوقيع
عن الشركة إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية وعمى توقيع المدير أو عضو مجمس اإلدارة
الذي يقوم بوظيفتو بناء عمى قرار مجمس اإلدارة إذا كانت الشركة مغفمة أو محدودة المسؤولية.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى تعريف األحكام الخاصة بشير
إفالس الشركات
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إفالس الشركات
فيمااا عاادا القواعااد المبينااة فااي األب اواب السااابقة –المتعمقااة ب ا فالس التاااجر .تخضااع الشااركات ألحكااام
إضافية سنذكرىا تباعاً .مادة ( )605من القانون التجاري.
ويجاب أن نباين أن شاير اإلفاالس يطباق عماى التااجر الفارد كماا يطباق عماى الشاركات التجارياة كماا
أن ش ااير اإلف ااالس يطب ااق أيضا ااً عم ااى الش ااركات المدني ااة المتخ ااذة ش ااكل الش ااركات المس اااىمة أو الش ااركات
المحددة المسؤولية .فقرة ( )2من المادة ( )9من القانون التجاري.
كما أكادت الفقارة ( )1مان الماادة ( )606مان القاانون التجااري أناو «يجاوز لجمياع الشاركات التجارياة
ما عدا شركة المحاصة أن تحصل عمى صمح واق كما يجوز شير إفالسيا».
ويسري اإلفالس عمى الشركات القائمة والصحيحة كما يسري عمى الشركات وىي في حالة التصافية
وعمى الشركات التي حكم ب بطاليا بشرط أن تكون الشركة قد استمرت بصورة فعمية الفقرتين (  2و )3من
المادة ( )606من القانون التجاري.
 من يحق له طمب شهر اإلفالس:إضااافة إلااى الم اواد ( )447-446-445ماان القااانون التجاااري ف نااو يجااب أن يشااتمل طمااب الصاامح
الواقي أو التصريح الذي يرمي إلى استعداد الحكم باإلفالس عمى توقيع الشريك أو الشاركاء الاذين يممكاون
حق التوقياع عان الشاركة إذا كانات شاركة تضاامن أو شاركة توصاية وعماى توقياع المادير أو عضاو مجماس
اإلدارة الااذي يقااوم بوظيفتااو بناااء عمااى ق ارار مجمااس اإلدارة إذا كاناات الشااركة مغفمااة أو محاادودة المسااؤولية.
واذا كانت الشركة قد دخمت في طور التصفية فعمى المصفي أن يقدم التصريح المذكور .الفقرتين ()2+1
من المادة ( )607من القانون التجاري.
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إجراءات اإلفالس:
يااودع الطمااب أو التص اريح دي اوان المحكمااة الكااائن فااي منطقتيااا مركااز الشااركة .فق ارة ( )3ماان المااادة
( )607من القانون التجاري.
كما يجب أيضاً عمى جميع الشركاء في شركات التضاامن وجمياع الشاركاء المتضاامنين فاي شاركات
التوصية أن يقوموا كل فيما يختص بو بالتصريح المطموب بمقتضى قانون التجارة في ميعاد عشرين يوماً
من تاريخ توقف الشركة عن الدفع .فقرة ( )1من المادة ( )608من القانون التجاري.
وعمى المحكمة أن تعمن في الحكم نفسو إفالس الشركة وافالس الشركاء المتضامنين.
فقارة ( )2ماان المااادة ( )608ماان القااانون التجاااري .كمااا لممحكمااة أن تعااين قاضااياً منتاادباً ووكاايالً أو
وكالء تشمل ميمتيم جميع التفميساات وكتال الادائنين وأن تكاون ىاذه التفميساات متميازة بعضايا عان بعاض
وكتل الدائنين مؤلفة من أشخاص مختمفين فقرة ( )3ماادة ( )608قاانون تجااري كماا يحاق لوكيال التفميساة
فااي جميااع الشااركات أن يجباار الشااركاء عمااى إكمااال دفااع أرسااماليم حتااى قباال موعااد ا سااتحقاق المحاادد فااي
نظام الشركة .مادة ( )609من القانون التجاري.
وأخي اًر إذا أفمست الشركة إفالساً احتيالياً أو تقصيرياً فيجوز عند ا قتضااء أن تقاام دعاو المساؤولية
الجزائيااة عمااى الماادير والشااركاء المتضااامنين فيجااوز عنااد ا قتضاااء التضااامن وفااي شااركة التوصااية وعمااى
أعض اااء مجم ااس إدارة الش ااركات المس اااىمة وم ااديرييا التنفي ااذيين وك ااذلك عم ااى م اادير أو م ااديري الش ااركات
المحددة المسؤولية .المادة ( )610من القانون التجاري.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :إذا أفمست الشركة إ فالساً احتيالياً أو تقصيرياً ،فيجوز عند ا قتضاء أن تقام
دعو المسؤولية الجزائية ضد:
 .1الشركاء الموجبين في شركات التضامن.
 .2المدير والشركاء المتضامنين في شركات المساىمة.
 .3أعضاء مجمس إدارة الشركة والمساىمة ومديرييا التنفيذيين .
 .4جميع الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية.

الجواب الصحيح هو رقم.3 :
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الكممات المفتاحية:
حموؿ اإلفالس

-

الوحدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ الخامسة
حمول ا ﻹفـــــــــــالس

الصمح البسيط شروط الصمح آثار الصمح
-

-

إبطاؿ الصمح إتحاد الدائنيف منح المفمس إعانة
-

-

-

-

مضموف الصمح

-

إفالس شركة أشخاص تشغيؿ
-

أمواؿ المفمس تصرفات وكيؿ التفميسة بيع حقوؽ المفمس توزيع أمواؿ المفمس
-

-

-

-

انحالؿ اإلتحاد التفميسة والحقوؽ الخاصة
-

الممخص:

الصمح البسيط ىو عقد بيف المديف المفمس وكتمة الدائنيف وبموجبو يستعيد المفمس إدارة
أموالو لمتصرؼ بيا عمى أ ف يتعيد بأف يدفع في آجاؿ معينة ديونو كمياً أو جزئيًا .
والصمح ىو عقد مف نوع خاص يمتاز بميزتيف  :أوليما أنو عقد يبرـ بيف المفمس وكتمة
الدائنيف وبم وافقة أغمبيتيـ .والثانية أنو يشترط لكي يكوف صحيحاً تصديؽ القضا ء
عميو  .ويترتب عمى الصمح انتياء حالة اإلفالس بجميع أثارىا لذلؾ فإنو يعود لممفمس
إدارة أموالو والتصرؼ فييا .ويبطؿ عقد الصمح لسببيف :إذا كانت دعوى اإلبطاؿ
مبنية عمى تدليس اكتشؼ بع د تصديؽ عقد الصمح .واذا حكـ عمى المفمس ال رتكابو
احتياليا.
ً
إفالساً
واذا لـ يتـ الصمح يصبح ا اﻟﺪاﺋﻨﻮن حتماً ف ي حا لة اتحاد  ,وىذا يعني أ ف ااﻻﺗﺤﺎد يؤدي
إلى تصفية أمواؿ المفمس وبيعيا وتوزيع ثمنيا بيف الدائنيف .

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف ااﻟﻄﺎﻟﺐ قاد اًر عمى :
 تعريؼ الطالب بقواعد الصمح البسيط بعد شير اإلفالس
 تحديد شروط الصمح البسيط وآثاره ,والحاالت التي يبطؿ فييا .
 تحديد حالة إتحاد الدائنيف إذا لـ يتـ الصمح
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حمول اإلفالس
 الصمح البسيط:الصػػمح البسػػيط ىػػو عقػػد بػػيف المػػديف المفمػػس وكتمػػة الػػدائنيف وبموجبػػو يسػػتعيد المفمػػس إدارة أموالػػو
لمتصرؼ بيا عمى أف يتعيد بأف يدفع في آجاؿ معينة ديونو كمياً أو جزئياً.
ويستفيد مف الصمح البسيط كؿ مف الػدائنيف والمفمػس معػاً .أمػا فيمػا يتعمػؽ باسػتفادة الػدائنيف فإنػو قػد
يسػػيـ ىػػذا الصػػمح فػػي حصػػوليـ عمػػى نصػػيب أكبػػر ممػػا لػػو بيعػػت أمػواؿ المفمػػس ووزع الػػثمف النػػات منيػػا
عمييـ.
ألف م ػػف ش ػػروط الص ػػمح أف يك ػػوف الم ػػديف مكفػ ػوالً م ػػف ش ػػخص موس ػػر .الم ػػادة  )526م ػػف الق ػػانوف
التجاري.
أمػػا فائػػدة الصػػمح البسػػيط بالنسػػبة لممػػديف فيػػو تمكينػػو مػػف اسػػتعادة مركػزه وادارة أموالػػو واسػػتم ارره فػػي
نشاطو التجاري وىذه فرصة لو حتى يتمكف مف تحقيؽ أرباح تساىـ في تسديد ديونو.
 العقد الذي تحػدثنا عنػو ىػو عقػد مػف نػوع خػاص يمتػاز بميػزتيف اثنتػيف :أوليمػا أنػو عقػد يبػرـ بػيفالمفمػػس وكتمػػة الػػدائنيف وبموافقػػة أغمبيػػتيـ .والثانيػػة أنػػو يشػػترط لكػػي يكػػوف صػػحيحاً ومقب ػوالً يحتػػاج إلػػى
تصديؽ القضاء عميو حماية لكتمة الدائنيف والمصمحة العامة.

65

شروط انعقاد الصمح البسيط
يشترط النعقاد الصمح البسيط تحقؽ الشروط التالية:
أ -أف توافؽ عميو أغمبية الدائنيف.
ب -أف ال يكوف قد حكـ عمى المفمس باإلفالس االحتيالي.
ج -تصديؽ المحكمة عمى عقد الصمح البسيط.
أ -أن توافق عمى عقد الصمح البسيط أغمبية الدائنين:
يجػػب عمػػى القاضػػي المنتػػدب فػػي خػػالؿ ثالثػػة األيػػاـ التػػي تمػػي إغػػالؽ جػػدوؿ الػػديوف أو فػػي خػػالؿ
ثالثػػة أيػػاـ التػػي تمػػي قػرار المحكمػػة الصػػادر إذا كػػاف ىنالػػؾ نػزاع أف يػػدعو بواسػػطة الكاتػػب الػدائنيف الػػذيف
أثبتػػت ديػػونيـ لممفاوضػػة فػػي عقػػد الصػػمح .ويجػػب أف تتضػػمف منشػػورات الصػػحؼ وكتػػب الػػدعوة الغػػرض
الذي يعقد االجتماع مف أجمو .الفقرتيف  )2-1مف المادة  )509قانوف تجاري.
أما الدائنوف الذيف قبمت ديونيـ مؤقتاً فيدعى كؿ واحد مػنيـ بكتػاب مضػموف فػي خػالؿ ثالثػة األيػاـ
التي تمي قرار المحكمة بشأنيـ .فقرة  )3مادة  )509مف القانوف التجاري.
تنعقد ىيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكاف واليوـ والساعة التػي عينيػا .ويشػترؾ فييػا
الدائنوف الذيف أثبتت ديونيـ نيائياً أو قبمت مؤقتاً إما بأنفسػيـ وامػا بواسػطة وكػالء يحممػوف تفويضػاً بكتػب
عادية .أما المفمس فيجب عميو أف يحضر بنفسو وال يجوز لو أف يرسؿ مف يمثمو إال ألسباب مقبولة وافؽ
عمييا القاضي المنتدب المادة  )510قانوف تجاري .ألف المفمس ىو الذي يتقدـ بمقترحات الصمح.
ويقػػدـ وكػػالء التفميسػػة تقري ػ اًر ومشػػتمالً عػػف حالػػة التفميسػػة وعػػف المعػػامالت والعمميػػات التػػي أجريػػت
ويجب أف تسػمع أقػواؿ المفمػس بشػروط الصػمح التػي يقترحيػا .ويسػمـ تقريػر وكػالء التفميسػة المشػتمؿ عمػى
تواقيعيـ إلى القاضي المنتدب فينظـ ىذا القاضي محض اًر بما جرى في االجتماع والق اررات التػي أصػدرتيا
ىيئة المصالحة.
وتشػػترط المػػادة  )512مػػف القػػانوف التجػػاري لصػػحة عقػػد الصػػمح أف تت ػوافر الشػػروط التاليػػة تحػػت
طائمة البطالف:
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 -1يجب أف يتـ العقد بتصديؽ عدد مف الدائنيف يؤلفوف األكثرية ويممكوف ثمثي الديوف المثبتة عمى
وجو نيائي أو مؤقت.
 -2يجب أف ال يشترؾ في التصويت زوج المفمس وأقرباؤه ومصاىروه حتى الدرجػة الرابعػة بمػا فييػا
ىذه الدرجة وال األشخاص الذيف تفرغ ليـ المفمس وفقاً لمشروط المبينة في باب الصمح الواقي.
إف الحكمة مف تقريػر أغمبيػة الػدائنيف الػذيف يممكػوف ثمثػي الػديوف المثبتػة عمػى وجػو نيػائي أو مؤقػت
ىي حماية صغار الدائنيف وكبارىـ عمى السواء .فاألغمبيػة العدديػة تيػدؼ إلػى حمايػة صػغار الػدائنيف مػف
تحكـ أقمية مف الدائنيف تممؾ الجانب األكبر مف الػديوف .أمػا األغمبيػة المتعمقػة بثمثػي الػديوف فيػي ضػمانة
لحماية كبار الدائنيف.
إف حساب األكثرية العددية عمى أساس عدد الدائنيف الذيف ليـ حؽ التصويت بحيث يعتبر الػدائنوف
الػػذيف يتخمفػػوف عػػف الحضػػور أو يمتنعػػوف عػػف التصػػويت كػػأنيـ رافضػػيف لمصػػمح .كمػػا أف حسػػاب ثمثػػي
الػػديوف عمػػى أسػػاس مجمػػوع الػػديوف المثبتػػة عمػػى وجػػو نيػػائي أو مؤقػػت ولػػيس عمػػى مقػػدار الػػديوف الممثمػػة
باالجتماع .)1
أمػ ػػا عبػ ػػارة «الػ ػػدائنوف» فيػ ػػـ الػ ػػدائنوف العػ ػػاديوف الػ ػػذيف تتػ ػػألؼ مػ ػػنيـ كتمػ ػػة الػ ػػدائنيف .ألف الػ ػػدائنوف
الحاصموف عمى حؽ عيني تبعي عمى عقار أو منقوؿ ال يحؽ ليـ التصػويت إال إذا تنػازلوا عػف تأمينػاتيـ
وفقاً لمشروط المبينة في باب الصمح الواقي .المادة  )513مف القانوف التجاري .وقػد أراد المشػرع مػف ىػذا
الحكـ ىو خشيتو مف أف يبالغ الدائنوف الحاصموف عمى حؽ عيف تبعي عمى عقار أو منقوؿ في التساىؿ
مع المفمس بسػبب مػا ليػـ مػف تأمينػات تؤكػد حقيػـ فػي االسػتيفاء .وىػو فػي الحقيقػة سػقوط التػأميف العينػي
الذي يقع بقوة القانوف بمجرد اشتراؾ ىؤالء الدائنوف الحاصموف عمى حؽ عيني تبعي عمى عقار أو منقوؿ
في التصويت عمى الصمح.
وبعد ذلؾ إذا توافرت أكثرية الدائنيف الذيف يممكػوف ثمثػي الػديوف المثبتػة انعقػد الصػمح البسػيط ويجػب
عمػػى الػػدائنيف والمفمػػس أف يوقع ػوا عقػػد الصػػمح فػػي الجمسػػة نفسػػيا واال كػػاف بػػاطالً الفق ػرة  )1مػػف المػػادة
 )514مف القانوف التجاري.

 )1اإلفالس .د.عبد الحميد الشورابي 1988 :صفحة .285
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إف الػػدائنيف الػػذيف حضػػروا االجتمػػاع األوؿ لييئػػة المصػػالحة أو كػػانوا ممثمػػيف فيػػو عمػػى وجػػو قػػانوني
ووقع ػوا عمػػى محضػػر الجمسػػة ال يمزم ػوا بحضػػور االجتمػػاع الثػػاني لييئػػة المصػػالحة وتبقػػى الق ػ اررات التػػي
اتخذوىا والموافقات التي أيدوىا صالحة ونافذة إال إذا حضروا وعدلوىا في االجتماع األخير.
الفقػرة  )3مػػف المػػادة  )514مػف القػػانوف التجػػاري .عمػى أنػػو يجػػوز االستعاضػة عػػف توقيػػع الػػدائنيف
فػػي اجتماعػػات ىيئػػة المصػػالحة بتوقيػػع مػػنيـ عمػػى بطاقػػة تصػػويت تمحػػؽ بالمحضػػر فق ػرة  )4مػػف المػػادة
 )514مف القانوف التجاري.
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ب أن ال يكون قد حكم عمى المفمس باإلفالس االحتيالي:
-

ػ ػ

ػ ػ

ػ

ػ

م ف الشروط ااﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أيض ًا لصحة انعقاد عق د الصمح البسيط أف ي كوف المد يف المفمػػس عمػػى قػػدر
مف األمانة حتى يثؽ بو الدائنوف ألف القانوف ال يسمح بعقد الصمح لمفمس حكـ عميو باإلفالس االحتيػالي
الفقرة  )1مف المادة  )515مف القانوف التجاري.
واذا كاف التحقيؽ جا ريًا في شأف إ فال س إحتيالي فيدعى الدائنوف ليقرروا ما إ ذا كانوا يحتفظوف بحؽ
المػػذاكرة فػػي أمػػر الصػػمح عنػػد التبرئػػة وبالتػػالي تأجيػػؿ الفصػػؿ فػػي ىػػذا الشػػأف إلػػى مػػا بعػػد انتيػػاء التتبعػػات

ػ

ػ

ػ ػ

الجزائية الفقرة  )2مف المادة  )515قانوف تجاري  .أي أنو إ ذا تـ اتياـ المفمس بأنو أفمس احتيالي ًا وبدأ
ػ

التحقيؽ الجنائي معو فال يمنع ذلؾ مف انعقاد ىيئة المصالحة وانما يكوف لمػدائنيف أف يقػرروا مػا إذا كػانوا
ػ

يقبموف المد ا ولة في عقد الصمح عند التب رئة مف اإلفال س االحتيالي وأف يقرروا تبعًا لذلؾ تأجيؿ الفصؿ في
شػػأف الصػػمح لحػػيف االنتيػػاء مػػف التبعيػػات الجزائيػػة .عمػػى أنػػو يشػػترط لصػػحة قػرار ىػػذا التأجيػػؿ إذا تػوافرت
أغمبية العدد وأغمبية المبمغ المعنياف فيما تقدـ .فقرة  ) 3مف المادة  )515قانوف تجاري.
عمى أنو إذا رفض الدائنوف الموافقة عمى التأجيؿ عندئذ يعتبر ذلؾ بمثابة رفض الصمح.
كمػػا أنػػو إذا اقتضػػى الحػػاؿ إج ػراء المػػذاكرة فػػي أمػػر الصػػمح بعػػد انتيػػاء مػػدة التأجيػػؿ فتطبػػؽ عمػػى
المذاكرة الجديدة القواعد المبينة في الفقرة  )3مف المادة  ) 515مف القانوف التجاري.
فقرة  )4مف المادة  )515قانوف تجاري.
أما إذا حكـ عمى المفمس بإ فالس تقصيري كاف عقد الصمح ممكناً أي أنو إذا بدء بالتتبعات الجزائية

ػ ػ

ػ

باإلفالس التقصيري فإنو يجوز لمدائنيف تأجيؿ المذاكرة في الصمح إلى ما بعد انتيا ئيا وفقاً ألحكاـ المادة
 )515مف القانوف التجاري .المادة  ) 516مف القانوف التجاري.

أما إذا كاف األمر يختص بشركة تجارية أصػدرت إسػناد قػرض فػال يمكػف عقػد الصػمح إال إذا وافقػت
عميو ىيئة حممة اإلسناد وأبػدت رأييػا فػي األحػواؿ الشػروط المبينػة فػي بػاب الصػمح الػواقي .المػادة ) 517
مف القانوف التجاري.
يحؽ لجميع الدائنيف الذيف كاف ليـ حؽ االشتراؾ في عقد الصمح ولمدائنيف الذيف ثبتت حقوقيـ فيما
بعػػد ولممثمػػي ىيئػػة أصػػحاب إسػػناد القػػرض أف يعترضػوا عمػػى الصػػمح المقػػرر ويجػػب أف يكػػوف االعتػراض
معمالً وأف يبمغ إلى وكيؿ التفميسة وإلى المفمس في ميعاد الثمانية أياـ التي تمػي عقػد الصػمح أو عقػد ىيئػة

ال و وأف تبمغ معو مذكرة دعوة إلى أوؿ جمسة تعقدىا المحكمة .واذا
أصحاب إسناد والغ رؼ و اال كاف باط ً
ػ

ػ

ػ

ػ

ضا في عقد الصمح وجب أف يطمب تعي يف وكيؿ جديد ويمزمو
لـ يكف لمتفميسة إال وكيؿ واحد وكاف معا ر ً
.

ػ

ػ

بالنظر إلى ىذا الوكيؿ أف يطبؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة  )518مف القانوف التجاري.
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ج -تصديق المحكمة عمى عقد الصمح البسيط:
حتى يصػبح عقػد الصػمح منتجػاً هثػاره القانونيػة يجػب أف تصػدؽ عميػو المحكمػة التػي أصػدرت حكػـ
شػػير اإلفػػالس وذلػػؾ حتػػى تػػتمكف المحكمػػة مػػف التحقػػؽ مػػف أف جميػػع القواعػػد المقػػررة قانون ػاً واإلج ػراءات
إلجراء الصمح قد تـ مراعاتيا.
أما إجراءات التصديؽ عمى عقد الصمح البسيط فتكوف بأف يقػدـ طمػب الصػمح باسػتدعاء مػف الفريػؽ
األكثر عجمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ بشير اإلفالس ألنيا ىي المحكمػة المختصػة لرؤيػة جميػع
الدعاوى التي يكوف منشؤىا القواعد المختصة باإلفالس.
 ال يجػػوز لممحكمػػة أف تفصػػؿ فػػي ىػػذا الطمػػب قبػػؿ انقضػػاء ميعػػاد األيػػاـ الثمانيػػة التػػي تمػػي عقػػدالص ػػمح واذا ق ػػدمت اعت ارض ػػات ف ػػي خ ػػالؿ ى ػػذا الميع ػػاد فتفص ػػؿ المحكم ػػة ف ػػي االعت ارض ػػات وف ػػي طم ػػب
التصديؽ بحكـ واحد .الفقرتيف  )2-1مف المادة  )519مف القانوف التجاري.
عمى أنو إذا قبؿ االعتراض موضػوعاً شػمؿ الحكػـ بػبطالف الصػمح جميػع ذوي العالقػة فقػرة  )3مػف
المادة  )519قانوف تجاري .مشػيريف عمػى أف القػانوف لػـ يحػدد ميعػاداً يجػب فيػو طمػب التصػديؽ .إال أنػو
يجب عمى المحكمة أف تفصؿ فيو بصورة مستعجمة.
وفػػي جميػػع األح ػواؿ يضػػع القاضػػي المنتػػدب قبػػؿ الحكػػـ فػػي مسػػألة التصػػديؽ تقري ػ اًر عػػف أوصػػاؼ
اإلفالس وعف إمكاف قبوؿ الصمح .المادة  )520مف القانوف التجاري.
ولممحكمػػة ىنػػا سػػمطة تقديريػػة واسػػعة فػػي التصػػديؽ عمػػى عقػػد الصػػمح أو رفضػػو إال أنػػو ال يحػػؽ ليػػا
تعػػديؿ شػػروط الصػػمح ألنػػو ال يجػػوز إى ػدار إرادة كتمػػة الػػدائنيف وارادة المفمػػس ألف الصػػمح ىػػو عقػػد بػػيف
المفمس وكتمة الدائنيف .عمى أنو يجب عمى المحكمة رفض التصديؽ عمى الصمح في الحاالت التالية:
 -1إذا لػػـ ت ػراع القواعػػد المنصػػوص عمييػػا فػػي ىػػذا القػػانوف أو ظيػػر أف أسػػباباً تخػػتص بالمصػػمحة
العامة أو بمصمحة الدائنيف تحوؿ دوف تصديؽ الصمح .كأف ال تتوافر األكثرية التي تمثؿ ثمثي الديوف.
 -2إذا ك ػػاف ال يتض ػػمف نصػ ػاً يجي ػػز لػ ػرئيس المحكم ػػة أف يع ػػيف مفوضػ ػاً أو ع ػػدة مفوض ػػيف يكمف ػػوف
بمراقبػة تنفيػػذ وفػػؾ الػػرىف العقػػاري المخػػتص بكتمػػة الػػدائنيف إذا كػػانوا قػػد أجػػازوه ومراقبػػة تحويػػؿ الموجػػودات
إلى نقود .مادة  )521قانوف تجاري.
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اآلثار المترتبة عمى عقد الصمح
 -1يصبح عقد الصػمح بمجػرد تصػديقو ممزمػاً لجميػع الػدائنيف سػواء أكػانوا مػذكوريف فػي الميزانيػة أـ
الو وسػواء كانػػت ديػػونيـ مثبتػػة أو غيػػر مثبتػػةو وىػػو نافػػذ حتػػى فػػي حػػؽ الػػدائنيف المقيمػػيف خػػارج األ ارضػػي
السػػورية وفػػي حػػؽ الػػذيف قبػػؿ دخػػوليـ مؤقت ػاً فػػي المػػذاكرة أي ػاً كػػاف المبمػػغ الػػذي سيخصػػص ليػػـ فيمػػا بعػػد
بمقتضى الحكـ النيائي .عمى أف الصمح ال يسري في حؽ الدائنيف أصػحاب االمتيػازات والرىػوف إذا كػانوا
لػػـ يتنػػازلوا عنيػػا وال فػػي حػػؽ الػػدائنيف العػػادييف إذا نشػػأ ديػػنيـ فػػي أثنػػاء مػػدة التفميسػػة .المػػادة  )522مػػف
القانوف التجاري.
 -2يترتػب عمػى الصػػمح انتيػاء حالػة اإلفػػالس بجميػع أثارىػػا مػع االحتفػاظ بسػػقوط الحقػوؽ السياسػػية
المنصوص عمييا في المادة  )453مػف القػانوف التجػاري .والتػي ال يسػتعيدىا المفمػس إال باتبػاع إجػراءات
رد االعتبار الفقرة  )1مف المادة  )523مف القانوف التجاري.
لػػذلؾ فإنػػو يعػػود لممفمػػس بعػػد اكتسػػاب حكػػـ التصػػديؽ قػػوة القضػػية المقضػػية) إدارة أموالػػو والتصػػرؼ
فييا عمى أف انتياء رفع اليد ال يكوف إال بالنسبة لممستقبؿ وال ينسحب أثره إلى الماضي.
 -3يترتب عمى التصديؽ عمى الصمح أيضاً أف وكالء التفميسة تنتيي ميمتيـ وعمييـ تقديـ حسابيـ
إلػػى المفمػػس بحضػػور القاضػػي المنتػػدب فتجػػري فيػػو المناقشػػة ويقػػر .ثػػـ يسػػمـ وكػػالء التفميسػػة إلػػى المفمػػس
مجمػػوع أموالػػو ودفػػاتره وأو ارقػػو وأشػػيائو فيعطػػييـ سػػند إيصػػاؿ مقابػػؿ تسػػمميا .ثػػـ يػػنظـ القاضػػي المنتػػدب
محض اًر بكؿ ذلؾ وتنتيي وظيفتو .عمى أنػو إذا قػاـ نػزاع فػي الحسػاب المقػدـ فػإف ذلػؾ يعػود إلػى المحكمػة
لتفصؿ فيو .فقرة  )4مف المادة  )523مف القانوف التجاري.
 -4كما يترتب عمى الصمح أيضاً أف يستعيد كؿ دائف حقو في مقاضاة المفمس والتنفيذ عمى أموالو.
عمى أنو ال يجوز لمدائنيف المطالبة إال بالمبالغ التي تـ إقرارىا في عقد الصمح وفي المواعيد المحددة فيو.
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مضمون الصمح البسيط
 -1الصػػمح كمػػا بينػػا سػػابقاً ىػػو عقػػد بػػيف كتمػػة الػػدائنيف والمفمػػس يخضػػع إلرادة المتعاقػػديف فميػػـ أف
يضمنوه ما شاؤوا مف الشروط فيجوز أف يتضمف عقد الصمح مواعيد لوفاء الػديوف أقسػاطاً هجػاؿ متتابعػة
كما يجوز أف يتضمف إبراء المديف مف جزء كبير أو صغير مف دينو بيد أف ىذا اإلبراء يتػرؾ عمػى عاتقػو
الت ازمػاً طبيعي ػاً .كمػػا يجػػوز أف يعقػػد الصػػمح بشػػرط الوفػػاء إذا أيسػػر المػػديف وفق ػاً لمشػػروط المعينػػة فػػي بػػاب
الصمح الواقي .المادة  )524مف القانوف التجاري.
 -2يبقى التأميف العقاري المترتب لكتمة الدائنيف ضماناً لوفاء مبمغ الديف المنصػوص عميػو فػي عقػد
الصمح .مادة  )525مف القانوف التجاري.
 -3يحػػؽ لمػػدائنيف أف يطمب ػوا كفػػيالً أو عػػدة كفػػالء لضػػماف تنفيػػذ عقػػد الصػػمح .حتػػى إذا لػػـ يسػػدد
المفمػػس مػػا تعيػػد بػػو فػػي عقػػد الصػػمح يحػػؽ لمػػدائنيف مطالبػػة كفالئػػو لتنفيػػذ مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو فػػي عقػػد
الصمح .المادة  )526مف القانوف التجاري.
 -4ال يجػػوز لممػػديف أف يقػػوـ بػػأي تصػػرؼ غيػػر عػػادي ال يتطمبػػو سػػير التجػػارة نفسػػيا مػػا داـ المبمػػغ
المنصوص عميو في عقد الصمح لـ يدفع بكاممو إال إذا تـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ وفقػاً لمقواعػد الػواردة فػي
ىذا الشأف في باب الصمح الواقي .المادة  )527مف القانوف التجاري.

أ -إبطال وفسخ عقد الصمح:
 إبطال عقد الصلح:أخضع المشرع إبطاؿ عقد الصمح لسببيف نصت عمييما المادة  )528مف القانوف التجاري.
أولهمـا :إذا كانػت دعػوى اإلبطػػاؿ مبنيػة عمػى تػػدليس اكتشػؼ بعػد تصػديؽ عقػػد الصػمح وكػاف ناشػػئاً
إما عف إخفاء ماؿ المفمس أو عف المبالغة في الديوف المطموب منو.
ثانيهما :يبطؿ عقد الصمح أيضاً إذا حكـ عمى المفمس الرتكابو إفالساً احتيالياً.
ويحػػؽ لكػػؿ دائػػف أف يقػػيـ دعػػوى إبطػػاؿ عقػػد الصػػمح ش ػريطة أف تقػػاـ فػػي ميعػػاد خمػػس سػػنوات بعػػد
اكتشاؼ التدليس وعمى أال يتجاوز ميعاد رفع الدعوى عشر سنوات مف تاريخ إبراـ عقد الصػمح الفقػرة )2
مف المادة  )528مف القانوف التجاري.
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 فسخ الصمح:نصت الفقرة  )1مف المادة  )530مف القانوف التجاري أنػو إذا لػـ ينفػذ المفمػس شػروط عقػد الصػمح
جاز أف تقاـ عميو دعوى لدى المحكمة لفسخ ىذا العقد .واذا كاف ىنالؾ كفالء فيحضػروف فػي الػدعوى أو
يدعوف إلييا أصوالً .فقرة  )2مف المادة  )530قانوف تجاري.
أي أنو يجوز لمدائف أف يطمػب مػف المحكمػة التػي صػدقت عمػى عقػد الصػمح فسػخ الصػمح لعػدـ قيػاـ
المفمس بتنفيذ ما التزـ بو .كعدـ الوفاء في المواعيد المحددة في عقد الصمح.

ب  -آثار اإلبطال أو الفسخ:
 -1إذا أقيمت دعوى الحؽ العاـ بحؽ المفمس بعد تصديؽ عقد الصمح مف أجؿ اإلفالس االحتيػالي
وصػػدرت بحقػػو مػػذكرة توقيػػؼ مؤقػػت أو غيػػر مؤقػػت .جػػاز لممحكمػػة أف تػػأمر بمػػا يحػػؽ ليػػا اتخػػاذه مػػف
التدابير االحتياطية .فقرة  )1مف المادة  )529مف القانوف التجاري.
 -2يترتب عمى الحكـ بإبطاؿ الصمح أو بفسخو زواؿ أثر الصمح بالنسبة إلى جميع الدائنيف.
 -3عندما تطمع المحكمة عمػى الحكػـ القاضػي بػاإلفالس االحتيػالي تعمػد إلػى تعيػيف قاضػي منتػدب
ووكيػػؿ أو عػػدة وكػػالء لمتفميسػػة .وتعمػػد أيض ػاً إلػػى ىػػذا التعيػػيف فػػي الق ػرار الػػذي تقضػػي فيػػو بإبطػػاؿ عقػػد
الصمح أو فسخو .فقرة  )1مف المادة  )531مف القانوف التجاري.
 -4ترفع يد المفمس عف أموالو .كما ال يجوز لمدائنيف اتخاذ اإلجراءات الفردية ضد المفمس.
 -5يجوز لوكالء التفميسة الذيف تـ تعيينيـ في نفس قرار اإلبطاؿ أو الفسخ أف يضعوا األختاـ عمى
أمواؿ المفمس .فقرة  )2مف المادة  )531مف القانوف التجاري).
 -6عمى وكالء التفميسة أف يشرعوا في الحاؿ تحػت إشػراؼ القاضػي المنتػدب وباالسػتناد إلػى قائمػة
الجرد القديمػة فػي مراجعػة اإلسػناد الماليػة واألوراؽ وأف يقومػوا عنػد االقتضػاء بجػرد تكميمػي .فقػرة  )3مػف
المادة  )531قانوف تجاري.
 -7عمى وكالء التفميسة أيضاً أف يضعوا ميزانية إضافية فقرة  )4مادة  )531قانوف تجاري.
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 -8يجب عمى وكالء التفميسة بال إبطاء دعوة الدائنيف الجدد – إف وجدوا -ومطػالبتيـ بػإبراز إسػناد
ديونيـ في خالؿ خمسة عشر يوماً إلجراء تحقيقياو وعمييـ لصؽ ىذه الدعوة مع خالصة الحكػـ القاضػي
بتعيينيـ ونشر ذلؾ في الصحؼ المحمية .فقرة  )5مادة  )531قانوف تجاري.
 -9يػػتـ التحقيػػؽ عػػف الػػديوف بالطريقػػة المبينػػة فػػي القػػانوف التجػػاري .فق ػرة  )6مػػادة  )531قػػانوف
تجاري.
 -10ال يجػػري تحقيػػؽ جديػػد فػػي شػػأف الػػديوف التػػي سػػبؽ تحقيقيػػا وتثبيتيػػا وذلػػؾ مػػع االحتفػػاظ بحػػؽ
رف ػػض تم ػػؾ ال ػػديوف أو إنقاص ػػيا إذا كان ػػت ق ػػد أوفي ػػت كمي ػػا أو ج ػػزءاً مني ػػا .فقػ ػرة  )2م ػػادة  )532ق ػػانوف
تجاري.
بعد االنتياء مف ىذه اإلجراءات يدعى الدائنوف إلبداء رأييـ في إبقاء الوكالء أو أمواليـ إذا لػـ يعقػد
صمح جديد .مادة )533
واج ػراء عقػػد صػػمح جديػػد يػػتـ إذا كػػاف الصػػمح قػػد انقضػػى بالفسػػخ أمػػا إذا كػػاف الصػػمح قػػد أبطػػؿ فػػال
يجوز عمؿ صمح جديد وذلؾ بسبب أف اإلبطاؿ بسبب الحكـ عمى المفمس بعقوبة اإلفالس االحتيالي فإف
ىذا مانع مف إجراء أي صمح جديد أما إذا كاف اإلبطاؿ بسػبب التػدليس والغػش الناشػ عػف إخفػاء المػديف
المفم ػػس ل ػػبعض الم ػػاؿ أو ع ػػف المبالغ ػػة ف ػػي ال ػػديوف المطموب ػػة من ػػو ف ػػإف ذل ػػؾ يجع ػػؿ المفم ػػس غي ػػر ج ػػدير
بالصمح.
 -11القاعدة العامة أف إبطػاؿ عقػد الصػمح أو فسػخو يسػتند أثػره إلػى الماضػي بحيػث يعتبػر الصػمح
كػػأف لػػـ يكػػف .عمػػى أف المشػػرع فػػي القػػانوف التجػػاري وفػػي المػػادة  )534منػػو خشػػي أف يػػؤدي تطبيػػؽ ىػػذه
القاعدة إلى اعتبار التصرفات التي أبرميا المديف فيما بػيف التصػديؽ عمػى الصػمح وابطالػو أو فسػخو غيػر
نافذة في حؽ كتمة الدائنيف وما تتضمنو ىذه النتيجة مف منافاة لمعدالة.
لذلؾ فإف المشرع يبيف في المادة السابقة أنو ال يحكػـ بعػد نفػاذ التصػرفات التػي قػاـ بيػا المفمػس بعػد
تصديؽ عقد الصمح وقبؿ إبطالو وفسخو إال إذا وقعت بقصد اإلضرار بحقوؽ الدائنيف .)2

 )2انظػػر المػػادة  )534مػػف القػػانوف التجػػاري السػػوري .أيض ػاً كتػػاب اإلفػػالس – د.عبػػد الحميػػد الش ػواربي 1988 :صػػفحة
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 -12تعػػاد إلػػى الػػدائنيف السػػابقيف لعقػػد الصػػمح جميػػع حقػػوقيـ تجػػاه المفمػػس وحػػده .أمػػا بالنسػػبة إلػػى
كتمة الدائنيف فال يمكنيـ الدخوؿ فييا إالا ضمف الحدود التالية:
أ -إذا لـ يقبضوا شيئاً مف المعدؿ المئوي عند التوزيع يتدخموف فييا بكامؿ دينيـ.
ب -إذا استوفوا جزءاً مف ذلؾ المعدؿ فيدخموف بجزء مػف ديػونيـ األصػمية يناسػب الجػزء الػذي كػانوا
مودعيف بو مف المعدؿ المئوي ولـ يقبضوه فقرة  )1مادة  )535قانوف تجاري وقد ب اػيف المشػرع أيضػاً أف

أحكاـ المادة السابقة تعمف في حالة وقوع إفالس ثاف لـ يسبقو إبطاؿ عقد الصمح أو فسخو.

ج -اتحاد الدائنين:
نصػػت الفقػرة  )1مػػف المػػادة  )536مػػف القػػانوف التجػػاري أنػػو« :إذا لػػـ يػػتـ الصػػمح يصػػبح الػػدائنوف
حتماً في حالة اتحػاد» .وىػذا يعنػي أف االتحػاد يػؤدي إلػى تصػفية أمػواؿ المفمػس وبيعيػا وتوزيػع ثمنيػا بػيف
الدائنيف والسند القانوني لحالة االتحاد ىو نػص المػادة السػابقة وىػي حالػة قانونيػة تحصػؿ مػف تمقػاء نفسػيا
بقوة القانوف بمجرد توفر أحد األسباب القانونية المعروفة إما لعدـ الحصوؿ عمى صػمح مػع المفمػس أو إذا
كاف اإلفالس احتيالياً أو لعدـ موافقة المحكمة عمى الصمح وىذا يحصػؿ إذا لػـ يصػدؽ عمػى الصػمح الػذي
شرع أو بدئ فيو مف الدائنيف والمفمس فيي إذف نتيجة لعرض الصمح الذي لـ يتـ.
وفي حاؿ أصبح الدائنوف في حالة اتحاد يقوـ القاضي المنتدب باستشارة الدائنيف فيما يتعمؽ بأعماؿ
اإلدارة وفي شأف إبقاء وكالء التفميسة أو استبداليـ .وفي ىذه الحالة يقبؿ في المناقشة الدائنوف الممتػازوف
أو الحائزوف لرىف أو تأميف عمى عقار أو منقػوؿ .فقػرة  )2مػف المػادة  )536مػف القػانوف التجػاري .إذف
فإف رأي الدائنيف ىنا ىو استشاري فحسب.
ثـ ينظـ بأقواؿ الدائنيف ومالحظاتيـ محض اًر .فقرة  )2مف المادة  )536مف القانوف التجاري.
وبعد االطالع عمى ىذا المحضر تعيف المحكمة وكػالء االتحػاد .فقػرة  )3مػف المػادة  )536قػانوف
تجاري ويجب عمى وكػالء التفميسػة الػذيف انتيػت وظيفػتيـ أف يقػدموا حسػاباً لمػوكالء الجػدد وذلػؾ بحضػور
القاضي المنتدب وبعد دعوة المفمس حسب األصوؿ .فقرة  )5مادة  )536قانوف تجاري.
 -1منح المفمس إعانة:
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يمكف منح المفمس إعانة مالية مف ماؿ التفميسة وذلؾ بعػد استشػارة الػدائنيف فيمػا إذا كػاف المسػتطاع
منحػػو اإلعانػػة المطموبػػة وذلػػؾ فػػي حػػاؿ رضػػيت أغمبيػػة الػػدائنيف الحاض ػريف عمػػى أف يقػػوـ وكػػالء االتحػػاد
باقتراح مقدار اإلعانة ويتـ فييا بعد تحديد ىذا المقدار بقرار مف القاضي المنتدب .وال يجوز لغير الوكالء
أف يعترضوا عمى ىذا القرار أماـ المحكمة المادة  )537مف القانوف التجاري.
 -2إفالس شركة أشخاص:
نصت المادة  )538مف القانوف التجاري عمى ما يمي:
«إذا أفمست شػركة أشػخاص فممػدائنيف أال يقبمػوا عقػد الصػمح إال مػع شػريؾ أو عػدة شػركاء وفػي ىػذه
الحالػػة يبقػػى مجمػػوع أم ػواؿ الشػػركة خاضػػعاً لنظػػاـ اتحػػاد الػػدائنيف باسػػتثناء األم ػواؿ الشخصػػية المختصػػة
بالشػػركاء الػػذيف عقػػد معيػػـ الصػػمح .وال يجػػوز أف يتضػػمف ىػػذا التعاقػػد الخػػاص معيػػـ الت ازمػاً يوجػػب عمػػييـ
دفع أي معدؿ إال مف أمواؿ خارجة عف أمواؿ الشركة.
ويب أر مف كؿ تضامف الشريؾ الذي عقد معو صمح خاص.
 -3تشغيل أموال المفمس:
كمػػا بينػػا سػػابقاً إف حالػػة االتحػػاد تيػػدؼ إلػػى تصػػفية أمػواؿ المفمػػس وبيعيػػا ومػػف ثػػـ توزيػػع ثمنيػػا بػػيف
الدائنيف إال أف السرعة فػي ىػذه التصػفية قػد ينػت عنػو خسػارة غيػر متوقعػة وخوفػاً مػف تصػفية وبيػع أمػواؿ
المفمػس بغيػر القيمػػة الحقيقيػة وىػػذا يسػبب الضػػرر لكػؿ مػػف المفمػس والػػدائنيف لػذلؾ فإنػػو يجػوز لمػػدائنيف أف
يوكموا وكالء التفميسة بمواصمة استثمار األمواؿ الموجودة ويشػترط لػذلؾ أف يعػيف الػدائنوف فػي قػرارىـ مػدة
ىػػذا االسػػتثمار ومػػدى اتسػػاعو كمػػا يعينػػوف المبػػالغ التػػي يجػػوز إبقاؤىػػا بػػف أيػػدي الػػوكالء لتػػأميف النفقػػات
والمصاريؼ.
وكما يشترط أيضاً أنػو ال يجػوز اتخػاذ ىػذا القػرار إال بحضػور القاضػي المنتػدب وأغمبيػة تمثػؿ ثالثػة
أرباع الدائنيف عدداً وثالثة أرباع الديوف التي ليـ .مادة  )539قانوف تجاري.
عمى أنو يقبؿ االعتراض عمى ىذا القرار مف قبؿ المفمس وكذلؾ مف قبؿ الدائنيف المعارضيف.
لكف ىذا االعتراض ال يوقؼ التنفيذ فقرة  )6مف المادة  )539مف القانوف التجاري.
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 -4تصرفات وكالء التفميسة:
إذا أدت تصرفات وكالء التفميسة إلى التزامات تجاوز قيمتيا ماؿ االتحاد كاف الدائنوف الذيف أجػازوا
تمػػؾ التص ػرفات مسػػؤوليف وحػػدىـ شخصػػياً عمػػا يجػػاوز حصػػتيـ فػػي المػػاؿ المػػذكور ولكػػف مسػػؤوليتيـ ال
تتعػػدى حػػدود الوكالػػة التػػي أعطوىػػا ويشػػتركوف فييػػا بنسػػبة مػػا ليػػـ مػػف الػػديوف .مػػادة  )540مػػف القػػانوف
التجاري.
ثـ يشرع وكالء التفميسة في استيفاء ما لـ يػوفى مػف الػديوفو ويمكػنيـ أف يقبمػوا المصػالحة بالشػروط
نفسػػيا التػػي كانػػت متبعػػة قػػبالً بػػالرغـ مػػف كػػؿ اعت ػراض يبديػػو المفمػػسو أمػػا التفػػرغ عػػف جميػػع موجػػودات
التفميسة لقاء مبمغ مقطوع فيجب أف يعرض عمى ىيئة الدائنيف في اجتمػاع يػدعوىـ إليػو القاضػي المنتػدب
بناء عمى طمب الوكالء أو أي دائف مف الدائنيف ويجب عمػى الػوكالء أف يحصػموا عمػى إذف مػف المحكمػة
بذلؾ .مادة  )541مف القانوف التجاري.

 -1إجراءات بيع حقوق المفمس:
 -1يجػػب عمػػى وكػػالء التفميسػػة أف يشػػرعوا فػػي بيػػع األم ػواؿ المنقولػػة عمػػى اخػػتالؼ أنواعيػػا ومػػف
جممتيػ ػػا المتجػ ػػرو تحػ ػػت إش ػ ػراؼ القاضػ ػػي المنتػ ػػدب وبػ ػػدوف حاجػ ػػة إلػ ػػى دعػ ػػوة المفمػ ػػس وفق ػ ػاً ل ج ػ ػراءات
المنصوص عمييا لبيع المنقوالت في أثناء المدة اإلعدادية .مادة  )542مف القانوف التجاري.
أمػػا إذا لػػـ تكػػف ىنالػػؾ معاممػػة بيػػع جبػػري بوشػػر بيػػا بكػػؿ االتحػػاد فيفػػوض الػػوكالء إجػراء البيػػع دوف
س ػواىـ ويمػػزميـ أف يشػػرعوا فيػػو خػػالؿ ثمانيػػة أيػػاـ بتػػرخيص مػػف القاضػػي المنتػػدب وبوسػػاطة دائ ػرة التنفيػػذ
الموجودة في موقع العقارات .مادة  )543مف القانوف التجاري.
يتضح مف ىذا النص بأنو إذا بدئ في إجراءات البيع قبؿ اتحاد الدائنيف ولـ تكف قد انتيت بعد ىذا
االتحاد فيصير إتماميا في مواجية وكالء الدائنيف توحيداً ل جراءات واقتصاداً في المصاريؼ.
وال يترتب عمى ذلؾ حرماف الدائنيف المرتينيف أو أصحاب حؽ االمتياز مػف اسػتيفاء ديػونيـ بطريػؽ
األولوية ىؤالء ليـ حؽ اتخاذ اإلجراءات المتعمقة ببيع العقار حتى بعد صػدور الحكػـ بشػير اإلفػالس إنمػا
يشترط أف يكوف ذلؾ قبؿ أف يصبح الدائنوف في حالة اتحاد وأال يكونوا قد تنازلوا عف تأميناتيـ.
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 -2يضع الوكالء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضػاه الم ازيػدة ويجػري البيػع وفقػاً ل حكػاـ المتعمقػة
بالبيع الجبري .فقرة  )1مف المادة  )544مف القانوف التجاري .مشػيريف إلػى أف اإلحالػة القطعيػة لمم ازيػدة
تحػػرر األمػػالؾ مػػف قيػػود االمتيػػازات والرىػػوف والتأمينػػات العقاريػػة فقػرة  )2مػػف المػػادة  )544مػػف القػػانوف
التجاري.
ثػـ بعػد ذلػؾ يػدعو القاضػػي المنتػدب الػدائنيف االتحػادييف لالجتمػاع مػرة واحػدة عمػى األقػؿ فػي السػػنة
األولى وكذلؾ في السنوات التالية إذا اقتضت الحاجة .فقرة  )545 )1قانوف تجاري.
ويجػػب عمػػى الػػوكالء أف يقػػدموا فػػي االجتماعػػات حسػػاباً عػػف إدارتيػػـ .فقػرة  )2مػػادة  )545قػػانوف
تجاري.
 -2توزيع أموال المفمس:
أ -توزع أمواؿ التفميسة عمى جميع الدائنيف بنسبة الديف المثبت لكؿ مػنيـ بعػد حسػـ مصػاريؼ إدارة
التفميسة واإلعانات التي منحت لممفمػس أو ألسػرتو والمبػالغ التػي دفعػت لمػدائنيف الممتػازيف .المػادة )546
مف القانوف التجاري.
يالح ػػظ أن ػػو قب ػػؿ إجػ ػراء التوزي ػػع فإن ػػو يج ػػب حس ػػـ مص ػػاريؼ إدارة التفميس ػػة واإلعان ػػات الت ػػي منح ػػت
لممفمس أو ألسرتو والمبالغ التي دفعت لمدائنيف الممتازيف .كما أنو ال يتـ التوزيع قبؿ أف يقدـ الوكالء بياناً
شيرياً لمقاضي المنتدب عف حالة التفميسة والمبالغ التي أودعت المصرؼ المعيف لقبوؿ ودائع الدولة .فقرة
 )1مادة  )547قانوف تجاري.
ب -يجػػب حسػػـ مبػػالغ الػػديوف المعمقػػة عمػػى شػػرط وكػػذلؾ مبػػالغ الػػديوف التػػي حصػػمت المنازعػػة فييػػا
وحتى يصدر بشأنيا حكـ قطعي.
ويػػتـ التوزيػػع بػػأمر مػػف القاضػػي المنتػػدب عنػػد االقتضػػاء عمػػى الػػدائنيف ويعػػيف مبمغػػو ويحػػتـ بػػإبالغ
األمر إلى جميع الدائنيف .فقرة  )2مف المادة  )547مف القانوف التجاري.
ج -ال يجوز االمتناع عف إجػراء التوزيػع حتػى ولػو كػاف المبمػغ المتحصػؿ يسػاوي خمسػة فػي المائػة
مف الديوف كما ليس ىنالؾ ما يمنع مف توزيع ثمف المنقوؿ أوالً وقبؿ ثمف العقار بالنسبة لجميع الدائنيف.
د -ال يجوز لوكالء التفميسة أف يقوموا بػأي وفػاء إال مقابػؿ تقػديـ السػند المثبػت لمػديف ويػذكروا عمػى
السند المبمغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعو واذا كاف تقديـ السند غير ممكف فيجوز لمقاضي المنتدب أف يػأمر
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بالدفع بعد اطالعو عمى محضر تحقيؽ الديوف .وفي جميع األحواؿ يعترؼ الدائف باإليصاؿ عمى ىػامش
جدوؿ التوزيع مادة  )548مف القانوف التجاري.
هـ -انحالل االتحاد:
متػػى انتيػػت تصػػفية التفميسػػة يػػدعو القاضػػي المنتػػدب الػػدائنيف لالجتمػػاع وفػػي ىػػذا االجتمػػاع األخيػػر
يقدـ الوكالء حسابيـ ويكوف المفمس حاض اًر أو مدعواً حسب األصوؿ .ثـ يبدي الػدائنوف رأييػـ فػي مسػألة
عػػذر والمفمػػس ويػػنظـ محضػػر بػػذلؾ يػػدرج فيػػو كػػؿ دائػػف أقوالػػو ومالحظاتػػو وبعػػد انفضػػاض ىػػذا االجتمػػاع
ينحؿ االتحاد حتماً .ثػـ يقػدـ القاضػي المنتػدب لممحكمػة قػرار الػدائنيف المخػتص بمعػذرة المفمػس معػذو اًر أو
غير معذور .مادة  )550قانوف تجاري عمى أنو ال يعتبر معذو اًر مرتكب اإلفػالس االحتيػالي وال المحكػوـ
عميو لتزوير أو سرقة أو احتياؿ أو إساءة األمانة أو اختالس أمواؿ عامة .مادة  )551قانوف تجاري.
ويترتب عمى انحالؿ االتحػاد زواؿ رفػع يػد المفمػس عػف إدارة أموالػو كمػا يحػؽ لمػدائنيف رفػع الػدعاوى
االنفرادية عميو فيما يخػتص ببػاقي ديػونيـ عمػى أنػو ال يحػؽ ليػـ إعػادة شػير إفالسػو ألنػو ال يػرد اإلفػالس
عمى اإلفالس.
أمػػا إذا ظيػػرت أم ػواؿ جديػػدة لممفمػػس بعػػد انحػػالؿ االتحػػاد لػػـ تكػػف معروفػػة مػػف قبػػؿ فيجػػب فػػي ىػػذه
الحالة افتتاح التفميسة مف جديد ألف االنحالؿ أساسو تصػفية جميػع أمػواؿ المػديف فيجػب ىنػا إعػادة الحػاؿ
إلى ما كانت عميو وترفع يد المفمس عف ىذه األمواؿ.
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د -الصمح بتنازل المفمس عن موجوداته
يج ػػوز عق ػػد الص ػػمح بالتن ػػازؿ الكم ػػي أو الجزئ ػػي م ػػف المفم ػػس ع ػػف موجودات ػػو .ويتب ػػع نف ػػس ش ػػروط
المنصػػوص عمييػػا لعقػػد الصػػمح البسػػيط .عمػػى أف رفػػع يػػد المفمػػس فيمػػا يخػػتص بػػاألمواؿ المتنػػازؿ عنيػػا ال
ينتيػػي بعقػػد ىػػذا الصػػمح بػػؿ تبػػاع ىػػذه األمػواؿ بوسػػاطة وكػػالء يعينػػوف كمػػا يعػػيف وكػػالء االتحػػاد ويخضػػع
البيع وتوزيع المػاؿ لمقواعػد نفسػيا المرعيػة فػي حالػة االتحػاد ثػـ يسػمـ إلػى المػديف مػف حاصػؿ بيػع األمػواؿ
المتنازؿ عنيا ما زاد عمى الديوف المطموبة منو.
تس ػػتطيع ش ػػركات األش ػػخاص الص ػػمح م ػػع ال ػػدائنيف م ػػع التن ػػازؿ الكم ػػي أو الجزئ ػػي ع ػػف موجوداتي ػػا.
والغػػرض مػػف ىػػذا التنػػازؿ إب ػراء الشػػركة نفسػػيا واب ػراء الشػػركاء المتضػػامنيف مػػف الػػديوف التػػي تزيػػد عمػػى
األمواؿ التي حصؿ التنازؿ عنيا لمدائنيف.
والحظنا أف المشرع قد طبؽ الشروط نفسيا المنصوص عنيا في عقد الصمح البسػيط حمايػة لمشػركة
المفمسة وكذلؾ حماية لمدائنيف.
ه -إغالق التفميسة لعدم كفاية الموجودات
نصت المادة  )553مف القانوف التجاري أنو :إذا حدث في أي وقت قبؿ تصػديؽ الصػمح أو تػأليؼ
اتحاد الدائنيف أف وقفت إجراءات التفميسة لعػدـ كفايػة الموجػودات جػاز لممحكمػة بنػاء عمػى تقريػر القاضػي
المنتػػدب أو مػػف تمقػػاء نفسػػيا أف تحكػػـ بػػإغالؽ التفميسػػة ويعػػود بيػػذا الحكػػـ إلػػى كػػؿ دائػػف حػػؽ الخصػػومة
الفردية.
يتضح مف نص المادة السابقة أف إغالؽ التفميسة لعدـ كفاية الموجودات يترتب عميو:
 -1زواؿ إيق ػػاؼ ال ػػدعاوى االنفرادي ػػة .فيج ػػوز لك ػػؿ دائ ػػف توقي ػػع الحج ػػز عم ػػى أمػ ػواؿ المفم ػػس ورف ػػع
الدعاوى عميو.
 -2يتضح مػف الػنص السػابؽ أيضػاً أف حكػـ إغػالؽ التفميسػة لػيس حكمػاً بػالمعنى الصػحيح بػؿ ىػو
مجرد إجراء إداري يحوز قوة الشيء المحكوـ فيو ويمكف طمب إلغائو في أي وقت مف المفمس أو مػف أحػد
الػػدائنيف طبقػاً لػػنص الفقػرة  )1مػػف المػػادة  )554مػػف القػػانوف التجػػاري التػػي تػػنص «يجػػوز لممفمػػس ولكػػؿ
شخص مف ذوي الحقوؽ أف يطمب في كؿ وقت مف المحكمة الرجوع عػف ىػذا الحكػـ إذا أثبػت وجػود مػاؿ
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كػػاؼ لمقيػػاـ بنفقػػات التفميسػػة أو سػػمـ الػػوكالء المبمػػغ الكػػافي ليػػا وفػػي جميػػع األح ػواؿ يجػػب أف تػػوفى أوالً
نفقات الدعاوى التي أقيمت عمالً بأحكاـ المادة السابقة إذا ثبت وجود ماؿ كاؼ لمصاريؼ التفميسة.
 -3يتبػػيف أف الحك ػػـ الص ػػادر ب ػػإغالؽ التفميس ػػة لع ػػدـ كفايػػة الموج ػػودات ل ػػيس حكمػ ػاً نيائيػ ػاً ل ػػدعوى
التفميسة وحاسماً إلجراءاتيا بؿ ىو إجراء مؤقت بوقؼ أعماليا إلى أجؿ وحتى يتـ إعادة فتح التفميسػة مػف
جديد إما بناء عمى طمب المفمس نفسو أو لكؿ شخص مف ذوي الحقوؽ.
 -4كما أف الحكـ الصادر بإغالؽ التفميسة لعدـ كفاية الموجودات ال ينيي عمػؿ وكيػؿ التفميسػة بػؿ
يظؿ في عممو متربصاً لظيور أمواؿ جديدة لممفمس ليبدأ عممو مف جديد.
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الحقوق الخاصة التي يمكن االحتجاج بها بمواجهة التفميسة

أ  -أصحاب الديون المترتبة عمى عدة مدينين:
نصت المادة  )555مف القانوف التجاري عمى« :إف الدائف الذي يحمؿ إسناد ديف موقعو أو مظيره
أو مكفولة بوجو التضامف مف المفمس ومف شركاء لو في االلتزاـ مفمسيف أيضاً يشترؾ في التوزيع مع كػؿ
كتمة مف كتؿ الدائنيف ويكوف اشتراكو فييا عمى قدر مبمغ دينو االسمي إلى أف يتـ إيفاؤه».
أجاز المشرع فػي نػص المػادة  )555السػابقة أنػو إذا كانػت بيػد أحػد الػدائنيف سػندات ديػف موقعػة أو
مظيػره أو مكفولػػة بوجػػو التضػػامف مػػف المفمػػس ومػػف شػػركائو فػػي االلتػزاـ جػػاز لػو أف يػػدخؿ فػػي التوزيعػػات
التي تحصؿ في جميع التفميسات ويكوف دخولو في كؿ تفميسة بأصؿ المبمغ المحرر بو السػند إلػى أف يػتـ
إيفاؤه.
إال أف المشرع أوضح أنو ال يحػؽ عمػى اإلطػالؽ لتفميسػات الممتػزميف بػالتزاـ واحػد أف يرجػع بعضػيا
عمى بعض بالحصػص المدفوعػة إال إذا كػاف مجمػوع تمػؾ الحصػص التػي تؤدييػا التفميسػات المػذكورة يزيػد
عمى مجموع أصؿ الػديف وتوابعػو وفػي ىػذه الحالػة تعػود الزيػادة إلػى الممتػزميف الػذيف يكفميػـ بقيػة شػركائيـ
في االلتزاـ مع مراعاة ترتيب التزاماتيـ .مادة  )556مف القانوف التجاري.
كم ػػا أف الم ػػادة  )557م ػػف الق ػػانوف التج ػػاري بين ػػت أنػ ػو إذا ك ػػاف ال ػػدائف يحم ػػؿ إس ػػناداً منش ػػأة بوج ػػو
التضامف عمى المفمس وأشخاص آخريف وكاف قد استوفى جزءاً مف دينو قبؿ وقوع اإلفالس فال يشترؾ مع
كتمة الدائنيف إال بالمتبقي مف الديف بعد إسقاط الجزء المستوفىو ويحتفظ الدائف بشأف ىذا المتبقي بحقوقػو
عمػى الشػريؾ فػي االلتػزاـ أو الكفيػؿ .أمػػا الشػريؾ فػػي االلتػزاـ أو الكفيػػؿ الػذي قػػاـ باإليفػاء الجزئػػي فيشػػترؾ
مع كتمة الدائنيف نفسيا فيما يختص بجميع ما أوفاه عف المفمس.
والمشػػرع السػػوري قػػد أوضػػح بشػػكؿ واضػػح بػػأف الشػريؾ المتضػػامف مػػع المفمػػس إذا قػػاـ بإيفػػاء جزئػػي
فإف لو الحؽ باالشتراؾ مع كتمة الدائنيف بالمبالغ كافة التي أوفاىا عف المفمس.
لكػػف بػػالرغـ مػػف عقػػد الص ػػمح يبقػػى لمػػدائنيف حػػؽ إقامػػة ال ػػدعوى عمػػى شػػركاء المفمػػس فػػي االلتػػزاـ
لمط ػػالبتيـ بجمي ػػع م ػػا لي ػػـ م ػػف ال ػػديف ويح ػػؽ ليػ ػؤالء الش ػػركاء الت ػػدخؿ ف ػػي قض ػػية تص ػػديؽ الص ػػمح إلب ػػداء
مالحظاتيـ .مادة  )558مف القانوف التجاري.

82

ب -االسترداد واالمتناع عن التسميم:
نصػػت المػػادة  )559مػػف القػػانوف التجػػاري أف ل شػػخاص الػػذيف يػػدعوف ممكيػػة أم ػواؿ موجػػودة فػػي
حي ػػازة المفم ػػس أف يطمبػ ػوا اس ػػتردادىا ول ػػوكالء التفميس ػػة أف يقبمػ ػوا طمب ػػات االس ػػترداد وبع ػػد موافق ػػة القاض ػػي
المنتدب .أما إذا كاف ىناؾ نزاع فالمحكمة تفصؿ فيو بعد سماع تقرير القاضي المنتدب.
 استرداد األسناد التجارية:نصت المادة  )560مف القانوف التجاري أنو يجػوز عمػى الخصػوص المطالبػة بػرد اإلسػناد التجاريػة
وغيرىػػا مػػف األسػػناد غيػػر الموفػػاة التػػي وجػػدت عين ػاً بيػػد المفمػػس وقػػت افتتػػاح التفميسػػة إذا كػػاف مالكيػػا قػػد
س ػػمميا إل ػػى المفم ػػس عمػ ػى س ػػبيؿ التوكي ػػؿ لتحص ػػيؿ قيمتي ػػا وحفظي ػػا عن ػػده تح ػػت تص ػػرؼ المال ػػؾ أو ك ػػاف
تسميميا إليو مخصصاً بوفاء معػيف .ويجػوز أيضػاً طمػب اسػترداد األوراؽ النقديػة المودعػة عنػد المفمػس إذا
تمكف المودع مف إثبات ذاتيتيا.
يتضح مف ىذه المادة  )560السابقة أف ىنالؾ شرطيف يجب توافرىما لجواز االسترداد:
أوالً :أف يكوف مالؾ االسناد التجارية قد ظيرىا لمتاجر بطريؽ التوكيؿ وبقصد تحصيؿ قيمتيا.
ثانياً :أف توجد ىذه األشياء التجارية بعينيا لدى التاجر بعد الحكـ بشير إفالسو .أي يجب أف يكوف
السند التجاري موجوداً بعينو بعد الحكـ بشير اإلفالس حتى يصار إلى استرداده.

 استرداد البضائع المودعة أو المسممة:نصت المادة  )561مف القانوف التجاري عمى أنو يجوز طمب استرداد البضائع كميػا أو بعضػيا مػا
دامت موجودة عيناً إذا كانت مسممة إلى المفمس عمى سبيؿ الوديعة أو ألجؿ بيعيا لحساب مالكيا.
كمػػا يجػػوز طمػػب اسػػترداد ثمػػف تمػػؾ البضػػائع أو جػػزء مػػف ثمنيػػا إذا كػػاف لػػـ يػػدفع أو لػػـ تجػػر عميػػو
المقاصة في حساب جار بيف المفمس والمشتري.
يتضح مف نص المادة  )561السابقة أف ىنالؾ ثالثة شروط يجب توافرىا لجواز االسترداد وىي:
أوالً :أف تكػػوف البضػػائع موجػػودة عين ػاً .فػػإذا تػػـ بيعيػػا قبػػؿ الحكػػـ بشػػير اإلفػػالس أو إذا ط ػ أر عمييػػا
تغيير في صفتيا كتحويؿ القطف إلى خيوط فال مجاؿ لالسترداد.
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ثانياً :أف تكوف البضائع مما يمكف تمييزىا عف غيرىا فػإذا كانػت مػف المثميػات واختمطػت بغيرىػا فػال
مجاؿ لالسترداد.
ثالثاً :أف يقوـ الشخص الذي يطمب استرداد البضائع بسداد مصاريؼ إيداع ىذه البضائع.
كما يجوز طمػب اسػترداد ثمػف تمػؾ البضػائع فػإذا بػاع المفمػس البضػائع المسػممة إليػو مػف المالػؾ ولػـ
يسػػتوؼ مػػف المشػػتري ثمنيػػا كمػػو أو بعضػػو أو لػػـ تجػػر عميػػو المقاصػػة فػػي الحسػػاب الجػػاري بينػػو وبػػيف
المشتري يجوز استرداد كؿ الثمف أو بعضو.
كما أف المشرع أجاز لمبائع أف يمتنع عف تسميـ البضائع وغيرىا مف المنقوالت التي باعيا إذا كانػت
لـ تسمـ إلى المفمس أو لـ ترسػؿ إليػو أو إلػى شػخص آخػر لحسػابو .مػادة  )562قػانوف تجػاري كمػا أجػاز
أيضاً لمبائع أف يسترد البضائع المرسمة إلى المفمس لمتمكف مف استعماؿ حقو في حبسيا ما دامت لـ تسمـ
فػػي مخػػازف المفمػػس أو فػػي مكػػاف لػػو فيػػو مظيػػر التصػػرؼ أو فػػي مخػػازف وسػػيط كمفػػو المفمػػس أف يبيعيػػا
لحسػػابوو عمػػى أف طمػػب االسػػترداد ال يقبػػؿ إذا كانػػت البضػػائع قػػد بيعػػت ثانيػػة قبػػؿ وصػػوليا بػػدوف قصػػد
اإلضرار لمشتر آخر حسف النية .)3
وىذه ىي حماية لمغير حسف النية.
أمػػا إذا كػػاف المشػػتري قػػد تسػػمـ البضػػائع قبػػؿ إفالسػػو فػػال يجػػوز لمبػػائع أف يحػػت بػػدعوى الفسػػخ وال
بدعوى االسترداد وال بأي امتياز آخر .)4
لكف في األحواؿ التي يجػوز فييػا لمبػائع أف يسػتعمؿ حقػو فػي حػبس البضػائع يجػوز لػوكالء التفميسػة
بعد حصوليـ عمى ترخيص مف القاضي المنتدب أف يتمسكوا بتسميـ البضائع بعد دفع الػثمف المتفػؽ عميػو
لمبائع .)5أما إذا لـ يتخذ وكالء التفميسة ىذا القرار فممبائع أف يفسخ البيع شريطة أف يدفع إلى كتمة الدائنيف
المبمغ الذي قبضو عمى الحساب .كمػا يمكنػو أف يحصػؿ عمػى بػدؿ الضػرر الػذي لحػؽ بػو مػف جػراء فسػخ
البيع وأف يشترؾ ليذه الغاية مع كتمة الدائنيف العادييف .)6

 )3مادة  )563مف القانوف التجاري.
 )4مادة  )564مف القانوف التجاري.
 )5مادة  )565مف القانوف التجاري.
 )6مادة  )566مف القانوف التجاري.
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 حقوق االسترداد المختصة بزوجة المفمس:خشػػي المشػػرع مػػف أف يمجػػأ المػػديف إلػػى تيريػػب أموالػػو إلػػى زوجتػػو إض ػ ار اًر بدائنيػػو الػػذي يػػؤدي إلػػى
إنقاص حؽ الضماف العاـ المقرر لمدائنيف عمى أمواؿ المديف .كما أف المشرع في الوقت نفسو كفؿ حقوؽ
الزوجة التي تثبت أنيا كانت مالكة ليا قبؿ الزواج وكذلؾ األمواؿ التي آلت إلييا بال عوض في أثناء مدة
الزواج.
ويتبيف مف المواد  )581-580-579-578-577مف قانوف التجارة ما يمي:
أوالً :فيما يتعمؽ بالعقارات:
 -1يحؽ لمزوجة أف تسترد العقارات التي اشترتيا في أثناء مدة زواجيػا بنقػود آلػت إلييػا عمػى الوجػو
المتقدـ شريطة أف ينص عقد الشراء صراحة عمى بياف استعماؿ النقود وأف تثبت الزوجة مصدرىا.
 -2كػػذلؾ األمػػر يحػػؽ لمزوجػػة أف تسػػترد العقػػارات التػػي آلػػت إلييػػا بعػػد الػػزواج بػػاإلرث أو اليبػػة أو
الوصية مف غير الزوج.
 -3يحػؽ لمزوجػػة أف تخضػػع العقػػارات التػػي كػػاف يممكيػػا الػػزوج وقػػت الػػزواج أو آلػػت إليػػو بػػاإلرث أو
باليبة بيف األحياء أو بالوصية إلى التأميف الجبري لضماف حقوقيا وديونيا.
ثانياً :فيما يتعمؽ بالمنقوالت:
ىنالػػؾ قرينػػة بػػأف األم ػواؿ التػػي أحرزتيػػا الزوجػػة بعػػوض فػػي أثنػػاء مػػدة الػػزواج مشػػتراة بنقػػود زوجيػػا
ويجب أف تضـ إلى موجودات التفميسة ما لـ تقـ الزوجة الدليؿ عمى خالؼ ذلؾ.
كما أف ىنالؾ قرينة قانونية بأنو إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجيا تعتبر أنيا أوفػت ىػذه الػديوف
مف ماؿ زوجيا ما لـ تقـ الزوجة الدليؿ عمى عكس ذلؾ.
ثالثاً :التبرعات الحاصمة بيف الزوجيف:
نصت المادة  )581قانوف تجاري عمى ما يمي:
أف المرأة التي كاف زوجيا تاج اًر في وقت عقد الزواج أو كاف وقتيا بال حرفػة أخػرى معنيػة ثػـ صػار
تاج اًر في خالؿ السنة التي تمي عقد الزواج ال يحؽ ليا أف تقيـ أي دعوى عمى التفميسة مف أجؿ المنػافع
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المنصوص عمييا في صؾ الزواج .وفي ىذه الحالة ال يحؽ لمدائنيف أف يحتجوا مػف جيػتيـ بالمنػافع التػي
منحتيا الزوجة لزوجيا في الصؾ المذكور .كما تبطؿ أيضاً اليبات الممنوحػة بػيف الػزوجيف فػي أثنػاء مػدة
الزواج.
وم ػػف ن ػػص الم ػػادة  )581الس ػػابقة يتض ػػح أف المش ػػرع ق ػػد س ػػوى ب ػػيف مرك ػػز ال ػػزوجيف فيم ػػا يخ ػػتص
باليبات التي تحصؿ بينيما إنما اشترط لتطبيؽ ىذه المادة ما يمي:
أوالً :أف يكوف الزوج تاج اًر وقت حصوؿ الػزواج أو أف يكػوف قػد صػار تػاج اًر فػي خػالؿ السػنة التاليػة
لعقد الزواج ميما كانت حرفتو قبؿ الزواج.
ثاني ػاً :ال يمكػػف تطبيػػؽ أحكػػاـ المػػادة  )581إذا أصػػبح الػػزوج تػػاج اًر بعػػد مضػػي أكثػػر مػػف سػػنة مػػف
وقت حصوؿ الزواج وىذا ال يعني أنو ال يمكف إثبات عكس ذلؾ.
ثالثاً :تعتبر اليبات التي تمت بيف الزوج والزوجة في أثناء فترة الزواج باطمة.
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ج -أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي عمى منقول:
نصت المواد  )571-570-569-568مف القانوف التجاري عمى ما يمي:
إف دائن ػػي المفم ػػس الح ػػائزيف بوج ػػو ق ػػانوني رىنػ ػاً أو تأمينػ ػاً أو امتي ػػا اًز خاصػ ػاً عم ػػى منق ػػوؿ ال ت ػػدرج
أسماؤىـ في كتمة الدائنيف إال عمى سبيؿ التذكير ويجوز لوكالء التفميسة في كػؿ حػيف بعػد الحصػوؿ عمػى
ترخيص مف القاضي المنتدب أف يستردوا لمصمحة التفميسةو األشياء المرىونػة أو المػؤمف عمييػا بعػد وفػاء
الديف لمصمحة التفميسػة لكػف إذا لػـ يسػترد الػوكالء العػيف المثقمػة بػرىف أو تػأميف وباعيػا الػدائف بػثمف يزيػد
عمى الديف فيقبض وكالء التفميسة ىذه الزيادة.
واذا كاف الثمف أقؿ مف الديف فالػدائف المػرتيف أو أصػحاب التػأميف يشػترؾ بمػا بقػي لػو مػف دينػو مػع
كتمػػة الػػدائنيف بصػػفة دائػػف عػػادي .وأخيػ اًر يقػػدـ الػػوكالء إلػػى القاضػػي المنتػػدب بيانػاً بأسػػماء الػػدائنيف الػػذيف
يدعوف امتيا اًز عمى أمواؿ منقولة فيجيز ىػذا القاضػي عنػد االقتضػاء وفػاء ديػونيـ مػف أوؿ مبمػغ نقػدي يػتـ
تحصيموو عمى أنو إذا قاـ نزاع عمى االمتياز فتفصؿ فيو المحكمة المختصة.
ومػف ىػذه المػواد السػالؼ ذكرىػػا يتبػيف أف اإلفػػالس ال يػؤثر فػي األصػػؿ فػي حقػػوؽ االمتيػاز الخػػاص
الػوارد عمػػى منقػوالت المفمػػسو إذ يظػػؿ لمػػدائف صػػاحب حػػؽ االمتيػػاز أف يسػػتوفي حقوقػػو مػػف ثمػػف المنقػػوؿ
المحمؿ بامتياز دوف أف يمتزـ بتقديـ دينو في التفميسة عمى أنو إذا لـ يكف ىذا الثمف لموفػاء بدينػو جػاز لػو
أف يشترؾ بما بقي لو مف دينو مع كتمة الدائنيف بصفة دائف عادي .إذ يعتبر بمقدار المبمغ المتبقي لو في
ذمة المديف مف كتمة الدائنيف وخاضعاً بالتالي لقسمة الغرباء .لذلؾ فقد أجاز المشرع إدراج اسػمو فػي كتمػة
الدائنيف عمى سبيؿ التذكير.
واف الفائػػدة مػػف إدراج اس ػػـ الػػدائف الم ػرتيف أو الممت ػػاز فػػي كتم ػػة الػػدائنيف بيػػاف ال ػػديوف المترتبػػة ل ػػو
وتمكينػػو مػػف االشػػتراؾ فػػي التوزيػػع مػػع كتمػػة الػػدائنيف بػػالمبمغ المتبقػػي لػػو فػػي حػػاؿ عػػدـ كفايػػة ثمػػف الشػػيء
المحمؿ بالرىف أو االمتياز عند بيعو مف تسديد كامؿ الديف.
أما في حػاؿ زيػادة ثمػف الشػيء المحمػؿ بػالرىف أو االمتيػاز عنػد بيعػو عػف قيمػة الػديف فتعػود الزيػادة
إلى وكالء التفميسة.
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وعمى وكيؿ التفميسة أف يقدـ لمقاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنيف الذيف يدعوف امتيا اًز عمػى أمػواؿ
منقولة فيجيز القاضي المنتدب عند االقتضاء وفاء ديونيـ مف أوؿ مبمغ نقدي يحصؿ واذا قاـ نزاع بشػأف
االمتياز فتفصؿ فيو المحكمة المختصة.
كما ال يؤثر اإلفالس أيضاً في حقوؽ الرىف المترتبة عمػى منقػوالت المفمػس فبإمكػاف الػدائف المػرتيف
أف يبادر إلى تنفيذ الرىف واستيفاء حقو مف ثمف المبيع رغـ وقوع اإلفالس ألف وقػؼ الػدعاوى واإلجػراءات
الفرديػػة ال يسػػري إال عمػػى الػػدائنيف العػػادييف وأصػػحاب حقػػوؽ االمتيػػاز العػػاـ دوف أصػػحاب حقػػوؽ الػػرىف
واالمتياز الخاص.
ويتبيف مف المواد التي أشرنا إلييا سابقاً أف المشرع لـ يحػدد مػدة لتنفيػذ الػرىف .وبالتػالي يحػؽ لمػدائف
تنفيذه في أي وقت يشاء ويجري ىذا التنفيذ وفقاً لمقواعد المبينة في تنفيذ الرىف التجاري .)7

 )7مػػف أجػػؿ المزيػػد حػػوؿ ىػػذا الموضػػوع انظػػر د .ادوار عيػػد أحكػػاـ اإلفػػالس وتوقػػؼ المصػػارؼ عػػف الػػدفع  1972صػػفحة
./382/
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د -أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز عمى عقار:
نصت المواد  )576-575-574-573 - 572مف قانوف التجارة عمى مايمي:
إذا حص ػػؿ توزي ػػع ثم ػػف العق ػػارات قب ػػؿ توزي ػػع ثم ػػف المنقػ ػوالت أو حص ػػؿ التوزيع ػػات معػ ػاً فال ػػدائنوف
الحائزوف امتيا اًز أو تأميناً أو رىناً عقارياً – الػذيف لػـ يسػتوفوا كػؿ ديػنيـ مػف ثمػف العقػارات يشػتركوف عمػى
نسبة الباقي ليـ مػع الػدائنيف العػادييف فػي توزيػع األمػواؿ المختصػة بكتمػة الػدائنيف بشػرط أف تكػوف ديػونيـ
محققة باإلجراءات المقررة فيمػا سػبؽ .واذا أجػري توزيػع واحػد أو أكثػر لمنقػود الحاصػمة مػف ثمػف المنقػوالت
قبؿ توزيع ثمف العقارات فإف الػدائنيف الحػائزيف امتيػا اًز أو تأمينػاً أو رىنػاً عقاريػاً والمحققػة ديػونيـ يشػتركوف
فػػي التوزيػػع عمػػى نسػػبة مجمػػوع ديػػونيـ مػػع االحتفػػاظ عنػػد االقتضػػاء بمػػا يمػػزميـ رده عم ػالً بػػالمواد التاليػػة
الواردة في ىذا الفصؿ.
بع ػػد بي ػػع العق ػػارات واجػ ػراء التص ػػفية النيائي ػػة لحس ػػاب ال ػػدائنيف ذوي االمتي ػػاز أو ال ػػرىف أو الت ػػأميف
العقاري بحسب ترتيػب درجػاتيـ ال يجػوز لمػف كػاف مػنيـ مسػتحقاً بحسػب درجتػو أف يسػتوفي كػؿ دينػو مػف
ثمف العقارات المرىونة وأف يقبض ما يصيبو مف توزيع أثمانيا إال بعد حسػـ مػا اسػتوفاه مػف كتمػة الػدائنيف
العادييف .أما المبالغ التي تحسـ عمى ىذا الوجو فال تبقى لكتمة الدائنيف ذوي الرىوف أو التأمينات العقارية
بؿ ترد إلى كتمة الدائنيف العادييف الذيف تقتطع ىذه المبالغ لصالحيـ .أما الدائنوف الحائزوف رىناً أو تأميناً
عقارياً الذيف ال يوفي نصيبيـ في توزيع ثمف العقارات إالا جزءاً مف ديػنيـ فتتبػع فيمػا يخػتص بيػـ األحكػاـ
اهتية:
 -1تحػدد نيائيػاً حقػػوقيـ فػي المػاؿ المخصػػص لكتمػة الػدائنيف العػػادييف عمػى قػدر المبػػالغ التػي تبقػػى
واجبة ليـ بعد حسـ نصيبيـ في توزيع ثمف العقارات.
 -2أمػػا مػػا أخػػذوه زيػػادة عمػػى ىػػذا القػػدر فػػي التوزيػػع السػػابؽ فيحسػػـ مػػف نصػػيبيـ فػػي ثمػػف العقػػارات
ويرد إلى كتمة الديوف العادية.
يعتبػػر الػػدائنوف الػػذيف لػػـ يصػػبيـ شػػيء مػػف توزيػػع ثمػػف العقػػارات دائنػػيف عػػادييف ويخضػػعوف بيػػذه
الصفة هثار الصمح وجميع اإلجراءات المختصة بكتمة الديوف العادية.
ومف تحميمنا لممواد السالفة الذكر يتبيف لنا أف اإلفالس ال يؤثر في حقوؽ أصحاب االمتياز الخػاص
عم ػػى العق ػػار وحقػ ػوؽ الت ػػأميف أو ال ػػرىف العق ػػاريو إذ يس ػػتمر حقي ػػـ قائمػ ػاً ف ػػي اتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات الفردي ػػة
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واجراءات التنفيذ عمى األمواؿ المخصصة لوفاء حقػوقيـو كمػا تسػتمر الفوائػد سػارية لمصػمحتيـ رغػـ شػير
اإلفػػالس أمػػا آجػػاؿ الػػديوف فتسػػقط بػػاإلفالس .وىنالػػؾ قواعػػد خاصػػة فػػي إج ػراءات التنفيػػذ عمػػى عقػػارات
المفمس المضمونة بتأمينات خاصة وتوزيع الثمف النات عنيا.
وىذه القواعد تختمؼ بيف أف يكوف التنفيذ عمى العقارات لممفمس المضػمونة بتأمينػات خاصػة وتوزيػع
ثمنيا قد حصؿ قبؿ بيع سائر أمواؿ المفمس وتوزيع ثمنيا أـ بعده.
 -1توزيع ثمف بيع العقارات المضمونة برىف أو تأميف أو امتياز قبؿ توزيع نػات بيػع أمػواؿ المفمػس
األخرى أو في آف واحد معو.
إذا حص ػػؿ توزي ػػع ثم ػػف العق ػػارات قب ػػؿ توزيػ ػع ثم ػػف المنقػ ػوالت أو حص ػػؿ التوزيع ػػاف معػ ػاً ىنال ػػؾ ع ػػدة
حاالت :أوالً إذا كاف ثمف العقارات المضمونة بامتياز أو رىف أو تأميف كافيػاً لموفػاء بكامػؿ حقػوؽ الػدائف.
فيستوفي ىذا الدائف حقوقو وال يشترؾ في أي توزيع آخر ألمواؿ المفمس.
ثانياً :أف يكوف الدائف صاحب االمتيػاز أو الػرىف أو التػأميف لػـ يسػتوؼ كػؿ دينػو مػف ثمػف العقػارات
فيشػػترؾ عندئػػذ عمػػى نسػػبة البػػاقي لػػو مػػع الػػدائنيف العػػادييف فػػي توزيػػع األم ػواؿ المختصػػة بكتمػػة الػػدائنيف
شريطة أف يكوف دينو محققاً باإلجراءات المقررة فيما سبؽ.
ثالثاً :يعتبر الدائف الذي لـ يصػبو شػيء مػف توزيػع ثمػف العقػارات دائػف عػادي ويخضػع بيػذه الصػفة
هثار الصمح وجميع اإلجراءات المختصة بكتمة الديوف العادية.
واذا كػػاف ديػػف الػػدائف ينػػت فوائػػد وكػػاف ثمػػف بيػػع العقػػارات المتقدمػػة ال يكف ػي لوفػػاء أصػػؿ الػػديف مػػع
الفوائ ػػدو ف ػػإف الػ ػرأي الس ػػائد ي ػػذىب إل ػػى تخص ػػيص ثم ػػف العق ػػارات المض ػػمونة بالت ػػأميف أوالً لوف ػػاء الفوائ ػػد
المستحقة بعد شير اإلفالس عمى أف يشترؾ الػدائف بػالمبمغ البػاقي مػف أصػؿ الػديف والفوائػد المسػتحؽ قبػؿ
شير اإلفالس مع كتمة الدائنيف في توزيع ثمف األمواؿ األخرى لممفمس .)8
ب -توزيع النقود الحاصمة مف ثمف المنقوالت قبؿ توزيع ثمف العقارات المضمونة برىف أو تأميف أو
امتياز:
إذا جرى أوالً بيع أمواؿ المفمس المنقولة وتـ توزيع النقػود الحاصػمة مػف ثمػف ىػذه المنقػوالت قبػؿ بيػع
العقػػارات المضػػمونة بػػرىف أو تػػأميف أو امتيػػاز ففػػي ىػػذه الحالػػة يعطػػي القػػانوف التجػػاري لمػػدائنيف الحػػائزيف
 )8أحكاـ اإلفالس وتوقؼ المصارؼ عف الدفع د .ادوار عيد  1972صفحة .391
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امتيا اًز أو تأميناً أو رىناً عقاريػاً والمحققػة ديػونيـ حػؽ االشػتراؾ فػي التوزيػع عمػى نسػبة مجمػوع ديػونيـ مػع
االحتفاظ عند االقتضاء بمػا يمػزميـ رده إلػى التفميسػة فيمػا بعػد مػا يمػزـ رده عنػد إجػراء التنفيػذ العقػاري وقػد
ميز القانوف بيف عدة حاالت.
أوالً :ال يجوز لمدائف ذو االمتياز أو الرىف أو التأميف أو التأميف العقاري ومستحؽ بحسب درجتو أف
يسػػتوفي كػػؿ دينػػو مػػف ثمػػف العقػػارات المرىونػػة واف يقػػبض مػػا يصػػيبو م ػف توزيػػع أثمانيػػا إالا بعػػد حسػػـ مػػا
استوفاه مف كتمة الدائنيف.
وىػذه المبػػالغ التػي تػػـ حسػميا ال تبقػػى لكتمػػة الػدائنيف ذوي الرىػػوف أو التأمينػات العقاريػػة بػؿ تػػرد إلػػى
كتمة الدائنيف العادييف الذيف نقتطع ىذه المبالغ لمصمحتيـ.
ثانياً :إذا كاف الدائف ذو االمتياز أو الرىف أو التأميف أو التػأميف العقػاري فػي مرتبػة ال تسػمح لػو إال
باستيفاء جزء مف دينو مف ثمف العقارات المضمونة برىف أو تأميف عقاري فتتبع األحكاـ اهتية:
 -1إف حقوقيـ في الماؿ المخصص لكتمة الدائنيف العادييف تحدد نيائياً عمى قدر المبالغ التي تبقى
واجبة ليـ بعد حسـ نصيبيـ في توزيع ثمف العقارات.
 -2أمػػا مػػا أخػػذوه زيػػادة عمػػى ىػػذا القػػدر فػػي التوزيػػع السػػابؽ فيحسػػـ مػػف نصػػيبيـ فػػي ثمػػف العقػػارات
ويرد إلى كتمة الديوف العادية.
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تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة:
 فائدة الصمح البسيط بالنسبة لممديف ىي: -1حصولو عمى نصيب أكثر.
 -2ليس لو فائدة في الصمح البسيط.
 -3تمكينو مف إستعادة إدارة أموالو.
 -4خالصة مف جميع الفوائد.

الجواب الصحيح هو رقم.3 :
 يحسب في عداد األكثرية العددية المطموبة لتصديؽ عقد الصمح البسيط: -1الدائنوف الذيف يتخمقوف عف حضور التصديؽ.
 -2الدائنوف الحاضروف الذيف يمتنعوف عف التصويت.
 -3الدائنوف المرتينوف الذيف ليـ حؽ عيني تبعي.
 -4الدائنوف العاديوف.

الجواب الصحيح هو رقم.4 :

92

 ال يحؽ لمحكمة البداية المدنية تعديؿ شروط الصمح البسيط بسبب: -1ال يجوز إىدار إ اردة كتمة الدائنيف وارادة المفمس.
 -2حماية لحقوؽ الدائنيف المرتينيف بحؽ عيني تبعي.
 -3دفاعاً عف وظائؼ وكالء التفميسة.
 -4حتى تبقى مراقبة لتنفيذ وفؾ الرىف العقاري المختص بكتمة الدائنيف.

الجواب الصحيح هو رقم.1 :
 يمكف إبطاؿ عقد الصمح البسيط إذا: -1لـ ينفذ المفمس شروط عقد الصمح البسيط.
 -2تبيف أف المفمس لـ يرغب عف قصد تنفيذ عقد الصمح البسيط.
 -3إذا أخفى المديف بعض مف أموالو.
 -4إذا خفؼ المديف قيمة ديونو.

الجواب الصحيح هو رقم.3 :
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الوحدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ السادسة
إجارءات المحاكمة البسيطة
الكممات المفتاحية:
إجراءات المحاكمة البسيطة -تقصير المواعيد -عدم وضع األختام -القاضي
المنتدب -التوزيع الواحد لمنقود

الممخص:
إن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفميسة تكون من اختصاص محكمة البداية المدنية
وذلك في اإلجراءات العادية .أما في إجراءات المحاكمة البسيطة فتكون من صالحية
القاضي المنتدب .ويمكن تطبيق إجراءات المحاكمة البسيطة في حالتين  :إذا تبين من
الميزانية التي يقدميا المفمس أو من معمومات تالية أن موجودات التفميسة ال تتجاوز
خمسمائة ألف ليرة سورية .أو إذا ظير أن المعدل الذي يراد توزيعو ال يمكن أن
يتجاوز عشرة بالمائة ففي ىاتين الحالتين يجوز لممحكمة من تمقاء نفسيا أو بناء عمى
طمب الدائنين أن تأمر بتطبيق اإلجراءات البسيطة عمى التفميسة .وتختمف إجراءات
المحاكمة البسيطة عن اإلجراءات العادية السيما في المواعيد وفي االختصاص.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى تعريف إجراءات المحاكمة
البسيطة
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يمكن تطبيق إجراءات المحاكمة البسيطة في حالتين حددىما المشرع في المادة ( )255من القانون
التجاري وىما:
 -1إذا تبين من الميزانية التي يقدميا المفمس أو من معمومات تالية أن موجودات التفميسة ال
تتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية.
 -5أو إذا ظير أن المعدل الذي يراد توزيعو ال يمكن أن يتجاوز عشرة بالمائة ففي ىاتين الحالتين
يجوز لممحكمة من تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب الدائنين أن تأمر بتطبيق اإلجراءات البسيطة عمى
التفميسة.
وتختمف إجراءات المحاكمة البسيطة عن اإلجراءات العادية في األمور التالية:
 -1تخفيض المواعيد التالية إلى النصف
أ -المواعيد المعين ة إلبراز اسناد الدين وىي ثمانية أيام يجب أن تصبح أربعة أيام التي تمي الحكم
بشير اإلفالس.
ب -المواعيد المعينة لالعتراض عمى قرار تحديد النفقات وىي ثمانية أيام بحيث تصبح أربعة أيام.
ج -المواعيد المعينة لالستئناف وغيرىا من المواعيد المنصوص عمييا في المواد التالية:
( )231 ، 215 ، 255 ، 132 ، 121من القانون التجاري.
 -5عدم وضع األختام عمى المتاجر والمخازن والمكاتب والصناديق واإلضبارات والدفاتر واألوراق
ومنقوالت المفمس وأشيائو.
 -3نحن نعمم في اإلجراءات العادية أنو يجوز لمقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بق ارر منو
مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسيم لييئة التفميسة إال أنو في اإلجراءات البسيطة ال يعين
مراقبون.
 -1إن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفميسة تكون من اختصاص محكمة البداية المدنية وذلك
في اإلجراءات العادية .أما في إجراءات المحاكمة البسيطة فتكون من صالحية القاضي المنتدب الذي
يقوم بفصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع االحتفاظ بحق االستئناف عند االقتضاء لدى محكمة
االستئناف.
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 -2كذلك األمر يحق لمقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات.
 -3ال يجري إال توزيع واحد لمنقود بعكس اإلجراءات العادية التي تجيز أكثر من توزيع.
 -4كما يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعمقة بحساب وكيل التفميسة ومخصصاتو والتي
ىي من اختصاص محكمة البداية المدنية في اإلجراءات العادية.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة:
 يعتبر وكيل التفميسة :
 . 1وكيالً معين ًا بمقتضى عقد الوكالة .
 .5مفوظاً عام ًا.
 .3ذو مسؤولية تعاقدية.
 . 1مسؤولية مفترضة .
الجواب الصحيح هو رقم. 3 :

 ىل يحق لوكالء التفميسة االعتراض عمى الديون:
 . 1نعم يحق لوكالء التفميسة االعتراض عمى الديون بطمب الى القاضي المنتدب
خالل خمسة ايام.
 .5كال ال ي حق لوكالء التفميسة حق اال عتراض اطالقاً.
 .3كال ال يحق لوكالء التفميسة حق االعتراض النيم يمثمون الدائنون والمفمس.
 . 1نعم يحق لوكالء التفميسة االعتراض خالل ثمانية ايام من تثبيت الديون.
الجواب الصحيح هو رقم.3 :
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الوحدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ السابعة
اإلفالس التقصيري واالحتيالي
الكممات المفتاحية:
جريمة اإلفالس التقصيري -حاالتو -الوصف الجرمي -جنحة -جريمة اإلفالس اإلحتيالي-
حاالتو -الوصف الجرمي -جناية

الممخص:
ال يعتبر اإلفالس بحد ذاتو جريمة معاقباً عمييا إال أن المشرع يعتبره جريمة متى اقترنت باإلفالس
أعمال تنطوي عمى احتيال أو تقصير لما تتضمنو ىذه األفعال من إضرار بالدائنين .وتختمف
حاالت توافر كل منيما إضافة الختالفيما في الوصف الجرمي.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى تعريف الحاالت التي يعتبر
بموجبيا اإلفالس جريمة يعاقب عمييا القانون الجزائي
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ال يعتبر اإلفالس بحد ذاتو جريمة معاقباً عمييا إال أن المشرع يقضي بفرض العقوبة متى اقترنت
باإلفالس أعمال تنطوي عمى احتيال أو تقصير لما تتضمنو ىذه األفعال من إضرار بالدائنين.
واإلفالس التقصيري واإلفالس االحتيالي ىما جريمتان يرتكبيما المفمس وسنتناول فيما يمي ىاتين
الجريمتين .وقد عالج المشرع ىاتين الجريمتين في المواد ( )684-675من قانون العقوبات السوري
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /148/تاريخ  1949/6/22وتعديالتو.
أوالً – اإلفالس التقصيري:
 -1يستفاد من نص المادتين ( )677 ،676من قانون العقوبات أن التاجر يعتبر مفمساً مقص اًر في
الحاالت التالية:
أ -إذا كان قد استيمك مبالغ باىظة سواء في عمميات الحظ أو في مضاربات وىمية عمى النقد أو
البضاعة.
ب -إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير اإلفالس عمى شراء بضائع ليبيعيا بأقل من
ثمنيا أو عقد لمغاية نفسيا قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخرى بعيدة لمحصول عمى المال.
ج -إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع عمى إيفاء دائن إض ار اًر بكتمة الدائنين.
د -إذا وجدت نفقاتو الشخصية أو نفقات بيتو زائدة عن الحد.
مقصر كل تاجر مفمس في الحاالت اآلتية:
اً
كما يمكن أن يعتبر مفمساً
أ -إذا عقد لمصمحة الغير بدون عوض تعيدات جسيمة بالنسبة لوضعيتو عندما تعيد بيا.
ب -إذا لم يتقيد بالقواعد المتعمقة بتنظيم سجل التجارة.
ج -إذا لم يقدم في خالل عشرين يوماً من توقفو عن الدفع التصريح الالزم بمقتضى قانون التجارة
إلى قمم المحكمة أو إذا كان ىذا التصريح ال يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.
د -إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره وجردتو ناقصة أو
غير أصولية أو ال تبين حقيقة ما لو وما عميو ولم يكن مع ذلك ثمة غش.
ىـ -إذا تكرر إفالسو ولم يتم شروط عقد الصمح السابق.
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واإلفالس التقصيري جنحة يعاقب عمييا بالحبس من شير إلى سنة .كما يمكن أن يعاقب بعقوبة
اإلفالس التقصيري كل من أقدم من األشخاص المذكورين أعاله في إدارة الشركة (وىم الشركاء
المضاربون الذين اعتادوا التدخل في إدارة الشركة – مديرو شركة المضاربة باألسيم وشركات المحددة
المسؤولية والمديرون وأعضاء مجمس اإلدارة والوكالء المفوضون وأعضاء مجمس المراقبة ومفوضوا
المحا سبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساىمة) أو العمل لمصمحتيا عمى ارتكاب جرم من
الجرائم المنصوص عمييا في المادة ( )676من قانون العقوبات في فقراتيا األولى والثانية والثالثة.
ويالحظ أن جريمة اإلفالس التقصيري يمزم لقياميا ركن الخطأ وىذا الخطأ إما أن يكون خروجاً
عمى واجبات التاجر الحريص واما أن يكون إخالالً بأحكام اإلفالس.
 -2أ -تنظر المحكمة الجزائية في جرائم اإلفالس التقصيري بناء عمى طمب وكالء التفميسة أو أي
شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في ىذا الشأن أحكام قانون العقوبات .المادة ( )584من
القانون التجاري.
ب -إن نفقات الدعوى التي تقيميا النيابة العامة من أجل إفالس تقصيري ال يجوز في حال من
األحوال أن توضع عمى عاتق الدائنين وفي حال عقد الصمح ال يجوز لمخزينة العامة أن تطالب المفمس
بما أدتو من نفقات إال بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور .مادة ( )585من القانون
التجاري.
ج -تتحمل كتمة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيميا باسم الدائنين وكالء التفميسة عند تبرئة المفمس
وتتحمميا الخزينة العامة إذا حكم عميو ويبقى ليا حق الرجوع عمى المفمس وفقاً لممادة السابقة .مادة
( )586من القانون التجاري.
د -ال يجوز لموكالء أن يقيموا دعوى من أجل دعوى إفالس تقصيري وال أن يتخذوا صفة المدعي
الشخصي باسم كتمة الدائنين إال بعد الترخيص ليم بموجب قرار تتخذه األغمبية العددية لمدائنين
الحاضرين .مادة ( )587من القانون التجاري.
ىـ -تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيميا أحد الدائنين إذا حكم عمى المفمس
ويدفعيا المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفمس .مادة ( )588قانون تجاري.
وىنالك قواعد مشتركة بين اإلفالس التقصيري واإلفالس االحتيالي وىي:
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في دعاوى اإلفالس االحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حال التبرئة في
األمور اآلتية:
 -1يقضي من تمقاء نفسو بإعادة جميع األموال والحقوق واألسيم المختمسة بطريقة احتيالية إلى
كتمة الدائنين.
 -2يحكم بما يطمب من بدل العطل والضرر وبعين مبمغة في الحكم الذي يصدره .مادة ()590
من القانون التجاري.
 -3ال يترتب عمى الدعوى الجزائية المقامة من أجل اإلفالس التقصيري أو االحتيالي أي تعديل في
القواعد العادية المختصة بإدارة التفميسة .ويمزم الوكالء في ىذه الحال أن يسمموا إلى النيابة العامة جميع
المستندات والصكوك واألوراق والمعمومات التي تطمب منيم .مادة ( )592من القانون التجاري.
 -4لوكالء التفميسة الحق في أن يطمعوا متى شاؤوا عمى المستندات والصكوك واألوراق التي
يسممونيا إلى القضاء الجزائي ويجوز ليم أن يأخذوا خالصات خاصة عنيا أو أن يطمبوا نسخاً رسمية
عنيا من الكاتب أما المستندات والصكوك واألوراق التي لم يصدر أمر باالحتفاظ بيا فتسمم بعد الحكم
إلى الوكالء مقابل سند إيصال .مادة ( )593من القانون التجاري.
ثانياً – اإلفالس االحتيالي:
 -1يستفاد من نص المادة ( )675من قانون العقوبات أن التاجر يعتبر مفمساً محتاالً ويعاقب
باألشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفمس أخفى دفاتره واختمس أو بدد قسماً من مالو أو
اعترف مواضعو بديون غير متوجبة عميو سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية بموازنتو.
كما يستحق عقوبة اإلفالس االحتيالي:
أ -من أقدم لمصمحة المفمس عمى اختالس أو إخفاء أو كتم أموالو كميا أو بعضيا الثابتة منيا
والمنقولة.
ب -من تقدم احتياالً باسمو أو باسم مستعار لتثبيت ديون وىمية في طابق اإلفالس.
ج -من ارتكب وىو يتعاطى التجارة باسم وىمي جريمة اإلفالس االحتيالي.
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ىذا يقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التمريض أو التدخل الفرعي .مادة ()681
من قانون العقوبات.
 -2ال يجوز في حال من األحوال أن تمقى نفقات دعوى اإلفالس االحتيالي عمى عاتق كتمة
الدائنين واذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى عمى
عاتقيم .مادة ( )589من القانون التجاري.
وكما بينا في الفقرة ( )1أن اإلفالس االحتيالي جناية يعاقب عمييا القانون باألشغال الشاقة المؤقتة
حتى سبع سنوات .مادة ( )675من قانون العقوبات.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :إذا أفمست الشركة إفالسًا احتيالياً أو تقصيرياً فيجوز عند االقتضاء
أن تقام دعوى المسؤولية الجزائية ضد:
 .1الشركاء الموجبين في شركات التضامن.
 .2المدير والشركاء المتضامنين في شركات المساىمة.
 .3أعضاء مجمس إدارة الشركة المساىمة ومديرييا التنفيذيين.
 .4جميع الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية.
الجواب الصحيح هو رقم. 3 :
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الوحدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ الثامنة
إعادة االعتبار
الكممات المفتاحية:
إعادة االعتبار الجزائي -إعادة االعتبار القانوني -إعادة االعتبار الوجوبي -إعادة االعتبار
الجوازي -إجراءات إعادة االعتبار

الممخص:
يقصد بإعادة االعتبار تمكين المفمس من استعادة الحقوق التي سقطت عنو واسترداده لمركزه
االجتماعي والتجاري.ويجب التمييز بين إعادة االعتبار التجاري بالنسبة إلى المفمس واعادة
االعتبار الجزائي إذ ال يجوز إعادة االعتبار التجاري إلى المفمسين الذين حكم عمييم باإلفالس
االحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إال إذا كانوا قد حصموا عمى إعادة االعتبار الجزائي.
و يستعيد المفمس اعتباره بحكم القانون دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء بمجرد مرور عشر سنوات
من إعالن اإلفالس شريطة أال يكون قد حكم عميو في جريمة إفالس تقصيري أو إفالس احتيالي.
واعادة االعتبار القانوني يكون تارة وجوبياً وتارة جوازياً .

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
-

تعريف مفيوم إعادة االعتبار

 -تحديد حاالت إعادة االعتبار القانوني والجزائي
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يقصد بإعادة االعتبار تمكين المفمس من استعادة الحقوق التي سقطت عنو واسترداده مركزه
االجتماعي والتجاري.
ويجب التمييز بين إعادة االعتبار التجاري بالنسبة إلى المفمس واعادة االعتبار الجزائي إذ ال يجوز
إعادة االعتبار التجاري إلى المفمسين الذين حكم عمييم باإلفالس االحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة
أمانة إال إذا كانوا قد حصموا عمى إعادة االعتبار الجزائي.
المادة ( )603من القانون التجاري.
 -1إعادة االعتبار القانوني:
نصت الفقرة ( )1من المادة ( )594من القانون التجاري عمى ما يمي :بعد مرور عشر سنوات عمى
مقصر أو محتاالً.
إعالن اإلفالس يستعيد المفمس اعتباره حكماً بدون أن يقوم بأي معاممة إذا لم يكن
اً
ويستفاد من ىذه الفقرة أن المفمس يستعيد اعتباره بحكم القانون دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء
بمجرد مرور عشر سنوات من إعالن اإلفالس شريطة أال يكون قد حكم عميو في جريمة إفالس تقصيري
أو إفالس احتيالي.
عمى أن المفمس ال يستعيد قانوناً بموجب ىذه الفقرة إال الحقوق السياسية والمدنية التي سقطت عنو
نتيجة لمحكم بشير إفالسو .أما وظائف الوكالء إذا كانت ميمتيم لم تنتو وال حقوق الدائنين إذا كانت ذمة
مدينيم لم تب أر تماماً فال تأثير إلعادة االعتبار القانوني عمييا.
 -2إعادة االعتبار الوجوبي:
يجب عمى المحكمة أن تعيد االعتبار حتماً إلى المفمس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عميو من
رأس مال وفائدة ونفقات .فيشترط إلعادة االعتبار أن يكون المفمس قد أوفى جميع ديونو ويقصد بذلك
الديون السابقة عمى شير اإلفالس دون الديون الالحقة لو ويجب أن يشمل الوفاء أصل الديون والفائدة
والنفقات .عمى أنو فيما يتعمق بالفائدة فقد اكتفى بالمشرع بالفائدة عن مدة ال تزيد عمى خمس سنوات
(فقرة  )2 ، 1من المادة ( )595قانون تجاري.
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واذا كان المفمس قد حصل عمى صمح تنازل فيو الدائنون عن جزء من ديونيم فال يكفي السترداد
االعتبار أن يفي المفمس بالجزء الذي تعيد بأدائو بل ال بد من الوفاء بأصل الديون بما فييا الجزء الذي
أبرئت ذمتو منو(.)1
إذ كان المفمس شريكاً متضامناً في شركة أشخاص شير إفالسيا فيجب عميو الستعادة اعتباره أن
يثبت أنو أوفى كامل الحصة التي تعود عميو من ديون الشركة وأن يكون قد حصل عمى صمح خاص من
الدائنين .فقرة ( )3من المادة ( )595من القانون التجاري.
واذا اختفى أحد الدائنين أو بعضيم أو غابوا ورفضوا قبول الوفاء فيودع المبمغ الواجب ليم
المصرف المجاز لو قبول أمانات الدولة ويعد إثبات ىذا اإليداع بمثابة سند إيصال فقرة ( )4من المادة
( )595من القانون التجاري.
 -3إعادة االعتبار الجوازي:
استناداً إلى أحكام المادة ( )596من القانون التجاري يجوز لممحكمة إعادة اعتبار المفمس
المعروف بنزاىتو ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة في الحاالت اآلتية:
أ -إذا كان المفمس قد أوفى تماماً األقساط التي وعد بيا في عقد الصمح الذي حصل عميو .ويطبق
حكم ىذه الفقرة عمى الشريك في شركات األشخاص التي تقرر إفالسيا وحصل عمى صمح خاص من
الدائنين.
اء تاماً من ديونو أو وافقوا باإلجماع عمى إعادة
ب -إذا أثبت المفمس أن الدائنين أبرءوا ذمتو إبر ً

االعتبار.

ىذا ويجوز إعادة االعتبار لممفمس بعد وفاتو ويكون إعادة االعتبار في ىذه الحالة بناء عمى طمب
الورثة .المادة ( )604من القانون التجاري.
 -4إجراءات إعادة االعتبار:
يرفع طمب إعادة االعتبار إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم باإلفالس وتضم إليو
اسناد اإليصاالت واألوراق المثبتة (فقرة ( )1من المادة ( )597من القانون التجاري .فيحيل النائب العام

( )1د.مصطفى كمال طو – د .مراد منير فييم :القانون التجاري واألوراق التجارية واإلفالس  1984صفحة .359
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جميع األوراق إلى رئيس المحكمة التي أعمنت اإلفالس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فييا
المستدعي ويكمفيما التحقيق بصحة الوقائع المعروضة (فقرة ( )2من المادة ( )597قانون تجاري.
ثم يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون عمماً بطمب إعادة االعتبار إلى كل من الدائنين المثبتة
ديونيم عمى التفميسة أو المعترف بيم في قرار قضائي الحق ولم توف ليم ديونيم بتماميا (مادة )598
قانون تجاري.
ويجوز لكل دائن لم يحصل عمى المعدل المقرر لو في عقد الصمح أو لم يبرئ ذمة مدينو إبراءاً
تاماً.
الحق في أن يعترض عمى إعادة االعتبار باستدعاء بسيط يقدم إلى ديوان المحكمة مع األوراق
المثبتة في ميعاد شير من تاريخ إرسال العمم إليو .كما يجوز لمدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة
التي تجري إلعادة االعتبار .مادة ( )599قانون تجاري.
وبعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليو الطمب ،نتيجة التحقيقات واالعتراضات
المقدمة من الدائنين ثم يقوم بإحالتيا مع رأيو المعمل إلى رئيس المحكمة .مادة ( )600من القانون
التجاري.
وتدعو المحكمة عند االقتضاء طالب إعادة االعتبار والمعترضين وتسمع وجاىياً أقواليم في غرفة
المذاكرة ويجوز لكل واحد منيم أن يستعين بمحام .فقرة ( 1و )2من المادة ( )601قانون تجاري.
وفي حال وفاء الديون بتماميا تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتيا متفقة
مع القانون أمرت بإعادة االعتبار .واذا كانت إعادة االعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية (فقرة
(3و )4من المادة ( )601من القانون التجاري .ثم يصدر الحكم في جمسة عمنية (فقرة ( )5من المادة
( )601من القانون التجاري.
وبعد ذلك يبمغ الحكم إلى المستدعي والى الدائنين المعترضين والى النائب العام وليؤالء الحق في
استئناف الحكم في ميعاد ( )15يوماً من تاريخ تبميغو إلييم .وبعد التدقيق تفصل محكمة االستئناف في
القضية وفقاً لإلجراءات المنصوص عمييا فيما تقدم وال يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق
المراجعة (فقرة (6و )7من المادة ( )601من القانون التجاري.
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فإذا ردت المحكمة الطمب فال يمكن العودة إليو إال بعد مرور سنة (فقرة ( )1من المادة ()602
قانون تجاري أما إذا قبل الطمب أدرج الحكم الصادر عن محكمة البداية أو االستئناف في سجل محكمة
التفميسة والمحكمة التي يقيم في منطقتيا المستدعي .ويرسل ىذا الحكم أيضاً إلى النائب العام الذي تمقى
طمب إعادة االعتبار فيأمر باإلشارة إليو في السجل العدلي .كما يسجل ىذا الحكم أيضاً في سجل
التجارة .كما ترسل نسخة عن ىذا الحكم أيضاً إلى سوق األوراق المالية والبورصات إن وجدت الفقرات
( )5-4-3-2من المادة ( )602من القانون التجاري.
الحق في أن يعترض عمى إعادة االعتبار باستدعاء بسيط يقدم إلى ديوانالمحكمة مع األوراق
المثبتة في ميعاد شير من تاريخ إرسال العمم إليو .كما يجوز لمدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة
التي تجري إلعادة االعتبار .مادة ( )599قانون تجاري.
وبعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليو الطمب نتيجة التحقيقات واالعتراضات
ال مقدمة من الدائنين ثم يقوم بإحالتيا مع رأيو المعمل إلى رئيس المحكمة .مادة( )600من القانون
التجاري.
وتدعو المحكمة عند االقتضاء طالب إعادة االعتبار والمعترضين وتسمع وجاىياً أقواليم في غرفة
المذاكرة ويجوز لكل واحد منيم أن يستعين بمحام .فقرة ( 1و  )2من المادة ( )601قانون تجاري.
وفي حال وفاء الديون بتماميا تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتيا متفقة
مع القانون أمرت بإعادة االعتبار .واذا كانت إعادة االعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية (فقرة
3/و /4من المادة  /601/من القانون التجاري) .ثم يصدر الحكم في جمسة عمنية (فقرة  /5/من المادة
 /601/من القانون التجاري).
وبعد ذلك يبمغ الحكم إلى المستدعي والى الدائنين المعترضين والى النائب العام وليؤالء الحق في
استئناف الحكم في ميعاد ( )15وماً من تاريخ تبميغو إلييم .وبعد التدقيق تفصل محكمة االستئناف في
القضية وفقاً لإلجراءات المنصوص عمييا فيما تقوم وال يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق
المراجعة (فقرة 6/و /7من المادة  /601/من القانون التجاري).
فإذا ردت المحكمة الطمب فال يمكن العودة إليع إالّ بعد مرور سنة (فقرة /1/من المادة /602/
قانون تجاري).
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أما إذا قبل الطمب أدرج الحكم الصادر عن محكمة البداية أو االستئناف في سجل محكمة التفميسة
والمحكمة التي يقيم في منطقتيا المستدعي .ويرسل ىذا الحكم أيضاً إلى النائب العام الذي تمقى طمب
إعادة االعتبار فيأمر باإلشارة إليو في السجل العدلي .كما يسجل ىذا الحكم أيضاً في سجل التجارة .كما
ترسل نسخة عن ىذا الحكم أيضاً إلى سوق األوراق المالية والبورصات إن وجدت (الفقرات /5-4-3-2/
من المادة  /602/من القانون التجاري.
وقد سبق أن أشرنا إلى أنو يجوز إعادة االعتبار لممفمس بعد وفاتو بطمب من الورثة (المادة /604/
قانون تجاري).

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :تعتبر إعادة االعتبار القانوني الحالة الثالثة:
 -1بعد مرور عشر سنوات عمى إعالن اإلفالس.
 2إذا أوفي المدين جميع ديونو.
-

 -3إذا أثبت المفمس أن الدائنين أﺑرؤوا ذمتو إبراء تامًا.
 4إذا أخفى أحد الدائنين أو بعضم ورفضوا قبول الوفاء.
-

الجواب الصحيح هو رقم.1 :
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