


:توطئة

دنيةالمالمعامالتعنيميزانهااللذانواالئتمانسرعةعلىالتجاريةالحياةتقوم.

والتجاري،الدائنضماناتفيالزيادةإلىالتجاريالقانونعمدلإلئتماندعما

بهيخلمنعلىصارمةجزاءاتتوقيع

التاجرأموالتصفيةعلىيقومكنظاماإلفالسإقرارالصارمةألضماناتمن

.ينالدائنعلىالتصفيةهذهناتجتوزيعوجماعيةتصفيةالدفععنالمتوقف

الهأموعلىالتنفيذطريقعنحقوقهماستيفاءمنالدائنينيمكنالمدينعجز.

قوامهالرومانيالقانونمنمستمدجماعيعامهوأحدهماتاريخياننظامانوجد

كانممنهكلدينبنسبةالدائنينعلىمنهاالناتجوتوزيعبأسرهاالمدينذمةحجز

.فالساإللنظامولىاألالنواة

يحجزأندائملكليمكنالجرمانيالفرديالحجزنظاممنمستمدفرديخاصآخر

.االعسارنظامالحقاعليهاطلقماوهومنهحقهيستوفيمعيناخاصاماال

اءللوفالمديناموالكفايةعدميفترضوهوالتجاربغيرخاصنظام:االعسار

اآلداءالمستحقةبديونه
يوليهالتياالثقة"أو،"المقترضالعميلطريقعنالقرضمبلغسدادعندعليهايحصلآجلةبقيمةحاضرةنقودمبادلةعملية"االئتمان

عليهافقمتزمنيةفترةخاللمحدد،غرضفيالستخدامهالمالمنمبلغا ًيمنحهبأنمعنويا ،أمطبيعيا ًأكانسواءمالشخصالمصرف

يعرفهااكم"السدادعنالعميلتوقفحالفيقرضهاستردادمنالمصرفتمّكنوبضماناتعليهمتفقماديعائدلقاءمعينةوبشروط

تصرفتحتأموالبوضعيعدأوماشخصبموجبهيضععملكل"بأنها68المادةالسيماوالقرضالنقدقانونألحكامطبقاالمشرع

."الضمانأوالكفالةأواالحتياطيالضمانبالتوقيعالتزامااآلخرالشخصلصالحبموجبهيأخذأوآخرشخص



//مدينالمالالديناستغراقشرعا//العسرإلىاليسرحالةمناالنتقاللغةاإلفالس

ديونهدفععنيتوقفالذيالتاجرالمدينمالعلىللتنفيذطريقأدق،وفأخصاقانون

القواعدواإلجراءاتمنبسلسلةالمعامالتفيالثقةدعمواالئتمانتنشيطإلىيهدف

تبقىامعلىالحجزمنبتمكينهم،حقوقهموصونالدائنينمصالححمايةإلىالرامية

هأموالتهريبفرصةلهتتركاللكيالقضاءيدتحتووضعهاالمدينأموالمن

.بهمإضرارا

علىالمدينأموالتوزيعتنظيموالدائنينبينالمساواةتحقيقإلىقواعدهتهدف

بسببمقترنغيردينهدامماآخرعلىلدائنفيهأفضليةالعادالتوزيعاالدائنين

.التفضيلهذايوجبقانوني

نظامبهامرالتيالتطوراتنتاجهوالذيالقضائيةالتسويةبنظاماإلفالسنظاميقترن

بوجوبكذلوالقضائيةالتسويةتدابيرمنالمدينإفادةإلىوصلتالتيواإلفالس

مالحكمنإنقاذهمحاولةوكبوتهمنللنهوضمساعدتهوبيدهاألخذوالمدينرعاية

تدليسهىعلقائمغيرإفالسهيكونعندمانشاطهاستعادةمنتمكينهواإلفالس،بشهر

.ممكناذلكوكان

القواعدواألحكامضوءعلىالقضائيةالتسويةواإلفالسلنظاميدراستناستكونو

:التاليةمحاورالوفقوذلكالتجاريالقانونتضمنهاالتي



مسائلفيهونتناولالقضائيةوالتسويةاالفالسشهر:األولالمحور

لإلفالسالموضوعيةالشروط-01

الشكليةالشروط-02

وأالتفليسةأطرافأيالقضائيةوالتسويةاالفالستنظيم-03

فليسةالتوكيل/المنتدبالقاضي/الدائنينجماعة/المدين)القضائيةالتسوية

القضائيةوالتسويةاالفالسآثار:الثانيالمحور

المدينعلىالضائيةوالتسويةاالفالسأثر–01

الدائنينجماعةعلىاالفالسأثر-02

(االعتباررد–االفالسمنالواقيالصلح)اإلفالسانتهاء-03

االفالسجرائم:الثالثالمحور



:منهااإلفادةيمكنالتيالمراجعقائمة

الجزائريالتجاريالقانون-01

ونالقانفيالقضائيةوالتسويةواالفالسالتجاريةاالوراق-02

الراشدراشد.الجزائري

.طهكمالمصطفى.واإلفالسالتجاريةاالوراق-03

بندقأنورووائلطهكمالمصطفى.االفالسأصول-04

من ال يعفي هذا العرض من االطالع على العديد من التفصيالت ض

.المراجع السالف ذكرها



.القضائيةوالتسويةاإلفالسلشهرالموضوعيةالشروط:االولالمبحث

الدفععنالتوقفحالةوصفةالمدينصفةهماموضوعيانشرطان

المدينصفة:االولالمطلب

والتجارغيروالتجارعلىيطبقاأنيمكنالجزائريالقانونفيالقضائيةوالتسويةفالساإلنظاما

أوعياطبيشخصاالدفععنالمتوقفكانإذاماحالةبينالتمييزخاللمنبيانهسيأتيماهذا

.معنوياشخصا

الطبيعيالشخص-01

لهتادةمعمهنةمنهايجعلوالتجاريةاألعماليمارسأنأيالتاجرصفةالتجاريالقانونيشترط

.بالتجارةلهمأذونقاصراكانولو

القضائيةوالتسويةاالفالسنظامإليهايمتدانيمكنخاصةحاالتعلىالمشرعنص

ةالتقليديوالصناعاتللحرفياألساسيالقانون01-96االمرمن37و32المادة:الحرفي.

العليهمالمفروضرظالخوالقضاةوالموظفينكالمحامين:التجارةممارسةمننوالممنوع

.تأديبيةلعقوباتيعرضهمكانإنوالتاجرصفةاكتسابمنيمنعهم

الغيرأماميظهروغيرهلحسابيعملالشخصأنلوكما:مستعارباسمللتجارةالممارسين

تعاملهوتاجرالبمظهرلظهورهالتاجربصفةيتمتعكونهإفالسه،شهرمكنالحقيقي،فيالتاجرأنه

.إفالسهيشهروتاجرافيعتبرالمستترللشخصبالنسبةالحالكذلكوالغيرمع

اإلفالسكليهماىعلتطبقالمحكمةفإنالظاهرالتاجروالمستترالتاجربينالقائماالتفاقبثبوتو

.القضائيةالتسويةو



التسويةأواإلفالسشهرفإنتق220للمادةبالرجوع:للتجارةالمعتزلالتاجر

حالةفيالتجارةسجلمنالمدينلشطبالمواليةالسنةخالليطلبأنيمكنالقضائية

.القيدلهذاسابقاالدفععنالتوقفكانإذاما

منبانسحابهقدهايفوالذيالتاجربصفةالمتمتعالمتضامنللشريكبالنسبةالحكمنفسو

.ت.ق220/02المادةالشركة

إفالسشهريمكن219المادةالتاجرموتبعدالقضائيةالتسويةأواإلفالسشهر

طلبيكونأنوالدفع،عنالتوقففترةخاللالوفاةتكونأنشريطةوفاتهبعدالتاجر

مدةمروربوالوفاةلتاريخالمواليالعامخاللتلقائيالهالمحكمةشهرأواإلفالسشهر

ةالتسويافتتاحأواإلفالسشهرطلبيقدمو.إفالسهإشهارفيالحقيسقطفإنهالسنة

.قائياتلالمحكمةفيهتبتقدوالدائنينأحدمنيطلبأوورثتهأحدمنالقضائية

دبتسديتلزمهمالسنةمدةمرورقبلوالدهملتجارةمباشرةالورثةممارسةأنكما

.الشخصيإفالسهمشهرطائلةتحتالديون

أواإلفالسشهرحالةفيأنهعلىت.ق224المادةنصتتالشركامديري

القضائيةالتسويةافتتاحأوإفالسبشهرذلكفيستتبعمعنويلشخصالقضائيةالتسوية

.الأممأجوراكانسواءللشركةالباطنيأوالظاهري،الواقعيأوالقانونيللمدير



المعنويالشخص-02

علىيطبقانالقضائيةالتسويةواإلفالسنظاميأنعلىت.ق215المادةنصت

بيانلزميستالذياألمرتاجرا،يكنلملووالخاصللقانونالخاضعالمعنويالشخص

غيرأوكانتاجراعامبشكلالخاصللقانونالخاضعالمعنويالشخصمنالمقصود

.تاجر

المعنويةاألشخاصفإنت.ق217و215المادتين:العامةالمعنويةاألشخاص

إذاائيةالقضالتسويةأواإلفالسألحكامتخضعالالبلديةوالواليةوكالدولةالعامة

عتخضأعمالهاكانتإنوالتاجر،صفةتكتسبالفهيالتجاريةاألعمالمارست

طرقلتخضعالودائماميسورةالعامةالمعنويةفاألشخاص.التجاريالقانونألحكام

.األفرادلهايخضعالتيالتنفيذ

تجاريأويصناعبنشاطتقومقانونيةأداة:االقتصاديةالعموميةللمؤسساتبالنسبة

شركاتالمننوعينبينالتمييزوجوبالفقهمنجانب،هيئاتهااحدأوالدولةلحساب

لإلفالسعتخضفإنهاالتسييرفياستقالليةلهاالتيالشركاتيخصاألولالعمومية،

.محليةأووطنيةشركاتكانتسواءالتجاري

وحلية،مأووطنيةكانتسواءالمستقلةغيرالعموميةالشركاتيخصالثانيالنوعو

أنثملدولة،لاقتصاديةخطةبتنفيذنشاطهاالرتباطالتجاريلإلفالستخضعالالتي

.الدولةأموالمنالماليةذمتهاورأسمالها



03المادةفي01-88االقتصاديةالعموميةللمؤسساتالتوجيهيالقانونالجزائرفي

القانونواعدقعليهاتسريالتيالمعنويةبالشخصيةتتمتعالمؤسساتهذهأننجد،منه

ةاالقتصاديالمؤسساتأموالقابليةعلىمنه20المادةخاصنصوجدإذاإالالتجاري

أكداريالتجالقانونفيبهاالمعمولالقواعدحسبحجزهاوفيهاالتصرفوللتنازل

وخصخصتهااالقتصاديةالعموميةبالمؤسساتالمتعلق04-01االمرالمسألةهذه

المتضمن294/94رقمالتنفيذيللمرسوميخضعتصفيتهاأوالشركاتهذهحلأنإال

ذاتميةالعموالمؤسساتوالمستقلةغيرالعموميةلمؤسساتاوتصفيةحلكيفيات

.التجاريوالصناعيالطابع

التشريعيالمرسوممناألولىالمادةبموجبت.ق217المادةتعديلبعدأنهإال

ألحكامالقانونبصراحةخاضعةأصبحت،25/04/1993فيالمؤرخ93/08رقم

المادةامأحكعليهاتطبقأندونلكنالقضائيةالتسويةوباإلفالسالمتعلقالباب

عنؤهلةالمالعموميةالسلطةتتدخلأينالمؤسسة،ألموالبالبيعالمتعلقةت.ق352

.الدائنينمستحقاتلتسديدبتدابيرالتنظيمطريق



اإلفالسنظاميتطبيقعلىت.ق215المادةنصت:الخاصةالمعنويةاألشخاص

.تاجرةتكنلملووالخاصةالمعنويةاألشخاصعلىالقضائيةالتسويةو

فةصتكتسبالومدنياموضوعهايكونالتيالشركاتهي:المدنيةالشركات–أ

يخصالمشرعأنإلىيذهبمنهنالككانإنوإفالسهاشهريجوزذلكمعوالتاجر

شركاتكلشتتخذالتيالمدنيةالشركاتالخاصللقانونالخاضعةالمعنويةباألشخاص

هومالمفأننرىأنناإالالمحدودةالمسؤوليةذاتأوالتضامنأوالتوصيةأوالمساهمة

سابقةالاألشكالتتخذالتيالمدنيةالشركاتكونذلكمنأوسعالمشرعقصدهالذي

المعنويةفاألشخاصبالتاليوت،.ق544المادةلنصطبقاتجاريةشركاتتعتبر

الاألشكأحدتأخذالالتيالمدنيةالشركاتطيهاتحتتدخلتاجرةالغيرالخاصة

.السابقة

عتخضفإنهاتاجرغيرخاصمعنويكشخصللجمعياتبالنسبةو:الجمعيات-ب

األشخاصمناستثناهامنهنالككانوإنالقضائية،التسويةواإلفالسلنظامي

ريةتجاأعمالمنباشرتمهماالتاجرصفةتكتسبالكونهاللنظامينالخاضعين

غرضدونعمليأومهنيأواجتماعيغرضتحقيقمنهالهدفو.مدنيفنشاطها

لنظامالجمعياتخضوعامكانيةإلىإشارةفال2012قانونظلفيأماالربحتحقيق

.القضائيةالتسويةأواالفالس



اصأشخاباعتبارهالدفععنتوقفتمتىإفالسهاشهريجوزو:التجاريةالشركات-ج

.تاجرةخاصةمعنوية

ق223لمادةارالتاجصفةالكتسابهمفيهاالشركاءجميعبإفالسيستتبع:التضامنشركة❖

ت.

إفالسإلىيؤديالكانإنوالمتضامنالشريكإفالسأنإلىاإلشارةتجدرو:مالحظة

فيمرارهااستعلىاألساسيقانونهاينصالتيالحالةفيإالانحاللهاإلىيؤديفإنهالشركة

ركاءالشباقيقررإذاأوالتجارةممارسةمنمنعهأوأهليتهفقدانأوالشركاءأحدإفالسحالة

.تق563للمادةطبقااآلراءبإجماعذلك

ناحيةمنإالالتضامنشركةعنتختلفوالالشخصياالعتبارعلىتقوم:التوصيةشركة❖

حدوديفإاليسألونوالالتاجرصفةيكتسبونالموصونشركاءتضماألولىأنوهيواحدة

علىتطبقالتضامنبشركاتالخاصةاألحكامفإنتقمكرر563للمادةوطبقاحصصه

فينالمتضامالشريكمركزفإنبذلكوالخاصةاألحكامماعداالبسيطةالتوصيةشركات

الموصيشريكللالقانونيالمركزخالفالتضامنشركةفيمعهيتفقالبسيطةالتوصيةشركة

ذههعلىيترتبو،رأسمالهمنقدمهاالتيالحصةقيمةحدودفيمسؤوليتهتقومالذي

ؤكدهتماوهذاإفالسهإلىيؤديالالشركةإفالسأنالموصيللشريكالمحدودةالمسؤولية

.ت.ق223المادة



اسمهمنالشركةعنوانيتألفالذيالموصيللشريكبالنسبةيطرحالتساؤللكن

ت.ق2مكرر563المادة

فيتكوناألشخاصشركاتمنوهي1مكرر795المادة:المحاصةشركة❖

إالكثر،أوأآخرشخصوالغيرمعباسمهيتعاملشخصبينتنعقدحيثمستترشكل

فيللقيدضعتخالوالكتابيالشكلفيتفرغالوالمعنويةبالشخصيةتتمتعالأنها

علىالساإلفيقتصرإنماوإفالسهاشهريمكنالبذلكوللنشرالوالتجاريالسجل

.التاجرصفةلهكانتإذاالغيرمعتعاقدالذيالشريك

التجاريةالشركاتمن:لمساهمةاشركةوالمحدودةالمسؤوليةذاتالشركة❖

بحدودحدودةممسؤوليتهتكونوالتاجرصفةالشريكفيهمايكتسبالالشكل،بحسب

إذاذلكبوفيها،اكتتبالتياألسهمبحدودأوالشركةرأسمالفيقدمهاالتيالحصة

.الشريكإلفالسيؤديالفهذاالشركةأفلست

واحدالالشخصشكلفيظهرتإذاالمحدودةالمسؤوليةذاتللشركةبالنسبةوحتى

دألمبوفقالهالممثلالمعنويالشخصذمةعنالوحيدالشريكذمةاستقاللفإن

إفالسهعدمإلىيؤديالتاجرصفةاكتسابهوعدمالمشرعتبناهالذيالذمةتخصيص

.الشركةإفالسعند



الدفععنالتوقف:الثانيالمطلب

ائية،القضالتسويةواإلفالسنظاميلتطبيقالدفععنالتوقفتق215المادةاشترطت

الدفععنالتوقفماهية-01

تقديرهكيفيةالوشروطهالوالدفععنبالتوقفالمقصودالمشرعيعرفمل.

ماليمركزعنوالناشئمستحقة،ديونعدةأولدينالدفععنالحقيقيالعجزبهيقصدفقها

.طبيعيةبصورةالتجارةمتابعةمعهيستحيلمنهميئوس

يمالمركزعنينبىءالذيهوالدفععنالتوقف"عنهتعبرالمصريةالنقضمحكمة

خطرلىإدائنيهحقوقبهاوتتعرضالتاجرائتمانمعهايتزعزعمستحكمةوضائقةمضطرب

”االحتمالكبيرأومحقق

لدينعالدفعنالتوقفأنكماتجاوزها،يمكنهعابرةأزمةنتاجدفععنتوقفمعإفالسال

صود،المقالوفاءعنالعجزيفيدالاألداءمستحقغيرأوالمقدارمعينغيرأوفيهمتنازع

فينهديوأداءعنبعجزهإنماوالعسرأوباليسرالمدينالتاجرحالةتقديرفيعبرةال

:ذلكعلىيترتبواستحقاقهامواعيد

كانلووإفالسهيشهرالاستحقاقهامواعيدفيديونهبأداءيقومالذيالمدينالتاجرأن1.

مبالغلىعالحصولمنتمكنهالتجاريةالحياةعليهاتقومالتياالئتمانفكرةألنمعسرا

الدفععنوفوقحالةفيفيعتبرإفالسهلتأخيرالغشاستعملإذاإالديونه،لتغطيةمالية

.إفالسهيشهرو



كانتولوإفالسهيشهراستحقاقهامواعيدفيديونهأداءعنعجزالذيالمدينالتاجرأن1.

ىلدحقوقعنعبارةأصولهمناألكبرالجزءأنعجزهسببيكونكأنميسورة،ذمته

علىولللحصبسرعةبيعهايصعبعقاراتيملكأنهأوحاال،األداءمستحقةغيرالغير

لمجردمتنعالكنهوالدفععلىقادراالتاجرالمدينكانإذاالوضعيختلفو،للدفعسيولة

وزيجالإذاالمتناعلهذامشروعةأسبابلهتكونأندونالدفعفيالمماطلةأوالعناد

عناتبالتعويضوالمطالبةأموالهعلىالفرديةالحجوزتوقيعوللدائنينإفالسهشهر

.الدفعفيالمماطلةعنالناجمةاألضرار

منلسلبياالجانبألنبديونهيفيالالمعسرأناإلعساروالدفععنالتوقفبينالفارق

قادرامليئانيكوأنفيمكنالدفععنالمتوقفالتاجرأمااإليجابي،الجانبيتجاوزالماليةذمته

.ديونهبجميعللوفاءأموالهتصفيةوتكفيالوفاءعلى

فالته،قيمكانتمهماواحدبدينالوفاءعدمالقضائيةالتسويةأواإلفالسإلعالنيكفي

وللتاجرماليالالمركزوالدفععناإلمتناعبتقديربلدفعهاعنتوقفالتيالديونبعددعبرة

.اإلفالسلمفهومالحديثةللرؤيةوفقاهذا

مادية،واقعةباعتبارهالطرقبكافةإثباتهالمدعيعلىالدفععنالتوقفإثباتعبء

عنمتناعهالالمدينضدالدفععدماحتجاجتحرير:التوقفحالةعنهاتنشأالتيالوقائعمن

عليهوزحجتوقيعمنوبالدفع،ملزملحكمالمدينتنفيذعدممنو،تجاريةورقةقيمةدفع

.رصيدبدونشيكاتإصدار،والوجودعدمبمحاضرانتهتإذاخاصة



المدفوعةغيرالديون-02

مادةالكانتإنوحاال،يؤديهاأنقانوناعليهواجببهايطالبالتيالديون

توقفجودوحالةفيالقضائيةالتسويةواإلفالسبتطبيقسمحتقدت.ق215

شروطهاالودفعهاعنالمدينتوقفالتيالديونطبيعةتعينأندونالدفععن

هاعددالو

المدفوعةغيرالديونشروط

بصورةوعامكأصلتجاريادفعهعنالتاجرعجزالذيالدينيكونأن

التعاونياتكتاجرةالغيرالخاصةالمعنويةاألشخاصإفالسشهريجوزاستثنائية

.مدنيةلديونالدفععنتوقفهاحالةفيالمدنيةالشركاتو

يكوننأشريطةالتاجرمدينهإفالسشهريطلبأنمدنيبدينالدائنيمنعال

.تجاريديندفععنأيضاامتنعالتاجرالمدين

عينمغيرأوفيهمتنازعادينادفعهعنالممتنعالدينيكونالأنيشترط

.األداءحالغيرأوالمقدار



:دفعهعنالممتنعالدينطبيعة

غيرالدينطبيعةبشأنالمشرعقصدما(المادةنص)ت.ق216المادةنصت

المدفوع؟؟

الدفعنعالتوقفحالةفيالقضائيةالتسويةأواإلفالسشهرجوازقصدالفقهمنجانب

.امينللنظيخضعالدفععنالمتوقفأنطالماتجارياأومدنياالدينذلكطبيعةكانتمهما

طبيعةكانتمهما"عبارةأنذلكتجاريايكونأنيجبمدفوعالغيرالدينأنآخرجانب

أواإلفالسإعالناألحوالمنحالبأييعنيالوالذيبالحضورالتكليفعلىتعود"دينه

الوجاريةالتللديونبالنظراألهميةقليلةالمدنيةالديونأنأساسعلىالقضائية،التسوية

بيرتالذلكماداممدنيبدينالوفاءعنالمتناعهالتاجرإفالسإشهارلذلكتبعايمكن

.التجاريةبالديونالوفاءعدمعنيترتبمثلماالتجاريةالحياةفياضطرابات

التاليةلالعتباراتذلكوالمشرعلمقصودآخررأي:

امهمالقضائيةالتسويةواإلفالسشهرإمكانيةت.ق216المادةمنالمقصودأناعتبار1.

التسويةواإلفالسنظاميمعيتماشىالمدنيا،أوتجاريامدفوعالغيرالدينطبيعةكانت

.التجاريةالحياةعلىللحفاظوجداتجارييننظامينباعتبارهماالقضائية

ويةالتسأواإلفالسافتتاحإمكانيةأجازالمشرعأنمنهايفهمالت.ق216المادةقراءة2.

مهما"عبارةبأنللقولاعتباروالتجاريا،أومدنياالدينطبيعةكانتمهماالقضائية

لتسويةاأواإلفالسبشهرالحكمتعنيالوبالحضورالتكليفعلىتعود"طبيعتهاكانت

يعنيتجاريأومدنيدينبخصوصبالحضورتكليفتوجيهإجازةأنذلكالقضائية،

القضائيةالتسويةأواإلفالسبشهرحكمصدورإمكانية



جاءتت.ق216المادةأننرىالسابقةاالعتباراتبينللموازنة

لتسويةاوفاإلفالسالمشرعمنبقصدالديونطبيعةيخصفيماعامة

اإلعالنفإنلذلكالتجارعلىأصاليطبقانتجارياننظامانالقضائية

لوفاءاعناالمتناعفييتمثلموضوعيشرطتوافريستوجبعنهما

معنويةالاألشخاصعلىاستثنائيةبصورةيطبقانوتجاري،بدين

فييةالمدنالشركاتوالتعاونياتوكالجمعياتتاجرةالغيرالخاصة

تمارسالأشخاصباعتبارهامدنيةلديونالدفععنتوقفهاحالة

السإفشهريطلبأنمدنيبدينالدائنيمنعالالقولهذاالتجارة،و

دينفعدعلىأيضاممتنعاالتاجرالمدينيكونأنشريطةالتاجرمدينه

تجاري



القضائيةوالتسويةلإلفالسالشكليةالشروط:الثانيالمبحث

سويةالتأواإلفالسافتتاحيعلنقضائيحكمصدوروجوبعلىت.ق225المادةنصت

بعدهاماوت.ق244المادةأكدتهالقضائية

02فقرة225المادةالفعليأوالواقعياإلفالسنظريةمنالجزائريالمشرعموقفتحديد

مفلساالتاجرالعتبارالمختصةالمحكمةعنباإلفالسحكملصدورحاجةالبأنتدليالتي

والجزائيةلمدنيةاللمحاكمويحقالمفلس،التاجرعلىتترتبالتيالقانونيةالنتائجواستخالص

وعليهاالمعروضالنزاعرؤيةعندطارئةبصورةالدفععنالتاجرتوقفمنالتثبتبذلك

تصةالمخالمحكمةعناإلفالسبشهرحكمصدورانتظاردونالقانونيةالنتائجاستخالص

ت.ق225/2للمادةفطبقا

القضائيةالتسويةأواإلفالسشهردعوى:االولالمطلب

قانوناالمختصةللمحكمةاللجوء

القضائيةالتسويةأواإلفالسبإعالنالمختصةالمحكمة-01

لهاالمحاكمفإنإ.م.إ.قمن32للمادةوبالرجوعالعام،بالنظاميتعلق:النوعياالختصاص

باإلفالسعلقةالمتالقضاياأنإالالتجارية،فيهابماالمدنيةالقضايافيللفصلالعامةالوالية

.اسواهدونالمحاكمببعضالمنعقدةالتخصصةاالقطابإلىبنظرهااالختصاصيؤول

فيمهاحكواإلفالسحالةتحققفينظرهاعنداالختصاصلهذاتخضعالالجزائيةالمحاكم

.ت.قمن225المادةفيجاءكمابالتدليسأوبالتقصيراإلفالس



إعالنفيهيقعالذيالمكانمحكمةمحلياتختص:المحلياالختصاص

المدين،موطندائرتهافييقعالتيالمحكمةأيالقضائية،التسويةأواإلفالس

المادةللشركاتبالنسبة38/4للمادةطبقاذلكخالفعلىاالتفاقزيجووال

..03فقرة40

مالزمالقضائيةالتسويةأواإلفالسشهرلمحكمةالنوعيواالختصاص

اقاالتفيجوزالالعامالنظاممناالختصاصهذايعدوالمحلي،لالختصاص

لدعوىاعليهاكانتمرحلةأيفياالختصاصبعدمالدفعيمكنومخالفتهعلى

تصاصاخيزولالتفليسةبانتهاءونفسهاتلقاءمنإثارتهللمحكمةيجوزكما

.العامةللقواعدوفقاالمختصةالمحكمةإلىالرجوعيتمواإلفالسمحكمة



القضائيةالتسويةواإلفالسشهردعوىفيالمدعي-02

220-219-216-215الموادمناستخالصا

كمدعالمدينقبلمنتقامالدعوىت.ق215المادة:المدينطلبعلىبناءااإلفالسشهر

تقتضييالتالدعاوىرفعفيالعامةالقواعدمناستثنائيةحالةوهيعليهمكمدعىدائنيهضد

وفاةحالفيالورثةأوللشركةالقانونيالممثليكونوقد،المدينضدالدائنمنتقامأن

التاجرمورثهم

لجريمةامرتكباعتبارهخطرمننفسهيبعدنيتهحسنعلىدليلالمبادرة:ذلكتبرير

تحتدائنيهمعقضائيةتسويةأواتفاقإجراءفرصةإعطاءه/بالتدليسوأبالتقصيراإلفالس

/القضائيةويةالتسمناالستفادةحاالتمنحالةالقضائيةالتسويةإفتتاحطلب/القضاءإشراف

شؤونهوارتباكأحوالهاضطرابةدازيمخافةإفالسهشهريطلبأنالمدينمصلحةمن

المالية

عريضةبتحريرإماصورتينفي218المادةالمدينمناإلقرارتقديماشترطالقانون

ومستقلةثيقةوفيالدفععنبالتوقفإقراربتحريرأو،الدفععنبالتوقفمنهإقرارايضمنها

.مرفقاتهاكأحدبالعريضةيلحقه

طرفمنعللواقالمرفقةالوثائقمطابقةوبصحةالتصريحاإلقراريتضمنالحالتينوفي

لوثائقاباإلقراريرفقأنيتعينو،الوثائقهذهتقديمدونحالتالتياألسبابوالمدين

.اإلقرارصاحبطرفمنعليهاموقعاومؤرخةت.ق218المادةفيعليهاالمنصوص



دعوىفيشخصيةبصفةيتدخلأندائنلكليحقت.ق216المادة:الدائنطلبعلىبناءا

التدخلهذاعلىدعواهعنالمدعيرجوعيؤثروالالدائنينأحدمنالمرفوعةاإلفالسشهر

.لدائنيناجميعإلىيتعداهمابلعليهالمدعىوالمدعيعلىأثرهينحصرالاإلفالسأنباعتبار

عنقفمتولمديناأنعلىالدليليقيمأنشريطةاإلفالسشهريطلبأنمؤجلبدينللدائن

.الحالةديونهدفع

وندحدهموالشركةلدائنييثبتاإلفالسشهرطلبفيالحقفإنبشركةاألمرتعلقإذا

.للشركاءالشخصيينالدائنينأوالشركاء

02فت.ق216المادة:نفسهاتلقاءمنالقضائيةالتسويةأولإلفالسالمحكمةشهر،

الغائبينالدائنينلمصالححمايةالعامةالقواعدعنخروج

بإحدىتعلقةمشكوىتلقتالتيالعامةالنيابةقبلمنرسميغيرتبليغعلىبناءحقهاتستعمل

خاللهانمتبينقضيةعليهاعرضتماإذانفسهاتلقاءمنبهتقضيأنلهـاكمااإلفالسجرائم

منرفعيأوعنهيتنازلثممدينهإفالسشهرالدائنينأحديطلبكأن،الدفععندالتوقفحالة

.شروطهمنتثبتتمتىنفسهاتلقاءمنالمحكمةبهفتحكمصفةذيغير

لىعيتعينأنهعلىالقضائي،المجلسدونللمحكمةيثبتلحقاهذاأنإلىاإلشارةتجدرو

األمروكذلكانونا،قتستدعيهأوللمدينتستمعأناإلفالسأوالقضائيةالتسويةافتتاحقبلالمحكمة

فيهوونالمديوفاةحالةفيوالورثةالشركةإفالسإعالنحالةفيالمتضامنللشريكبالنسبة

.الدفععنتوقفحالة

وأالدائنالطرفينوأيالدعوىفياألطرافمراكزتحديدعنالحالةهذهفينتساءلأنناإال

.عليهمدعىيعتبروأيهممدعيعتبرمنالمدين



القضائيةالتسويةأواإلفالسبشهرالحكم:الثانيالمطلب

فيهنالطعوطرقوتنفيذهمضمونه،طبيعتهحيثمنيميزهماالتسويةأواالفالسلحكم

:يليبماتتحدد:القضائيةالتسويةأواإلفالسبشهرالحكمطبيعة-01

القضائيةالتسويةأواإلفالسشهرحكمحجية:

وعلىالدعوىأطرافعلىإالاألحكامتسريالإذنسبيةاألحكامحجيةم.ق338المادة✓

.الوقائعنفسوحولالموضوعنفس

كانمنبينتمييزدونكافةالناسعلىمطلقةالقضائيةالتسويةأواإلفالسحكمحجية✓

عامةةوبصفمدنيةأوتجاريةمستقبلةأوحاضرةلألمواليشملكم،.الأمالدعوىفيطرفا

.للمدينكاملةالماليةالذمةيشمل

منشئالقضائيةالتسويةواإلفالسشهرحكم:

ئينشبموجبهمقرر،المنشئحكمالحكمانعلىالقانونفقهاءيجمعت.ق225المادة✓

.صدورهقبلموجودايكنلمجديدقانونيمركز

عنالتوقفحالةعلىفتعود"لهمقررحكم"عبارةوالدفع،عنالتوقفلحالةمقررالحكم✓

.الدفع

قررمحكمدونبالتدليسأوبالتقصيرباإلفالساإلدانةبجوازت.ق225/2المادةقضاء✓

الئيةالجزاالمحكمةحكمكونمقررحكمأنهاألحوالمنحالبأييعنيالالدفع،عنللتوقف

آثارنمأثرأييرتبالأنهكماالبراءةأوباإلدانةكانسواءالمختصةالمحكمةعلىلهحجية

.اإلفالس



وصفالوكذاالقضائيةالتسويةأواإلفالسشهرلحكمالمطلقةالحجيةإن:اإلفالسوحدة

ريعبماوهوواحد،وقتفيواحدةمرةمنأكثرالتاجرإفالسإمكاندونيحوللهالمنشئ

.إفالسعلىإفالسالقاعدةفيالمجسداإلفالسوحدةبمبدأعنه

:يليماالوحدةهذهعلىويترتب✓

مراألرئيسيةمحالعدةللتاجركانوإنواحدةمحكمةإالالمدينبإفالستختصالأنه1.

مالمحاكتمتنعحكمهاالمحاكمهذهإحدىأصدرتفإذامحاكمعدةالختصاصيؤديالذي

.أمامهاالمعروضةالدعاوىفيالفصلعناألخرى

قفلقبلأخرىمرةالدفععنتوقفثمجديدمنالتجارةبممارسةالمدينللتاجرأذنإذا2.

التفليسةفيالجددالدائنونيشتركوإنماثانيةمرةإفالسهشهريجوزفالاألولىالتفليسة

القضائيةالتسويةأواإلفالسقائمةمازلتالتي

الصادراالفالسشهرحكمامتدادامكانيةبمدىالمسألةهذهوتتعلق:االفالسإقليميةمبدأ

الصلحكلتشايضاوالمسألةفيها،فروالمفلسللمدينالتيالبالدجميعإلىمعينةدولةفي

.؟؟أخرىدوندولةفيالمبرماالفالسمنالواقي

الحكمةاقليميبمبدأاخذمثالالمصريالمشرعالمسألة،لهذهيتطرقلمالجزائريالمشرع✓

.فيهصدرالذياالقليمفيإالالقضائيةالتسويةأواالفالسشهرحكميؤثرالأي

.إ.م.إ.قالحكامتطبيقاأخرىدولأقاليمعلىاالجنبيةاالحكامتنفيذحالةفيإال✓

افةكفياالفالسشهركذلكيشملأنبدالاالفالسدةحوبمبدأاألخذانفيهشدالومما✓

.اموالفيهللمدينالتياالقاليم



الحكممضمون-02

لقضائية،االتسويةأواإلفالسحالةقيامتثبتأهميتهالهابياناتيتضمنأنيجب

اإلفالسةحالتقريرشروطإثبات:فيتضمنالحكم،فيتوافرهاالقانونأوجبوأخرى

:البياناتذلكإلىإضافةالقضائيةالتسويةأو

.المدينأموالتسييروالتفليسةبإدارةإليهيعهدالذيالتفليسةوكيلتعيين✓

دةالماالمدينأموالجميععلىالدائنينجماعةلصالحعقاريرهنبتوقيعاألمر✓

.ت.ق254

التجاريةاألوراقالدفاتر،ووالحافظاتالخزائنعلىاألختامبوضعاألمر✓

نويمعبشخصاألمرتعلقحالةوفيللمدين،التابعةالتجاريةوالمراكزوالمخازن

فيو.ت.ق258/1للمادةطبقاالمسؤولينالشركاءأموالكلعلىأختامبوضعيؤمر

هفيوجالمحكمةاختصاصدائرةخارجواقعةالمدينأموالفيهاتكونالتيالحالة

.اختصاصهادائرةفيالمدينأموالتوجدالتيالمحكمةلقاضيبذلكإعالن

.ت.ق229للمادةطبقاالتفليسةمصاريفلتغطيةماليبتسبيقاألمر✓

أوساإلفالبشهرالحكمنشرعندبهالغيرإلعالموذلكالمنتدبالقاضياسمذكر✓

.التفليسةألعمالوالمراقبالمديرالقاضيبشخصالعامةيعلمحتىالقضائيةالتسوية



ىأدالدائنينيضربمااالمدينةذمتشغلالتيتصرفاتالالدفععنالتوقفتاريختحديد✓

تحديدأنعلىجوازاأووجوباللبطالنالفترةهذهخاللالناشئةالتصرفاتإلخضاعبالمشرع

تتحددكونها،الدفععنالتوقفتاريخبتحديدمطلقايقترنالريبةبفترةالمسماةالفترةهذه

.القضائيةالتسويةأواإلفالسحكمصدوروالدفععنالتوقفبينالواقعبالزمن

طراباضتاريختعينحيثةالسابقالمدينألعمالتتبعهاوالدعوىظروفتستخلص✓

قبلشهرا18لـسابقاالتاريخهذايكونأالعلىالدفععنللتوقفكبدءائتمانهانهياروأعماله

يفتحالريبةفترةدتمديفيفالمبالغةالتبرعلعقودبالنسبةالمدةلهذهالسابقةوأشهرالحكمصدور

اكزالمروالمعامالتفياضطرابايحدثمماواستقرتتمتتصرفاتإلسقاطأوسعمجاال

.الثابتة

في(ت.ق222/1المادة)الدفععنالتوقفتاريخاإلفالسبشهرالحكميتضمنأناألصل✓

الالزمةاصرالعنتوافرلعدمنظراالمحكمةتحددهلمإذاالدفع،عنالتوقففيهايثبتجلسةأول

.ت.ق222/2التوقفتاريخذاتهيعداإلفالسبشهرالحكمتاريخفإنلذلك

لمنفصحكمبموجبالدفععنالتوقفتاريختعديلللمحكمةت.ق248و233لمادتينا✓

المتصرفالوكيلأوذاتهكالمدينمصلحةذيكلطلبعلىبناءااإلفالسلحكمالحق

طلبأييقبلأالعلىتلقائياالمحكمةأومنلهكالموهوبحقصاحبأودائنكلوالقضائي

.الديونلكشفالنهائيالفصلبعدبالتعديل



القضائيةالتسويةأواإلفالسبشهرالحكممنطوق-3

فيساإلفالبشهرفيحكمالقانونلمقتضياتوفقاحكمهيصدرالمختصالقاضي

إفالسإلىائيةالقضالتسويةبتحويلالمحكمةتقضيكماالقضائية،بالتسويةأوالحاالت

يليماتوافرشريطة:اإلجباريةالقضائيةبالتسويةلحكما:

بإقرارالدفععنالتوقفتاريخمنيوما15أجلخاللتلقائياالمدينيتقدمأن✓

.218مادةالاحكامضمنيستتبعهوماديونهدفععنتوقفهحالةعنفيهيعلنمكتوب

إحدىفيت.ق226/2المادةجسيمةأخطاءالرتكابه:إجباريةباإلفالسالحكم

.المادةنصراجع:التاليةالحاالت

المنصوصالحاالتإحدىتحققتإذا:إفالسإلىالقضائيةالتسويةبتحولالحكم

إلىيةالقضائالتسويةبتحويلتقضيالمحكمةفإنت.ق338و337الموادفيعليها

أوالقضائيالمتصرفالوكيلمنطلبعلىبناءأوتلقائياعلنيةجلسةفيوذلكإفالس

وقانوناائهاستدعأوالمدعيسماعبعدوالمنتدبالقاضيتقريرعلىبناءاالدائنينمن

عيتبواإلفالسآثارتترتبالحكمتاريخمنواعتبارا.ت.ق336للمادةطبقاهذا

تتمثلوراءاتاإلجلباقيبالنسبةباإلفالسالخاصةالقواعدالقضائيالمتصرفالوكيل

.338-337المادتينراجعيليفيماالحاالتهذه



القضائيةبالتسويةأواإلفالسبشهرالحكمفيالطعنوطرقوتنفيذشهر-04

والتنفيذالشهر:

تمكينجلأمنوالعالنيةللنشرضماناتبعدةيحاطأنوجبالجميعقبلأثرهالحكمنتاج✓

منبمجموعةقضتت.ق228المادةديونهم،الستيفاءطلبهمتقدينمنالدائنينجميع

.المادةنصراجعيليفيماوتتمثلالغيرإعالمشأنهامنالتياإلجراءات

منالشهرمصاريفتدفعأنعلىت.ق229المادةنصتفقدالنشرلمصاريفبالنسبةو✓

التسويةمصاريفةلتغطيالفورعلىكافيةبالتفليسةالخاصةاألموالتكنلمفإنالتفليسةأموال

واماألختووضعاللصقوالصحففيالحكمنشرواإلعالنواإلفالسشهرأوالقضائية

اريفمصمنتسبقأومقدماالدعوىرفعالذيالدائنينأحديدفعهاالمصارفهذهفإنرفعها

وجهعلىيقاتالتسبهذهتسددوالقضيةفيالفصلتلقائياالمحكمةتولتماإذاالعامةالخزينة

كمالحفإنتتملمإذاالشهرإجراءاتأنإلىاإلشارةتجدروالتحصيالتأولمناالمتياز

لقةالمتعالمددسريانأجلمنفقطمستلزمةالشهرإجراءاتكونفوراآثارهينتجالمعلن

يبيصالذيالضررعنمسؤوالكان،الحكمشهرالضبطكاتبأغفلإذاو،الطعنبطرق

.الحكمبصدورالعلمعدممنتضررمنكل

يالتاآلثارألهميةاالستئنافأوالمعارضةرغمالتنفيذمعجلالحكمت.ق272المادة✓

.اإلفالسبشهرالحكميرتبها

موالألةصيانالتحفظيةاإلجراءاتاتخاذعلىالمعجلالنفاذيقتصرأنيرىالفقهأغلب✓

نعيدهغلوالمدينأموالعلىاألختامووضعالحكمكشهرالدائنينحقوقوحمايةالمدين

الفرديةاإلجراءاتاتخاذمنالدائنينومنعفيهاالتصرفوأموالهإدارة



ت.ق234إلى231منالمواد:األحكامفيالطعن

هاعلييترتبالإجرائيةمسائلباالمريتعلقت.ق232المادة:للطعنالقابلةغيراألحكام

هةجأعلمهياإلفالسمحكمةبأنقدرالمشرعأنكمابالمدينأوالدائنينبأحدجديضرر

فيهاللطعنمحلفاللذلكالتفلسيةبظروف

داوالتالمفيالدائنقبولعاجلبوجهفيهاوتقراإلفالسمحكمةتصدرهاالتياألحكام1.

.ت.ق287الديونتحقيقفيتحددهمبلغعن

اضيالقمنالصادرةاألوامرعلىالواردةالطعونفيالمحكمةفيهاتفصلالتياألحكام2.

.اختصاصهحدودفيالمنتدب

.التجاريالمحلباستغاللباإلذنالخاصةاألحكام3.

الحكمتاريخمنميعادهايسريأيام10خاللالطعنت.ق231المادة:المعارضةبالطعن

طلوبمإجراءآخرتاريخمنيسريميعادهافإنالنشرإلعالناتالخاضعةلألحكاموبالنسبة

.النفاذمعجلباعتبارهتنفيذهوقفالحكمفيالمعارضةعلىيترتبأندون

تسريأيام10خاللاألحكاماستئنافيجوزفإنهت.ق234للمادةطبقا:االستئنافبالطعن

فقطجوزيباالستئنافالطعنأنقصدالمشرعأنإلىنذهبيجعلناماوهذاالتبليغتاريخمن

عنيطبذلكوعنهاالصادرالحكمفيعارضأواالبتدائيةالدعوىفيطرفاكانمنلكل

الدعوىألطرافاالبتدائيالحكمتبليغتاريخمنتسريأيام10بعدباالستئنافهؤالء

3خاللافاالستئنقراريصدروللمعارضينالمعارضةحكمتبليغتاريخمنأواالبتدائية

.االستئنافرفعمنأشهر



القضائيةوالتسويةاإلفالستنظيم:الثالثالمبحث

هيئاتوبيانها،فيالمدينمنكلمركزتحديدالقضائيةوالتسويةاالفالسبتنظيمنقصد

الدائنينجماعةثمالتفليسة

القضائيةوالتسويةاالفالسفيالمدينمركز:االولالمطلب

:المدينمركزيختلفالمختصةالمحكمةعنالصادرالحكمباختالف
يدغلزفيجوالمدينبذمةتتعلقآثارالمدينإفالسشهرعلىويترتب:المفلسالمدين-01

أوجوباوباطلةتكونالريبةفترةفيأبرمهاالتيالتصرفاتأنكماأموالهإدارةعنالمدين

لذلكعاتبفيجوزالمدينبشخصتتعلقآثارأخرىجهةمنويترتب،األحوالبحسبجوازا

الحقوقنهعوتسقطللمفلسالجنائيةالمسؤوليةتقومقدكماوعائلته،للمدينمعونةتقرير

المدنيةوالسياسية

تجلىيالواقعوفياإلفالس،عمليةتسهيلاجلمنالمديناستخدامبإمكانيةت.ق242المادة

.التجارينشاطهيمارسمحلهفيالمدينبتركيكونذلك

رفالمتصالوكيلمحلهويحلباإلفالسالمتعلقةاإلجراءاتفيدورأييلعبالوغالبا

.إفالسهشهرحكمبموجبلألهليةفاقدبذلكوهوالقضائي،

التسويةمنفيدالمستالمدينالقانونيةالناحيةمن:القضائيةالتسويةمنالمستفيدالمدين-02

تصرفالمبالوكيلالمديناستبدالهنابهيقصدالاليدغلأنغيركالمفلس،القضائية

أي.ت.ق244/03المادةبنصإجباريةوهياألخيرهذاطرفمنمساعدتهوإنماالقضائي،

.أهليةناقصمركزمركزهأن



(سابقاالتفليسةوكيل)القضائيالمتصرفالوكيل:الثانيالمطلب

يده،غلدبعذلكوالمدينأموالفيالتصرفوالتفليسةبإدارةلهيعهدالذيالشخص

وفقاأخرى،جهةمنالمدينعنوجهة،منالدائنينجماعةعنوكيالبصفته

.المشتركةللمصلحة

:تعينـــــــــه-01

بموجبلكوذالقضائيالمتصرفبالوكيلالتفليسةوكيلمركزالمشرعاستبدل

المحكمةضبطكتابألحدالمهمةأوكلتالتيت.ق238المادةألغى96/23األمر

.

الحساباتمحافظ:الثالثأحدالقضائيالمتصرفالوكيلاالمرمن06المادة-

.البحريةأوالتجاريةأوالفالحيةأوالعقاريةالميادينفيمختصخبير-محاسبخبير

األقلعلىسنوات(05)خمسالمهنيةالخبرةشرطمع.

بينمنفينالمتصرالوكالءتعيينمسببوبأمراستثنائيةبصفةللمحاكم08لمادةا

.شريطةخاصبتأهيلالمتمتعينالطبيعييناألشخاص

ومنيساعدهوإنماالقضائيةالتسويةفيالمدينيمثلالالقضائيالمتصرفالوكيل

دونتصرفاليمكنهالالمدينأنكمالهممثالباعتبارهباسمهيتصرفأنيمكنهفالثم

جوان09فيالمؤرخ96/23رقماألمر-.القضائيالمتصرفالوكيلمساعدة

.القضائيينالمتصرفينالوكالءمهنةالمتضمن1996



:القضائيالمتصرفوكيلمهام-02

،نالديويلتحصبكقيامهالمراحل،كاملعبرتتوزعبمهامالقضائيالمتصرفالوكيلويقوم

علىالمساعدةووالتحكيم،بالتصالحالقياموالدعاوىرفعالمنقوالت،والعقاراتبيع

.التجارينشاطالاستمرار

:فيالقضائيالمتصرفمهاملبدايةاألوليةالتصرفاتوتتمثل

الةرسبموجبقانونااستدعائهبعدأووبحضورهالمدينأمواللكلجردبعمليةالقيام✓

.تجاري264.مالمادةألحكامتطبيقاعليهاموصى

.تجاري253.م.المدينحضورفيوحصرهاالتجاريةالدفاترقفلبعمليةالقيام✓

ستعينوييودعها،لمالمدينكانإذاماحالةفيالضبطكتابةلدىويودعهاالميزانيةيضع✓

.يهاعليحصلالتيوالمعلوماتواألوراقالحسابيةومستنداتهالمدينبدفاترذلكعلى

المدينوقحقتحفظأنشأنهامنوالتيالالزمةباإلجراءاتالقضائيالمتصرفالوكيليقوم✓

المدينبهايطللمالتيالعقاريةالرهونعلىالقيودبطلبخاصبنوعيلتزمكما.مدينيهضد

.الدائنينجمعيةباسمقيدهاتمولو

القضائيصرفالمتالوكيلبمعونةللمدينفيجوزالقضائيةبالتسويةمتعلقاالحكمكانإذاأما✓

التدابيربهذهالقيامالمدينرفضوإذا،(تجاري273/1م)التحفظيةاإلجراءاتبكافةيقومأن

.المنتدبالقاضيمنإذنبعدلوحدهمباشرتهاالقضائيفللمتصرف

مهامهاستالممنشهرخاللالمنتدبللقاضي(تقرير)بياناالقضائيالمتصرفالوكيليقدم✓

.تجاري257.م.الوضعيةهذهوخصائصوأسبابللمدينالظاهرةالوضعيةحول



.تجاري242.م.وألسرتهللمفلسمعونةاقتراح✓

مدينالفيباشرالقضائيةالتسويةفيأما.(تجاري268)أجلهاحلالتيالمفلسديونتحصيل✓

لمفإنئي،القضاالمتصرفالوكيلبمعونةوذلكأجلهاحلولبمجردوالديونالسنداتتحصيل

.لمنتدباالقاضيمنإذنبعدبمفردهتحصيلهاالقضائيالمتصرفللوكيلجازبذلكيقم

األشياءبيعريباشكماباطال،البيعكانوإالالمنتدبالقاضيمنبإذنالمدينمنقوالتببيع✓

كما.(تجاري268.م)باهظاثمناحفظهايكلفالتيأوقيمتهاالنخفاضأوللتلفالمعرضة

القاضيأذنإذاالبضائع،أوالمنقولةاألموالباقيبيعالقضائيالمتصرفالوكيليباشر

أنعلى.(تجاري269.م)عليهاموصىبرسالةاستدعائهأوالمدينسماعوبعدبذلكالمنتدب

اإليداعإثباتويقدمفوراالعامةالخزينةفيالتحصيالتوالبيوععنالناجمةاألموالتودع

.التحصيلمنيوما15مدةفيالمنتدبالقاضيإلى

جوزيأنهإالالتفليسة،مدةطيلةبذمتهالمتعلقةالمفلسودعاويحقوقجميعويمارس✓

.القضائيالمتصرفالوكيلفيهايخاصمالتيالدعاوىفيالتدخلللمفلس

يرفعأنائيالقضالمتصرفالوكيلبمعونةيمكنهالمدينفانالقضائيةالتسويةحالةفيأما✓

رفالمتصالوكيلفانالدعوىرفعرفضإذاانهإالعقاريةأومنقولةدعوىأيةيتابعأو

.تجاري274و272فيهاالمدينيدخلأنبشرطرفعهايمكنهالقضائي

موصىرسالةباستدعائهأوالمدينسماعوبعدالمنتدبالقاضيبإذنالتفليسةلوكيليجوز✓

فيهابماائنينالدجماعةتعنيالتيالمنازعاتكافةفيوذلكوالتحكيمبالتصالحيقومأنعليها

.عقاريةدعاويأوبحقوقالمتعلقةالمنازعات



قيمتهتجاوزتأوالقيمةمحددغيرالصلحأوالتحكيمموضوعكانإذالكنه✓

للتصديق،المحكمةعلىعرضهوجباألخيرةالدرجةفيالمحكمةاختصاص

270.م)عليهالمعارضةحقدائمالهويكونالتصديقعندالمفلسويستدعى

.(تجاري

وبعدئيالقضاالمتصرفوكيلوبمساعدةالمدينفإنالقضائيةالتسويةحالةفي✓

تتجاوزالأنبشرطوالتحكيمبالتصالحيقومأنالمنتدب،القاضيمنإذنعلىحصوله

275.م)األخيرةالدرجةفيالدعوىفيتنظرالتيالمحكمةاختصاصالحققيمة

يمتهقتجاوزتأوالقيمةمحددغيرالصلحأوالتحكيمموضوعكانإذالكنه.(تجاري

بعدإالإلزامياوالمصالحةالتحكيميكونفالاألخيرةالدرجةفيالمحكمةاختصاص

.م)التصديقطلبعندالتدخلحقدائنلكلويكونالمحكمة،منعليهماالتصديق

(تجاري276

المحكمةإذنبعدإالهذالهيكونوالالتجاريالمحلاستغاللالتفليسةلوكيليجوز✓

تقضينينالدائمصلحةأوالعامةالمصلحةأنبإثباتالمنتدبالقاضيتقريرعلىبناء

.(تجاري277/02.م)ذلكضرورة



:96/23رقماألمر30المادة:بهالقيامالقضائيالمتصرفالوكيلعلىيحظرما-03

.هالالمخصصاالستعمالغيرفيإليهالمودعةاألوراقأوالسنداتأوالمبالغاستعمال✓

لىإدفعهايجبالتياألوراقأوالسنداتأوبالمبالغالمعارضةحالةفيولواالحتفاظ✓

.والخزينةالضرائبقباضات

.الدائناسمفيهايذكرإندونبديناعترافاتأوسنداتتوقيععلىالعمل✓

افيةإضأورئيسيةبصفةمهامهممارسةعندالقضائيالمتصرفالوكيليخضعهذاألجل✓

التمسكونموالوثائقلهاالمعلوماتكلبتقديمويلتزمالعامةالنيابةطرفمنالتفتيشإلى

.(96/23رقماألمرمن17/02.م)المهنيبالسر

االمرمن21المادة:القضائيالمتصرفالوكيلمسؤولية-04

جزاءاتليتعرضلمهامهالمنظمةالتنظيميةأوالقانونيةباألحكامالتفليسةوكيلاخلإذا✓

الشطب-واحدة(1)سنةتتجاوزاللمدةالمؤقتالمنع-التوبيخ-اإلنذار:هيتأديبية

.المتصرفينالوكالءقائمةمن

.المختصةالجمهوريوكيلإلىالملفليتحووالجزائيةالمتابعاتعنالعقوباتهذهتغنيال✓

.سنوات05بمرورالتأديبيةالدعوىتتقادم✓

يتعلقءإجرابأيالقيامشطبأوتوقيفأومنعمحلكانالذيالتفليسةوكيلعلىيحظر✓

رغمدالعقوكلتبطلأناالستعجاليةالموادفيالفاصلةللمحكمةيمكنكمامهامهبممارسة

امةالعالنيابةمنبطلبأومصلحةذيكلطلبعلىبناءوهذاأعالهالمذكورةالحظرحاالت

.(96/23رقماألمرمن25.م)



(ةالتفليسقاضي)المنتدبالقاضي:الثالثالمطلب

رئيسمنأمربقضائيةسنةكلبدايةفيالمنتدبالقاضييعين:المنتدبالقاضيتعين-01

.(تجاري235/01)المحكمةرئيسمناقتراحعلىبناءاالقضائيالمجلس

وللمحكمةيسة،التفلقاضييعيناإلفالسحكمالجزائرينظيرهعنالفرنسيالتشريعيختلف

.الطعنطرقمنطريقأيتقبلالالشأنهذافيوقراراتهاوقتأيفياستبداله

:فليسةالتوإدارةأعمالمراقبةوبمالحظةالمنتدبالقاضييقوم:المنتدبالقاضيمهام-02

بإجراءاإلذنمثلالقانون،يتطلبهاالتيالمواضعفيالقضائيالمتصرفللوكيلاإلذنمنح

بعضببيعبالقياماإلذنو(تجاري270.م)الدائنينجماعةنزاعاتكافةفيالصلحأوالتحكيم

فييةالصناعأوالتجاريةالمؤسسةاستغاللفيباالستمراراإلذن،(تجاري268.م)األموال

.(تجاري277المادة)القضائيةالتسويةحالة

تجاري242المادةأسرتهوللمدينإعانةتقرير.

(تجاري239المادة)الوكيلبهقامعملأيضدتقدممطالبةكلفيالفصل.

المادتين)نالدائنيأغلبيةرأيعلىبناءاعزلهماوالدائنينبينمناثنينأومراقبتعيين

.القضائيالمتصرفالوكيلمراقبةفيلمساعدته(تجاري241و240

(ت257المادة)بمالحظاتهمرفوقاالجمهوريةوكيلإلىالمتصرفالوكيلللتقريرإحالته

لقضائيةاالتسويةأواإلفالسعنالناجمةالنزاعاتبخصوصللمحكمةشاملتقريرتقديم

.تجاري235/04المادة

(تجاري315.م)الدائنينجمعيةترأس



ديةمجيراهاالتيالمعلوماتعناصركافةبجمعيقومحيثالبحث،سلطةلهكما

أرملةأونيهدائومندوبيهأوالقضائيةالتسويةفيالمقبولأوالمفلسالمدينسماعوله

.(تجاري235،236المادتين)المدينوفاةحالةفيوورثتهالمدين

انون،القحددهاالتيالحاالتفيوأوامرقراراتإصدارصالحيةبالمنتدللقاضي

ذناإلإعطاءعندوالبضائعبيعوأسرته،وللمدينإلعانةتقريرهحالةفيكما

وضعمناءاإلعفعندوالقضائيةالتسويةفيالتجاريالمحلاستغاللفيلالستمرار

.القضائيالمتصرفالوكيلأعمالضدالمطالباتفيللفصلكذاواألختام

10لخالفيهاليعارضالمحكمةضبطبكتابةحاالأوامرهالمنتدبالقاضييودع

أجلمنتدبالمنالقاضييعينهمالذينلألشخاصبالنسبةالتبليغمنأواإليداعمنأيام

.التبليغ

همإخباريجبالذيناألشخاصيصدرهالذياألمرفيالمنتدبالقاضيويعين

منأيام10مهلةفيمعارصةرفعيمكنهمحيثالمحكمة،ضبطكاتببمعرفةباإليداع

.اإلخبارذلكتاريخ

المحكمةضبطكتابةلدىتصريحمجردبالمعارضةترفع( ت.ق237

المنتدبيالقاضأوامرفيتلقائياتنظركما.لهاجلسةأولفيفيهاالمحكمةتفصل

.م)كمةالمحضبطبكتابةإيداعهايوممناعتباراأيامعشرةلخالتبطلهاأوفتعدلها

.(تجاري237



:الدائنينجمعية:الرابعالمطلب

القضائيفالمتصرالوكيليمثلهاوالدائنينجماعةضمنقانوناالمديندائنوايرتبط

.عليهامدعىأومدعيةسواء،دعاويهافي

وحدهمالحكمصدورقبلديونهمنشأتالذينينالدائنتضم.

دائنينالوصفةالدينتاريخمراعاةوضعيتهمحسبالدائنينبينمييزالتيتم.

ومنعاهة،جمنالدائنينبينالمساواةبمبدألإلخاللمنعاالدائنيناتحادالمشرعقرر

.أخرىجهةمنالتنفيذعندالتزاحممنللدائنين

:الدائنينلجماعةالقانونيةالطبيعة-01

االموالاقتسامفياالشتراكالهدف،وحدةتربطهمأشخاصمنتتكون:شركة

رئيسثابةبمالتفليسةوكيلهيئاتها،التفليسةأصلرأسمالهاللخسائر،والخضوع

دورياينالدائنجمعيةانعقادإلىباالضافة،الشركةمراقبيالمراقبينإدارتها،مجلس

.باألغلبيةقراراتواتخاذ

الشركاءقبلمنالحصصبتقديمإالتتأسسأنيمكنالالشركةكونالرأي،هذاانتقد

كمان،الدائنيمنرضادونالقانونبقوةتتكونالجماعةأنكما،رأسمالهاتكوينقصد

قتحقيالديونمنيمكنمااسترجاعهدفها،االطرافإلرادةمجااليتركالنظامهاان

.الشركاتفيكماالربح



جمعيةassociation:يقتحقالالخسائرتحديدهدفهاالقانونبقوةتنشأ

.المساواةوتحقيقربح

يةاإلدارإجراءاتتماموعدممؤسسيهاإرادةاختفاءبسبأيضاالرأيهذاانتقد

.ذلكجمعيةأيإنشاءيتطلبحيثالعامة،السلطةقررتهاالتي

القانونيفالمذكورةبالفئاتلهعالقةوالالقانونشروطهيحدد:قانونياتحاد

عةجماإنالقوليمكنسبق،مماالتجاريبالقانونخاصةمؤسسةوهوالمدني،

سةمؤسبمثابةفهي.القانونقبلمنشروطهحددتقانونيتجمعهيالدائنين

.التجاريبالقانونخاصة



جموعلمالقانونيةالشخصيةتثبت:الدائنينلجماعةالقانونيةالشخصيةمسألة

؟؟الدائنينلجماعةتثبتفهل،قانونينصبمقتضىواألموالاألشخاص

معتجكلاالخيرةفقرتهافيتنصوهي،الدائنينجماعةعلىتنصلم49المادة

.المعنويةالشخصيةالقانونيمنحهوأشخاصاموال

.المسألةوالقضاءالفقهتولىالقانوني،النصغيابفي

/رأيان:الدائنينلجماعةبالشخصيةاالعتراف

اكتسابعلىصراحةينصلمالقانونانأساسعلىربييرالفقيه:المعارض

منكلرأيالماليةالذمةالقانونيةالشخصيةخصائصلهاوليسالمعنوية،الشخصية

.راشدوراشدناصيفإلياس

نةدائتكونوقدلها،كممثلالمتصرفالوكيلوجودالتبريرالغالبوهو:المؤيد

ومدينة

آخرينأشخاصمعتبادليةوتعهداتتعاقداتابرامبأمكانهاانيرىالفقهاءأحد

القضاءىإلتلجأوأنالتزاماتهابهاتواجهأنتستطيعماليةذمةلهاتكونانوتستطيع

.ممثلهاطريقعن



عنممثالالقضائيالمتصرفالوكيل23-96واالمر238المادة:الدائنينجماعةتمثيل

الدعاوىفيالقضاءاماميمثلهامنوهوالمعنوية،الشخصيةمظاهرمنمظهروهو،الجماعة

.ضدهمأوقبلهممنالمرفوعة

فياريالتجالنشاطباستمرارالحكمنتيجةتتكونانيمكن:الدائنينلجماعةالماليةلذمةا

الوكيلهذايجعلللمدينالتفليسةوكيلمساعدةاناذ279-277الموادالقضائيةالتسوية

.الدائنونلذلكتبعايتحملهاوبالتاليااللتزاماتبعضيتحمل

:الدائنينجماعةتكوين-02

:أساسيينشرطين:الدائنينجماعةتكوينشروط

نشوء آجالسقوطقاعدةإلىباالضافة،280المادةمناستنتاجا:الحكمصدورقبلالدين-أ

بشهرلحكمابعدأوقبلاآلداءمستحقكانانالدينيهمالوبالتالي،االفالسبحكمالديون

.االفالس

؟؟؟الجماعةضمنيدخلونالدائنينكلهللكن

:الدائنوصفة-الدينصفة:بمسألتينهذايتحدد

عنالتوقفخلتاريسابقةممتازةديون/الدفععنالتوقفقبلناشئةعاديةديون:الدينصفة

عناشئةنوديونتعاقديةديونكذلك.وممتازةعاديةالريبةفترةديونإلىإضافةالدفع

التقصيريةالمسؤولية

أوالخاصاالمتيازذويالدائنينتجاري245المادةنصبموجبكلهاالديونهذهمنيستبعد

.الدائنينلجماعةالفرديةالدعاوىوقفغجراءمنالتخصيصحقأوالرهن



وقفتقررالتي245المادةدائنينعدةمنالجماعةتتكونأذبديهيشرط:الدائنينتعدد

.التنفيذوإجراءاتللدائنيناالنفراديةالدعاوىجميع

منلسالمفمنالدائنينحمايةاألاول:رئيسيانسببنا:الدائنينجماعةتكوينمنلغايةا

،249والمادة247المادةضمنببطالنهاالمشرعاقروالتيالريبةفترةفيتصرفاته

حلمالوكيلوحلولالفرديةالدعاوىكوقف:البعضبعضهممنالدائنينحماية:الثاني

منازةالممتالديونأصحابالدائينواخراجالدائنينجماعةلصالحالقانونيالرهنالدائنين

تأميناتهمعنتنازلواغذاإالالتصويت

:منإذاالدائنينجماعةتتكون

لهمسوليالتفليسةإجراءاتجميعفيالمساواةمبدأعليهميطبق:العاديونالدائنون01

.الحبسكحقالمدنيالقانونفيالمقررةالحقحفظوسائلاستعمال

.مدني982م:العاماالمتيازذاتالحقوقأصحابالدائنون-02

:الخاصاالمتيازدوو:الجماعةالدائنونخارج

.رسميأوحيازيبرهن:المرتهنون-01

،قارععلىالواقعالماتياز،منقولعلىالواقعاالمتبياز:الخاصاالمتيازأصحاب-02

تخصيصحق



المراقب

:وعزلهتعينًالمراقبً

: " مين القـــيـانون التجيـاري عليى أنيه 240/01نص المشرع التجاري الجزائري فيي الميادة 

." نينللقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره، مراقبا أو اثنين من بين الدائ

ائنين اليداغلبييةمين القاضيي المنتيدب يصيدره بنياء عليى رأي بيأمرااليجوز عزل المراقب ال

241.م)

:ماًيشترطًفيه

ال يجيوز أن يعيين مراقبيا أو مميثال: " من القانون التجياري أنيه240جاء في الفقرة الثانية من  

."لشخص معنوي معين كمراقب أو نسيب للمدين لغاية الدرجة الرابعة

رابية من خالل هذا النص تتمثل الشروط الواجيب توافرهيا فيي المراقيب، أن ال تكيون ليه صيلة ق

.   بالمفلس حتى الدرجة الرابعة

.تجاري249/3كما أن المراقب يقوم بوظيفته هذه دون أجر طبقا لنص المادة 

:مهامًالمراقب

:وتتلخص مهامه في

التحقق من الحالة المالية التي قدمها المفلس عن نفسه .-أ

مراقبة أعمال وكيل المتصرف القضائي -ب

التحقق من سير إجراءات التفليسة ومن صحة ما تحصل لحساب المفلس أو ص رف من -ت

.حسابه

إبداء الرأي  والمشورة للوكيل المتصرف القضائي في كل الدعاوي .-ث



أطرافًأخرىً

المحكمة

فييالس، وبهييذا الحكييم تفتييتح التفليسيية، فييرئيس محكميية اإلاالفييالستصييدر المحكميية حكييم 

عين المحكمية القاضيي المنتيدبينوبوويقترح القاضي المنتدب والوكيل المتصرف القضائي، 

.قس اإلشراف على أعمال التفليسة وتسيير شؤونها

حكم اإلفالس القانون في  تاريخ  التوقف عن الدفع بقرار تال لبهلها أن تعدل في ما يسمح 

. ما لم تقفل قائمة الديون

أييام اعتبيارا مين 10أو تبطلهيا خيالل بهاأن تنظر تلقائيا في أوامر القاضي المنتدب فتعتد 

.إيداعها بكتابة ضبط المحكمة

ة األميير بوضييع األختييام علييى الخييزائن والحافظييات واألوراق التجارييية والمراكييز التجارييي

.التابعة للمدين المفلس

.ويمتد األمر للشركاء المتضامنون على أموالهم إذا تعلق األمر بشركات التضامن

ويلهييا إلييى ولهييذه المحكميية إذا كانييت تشييرف علييى التسييوية القضييائية فهييي التييي تقضييي بتح

ييل المتصيرف تفليسة إذا اقتضيى الحيال بحكيم وفيي جلسية علنيية تلقائييا أو بنياء عليى طليب الوك

عوته للحضيور القضائي أو الدائنين أو استنادا إلى تقرير القاضي المنتدب بعد سماع المدين أو د

.قانونا بموجب رسالة موصى عليها



النيابةًالعامة-07

راقيب النيابية عمل النيابة العامة في التفليسة كمين يسيتعمل منظيارا للمراقبية، حييث ت

عوى العاميية التفليسيية ميين بعيييد ،ومتييى تبييين لهييا أن هنيياك جريميية، تقييوم بتحريييك الييد

حكيم اصيدرتاتييالعمومية، مين أجيل ذليك أوجيب القيانون عليى كاتيب ضيبط المحكمية 

حكيم ويجيب يوجه فورا للنيابة العامة ملخصا عن ذلك الانالتسوية القضائية اواالفالس

.ونصوصهااالحكاميتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك ان

.محل المفلس وحضور عملية الجردالىللنيابة العامة جوازا التوجه 

الوكييييل المتصيييرف ادارةوكيفيييية االفيييالسحيييول حالييية ايضييياحاتتطليييب انلهيييا 

ممارسيية اثنيياءوتفتيييش النيابيية العاميية الشييرافالقضييائي، وأكثيير ميين ذلييك فانييه يخضييع 

اسيربيقيدم كيل المعلوميات والوثيائق الضيرورية دون التمسيك انمهامه، ويتوجيب علييه 

.مهني تجاهها



:للدائنينبالنسبةاإلفالسآثار:الثانيالمبحث

ؤديتخاصةحقوقوأصحابامتيازحقوقأصحابدائنونالدائنون،جمعيةمواجهةفييقف

.الدائنينجمعيةبهتتمتعالذيالعامالضمانمناالنتقاصإلىمحالةال

الممتازينللدائنينبالنسبةاالفالسأثر:االولالمطلب

.منقولأوالعقارعلىالخاصاالمتيازحقويقع:الخاصاالمتيازحقوقأصحاب-01

البيطالذيالعقاركبائعالمفلسعقاراتمنعقار:العقارعلىالواقعالخاصاالمتياز

.المرتهنحقوقنفسهيالتفليسةفيحقوقهفإنوملحقاتهبثمنه

تحلأنإلىالفرديةاإلجراءاتاتخاذفيحقهميفقدونوال،الغرماءقسمةلـيخضعونال❖

.ت302اإلفالسبشهرديونهمآجال

ت301.الدينمنالمدفوعغيرللنصيبعاديينكدائنينالدائنينجماعةفيالدخول❖

حقعليهولهالحبسحقعليهولهباعه،الذي:منقولعلىالواقعالخاصاالمتياز

.العقدفسخحقولهاسترداده

وتلكالمفلسإلىمتسلالتيالبضائعبينالتجاريالقانونففرقبالبضائعيتعلقفيماأنهغير

:إليهتسلملمالتي

الثمنكاناءسويدفعلمالشيءمادامالفسخوحقالحبسحق:البائعحيازةفيالبضائعحالة❖

.اآلجاليسقطاإلفالسالنمؤجالأوحاال

هذهفي،بعدالمفلسللتاجرتسلمولمالبائعحوزةمنخرجت:الطريقفيالبضاعةحالة❖

.(تجاري309/01.م)استردادهاحقللبائعالحالة



يلدائنالعامالضمانمن:اإلفالسقبلالمفلسلمحلودخولهاالبضاعةتسليمحالة❖

أيليهاعالبائعللدائنليسوهنا.حوزتهفيوجودهاعلىالدائنونويعتمدقانونا،المفلس

.عاديادائناويعتبرحق

أثاثمنالمؤجرالعقاربهيؤثثماعلى،ضمنياحيازيارهناله:العقارمؤجرامتياز

فيقولالمنحيازةأنناحيةمنلمنقولحيازياالمرتهنامتيازعنيختلفأنهغيرومنقوالت،

بعديسددلملالمنقوهذايثقلالذيالدينأنالمديندائنوفيعرفللدائن،تنتقلالحيازيالرهن

.المدينلحيازةيعدلمالمنقولهذادامما

المستأجردائنوفَيُعذرالمستأجريديبينتظلالعقارمؤجرامتيازفيالمنقوالتحيازةبينما

.يسددهلمأمإيجارمنعليهماسددهليعرفوالمإذا

:حالتينبينالحقهذااستعمالعندالمشرعميزلذلك

امتيازريقتصفهنااإلفالس،لشهرالحقأوسابقلسبباإليجارعقدأنهيإذا:األولىالحالة❖

عنلهحقيستإيجارومنالسابقتين،السنتينعنيدفعلمإيجارمنيستحقماعلىالمؤجر

بهتقدمفييدفعلمإيجارمنذلكعداماأما.باإلفالسالحكمفيهاصدرالتيالجاريةالسنة

.التفليسةفيعاديكدائنالمؤجر

اإليجاراتلكاستيفاءبعدللمؤجرفليسيفسخ،ولممستمراالعقدبقيإذا:الثانيةالحالة❖

معطاةانتكالتيالتأميناتمادامتالمستقبلةأوالجاريةاإليجاراتبسداديطالبأنالمستحقة

.كافيةاعتبرتقدالدفععنالتوقفمنذلهأعطيتالتيتلكأوقائمةتزالالله



أنجرللمؤجازمنها،ونقلتالمؤجرة،األماكنبهاالمؤثثةالمنقوالتبيعتإذا❖

التينةالسأجرةفتكونفسخ،اإليجارعقدأنلوكمااالمتيازفيحقهيستعمل

قضائيةالالتسويةأواإلفالسإشهارحكمفيهالصادرالعاممناعتباراتستحق

فيعادينكدائالتفليسةإلىينضمأنوله.الأمثابتتاريخلإليجاركانوسواء

.المسددةغيراألجورباقي

إليجاراعقدتنفيذعنالمترتبةالديونكافةأيضاالممتازةالمؤجرحقوقومن

الساإلفحكمشهرقبلالعقدهذاعلىمترتبةتعويضاتمنبهحكمماوكذلك

.ت297



العادييينلدائنينبالنسبةاالفالساثر:الثانيالمطلب

ضمنعامالباالمتيازالمشمولةبالديونوالدئنونالعاديونالدائنونيجتمعاالشارةسبقكما

:شأنهمفيالتاليةاآلثاريرتبالذياالمروهوالدائنين،جماعة

االفالسنظاممكنالمنشودللهدفالوصول:الفرديةواإلجراءاتالدعاوىوقف-01

خاذواتالدعاوىرفعيتابعأندائنلكلالمجالتركمعيتعارضالقضائيةوالتسوية

.منفردةبصفةاالجراءات

لقوةحائزمبحكفيهاالفصليتملمالتيوالدعاوىاتخاذهاسبقالتياإلجراءاتجميعتتوقف

.الدائنينجماعةمندائنكلقبلمنوالمرفوعةفيهالمقضيالشيء

:القاعدةتطبيقاتمن

قانونالفي،(المباشرةغيرالدعاوى)المفلسالمدينحقوقباستعمالالدعاوىترفعال

(زامهبالتالوكيلاخلاذاالمفلسديونباستيفاءللمطالبةالدعاوىرفعيجيزالمصري

الريبةترةففيولو.البوليصيةبالدعوىالمدينتصرفاتفيالطعندعاوىرفعيجوزال.

المفلسالمديناموالعلىتنفيذياجراءأياتخاذيجوزال

:استثناءاتللقاعدة:القاعدةأعمالنطاق

تاريخنتعيياواالفالسشهرحكمفيكالطعن،االفالسقواعدتقررهاالتيالدعاوىرفع

.الصلحفيوالمعارضةالدفععنالتوقف

استئنافج،االحتجاوتحريرالتقادمكقطعالجماعةعلىبالنفعتعودتحفظيةإجراءاتاتخاذ

.والتسويةباالفالسالخاصةاالحكام

رفالمتصوكيلويرفعهاترفعالتيالدعاوىفيالخصامفيمتدخاليكونانيجوز.



هرشبموجبمستحقةتسبحاألداءحالةغيرالديون:الديونآجالسقوط-02

.القانونبقوةاإلفالسحكم

.الحكمتاريخفيالصرفسعربحسبتحولاألجنبيةبالعملةالمقومةالديون

المدينعنالثقةزوالسببهالسقوط

عاديةأومضمونةالديونكلعناآلجالتسقط

.المفلسالمدينمدينيذمةفيالمترتبةالديونتسقطال

إالخرىأديونفيالمفلسالمدينمعالمتضامنينالمدينينعناألجليسقطال

.آلجالاحلولغايةإلىوالمتضامنونالكفالءيلتزمبينماالمفلسالمدينعن



الحاضرةالمدينأموالكلوتشمل254للمادةطبقا:الرسميالرهنقيد-03

.906و904العقاريالتسجيللقانونطبقاوذلكوالمستقبلية

وتسجيلالقعاراتعلىالواردةالمنازعاتلمنعكافالغلانرغم:فائدته

.باالفالسالحكمقبلوالصادرةالمدينقبلمنعليهاالواردةالتصرفات

.بالتسجيلغالأثرهينتجال

لىعرهونهمبتسجيلقامواآخروندائنونيتقدمالألنتسجيلهفياإلسراع

.بذلكالقانونلهميسمحالتيالحاالتفيالمدينعقارات

ولمكمالحقبلالمدينابرمهبيعإشهارعدممنالدائنينجماعةتستفيد:أثره

.الحكمبعدإاليشهر

وكذامدينللالممنوحالعقاربيعالفسخدعوىشهرعدممنالجماعةكذلكتستفيد

.العقاربائعامتياز

حصصلسداداضامنويكونالصلحعقدتنفيذالقضائيةالتسويةفيالرهنيضمن

المصالحة



للمدينبالنسبةأثراكذلكيعدانيمكنكانوأن)الديونحصر-04

.ولهاقبثمومنمنهاللتحقيقالمثبتىالمستنداتتقديمالحصريقتضي

فيينالراغباالولويةوذويالعاديونالدائنونيقدم:الديونوقبولتحقيق

الخزينةفيهممابللتفليسة،االنضمامطلبتقديمالمدينأموالتصفيةفيالمشاركة

حتهبصاقراروتوقيعبهاالمطالبوالمبالغالمستنداتتسليممعالعمومية

.ومطابقته

يقبلالوبانقضائهباالفالسالحكمصدورتاريخمنواحدشهرلالنضمامالمهلة

.المهلةهذهيسقطالمحكمةمنحكمعداالمتخلفون

وأالمدينبحضورالمراقبينبمعونةالوكيلطرفمنيجرى:التحقيق❖

.تجاري282ماستدعاءه

المنتدبالقاضييقررالرفضاوالقبولحولالوكيلمناقتراحبعد:القبول❖

.الديونقائمة

علىالقاضيوتوقيعالديونتحقيق382للمادةطبقا:الديونكشفإيداع❖

.منهامربموجبللتعديلقابلةالحكم،تاريخمنأشهر03خاللالكشف

.284للمادةطبقالإلعالناتالرسميةوالنشرةالصحفضمنالكشفينشر



القاضيقرارفييطعنأننزاعفيهاحصلأودينهرفضمنلكليجوز

.المنتدب

إماللمحكمة

أومرفوضلدائنقبوالتكونقدالتيالمطالبةقبول//المطالبةرفض

أجيلت//بهقبلالذيالمبلغتحديدمعالمؤقتالقبول//مقبولآخررفض

.التفليسةإجراءات

سجلةمبرسالةاألطرافإخطاريتموالكشفوالقبولالتحقيقإجراءاتبانتهاء

.287-286الموادبشأنهمالمتخذبالقراربالوصولالعلمطلبمع



مدينونًبالتضامنًبدينًواحدبهمسألةًًحقوقًالدائنينًفيًدينًيلتزمً

إفالسنويعلواحد،بدينملتزمينمتضامنينذمةفيحقهيترتبدائناانلنفترض

أحدهم

التفليسةضمناألخيرهذاانضمامكيفية✓

واحدآنفيجميعهمأواحدهمإفالسإمكانية✓

؟الدفععنالتوقفقبلالحقمنجزءاستيفاءحالفيالحلما✓

احدهمسافالحالةفيبقيةشأنفيللدينسقوطالالمبدأ:المدينيناحدإفالس-01

.291المادةالبقيةمنالمدينيناحدمعالمبرمالصلحمناستفادةوال

فليسةالتفيالدائنمحلالحلولالمفلسالمدينبدلوفىالذيالملتزمللشريك.

اجلمنوحةالمفتالتفليساتلمجملاالنضماميمكنه:واحدآنفيالملتزمينافالس-02

.288المادةدينهمبلغ

.تفليسةكلفيالمبلغبكاملالمتالحقةالتفليساتإلىيتقدم:تباعاالمدينينإفالس-03

افلسمثدينهمنقسطاالدائنقبضحالفي:الدينمنالمتبقيبالجزءانضمام-04

.ت290المتبقيبالجزءالدائنينجماعةضمنيدخلالمدينون





المفلسالمدينلدىمحبوسةألشياءالمالكينحقوق

الخامسالقسمالحكاموفقااالسترداددعوىالمحبوسالمالمالكيمارس

.بـاالستردادالمعنون

ارالعقملكيةانذلكالعقاراتدونالمنقوالتاستردادمسألةأثارالمشرع

تمالتيألشياءلالمدينملكيةعلىقرينةالحيازةتلعببينمارسميةبسنداتمثبتة

.التفليسةإجراءاتأثناءعليهاالحجز

ينالمدلدىمحبوسمنقولمالملكيةيدعيمنكلمنالملكيةاثباتوجب

.المفلس

.فينوجزهابعدهاوما308المواد:المنقوالتاسترداد-1

كانهمامالحكمقبلفسخهاتمعقودمحلكانتالتيالبضاعةاستردادامكانية➢

.حالهاعلىتكونانشريطةالفسخ،سبب

بيعهاقصدبأوالوديعةسبيلعلىالمدينلدىعليهاالمؤتمنالبضاعةاسترداد➢

.حالهاعلى

311المادة:الماليةاوالتجاريةاالوراقاسترداد-2

للتوقفالمثبتالقرارنشرتاريخمنواحدةسنةأجلفياالسترداددعوىترفع

.الدفععن



:مآلًالتفليسة: مسألةً

إمافيهارالسيإلجراءاتحدوضعوبالتاليقفلهاهوالتفليسةمصيراألحوال،كلفي

.يونالدلسدادالموجوداتكفايةلعدممؤقتةبصورةأوالديونبسدادنهائيةبصفة

:الديونلسدادالتفليسةقفل-01

الوكيللدىوجدأومستحقةديونوجودعدمحالةفيأنهعلى”ت.ق357/1المادة

بهوتقضيسةالتفليقفلفيتعينالديونلسدادالمالمنيكفيماالقضائيالمتصرف

مستحقةديونوجودعدمفيهيثبتالمنتدبالقاضيمنتقريرعلىبناءاتلقائيالمحكمة

.“يالقضائالمتصرفالوكيللدىالديونلسدادكافيةأموالوجودأو

التفليسةاتإلجراءنهائيحدوضعالديون،لسدادالتفليسةبقفلالحكمعلىيترتب

.دجديمنفتحهاإعادةيمكنفال

حريةكلبليتصرفنشاطهأوتجارتهرأسعلىفيعودحقوقهكافةالمدينيسترجع.

الساإلفبشهرالحكمآثارجميعوتزولالقضائيالمتصرفالوكيلمهامتنتهي.

ت.ق358و357القانونبقوةاعتبارهالحالةهذهفيالمدينويسترد.

الديونبسدادقيدهمنالغرضبزوالالدائنينجماعةرهنينقضي.



:الموجوداتكفايةلعدمالتفليسةقفل-02

تفليسةالعملياتسيرنفقاتلمواجهةكافيةغيرالتفليسةموجوداتأوأموالتكونعندما

.الدائنينجماعةبحقوقللوفاءالتفليسةأموالكفايةعدمأوكفايةعنالنظربغض

لمدينلأموالظهورلغايةإلجراءاتهاوقفمجردهوبلللتفليسةنهائياحاليعدالالقفل

عنصادرقضائيبحكمالتفليسةقفليكونو-التفليسةأي–أعمالهامتابعةعلىتساعده

.ت.ق355للمادةطبقاالمختصةالمحكمة

:الموجوداتكفايةلعدمالتفليسةبقفلالحكمأثار-03

نوللمديمصلحةذيلكلجازاإلجراءات،فيالسيرلمواصلةللمدينأموالوجدتمتى

.التفليسةبقفلالحكمإلغاءطلب

التيدةالجديبالديونالدائنينجماعةعلىيحتجوالأموالهإدارةعنالمدينيدغليستمر

حقوقهمالقدامىئنونالدااستوفىالتفليسةافتتاحأعيدمافإذاالتفليسة،إقفالبعدالمدينتحملها

.الجددالدائنينقبل

معوانفرادية،بصورةاإلجراءاتواتخاذالدعاوىإقامةللدائنينفإنت.ق355للمادةطبقا

جماعةمنهيدليستفالقضائيالمتصرفالوكيلإلىعليهتحصلمابأداءيلزمالدائنفإنذلك

.الدائنينجمعيةعننائباإالالدائنبذلكيكونفالالدائنين


