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المقدمة
اضتمد هلل رب العاظتُت والصالة والسالم على سيدنا ػتمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى
أصحابو أرتعُت -:
فان اظتعامالت التجارية ىي روح االقتصاد يف كل زمان ومكان ألهنا تعمل على تداول
رأس اظتال ىف اجملتمع .
ؽتا يساعد على النمو االقتصادي وازدىار اضتياة االجتماعية واظتعامالت التجارية كما
يكون فيها الربح الوفَت فالتاجر ىف حياتو التجارية قد يتعرض إذل ىزات مالية كبَتة ال
يقوى معها على القيام بواجباتو التجارية وال يستطيع الوفاء بالديون اليت حتملها جتاه
اآلخرين ؽتا يؤثر يف حياتو التجارية ويتعرض إذل شهر إفالسو 0
فإذا مت شهر إفالس التاجر فان ىذا األمر يتطلب اختاذ إجراءات معينو فيها حصر أموال
اظتفلس ووضع األختام عليها حىت ال يقوم اظتفلس بالتالعب حبقوق الدائنُت وينوب أمُت
التفليسة عن اظتفلس يف إدارة أموالو .ويكون على الدائنُت بعد شهر اإلفالس أن يتقدموا
بديوهنم حىت يتم حتقيقها حىت يستطيعوا اضتصول على ديوهنم 0
وقد يكون اظتفلس قبل شهر إفالسو قام بإبرام عقود مع اآلخرين فان ىذه العقود قد تكون
سارية يف مواجهة الدائنُت وقد يتم فسخ البعض اآلخر فيها 0
وقد يكون لبعض الدائنُت حق اسًتداد البضائع اليت دل يقم اظتفلس بدفع ذتنها وإذا دل
تكفى أموال التفليسة للوفاء بالديون يتم قفلها لعدم كفاية أمواعتا 0
ونظرا ألمهية ىذه اإلجراءات فسوف نتناوعتا إن شاء اهلل تعاذل ىذا البحم من خالل
اطتطة التالية -:
( ) 1

خطة

البحم-:

اظتبحم األول -:
حصر أموال اظتفلس وادارهتا0
اظتطلب األول :
حصر أموال اظتفلس0
اظتطلب الثاين :
إدارة أموال اظتفلس0
اظتبحم الثاين -:
حتقيق الديون وتأيديها.
اظتطلب األول :
تقدًن الديون 0
اظتطلب الثاين :
حتقيق الديون0
اظتطلب الثالم :
النتائج اليت يسفر عنها التحقيق0
اظتبحم الثالم -:اضتقوق اليت حيتج هبا يف مواجهة الدائنُت 0
اظتطلب األول :فسخ العقود اظتتبادلة 0
اظتطلب الثاين  :حق االسًتداد0
اظتطلب الثالم :قفل التفليسة لعدم كفاية أمواعتا.
اطتادتة  -:سوف تستعرض أىم النتائج اليت توصلت إليها من خالل ىذا البحم0
()2

المبحث األول -:
حصر أموال المفلس وإدارتها 0

بعد صدور اضتكم بشهر اإلفالس فإنو يًتتب على ذلك غل يد اظتفلس عن إدارة
أموالو أو التصرف فيها حفاظا على حقوق الدائنُت 0
لذا يتطلب األمر حصر أموال اظتفلس ووضع األختام عليها وتسليمها إذل وكيل التفليسة
حىت ال يتصرف اظتفلس فيها فإذا مت جرد أموال اظتفلس يتم حترير ميزانيتو وتقفل دفاتره مث
تبدأ أعمال اإلدارة باختاذ اإلجراءات التحفظية وحتصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح
بالنسبة ضتقوق اظتفلس قبل الغَت 0
وقد يتطلب األمر أيضا االستمرار يف جتارة اظتفلس أو صناعتو وذلك ظتصلحة الدائنُت و
اظتفلس ذاتو 0
ولقد أوجب القانون أيضا إيداع كل اظتبالغ اليت حيصلها وكيل التفليسة يف اطتزينة العامة .
وسوف نتناول ىذا اظتبحم ف مطلبُت
األول  :حصر أموال اظتفلس 0
الثاين  :إدارة أموال اظتفلس0
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المطلب األول  -:حصر أموال المفلس 0

بصدور حكم إشهار اإلفالس تغل يد اظتفلس عن إدارة أموالو وتوضع حتت يد
أمُت التفليسة 0
وغرض الشارع من تقريره رفع يد اظتدين اظتفلس عن إدارة أموالو أنا حيول بينو وبُت ما عسى
أن يقوم بو من األعمال والتصرفات اليت قد تنقض أموالو ضمان الدائنُت 0
ويتبُت من ىذا أنو ينزل باظتدين اظتفلس ضرب من ضروب عدم األىلية ىذا ينصب فقط
على حرمان اظتدين اظتفلس من القيام باألعمال اليت جيريها اضطرارا بالدائنُت كالبيع
واإلجارة والرىن التأميٍت وحقوق االرتفاق وغَتىا ( ) 1
ويتطلب انتقال إدارة أموال اظتفلس إذل أمُت التفليسة بعض اإلجراءات تتمثل يف وضع
األختام على أموال اظتفلس وجردىا وإقفال الدفاتر التجارية ووضع األختام عليها 0

أوال  :وضع األختام 0

يتطلب نظام اإلفالس احملافظة على أموال اظتفلس من الضياع والتهرب  ،فيقوم
قاضى التفليسة فور صدور اضتكم بإشهار اإلفالس بوضع األختام على رتيع احملال
التجارية للمفلس ومكاتبو وخزائنو وأوراقو ومنقوالتو فإذا كان للمفلس ػتال جتاريو أو أموال
خارج دائرة احملكمة اليت أشهرت اإلفالس فعلى قاضى التفليسة إبالغ كل ػتكمة يوجد يف
دائرهتا مال للمفلس ليتوذل وضع األختام على ىذا اظتال 0
وجيوز لقاضى التفليسة عند االقتضاء اإلستعانة بأحد مأمورى اضتكومة0
----------------------------------------------(  ) 1ػتاضرات يف األوراق التجارية د  /ػتمد كامل أمُت
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أو أحد موظفيها لوضع األختام على أموال اظتفلس وحيرر ػتضر بوضع األختام يوقعو من
قام هبذا اإلجراء ويسلم لقاضى التفليسة إذا دل يقم هبذا اإلجراء بنفسو وذلك طبقا لنص
اظتادة  633من قانون التجارة اصتديد0
وقد استقرت ػتكمة النقض على أنو (ظتا كانت الغاية من وضع األختام على أموال اظتفلس
بناء على أمر احملكمة ىف اضتكم الصادر بشهر إفالسو أو قرار التفليسة بعد ذلك.
ىو اظتنع من هتريبها اضطرارا حبقوق الدائنُت دتهيدا صتردىا وإدارهتا مبعرفة السنديك فإن
إشهار إفالس اظتدين بسبب جتارتو اطتاصة وإن كان جييز وضع األختام على األشياء اليت
يتجر فيها شخصيا إال أنو ال جييز وضعها على احملال اليت يشًتك يف ملكيتها مع آخرين )
نقض الطعن رقم  218س  56ق جلسة ) 1 ( 1994 / 2 / 7
ودل حيدد القانون الشخصي الذي يناط بو وضع األختام على أموال التفليسة ولكنا نرى
من سياق النصوص أن مأمور التفليسة ىو الذي يتوذل تنفيذ قرار احملكمة اطتاص بوضع
األختام على أموال التفليسة أو رفعها ويكون لو عند االقتضاء أن يستعُت يف أداء ىذا
الواجب بغَته من مأمورى الضبط ومعاونيهم 0
ويكون رتيع أعماعتم يف ىذا حتت رقابتو و إشرافو وجيب وضع األختام فور صدور قرار
احملكمة بذلك دون إبطاء ( 0) 2
استثناء بعض األموال والحقوق التى ال يشملها غل اليد -:
 -1االموال الىت ال جيوز اضتجز عليها قانونا الهنا ال تدخل ىف الضمان العام للدانُت .
ومثلها الفراش والثياب واظتؤكالت الالزمة للمدين وعائلتو واالجور واظترتبات(م  305وما
بعدىا من قانون اظترافعات ) وكذلك االعانة الىت تقرر للمفلس م  2/592ت
----------------------------------------------- – 1أحكام قانون التجارة اصتديد ىف اإلفالس د  /فايز نعيم ص 0 225 ، 224
 – 2القانون التجارى عمليات اظتصارف – اإلفالس د  /أزتد ػتمد ػتزر ص 494 ، 493
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 -2اظتوال اظتملوكة لغَت اظتفلس م 592فقرة  2ت كاموال زوجتو واموال ما ىو مشمول
بواليتو او وصايتو ومقابل وفاء الكمبيالة الىت قام بسحبها اذ يعترب ملكا للحامل
(م  404جتارى )
 -3اضتقوق اظتتعلقة لشخص اظتفلس او باحوالو الشخصية (م  2/ 592جتارى ) كالزواج
 ،والطالق ،والوالية على اموال اوالده القصر.
 -4التعويضات اليت تستحق للمستفيد ىف عقد تامُت صحيح ابرمو اظتفلس قبل صدور
حكم االفالس (م  2/592د ) اذ ان للمستفيد من ىذا التامُت حقا مباشرا يستمده من
عقد التامُت دون ان دير بذمة اظتفلس تطبيقا لقواعد االشًتاط ظتصلحة الغَت)1(.
ثانيا  :رفع األختام -:
عندما يشرع أمُت التفليسة يف جرد أموال اظتفلس يطلب من قاضى التفليسة أن
يأمر برفع األختام عن أموال اظتفلس  0وجيب أن يبدأ رفع األختام واصترد خالل ثالثُت
يوما من تاريخ صدور اضتكم بإشهار اإلفالس لتحقيق السرعة يف تصفية أموال اظتفلس
وذلك طبقا لنص اظتادة  636من قانون التجارة اصتديد ) 3 ( 0

---------------------------------------------------------------- -1الوراق التجارية واالفالس د  .زتاد مصطفى عزب  ،د  .ازتد بركات ص 199.
 – 3أحكام قانون التجارة اصتديد يف اإلفالس ص 227

د  /فايز نعيم 0

( ) 6

ثالثا  :جرد أموال المفلس -:
ىف خالل ثالثُت يوما من تاريخ صدور اضتكم بإشهار اإلفالس يبدأ رفع األختام
عن أموال اظتفلس للشرع ىف جردىا 0ويتم اصترد حبضور قاضى التفليسة أو من ينتدبو
لذلك وأمُت التفليسة وكاتب احملكمة وجيب إخطار اظتفلس بوقت اصترد وجيوز لو حضور
صتنة اصترد وذلك طبقا لنص اظتادة  1 / 637من قانون التجارة اصتديد 0
وحترر قائمة اصترد من نسختُت موقعتُت من صتنة اصترد اليت تضم قاضى التفليسة أو من
ينتدبو و أمُت التفليسة وكاتب احملكمة  0وتسلم إحدى النسختُت إليداعها احملكمة
خالل أربع وعشرين ساعة وتبقى األخرى لدى أمُت التفليسة0

ويذكر يف قائمة اصترد رتيع أموال اظتفلس سواء منها اليت دل توضع عليها أختام أو اليت رفعت عنها0
وألمُت التفليسة االستعانة مبن يشاء من أىل اطتربة يف حترير قائمة اصترد أو تقوًن األشياء وذلك طبقا
للمادة  637من قانون التجارة اصتديد 0
أما إذا أشهر إفالس التاجر بعد وفاتو ودل حترر قائمة جرد مبناسبة الوفاة  0أو إذا توىف التاجر بعد
صدور حكم إشهار اإلفالس ولكن قبل الشروع يف حترير قائمة اصترد أو قبل دتام قائمة اصترد .وجب
حترير القائمة فور صدور حكم إشهار اإلفالس أو االستمرار يف حتريرىا بنفس الطريقة اليت حترر هبا
لو أن التاجر أشهر إفالسو وىو على قيد اضتياة ولكن حبضور ورثة اظتفلس أو بعد إخطارىم
باضتضور وذلك طبقا لنص اظتادة  638من قانون التجارة اصتديد 0
وبعد إدتام عملة اصترد يقوم أمُت التفليسة باستالم أموال اظتفلس ودفاتره التجارية ويوقع باالستالم
يف هناية قائمة اصترد وذلك طبقا لنص اظتادة  639من قانون التجارة اصتديد ( 0) 1
---------------------------------------------------------------- -1اظتصدر السابق ص 0 228 - 227
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تسليم الدفاتر التجارية -:
تعترب الدفاتر التجارية األداة اليت يستعُت هبا أمُت التفليسة يف إعداد اظتوازنة 0ولذلك أوجب اظتشرع
تسليمها ألمُت التفليسة عقب إجراء اصترد 0
وذلك حىت يطمئن قاضى التفليسة إذل عدم إضافة أي قيود يف ىذه الدفاتر فإنو يقوم بإقفاعتا قبل
تسليمها ألمُت التفليسة 0
وجيب أن يكون ىذا اإلقفال يف جلسة حيضرىا اظتفلس نفسو  0فإذا دل حيضر اظتفلس يف اصتلسة
احملددة إلقفال الدفاتر التجارية وجب دعوتو إرل جلسة أخرى خالل ثالثة أيام من تاريخ اإلخطار
0
فإذا دل حيضر يقوم قاضى التفليسة بإقفال الدفاتر التجارية يف غَت حضوره ويتم تسليمها ألمُت
التفليسة حىت ال يتم عرقلة سَت إجراءات التفليسة 0
وال جيوز اإلنابة عن اظتفلس يف حضور جلسة قفل الدفاتر التجارية إال لألسباب اليت يقبلها قاضى
التفليسة وذلك كلو طبقا لنص اظتادة رقم  640من قانون التجارة اصتديد ( ) 1

رابعا  :وضع الميزانية -:
إذا كان إشهار اإلفالس بناءا على طلب اظتفلس نفسو فإنو يقدم ميزانيتو قبل اضتكم
بشهر اإلفالس أما إذا كان إشهار اإلفالس بناء على طلب الدائنُت فإن اظتفلس يلتزم بأن
يقدم ميزانيتو قبل شهر اإلفالس أو بعده ()2
وإذا دل يكن اظتفلس قد قدم اظتيزانية  ،وجب على أمُت التفليسة أن يقوم بعلمها وإيداعها
قلم كتاب احملكمة ويتسلم أمُت التفليسة الرسائل الواردة باسم اظتفلس واظتتعلقة
بأشغالو وألمُت التفليسة فضها واالحتفاظ هبا  0وللمفلس االضطالع عليها ( م 649 /
ت ) (  ) 3ويقوم وكيل التفليسة بوضع ميزانية اظتفلس فورا 0
----------------------------------------------- -1،2اظترجع السابق ص228
-3القانون التجاري اصتديد د /زتداهلل ػتمد زتداهلل ص298
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يف حالة إذا دل يكن اظتدين دل يودعها قلم كتاب احملكمة ويستعُت وكيل التفليسة يف وضع
اظتيزانية بالدفاتر واظتستندات اضتسابية واألوراق واظتعلومات اليت حيصل عليها 0
وبعد االنتهاء من وضعها جيب إيداعها بقلم كتاب احملكمة اظتختصة ( ) 1
وفضال عن ذلك جيب على أمُت التفليسة أن يقدم إذل قاضى التفليسة خالل ثالثُت يوما
من تاريخ إخطاره بالتعيُت تقريرا عن أسباب اإلفالس وحالة التفليسة الظاىرةوظروفها0
وجيوز لقاضى التفليسة تعيُت ميعاد آخر لتقدًن ىذا التقرير  0وعلى القاضي إحالة التقرير
مع مالحظاتو إذل النيابة العامة  0كما جيب على أمُت التفليسة أن يقدم إذل قاضي
التفليسة تقرير عن حالة التفليسة يف مواعيد دورية حيددىا القاضي (م  2/1 649ت ) (
) 2

 -1القانون التجارى د  /أزتد ػترز ص 497.
 -2د  /زتد اهلل ػتمد اظترجع السابق ص 0 298
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المطلب الثانً  :إدارة أموال التفلٌسة -:
أوال  :مهمة أمين التفليسة -:
تنحصر مهمة أمُت التفليسة بعد تسلم أموال اظتفلس يف احملافظة عليها والقيام
بأعمال اإلدارة العادية حىت يتخذ الدائنون قرارا يف مصَت التفليسة ) 1 ( 0
فإنو مبجرد صدور حكم اإلفالس تغل يد اظتدين اظتفلس يف التصرف يف رتيع أموالو اضتالة
واألموال اليت تؤول إليو وىو يف حالة اإلفالس وحيل وكيل الدائنُت ػتلو يف إدارة ىذه
األموال ( ) 2
وقد قضى ( اضتكم بإشهار اإلفالس  0أثره  0غل يد اظتدين اظتفلس عن إدارة أموالو أو
التصرف فيها  0فقد فقد أىليتو يف التقاضي بشأهنا وحيل ػتلو يف تلك األمور وكيل
الدائنُت وعدم زوال صفتو إال بانتهاء التفليسة)
الطعن رقم  54 / 2181ق – جلسة ) 3 ( 1989 / 6 / 11
فوكيل التفليسة يقوم مقام اظتفلس يف إدارة أموالو وعليو أن يتخذ اإلجراءات الالزمة إلدارة
أموال اظتفلس واحملافظة عليها 0
ثانيا  :األعمال التحفظية -:
جيب علي أمُت التفليسة من وقت استالمو أموال اظتفلس أن يقوم جبميع األعمال
الالزمة لصيانة حقوق اظتفلس جتاه مدينيو وذلك طبقا لنص اظتادة رقم  642من قانون
التجارة اصتديد ) 4 (0
----------------------------------------------- -1أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 229
 -2تصرفات اظتفلس خالل فًتة الريبو د  /عبد الرزتن عبد اهلل ص 63 ، 62
 – 3اظتستحدث يف القضاء التجاري اظتستشار  /معوض عبد التواب ص 0 93
 -4أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 229
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فيقوم أمُت التفليسة جبميع األعمال الالزمة للمحافظة على حقوق اظتفلس لدى الغَت 0
ويطالب هبذه اضتقوق ويستوفيها  0وقيام أمُت التفليسة هبذه األعمال ليس علي سبيل
اصتواز بل علي وجو اإللزام والوجوب 0
وترتيبا كل ما سبق أنو إذا تراخي أمُت التفليسة عن القيام بعمل أو إجراء  0كان من
الواجب عليو القيام بو أو قام بو بعد فوات اظتيعاد  0عد مقصرا يف أداء مهمتو ومسؤال عن
األضرار الناجتة عن ىذا التقصَت ) 1 ( 0
واألعمال التحفظية اليت يلتزم هبا أمُت التفليسة باختاذىا متعددة منها قطع التقادم
بالنسبة للديون اليت للمفلس علي الغَت  0وتوقيع اضتجز التحفظي علي مديٍت اظتفلس
وحترير االحتجاج بعدم الوفاء والطعن يف األحكام الصادرة ضد اظتفلس وكذلك جيب علي
أمُت التفليسة قيد ما للمفلس من حقوق عينية كالرىون الواقعة علي عقارات مدينو إذا دل
يكن اظتفلس قد أجرى ىذا القيد.
وحتقيقا للرقابة اليت يباشرىا قاضى التفليسة على إدارهتا يلتزم أمُت التفليسة بإعداد تقرير
عن حالة التفليسة مرة على األقل كل ثالثة أشهر وتقدديو لقاضى التفليسة ( ) 2
ثالثا -:تحصيل حقوق المفلس-:
من صدر حكم شهر اإلفالس امتنع عن اظتفلس استيفاء اضتقوق اليت لو لدى الغَت وتعُت
حصول الوفاء هبا إذل السنديك  0فإذا وىف اظتدين بشيء منها إذل اظتفلس كان وفاءه
باطل والقاعدة أن من يدفع خطأ يدفع مرتُت ( ) 3
----------------------------------------------- – 1أحكام اإلفالس ىف ظل قانون التجارة اصتديد د  /حسُت اظتاحى ص 261
د /فايز نعيم ص 230 -229
 -2أحكام قانون التجارة اصتديد
-3اإلفالس والصلح الواقي منو د /على حسن يونس ص 287-286

( ) 11

فيجب على أمُت التفليسة حتصيل ديون اظتفلس سواء كانت ثابتة يف سندات عادية أو يف
أوراق جتارية فضال على حتصيل أرباح األسهم وحصص التأسيس وفوائد السندات أو
اسًتداد قيمتها االشتية إذا كان لذلك مقتضى  0كما جيب عليو تقدًن الكمبياالت
والشيكات للقبول القتناص توقيع اظتسحوب عليو بالقبول لزيادة ضمانات الوفاء هبا ( 1
لذلك أجازت اظتادة رقم  635من قانون التجارة اصتديد لقاضى التفليسة أن يأمر بعدم
بوضع األختام على األوراق التجارية ذات االستحقاق القريب أو اليت تستلزم إجراءات
احتياطية وأن تسلم مباشرة إذل أمُت التفليسة ( .) 2
رابعا  :بيع أموال التفليسة -:
األصل أن وكالء التفليسة ال يبيعون شيئا من أموال اظتفلس بل جيب عليهم
احملافظة عليها حىت يردوىا إليو يف حالة انتهاء التفليسة بصلح ولكن اظتشرع أجاز لوكالء
التفليسة بيع اظتنقوالت والبضائع يف بعض اضتاالت (  ) 3فنص اظتادة رقم  1 / 643من
قانون التجارة اصتديد على أن-:
– 1ال جيوز بيع أموال التفليسة خالل فًتة اإلجراءات التمهيدية ومع ذلك جيوز لقاضي
التفليسة بناءا على طلب أمينها أن يأذن ببيع األشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل
يف القيمة  0أو اليت تقتضي صيانتها مصاريف باىظة  0كما جيوز اإلذن ببيع أموال
التفليسة إذا كان البيع الزما للحصول علي نقود للصرف على شئوهنا  0أو كان البيع حيقق
نفعا مؤكدا للدائنُت أو للمفلس وال جيوز اإلذن بالبيع يف اضتالة األخَتة إال بعد إخطار
اظتفلس بالبيع وشتاع أقوالة0
 -1القانون التجارى -اإلفالس

د /حسٌت اظتصري ص 433

-2أحكام قانون التجارة اصتديد د /فايز نعيم ص 230
د/ازتد ػترز ص499
-3القانون التجارى

( ) 12

 -2ويتم بيع اظتنقول بالكيفية اليت يعينها قاضى التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم
طبقا لألحكام اظتنصوص عليها يف قانون الرقعات الدينية والتجارية بشأن بيع عقارات
اظتفلس 0
 –3جيوز الطعن أمام احملكمة يف القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال اظتفلس
خالل فًتة اإلجراءات التمهيدية ) 1 ( 0
وقد استقرت ػتكمة النقض علي أنو ( نصت اظتادة  395من قانون التجارة علي أنو جيوز
ظتأمور التفليسة أن يأذن لوكالء الدائنُت ببيع منقوالت اظتفلس وبضائعو وػتالة التجارية
)نقض الطعن رقم  46 / 611ق جلسة  1979 / 5 / 14وميت أذن قاضي التفليسة
ببيع أموال اظتفلس أثناء اإلجراءات التمهيدية  0فإذا كانت ىذه األموال عبارة عن
منقوالت حدد قاضى التفليسة كيفية بيعها إما بالًتاضي وإما باظتزاد العلٍت أما إذا كانت
عقارات فيجب أن تتم إجراءات البيع وفقا لألحكام اظتنصوص عليها يف التنفيذ علي
العقار يف قانون اظترافعات وذلك طبقا لنص اظتادة  2 / 643من قانون التجارة اصتديد ( 2
)وعلي أي حال فان التسرع ببيع اظتنقوالت أو العقارات أمر غَت مرغوب فيو خالل ىذه
اظترحلة إال يف األحوال اليت يقتضيها الصاحل العام صتماعة الدائنُت واظتفلس كما لو كانت
األسعار دتيل إرل اعتبوط أو كانت البضاعة وشيكة التلف كالغذاء و الدواء 0أو كانت
صيانة اظتنقول تستلزم نفقات باىظة أو اضتاجة اظتلحة للنقود من أجل اإلنفاق علي شئون
التفليسة  0ولسبب الرغبة يف التأين يف بيع أموال اظتفلس ىو احتمال عقد الصلح مع
اظتفلس فتعود إليو أموالو كاملة األمر الذي ديكنو من مباشرة شروط الصلح ) 3 ( 0
--------------------------------------------- -1أحكام اإلفالس يف قانون التجارة اصتديد د  /حسٍت اظتاحي ص 0 263
 – 2أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 231
د  /أزتد ػتمد ػترم ص 0 500
 -3القانون التجاري
( ) 13

خامسا :الدعاوى القضائٌة والصلح -:
األصل أنو بصدور حكم إشهار اإلفالس فإن رتيع الدعاوى واإلجراءات القضائية جيب
أن ترفع أو توجو إرل أمُت التفليسة بوصفو ؽتثال للمفلس و صتماعة الدائنُت ) 1 ( 0
وأمُت التفليسة ديثل اظتفلس أمام القضاء فيما يكون مرفوعا فيو أو عليو  0حفاظا علي
حقوقو ودفاعا عنها أمام القضاء  0وجيوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأي اظتراقب وشتاع
أقوال اظتفلس أو إخطاره أن يأذن ألمُت التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم يف كل نزاع
يتعلق بالتفليسة  0ولو كان خاصا حبقوق أو دعاوى عقارية  0ويالحظ أن سلطة أمُت
التفليسة يف أن ينهى النزاع صلحا أو أن يقبل إحالتو إرل التحكيم أو بصفة عامة ينزل عن
حق اظتفلس أو يقر حبق للغَت عليو  0مقيدة بالشروط التالية -:
 -1استئذان قاضى التفليسة يف الًتخيص لو يف ذلك واألمر جوازي للقاضي  0بعد
أخذ رأى اظتراقب وشتاع أقوال اظتفلس أو إخطاره 0
 -2أن يكون اضتق ػتل النزاع متعلقا بالتفليسة 0
 -3إذا كان النزاع غَت معُت القيمة  0أو كانت تزيد علي ستسة آالف جنيو  0فال
يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إال بعد تصديق قاضي التفليسة علي شروطو
ويدعى اظتفلس إرل اضتضور عند التصديق ويسمع قاضي التفليسة أقوالو إذا حضر 0
وإذا اعًتض اظتفلس ال يكون العًتاضو أي أثر  0وجيوز الطعن علي قرار قاضي
التفليسة إذا صدر برفض التصديق علي شروط الصلح أو التحكيم ( ) 2

-------------------------------------------------------------------

 – 1أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 232
 -2أحكام اإلفالس د  /حسُت اظتاحى ص 0 262

( ) 14

يعترب من قبيل الصلح أو التحكيم التنازل عن حق متنازع عليو أو العدول عن االستمرار
يف الدعوى أو الرضوخ حبكم صدر ضد التفليسة ولذلك أخضع اظتشرع ىذه األمور لنفس
األحكام اليت وضعها للصلح أو التحكيم فال جيوز ألمُت التفليسة التنازل عن حق
للمفلس أو اإلضرار حبق للغَت إال بالشروط اطتاصة بالصلح أو التحكيم ( ) 1
وقد نصت الفقرة األورل من اظتادة رقم  741علي أن الدعاوى اظترفوعة من اظتدين
وإجراءات التنفيذ اليت باشرىا تبقى سارية مع إدخال أمُت الصلح فيها فال يشمل الوقف
ىذه الدعاوى واإلجراءات فليس ىناك ما يربر وقفها  0فليس ذتة تأثَت سليب منها علي
أموال اظتدين بل ستؤدى علي احملافظة علي أموالو وزيادهتا مع مراعاة ما تنص عليو اظتادة
 729من أنو-:
إذا قدم إرل احملكمة طلب بشهر إفالس اظتدين وطلب آخر بالصلح الواقي من اإلفالس فال
جيوز الفصل يف طلب شهر اإلفالس إال بعد الفصل يف طلب الصلح ( ) 2
وأخَتا ال جيوز للسنديك قبول إحالة النزاع غلي التحكم بدال من رفعو إرل القضاء اظتختص
إال باتباع إجراءات الصلح ومع ذلك إذا أبرم اظتدين عقدا صحيحا قبل شهر اإلفالس
وأتفق فيو علي إحالة النزاع عند قيامو إرل التحكيم 0جاز للسنديك تنفيذ ىذا الشرط بغَت
حاجو إرل اتباع اإلجراءات اظتذكورة ( ) 3

----------------------------------------------- -1أحكام قانون التجارة د  /فايز نعيم ص 0 232
 2موسوعة الفقو والقضاء اظتستشار ػتمد عزمي بكرى بند  621ص 0 929 – 928
 -3القانون التجاري اظتصري د  /ػتسن شفيق ص 661

( ) 15

سادسا  :االستمرار فً تجارة المفلس -:
أجاز القانون االستمرار يف جتارة اظتفلس أو صناعتو من أجل اظتزايا اظتتعددة النارتة عن
ىذا االستمرار سواء بالنسبة للمدين اظتفلس أو رتاعة الدائنُت حيم قرار إهناء التفليسة
بالتسوية القضائية أو االحتاد ( ) 1وقد ينطوي االستمرار يف جتارة اظتفلس علي مزايا متعددة
للمفلس والدائنُت وتبدو مصلحة اظتفلس من ذلك يف اضتالة اليت تنتهي فيها التفليسة
بالصلح أو ديكنو استئناف نشاطو بسهولة ) 2 (0
وأما الدائنُت فيغَتون من جتارة اظتفلس ألن األرباح اليت تغلها تضاف إرل أموال التفليسة
اليت حيصل تصفيتها وبيعها وتوزيع ذتنها عليهم يف حالة االحتاد
لكن يلزم لالستمرار يف جتارة اظتفلس  0ميت كان اظتكان الذي يباشرىا فيو مؤجرا أن يكون
اظتفلس متمتعا مبوجب نص يف عقد اإلجيار حبق التنازل عن اإلجيار أو التأجَت من الباطن ،
فإذا دل يوجد ىذا اضتق فإن أذن مأمور التفليسة باالستمرار يف جتارة اظتفلس ال يكون حجة
يف مواجهة اظتؤجر فقد قضي بأن ( اإلفالس مبجردة ال يعترب سببا لفسخ عقد اإلجيار إال
أنو إذا كان اظتفلس ىو اظتستأجر ودل يكن لو حق التأجَت من الباطن أو التنازل عن اإلجيار
فإن اإلذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنُت من االستمرار يف اإلجيار
ليس من شأنو أن يرتب انقاص حقوق اظتؤجر و ال حيول دون األخَت واظتطالبة بفسخ عقد
اإلجيار األصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد 00000
( ) 3

------------------------------------------------------------------ -1القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص 0 501
 -2الوجيز يف القانون التجاري د  /مصطفي كمال طو بند  811ص 609
-3القانون التجاري  -اإلفالس د  /حسٍت اظتصري ص 0 424

( ) 16
كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة غلي اظتؤجر يف عالقتو مع اظتفلس طاظتا انطوى
عقد اإلجيار األصلي اظتربم بينو وبُت اظتفلس علي حظر إحالل آخر ػتل

اظتستأجر
ويشرف أمُت التفليسة علي من يعُت لإلدارة وعليو أن يقدم تقريرا شهريا إرل قاضي
التفليسة عن سَت التجارة
وجيوز للمفلس وألمُت التفليسة الطعن أمام احملكمة يف قرار قاضي التفليسة برفض اإلذن
باالستمرار يف تشغيل اظتتجر ( م  4 ، 3 ، 2 ، 1 / 645ت )
ويف حالة وفاة اظتفلس يقوم ورثتو مقامو يف إجراءات اإلفالس وعتم أن ينيبوا أحدىم
ليمثلهم يف ذلك  0فإذا دل يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناءا علي طلب أمينها إنابة من
ديثلهم  ،وللقاضي يف كل وقت عزل من أنيب وتعيُت غَته ( م  646ت ) ( ) 2
( ) 1

------------------------------------------------1القانون التجاري  -اإلفالس د  /حسٍت اظتصري ص 0 426-425
 – 2القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد ص 300
( ) 17

سابعا  :إيداع اظتبالغ اظتتحصلة للتفليسة -:

من مهام أمُت التفليسة حتصيل حقوق اظتفلس فيجب أال تبقي اظتبالغ اليت قام أمُت
التفليسة بتحصيلها ضتساب التفليسة حتت يده خشية ضياعها أو تبديدىا ولذلك جيب
غلي أمُت التفليسة إيداع اظتبالغ اليت حيصلها ضتساب التفليسة خزانة احملكمة أو أحد
اظتصارف الذي يعينو قاضي التفليسة وذلك يف نفس يوم التحصيل أو يف أول يوم عمل
تارل لو  0فإذا تأخر أمُت التفليسة يف إيداع ىذه اظتبالغ جيوز لقاضي التفليسة أن يلزمو
بدفع تعويض للتفليسة يقدره ىو عادة يقدر علي أساس نسبة العائد طبقا لتعليمات البنك
اظتركزى عن اظتدة الىت تقع من تاريخ التحصيل وتاريخ االيداع كما جيب على امُت التفليسة
ان يثبت لقاضى التفليسة حصول ىذا االيداع بان يقدم بيانا باظتبالغ الىت مت ايداعها وذلك
خالل ستسة ايام من تاريخ االيداع وذلك طبقا لنص اظتادة  647من قانون التجارة
اصتديد ()1
وألحكام الرقابة على أمُت التفليسة ألزمو اظتشرع يف اظتادة  649جتاري أن يقدم إرل
قاضى التفليسة خالل ثالثُت يوما من تاريخ إخطاره بالتعُت تقريرا عن أسباب اإلفالس
وحالة التفليسة الظاىرة وظروفها وجيوز لقاضي التفليسة تعُت ميعاد آخر لتقدًن ىذا
التقرير.وعلى القاضي إحالة التقرير مع مالحظاتو إذل النيابة العامة كما جيب علي أمُت
التفليسة أن يقدم إرل قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة يف مواعيد دورية حيددىا
القاضي ( 0 )2
---------------------------------------------- -1احكام فانون التجارة اصتديد د /فايز نعيم ص . 234،235
 -2أحكام اإلفالس د /حسُت اظتصري ص . 270 -269
( )18

المبحث الثانً  :تحقٌق الدٌون و تأٌدٌها -:
من أىم إجراءات اإلفالس معرفة اضتقوق اليت على اظتفلس والتأكد من جديتها
وحصرىا باعتبارىا اصتانب السليب لذمة اظتفلس ونظرا الرتياب اظتشرع يف سلوك اظتفلس
وخشية من األضرار بدائنيو أو احملاباة لبعضهم دل يستند كثَتا من بيان ىذا اصتانب إرل ما
يقرره اظتفلس وال حىت إرل الديون اليت تتضح من دفاتره التجارية أو من اظتيزانية اليت قد
ونظرا
ال تكون منتظمة أو ملفقة ( 0 ) 1
ألمهية ىذا اظتوضوع فسوف تتناول ىذا البحم يف ثالثة مطالب
األول  :تقدًن الديون
الثاين  :حتقيق الديون
الثالم  :النتائج اليت يسفر عنها التحقيق

 -1القانون التجاري د  /أزتد ػترز ص 0 503
( )19

المطلب األول  :تقديم الديون -:
أوال  :الديون التي تخضع للتقديم -:
يقصد بتقدًن الديون ذلك اإلجراء الذي رشتو اظتشرع لدخول الدائنُت بديوهنم يف
التفليسة وخضوعها إلجراء التحقيق ( 0) 1
فعلي رتيع الدائنُت ولو كانت ديوهنم مصحوبة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام هنائية أن
يسلموا أمُت التفليسة عقب صدور اضتكم بشهر اإلفالس مستندات ديوهنم مصحوبة ببيان
ىذه الديون وتأمينها إن وجدت ومقدارىا مقومة بالعملة الوطنية  ،علي أساس الصرف
اظتعلن لدي البنك اظتركزي بيعا أو إقفاال وحتويال أو بنكنوت  ،إذا دل يوجد سعر حتويالت
يوم صدور اضتكم بشهر اإلفالس  0وحيرر أمُت التفليسة إيصاال بتسليمو البيان ومستندات
الدين 0وجيوز إرسال بيان اظتستندات بالربيد اظتسجل بعلم الوصول (  ) 2وقد قضت
ػتكمة النقض بأن ( تنص اظتادة رقم  786من القانون اظتدين انو إذا أفلس اظتدين وجب
علي الدائن أن يتقدم يف التفليسة بالدين و إال سقط حقو يف الرجوع 0علي الكفيل أن
يقدر ما أصاب ىذا األخَت من ضرر بسبب إمهال ىذا الدائن )ومفاد ىذا النص أنو إذا
أفلس اظتدين قبل حلول أجل الدين اظتكفول فإنو يتعُت غلي الدائن أن يتقدم حبقو يف
تفليسة اظتدين ليحصل علي ما ديكنو اضتصول عليو من حقو مث يرجع بالباقي عند حلول
 .طعن رقم  636س  42ق جلسة 3 ( 1977 / 1 / 11
األجل علي الكفيل

)

 - 1أحكام قانون التجارة اصتديد يف اإلفالس د  /فايز نعيم ص 237
 – 2القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد زتد اهلل ص 0 302

 – 3أحكام فانون التجارة اصتديد يف اإلفالس د  /فايز نعيم ص 0 237
( ) 20

ولكن ال ختضع صتميع الديون تلك اليت تنشأ علي رتاعة الدائنُت مثل الديون الناجتة عن
إدارة التفليسة  0أو استمرار جتارة أو صناعة اظتفلس  0إذ يف ىذه اضتالة يتعُت علي
أصحاهبا مطالبة وكيل التفليسة هبا بالطريق العادي كذلك ال خيضع عتذه اإلجراءات الديون
اليت ال تكون نافذة يف مواجهة رتاعة الدائنُت  0مع بقائها صحيحة بُت أصحاهبا وبُت
اظتفلس إذ جيب علي أصحاهبا انتظار انتهاء التفليسة ومطالبة اظتفلس شخصيا هبا 0
ومن أمثلة ىذه الديون تلك اليت ترتبت يف ذمة اظتفلس نتيجة تصرفاتو خالل فًتة الريبة أو
بعد صدور حكم شهر اإلفالس 0
وكذلك جيب مراعاة مصلحة اطتزينة العامة ( اضتكومة ) باعتبارىا خصما شريفا حتدد
ديوهنا ومستحقاهتا قبل اظتواطنُت طبقا لنظم وقوانُت ولوائح مقررة ال خيشى منها اإلضرار
حبقوق رتاعة الدائنُت .فضال عن أمهية حتصيلها لتحقيق خطط الدولة وأىدافها القومية
لذلك تقبل مؤقتا وبصفة دين عادى أو ؽتتاز حسب حالة الدين الديون اصتنائيو (
الضرائب الرسوم ) والديون اصتمركية  0حىت ولو دل يكن مت ربط ىذه الديون هنائيا  0أو
كان من اصتائز الطعن يف تقديرىا أو تصحيحها ( ) 1
وجدير باظتالحظة -:
أن االلتزام بتقدًن الديون يعم رتيع الدائنُت حىت أصحاب حقوق الرىن أو االقتصاص أو
االمتيازات اطتاصة وعلة ذلك أن األمر يتعلق بالتحضَت إلهناء التفليسة ؽتا يستلزم بيع كل
األموال مبا فيها األموال ػتل ىذه اضتقوق العينية إذ قد يتبقى من قيمتها ما يسهم يف سداد
الديون العادية كما قد تعجز عن سداد ديون أصحاب ىذه اضتقوق ليكون متاحا عتم
الدخول مبا تبقي من ديوهنم يف قسمة الغرماء مع الدائنُت العاديُت ( ) 2
 -1القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص . 505
 -2قانون اظتعامالت التجارية أ  0د  /ؼتتار أزتد بريري ص 0 659 – 658
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ثانيا  :مواعيد التقدًن -:
يلتزم الدائنون بتسليم مستندات ديوهنم مصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم
اظتصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم اإلفالس  0وظتا كان حكم إشهار اإلفالس يعترب
حجة علي رتيع الدائنُت  0فقد ألزم اظتشرع أمُت التفليسة بنشر حكم اإلفالس يف صحيفة
يومية تعينها احملكمة يف حكم شهر اإلفالس وذلك طبقا لنص اظتادة رقم  3 / 564من
قانون التجارة اصتديد  0ولذلك جيب علي الدائنُت الذين وردت ديوهنم يف ميزانية التفليسة
أن يتقدموا مبستندات ديوهنم خالل العشرة أيام التالية لنشر حكم شهر اإلفالس يف
الصحيفة اليت عينتها احملكمة يف شهر اإلفالس 0
فاذا وجد امُت التفليسة ان الدائنُت اظتدرج اشتاؤىم ىف اظتيزانية تاخروا عن تقدًن اظتستندات
ومرت عليهم عشرة ايام التالية لنشر حكم شهر الفالس عليو ان ينشر فورا ىف نفس
الصحيفة اليومية الىت نشر فيها حكم االفالس دعوة للدائنُت اذل تقدًن مستنداهتم
مصحوبة بالبيان اظتشار اليو ىف اظتادة  650من قانون التجارة اصتديد فاذا قام امُت
التفليسة بنشر الدعوة للدائنُت لتقدًن مستنداهتم فعليهم أن يتقدموا هبذه اظتستندات خالل
عشرة أيام من تاريخ نشر الدعوة يف الصحف وذلك طبقا لنص اظتادة  2 / 651من
أحكام قانون التجارة اصتديد وقد جعل اظتشرع ىذا اظتيعاد ديتد أربعون يوما بالنسبة للدائنُت
اظتقيمُت خارج مصر  0يف مقابل ذلك دل يضف اظتشرع ميعاد للمسافة ( ) 1
وإذا تراخي الدائن عن التقدًن بدينو يف اظتواعيد اظتقرره ال يشًتك يف التوزيعات اصتارية وجيوز
لو اظتنازعة أمام قاضي التفليسة إرل أن ينتهي توزيع النقود علي الدائنُت 0وال يًتتب علي
ىذه اظتنازعة وقف التوزيعات اليت أمر هبا قاضي التفليسة 0
 – 1أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 239 – 238
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ومع ذلك جيوز للدائن اظتذكور اإلشًتاك يف التوزيعات اصتديدة باظتبالغ اليت يقدرىا قاضي
التفليسة تقديرا مؤقتا وحتفظ لو حصتو إرل حُت الفصل يف اظتنازعة فإذا ثبت دينو ال جيوز
لو اظتطالبة حبصص التوزيع اليت دتت من قبل وإمنا جيوز لو أن يأخذ من اظتبالغ الباقية دون
توزيع أنصبة دينو اليت كان يستحقها لو أنو اشًتك يف التوزيعات السابقة 0
وإن تراخي الدائن إرل ما بعد رفض الصلح وقيام اإلحتاد بُت الدائنُت تعُت عليو اضتصول
علي حكم هنائي بدينو من احملكمة اظتختصة  0مث تنفيذه بطريق اظتعارضة يف كل توزيع
جديد  0فإن تراخي الدائن عن التقدًن بدينو إرل ما بعد قفل التفليسة بالصلح أو بانتهاء
التوزيعات يف حالة االحتاد فليس أمامو سوى مطالبة اظتفلس بدينو طبقا
للقواعد العامة ()1

ثالثا  :آثار التقديم وطبيعته القانونية 0

إذا قام الدائن بالتقدًن بدينو طبقا لإلجراءات القانونية يكون لو اضتق يف االشًتاك يف
إجراءات حتقيق الديون واظتنازعة يف صحة ديون اآلخرين  0ويف التصويت علي اضتل
النهائي للتفليسة  0واالشًتاك يف التوزيعات يف حالة قيام االحتاد 0
والتقدم يعترب يف طبيعتو القانونية مبثابة مطالبة قضائية يًتتب عليو قطع التقادم وسريان
الفوائد وباصتملة كل اآلثار اليت ترتبت علي رفع الدعاوى ( 0) 2

 – 1القانون التجاري  -اصتزء الثاين د  /السيد ػتمد اليماين ص 464 – 463
 – 2القانون التجاري د  /أزتد ػترز ص 506
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المطلب الثانى :تحقيق الديون-:
يبدأ حتقيق الديون بعد انتهاء ميعاد التقدًن مبعرفة امُت التفليسة ومعاونو اظتراقب وحضور
اظتفلس او بعد اخطاره باضتضور  .فيعرض امُت التفليسة كل دين مقدم علي انفراد مع
سنده للمناقشة الىت تنتهى بقبولو او اظتنازعة فيو ( ) 1
وحتقيق الديون يعٌت التثبت من صحة ىذه الديون وفقا للمستندات اظتؤيدة عتا واظتوجودة
لدي أمُت التفليسة وجيري حتقيق الديون مبعرفة أمُت التفليسة طبقا لنص اظتادة 1 / 652
من قانون التجارة اصتديد مبعاونة مراقب التفليسة وحبضور اظتفلس فإذا أخطر اظتفلس
باضتضور ودل حيضر يستطيع أمُت التفليسة أن جيري حتقيق الديون يف غيبتو (  ) 2فالبد من
التحقق من صحة الديون اليت قدمها الدائنون لذلك فإنو بعد جتميع اظتستندات والكشوف
وانقضاء ميعاد التقدًن  0يلزم أمُت التفليسة  0بعد االتفاق مع قاضي التفليسة بدعوة
الدائنُت لالجتماع يف رتعية عمومية لتقدًن الديون للتحقيق يف الزمان واظتكان احملددين يف
الدعوة أو اإلخطار اطتاص بوجوب التقدم بالديون (  ) 3فإذا كان وكيل التفليسة دائنا
للمفلس فإن حتقيق دينو يكون مبعرفة القاضي اظتنتدب نفسو دفعا للريب والشبهات وقد
نص التقنُت التجاري اظتصري صراحة علي ذلك م  291ت مصري قدًن  ) 4 ( 0واألصل
أن حتقيق الديون يكون عن طريق رفع أمرىا إرل القضاء ليفصل يف شأهنا بالقبول أو الرفض
وىو ما يستغرق أمدا طويال يؤدي إرل تعطيل إجراءات التفليسة ولذلك كان من اظتناسب
أال يسلك الدائنون طريق احملاكم يف
----------------------------------------------- -1القانون التجارى – اصتزء الثاىن د /السيد ػتمد اليماىن ص462
 -2أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 239
-3القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد زتد اهلل ص 0 303
 - 4القانون التجاري د  /مصطفي كمال طو ص 0 564
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ىذا اطتصوص إال عند اللزوم ويف ظل القانون السابق كان تقدًن الديون مقدمو ضرورية
الجتماع الدائنُت يف رتعية أطلق عليها وصف رتعية حتقيق الديون وكان قصد اظتشرع من
ذلك جعل الدائنُت رقباء بعضهم علي بعض وترك عتم مهمة حتقيق ديوهنم وقبوعتا أو
رفضها 0واستهدافا لذلك  0وجد اظتشرع يف قانون التجارة اضتارل  0أن يف االعتماد علي
رتعية الدائنُت لتحقيق الديون إطالة إلجراءات التفليسة وتعقيدا عتا ولذلك عهد اظتشرع
مبهمة حتقيق الديون إرل أمُت التفليسة وحبضور اظتفلس أو بعد إخطاره ومبعاونة مراقبيها
الذين ديثلون الدائنُت دون حاجة الجتماع ىؤالء اآلخرين يف رتعية لتحقيق الديون 0
اكتفاء مباعتم من حق اظتنازعة يف الدين (.)1
فإذا نازع أمُت التفليسة أو اظتدين اظتفلس يف أحد الديون من حيم مقداره أو صحتو أو
أحد ضماناتو أثناء حتقيقو وجب علي أمُت التفليسة إخطار الدائنون فورا هبذه اظتنازعة حىت
يتمكن ىذا الدائن من إثبات دينو.
ولذلك أعطي اظتشرع عتذا الدائن اضتق يف تقدًن إيضاحات سواء كانت كتابية أو
شفوية حول صحة أو مقدار دينو وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ استالمو إلخطار
اظتنازعة يف دينو وذلك طبقا لنص اظتادة
 2 / 652من قانون التجارة اصتديد 0
وإذا كانت رتيع ديون الفلس ختضع للتحقيق فإن ىناك بعض الديون ال ختضع
للتحقيق استثناء وىي الديون اظتستحقة للحكومة بسبب الضرائب علي خالف أنواعها
وكذلك سندات القرض اليت تصدرىا الشركات التجارية علي وجو قانوين صحيح
وذلك طبقا لنص اظتادة  3 / 652من قانون التجارة اصتديد ( ) 2
وخيرج من إطار التحقيق أيضا الديون اليت تقع علي عاتق التفليسة إذ تعد مبثابة ديون
 -1أحكام اإلفالس د  /حسُت اظتاحى ص 282 - 281
 – 2أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 240
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علي رتاعة الدائنُت وليس علي اظتفلس نفسو  0كأتعاب السنديك وأتعاب اطترباء احملامُت
ومصاريف بيع أموال اظتفلس وحفظها فمثل ىذه الديون ال تدخل يف التوزيعات لذلك
فإهنا ال ختضع لتحقيق بل يتم دفعها قبل إجراء التوزيع علي رتاعة الدائنُت  0ويسري ىذا
اضتكم علي الديون اليت تكون غَت نافذة يف مواجهة ىذه اصتماعة بينما تكون صحيحة يف
العالقة بُت أصحاهبا وبُت اظتفلس لذلك جيوز ألصحاهبا مطالبة اظتفلس بدفعها بعد انتهاء
التفليسة (  ) 1وبعد انتهاء أمُت التفليسة من حتقيق الديون يودع األمُت قلم كتاب احملكمة
قائمة هبا تشتمل علي بيان مبستنداهتا وأسباب اظتنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبوعتا
أو رفضها كما يودع كشفا بأشتاء الدائنُت الذين يدعون بأن عتم تأمينات خاصة علي
أموال اظتفلس مبينا مقدار ديوهنم ونوع تأمينها واألموال اظتقررة عليها وجيب أن يتم ىذا
اإليداع خالل ستُت يوما علي األكثر من تاريخ نشر اضتكم بشهر اإلفالس.
وجيوز عند االقتضاء إطالة اظتيعاد بفرار من قاضي التفليسة خالل ستة أيام من اإليداع
أن ينشر يف صحيفة يومية بيانا حبصولو ويرسل إرل اظتفلس وإرل كل دائن خالل ىذا
اظتيعاد نسخة من القائمة أو الكشف اظتذكورين مع بيان اظتبالغ الىت يرى قبوعتا من كل
مدين ويكون لكل مصلحة حق اإلطالع علي القائمة والكشف اظتودعُت بقلم كتاب
احملكمة ( ) 2وقد قضي ( بأن حتقيق الديون وتسويتها ىو من خصائص وكيل الديانة
الذي ندبتو ػتكمة أول درحة عتذا الغرض ػتكمة استئناف القاىرة – الدائرة الثامنة
التجارية  1954/ 10/12.رقم  621سنة  71ق ( )3
 - 1القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد زتد اهلل ص 0 304
 – 2أحكام اإلفالس د  /حسُت اظتاحي ص 284 - 283
 –3اإلفالس د  /عبد اضتميد الشوارىب ص 0 258
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المطلب الثالث  :النتائج التي يسفر عنها التحقيق -:
بعد أن ينتهي حتقيق الديون  0ال خيرج األمر عن أحد صور ثالث :
األول  :أن يكون الدين مقبوال 0
الثاين  :أن يكون الدين متنازعا فيو 0
الثالم  :أن يرفض الدين هنائيا 0

أوال :الدين المقبول -:

يقبل الدين ميت أظهر الفحص صحتو وجديتو فلم يناقض فيو أحد خالل
حتقيقو  0ويؤشر القبول علي ذات سند الدين بكتابة العبارة اآلتية ( قبل يف ديون
تفليسة فالن مبلغ كذا يف التاريخ الفالىن )
ويضع كال من السنديك ومأمور التفليسة إمضاء علي ىذا التأشَت 0
ويكلف اظتفلس بالتوقيع إن كان حاضرا ( ) 1
وأراد اظتشرع االستيتاق من صحة الدين فعمل علي إيقاظ ضمَت الدائن الذي حتقق
دينو فأوجب أن يؤيد الدين بعد إجراء التحقيق مباشرة  0أو يف خالل ذتانية أيام من
حصولو أمام مأمور التفليسة ويقر بأن دينو اظتذكور حق وصحيح وإال فيكون لو
نصيب يف التوزيع حىت حيصل ىذا التأييد والحتمال أن يكون الدائن بعيدا أو عارضو
ما دينعو من اضتضور أجاز لو القانون إجراء التأييد بواسطة وكيل عنو
وال يعترب قبول الدين يف التفليسة جتديدا لو ألن التجديد ال يفًتض وجيب أن تتجو
النية إرل أحداثو ( م  354مدين ) وىو ما ال يقع عند القبول إذ ال يتضمن القبول
إال معٌت االعًتاف بالدين حبالتو وال يدخل عليو شيئا جديدا 0
()2

 - 1القانون التجاري اظتصري د  /ػتسن شفيق ص 687
 - 2القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص 508

( ) 27

ولذا يبقي الدين ػتتفظا بطبيعتو وصفاتو .وإذا كان الدين مصحوبا بكفالة ودل يقبل إال
جزءا منو فقط برئت زمت الكفيل بقدر اضتزء الذي دل يقبل إذ ال جتوز الكفالة يف مبلغ
أكرب ؽتا ىو مستحق علي اظتدين م  780مدين ( .) 1
وقد يثار التساؤل ىل يًتتب علي التأييد اعتبار الدين ثابتا يف ذمة اظتفلس  0فال
يتسٌت النزاع يف الدين اظتقبول بعد ذلك .
فقد ذىبت بعض أحكام القضاء إرل أنو ال ػتل ظتناقشة الديون اظتقبولة  0ألن
القبول عبارة عن اتفاق قضائي بُت الدائن واصتماعة واالتفاق قانون اظتتعاقدين  0وأن إجازة
اظتناقشة فيما مت حتقيقو من الديون بال هناية لتعسر االنتهاء من إجراءات التفليسة ولكن إذا
كان الدائن قد استعمل طرقا احتيالو ووسائل شاهبا التدليس أدت إرل عدم النزاع يف الدين
عند التحقيق 0
فإن ذلك يكون سببا لطلب بطالن ىذا القبول وكذلك األمر إذا حالت ظروف طارئة أو
قوة قاىرة منعت وكيل التفليسة من الطعن يف صحة الدين 0
ورأي بعض الفقهاء عكس ذلك ألن قبول الدين بعد تأييده ال يعترب بأي حال  0اتفاقا
قضائيا أو حكما إمنا ىو غترد اتفاق عادي بُت الدائن من حهو ختضع صتميع أسباب
البطالن كالغلط أو الغش أو التدليس وأن الذي يضع حدا للمناقشة يف الديون ىو إقفال
ػتضر التحقيق ( ) 2
ويودع أمُت التفليسة قلم كتاب احملكمة بعد االنتهاء من حتقيق الديون قائمة تشتمل علي
بيان مبستنداهتا 0
 – 1القانون التجاري اظتصري د  /ػتسن شفيق ص 688
 – 2القانون التجاري د أزتد ػتمد ػترز ص 509

( ) 28

ولكل ذي مصلحة االطالع علي القائمة والكشف اظتودع بقلم كتاب احملكمة م / 653
1،2،3،4ت.
وجيوز الطعن أمام احملكمة يف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضو
وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار  0إذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب
االنتهائى للمحكمة اصتزئية وال يًتتب علي الطعن وقف إجراءات التفليسة إال إذا أمرت
احملكمة بوقفها 0وال جيوز الطعن يف حكم احملكمة برفض الدين هنائيا أو بقبولو مادة
 3 ، 1 / 656ت ( ) 1

ثانيا  :الدين المتنازع فيه -:

إذا حصلت اظتنازعة يف الدين أثناء النظر يف حتقيقو وجب علي مأمور التفليسة أن يرفع
ىذه اظتنازعة إرل احملكمة اظتختصة  0لتفصل فيو () 2
فقد أعطت اظتادة  654من قانون التجارة اصتديد للمفلس والدائنُت الذين وردت أشتائهم
بقائمة الديون اظتدرجة هبا وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ النشر يف الصحف عن
حصول اإليداع  0كما حيق ألمُت التفليسة االعًتاض علي بعض الديون بوصفو ؽتثال
صتميع ذوي الشأن يف التفليسة بالرغم من عدم النص عليو يف اظتادة اظتشار إليها وذلك يف
اضتالة اليت يتخذ فيها قاضي التفليسة قرارا بشأن أحد الديون علي خالف ما اقًتحو بشأن
ىذا الدين ويقدم االعًتاض إرل احملكمة اليت أصدرت اضتكم بشهر اإلفالس .
 – 1القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد زتد اهلل ص 306
 – 2القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص 510

( ) 29

وتسلم اظتنازعة يف الدين إرل قلم كتاب احملكمة أو ترسل إليو بكتاب مسجل بعلم الوصول
أو بربقية أو تلكس أو فاكس وعلي قلم كتاب احملكمة أن حييل ىذا الدين فورا إرل قاضي
التفليسة للفصل فيها وذلك طبقا لنص اظتادة رقم  654من قانون التجارة اصتديد ( ) 1
وجيوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيو  0ولو دل تقدم بشأنو أية منازعة  0ويفصل
القاضي اظتذكور يف الديون اظتتنازع فيها  0خالل ثالثُت يوما من تاريخ انقضاء ميعاد
اظتنازعة  0وخيطر قلم كتاب احملكمة ذوي الشأن مبيعاد اصتلسة قبل انعقادىا بثالثة أيام
علي األقل ( م  1،2 / 655ت) ( ) 2
وقد قضي بأن ( تقدير مدي جدية اظتنازعة يف الدين اظترفوع بشأن دعوى اإلفالس وحالة
الوقوف عن الدفع  0وعلي ما جرى بو قضاء ىذه احملكمة – ىو من اظتسائل اليت يًتك
الفصل فيها حملكمة اظتوضوع بال معقب عليها ميت أقامت قضائها علي أسباب سائغة
تكفي ضتملو )
الطعن رقم  75لسنة  46ق جلسة ) 3 ( 1979 / 10 / 19

القبول المؤقت -:

جيوز للمحكمة قبل الفصل يف الطعن اظتقدم يف قرار قاضي التفليسة بشأن قبول
أو رفض أحد الديون أن تأمر بقبول الدين مؤقتا مببلغ تقدره احملكمة  0كما جيوز قبول
الدين مؤقتا إذا كان الطعن علي الدين متعلقا بتأميناتو ولكن قبول الدين مؤقت كدين
-1أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 241
 – 2القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد زتد اهلل ص 307
 – 3اظتستحدث يف القضاء التجاري اظتستشار  /معوض عبد التواب ص 111

( ) 30

عادي وال يتمتع بتأميناتو إال إذا فصلت احملكمة يف الطعن اظتقدم فيها  0أما إذا كانت
اظتعارضة يف الدين مبنية علي ارتكاب فعل معاقب عليو جنائيا كتزوير سند الدين فال
جيوز قبول الدين ولو مؤقتا ( ) 1
وعندما ترفع اظتناقضة أمام احملكمة اظتختصة  0فإنو يكون حملكمة شهر اإلفالس حىت
ولو كانت اظتناقضة أمام ػتكمة أخري أن تقرر وقف إجراءات التفليسة إرل أن يفصل
يف اظتناقضة حبكم هنائي وبصفة خاصة عندما يكون الدين ػتل النزاع كبَت األمهية ()2
إرل الدرجة اليت يتوقف علي الفصل يف اظتنازعة يف ىذا الدين  0حتديد معادل التفليسة
 0يف أصوعتا وخصومها (.)3
ونقض احملكمة بقبول الدين مؤقتا  0إذا قدرت أن اظتناقضة غَت غتدية  0وحىت الراجح
رفضها  0أو أن اظتناقضة ال تتعلق بصحة الدين وإمنا مبقداره 0
وميت مت قبول الدين مؤقتا فإن الدائن ال يشًتك يف التوزيعات اليت قد تتم  0وجيب علي
أمُت التفليسة أن حيتفظ لو بنصيبو فيها حىت يصدر حكم هنائي يف اظتناقضة  0أما إذا
رفضت احملكمة القبول اظتؤقت للدين فال جيوز للدائن االشًتاك يف إجراءات اإلفالس
حىت تفصل احملكمة يف موضوع دينو بالقبول  0وجيب االحتفاظ حبصة يف مقابلو
الديون اليت رفعت بشأهنا مناقضات ودل يصدر بقبوعتا حكم قطعي()4
وال يًتتب علي اظتنازعة وقف تنفيذ التوزيعات اليت أمر هبا قاضي التفليسة ومع ذلك
جيوز للدائنُت اظتذكورين االشًتاك يف التوزيعات اصتديدة باظتبالغ اليت
 -1أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعم ص 0 243 – 242
 – 2القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد زتد اهلل ص 308
 – 3أحكام اإلفالس د  /حسنُت اظتاحى ص 289
 – 4القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد ص 308

( ) 31

يقدرىا قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا  0وحتفظ عتم حصصهم إرل حُت الفصل يف اظتنازعة 0
وإذا ثبتت ديوهنم بعد ذلك فال جيوز عتم اظتطالبة حبصص يف التوزيعات اليت دتت  0وإمنا
جيوز عتم أن يأخذوا من اظتبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديوهنم اليت كانت تؤول إليهم لو
أهنم اشًتكوا يف التوزيعات السابقة ( م 3 – 1 / 657ت ) ()1

ثالثا  :الدين المرفوض نهائيا -:
إذا ثبت من التحقيق رفض الدين هنائيا  ،فال يشًتك الدائن يف التفليسة وخيرج عنها
وال يقتسم مع الدائنُت اظتقبولة ديوهنم  0أموال اظتفلس قسمة الغرماء 0
ولكن فيما يتعلق بالدائن اظترفوض دينو  ،بعالقتو مع اظتفلس تكون العربة بسبب الرفض
فإن كان مبنيا علي البطالن .كان للمحكوم عليو حق الرجوع علي اظتفلس بعد انتهاء
التفليسة 0
أما إذا كان الرفض مبنيا علي سبب آخر مؤثر يف وجود الدين ذاتو قبل اظتفلس 0
كانقضاء الدين بالوفاء أو بسبب عيب من عيوب اإلدارة أو غَت ذلك فال سبيل
للرجوع )2( 0

 – 1اظترحع السابق ص 0 309
 – 2القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص 0 511

( ) 32

اظتبحم الثالم-:

الحقوق آلتي يحتج بها في مواجهة جماعة الدائنين:
قد تعًتض أمُت التفليسة وىو يقوم حبشد أموال اظتفلس وادارهتا رتلة من الصعاب تتطلب منو جهدا ويقظة.
وقد يكون التاجر اظتفلس مرتبطا مع غَته بعقود صحيحة دل يتم تنفيذىا فيسعى اظتتعاقدون معو عند شهر
إفالسو إذل التخلص منها يطلب فسقها  .فهل يًتتب على اإلفالس فسخ العقود اظتتبادلة وقد حيدث أن ترفع
على التفليسة عدة دعاوى اسًتداد من أشخاص يدعون ملكية بعض األموال .ونظرا ألمهية ىذا البحم .
فسوف نتعرض يف ىذا اظتبحم آرل ىذه اضتقوق ولذلك من خالل اظتطالب آالتية -:

 -1فسخ العقود اظتتبادلة بُت اصتانبُت .
 -2حق االسًتداد.
 -3قفل التفليسة لعدم كفاية أمواعتا.

( ) 33
اظتطلب األول -:
فسخ العقود اظتتبادلة بُت اصتانبُت -:
ال يعترب اإلفالس ىف ذاتو سببا قانونيا لفسخ العقود الصحيحة اليت دل يتم تنفيذىا عند شهره وال يستثٌت من
ذلك إال العقود اليت تقوم على االعتبار الشخصي .غَت أن اإلفالس حيول دون اظتفلس وتنفيذ ما يفرضو عليو

العقد من التزام ألنو يغل يده عن اإلدارة والتصرف ىف أموالو  .ولذا جيوز للمتعاقد معو طلب الفسخ وفقا
للمادة 175من القانون اظتدين اليت تقول (ىف العقود اظتلزمة للجانبُت إذا دل يوف أحد اظتتعاقدين بالتزامو جاز
للمتعاقد اآلخر بعد أعذاره اظتدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخو )فال يقع الفسخ واضتال كذلك حبكم
القانون كما ىو الشأن يف العقود اظتلحوظ فيها االعتبار الشخصي.
وإمنا جيب أن يطلبو اظتتعاقد من القضاء مستندا إذل أن اظتدين اصبح باإلفالس يف وضع يتعزر معو قيامو بتنفيذ
ما عليو من التزام ( )1فنفًتض ىنا أن اظتفلس كان قد ابرم عقدا مع الغَت ملزما للجانبُت قبل صدور اضتكم
بإشهار إفالسو .وان ىذا ال خيضع للبطالن اظتقرر ىف فًتة الريبة وال تنطبق علية شروط الدعوة البوليصية  ،ودل
يكن قد مت تنفيذه بعد .فالعقد إذا صحيح ينبغي أن يرتب آثاره وحيتج بو على رتاعة الدائنُت  .وظتا كان
اظتفلس قد انتزعت منو ذمتو اظتالية نتيجة غل اليد  .فانو لن يكون مبكنتو تنفيذ ما التزم بو ىف العقد .فيطالب
من مث الطرف اآلخر بفسخ العقد ( )2وقد يتفق الطرفان على انو
يف حالة إفالس أحدمها يعترب العقد مفسوخا ( حبكم القانون )ىذا الشرط صحيح وحيدث أثرة يف مواجهة
رتاعة الدائنُت  ،فيكون للمتعاقد أن يعترب العقد مفسوخا
( )1القانون التجاري اظتصري أ.د /ػتسن شفيق ص738-737
( )2دروس يف القانون التجاري أ /فاروق ازتد زاىر ص 334
( ) 34

مبجرد وقوع إفالس اظتتعاقد معو وبغَت حاجو إرل استصدار حكم من القضاء بالفسخ  0وال تستثٍت من ذلك
األحوال اليت ينص فيها القانون علي حرمان اظتتعاقد مع اظتفلس من الفسخ  ،كما ىو الشأن يف عقد البيع
ميت دخلت اظتنقوالت ػتل البيع ؼتازن اظتشًتي قبل شهر إفالسو ) 1 (0

العقود القابلة للفسخ -:

تنص اظتادة  157من القانون اظتدين علي أنو -:
(يف العقود اظتلزمة للجانبُت إذا دل يوف أحد اظتتعاقدين بالتزامو جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعزار اظتدين أن
يطالب بتنفيذ العقد أو فسخو ) مؤدي ىذا النص  ،أنو يف حالة اإلفالس جيب علي اظتتعاقد أن يطلب الفسخ
من القضاء مستندا إرل أن اظتدين أصبح يف وضع
يتعذر معو قيامو بتنفيذ ما عليو من التزام  ،إال إذا رأي وكيل التفليسة أنو من مصلحة رتاعة الدائنُت تنفيذ
العقد وقام بتنفيذه فعال  0فيمتنع علي اظتتعاقد اآلخر طلب الفسخ
واالستمرار يف التنفيذ 0
أوال  :عقد البيع -:
فمثال يف عقد البيع إذا أفلس البائع قبل تسلم الشيء اظتبيع وكان اظتشًتي قد دفع الثمن  0فال خيلو
اضتال من أن يكون اظتبيع عينا معينو أو أن يكون 0شيئا غَت مقرر ضمن أموال التفليسة  0ففي اضتالة األورل
يستطيع اظتشًتي أن يسًتده ألنو يسًتد ما ديلك  0أما يف اضتالة الثانية  0فال جيوز لو ذلك ويتوقف تنفيذ البيع
علي رغبة وكيل التفليسة فإن وجد أن تسليم اظتبيع يف مصلحة رتاعة الدائنُت فعل  0وإن وجد ذلك ضارا هبا
امتنع أما إذا دل يكن اظتشًتي دفع الثمن  0فيجوز لو أن حيبس الثمن حتت يده
 - 1القانون التجاري اظتصري أ – د ػتسن شفيق ص 740
( ) 35

وديتنع عن دفعو للتفليسة إال بعد تسليم اظتبيع أو أن يطلب فسخ البيع ( ) 1وإذا كان إشهار اإلفالس ال يرتب
فسخ العقود اليت أبرمها اظتفلس قبل إشهار إفالسو بقوة القانون .
كقاعدة عامة إال أن ىذه القاعدة يرد عليها استثناء خاص بالعقود القائمة علي اعتبار شخصي من اظتفلس 0
فينهار االعتبار الشخصي بإفالس اظتدين ومن مث تنفسخ بقوة القانون العقود القائمة علي ذلك االعتبار مبجرد
إشهار اإلفالس  0ومن أىم العقود اليت تنفسخ بقوة القانون لقيامها علي االعتبار الشخصي عقد
الشركة0ولذلك تنص اظتادة  3 / 528من القانون اظتدين بشأن الشركات التجارية علي انو تنفض الشركة بقوة
القانون باضتجر علي أحد الشركاء أو بإعساره أو بإفالسو ( .) 2

الفسخ القضائي -:
إذا كان أمُت التفليسة يلزم بأداء االلتزامات اليت ترتبها العقود اظتلزمة للجانبُت
اليت أبرمها اظتفلس قبل إشهار إفالسو النتقال إدارة أموال اظتفلس إليو فقد ال ينفذ أمُت التفليسة أو ال يستمر
يف تنفيذه اللتزامات اظتفلس فيجوز للطرف اآلخر أن يطلب فسخ العقد  0وديكن جتنب ذلك باعذار أمُت
التفليسة بتنفيذ االلتزامات اظتًتتبة علي العقد ويعطيو الطرف اآلخر مهلو لتوضيح موقفو من العقد 0
فإذا قرر أمُت التفليسة عدم االستمرار يف االلتزامات اظتًتتبة علي العقود اظتلزمة للجانبُت اليت أبرمها اظتفلس قبل
إشهار إفالسو جيب عرض األمر علي قاضي التفليسة ليأذن لو هبذا
 – 1القانون التجاري د  /أزتد ػترز ص 521 – 520
 -2أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 192 – 191
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اظتوقف وفقا ظتصلحة التفليسة  0ويف ىذه اضتالة ال يكون أمام قاضي التفليسة أال أن
حيكم بفسخ العقود  0ويتضح من ذلك أما فسخ العقود اليت أبرمها اظتفلس قبل إشهار إفالسو ال يكون إال
عن طريق حكم قضائي وليس بقوة القانون إال إذا كانت تلك
العقود تقوم علي االعتبار الشخصي يف اظتفلس وذلك كلو طبقا لنص اظتادة  623من قانون التجارة اصتديد (
.)1

ثانيا  :فسخ عقد اإليجار -:
عقد اإلجيار وىو عقد يرتب التزامات متقابلة علي طرفيو اظتؤجر واظتستأجر وقد يفلس أحدمها أو كالمها وال
يعترب اإلفالس يف ذاتو سببا لفسخ عقد اإلجيار بالنسبة 0
أليهما  0إال إذا وجد سبب للفسخ طبقا ظتا ىو منصوص عليو يف قوانُت اإلجيار أو
ما تنص بو القواعد العامة (.)2
وقد نظمت ىذه اظتسألة اظتادة رقم  624جتاري جديد وقد قررت الفقرة األورل
منها اظتبدأ  0وفصلت الفقرات الثالث األخرى حقوق كل من الطرفُت قبل اآلخر علي النحو التارل -:
 – 1اإلفالس بذاتو ال يرتب فسخ العقد  :ال يًتتب علي صدور حكم شهر اإلفالس
إهناء اإلجارة أو حلول األجرة عن اظتدة اظتتبقية النقضائها حسب اظتتفق عليو يف العقد
إذا كان اظتفلس استأجر العقار ليزاول فيو التجارة  0وال جيوز االتفاق علي خالف ذلك
 – 1اظترجع السابق ص 192
 – 2القانون التجاري د  /أزتد ػترز ص 521
( ) 37

 – 2إذا كان اظتستأجر قد خالف شروط العقد مبا يعطي اظتؤجر حق الفسخ والتعويض
عنو  0وكان قد بدأ يف التنفيذ عن اظتنقوالت اظتؤجرة يف العقار وصدر اضتكم بشهر إفالس اظتستأجر قبل دتام
التنفيذ  0فقد أوجبت الفقرة الثانية من اظتادة اظتذكورة وقف
التنفيذ ستُت يوما من تاريخ صدور ىذا اضتكم  0ويف ىذه اضتالة جيوز للمؤجر أن يتخذ
كافة اإلجراءات التحفظية اليت تضمن حقوقو  0كما أن لو طلب إخالء العقار وفقا
للقواعد العامة  0وجيوز لقاضي التفليسة أن ديدد فًتة وقف التنفيذ ظتدة ثالثُت يوما
أخرى إذا قدر ضرورة ىذا اإلجراء  0وعلي أمُت التفليسة إخطار اظتؤجر خالل مدة وقف التنفيذ برغبتو إما
يف إهناء اإلجارة أو االستمرار فيها وجب عليو أن يدفع للمؤجر
ما تأخر من األجرة كما أن عليو أن يقدم ضمانا كافيا للوفاء باألجرة اظتستقبلة  0وللمؤجر أن يطلب من
قاضي التفليسة إهناء اإلجارة إذا رأى أن الضمان غَت كاف
بشرط أن يتم ذلك خالل ستسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمُت التفليسة يف
االستمرار يف اإلجارة 0
 – 3وقد أجازت الفقرة األخَتة من اظتادة اظتذكورة ألمُت التفليسة بعد استئذان القاضي
تأجَت العقار من الباطن أو التنازل عن اإلجيار وفقا لألحكام اظتنظمة للعالقة بُت اظتالك
واظتستأجر وقد رخص لو القانون يف ذلك حىت ولو كان اظتستأجر ( اظتفلس )ؽتنوعا من ذلك مبقتضى عقد
اإلجيار وذلك حىت يتمكن أمُت التفليسة من بيع احملل التجاري للمفلس مبا فيو عنصر اضتق يف اإلجيارة 0
والقيد الوحيد علي ذلك ىو أال يًتتب علي ىذا التصرف ضرر للمؤجر ( .) 1

 – 1نظام اإلفالس يف القانون اظتصري د  /فاروق أزتد زاىر ص 0 158 – 157
( ) 38

ثالثا  :عقد العمل -:
ويف عقد العمل الذي يتعهد مبقتضاه عامل  0بأن يعمل لدي صاحب العمل
وحتت إدارتو أو إشرافو لقاء أجر أيا كان نوعو  0فهو عقد ذو التزامات متقابلة ال
يسوغ طلب الفسخ فيها من كال الطرفُت إال إذا أخال أحدمها بالتزاماتو  0وعلي ذلك ال يًتتب علي إفالس
صاحب العمل فسخ عقود العمل اليت يكون مرتبطا هبا إال إذا كانت شخصية صاحب العمل ػتل اعتبار عند
التعاقد (. )1
وإذا حكم بشهر إفالس صاحب العمل  0وكان عقد العمل غَت ػتدد اظتدة جاز للعامل
وألمُت التفليسة إهناء عقد العمل وال حيق للعامل اظتطالبة بتعويض إال يف حالة اإلهناء
التعسفي أو اإلهناء دون مراعاة مواعيد اإلخطار (اظتادة  1 / 625جتاري ).
وإذا كان العقد ػتدد اظتدة فال جيوز إهناءه إال إذا تقرر عدم االستمرار يف التجارة وجيوز
للعامل يف ىذه اضتالة مطالبة التفليسة بالتعويض الذي يتمتع بو باالمتياز اظتقرر قانونا
(اظتادة  2 / 625جتاري ) (.)2

 – 1القانون التجاري د  /أزتد ػترز ص 522
 – 2قانون العامالت التجارية د  /ؼتتار أزتد بربري ص 631
( ) 39

المطلب الثاني  :حق االسترداد -:
االسًتداد عبارة عن مطالبة شخص مسلم للمفلس عينا فهو شبيو بدعوى
االسًتداد يف القواعد العامة اليت يرفعها مالك اظتنقوالت  0إذا ما توقع حجز عليو من
دائن علي اعتبار أهنا ؽتلوكة ظتدينو حالة كونو غَت مالك عتا ()1
وسوف نتناول يف ىذا اظتطلب حاالت االسًتدار اآلتية 0
أوال  :اسًتداد البضائع اظتودعة لدي اظتفلس 0
ثانيا  :اسًتداد األوراق التجارية أو اظتالية 0
ثالثا  :اسًتداد البائع للمنقوالت اليت دل يقبض ذتنها 0
رابعا  :اسًتداد الزوجة ألمتعها 0

 – 1القانون التجاري د  /أزتد ػترز ص 0 524

( ) 40

أوال  :استرداد البضائع المودعة لدي المفلس -:
قد توجد لدي اظتفلس بعض البضائع اظتملوكة للغَت علي سبيل الوديعة أو من
أجل بيعها ضتساب مالكها أو ألجل تسليمها إليو  0فيحق ظتالك البضائع اسًتدادىا من التفليسة ألهنا غَت
ؽتلوكة للمفلس وال تدخل يف الضمان العام للدائنُت ولكن يشرط أن توجد ىذه البضائع بعينها وقت اضتكم
بإشهار اإلفالس  0ويف ذلك تنص اظتادة
 1 / 627من قانون التجارة اصتديد علي أنو ( جيوز اسًتداد األشياء اظتوجودة يف حيازة اظتفلس علي سبيل
الوديعة أو ألجل بيعها ضتساب مالكها أو ألجل تسليمها إليو 0بشرط
أن توجد يف التفليسة عينا ) (.)1
ويشًتط ىذا النص ،بادئ ذي بدء 0أن تكون البضائع اليت ينصب عليها طلب االسًتداد
موجودة حتت يد اظتفلس أو حتت يد شخص آخر تسلمها من اظتفلس علي سبيل الوديعة
أو لبيعها ضتساب اظتالك 0كما يشًتط أن تكون ىذه البضائع مفرزة وػتتفظة بطبيعتها
0سواء حتت يد اظتفلس أو حتت يد الشخص اآلخر الذي سلمها إليو 0وبالتارل ال جيوز اسًتداد البضائع إذا
كانت غَت معينو بالذات أو قد فقدت طبيعتها األصلية بسبب
حتويلها إرل شئ آخر 0كما لو كانت البضائع مواد خام فتحولت إرل سلع مصنوعة أو
نصف مصنوعة 0وقد قضي تطبيقا لذلك بأنو ( جيب بوجو عام أن يكون االسًتداد منصبا علي أشياء قد
دتيزت شخصيتها حبيم جتعلها متميزة وغَت مندغتة يف مال اظتفلس) ( )2كذلك يستطيع مالك البضائع أن
يسًتدىا حىت ولو قام اظتفلس بإيداعها لدي الغَت
 – 1أحكام القانون التجاري اصتديد د  /فايز نعيم ص 200
 – 2القانون التجاري د  /حسن اظتصري ص 0 299 – 298
( ) 41

أما إذا كان اظتفلس قام بتسليم ىذه البضائع للغَت علي سبيل الرىن ضمان لقرض
وكان القرض ال يعلم وقت إنشاء الرىن بعدم ملكية اظتفلس للبضائع اظترىونة فال
يستطيع اسًتدادىا إال بعد الفاء بالدين اظتضمون بالرىن وذلك طبقا لنص اظتادة
 4 / 627من قانون التجارة اصتديد (.)1

 – 1اظترجع السابق د  /فايز نعيم ص 0 201
( ) 42

ثانيا  :استرداد الوراق التجارية أو المالية المودعة لدي المفلس -:
( تنص اظتادة  1 / 628من قانون التجارة اصتديد علي أنو جيوز اسًتداد
األوراق التجارية وغَتىا من األوراق ذات القيمة اظتسلمة إرل اظتفلس لتحصيلها أو لتحصيصها لوفاء معُت إذا
وجدت عينا يف التفليسة ودل تكن قيمتها قد دفعت ).
وتوجد ىذه األوراق يف حيازة اظتفلس ليس علي سبيل التملك ولكن أما علي سبيل
حتصيل قيمتها ضتساب مالكها 0فيجوز لصاحب اضتق فيها وىو اظتستفيد أو اظتظهر أن يسًتدىا إذا ما أشهر
إفالس اظتظهر إليو التوكيلى مىت كانت موجودة بذاهتا ودل يتم
حتصيلها 0أما إذا قام اظتظهر إليو قد قام بتحصيلها قبل إشهار إفالسو فال يكون ظتالكها اسًتدادىا بل يدخل
بقيمتها يف التفليسة كدائن عادي وخيضع لقسمة الغرماء 0أما إذا
كان اظتظهر إليو قد استوىف قيمتها ووضعو يف حرز مغلق بعيدا عن أموالو األخرى فيثبت للمالك حق اسًتداد
القيمة اظتذكورة 0أما إذا أدرج قيمة األوراق التجارية يف حساب جار وقبل اظتسًتد ىذا حبساب فال جيوز
اسًتداده وفق لنص اظتادة  1 / 627من قانون التجارة اصتديد (. )1
ويالحظ أيضا أنو إذا سلمت نقود معدنية أو ورقية إرل اظتفلس علي سبيل الوديعة قبل اإلفالس 0فال جيوز
طلب اسًتدادىا إال إذا دتكن اظتودع من إثبات ذاتيتها (.)2
كأن تكون مودعو يف مظروف مغلق ومدون عليو قيمة ىذا اظتبلغ ىنا جيوز اسًتدادىا
من التفليسة طبقا لنص اظتدة  2 / 628من قانون التجارة اصتديد (.)3
 – 1أحكام فانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 199 – 198
 – 2القانون التجاري د  /مصطفي كمال طو ص 0 530
 – 3اظترجع السابق أ – د  /فايز نعيم ص 0 199
( ) 43

ثالثا  :استرداد البائع للمنقوالت التي لم يقبض ثمنها -:
التاجر حياتو معامالت ،قوامها الشراء والبيع وقد يشهر إفالسو وكان قد اشًتي
بضائع أو منقوالت ودل يدفع ذتنها  0أو دفع ذتنها ودل تسلم إليو البضائع فعال وكانت يف الطريق إليو 0أو كانت
دل تًتك ؼتازن البائع 0
وخيتلف حق االسًتداد باختالف ىذه اضتاالت (.)1
ونتناول ىذه اضتاالت تباعا -:

أ-

أن يصدر حكم شهر اإلفالس قبل دفع المشتري الثمن والبضائع ما زالت في حيازة البائع -:

ويتحقق ىذا الفرض إذا صدر حكم شهر إفالس اظتشًتي قبل أن ينفذ طريف
عقد البيع التزاماهتما أي قبل أن يقوم البائع بتسليم البضائع وقبل أن يدفع اظتشًتي الثمن وال يثَت ىذا الفرض
مشاكل كثَتة حيم أن البائع إذا ما أفلس اظتشًتي قبل أن يدفع الثمن يستطيع أن يستعمل حقو يف حبس
البضائع وذلك وفقا لنص اظتادة  246من
القانون اظتدين الذي ينص علي أن لكل من اظتتعاقدين يف العقود اظتلزمة للجانبُت بوجو
عام أن حيتبس اظتعقود عليو وىو يف يده حىت يقبض الثمن اظتستحق 0وميت صدر حكم
بإشهار إفالس اظتشًتي فلن يستطيع الوفاء بالثمن نتيجة لرفع يده عن إدارة أموالو أو
التصرف فيها وبالتارل حيق للبائع أن حيبس البضائع وذلك وفقا لنص اظتادة ()1 / 630
من قانون التجارة اصتديد 0
ولكن ألمُت التفليسة أن يقوم بالوفاء بالثمن ألنو يقوم علي إدارة أموال اظتفلس وذلك
 –1القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص 0 528
( ) 44

بعد استئذان قاضي التفليسة بالوفاء بالثمن فيستطيع مطالبة البائع بتسليم البضائع 0
أما إذا أصر أمُت التفليسة علي عدم الوفاء بالثمن انتقل البائع من حق مباشرتو ضتق
اضتبس إرل أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض عن األضرار اليت أصابتو نتيجة لفسخ
عقد البيع وذلك طبقا لنص اظتادة  3 / 630من قانون التجارة اصتديد (.)1
ب – أن يصدر حكم إشهار المشتري قبل دفع الثمن والبضائع في الطريق إليه -:
إذا كانت البضائع اظتشًتاة دل تنزل علي الطريق ودل تصل ؼتازن التاجر اظتفلس
فإن دائنيو دل يعولوا عليها يف تعاملهم معو 0لذا أجاز اظتشرع للبائع اسًتداد البضائع
اظترسلة للمفلس اظتباعة 0ما دامت دل تسلم إرل ؼتازنو وال ؼتازن الوكيل بالعمولة اظتأمور ببيعها علي ذمتو إذا
كان اظتفلس اظتذكور دل يدفع ذتنها كلو ولو حتررت بو منو ورقة
جتارية أو دخل يف اضتساب اصتاري بينو وبُت البائع (.)2
إال إذا تصرف فيها اظتشًتي أثناء نقلها عن طريق قوائم اظتلكية أو عن طريق سند النقل
إرل مشًتي حسن النية وذلك طبقا لنص اظتادة  2 / 630من قانون التجارة اصتديد 0
ويشًتط لذلك عدة شروط -:
 – 1عدم وفاء اظتفلس لثمن البضاعة إرل البائع 0
 – 2عدم دخول البضائع يف حيازة اظتشًتي 0
 – 3عدم بيع اظتشًتي للبضائع وىي يف طريقها اليو 0
 - 1أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 203 – 202
 – 2القانون التجاري د  /أزتد ػترز ص 0 529
( ) 45

فإذا ما توافرت ىذه الشروط يستطيع البائع اسًتداد البضائع وىي يف الطريق إرل اظتشًتي أما إذا ختلف
أحدمها وخاصة الشرط الثالم بأن كان اظتشًتي اظتفلس قد تصرف فيها إرل مشًتي حسن النية فإن البائع ال
يستطيع ؽتارسة حقو يف اسًتداد البضاعة 0
كما يستطيع أمُت تفليسة اظتشًتي أ يطالب باستالم البضائع اظترسلة إليو ولكن يشرط
 ،يقوم بدفع الثمن اظتتفق عليو وإال استطاع البائع بعد اسًتداد البضائع أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض
(.)1

ج – أن يصدر حكم إشهار إفالس المشتري قبل دفع الثمن وقد دخلت البضائع في حيازته -:
إذا كانت البضائع قد دخلت يف ؼتازن اظتشًتي أو يف مكان لو فيو مظهر
التصرف 0أو ؼتازن الوكيل بالعمولة ببيعها ضتسابو وقت شهر اإلفالس سقط ما للبائع
من الضمانات اليت حتوعتا اياه القواعد العامة 0فيمتنع عليو طلب الفسخ وديتنع عليو بداىة اضتق يف اضتبس
طتروج البضاعة من حيازتو كما يفقد حقو يف االمتياز (.)2
اظتقرر لو وفقا للقواعد العامة طبقا لنص اظتادة  1 / 631من قانون التجارة اصتديد 0
وال جيوز االتفاق علي اسًتداد البائع للبضائع بعد دخوعتا يف حيازة اظتشًتي إذا ما أشهر
إفالس ىذا األخَت وذلك طبقا لنص اظتادة رقم  2 / 631من قانون التجارة اصتديد اليت
تنص علي أنو ( وكل شرط يكون من شأنو دتكُت البائع من اسًتداد البضائع
أو االحتفاظ بامتيازه عليها وال حيتج بو علي رتاعة الدائنُت ) (.)3
 – 1أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 205
 – 2القانون التجاري د  /مصطفي كمال طو ص 0 525
 – 3أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 206
( ) 46

رابعا  :استرداد الزوجة ألمتعتها -:
األصل أنو جيوز ظتالك الشيء أن يسًتده من التفليسة إذا كان ىذا الشيء يف حيازة اظتفلس وقت
اإلفالس بشرط أن يثبت ملكيتو لو 0غَت أن تطبيق حق االسًتداد
من جانب الزوجة بالنسبة ألمواعتا اليت تكون يف حيازة الزوج وقت شهر اإلفالس اقتضى إيراد بعض قواعد
خاصة هتدف إرل تطبيق حق الزوجة يف االسًتداد والتشديد عليها يف إثبات ملكيتها لألموال اليت تطلب ردىا
من التفليسة ( )1فأراد اظتشرع أن يصون حقوق دائٍت اظتفلس حىت ال يعبم هبا  0بعمل اتفاقات مع زوجتو
تؤدي غلي هتريب أموالو من التفليسة فوازن بُت ىذه الغاية وبُت اضتفاظ علي أموال الزوجة اطتاصة واليت ال
تدخل يف الضمان العام للدائنُت (.)2
فتضع اظتادة رقم  1 / 626من قانون التجارة اصتديد القاعدة العامة اليت تقضي بأن لكل شخص أ يسًتد من
التفليسة األشياء اليت تثبت لو ملكيتها أو حق اسًتدادىا وقت إشهار اإلفالس 0ونظرا ألن أحكام الشريعة
اإلسالمية حتتفظ للمرأة بذمتها اظتالية اظتستقلة إال إذا تزوجت علي وحدة الذمة اظتالية بنص صريح يف العقد فإن
أموال كل من الزوجُت ال تدخل يف تفليسة الزوج اآلخر إذا أشهر إفالسو ألهنا ال تدخل يف الضمان العام
لدائنيو 0
ولذلك جيوز لكال الزوجُت إذا أفلس اآلخر اسًتداد أموالو من تفليستة بشرط أن يثبت ملكيتو وفقا لقواعد
اإلثبات ( .)3فللزوجة أن تسًتد األموال اليت تكون ؽتلوكة عتا
سواء أكانت من العقارات أو اظتنقوالت  0بيد أن الشارع يرتب يف طلب االسًتداد
 -1اإلفالس د  /علي حسن يونس ص 328
 – 2القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص 530
 – 3اظترجع السابق د  /فايز نعيم ص 206
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وخيشى أن يكون مبنيا علي تواطئ بُت الزوجُت بقصد اإلضرار بالدائنُت 0ومن مث
أخضعتو لشروط خاصة لإلثبات (.)1
وحرصا من اظتشرع يف زتاية رتاعة الدائنُت من التواطئ الذي قد يتم بُت الزوجُت
فأعطى ألمُت التفليسة اضتق يف اظتطالبة بإدخال األموال اليت يشًتيها زوج اظتفلس
أو تشًتي ضتساب ىذا الزوج أو ضتساب القصر اظتشمولُت بوالية اظتفلس من تاريخ
احًتافو التجارة ألهنا تعترب قد اشًتيت بنقود اظتفلس ويف اسًتدادىا اسًتداد ألصول
التفليسة (.)2

 – 1القانون التجاري د  /مصطفي كمال طو ص 0 534 – 533
 – 2اظترجع السابق د  /فايز نعيم ص 0 206
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المطلب الثالث :قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها-:
مباشرة اإلجراءات اطتاصة بشئون التفليسة منذ اضتكم بشهر اإلفالس 0تقتضي
توافر اظتبالغ الالزمة لالتفاق علي األجور اظتستحقة لوكالء الدائنُت ومواجهة مصاريف
من يباشرونو من دعاوى أو إجراءات ضتماية مصلحة رتاعة الدائنُت ولتحصيل حقوق اظتفلس واختاذ ما يلزم
لذلك من إجراءات حتفظية أو تنفيذية 0000اخل فإذا دل تتوفر
النقود الالزمة لذلك (.)1
فقد رأي اظتشرع يف ىذه األحوال أن حتكم ػتكمة اإلفالس بقفل التفليسة لعدم
كفاية أمواعتا (.)2
فتنص اظتادة رقم  653من قانون التجارة اصتديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أمواعتا قبل التصديق
علي الصلح أو قيام حالة االحتاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويًتتب علي قرار قفل التفليسة لعدم
كفاية أمواعتا أن يعود إرل كل دائن اضتق يف اختاذ اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد اظتفلس 0وإذا كان
دين الدائن قد حقق هنائيا يف التفليسة جاز لو التنفيذ علي أموال اظتفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة
مبقدار دينو واليت تعترب مبثابة حكم هنائي فيما يتعلق هبذا التنفيذ ).
فيشًتط إلقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي
تقرير من أمُت التفليسة ألن ىذه اظتسألة تعد من اظتسائل اظتتفرعة من اإلفالس وخيتص
هبا قاضي التفليسة كما يشًت إلقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات
اإلجراءات فطاظتا أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات اإلفالس
 – 1قانون اظتعامالت التجارية د  /ؼتتار أزتد بريري ص 666
 – 2القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص 0 516
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فال جيوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغالقها (.)1

وكانت اظتادة  1 / 337ت ملغاة جتيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنُت أن يطلب من احملكمة قفل التفليسة
لعدم كفاية مال اظتفلس وىو ما دل يقرره اظتشرع التجاري يف اظتادة
 1 / 658ت لألسف 0كما كانت اظتادة رقم  2 / 337ت اظتذكورة ال جتيز تنفيذ اضتكم الصادر بقفل
التفليسة إال بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن
اظتدين خالل ىذه اظتدة من تدبَت اظتال الالزم لالستمرار يف اإلجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل
بأنو من األفضل إلغاء ىذا القيد  0وقد أخذ القانون التجاري اصتديد هبذا االجتاه (.)2
آثار الحكم بقفل التفليسة -:

ال يًتتب علي قرار قاضي التفليسة باقفاعتا لعدم كفاية األموال إقفال التفليسة
هنائيا أو انتهاء حالة اإلفالس وإمنا يؤدي إرل إقفال التفليسة مؤقتا 0ويًتتب علي القرار
بإغالق التفليسة لعدم كفاية أمواعتا أن يعود إرل كل دائن اضتق يف اختاذ اإلجراءات
ومباشرة الدعاوى الفردية ضد اظتفلس 0ويبقي آثار اإلفالس األخرى سارية اظتفعول
سواء بالنسبة للمدين أو رتاعة الدائنُت أو أمُت التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان
دين أحد الدائنُت قد خضع إلجراءات التحقيق ومت قبولو فإن ىذا الدائن يستطيع إذا
أغلقت التفليسة لعدم كفاية أمواعتا التنفيذ علي أموال اظتفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة مبقدار دينو
واليت تعترب مبثابة حكم هنائي أو سند تنفيذي (.)3
فاضتكم بقفل التفليسة ال يعد انتهاء عتا وإمنا يعد وقفا مؤقتا عتا 0وتعترب التفليسة قائمة
 – 1أحكام فانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 247 - 246
 – 2القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد زتد اهلل ص 0 350
 – 3أحكام قانون التجارة اصتديد د  /فايز نعيم ص 0 247
( ) 50

قانونا 0أي ال يًتتب علي اضتكم انتهاء آثار التفليسة  0وتظل رتاعة الدائنُت قائمة ويد اظتفلس مغلولو عن
إدارة أموالو 0والتصرف فيها وال تنتهي وظيفة أمُت التفليسة وسلطانو
وال تكون نافذة يف حق الدائنُت بالديون اصتديدة اليت التزم هبا اظتفلس بعد قفل التفليسة 0وال جيوز للمفلس
رفع الدعاوى (.)1

إعادة فتح التفليسة -:
اضتكم بقفل التفليسة ال يكون إال وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية
فإذا وجدت األموال زالت علة صدور اضتكم  0وجيوز لكل ذي مصلحة كاظتفلس نفسو
أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنُت أن يطلب من ػتكمة اإلفالس إعادة التفليسة
واستئناف إجراءات اإلفالس وبصدور اضتكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سَت
اإلجراءات من حيم وقفت وتسَت عند فتحها إرل اضتل الطبيعي الصلح أو االحتاد 0
وأراد اظتشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم األموال من أجل إعادة فتح التفليسة
أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء ىذه األموال قبل كل شيء ألن ىذه األموال تكون قد
أنفقت من أجل استئناف التفليسة إلجراءاهتا من أجل اظتصلحة
اظتشًتكة صتميع الدائنُت (.)2
وقد نص يف ذلك م  3 – 1 / 659ت .

 – 1القانون التجاري اصتديد د  /زتد اهلل ػتمد زتد اهلل ص 0 351 – 350
 – 2القانون التجاري د  /أزتد ػتمد ػترز ص 0 518
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**** الخاتمة ****
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الخاتمة -:
ٌتبٌن لنا من خالل هذا المبحث عدة نتائج -:
 -1الحكم بشهر اإلفالس ٌترتب علٌه ؼل ٌد المفلس عن إدارة أمواله وذلك ضمانا
لحقوق الدائنٌن 0
ٌ -2قوم أمٌن التفلٌسة بحصر أموال المفلس ووضع األختام علً جمٌع المحال
التجارٌة
الواقعة فً دائرة شهر اإلفالس 0
-3إذا كان للمفلس أموال خارج دائرة المحكمة التً شهرت اإلفالس فٌقوم
القاضً بإبالغ كل محكمة ٌوجد فً دائرتها أموال للمفلس0
 -4تستثنى من وضع األختام علٌها بعض األشٌاء مثل مالبس المفلس ومنقوالته
واألشٌاء الضرورٌة له أو األشٌاء القابلة لتلؾ قرٌب 0
 -5جرد أموال المفلس ٌتم خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ الحكم بإشهار اإلفالس وٌتم
الجرد بحضور قاضً التفلٌسة أو من ٌنتدبه لذلك وأمٌن التفلٌسة وكاتب المحكمة
وٌحرر قائمة بذلك 0
ٌ -6تم إٌداع قائمة الجرد فً خزٌنة المحكمة خالل أربع وعشرون ساعة من انتهاء
الجرد 0
ٌ -7تم إقفال الدفاتر التجارٌة وٌكون ذلك بحضور المفلس وأمٌن التفلٌسة وٌتم
تقرٌر المٌزانٌة 0
ٌ -8قوم أمٌن التفلٌسة بإدارة أموال المفلس وعلٌه اتخاذ األعمال التحفظٌة الالزمة
لصٌانة حقوق المفلس تجاه الدائنٌن 0
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ٌ -9قوم أمٌن التفلٌسة بتحصٌل حقوق المفلس من مدٌنٌه سواء كانت سندات أو
أوراق تجارٌة 0
 -10ألمٌن التفلٌسة بعد استئذان قاضً التفلٌسة أن ٌتولى بٌع األشٌاء القابلة
للتلؾ السرٌع أو لعجز فً القٌمة 0
ٌ -11تولى أمٌن التفلٌسة مباشرة الدعاوى القضائٌة المرفوعة علً المفلس أو التً
كان المفلس قد رفعها علً الؽٌر وٌجوز عمل إجراءات الصلح مع اآلخرٌن0
ٌ -12تولى أمٌن التفلٌسة االستمرار فً تجارة المفلس وذلك لوجود مصلحة للمفلس
وللدائنٌن فً ذلك 0
ٌ -13قوم أمٌن التفلٌسة بإٌداع المبالػ المتحصلة من التفلٌسة خزٌنة المحكمة أو أحد
المصارؾ التً ٌعٌنها القاضً خشٌة ضٌاع هذه األموال 0
ٌ -14جب علً الدائنٌن التقدم بدٌونهم ألمٌن التفلٌسة إذا كانت مصحوبة بأحكام
أو تأمٌنات فإذا لم ٌتقدموا بها ٌتم دعوتهم إلً التقدم بها وٌتم الدعوة بنشر
إعالنات فً إحدى الصحؾ 0
 -15ال تخضع لتقدٌم الدٌون تلك التً تنشأ علً جماعة الدائنٌن مثل الدٌون الناتجة
عن إدارة التفلٌسة 0
ٌ -16لتزم الدائنون بتقدٌم دٌونهم عقب صدور حكم شهر اإلفالس وٌتم نشر
الحكم بمعرفة أمٌن التفلٌسة 0
ٌ -17قوم أمٌن التفلٌسة بتحقٌق الدٌون وذلك من خالل المستندات والكشوؾ
الموجودة لدٌه 0
 -18ال تخضع للتحقٌق الدٌون تلك التً تقع علً عاتق التفلٌسة من أتعاب المحاماة
أو أجرة السندٌك وؼٌرها 0
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-19تحقٌق الدٌون ٌسفر عن ثالث نتائج وهً أن ٌكون الدٌن مقبوال أو الدٌن
متنازع فبه أو ٌرفض الدٌن نهائٌا 0
 -20فسخ العقود المتبادلة بٌن الجانبٌن فقد أجازت المادة  157من القانون المدنً
فسخ العقد إذا لم ٌوؾ أحد المتعاقدٌن بالتزاماته 0
ٌ -21جوز فسخ عقد البٌع إذا أفلس البائع أو المشتري سواء قبل دفع المشتري الثمن
أو لم ٌدفع الثمن وذلك علً اختالؾ بٌن الحالتٌن0
ٌ -22جوز فسخ عقد اإلٌجار بالنسبة للمؤجر أو المستأجر إذا وجد سببا للفسخ
طبقا لما هو منصوص علٌه فً عقود اإلٌجار أو ما تقضً به القواعد العامة 0
 -23إذا أفلس رب العمل فسخ عقد العمل إذا كانت شخصٌة رب العمل
محل اعتبار0
ٌ -24جوز استرداد البضائع الموجودة لدي المفلس المسلمة له علً سبٌل الودٌعة
أو سلمها للؽٌر 0
ٌ– 25جوز استرداد األوراق التجارٌة المسلمة إلً المفلس لٌس علً سبٌل التملك
وكذلك استرداد النقود المودعة لدي المفلس إذا أثبت المودع ذاتٌتها 0
ٌ -26جوز استرداد البضائع التً اشتراها المفلس إذا لم ٌدفع ثمنها 0
 -27وٌجوز استرداد البضائع التً لم ٌدفع المفلس ثمنها وهً فً الطرٌق إلٌه 0
أما إذا دخلت مخازن المشتري فال ٌستطٌع البائع استردادها 0
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ٌ -28جوز للزوجة أن تسترد المنقوالت الخاصة بها إذا أثبتت ملكٌتها لها 0
 -29إذا لم تكفً أموال التفلٌسة فً سداد حقوق الدائنٌن فٌحكم القاضً بقفل
التفلٌسة لعدم كفاٌة أموالها وٌكون لكل دائن الرجوع علً المفلس بدعوى
مباشرة 0
ٌ -30جوز إعادة فتح التفلٌسة مرة أخري بعد ؼلقها إذا توفرت األموال الالزمة
لذلك 0
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مراجع البحث -:
 -1القانون التجاري المصري
الجزء الثانً للدكتور  /محسن شفٌق طبعة  1951م 0
 -2اإلفالسو الصلح الواقً منه للدكتور علً حسنً ٌونس
مطبعة جامعة عٌن شمس  1991م 0
 -3القانون التجاري  -اإلفالس د  /حسنً المصري
الطبعة األولً  1987م
 -4القانون التجاري ( األوراق التجارٌة اإلفالس ) د  /مصطفً كمال طه
الدار الجامعٌة للطباعة والنشر 0
 -5قانون المعامالت التجارٌة ( األوراق التجارٌة – عملٌات الثبوت – اإلفالس )
للدكتور  /مختار أحمد برٌري طبعة دار النهضة العربٌة 0
 -6القانون التجارى –الجزء الثانى د /السٌد محمد الٌمانى طبعة 0 2002
 -7القانون التجاري ( عملٌات المصارؾ – اإلفالس )
للدكتور  /أحمد محمد محرز 0
 -8دروس فً القانون التجاري المصري
الكتاب الثانً  -الجزء األول للدكتور  /فاروق أحمد زاهر
طبعة دار النهضة العربٌة  1995م 0
 -9أحكام قانون التجارة الجديد في اإلفالس
د  /فايز نعيم الطبعة الثانية  2001 /2000م 0
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 - 10المستحدث في القضاء التجاري
للمستشار  /معوض عبد التواب الطبعة الثالثة  1997م 0
 -11اإلفالس والصلح الواقي من التفليس
لألستاذ عزت عبد القادر المحامي
طبعة دار الكتب القانونية  1997م 0
 -12أحكام اإلفالس في ظل قانون التجارة الجديد
للدكتور  /حسين الماحي الطبعة األولي  2000م
 -13القانون التجاري الجديد ( األوراق التجارية – اإلفالس )
الجزء األول للدكتور حمد هللا محمد حمد هللا 0
 -14اإلفالس للدكتور عبد الحميد الشواربي رئيس محكمة
الناشر  /منشأة المعارف باإلسكندرية 0
 -15تصرفات المفلس خالل فترة الريبة
دراسة مقارنة
للدكتور  /عبد الرحمن عبد هللا شمسان طبعة  1989م 0
 -16موسوعة الفقه والقضاء في شرح ( أحكام قانون التجارة الجديد )
للمستشار  /محمد عزمي بكري 0
 -17الوجيز في القانون التجاري للدكتور  /مصطفي كمال طه 0
 -18محاضرات في األوراق التجارية
للدكتور  /محمد كامل أيمن 0
 -19نظام اإلفالس فً القانون المصري للدكتور  /فاروق أحمد زاهر
طبعة دار النهضة العربٌة 0 2003
 -20األوراق التجارٌة واإلفالس – د /حماد مصطفً عزب  ،د /احمد بركات0

( ) 58

م
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الفهرس
الموضوع
المقدمة
المبحث األول  :حصر أموال المفلس وإدارتها
حصر أموال المفلس0
إدارة أموال المفلس 0
المبحث الثاني  :تحقيق الديون و تأيديها0
تقديم الديون 0
تحقيق الديون 0
النتائج التي يسفر عنها التحقيق 0
المبحث الثالث:الحقوق التي يحتج بها في
مواجهةالدائنين0
فسخ العقود المتبادلة 0
حق االسترداد0
قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها
الخاتمة 0
المراجع 0

( ) 59
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