
 

 

 كلية القانون جامعة أهل البيت 

 المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر 

 

اثر تشغيل أموال التاجر المفلس على 

 الدائنين الجدد
 بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر لكلية القانون جامعة أهل البيت عليهم السالم

 

 

 الباحث

 الدكتور عالء عبد االمير موسى 

  



 اثر تشغيل أموال التاجر المفلس على الدائنين الجدد  
 
 

2 
 

 الكلمات المفتاحية)الدائنين الجدد، جماعة الدائنين، امين التفليسة(

Keywords (new creditors, group of creditors, bankruptcy trustee) 

 alaalaw963@gmail.com:يميلاال

 07811833410رقم الهاتف:    

 الخالصة

إن استتتمرار تشتتغيل تجارم المفلس ، يتال  ان يدخل أمين التفليستتة ات عالقات مر الغير، وتجة ناتجة من ابيية تشتتغيل أموال التاجر     

او القيام بتنفيج عقود جديدم تكون جات مصلحة من اجل انهاض   المفلس ، سواء من حيث االستمرار بيقود التاجر المبرمة قبل شهر إاالسه ،

المشترو  التجار  ، وتنا تكون اددارم إما باشتراف مباشتر من أمين التفليستة وتستمى اددارم المباشترم أو من خالل تولت اشتخا   خرين 

واء كان االمر بتنفيج عقود مبرمة قبل شهر اداالس  إدارم نشتاا التاجر المفلس من خالل استتغالله )تيجير المشترو  التجار  للمفلس ( ، وست

اتم المشتر  )جما عة  ، او من خالل تنفيج عقود جديدم ، ستيههر دائنون يستمون بالدائنين الجدد ، تمييًاع عنهم عن الدائنين القدامى الج  ستمم

لجدد الج  ههروا على أثر االستتتمرار بتشتتغيل الدائنين( ، والتت تحققت ديونهم على المفلس قبل صتتدور حكم شتتهر اداالس ، والدائنون ا

 المشرو  التجار  للمفلس ، وتنا يُثار التساؤل ، ماتت عالقة الدائنين الجدد بالدائنين القدامى ، ولمن االاضلية ات استيفاء الدين؟

Conclusion 

Continuing to operate the bankrupt’s trade requires that the bankruptcy trustee enter into relationships 

with others, and this results from the nature of operating the bankrupt trader’s money, whether in terms 

of continuing the merchant’s contracts concluded before his bankruptcy, or implementing new contracts 

of interest in order to revitalize the commercial project. And here the management is either under the 

direct supervision of the bankruptcy trustee and is called direct management or through other persons 

taking over the management of the bankrupt trader’s activity by exploiting it (leasing the business of the 

bankrupt), and whether the matter is the implementation of contracts concluded before the month of 

bankruptcy, or through the implementation of new contracts, it will appear Creditors are called the new 

creditors, to distinguish them from the old creditors whom the legislator called them (the group of 

creditors). 

 المقدمة

إن استتتتمرار تجارم المفلس خالل اترم ادجراءات التمهيدية يحقص مصتتتلحة الدائنين والمفلس وينستتتح  للمصتتتلحة اليامة، من خالل        

حااهة على عماله، وقد بينا من خالل الفصتل اوول والثانت إن استتمرار التاجر بتجارته تو امر المحااهة على قيمة المشترو  التجار  والم

جواً  بالنستتبة للمحكمة التت تنهر دعاوا اداالس ، وتجا تو موقف القانون اليراقت ، اما موقف القانون المصتتر  اقد خاا خاوم نحو 

يثرم من خالل وضتر الخاا من قبل لجان مختصتة حول تجا الموضتو  ، ولكن ادصتال  من خالل إعادم تيكلة وتنهيم المشتروعات المت 

تجا االمر يكون بناءع على ال  التاجر وقبل شتهر ااالسته وال يتم بقوم القانون ، على خالف المشتر  الفرنستت الج  جيل استتمرار المشترو   

 .ئياع خالل اترم المراقبة والتقويم القضائتالغاية الوحيدم من اجل المحااهة على نشاا التاجر ، وعدم االستمرار تلقا

اتذجا متا تقرر االستتتتتتمرار ات تجتارم التتاجر ، اتذن االمر ييود بتذدارم أموال التفليستتتتتة الى أمين التفليستتتتتة التج  يتولى اددارم والرقتابتة       

ع تُثير اليديد  واالشتراف على كيفية االستتمرار وعلى من يدير نشتاا التاجر خالل اترم االستتمرار ، وتجة ادد ارم والرقابة واالستتمرار ايضتا

من االمور ، ومنها اجا كان التاجر قبل شتتهر إاالستته او خضتتوعه دجراءات االاتتا  ات القانون الفرنستتت قد ارتبا ببيض اليقود المتيلقة 

ود ام تنفستته تجا من جان  ، ومن جان   بمشتتروعه التجار  وستتواء تم تنفيج جًء منها او لم يتم تنفيجتا ، اهل يتم االستتتمرار ات تل  اليق

 خر اتذن لتل يتد التتاجر المفلس عن التصتتتتترف بتيموالته انمتا تو نتيجتة توقفته عن دار التديون والمحتااهتة على حقو  التدائنين ، اتذجا تقرر 

ونه، ودائنين جدد للتفليستة من االستتمرار استيكون لدينا وجود اائفة جديدم من الدائنين ، دائنين قدامى للتفليستة أثر توقف المدين عن دار دي 

اضير خالل االستمرار بنشاا التاجر ، اهل يتم تقديم الدائنين الجدد على القدامى او باليكس او يتم تسوية ديونهم قسمة لرماء ، كل تجة المو

ستتيفاء الدائنين الجدد حقوقهم  ستنبحثها من خالل مبحثين ، اوول ستيخصت  إلى مفهوم الدائنين الجدد  ، ات حين ستينيقد الثانت إلى كيفية ا

   .من التفليسة
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 المبحث االول

 مفهوم الدائنين الجدد

إن اكرم الدائنين الجدد ومصالح الدائنين القدامى ، إنما وجد على أثر وجود نوعين من الدائنين منهم ماتحققت ديونهم قبل شهر اداالس       

الجين يستتتمون جماعة الدائنين او الدائنين القدامى ، والقستتتم ا خر من الدائنين الجين ههرت ديونهم بيد صتتتدور حكم شتتتهر اداالس نتيجة 

مرار تشتغيل أموال التاجر المفلس ، ومن تجا ستنقستم تجا المال  الى مالبين اوول لمينى الدائنين الجدد، ات حين ستنخصت  المال   استت 

   .الثانت ليالقة الدائنين الجدد بالدائنين القدامى

 المال  االول

 مينى الدائنين الجدد

هم حقو  على أموال التفليستتة بيد صتتدور حكم شتتهر اداالس ، وتؤالء  يقصتتد بالدائنين الجدد ، اائفة من االشتتخا  الجين ههرت ل    

الاتائفتة ههرت لهم الوجوديتة نتيجتة االستتتتتتمرار بتشتتتتتغيتل أموال التتاجر المفلس ، وتم ات الواقر يختلفون عن اتائفتة التدائنين القتدامى التج  

 .( )ههرت حقوقهم قبل شهر حكم اداالس

دائنين الجدد منها )دائنت التفليستة( أو ) الدائنين ات التفليستة ( ، او ) دائنت جماعة الدائنين( ) ( ، ، أما وقد أالص الفقه عدم تستميات على ال   

إجا رجينا الى القانون اليراقت اال نجدة يشتتتير الى تجة التستتتمية أو أ  إشتتتارم إلى مصتتتالح الدائنين الجدد ، وتو نفستتته موقف المشتتتر   

 . كلة والصلح الواقت من اداالس الجديدالمصر  ات قانون إعادم تنهيم الهي 

من قانون التجارم الفرنستت التت اشتارت الى حص الدائنين الجدد او  ( ) (622/17) ات حين كذن المشتر  الفرنستت اكثر وضتوحاع ات المادم    

ادصتال  القضتائت ، وبهجا اذن المشتر   تستميتهم بالدائنين الالحقين ، ويقصتد بهم الدائنين التت تحققت ديونهم بيد صتدور حكم إجراء ااتتا  

، والخا  بادصتال  والتصتفية القضتائية والتت انتقلت نصتو  تجا القانون ايما بيد الى  2005والميدل ستنة   1985الفرنستت ات القانون  

الدائنين ، وًيادم تدخل  قانون التجارم الفرنستت ، والج  ارستى قواعد استتمرار المشترو  التجار  المتيثر وعدم اعتمادة على قرار جماعة  

الستلاة القضتائية ات ادجراءات ، ومن ثم اذن استتمرار المشترو  وإصتالحه ال يتوقف على مصتير جماعة الدائنين كما كان مقرر ات قانون 

و  المال   ) (، بحيث اصتبح للدائنين الجدد اوولوية ات استتيفاء الدين والج  ستيكون موضت  1967التستوية القضتائية وتصتفية اوموال عام 

 .الج  يلت تجا الموضو 

وبيد أن علمنا موقف التشتتترييات محل المقارنة من الدائنين الجدد ، االبُدن من تحديد المركً القانونت للدائنين الجدد ، ومدا خضتتتوعهم      

 :لنفس مركً الدائنين القدامى) جماعة الدائنين ات استيفاء حوقهم(، ومن خالل الفقرتين ا تيتين

 :احقية الدائنين الجدد ات اتخاج ادجراءات الفردية -اوالع 

ان المشتر  التجار  اليراقت وكجل  المصتر ) ( لم ينصتا صتراحةع على احقية الدائنين الجدد ات اتخاج االجراءات الفردية ولكن يمكن ان     

تت ال يترت  على صدور   1س ، والتت نصت بينه " با  اداال –( من قانون التجارم اليراقت الُملغى 620يستفاد جل  من خالل ن  المادم )

تتت وال  2الحكم باشهار اداالس وقف الدعاوا الفردية المقامة على المفلس من الدائنين الياديين او الدائنين اصحا  حقو  االمتياً اليامة ، 

س وال تمام ادجراءات التت بدات قبل صتتدور الحكم  يجوً للدائنين المشتتار اليهم ات الفقرم الستتابقة اتخاج إجراءات التنفيج على أموال المفل

تتتتتت ال يجوً بيد   3باشتهار اداالس  ومر جل  اجا تحدد يوم لبير عقار المفلس جاً االستتمرار ات إجراءات التنفيج باجن من حاكم التفليستة   

تخاج اية إجراءات قضتائية  خرا ضتدتا ما لم صتدور الحكم باشتهار اداالس االستتمرار بالدعاوا المقامة او اقامة دعوا على التفليستة او ا

ياجن حاكم التفليستتتتة بجل  بالشتتتتروا التت يقررتا  عدا الدائنين المرتهنين واصتتتتحا  حقو  االمتياً الخاصتتتتة ايجوً لهم اقامة الدعاوا 

 ".تقر عليها تيميناتهمواالستمرار ايها ات مواجهة أمين التفليسة، كما يجوً لهم التنفيج او االستمرار ايه على اوموال التت 

يتبين من الن  الوارد جكرة إن المشتتر  التجار  قد وقر ات خلا ، اج ن  ات الفقرم اوولى منه ،على ان صتتدور حكم شتتهر اداالس       

لثة ان صتتدور  ال يترت  عليه وقف ادجراءات الفردية التت اقامها الدائنون اليادين قبل صتتدور حكم شتتهر اداالس ، ثم جكر ات الفقرم الثا

الفة حكم شتهر اداالس يترت  عليه عدم االستتمرار بالدعاوا المقامة على المفلس او التفليستة، وات اعتقادنا ان الفقرم اوولى من المادم الست

منح االجن   الجكر ال اائدم منها ، اج ان االستتتمرار بالدعاوا اصتتبح ممنو  على الدائنين بيد صتتدور حكم شتتهر اداالس على المدين اال اجا

 قاضتت التفليستة ، وتؤالء تم الدائنون القدامى التت تحققت ديونهم قبل شتهر اداالس والج  أستماتم المشتر  التجار  )جماعة الدائنين( ) (

 . ( )وتم كل من الدائنين الياديين والدائنين اصحا  االمتياًات اليامة
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عن إدارم أموالته ، ليتولى أمين التفليستتتتتة تلت  ادجراءات بمتا يحقص المستتتتتاوام بين  ومن ا ثتار المترتبتة على اداالس تو لتل يتد التتاجر     

سينابص الدائنين ات استيفاء حقوقهم بقوم القانون ، ومن ثم تر  ادجراءات الفردية ليقوم أمين التفليسة ليمثل الجماعة ، ولكن تل تجا االمر 

 على الدائنين الجدد ؟

ن الجدد الج  ههرت ديونهم بيد الحكم بشتهر اداالس نتيجة االستتمرار بتشتغيل المشترو  التجار  للتاجر المفلس والج  يبدو أن الدائني        

، ال يدخلون ضتتتمن جماعة الدائنين الج  بينهم المشتتتر  التجار  اليراقت وتم جماعة الدائنين الياديين واصتتتحا  االمتياًات اليامة التت 

من ثم اتذن ادجراءات الفرديتة من رار التدعتاوا اجا كتانتت ممنوعتة على جمتاعتة التدائنين اتذنهتا لير تحققتت ديونهم قبتل شتتتتتهر اداالس ، و

تى  ممنوعة على الدائنين الجدد الج  يحص لهم رار الدعاوا بيد الحكم بشتهر اداالس ، وتجا االمر ال نجد له مانياع ات التشترير اليراقت وح

 .( )يسة اجا امتنر عن سداد ديونهم ات استحقاقهاالمصر  والفرنست ، الهم مقاضام أمين التفل

  اما المشتتر  الفرنستتت اقد منر الدائنين الياديين من متابية االجراءات الفردية على المدين والمقامة قبل حكم االاتتا  ، اج نصتتت المادم      

( من 622/17ن لير المشتتتمولين بيحكام المادم)"يمنر على الدائنين الياديين م2005( من قانون التجارم الفرنستتتت الميدل ستتتنة 622/21)

 . ( )"....متابية واقامة الدعاوا الفردية على المدين

( اقتد نصتتتتتت على انته" ال يستتتتتر  وقف المتتابيتة على المتدين التدعتاوا المقتامتة او التت تقتام من قبتل التدائنين  622/17أمتا المتادم )       

 . ( ) ".....اتالالحقين)الدائنين الجدد( ،او اصحا  االمتياً

 :وعلل الفقه تجا االمر الى عدم امور منها ونتفص ميه     

إن ههور تجة الاائفة من الدائنين جاء نتيجة االجن القضتتائت ات االستتتمرار بتشتتغيل متجر المفلس ، ومن ثم اذن ههورتم كان  -1

ع للقانون وتحت االجن القضائت  .واقا

ستتتمرار بالتشتتغيل ، جاء بستتب  المصتتلحة المتيلقة باستتتمرار المشتترو  التجار  ، تجا من ان ههور الدائنين الجدد على أثر اال -2

  جان  ومن جان   خر اذن عدم اعااء الدائنين الجدد اوولوية ات استتتيفاء الدين ومنحهم حص رار ادجراءات الفردية ، قد يحجم التيامل مر

من االستتمرار تكون من لير اائدم ، ولجل  ومن اجل جل  تقرر قيام الدائنين الجدد  من يدير المشترو  التجار  للمفلس ، ومن ثم اذن الفائدم 

برار الدعاوا ، ولكن حتى ال يؤد  رار الدائنين الجدد االربا  ات حصتتر حقو  التفليستتة ، كان من الضتترور  لتنهيم اليمل انجار أمين 

 .( )عواتم الى القاضتالتفليسة بحقوقهم ومن ثم يرجيون عليه ، واجا تيجر جل  رايوا د

وبهجا اذن الدائنين الجدد لهم حص استتيمال الدعاوا ات مواجهة أمين التفليستة باعتبارة ممثالع عن المفلس ، وأن االكثر شتيوعاع حجً            

  1/6/1982كامها بتاريه  ما للمدين المفلس لدا الغير لكت يستتوات الدائن حقه من التفليستة، وبهجا جتبت محكمة النقض الفرنستية ات احد اح

 صحة حجً ما للمدين لدا الغير الج  قام به احد دائنت جماعة الدائنين على اوموال المودعة لدا صندو  االمانات والودائر لحسا  المدير

دُّ عضتتو ات  القضتتائت ومحاضتتر اثبات جلستتات الدين تحت يدة) (، وقد انتقد الفقه الفرنستتت تجا الحكم على استتاس ان المدير القضتتائت يي

جمتاعتة التدائنين ومن ثم اتذن الحجً يكون تحتت يتديته تو حجً تنفيتج  تحتت يتد المتدين وليس حجًاع لمتا للمتدين لتدا الغير ، ون المتدير 

ع للرأ  الراجح اذن الدائن له الخيتار ات قيامه بالحجً لدا الغير او الحجً التفيج  ،  القضتتتتتائت يمثتل المفلس وتو ليس من الغير، ولكن واقتا

 على استاس ان المدير القضتائت يكون نائباع عن المفلس وممثل عن جماعة الدائنين ، ولكن الدائنين يفضتلون عادم اللجوء لحجً أموال المدين

يد  لدا الغير ، ون قيامهم بالحجً التنفيج  يؤد  وصتتحا  التيمينات اليينية أن يستتتواوا ديونهم مقدمين على الدائنين الجدد ، وبجل  يستتتب 

    .( )منهم اللجوء الى تجة الاريقة

ع   :احكام دين الدائنين الجدد على أموال التفليسة  -ثانيا

ستبص الكالم عن مينى الدائنين الجدد ات مقدمة تجا المبحث وتم الدائنون الج  نشتيت ديونهم على أثر االستتمرار بتشتغيل تجارم المفلس      

مؤداتا أن وجود ديون تؤالء الدائنين محققة واكيدم ، ون تجة الديون نشتيت ات االستتمرار    الج  حكم بشتهر إاالسته ، وتنا نصتل الى نتيجة

  وبناءع على اقترا  أمين التفليستتة وموااقة القضتتاء ، ومن تنا يستتتواون ديونهم باالاضتتلية على جماعة الدائنين ، على عكس جماعة الدائنين 

تجة الديون ييود الى قبل حكم شهر اداالس ومن ثم يخضيون دجراءات تحقص الديون الج  ال تكون ديونهم محققة الوجود ون اصل وجود  

ع ، اج نصتتت المادم-( من قانون التجارم اليراقت الُملغى المتيلص ببا  اداالس674-666، الواردم ات المواد من )  ( ) (666/1) النااج حاليا

يمينات خاصتة او كانت ثابتة باحكام حائًم درجة البتات ان يستلموا أمين التفليستة على جمير الدائنين ولو كانت ديونهم مضتمونة بت   - 1بينه"

عق  صتدور الحكم باشتهار اداالس مستتندات ديونهم مصتحوبة ببيان تجة الديون وتيميناتها ان وجدت ومقدارتا مقومة باليملة الوانية على 

الدائن او وكيله البيان ويحرر أمين التفليستة ايصتاالع بتستلمه البيان    استاس ستير الصترف الرستمت يوم صتدور الحكم باشتهار اداالس  ويوقر

 .".......ومستندات الدين
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ومن تنا يتبين إن المشتر  التجار  قد اخضتر جماعة الدائنين وحتى الدائنين الجين لديهم تيمينات خاصتة الى مستيلة تحقيص الديون ، وتجا       

ائنين بديونهم ات التفليستة ، وليس مينى تجا رار دعوا قضتائية، وانما تقديم لمستتندات ديونهم  ادجراء رستمه المشتر  التجار  لدخول الد

( ومين التفليستة وبيد التحقص ، ويتم التحقص من الديون من قبل أمين التفليسة ومياونة المراق  وبحضور المفلس او بيد اخاارة بالحضور) 

 .( )لتصدر بيد جل  أسماء الدائنين ومقدار ديونهم النهائية ، وايدا  قائمة بيسماء الدائنين لدا المحكمة

( من قانون إعادم 166وتنا يتبين موقف المشتتر  التجار  اليراقت المجكور والموقف نفستته عند المشتتر  التجار  المصتتر  ات المادم)    

ائنين التت تحققت ديونهم قبل شتتتتهر اداالس اما تنهيم الهيكلة والصتتتتلح الواقت من اداالس ، بين تحقيص الديون وتقديمها يشتتتتمل اقا الد

الدائنون الجدد اذن ديونهم ال تخضتتتتر دجراء التحقص وجل  ونهم اوالع لير خاضتتتتيين للن  الوارد جكرة ات اعالة ، ومن جان   خر اذن 

 .ديون الدائنين الجدد انما اتت بميراة أمين التفليسة وموااقة القاضت اال تخضر للتحقيص

( من قانون التجارم الفرنستتت بينه " يج  على الوكيل القضتتائت اخاار الدائنين التت 622/4المشتتر  الفرنستتت ، اقد نصتتت المادم )أما     

ا تحققت ديونهم قبل ااتتا  إجراء ادصتتال  القضتتائت بما ايهم اصتتحا  االمتياً اليام ، حتى يتستتنى لهم علمهم بيجراء االنقاج ، وان يتقدمو

 :) ( ، من خالل الن  المتقدم يمكن مالحهة االتت من قانون التجارم الفرنستبديونهم     "  

 . ان الديون الالحقة على ااتتا  ادجراء القضائت الممتاًم ال تخضر دجراء التقديم ونها تخضر لألاضلية ات الدار -1

ن تاريه استحقاقها للمدير القضائت ويتم التحقص منها ، اما الديون الالحقة على ااتتا  ادجراء لير الممتاًم اذنها تخضر للتقديم م -2

ة  ولمدم شهرين من تاريه االستحقا  ، باستثناء ديون الدائنين الج  نشيت ديونهم خالل اترم الخاة واسخت الخاة او تم انهاء اترم المالحه 

 .( )م والتحقصوخضو  المشرو  التجار  دجراء التصفية القضائية ، اذن تجة الديون تيفت من التقدي 

رم والستتتتتؤال التج  يمكن ان يثتار تنتا ، متاتو الحكم لو لم يقتدم التدائنين الجتدد )التدائنين الالحقين( لير الممتتاًين تقتديم ديونهم خالل الفت     

 المجكورم ؟

ستقوا ديونهم ستوا   (  بينه "ان الدائنين الجين لم يتقدموا بديونهم ال يترت  عليه622/26إن المشتر  التجار  الفرنستت قد اكد ات المادم )    

 انهم يخرجون من إجراءات االاتتا  ومن مبالغ التوًيية ، ويمكن للدائن الج  لم يتقدم بدينه ان يرار دعوا خالل ستة أشهر من تاريه نشر

، او ان المدين لم   أستتتماء الدائنين المشتتتمولين بالتوًييات ، اذجا اثبت الدائن ان عدم التقديم لفيل ال ينستتت  اليه ، وييود تقدير جل  للمحكمة

 يدرج استتمه ضتتمن قائمة الدائنين، اذن ثبت جل  يرار ستتقواه بالتقديم لكن ال يشتتمله توًييات اوموال التت ااتته وانما يدخل ات التوًييات

 .( )"........الالحقة

ع للمادم      ى والدائنين الالحقين المشتمولين بتقديم ديونهم  من قانون التجارم الفرنستت ، التت نصتت بينه"ان الدائنين القدام( ) (622/28) وواقا

جل  ان يتقدمون بيصتل الدين وكااة التيويضتات والفوائد لغاية حكم االاتتا  واجا كانت لديهم اوائد اجلة اذنهم يتقدمون بها        " ، ومينى  

مبدأ ان إجراء حكم االاتتا  ال يترت  عليه حلول   الدائنين يتقدمون بيصتتتتل الدين والفوائد الحالة واالجلة ، دن المشتتتتر  الفرنستتتتت قد أقر

الديون االجلة ، ولكن المشتر  الفرنستت قد اضتل تقديم كل الديون االجلة لتحديد تواريه استتحقاقها، وبجل  قضتت محكمة النقض الفرنستية 

  .( ) ات احد احكامها ان عدم تقديم الدين لير الحال ال يؤد  الى باالن التقديم 19/11/1991بتاريه  

على خالف المشتتر  التجار  اليراقت والمصتتر ) ( الج  اقر مبدأ حلول اجال الديون بمجرد صتتدور حكم شتتهر اداالس ، اج نصتتت      

بينه " الحكم باشهار اداالس يسقا اجال جمير الديون النقدية التت  –( من قانون التجارم اليراقت الُملغى المتيلص ببا  اداالس  621المادم )

ى المفلس ستتتواء كانت عادية او مضتتتمونة بامتياً عام او خا " ، وبهجا اذن اجال الديون تستتتقا الفوائد على أثرتا واليمكن الماالبة عل

ستوا بيصتل الدين والفوائد لغاية صتدور حكم شتهر اداالس ، على خالف جماعة الدائنين الجدد اذن ديونهم تكون مضتمونة الوااء بيصتل 

ة تاريه استتحقاقها، على عكس المشتر  الفرنستت الج  اقر عدم حلول اجال الديون على أثر صتدور حكم إجراء االاتتا  ، الدين والفوائد لغاي 

 .ومن ثم اذن الماالبة تشمل الفوائد الحالة واالجلة

 المال  الثانت

 عالقة الدائنين الجدد بالدائنين القدامى)جماعة الدائنين(

لتاجر المفلس كما تبين ستيههر دائنين جدد للتفليستة تحققت ديونهم بيد حكم شتهر إاالس التاجر ، والستؤال  بيد االستتمرار بتشتغيل أموال ا    

الج  يمكن ان يار  ، تل ان الدائنين الجدد تم دائنون للمفلس أو لجماعة الدائنين؟ ولجل  ستتتتنقستتتتم تجا الفر  على اقرتين ، ستتتتنحدد ات  

 .، ات حين سنحدد ات الفقرم الثانية المدين الحقيقت للدائنين الجدد اوولى للمركً القانونت لجماعة الدائنين

  :المركً القانونت لجماعة الدائنين -اوالع 
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بتدأ  جمتاعتة التدائنين) ( تتتيلف من التدائنين اليتاديين والتدائنين اصتتتتتحتا  االمتيتاً اليتام ، وتتجة الجمتاعتة تتتيلف بقوم القتانون ، الغتايتة منهتا م    

هم ، من حيث تقستتيم الديون ايما بينهم قستتمة لرماء وخضتتوعهم لمبدأ وقف ادجراءات الفردية وستتقوا اجال الديون) ( ، المستتاوام ايما بين 

ع للرأ  الراجح اذن جماعة الدائنين لها الشتخصتية المينوية ، اج قررت محكمة النقض الفرنستية بتاريه   ،اعتبار جماعة    12/11/1980وواقا

و  ومستتقل عن اشتخا  الدائنين الج  تتكون منهم تجة الجماعة) (، وعلى أثر االعتراف بالشتخصتية المينوية الدائنين بمثابة الشتخ  المين 

 :لجماعة الدائنين ،ههر لدينا اتجاتين

ع للنهريتة التقليتديتة ، وان التجمتة المتاليتة تتدور وجوداع وعتدمتاع مر الشتتتتتخصتتتتتيتة القتانونيتة ، ومن ثم  -1 االتجتاة اوول وتو ييتبر تابيقتا

ع لما قضتت به محكمة النقض الفرنستية بتاريهاال ، اج قررت    1964/  1/5عتراف لهم بالجمة المالية المستتقلة ، وقد جاء تجا االعتراف ماابقا

 .( )ان دار المبالغ من قبل مدير الشركة المفلسة تنفيجاع لقرار المحكمة يدخل الجمة المالية الخاصة لجماعة الدائنين

  نتفص ميه ، والج  يرا ان اليبرم بوجود الجمة المالية ليس بالشتتخ  وانما بالغرض الج  انشتتي من اجله ، االتجاة الثانت والج -2

وان الشتخصتية ال تثبت اال للشتخ  الابييت ، وانما االعتراف لغير االنستان بالشتخصتية المينوية اهو مجرد حيلة اضتار اليها المشتر   

ول دائنت المفلس ات جماعة ، اقتضتتتتته ضتتتترورات نهام اداالس الج  يترت  عليه لل يد لتحقيص اتداف ولايات ميينة ، ومن ثم اذن دخ

، تم المفلس عن إدارم أمواله ، ليتولى أمين التفليستتة إدارم تجة اوموال نيابة عنه ، وكجل  دخول الدائنين ات جماعة تستتمى جماعة الدائنين 

من اجل تحقيص المستاوام ايما بينهم وعدم تستابقهم ات الماالبة بحقوقهم ووقف    االعتراف لها بالشتخصتية المينوية وتت من نو  خا  وجل 

ستريان الفوائد وحلول اجال ديونهم ومنيهم من الماالبة الفردية ، كل تجا االمر والغايات اضتار المشتر  الى دخولهم بهجة الجماعة والتت 

ة الجماعة ليستتت لها جمة مالية خاصتتة ، وانما تبقى الجمة المالية للمفلس ، ستتماتا المشتتر  ) جماعة الدائنين ( بقوم القانون ، ولجل  اذن تج

 -1من قانون التجارم اليراقت الُملغى المتيلص ببا  اداالس ، والنااج حالياع "( ) (617/1) وتبقى ملكية اوموال للمفلس) ( ، اقد نصتت المادم

تصتتترف اليه بان يرد الى التفليستتتة ما حصتتتل عليه من المفلس بمقتضتتتى تجا  اجا حكم بيدم نفاج تصتتترف ات حص جماعة الدائنين التًم الم

التصرف او قيمة الشتء وقت قبضه  كما يلًم بدار ما قبضه او ثمارة من تاريه القبض" ، وبهجا الن  يتضح أن الرد يكون للتفليسة وليس 

ماعة الدائنين لن  بشتكل صتريح الرد للجماعة وليستت للتفليستة ، لجماعة الدائنين ، ولو اراد المشتر  االعتراف بالجمة المالية المستتقلة لج

وبهجا يتضتتح لنا ان جماعة الدائنين وجودتم مينو  لغرض تحقيص مصتتلحة ميينة اناالقاع من مبدأ المستتاوام ايما بينهم ، وليتفص مر لل يد 

 .  عنهالمفلس من إدارم أمواله وقيام أمين التفليسة ليتولى المحااهة واددارم بدالع 

 وعلى أثر االعتراف لجماعة الدائنين بالشتتتخصتتتية المينوية ، ثار الخالف بين الفقهاء لتحديد عالقة جماعة الدائنين بالتاجر المفلس ، الى   

 :ثالثة اراء

لمفلس ، ويستتتتندون ات  ويجت  الى ان جماعة الدائنين بيالقتها مر المفلس تجمر صتتتفتين ، اوولى تيدُّ من الخلف اليام با  -الرأ  اوول     

ها مر  جل  الى ستريان أثر التصتراات التت اجراتا المدين المفلس قبل شتهر إاالسته بحص جماعة الدائنين ، والصتفة الثانية تيدُّ من الغير بيالقت 

صتدرت منه ات اترم الريبة المفلس ات حالة تمستكهم بيدم نفاجتا بحقهم ، ونها تستتمد حقاع مباشتراع من القانون ، اجا كانت تجة التصتراات قد  

 .( )، وتت الفترم التت توقف ايها المفلس عن دار ديونه

وتتجا الرأ  يتجتت  الى ان عالقتة جمتاعتة التدائنين مر المفلس على اعتبتار الجمتاعتة مالقتاع ات كتل االحوال من الغير ، ونته   -الرأ  الثتانت  

أمواله وينو  أمين التفليستتة عنه ات إدارم تجة اوموال والمحااهة عليها ، بصتتدور حكم شتتهر اداالس ، تغل يد التاجر المفلس عن إدارم  

لغير ومن ثم اذن استتيمال جماعة الدائنين حقو  المفلس لدا الغير ، والتمست  بيدم نفاج التصتراات ات حقها ات اترم الريبة ، اهنا تيدُّ من ا

 .( )ات جمير االحوال

الى ان عالقتة جمتاعتة التدائنين بتالمفلس لهتا مفهومتان ، اوول ان لتل يتد المفلس عن إدارم أموالته ات حين تتجا الرا  يتجتت     -الرأ  الثتالتث

والتصتتتتترف ايهتا يجيتل جمتاعتة التدائنين من الغير بيالقتته مر المفلس ، حيتث ال يحتا ات مواجهتة الجمتاعتة بتالتصتتتتتراتات التت اجراتتا بيتد  

بة وتت المرحلة التت يتوقف ايها التاجر المفلس عن دار ديونه ، ومن ثم اذن لل  صتدور حكم شتهر اداالس او التت اجراتا خالل اترم الري 

 .يد المدين تت التت اضفت اابر الغير على جماعة الدائنين

أما المفهوم الثانت الج  يجت  اليه تجا الرأ  امفادة أن صتدور حكم شتهر اداالس يترت  عليه لل يد المدين عن إدارم أمواله والتصترف    

ها ، ومن ثم اذن من له الحص ات التصتتترف ات تجة اوموال تم جماعة الدائنين وليس أمين التفليستتتة ، االج  يمثل المفلس تم الجماعة ال اي 

 .( )المفلس ، ون أمين التفليسة يمثل جماعة الدائنين ال المفلس والج  يمثل المفلس ات إدارم اوموال تم جماعة الدائنين

يقوم أمين التفليسة بذدارم أموالها   -  1( نصت بينه" 558/1ون التجارم اليراقت الُملغى المتيلص ببا  اداالس اذن المادم )ولبيان موقف قان     

 " .والمحااهة عليها وينو  عن المفلس ات جمير الدعاوا واالعمال التت تقتضيها تجة اددارم
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ستة اج يتولى إدارم أموال المفلس والمحااهة عليها ورار الدعاوا واتخاج كااة  وبهجا نجد إن المشتر  قد بين بشتكل واضتح مهمة أمين التفلي    

تجا   ادجراءات المتيلقة بيموال التفليستة نيابة عن المفلس ، االج  ينو  عن المفلس تو أمين التفليستة ، وليس جماعة الدائنين ، ومن ثم اذن

ت التت تنو  عن المفلس وليس أمين التفليستتتة، تجا من جان  كجل  اذن أمين االمر يدحض الرأ  الثالث والج  يجت  ان جماعة الدائنين ت

ع يمثل مصتتالح الدائنين ، وما ههور جماعة الدائنين اال العتبارات المستتاوام بين الدائنين ومنر المالحقات الفردية لتكون بيد   التفليستتة ايضتتا

 .( )الجماعة التت ههرت بقوم القانون والتت يمثلها أمين التفليسة

تتتتتتت يمنر المفلس بمجرد صتتدور حكم اشتتهار اداالس من إدارم أمواله  1" ( ) (603/1) كجل  نجد إن المشتتر  اليراقت ن  ات المادم   

تتتتت اجا كان التصرف مما ال ينيقد وال   2والتصرف ايها  وتيتبر التصراات التت يجريها ات يوم صدور حكم اداالس حاصلة بيد صدورة  

اال بالتستجيل او ليرة من ادجراءات اال يستر  على جماعة الدائنين اال اجا تمم ادجراء قبل صتدور حكم اداالس"، وبهجا   ينفج ات حص الغير

الن  يتضتتتح ان صتتتدور حكم شتتتهر اداالس يؤد  الى لل يد المفلس عن إدارم أمواله والتصتتترف ايها ، وعدن جماعة الدائنين من الغير 

والتت اجراتا المدين بيد صتدور حكم شتهر اداالس ، او حتى التصتراات التت قام بها قبل شتهر اداالس ،   بحيث ال تنفج التصتراات بحقهم

شتترياة ان ال تكون تجة التصتتراات نااجم بحص الغير ، اجن ستتاوا المشتتر  بين الغير وجماعة الدائنين من حيث اوثر ، وتو عدم ستتريان 

  .لتصرف بيموالهالتصراات ات مواجهتهم بيد لل يد المدين عن ا

وتكجا نجد ان جماعة الدائنين تتيلف من الدائنين الياديين واصتحا  حص االمتياً اليام ، ههرت بقوم القانون على أثر صتدور حكم شتهر      

ع لمبدأ المستتتتاوام وعدم التستتتتابص ايما بينهم   ، وتجة الجماعة  اداالس على المدين ، والج  يمثله ويمثل جماعة الدائنين أمين التفليستتتتة تحقيقا

اعترف لها بالشتخصتية المينوية وليستت لها جمة مالية مستتقلة ، لتيمل ككائن واحد لير منفصتل ، وتكون بمثابة الغير ات التصتراات التت 

ومن  قام بها المدين بيد صتتدور حكم شتتهر اداالس، وتجة االحكام نجد لها تابيقها ات التشتترير اليراقت والمصتتر  ، أما القانون الفرنستتت 

( من قانون التجارم الفرنستت اذن الج  يمثل المدين تو المدير القضتائت ، وان مهمة المدير تت لمستاعدم المدين 630،    621خالل المادتين )

ومياونته ات إدارم مشتتروعه التجار  ، وبجل  اذن المدين ال يتخلى عن إدارم اوموال ، لكن تجة اددارم تكون بمستتاعدم المدير القضتتائت 

نفيج خاة ادجراء لإلصتتال  والتقويم ، اما ههور جماعة الدائنين اذن تجة الجماعة تههر ات مرحلة التصتتفية القضتتائية ، اما ات مرحلتت  لت 

تقويم  المالحهة والتقويم القضتائت اال تههر ، وتكون اوولوية وستتيفاء الدين تم الدائنين الجدد نتيجة ااتتا  ادجراء القضتائت لإلصتال  وال

 .تاليةوتنا يُثار التساؤل ، عن مصير الدائنين الجدد ، اهل تم دائنون للمفلس أو دائنون لجماعة الدائنين؟ وتجا ماسيكون بحثنا ات الفقرم ال ،

ع   :المدين الحقيقت للدائنين الجدد-ثانيا

االستتمرار بتجارته ، وبيد ان علمنا ان جماعة  الدائنون الجدد وتم الدائنون التت ههرت ديونهم بستب  االستتمرار بتشتغيل أموال التاجر و    

 :الدائنين )الدائنين القدامى( لهم شخصية مينوية ، اقد تيددت االراء حول المدين للدائنين الجدد

ة الدائنين( االتجاة اوول: ويرا تجا االتجاة ان المدين الحقيقت للدائنين الجدد تم جماعة الدائنين ، ولجل  االص عليهم تسمية ) دائنت جماع(1

من ، وتجا الرأ  استتقر على استاس االعتراف لجماعة الدائنين بالشتخصتية المينوية ، والجمة المالية المستتقلة ، وتنشتي ديون جماعة الدائنين 

م  إدارم أموال التفليستتتة ومصتتتاريف واتيا  أمين التفليستتتة ومبلغ التيويض الج  ينشتتتي نتيجة الخاي الصتتتادر من أمينها ، وكجل  الرستتتو 

 والضترائ  التت تفرض على التفليستة ، اضتالع عن جل  تنشتي الديون تجة نتيجة االستمرار بتشغيل أموال التاجر المفلس وتجا االمر قد يتال 

ر تق  ابرام عقود جديدم او االستتمرار باليقود الستابقة على اداالس ات حالة القرار ات االستتمرار الصتادر من أمينها ، وبهجا اذن االلتًامات

ام على جماعة الدائنين وال تقر على عاتص أمين التفليستتتة ، ويكون اربا  أموال التفليستتتة تم جماعة الدائنين ، ويمثلون جل  ات حالة االلتً

الج  يترت  على الشتركة المستاتمة نتيجة تيامل مديرتا ، اذن الشتركة تكون مستؤولة والج  يمثلها مجلس اددارم ويتم استتيفاء ديون دائنت 

 .( )لشركة باوولوية قبل توًير رأس المال على الشركاءا

ع ان ما يالص عليهم دائنوا جماعة الدائنين تم دائنوا المفلس ، ون جماعة الدائنين وجود تصور  ال تمل  أمواالع        ويجت  تجا االتجاة ايضا

ان   خر اذن قول تجا االتجاة يلحص أضتتتراراع بجماعة  خاصتتتة وانما جمتهم المالية مستتتتيارم من جمة المفلس نفستتته ، تجا من جان  ومن ج

الدائنين ات حالة عدم كفاية أموال التفليستة اذن جل  يشتمل أموالهم الخاصتة، حتى ان محكمة النقض الفرنستية قد اصتدرت ات احد احكامها  

جمة جماعة الدائنين ، اضتتالع عن جل  اقد  ، ان ماينتا من أموال نتيجة االستتتمرار بتشتتغيل أموال التاجر ال يدخل ات   16/3/1965بتاريه  

جدد ، تنتهت جماعة الدائنين ات حالة انتهاء اداالس بالوااء او الصتتلح قبل الوااء بديون دائنت الجماعة ، مما قد يتستتب  بيضتترار للدائنين ال

ين الجدد على ديونهم يضتيف االستتمرار  وتجا االمر يرتبا بالمصتلحة التت ارتبا ميها االستتمرار بتجارم المفلس ، ون عدم حصتول الدائن 

 .( )ويحجم التيامل مر المفلس ، ومن ثم تنيدم الفائدم من االستمرار بتشغيل أموال التاجر المفلس

االتجاة الثانت:  وعلى أثر المشتاكل التت واجهت االتجاة اوول ، وخاصتة الصتيوبات المتيلقة ات االستتمرار بتشتغيل أموال التاجر المفلس (2

ن  تيثر الج  قد يحصتتتل بالوااء بديون الدائنين الجدد ، ولميالجة الضتتتيف ات الجمة المالية لجماعة الدائنين ، اعتبر تجا الرأ  أن الدائني وال

  الجتدد تم دائنون لجمتاعتة التدائنين ودائنت المفلس ات  ن واحتد ، بحيتث يكون ضتتتتتمتان الواتاء التجمتة المتاليتة لجمتاعتة التدائنين والتجمتة المتاليتة 
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فلس ، والستتب  ات جل  أن أمين التفليستتة يمثل جماعة الدائنين والمفلس ات  ن واحد ، وتجا الرأ  استتتند الى ههور مصتتالح ) أموال  للم

 .( )التفليسة ( بدالع من )أموال جماعة الدائنين ( ، وبجل  شمل الجمتين جمة المفلس والجماعة

ن االختج بهتجا الرأ  يثير بيض المشتتتتتكالت من حيتث االعتراف لتدائنت جمتاعتة التدائنين  وقتد انتقتد تتجا االتجتاة من قبتل الفقته الفرنستتتتتت و     

باوولوية ويضتتر باصتتحا  االمتياًات الستتابقين لصتتدور حكم شتتهر اداالس ، اج قد تستتتنفد الجمة المالية للمفلس من دائنت الجماعة دون 

ات بيض احكامها عدم احقية الدائنين اصتتحا  حقو  االمتياً   الرجو  على جمة الجماعة ، وخاصتتة ان محكمة النقض الفرنستتية اصتتدرت

ل ات  اليامة )الخًانة اليامة( ات التنفيج على اوموال التت يدايها مدير الشتتركة المفلستتة لتكملة اليجً ات اصتتولها ، اج ان تجة اوموال تدخ

جان   خر اذن االعتراف بالشتتتتتخصتتتتتيتة المينوية والجمة المتاليتة   الجمة المتاليتة لجمتاعة الدائنين ، وال تدخل ات الجمة المتاليتة للمفلس  ، ومن

الخاصتتة تكون له خاورته من خالل انها تكون صتتاحبة الحص الوحيدم ات التصتتراات الناشتتئة بيد صتتدور حكم شتتهر اداالس ، ومن ثم 

بح مقررم لجماعة الدائنين تدخل ات  يضتتتاف الى جمتها مايتيلص بالتصتتتراات المتيلقة بالمدين ، على الرلم من ان ميهم الحقو  التت تصتتت

 . ( )الجمة المالية للمدين المفلس

الثانت االتجاة الثالث: ويجت  تجا االتجاة الى تقستتيم الدائنين الى قستتمين ، القستتم اوول وتم الدائنون الحقيقيون لجماعة الدائنين ، والقستتم (3

ى استتتاس ان االعمال والتصتتتراات التت تقوم بها جماعة الدائنين تيدُّ من الغير وتم الدائنين الخاي لجماعة الدائنين، ويقوم القستتتم اوول عل

بالنستبة للمدين المفلس، ويترت  على تجة التصتراات ديون جماعة الدائنين ، ومن ثم يكون اصتحا  تجة الديون تم دائنون حقيقيون لجماعة  

، اهنا الجماعة تيمل لمصتتتتلحتها اذن الدائنين تنا تم دائنون حقيقون  الدائنين ، مثالع القرض الج  تستتتتتيمله الجماعة لتستتتتديد دائن مرتهن

 لجماعة الدائنين ، وتكون جمتهم المالية تت الضتتتمانة بالوااء ، اما القستتتم الثانت ايقوم على استتتاس ان االعمال والتصتتتراات التت يقوم بها

مفلس اهنا ييتبرون دائنين خاي للجماعة ون ضتمان وااء ديون تؤالء  الجماعة ويمثلهم أمين التفليستة بجل  ، باعتبارتم ممثلين عن المدين ال

غرض  الدائنين الجمة المالية للمفلس ، امثالع االستتمرار بتشتغيل المشترو  التجار  ، وتال  ابرام عقود جديدم او االستتمرار بيقود ستابقة ، ل

ال الجماعة ون الديون تنا تحققت لمصتتتلحة المفلس ال الجماعة ، انجا  االستتتتمرار ، اذن الديون المترتبة على جل  تدخل ات جمة المفلس 

   .( )ومن تنا يتضح ان االستمرار دائماع يكون لمصلحة المفلس والدائنون تم دائنون للمدين المفلس

مة المدين المفلس ال االتجاة الرابر: والج  نتفص ميه ، ويجت  تجا االتجاة ان االستتتتمرار بنشتتتاا المشتتترو  التجار  يرت   ثاراع ات ج (4

جماعة الدائنين ، وجل  ون االستتمرار بالنشتاا التجار  ال يحقص مصتلحة الدائنين اقا وانما االستتمرار يكون ايضتاع ضتمن مصتلحة المدين 

المدين بل  المفلس او المصتتتتلحة اليامة ، اضتتتتالع عن جل  ان لل يد المدين المفلس عن إدارم أمواله ال يترت  عليه نً  ملكية اوموال من

تبقى اوموال تحتت ملكيتة المتدين وال تنتقتل الى جمتاعتة التدائنين ، وينو  عنته أمين التفليستتتتتة ات إدارم تتجة اوموال ، كتجلت  ان االعتراف 

عة  لجماعة الدائنين بجمة مالية ، ومن ثم ترت  االلتًامات على تجة الجمة يرت  ضتتتترر ايه للدائنين الجدد ، وخاصتتتتة عند ًوال تجة الجما

ع لمبدأ  بالصتتتتلح مر المدين المفلس ، كجل  ان االعتراف لهجة الجماعة بالشتتتتخصتتتتية المينوية تت لمصتتتتلحة لائية ان تيمل مجتمية تحقيقا

 .( )المساوام ، ال االعتراف لها بالجمة المستقلة ومن ثم يكون لهجة الجمة دائنين

أما موقف المشتتر  التجار  اليراقت ايتفص مر االتجاة االخير ، لكون االستتتمرار بتشتتغيل تجارم المفلس مرتباة بيحدا مصتتالح ثالثة ،     

( ، اضتتالع عن جل  اذن أمين التفليستتة ينو  عن 662أما المصتتلحة اليامة او مصتتلحة الدائنين او مصتتلحة المفلس ، وتجا مابينته المادم )

  -  2(" 674/2إدارم أمواله والتصترف ايها ، يضتاف الى جل  إن المشتر  التجار  اليراقت ، استتيمل مصتالح التفليستة ات المادم)المفلس ات  

ويترت  على القرار بالال  التفليستتتة ليدم كفاية أموالها ان ييود الى كل دائن الحص ات اتخاج ادجراءات ومباشتتترم الدعاوا الفردية ضتتتد 

من الن  المجكور إن المشتر  التجار  اليراقت قد أراد من التفليستة تت مجموعة اوموال المخصتصتة للوااء بالديون المفلس"، والج  يبدو 

بالجمة  ، اذجا لم تكِف تغلص التفليستة وييود الدائنين من جديد لهم الحص ات اقامة الدعاوا الفردية على المفلس ، ومن ثم اذن التفليستة مرتباة

اعة الدائنين ، وبهجا ال يكون للجماعة جمة مالية مستتقلة يكون من خاللها رجو  الدائنين عليها ، وتجا الموقف نجدة عند المالية للمدين ال جم

 .( )المشر  المصر  ات قانون إعادم تنهيم الهيكلة والصلح الواقت من اداالس

الج  انتقلت   1985لستنة   98ل االمر الى تشترير القانون رقم  أما القانون الفرنستت) ( ، ابيد التاور الاويل لنهام اداالس الى ان وصت     

 : ، الج  اقر مبدأين 2005نصوصه الى القانون التجار  الفرنست الميدل سنة 

يهدف تجا القانون الى إصتتال  المشتترو  التجار  ، وتخليصتته من اليثرات التت تواجه المشتترو ، ومستتاعدم المدين ليتمكن من  -1

 .لتجارية ، وبهجا تخل  من مفهوم اداالس الى مفهوم ادصال اليودم الى الحيام ا

التخل  من ستيارم جماعة الدائنين على مصتير المشرو  التجار  ، بحيث ابيد سيارتهم ولم يبصال الستمرار المشرو  التجار   -2

 .أ  سيارم من الدائنين، واخضر االستمرار لقرار من السلاة القضائية



السادس عشر لكلية القانون جامية أتل البيت عليهم السالم المؤتمر اليلمت السنو    

لتجار  الفرنستت وإن اعترف لجماعة الدائنين بالشتخصتية المينوية ، لكن ال دور لها ات إجراءات ادصتال  والتقويم وبهجا اذن المشتر  ا    

ع ، بينما  القضتتائت للمشتترو  التجار  ، امن لير الميقول ان يكون الدور والقرار لجماعة الدائنين ات االستتتمرار التت تيمل لصتتالحها دائما

شتترو  وإصتتالحه ، وبهجا اذن تجا القانون حدن من ستتلاة الدائنين ونهم تجميهم والماالبة بحقوقهم من خالل  لاية ادصتتال  تت لتقويم الم

س ال ممثل عنهم تيينه المحكمة الج  لهم الماالبة بحقوقهم ، وبهجا اذن الدائنين الجدد بستب  االستتمرار بتشتغيل متجر المفلس تم دائنت المفل

   .( )جماعة الدائنين

 لثانتالمبحث ا

 كيفية استيفاء الدائنين الجدد حقوقهم من التفليسة

و بيد ههور دائنت التشتغيل والج  عراوا بالدائنين الجدد ، على أثر االستتمرار بتشتغيل أموال التاجر المفلس ، تبين لنا ان تؤالء تم دائن     

يتة للمفلس ، اتذجا كتان كتل من التدائنين القتدامى والتدائنين الجتدد  المفلس ال دائنو جمتاعتة التدائنين ، ومن ثم يقر ضتتتتتمتان الواتاء على التجمتة المتال

راف يستتواون ديونهم من الجمة المالية للمفلس ، اهل يقتستمون المال قستمة لرماء أو أن االاضتلية للدائنين القدامى او الجدد، يبدو ان االعت 

ال التاجر ومن ثم الى اشتلها ، ون جل  ستيحجم التيامل مر أمين باالاضتلية للدائنين القدامى باالاضتلية ييرقل خاة االستتمرار بتشتغيل أمو

ن التفليستتة ، ودخول الغير ات عالقات ميه، بيد علمهم ان مرتبة ديونهم بيد الدائنين القدامى ، وال يحصتتلون على ديونهم كاملة ، وبهجا كا

تشتتغيل مشتترو  وأموال المدين ، ومن اجل جل  ستتنقستتم تجا  لدائنت التشتتغيل ) الدائنين الجدد( االولوية من اجل انجا  خاة االستتتمرار ب 

المبحث على مالبين ، اوول لمفهوم حص االاضتتتلية للدائنين الجدد، ات حين ستتتيكون المال  الثانت لقواعد استتتتيفاء الدائنين الجدد حقوقهم  

  . باالاضلية

 المال  اوول

  مفهوم حص االاضلية للدائنين الجدد

تقرر للدائنين التت تنشي ديونهم على أثر االستمرار بتشغيل المشرو  التجار  للتاجر المفلس ات استيفاء ديونهم قبل   حص االاضلية ، حص     

جماعة الدائنين ، لكن قد اختلف حول تستتويغ تجة االاضتتلية ، اتيددت االستتس القانونية القائلة باالاضتتلية ، الى ان وصتتل التاور بالقانون 

تجة االاضتتلية بيدم شتتروا ، وستتنيرض االتجاتات الفقهية القائلة باوولوية ، ثم بيد جل  نستتتيرض موقف    الفرنستتت الن  صتتراحة حول

 :التشرييات محل المقارنة من تجة االاضلية، ثم شروا تحقص االاضلية

 :االساس القانونت لحص االاضلية -اوالع 

 :تنال  عدم اسس جت  اليها الفقه لتيسيس حص االاضلية ، وتت    

  :االاضلية واقاع لألمتياً (1

 وتجا االتجاة يستو  حص ااضتلية الدائنين الجدد ، على استاس حقو  االمتياً الواردم ات القانون المدنت) ( ، ولجل  اذن تجة االاضتلية لها    

دخول تؤالء الدائنين مر أمين  استاستها الوارد ات امتياً مصترواات الحفه ، ون أمين التفليسة مكلف بذدارم اوموال والمحااهة عليها ، وأن

ان   التفليستتة ات عالقات قانونية نتيجة االستتتمرار بتشتتغيل نشتتاا التاجر له الفائدم بالمحااهة على الضتتمان اليام للدائنين ، ولجل  من اليدل

 .( )يتقدم توالء الدائنون على الدائنين القدامى

التت لها امتياً تت التت اقا صترات لحفه الشتتء من الهال  والتلف ، كجل  ان وقد انتقد تجا االتجاة على استاس ان مصترواات الحفه     

االمتياً يقر على ثمن الشتتء اقا الج  تم حفهه ، يضتاف الى جل  ان االخج بهجا الرأ  قد يكون ايه ضترر على الدائنين اج كان االستتمرار  

    .( )ال امتياًيؤد  الى خسائر ، وتجا يؤد  الى اضياف الضمان اليام ، ومن ثم ا

وجت  البيض الى ان ااضتلية الدائنين الجدد يمكن تيستيستها على استاس مصترواات إدارم التفليستة التت تستتنًل من بير المنقوالت قبل      

تياً التوًير على الدائنين، ويدخل من ضتتمن تجة المصتترواات ديون دائنت التشتتغيل)الدائنين الجدد(، او يمكن تيستتيستتها باالستتتناد الى ام

المصترواات القضتائية، اج ان الديون الناتجة من استتمرار تشتغيل أموال التاجر المفلس ، انما تت تحت اشتراف القضتاء وموااقته ، ومن ثم 

اذن مرتبة تجة الديون تت المرتبة جاتها للمصترواات القضتائية ، لكن رد على جل  ان االمتياًات قد وردت على ستبيل الحصتر ، وان كان 

  .( )امتياًتم يكون اقا على اوموال التت صرات عليها ، وال يشمل كل أموال المفلس جل  اذن

 

ع للشخصية المينوية(2  :االاضلية واقا
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تم  تجا االتجاة يجد له استتاس من خالل االعتراف لجماعة الدائنين بالشتتخصتتية المينوية والجمة المالية المستتتقلة ، ولجل  أن الدائنين الجدد    

عتة ، امن المناقت ان يتقتدم دائنت التشتتتتتغيتل على جمتاعتة التدائنين) ( ، لكن ات الواقر تتجا االتجتاة يواجته ميوقتات من حيتث إن دائنت الجمتا

ضتتتمان الدائنين الجدد يكون محصتتتور بجمة الجماعة ، ومن تنا قد ال يحصتتتل تؤالء الدائنين الجدد على ديونهم كاملة ات حالة عدم كفاية 

لدائنين ، اضتتالع عن جل  اذن قيام الجماعة باالعمال والتصتتراات والتت يمثلها المفلس باعتبارتا من الغير، اهنا يكون الجمة المالية لجماعة ا

المفلس ال  التدائنون دائنت الجمتاعتة الحقيقين ، أمتا إجا كتانتت االعمتال التت يقوم بهتا أمين التفليستتتتتة بتاعتبتارة ممثتل المتدين ، اهنتا التدائنين دائنت

 .( )من تنا ال يمكن اعتبار تجا االتجاة وتسويغه اساس لألاضليةالجماعة ، و

 :االاضلية واقاع وعتبارات عملية (3

 وتجا االتجاة يستو  حص االاضتلية من اعتبارات عملية واقيية مستتندم الى اليدالة ، اج ان االستتمرار بتشتغيل أموال التاجر المفلس ًاد من   

اه عليه من االندثار، تجا من جان  ، ومن جان   خر اذن االستتمرار بالنشتاا التجار  قد اااد المدين ات  الضتمان اليام لجماعة الدائنين وحا

 .ًيادم اصوله، امن المناقت ان يتقدم الدائنون الجدد على جماعة الدائنين

، اذن عدم ااضتلية دائنت التشتغيل على كجل  أن تدف تشتغيل أموال التاجر تت لبقاء المشترو  التجار  قائماع وعدم وصتوله الى التصتفية       

  جماعة الدائنين قد يحجم الغير من التيامل مر أمين التفليستة ويضتيف المشترو  التجار  والثقة به ، وتجا يؤد  ات  خر المااف الى انيدام

 )ضاع، وتجا الج  نراة ايضاع ونتفص ميهالغاية التت من اجلها اراد المشر  االستمرار بالتشغيل ، ولجل  اذن االاضلية تتيتى من تجا الجان  اي 

).  

ع للمشتتر  اليراقت ، اذن مستتيلة تشتتغيل المشتترو  التجار  للمفلس قد عالجها بمادم واحدم )     ( ، ومن ثمن اذن مستتيلة االاضتتلية  662وواقا

 .واوولوية لم يهتم لها المشر  ولم ييالجها

ة والصلح الواقت من اداالس ، وعلى الرلم من تشرير قانون جديد اذنه لم يقر ااضلية أما المشتر  المصتر  ات قانون إعادم تنهيم الهيكل   

م  الدائنين الجدد على الدائنين القدامى ، على عكس ماجت  اليه با  اداالس الُملغى الستتتتابص ات قانون التجارم المصتتتتر  النااج ، ات الماد 

ة عن بير أموال المفلس الرستتوم ومصتتاريف إدارم التفليستتة وديون دائنت جماعة  ( والج  جت  الى انه تستتتنًل من المبالغ الناتج691/1)

 ."...الدائنين

أما المشتتر  الفرنستتت ، ايلى أثر التاورات الفقهية والقضتتائية ات تستتويغ استتاس ااضتتلية الدائنين الجدد على جماعة الدائنين ، اقد ن      

ع بجل  من اعتبارات اليدالة التت تقضتت  ( ، بيد622/17صتراحة على تجة االاضتلية ات المادم ) الخالف الفقهت حول تجة االاضتلية ، منالقا

تجة االاضتلية بًيادم اصتول المدين وأثرة على المحااهة على حقو  جماعة الدائنين ، اضتالع عن ما يرتبه التشتغيل من المحااهة على كيان 

لحيام االقتصتادية ، ومايؤثر ستلباع على تستريح اليديد من الياملين ، ومن اجل تجة  المشترو  التجار  وبقائه ات الحيام التجارية وتيثيرم على ا

 .االعتبارات ن  المشر  تل  االاضلية بن  صريح

 :ثانياع/شروا تحقص االاضلية

تبارات عملية ،  ون اتضتتح لنا أن االاضتتلية المقررم للدائنين الجدد امر اقتضتتته اليدالة المستتتند الى تقرير استتاس االاضتتلية واقاع وع     

من االستتتمرار ايه اائدم للمفلس وجماعة الدائنين اكان اوولى تقديمهم، االمر الثانت تو ما يرتبا بمصتتلحة المشتترو  التجار  والغاية التت 

ومن ثم يفشتل التشتغيل ،   اجلها نشتي التشتغيل ، اذجا تقرر عدم اوولوية ال اائدم اجاع من التشتغيل ون الغير ستيحجم التيامل مر أمين التفليستة

وعلى الرلم ان كل من القانون اليراقت والمصر  لم ينصا بشكل صريح على االاضلية ، ومن ثم اين المشر  الفرنست نهم حالة االاضلية 

اين لكت يتمتر ( من قانون التجارم الفرنستت شتر622/17للدائنين التت تتكون ديونهم بيد حكم إجراء االاتتا  القضتائت ، وقد حددت المادم )

 :الدائنون الجدد باالاضلية على جماعة الدائنين، على خالف المشر  اليراقت والمصر  الج  لم ينهم جل 

 :ان يكون الدين قد تحقص بيد االستمرار بتشغيل المشرو  التجار  (1

( من قانون التجارم الفرنستت ، ان يكون الدين الج  يتمتر باالاضتلية قد نشتي بيد إجراء حكم االاتتا  القضتائت ، 622/17اشتترات المادم )

ون ااضتلية تجة الديون ناتجة من خالل اتميتها بذصتال  المشترو  التجار  ، ومستاعدم المدين ات النهوض من حالة التيثر الج  يتيرض  

ه التجتار  ، وتجا االمر ينابص بالديون التت يكون تاريخهتا مابيتد ااتتتا  حكم ادجراء القضتتتتتائت ، اما مايتيلص باليقود التت اليهتا مشتتتتتروعت

تنفيج ابرمت قبل صتدور حكم االاتتا  ولكن تم تنفيجتا بيد ااتتا  ادجراء القضتائت ، بموااقة المدير القضتائت ، او اليقود المستتمرم التت تم 

ع ، اذن االاضلية لهجة الديون أنها جًء منها ق بل صدور حكم االاتتا  وتم تنفيج الجًء ا خر بيد إجراء االاتتا  بموااقة المدير القضائت ايضا

 . ( )مرتباة بالتشغيل



السادس عشر لكلية القانون جامية أتل البيت عليهم السالم المؤتمر اليلمت السنو    

ع الى م     اقبل حكم االاتتا   وقد تنشتتي التًامات على المدين ، مثل االقستتاا المستتتحقة لليامل من التيمين االجتماعت والتت كان ستتببها راجيا

ولكنها لم تدار الى حين صتدور حكم االاتتا   ، اج قررت محكمة النقض الفرنستية ات احد احكامها عدم الخلا بين تاريه تحقص ستب  الدين 

مستتحقة الدار  وبين تاريه استتحقاقه ، ومن ثم اذن االاضتلية لير موجودم لدار اقستاا التيمين االجتماعت اجا كان ستببها قد تحقص قبل الحكم و

   بيد الحكم ، اال مايتيلص باالقستاا والضترائ  والتيويضتات لليامل اج تقرر اصتله الناشتئة عن اداء اليمل والمتحققة بيد صتدور حكم االاتتا 

 .( )او ات حالة تنفيج عقد او االستمرار به اجا كان من اليقود المستمرم ، اذنها تتمتر باالاضلية

ع للقانون اليراقت والقانون المصتتتر  ، اال يمكن القول بيد جل   واجا تقررت االاضتتتلية      ع للقانون الفرنستتتت بن  صتتتريح ، اذنه واقا واقا

لألاضتلية ، والواضتح وحست  نصتو  المشتر  التجار  اذن الدائنين الجدد يدخلون ضتمن جماعة الدائنين ، وتجا تو االصتل اليام ، لكن 

ولو لم ين  بشتتكل صتتريح ات جل  لكن يمكن االستتتنتاج من جل  ، ويمكن للقاضتتت ا  يحكم  من جان   خر يمكن القول بتحقص االاضتتلية  

من قانون التجارم اليراقت الُملغى ، اناالقاع من المصلحة ، ون المصلحة تت االساس ات االستمرار    662باالاضلية استناداع الى ن  المادم  

لدائنين الجدد ، ون تشتغيل المشترو  التجار  للمفلس يولد التًامات على المدين بتشتغيل المشترو  التجار  وتجة المصتلحة مرتباة بحقو  ا

حجم  المفلس التت البُدن أن تقضتى من التفليستة ومن اليدالة والمناقت ان تستتوات تجة الديون قبل جماعة الدائنين ، ون القول بخالف جل  ستي 

ستييرقل تشتغيل المشترو  ويضتر بالمصتلحة التت من اجلها تم منح االجن القضتائت   الغير الدخول بيالقات قانونية مر أمين التفليستة وتجا ما

بالتشتغيل ، بمينى ان االاضتلية مرتباة بالمصتلحة ، اذن قلنا باالاضتلية تحققت المصتلحة ، وان قلنا عكستها تحقص اليكس، لكن التفستير تجا  

باالاضتلية ، واناالقاع من جل  نقتر  على المشتر  اليراقت ان ين    والتستويغ قد ال يمكن اوخج به ليدم وجود الن  الصتريح الج  يقضتت

على االاضتتلية بشتتكل صتتريح وأن ال يد  أ  مجال للشتت  حولها ، وتجا انتقادنا للمشتتر  المصتتر  ات قانونه الجديد حول إعادم الهيكلة ، 

شتتتترو  التجار  من النهوض ، لكن لم ييالا مستتتتيلة  ايلى الرلم من نصتتتته على اليديد من ادجراءات اليالجية والوقائية التت تمكن الم

ع بنفس احكام با  اداالس الُملغى ، اال ماتيلص منه بذعادم الهيكلة  .االاضلية ، بل أن القانون الجديد قد اتى تقريبا

 : ان يكون الدين ناتجاع بسب  تشغيل المشرو  التجار  (2

نستت شترااع  خر وتو ان يكون الدين الج  يتمتر باالاضتلية ومن ثم يتقدم على جماعة  ( من قانون التجارم الفر622/17اشتترات المادم )    

الدائنين قد نتا بستب  المشترو  التجار  ، أ  بمينى أن يكون نتيجة االستتمرار بتشتغيل المشترو  التجار  ، وأن يكون تج الدين قد نتا من 

أ  إنه قد روعيت ايه القواعد المتبية ات إصتتال  المشتتروعات المتيثرم ،   خالل اددارم الستتليمة للمشتترو  التجار  من المدير القضتتائت،

وبمينى  خر أن المدير القضائت يج  ان ييمل واص الصالحيات المخول بها ، وان ينشي الدين واص تجة التخويالت ، ومن ثم اذن نشيم الدين 

ون اخج را  المدير القضتائت ، اذن الدائن ات تجة الحالة يكون نتيجة تصترف المدير القضتائت دون الموااقة القضتائية او تصترف المدين د

 .( )خارج ادجراء الجماعت ويستوات دينه بيد كل الديون ا خرا

اذجا نشتي الدين بمناستبة تشتغيل المشترو  التجار  اهنا تخضتر لألولوية واالاضتلية ، امن أن المناقت الدين المترت  نتيجة االستتمرار       

ع للتقدم على جماعة الدائنين ، ستواء كان االمر ات مرحلة التقويم القضتائت او مرحلة التصتفية ، اما الديون الشتخصتية  بالتشتغيل يكون خاضتيا

لير المرتباة بتشتغيل المشترو  التجار  كستكن المدير القضتائت وستفرة الشتخصتت وعالجه وكجل  المدين ، اذن الديون الناتجة ال تخضتر 

 .( )رجة عن ادجراء وتستوات بيد ديون ادجراءلألاضلية ، وتكون ديون خا

ع لكنه       وقد عالا القانون الفرنستت دون ليرة من القوانين محل المقارنة مستيلة اجا تحقص الدين بيد صتدور حكم االاتتا  ونشتي الدين صتحيحا

اليقود المستتمرم ، او نشتي صتحيحاع وكان لير  لم يستتوِف الشتروا المجكورم كما لو نشتي قبل حكم االاتتا  واستتمر بيد الحكم كما ات حالة

( امكانية تؤالء الدائنين التقدم بديونهم خالل مدم شهرين من تاريه استحقا   622/17مرتبا بالتشغيل ، اج اجاً القانون الفرنست ات المادم )

        .الدين

اضتلية الدائنين الجدد على الدائنين القدامى بشترا ان يكون ( على ا622/17صتفوم القول إن قانون التجارم الفرنستت قد ن  ات المادم )    

 الدين الحقاع دجراء حكم االاتتا  وان يكون ناتجاع بستب  االستتمرار بالمشترو  التجار  ، وأن يكون قد نشتي ضتمن اعمال المدين او المدير

مشتتر  اليراقت والمصتتر  اذنهما لم يشتتيرا الى مستتيلة  القضتتائت القانونية ، وبهجة الشتتروا تتحقص ااضتتلية الدائنين الجدد ، أما كل من ال

 . االاضلية بنصو  صريحة عكس المشر  الفرنست، ومن ثم الم يتارقا الى شروا تحقص االاضلية

 

 المال  الثانت

 قواعد استيفاء الدائنين الجدد ديونهم باالاضلية
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عة الدائنين واللجين يمثلون الدائنين الياديين واصتحا  حقو  االمتياً بيد ان ن  القانون الفرنستت على ااضتلية الدائنين الجدد على جما     

دينه  اليامة ، تبقى مستتتتيلة مرتبة تؤالء الدائنين من عموم دائنت التفليستتتتة ، اج ان دائنت التفليستتتتة منهم من كان دائناع عادياع ومنهم من كان

منهم ، اتذجا كتان جلت  ، بقت ترتيت  التدائنين الجتدد ايمتا بينهم ، ومن خالل    مضتتتتتمونتاع بحص رتن او امتيتاً ، اتيين مرتبتة تؤالء التدائنين الجتدد

 :اقرتين

 :مرتبة الدائنين الجدد من عموم دائنت التفليسة -اوالع 

تيجة لقد بينا ستتابقاع عند كالمنا عن االاضتتلية ، إن المشتتر  اليراقت لم يتار  الى مستتيلة االاضتتلية للدائنين الجدد التت تنشتتي ديونهم ن       

تشتتغيل المشتترو  التجار  للتاجر المفلس ، ولكن ستتبص وأن قلنا إن االاضتتلية تكون من خالل اليدالة التت تقتضتتيها تشتتغيل المشتترو  بما 

 . يستوج  المحااهة على الضمان اليام وتحقيص المصلحة

ن له الموقف نفسته للمشتر  اليراقت ، على خالف  أما المشتر  المصتر  ات قانون إعادم تنهيم الهيكلة والصتلح الواقت من اداالس ، اكا    

( من قانون التجارم المصتتتر  النااجببا  اداالس الُملغىب  التت جتبت الى ترتي  الدائنين الجدد واص ترتي  691/1ما جتبت اليه المادم )

لقضتائية ، ومن ثم ثانياع مصتاريف إدارم  ميين اتت به المادم المجكورم ، اجيلت الرستوم اول الديون التت تستتوات ومن ضتمنها المصترواات ا

ع دائنت جماعة الدائنين ، وتم الدائنون الجدد ، وبيد  جل   التفليستتتتة من اتيا  واجور اومين والمحااهة على أموال التفليستتتتة ، ومن ثم ثالثا

قو  االمتياً الخاصتتة اذن امتياًتم  االعانة المقررم للمفلس والديون الممتاًم ويقصتتد بهم اصتتحا  حقو  االمتياً اليامة ، أما اصتتحا  ح

 . يتقرر على الضمان الخا  بامتياًتم

 :وبخصو  المشر  الفرنست ، اقد ار  بين مرحلتت التقويم القضائت وادنقاج عنه ات مرحلة التصفية القضائية     

 : مرحلة ادنقاج والتقويم القضائت -1

حقين دجراء حكم االاتتا  ، اج بينت المادم المجكورم ان الدائنين الالحقين يستتتواون ( مستتيلة استتتحقا  الدائنين الال622/17عالجت المادم )

هم  ديونهم باالاضتتتلية اعتباراع من تاريه االستتتتحقا  ، وقبل أ  دين  خر ، من المدير القضتتتائت او المدين ، وات حالة الديون التت لم تدار ل

قهم ، اج قضتت محكمة النقض الفرنستية) ( "بين الدائنين الالحقين لهم ممارستة الدعاوا الحص ات اتخاج ادجراءات الفردية والماالبات بحقو

ع اذنه يخول محاستت  الخًانة القيام  الفردية لتحصتتيل ديونهم، ومن ثم اذن الدين الضتتريبت المتحقص بيد حكم إجراء االاتتا  اجا نشتتي صتتحيحا

ء ان ديون الحقة عديدم مستحقة االداء ، وال تكفت اوموال الالًمة للمدين الوااء بها بالدعاوا الفردية" ، وقد يجد المدير القضائت حين الواا

مة ، ، وتجة الديون حتى تتمتر باالاضتلية البُدن أن يكون المدير القضتائت على علم بها حتى يتستنى له وضتر قائمة بالديون ويودعها قلم المحك

 :م الدائنون الالحقون على كل اصحا  الديون ا خرا ولو كانت مضمونة بامتياً، عداخالل سنة من تاريه نهاية اترم المالحهة ، ويتقد

 .مستحقات الياملين، اج تيتبر مستحقات الياملين من االجور لها االمتياً وتقدم على اصحا  الديون الالحقة (أ

 .قتتا  حكم ادجراء القضائتالمصرواات القضائية التت صرات قبل إجراء حكم االاتتا  ، ولم تدار اال بيد ا ( 

المصتتترواات التت انفقت على التوايص ، او ماييرف عندنا الصتتتلح القضتتتائت ، ايكون لهجة المصتتترواات االاضتتتلية على ديون  (ت

 .( )الدائنين الالحقين

 :مرحلة التصفية القضائية   -2

تشتتغيل المشتترو  امر جواً  ايها للقاضتتت ، على عكس حالة أما إجا كان المشتترو  تحت التصتتفية القضتتائية ، اذن مستتيلة االستتتمرار ب     

ع للتصتفية القضتائية وترتبت ديون الحقة ، اذن   ادنقاج والتقويم القضتائت اذن مستيلة االستتمرار وجوبية تلقائية بحكم القانون ، اذجا كان خاضتيا

 :ت ا تيةدائنت التشغيل( يستواون ديونهم بيد الفئا-الدائنين الالحقين )الدائنين الجدد

 .ديون الياملين، وتجة الديون تتفص مر مرحلة التقويم القضائت (أ

 .ديون المصرواات القضائية ، امن المناقت ان تقدم تجة الديون على دائنت التشغيل ونهم قد ااادوا منها ( 

 . (2103اصحا  االمتياًات اليقارية التت ن  عليها القانون المدنت الفرنست ات المادم ) (ت

 ( ). اصحا  االمتياًات الخاصة الواردم على منقوالت المدين (ث
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صفوم القول ، إن المشر  التجار  اليراقت لم يتار  بن  صريح الى مينى الدائنين الجدد الجين ههرت ديونهم على أثر تشغيل تجارم      

تحستتتتم من  - 1( من قانون التجارم الُملغى المتيلص ببا  اداالس "708/1المفلس ، وان كان تنال  من يرا) ( ان نستتتتتيين بن  المادم )

تجة عن بير أموال المفلس الرستوم ومصترواات إدارم التفليستة واالعانات المقررم للمفلس ولمن ييولهم والمبالغ المستتحقة للدائنين المبالغ النا

 الممتاًين ويوً  الباقت بين الدائنين واص احكام تجة المادم"، اج يرا ان مصتالح) مصترواات إدارم التفليستة( يتستر ومن ثم يشتمل الدائنين

ن ضتمن مصترواات إدارم التفليستة تت االعمال التت قام بها أمين التفليستة لمصتلحة التفليستة ومنها ديون االستتمرار بالتشتغيل ، الجدد ون م

( من قانون إعادم 235ومن ثم اذن تؤالء الدائنين يستتتواون ديونهم بيد الرستتوم وييتون بالمرتبة الثانية ، وتجا الن  يتفص مر ن  المادم )

ع يفستر لنا ترتي  دائنت تنهيم الهيكلة  والصتلح الواقت من اداالس المصتر  الجديد ، نيم ات الواقر ممكن ان نفستر تجة المادم ليكون لنا بابا

 .ةالتشغيل من ليرتم من جماعة الدائنين ، لكن تجا التفسير ال يسلم من النقد كون ديون دائنت التشغيل الييدُّ من مصرواات إدارم التفليس

ا ان نيلم ان استيفاء الدائنين الجدد والج  االص عليهم المشر  الفرنست الدائنين الالحقين ، انهم يستواون ديونهم على كااة أموال  يبقى لدين    

المدين من عقارات ومنقوالت المدين ، ستواء التت يملكها وقت صتدور حكم شتهر اداالس او بتاريه البير ، وال يشتمل اوموال التت يحوًتا  

 . ( )كن تيود ملكيتها للغيرالمدين ول

ع   : تًاحم الدائنين الجدد ايما بينهم-ثانيا

ستبص وأن بينا أن المشتر  اليراقت وكجل  المصتر  لم يتضتمن نصتاع صتريحاع حول الدائنين الجدد وترتيبهم عند التًاحم ايما بينهم ، وان    

ات مرتبة واحدم ويقتستتمون المال بينهم قستتمة لرماء ، اال اجا كان دين كان تنال  من يرا) ( ، انه يتم تابيص القواعد اليامة بجل  وييدون 

احدتم من الديون الممتاًم ايتقدم على باقت دائنت التشتغيل او كان دين أحدتم مضتموناع برتن ايكون تقدمه على المال المخصت  للرتن اقا  

ع له ات قانون التجارم اليراقت    وان لم يكِف لستتتتداد الدين يشتتتتتر  مر الدائنين اليادين الدائنين الجدد ات باقت دينه ، ونجد لهجا االمر تابيقا

ع ، اج بينت المادم-الُملغى المتيلص ببا  اداالس بينه يجوً ومين التفليستتتتة بيد موااقة قاضتتتتت التفليستتتتة دار الدين  ( ) (629) النااج حاليا

دين الرتن يمكن دايه قبل ديون الجماعة ، ولو كان تجا الرتن قد    المضتتمون بالرتن واستتترداد المرتون لحستتا  الجماعة ، وتنا يتبين ان

، بامتياً اجور اليمال والمستتتخدمين وتنا تجة االجور   ( ) (631/1) قرر لتشتتغيل المشتترو  التجار  للتاجر المفلس ، كجل  ما بينته المادم

ا لم تكن تنال  نقود حاضتترم اتدار من اول نقود تدخل  تدار خالل عشتترم ايام من صتتدور حكم شتتهر اداالس بما تحت يدة من نقود ، واج

ع  ، وتج  ا  للتفليستتة ، ولكن لمدم ثالثين يوم قبل صتتدور حكم شتتهر اداالس ، وتدار تجة االجور قبل ا  دين  خر وله االمتياً المقرر قانونا

ختلف عمتا موجود ات احكتام قتانون التجتارم اليراقت  ( من قتانون اليمتل اليراقت النتااتج ) ( التج  أتى بتيحكتام ت 58االمتيتاً قتد قررتته المتادم)

، اج عدن قانون اليمتل اليراقت ان ديون اليمتال من الديون الممتتاًم وتقدم على كااة الديون ا خرا وبما  -الُملغى المتيلص ببتا  اداالس النتااج

نتهاء خدمته ، ومكاائة نهاية الخدمة ، واجور اليال الرسمية  ايها ديون الدولة ، وتجا االمتياً قد قرر لثالثة اشهر من االجور السابقة على ا

خالل الستتنة التت انتهت به خدمته والستتنة الستتابقة اضتتالع عن اجور االجاًات ا خرا المتنوعة ، لكن تجا االمتياًات المقدمة على الديون 

، ورستتوم ومصتتاريف إدارم عقارات صتتاح  اليمل   ا خرا تستتبقها ، ديون النفقة المستتتحقة على صتتاح  اليمل وستترته المقررم قانوناع 

 . المفلس

ص  وبهجا اذن القانون اليراقت لم يتضتتمن نصتتاع صتتريحاع حولة مرتبة الدائنين الجدد ، ولكن ان نريد ترتيبهم ات حالة التًاحم ايما بينهم وا    

ثم مصترواات إدارم التفليستة ، ومن ضتمنها المصترواات   احكام قانون التجارم وقانون اليمل انجد ان الرستوم القانونية تستتوات اوالع ، ومن

( من قانون اليمل ، وبيد جل  اصتتحا   58القضتتائية ، وبيد جل  اعانة المفلس ونفقة عياله ، واجور ومستتتحقات اليمال الواردم ات المادم )

 . الضمانات اليقارية )الرتن( ، ومن ثم باقت الديون ا خرا

  ات قانون إعادم تنهيم الهيكلة والصتلح الواقت من اداالس ، لم ين  على دائنت التشتغيل كما تو الحال  كجل  نجد إن المشتر  المصتر   

ع للقانون  ات التشتترير اليراقت ، ولكن ان تم اعتماد الرأ  القائل ان مصتترواات إدارم التفليستتة تتضتتمن دائنت التشتتغيل ايمكن ترتيبهم واقا

تت اجور عمل اليمال اوالع ، ثم المصتتترواات القضتتتائية، ثم المبالغ المستتتتحقة للخًانة ، ثم المبالغ المجكور وقانون اليمل المصتتتر ) ( اتي

 .المستحقة لليمال من لير االجور ، ثم الديون المضمونة بالرتن ، ثم بيد جل  الباقت من الديون ا خرا

( تجا التًاحم ، 641/13( والمادم )622/17ن ، اقد عالجت المادم )أما قانون التجارم الفرنستتت اقد عالا مستتيلة التًاحم بين الدائنين الالحقي 

 :واقاع لألتت

دين اجرم اليمال الج  لم تدار من قبل تيئة ضتتمان االجرم ، والناتا عن استتتمرار نشتتاا المشتترو  اج ان تجة الهيئة التدار من  -1

ع ليشتمل االجور وكااة  االجور والمستتحقات ستوا شتهر ونصتف كحد اعلى ، وتنال  من يرا ان دين اال جرم يج  تفستيرة تفستيراع موستيا

 .( )مستحقات اليمال ا خرا من تيويض وليرة
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المصترواات القضتائية، وتجة المصترواات تتضتمن مصترواات المدراء والوكالء القضتائيين ، وتجة المصترواات يج  ان تكوت   -2

ائية ات مرحلة التقويم والتصتتتفية ، اج ان االخيرم تقدم على ديون دائنت تالية دجراء حكم االاتتا  ، وتختلف عن تقدم المصتتترواات القضتتت

التشتتتتغيل وان كانت قبل حكم االاتتا  ولكنها لم تدار ، اما تجة الديون تكون ضتتتتمن ديون الدائنين )دائنت التشتتتتغيل( التت تحققت بيد اتح 

 . ادجراء ادصال  القضائت

مرار بتنفيج اليقود المبرمة قبل ااتتا  ادجراء القضتائت ، بموااقة القاضتت المشترف ، القروض التت منحتها المؤستستات ، واالستت  -3

  .( )وان اعااء اوولوية لهجة الديون تت لتشجير تجة المؤسسات على دعم المشرو  خالل اترم ادصال  القضائت

تجة الهيئة تدار لهم كحد اعلى شتتهر ونصتتف ديون الياملين والتيويضتتات والتت تم دايها من قبل تيئة ضتتمان االجرم ، اج ان  -4

ع التالية لحكم التصتفية ، اج ان تجة الهيئة تاال  بدل الي مال  عمل ، والمبالغ المستتحقة خالل اترم المالحهة المستتحقة خالل خمستة عشتر يوما

 .بهجة المبالغ التت تم دايها لليمال

كم االاتتا  بصتورم صتحيحة ، واليقود التت ابرمها المدير القضتائت بيد تشتمل المرتبة االخيرم جمير الديون الناشتئة بيد صتدور ح -5

 ااتتا  ادجراء القضائت ، امثال عقود التوريد والخدمات ، والقروض الممنوحة من لير المؤسسات ، واليقود التت استمر بتنفيجتا لكن دون

  .( )شرو موااقة القاضت المشرف ، والضرائ  المستحقة بيد حكم االاتتا  على الم

 الخاتتتتتتمة

بيد أن انتهينا من بحثنا، أصتتتبح من الضتتترور  بيان أتم النتائا التت تم التوصتتتل اليها من خالل تجة البحث ومن ثالمن ار  المقترحات ات  

  .ضوئها

  : أوالع : النتائا

من الدائنين ،وتم الدائنين الجدد تمييًاع اتضتتتح لنا من خالل تجا البحث ، إن تشتتتغيل أموال التاجر المفلس اههر لنا اائفة جديدم  .1

 .لهم عن جماعة الدائنين )الدائنين القدامى( ، وتؤالء الدائنون تم دائنو المفلس ال جماعة الدائنين

بقى تبين لنا ايضتاع ان جماعة الدائنين وان اعترف لها بالشتخصتية المينوية ، اال يوجد لها جمة مالية مستتقلة ، ون أموال التفليستة ت  .2

ع للمفلس وال تنتقتل الى جمتاعتة التدائنين ، وان التج  ينو  عن المفلس تو أمين التفليستتتتتة وكتجلت  تو يمثتل جمتاعتة التدائنين ات الماتالبتة    ملكتا

 .بحقوقهم

عليها  تبين ان الدائنين الجدد يستتتواون ديونهم قبل جماعة الدائنين باواضتتلية ،استتتناداع للمبررات عملية مستتتندم لليدالة لم ين   .3

القانون اليراقت ، كون ان االستتتمرار بتشتتغيل المشتترو  التجار  للمفلس قد ًاد من الضتتمان اليام لجماعة الدائنين وقد استتتفادوا من تجا  

 .التشغيل

كجل  اتضتتتح لنا ان تجة ااضتتتلية جماعة الدائنين ايها مصتتتلحة المشتتترو  التجار  من خالل اقدام الغير على الدخول بيالقات    .4

دم مر أمين التفليسة ، دون تجة االاضلية سيحجم الغير الدخول بهجة اليالقات ومن ثم تنتفت المصلحة من التشغيل ، على خالف المشر   جدي 

 .الفرنست الج  اقر تجة االاضلية بن  صريح

 

ع : المقترحات   : ثانيا

اليراقت الُملغى الميتدل والنتااتج حتاليتاع ، واص  نتدعو المشتتتتتر  اليراقت إلى تيتديتل بتا  اداالس الموجود ضتتتتتمن قتانون التجتارم   .1

 .التوجهات الحديثة بهجا الشين والتت تبنت الفلسفة الحديثة نحو اصال  المشروعات المتيثرم

( من قانون اليمل الجديد والتت نصتتت على امتياً اليمال ات حالة اشتتهار إاالس  58ندعو المشتتر  اليراقت تيديل ن  المادم ) .2

اعتقادنا قد وقيت ات عدم دقة صتتتيالة ولجل  نقتر  ان تكون بالصتتتورم االتية "ات حالة إاالس المشتتترو  يكون لديون   التاجر ، وحستتت 

نة اليمال االتية االمتياً على كااة الديون ا خرا وتستتتواى باوولوية من التفليستتة ، باستتتثناء الرستتوم ومصتتاريف إدارم التفليستتة ، واالعا

 . ".........م :أالمقررم للمفلس ومن ييوله
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تجا و خر دعوانا أن الحمد هلل ر  اليالمين والصتتالم والستتالم على أاضتتل المرستتلين أبت القاستتم محمد بن عبد   وعلى  له الايبين       

 .الااتر

 

  المصتتتتادر
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  . 2000د اسيل حامد خليفة، الصلح الواقت من اداالس، دار النهضة اليربية، القاترم،  (2
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 . 1948د رً    انااكت ، الحقو  التجارية البرية ، مابية الجامية السورية ،  (4

 .  1986د رمضان ابو السيود ، دروس ات اليقود المسمام ، عقد االيجار ات القانون المصر  واللبنانت ، دار الفكر الجاميت ،  (5

 . 2007، 1ت ات التشرييات اليربية، منشورات الحلبت الحقوقية ،اد سييد يوسف البستانت، احكام االاالس والصلح الواق (6

 2003، دار النهضة اليربية ، القاترم ، 2بهاء علت الدين، مباداء االاالس ات قانون التجارم الجديد، ا -د سالمة اارس عر  (7

. 

 .1998 ، دار الكت  القانونية، القاترم، 2د سليمان مرق ، شر  قانون ايجار االماكن، ج (8

  .2000،دار النهضة اليربية، القاترم ، 4د سميحة القليوبت ، المحل التجار ، ا (9

 . د تانت دويدار ، التنهيم القانونت للتجارم ، دار الجامية الجديدم للنشر، بدون مكان وسنة ابر (10

ولى، دار الخلدونية للنشتر والتوًير ، الجًائر، وتا  حمًم ، نهام التستوية القضتائية ات القانون التجار  الجًائر ، الابية او (11

2005 . 

 

 

ع/ الرسائل واالااريح  :ثانيا

احمد مال  احمد عبد الرحيم ، االثار القانونية لشتتتتهر االاالس على حقو  دائنت المفلس ، رستتتتالة ماجستتتتتير،  جامية النجا    (1

 . 2013الوانية،  كلية الدراسات اليليا، 

  . 1992رم الريبة ات االاالس، رسالة دكتوراة ، كلية الحقو  ،جامية دمشص، وجيه خاار، نهرية ات  (2

ع/ القوانين  :ثالثا

 . الميدل1951لسنة  41القانون المدنت اليراقت رقم  -1

 . 2004لسنة  78والمتيلص ببا  االاالس الميدل باالمر  1970لسنة  149قانون التجارم اليراقت الملغت رقم  -2

 . الميدل1984لسنة  30م اليراقت رقم قانون التجار -3
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 . 1948لسنة  131القانون المدنت المصر  رقم  -4

 . 1999لسنة  17قانون التجارم المصر  رقم  -5

 .2018لسنة  11قانون تنهيم اعادم الهيكلة والصلح الواقت من االاالس المصر  رقم  -6

 .دية للمشروعاتالفرنست والخا  بالتسوية الو 1984لسنة  184قانون رقم  -7

 .والخا  باالصال  والتقويم القضائت للمشروعات 1985لسنة  98قانون رقم  -8

ع/ المصادر االجنبية  :رابيا

1- brunt ANDREE,Masse de creanciers et creanciers de la masse ,these, Nancy II,1973 

.                                                        

  2-Christine LEBEL. Etre OU ne pas etre en cessation des paiements. Gaz.pal, 7-8 sept, 

2005.                                           

3-Corrinne saint –Alary –Houin, DROIT des entrepreprises en difficulte 

,ed.2.1996.Montchrestin.                                             

 


