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 الملخص:
. لكن لم يتضمن 722الى  600القانون التجاري الجزائري قام بتنظيم أحكام اإلفالس في المواد 

ن وردت بعض النصوص المتفرقة المتضمنة أحكاما  ،تنظيما خاصا بإفالس الشركات التجارية وا 
س شركات التضامن. فاألصل أن تطبق على إفالس الشركات باختالف أنواعها عابرة في مجال إفال

القواعد التي تسري على التجار األفراد، إال أن ذلك قد يثير بعض الصعوبات في التطبيق وهذا 
باعتبار أن الشركة شخصا معنويا. وهو األمر الذي استوجب علينا البحث عن خصوصيات إفالس 

د الضوابط الخاصة بها، فتتلخص هذه الدراسة في وصف وتحليل الشروط الشركات التجارية وتحدي
 الموضوعية والشكلية إلفالس الشركات التجارية مع تبيان خصوصيات أحكام شهر إفالسها.

 الخصوصيات. ،الشروط، اإلفالس، التجارية تالشركا الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The Algerian trade law regulates bankruptcy provisions in articles 215 

to 388, but it does not comprise regulations specific to the bankruptcy of 

businesses, even though it does make some incidental references to that of 

partnerships. Normally, the same regulations that apply to individual 

traders should also apply to the bankruptcy of the different types of 

companies, but that may present some difficulties considering that 

companies are legal persons. This entails looking for the peculiarities of 

business bankruptcy and determining the criteria specific to it. The main 

aim of this study is to describe and analyze the formal and objective 

conditions of the bankruptcy of businesses as well as to illustrate the 

regulation peculiarities of their declaring it. 

Keywords: businesses, bankruptcy, conditions, peculiarities. 
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 مقدمـــــــة:
لم تعد الحياة االقتصادية تعتمد على النشاط الفردي فقط، بل ظهرت تكتالت تجارية فردية 

ادية، اسي في الحياة االقتصتحتل المركز األسو  التجارية الشركاتبتسمى سواء ومالية على حد 
ت بما فيها اافرت التشريعات لمواجهة األوضاع القانونية التي تنشأ عن تكوين هذه الشركضلذا ت

 .حالة اإلفالس التي قد تقع فيها
فقد يحدث أن تتعثر أعمال الشركة التجارية وتضطرب بصورة تؤدي الى استحالة استمرارها، 
وعجزها عن الوفاء بديونها التجارية عند حلول آجالها، فهنا تخضع الشركة لنظام اإلفالس 

كاما حأأن المشرع لم يضع  يه هوالذي نقع فشكال خصص في القانون التجاري، ولكن األالم
جر الفرد مع فالس التاإنما أحال تطبيق عليها أحكام ا  و  ،تفصيلية خاصة بإفالس الشركات التجارية
فالس شركات رغم تمتع هذه األخيرة بطبيعة قانونية إاإلشارة بإيجاز في بعض النصوص عن 

الس فإالتي تميزها عن فالس الشركات التجارية؟ وماهي الخصوصيات إخاصة. فماهي شروط 
 التاجر الفرد؟

سنعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي لتوضيح مختلف الشروط الموضوعية والشكلية 
صة سقاط مختلف أحكام اإلفالس الخاإ، وكذا المنهج التحليلي عند الشركات التجارية لشهر إفالس

ظهار خصوصية هذه األحكام على  .هذه األخيرة بالتجار األفراد على الشركات وا 
 :يتبحثا مستقال وذلك على النحو اآلتم تخصيص لدراسة كل من هذه الشروط م ،لذلك
 .الشروط الموضوعية إلفالس الشركات التجارية-0
 .الشروط الشكلية إلفالس الشركات التجارية-6

 المبحث األون: الشروط الموضوعية إلفالس الشركات التجارية 
التجاري الجزائري على مجموعة من الشروط الموضوعية الهامة،  من القانون  600جاءت المادة 

والتي ال يمكن بدونها طلب شهر األشخاص المعنوية بصفة عامة. بما فيها الشركات التجارية 
والمتمثلة في الشخصية المعنوية )مطلب أول( والصفة التجارية )مطلب ثاني( والتوقف عن دفع 

 الديون )مطلب ثالث(.
 المعنوية الشخصية :األونالمطلب 

يجب أن يكون للشركة شخصية معنوية، ألن عدم تمتعها بالشخصية المعنوية ينتج عنه تطبيق 
أحكام اإلفالس على الشركاء، كما أن ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أحد أهم الشروط لجواز 

تاريخ قيدها  إال منشهر إفالسها. فالقاعدة هنا أن الشركات التجارية ال تكتسب الشخصية المعنوية 
 في السجل التجاري، فما هو حكم الشركات التجارية التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية؟

نجد في ظل المعامالت القانونية بعض الشركات التجارية التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية 
هذا ال يعني  كنإم ا لعدم اكتمال شروط تأسيسها أو بسب ظروف قانونية أو نظرا لطبيعة تكوينها، ل
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أن عدم تمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية ضياع حقوق الدائنين، فالمشرع تدخل لحماية 
الغير وأتى بأحكام تكفل له الحماية القانونية وعدم ضياع حقوقه. وتدخل ضمن المجال شركة 

 المحاصة، الشركة في طور التكوين والشركة المشطوبة.
 الفرع األون: شركة المحاصة

ندرج شركة المحاصة ضمن شركات األشخاص، كونها تقوم على اعتبار شخصي، فهي تمثل ت
بقاء أسمائهم  الوسيلة المثالية لألشخاص الذين يرغبون بممارسة التجارة في طي الكتمان، وا 

 .نها شركة غير معلومة الوجود من قبل الغيرإالخفاء بعيدا عن العالنية، حيث  وعملياتهم في
وجود صفة للشركة المحاصة أي عدم حيازتها للشخصية المعنوية وعدم إشهارها،  إذا نظرا لعدم

 .1تملك ذمة مالية أو أن تملك حقوقا وواجبات أو أن تتقاضى أمام العدالة ها أنفال يمكن
التسوية القضائية بحق شركة المحاصة. ألن ليس  وأفكقاعدة عامة ال يجوز النطق باإلفالس 

حفاظا على حقوق الغير تدخل المشرع وهذا بإقرار إمكانية تطبيق اإلجراءات لها وجود قانوني، لكن 
والذي عادة ما يتمتع بصفة التاجر، أما بالنسبة  .الجماعية بحق المدير الذي تعامل مع الغير

ر وال غير ملزمين بديون الشركة أمام الغي نهمإذ إللشركاء المستترين فهم غير معرضين للمالحقة، 
ة التاجر، ومع ذلك إذا تدخل أحد الشركاء في اإلدارة بصفة ظاهرة وأخذ يتعامل يتمتعون بصف

مع المدير، وقد يؤدي هذا التدخل أحيانا إلى  يتم شهر إفالسهصراحة مع الغير فيعتبر تاجرا و 
 .2ظهور الشركة أمام الغير فتخطر المحاكم إلى اعتبارها شركة واقعية

مها الشريك تبقى مملوكة له لعدم وجود شخص تنتقل وتجدر اإلشارة إلى أن الحصص التي ي قد 
إلى ذمته، فإذا أفلس الشريك الذي في يده الحصص، وهو غالبا ما يكون مدير شركة المحاصة، 
فإن  باقي الشركاء الذين قدموا الحصص يحق لهم أن يستردوها من تفليسته ما داموا يمتلكونها وما 

 نتقلتد تقديم الحصص إلى المدير دون شرط خاص ال دامت باقية بعينها في حيازته، فبمجر 
 ماال شائعا بين الشركاء. تعتبرملكيتها إليه وال 

حالة ما قام الشريك المفلس ببيعها ولم يقبض مقابلها بعد، جاز لمقدمها أن يقبض الثمن  أما في
عة امباشرة من المشتري، أما إذا تصرف الوكيل المتصرف القضائي في الحصة، كان على جم

الدائنين أن يردوا الثمن إلى مقدم الحصة، وبالعكس من ذلك يجوز لمالك الحصة أن يتصرف فيها 
باعتباره مالكا لها وال يمكن بالمقابل للوكيل المتصرف القضائي مطالبته برد الثمن إليه، ولكن يبقى 

                                                           
الطيب بلوله، قانون الشركات )سلسلة القانون في الميدان(، الطبعة الثانية، ترجمة محمد بن بوزة، دار برتي، الجزائر،  1

  .701و 702، ص 6112
2 JEAN JACQUE DAIGRE, Société en Difficulté, répertoire des sociétés, Dalloz, Paris, 1996, 

p07. 
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لشريك عود إلى اله أن يطالبه بمقدار الربح هذا إذا تحقق عن عملية البيع بالقدر الذي كان سي
 المفلس.

أما إذا سلمت الحصص إلى المدير على سبيل التمليك، فإنه يصبح مالكا شخصيا لها، ويصبح 
مدينا شخصيا لباقي الشركاء، أما أصول تفليسته فتشمل أمواله الخاصة وكذا الحصص المسلمة 

 إليه من قبل الشركاء لحساب الشركة.
شريك الدائن الذي قدم له الحصة أن يطالبه بالوفاء بها، فإذا ما أفلس هذا المدير فال يمكن لل

بل يمكن له فقط طلب قيد دينه في تفليسة المدير، بوصفه دائنا عاديا للحصول على النسبة المحددة 
له بقدر حصته، بشرط أن يتم خصم نصيبه في الخسائر، لذا يجب وضع حساب لمعرفة ما يحق 

رض وجب عليه المشاركة حتما في الخسائر بالقدر الذي له استرداده، وبما أنه شريك وليس مق
 .1يحدده القانون أو العقد

 الفرع الثاني: الشركة في طور التكوين
ة أي بد من المرور بمرحلة تمهيدي قبل وجود الشركة ككيان قانوني له حقوق وعليه التزامات ال

 المتخذة من قبل األشخاصوهي مجموعة من اإلجراءات والتصرفات  ،مرحلة التكوين أو التأسيس
كة وتسمى الشركة في هذه المرحلة بالشر  ،المكلفين بهدف الوصول إلى ميالد شخص معنوي جديد

نما قام بالتطرق إليها في المادة  من القانون  549في طور التكوين، لم يعرفها المشرع الجزائري وا 
 التجاري والتي نصت: 

ا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذ"ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال 
اإلجراء يكون األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، 

 إال إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة.
 ذ تأسيسها"فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة من

كقاعدة عامة ال تتمتع الشركة في طور التكوين بالشخصية المعنوية، وليس لها أي وجود  ن،إذ
رة ببعض الشركة أثناء هذه الفت مؤسسووفي حالة ما إذا قام  ،قانوني وبالتالي ال يمكن شهر إفالسها

 نتبار ألك باعلون تبعة ذمويتح ،وحدهم عليهم عودأو ديون فهي ت عنها نزاع تجالتصرفات ون
اكتمل  إذاأما  .الشركة غير موجودة وبالتالي هم مسؤولون مسؤولية شخصية عن هذه التصرفات

الة عدم هي المسؤولة وفي ح كون واعترفت بهذه التصرفات فت يةقانون تكوين الشركة وأصبحت
 .2الوفاء يجوز طلب شهر إفالسها بعد ذلك

                                                           
71-، ص03، العدد1964ة وأثره على مراكز الشركاء، مجلة القانون واالقتصاد، القاهرة، جمال الدين عوض، إفالس الشرك 1

70. 
2 M.GERMAIN, Société en formation et société créer de fait « Droit de sociétés », France, 

1982, Chron.p2. 
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 الفرع الثالث: الشركة المشطوبة
التجارية تكتسب الشخصية المعنوية من يوم قيدها في السجل التجاري، وبمبدأ إن الشركة 

المخالفة فإن شطبها يؤدي إلى فقدانها للشخصية المعنوية، ويكون ذلك إما نتيجة لحل الشركة أو 
 .تصفيتها، وبالتالي ال يمكن شهر إفالسها

ذا ضائيا في حالة ما إولكن المشرع أجاز طلب شهر إفالس الشركة المشطوبة أو تسويتها ق
ثبت أن هذه الشركة قد توقفت عن دفع ديونها قبل أن يتم شطبها من السجل التجاري، مع وجوب 
ال سقط هذا  تقديم طلب شهر اإلفالس في أجل عام من شطب الشركة من السجل التجاري، وا 

 .1الحق
 التجارية  الثاني: الصفةالمطلب 

ن فردا أو شخصا معنويا، وبالرجوع إلى التشريع كا ن اإلفالس نظام خاص بالتجار سواءإ
الجزائري نجده يستمد  التمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية بصورة مبدئية من صفة 
األعمال التي تقوم بها الشركة، فإذا كان موضوع الشركة التعامل باألعمال التجارية اعتبرت هذه 

لتجاري، أما إذا كان موضوع الشركة مدنيا فإنها تعتبر الشركة تجارية وتخضع ألحكام القانون ا
ذات صفة مدنية، وهذا ما يسمى بالمعيار الموضوعي الذي جاءت به المادة األولى من القانون 

 .التجاري 
ولكن المشرع الجزائري لم يكتفي للتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية على المعيار 

نما تبنى من القانون  17أيضا المعيار الشكلي وذلك من خالل نص المادة  الموضوعي فقط، وا 
 "الشركات التجارية...…التجاري: "يعد عمال تجاريا بحسب شكله:

من  044ومنه تعتبر الشركة تجارية أيضا إذا اتخذت أحد األشكال المنصوص عليه في المادة 
شركات ن والتوصية البسيطة، و القانون التجاري، وهي شركات األشخاص المتمثلة في شركة التضام

  .األموال المتمثلة في شركة المساهمة والتوصية باألسهم والمسؤولية المحدودة
من القانون التجاري السابقة الذكر، نجد أن التمييز المأخوذ  600ولكن بالرجوع لنص المادة 

ون الخاص ة للقانبه بين الشركات التجارية والشركات المدنية غير قائم، حيث أن الشركة الخاضع
عندما تتوقف عن دفع ديونها فهي تخضع إلجراءات اإلفالس والتسوية القضائية حتى ولو لم 

 .تكتسب صفة التاجر
 (التابعة للدولة) كما أن القانون التجاري أجاز خضوع الشركات ذات رؤوس األموال العمومية

خل إال أنه تقوم الدولة دائما بالتد كليا أو جزئيا ألحكام اإلفالس والتسوية القضائية، كان سواءً 

                                                           
المؤرخ في  20/01لمتمم لألمر المعدل وا 11/06/0112المؤرخ في  12/62من األمر رقم  661أنظر المادة  1

 .22المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية العدد  62/11/0120
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إلنقاذها باعتبارها مشكلة لجزء من شخصيتها، ولما فيه من المساس بهيبة الدولة، فإفالس مؤسسات 
الدولة يعني إفالس الدولة في حد  ذاتها. وهذا األمر غير مقبول، وبالتالي تعتبر هذه األشخاص 

 .1موسرة دائما
 لديون المطلب الثالث: التوقف عن دفع ا

يتمثل الشرط الجوهري لتطبيق نظام اإلفالس على الشركات التجارية عموما في توقفها عن دفع 
ديونها، لذا يجب التعرض إلى تعريف التوقف عن دفع الديون وعلى المعايير والصفات التي تتميز 

 .هذه األخيرة بها
فع  الفرع األون: تعريف التوقف عن الد 

فع مناطا لشهر اإلفالس، باعتباره واقعة ع في البلدان المجعل المشر   ختلفة من التوقف عن الد 
المدين  قميالمدين عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها، فحيث إذا لم  توقفخارجية ظاهرة تفيد 

ديونه في مواعيدها فإن ه يتعر ض لإلفالس، حتى لو كانت حقوقه تزيد عن ديونه،  بتسديد التاجر
 .اع ما تهتم به التجارة من دق ة وضبط واحترام لمواعيد الوفاءفالمهم أن ه لم ير 

فع فإن معظم التشريعات العربية لم تورد  فعلى الرغم من األهمية البالغة لفكرة التوقف عن الد 
فع ولم تبين حاالته ومن بينها القانون الجزائري. ف الفقه والقضاء ولذلك تكل تعريفا للتوقف عن الد 

فع، فتم االتفاق أنه يتكون من عنصرين، األول بتحديد المفهوم ا لقانوني لحقيقة فكرة التوقف عن الد 
التوقف المادي عن الدفع، أم ا الثاني فهو أن يكون هذا التوقف داال على عجز المدين الت اجر عجزا 

وهو التسبيب الذي ذهبت إليه محكمة سيدي أمحمد  يدل على سوء حالته المالية وتدهور أوضاعه،
المتعلقة بإفالس يونيون  04/01/6117بتاريخ  0404/17فهرس رقم  4107/17القضية رقم  في

بنك: " حيث تبين للمحكمة من خالل اطالعها على تقدير القاضي المنتدب إلى أن حسابات 
ن تسييره يتسم باالختالل والنقائص وأن  يونيون بنك مشكوك فيها ووضعيته المالية متدهورة، وا 

ا قبل وبعد الحكم بالتسوية القضائية عدة مخالفات ألحكام قانون النقض والقرض، مسيروه ارتكبو 
اصلة وكذا فروعه سيئة وأن استمراره في مو  ،وتوصل القاضي المنتدب إلى أن وضعية البنك المالية
ضرار بمصلحة الدائنين."  االستغالل مغامرة ومخاطرة وا 

المدين ميؤوس منها وأن التوقف عن ن القاضي توصل من هذه الحيثيات أن وضعية حيث إ
 .2الدفع كشف تدهور المركز المالي ليونيون بنك

وبالتالي ليس كل  توقف عن الدفع من قبل التاجر أو الشركة التجارية يبرر طلب إفالسه، فقد  
فع راجعا ألزمة مؤقتة عارضة قد تزول سريعا.  قة دائما فال يجوز الموافيكون سبب التوقف عن الد 

                                                           
 .، المذكور سابقا12/62من األمر رقم  602أنظر المادة  1
خليل باديس، التوقف عن الدفع وأثره على حقوق دائني المفلس، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، بن عكنون،  2
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 لىإ ألن ذلك قد يؤديشهر إفالس مدينه التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه، ب لب الدائنعلى ط
مفهوم اإلعسار المدني من فكرة  تقريبحالة اإلفالس من حالة اإلعسار المدني، ومن ثم   تقريب

فع في القانون التجاري   .1التوقف عن الد 
 الفرع الثاني: معايير تحديد الدين المتوقف عن دفع 

 600رجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجد أن  المشرع لم يتعر ض من خالل المادتين بال
وبذلك  .إلى الشروط التي يتعي ن توافرها في الدين المتوقف عن دفعه لتحقق حالة اإلفالس 602و

 .سنتناول هذه النقاط بالرجوع إلى الفقه والقضاء وذلك لخلو  النصوص التشريعية عن ذكرها
 طبيعة الدين المتوقف عن دفع  أو ال:

ن تجاري، دي دفع إذا تعل ق األمر بالتوقف عن لتجارية ال يمكن شهر إفالسها إال  إن الشركات ا
وال يوجد هناك فرق ما إذا كانت هذه الديون ذات صفة تجارية بحكم ماهيتها أو شكلها أو تكون 

 .ذات صفة تجارية بالتبعية
ل إلى دين تجاري أو العكس، فهنا اعتبر الفقه ولكن قد يحدث أن ينشأ الدين مد نيا ثم  يتحو 

فع، فإذا كان تجاريا جاز شهر إفالس  االعتدادوالقضاء أن  بصفة الدين يكون وقت التوقف عن الد 
 .الشركة أم ا إذا كان مدنيا فال يجوز االستناد عليه لشهر اإلفالس

الة فيه ومدنيا بالنسبة لآلخر ففي هذه الحأم ا بالنسبة للدين المختلط إذا كان تجاريا ألحد طر 
جاريا إذا كان الدين ت جانب المدين فال يشهر إفالسه إال  يؤخذ بعين االعتبار طبيعة الدين من 

 .بالنسبة إليه ولو كان مدنيا بالنسبة للطرق اآلخر
ثلهم م وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات التجارية تختلف عن األفراد في أنها ال تملك حياة خاصة

تجارية الير غال أنه تترتب عليها بعض الديون إ ،لذلك تستبعد في حياة الشركات الديون المدنية
في هذه الحالة إذا توقفت الشركة التجارية عن دفع هذه ف ،كالضرائب والغرامات المالية والجزائية
 .2الديون فإنه ال يمكن إعالن إفالسها
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 ثانيا: قطعية الدين
ن ما يجب ال يكفي لشه ر إفالس الشركة التجارية تحديد طبيعة الدين الذي امتنعت عن دفعه وا 

فوق ذلك أن يكون هذا الدين قطعيا، ويعني ذلك أن يكون الدين محققا وخاليا من النزاع من جهة 
 .1ومعين المقدار ومستحق  األداء من جهة أخرى 

 أن يكون الدين محققا وخاليا من النزاع 1-
عند طلب شهر اإلفالس، وذلك استبعادا ألي نزاع  فوران األكيد يجب أن تتوافر إن  صيغة الدي

جدي حوله، بحيث أن ه إذا ثبت نزاع حول طبيعة الدين، تنتفي صالحية المحكمة اإلفالسية، ويعود 
 .2للدائن مراجعة المحكمة العادية للفصل باألساس

 أن يكون الدين نقديا معين المقدار 2-
ذلك المبلغ الذي توقف المدين )الشركة( عن دفعه محدد المقدار، فإذا كان يتعين أن يكون 

الدين معين المقدار في بعضه وغير معين في بعضه اآلخر فال يجوز طلب شهر اإلفالس على 
 .أساسه، إنما يجوز طلب شهر اإلفالس بالنسبة إلى البعض األول المعين المقدار

ن إذا فال يجوز الحكم بإشهار إفالس الش ركة إذا توقفت عن دفع دين غير معين المقدار، وا 
كان قابال للتعيين كالدين الذي ال يعرف مقداره إال نتيجة تصفية الحساب، أو عن طريق خبير 

ن تعيينا دقيقا، على وجه نهائي بما ال يدع مجاال للمنازعة في عيَّ يحدد قيمته، أي أن يكون مُ 
 .3قيمته
 ءأن يكون الدين مستحق األدا 3-

يت فق فقهاء القانون وشر احه على أنه يشترط في الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه أن يكون 
حاال، ذلك أنه ال يحق للدائن المطالبة بدينه قبل حلول أجله، ومن ال يحق له المطالبة بدينه ال 

 .يحق له المطالبة بشهر إفالس مدينه
لة، ألنها على ذلك ال يجوز إشهار إفالس الشركة إ وبناء    ذا امتنعت عن الوفاء بديونها المؤج 

 .4ديون ال يجب على الشركة الوفاء بها قبل حلول أجلها
 
 

                                                           
هاني دويدار، القانون التجاري )العقود التجارية، العمليات المصرفية، األوراق التجارية، اإلفالس(، منشورات الحلبي الحقوقية،  1

 .241، ص 6112بيروت، لبنان، 
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 الشكلية إلفالس الشركات التجارية الثاني: الشروطالمبحث 
ن توافر الشروط الموضوعية إ، حيث فعلي   فالسإحدد متى تكون الشركة بحالة بد أن ن ال

الشركة، وسوف نبحث في هذا المقام عن  فالسإصدور حكم بشهر وحدها ال يكفي بل ال بد من 
الجهة التي لها الحق بطلب شهر اإلفالس )مطلب أول(، ومن ثم المحكمة المختصة بشهر افالس 

 .الشركة )مطلب ثاني(
 الجهات المخون لها طلب شهر إفالس الشركات التجارية المطلب األون:

من قبل الشركة في حد  ذاتها أو من قبل أحد الشركاء، يكون طلب شهر إفالس الشركة التجارية 
 أو من قبل دائنيها، أو من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، أو من قبل النيابة العامة.

 على طلب الشركة المدينة الفرع األون: شهر اإلفالس بناء  
ى بث  ا علحرصههو القوانين الوضعية لمنح هذا الحق  للشركة المدينة  اإن  السبب الذي دع

الثقة واالئتمان بين التجار، كما أن المدين هو أعلم الناس بحالته المالية، فإذا شعر باضطراب في 
أحواله المالية جعلته يتوقف عن دفع ديونه، فينبغي عليه من أجل المحافظة على ثقة المتعاملين 

ن معامالت التجارية أن يعتبران مصدر االئتمان في اليرعاية لواجب األمانة والشرف اللذمعه و 
 .يبادر بطلب شهر إفالسه

ولكن المعلوم أن الشركة شخص معنوي ال يمكنها أن تتصرف بنفسها، لذا يجب أن يكون لها 
 .من األشخاص الطبيعيين من يمثلها ويعمل باسمها أال وهو الممثل القانوني للشركة

ا أنها تؤيد تقديم الشركة بنفسه من القانون التجاري الجزائري، فنجد 600وبالرجوع إلى المادة 
فع خالل ) ( خمسة عشر يوم من ذلك 00طلب شهر إفالسها وذلك بتقديم إقرار بالتوقف عن الد 

 .1قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس
أي أن المقصد من ذلك إثبات حسن نية الشركة ولالستفادة بدورها من التسوية القضائية كأصل 

 .2الحكم عليها باإلفالس بالتقصير عام، وتجنب
 على طلب أحد الشركاء الفرع الثاني: شهر اإلفالس بناء  

لقد أغفل المشرع الجزائري هذه النقطة فلم يأتي بنص ينظم فيه حق الشريك في طلب إفالس 
ولكن بالرجوع إلى الفقه فالشريك المتضامن ال يحق  له أن يطالب  .الشركة الذي يكون شريكا فيها

شهر إفالس الشركة، ألن الشركاء المتضامنون أنفسهم مخطئون لعدم وفائهم بديون الشركة ب
 .3المسؤولين عنها شخصيا

                                                           
 ، المذكور سابقا.12/62من األمر رقم  600المادة  1
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من قانون التجارة  210إال أن القانون المصري لم يغفل هذه النقطة، حيث جاءت المادة 
دائن الغير  يكلشركة، والشر لحالتين هما الشريك الدائن المصري في فقرتها األولى مفرقة بين 

 .للشركة
، أم ا هالكان دائنا  إذاالشركة أن يطلب شهر إفالسها  للشريك فيحيث تضمنت أنه يجوز 

 .دائنين فال يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفالس الشركةالغير الشركاء 
فالدائنون يجوز لكل منهم طلب شهر إفالس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها التجارية، 

فيجوز مثال للشريك الموصي الذي  .هذا الحق لكل دائن ولو كان شريكا في نفس الوقتويثبت 
 .1يقرض الشركة ماال أن يطلب شهر إفالسها، إن توقفت عن دفع ديونها

 على طلب دائني الشركة الفرع الثالث: شهر اإلفالس بناء
فالس، في دعوى اإل ال خالف بين فقهاء القانون وشراحه بأن الدائنين هم الخصوم الحقيقيون 

سواًء أكانت إفالس أفراد أم إفالس شركات، ذلك ألن  شروط المدعي من األهلية والصفة والمصلحة 
كما أن هذا هو الطريق الطبيعي  .تتوفر فيهم، بل أنهم أصحاب المصلحة األولى والحقيقية في ذلك
بليغ عن ها القانون من وجوب التلشهر اإلفالس، إذ قد ال تقوم الشركة المدينة بإت باع ما يفرض علي

 .حالتها المالية
ا أكان دائنا عاديا أو دائنا مرتهن للشركة أن يطلب شهر إفالسها سواءويجوز أيضا لكل دائن 

أو ممتازا أو صاحب حق اختصاص. وال يشترط أن تكون ديون الدائن قد حلت آجالها بل من 
الدائن في مثل هذا الوضع توقف المدين عن الممكن أن تكون ال زالت مؤجلة ولكن شرط أن يثبت 

 دفع ديون حلت آجالها.
ائن أن يطلب شهر إفالس الشركة حتى ولو كان هناك طلب آخر سبق  زيادة على كل  هذا فللد 
أن قدمه أحد الدائنين، طالما لم يصدر حكم شهر إفالس بعد، أما إذا صدر مثل هذا الحكم فإنه 

ائن العدول عن طلب اإلفالس وأن يقتصر على مجرد إلزام يكون حجة على الكافة ويسمح للد
الشركة المدينة بالوفاء كما يستطيع أن يتنازل عن طلبه كليا، وال يمنع ذلك للمحكمة من شهر 

 اإلفالس متى توافرت شروطه.
والسبب من هذا االستثناء أن اإلفالس يتعلق بالنظام العام، وأنه ال يهم الدائنين فحسب بل يهم 

تمع بأكمله، ألن  توقف الشركة التجارية عن دفع ديونها قد يشيع االضطراب في المعامالت المج
التجارية ويخلق جوا من عدم الثقة بين الفعاليات االقتصادية، األمر الذي يعرقل مسيرة البلد في 

 .2التقدم واالزدهار
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 على طلب المحكمة الفرع الرابع: شهر اإلفالس بناء  
نه ساكن أي بمعنى ال يتحرك إلى األشخاص ويطلب منهم إقامة الدعوى األصل في القضاء أ

على الغير وتأسيسا على هذا فإن  المحكمة ال تقضي بشيء لم يطلب منها، وعليها الحياد التام 
أثناء نظر الدعوى، فال يجوز أن تنصب من نفسها خصما في الد عوى التي تنظرها، ولكن بعض 

نها القانون التجاري الجزائري خرجوا عن األصل العام حيث نص المشرع قوانين التجارة والتي من بي
  :من القانون التجاري الجزائري  602في الفقرة الثانية من المادة 

 ."بعد االستماع للمدين أو استدعائه قانونا تلقائيا أن تتسلم القضية ةلمحكماويمكن  ..."
هار اإلفالس من تلقاء نفسها ولو لم يقدم أي أن المشرع الجزائري أجاز للمحكمة أن تحكم بإش

 .1لها طلب من الشركة المدينة، أو الشركاء، أو من الدائنين، أو من النيابة العامة
 على طلب النيابة العامة شهر اإلفالس بناء :الفرع الخامس

 باستقراء بعض مواد القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري أقر  للنيابة العامة ضمنيا أن
تجيز اإلدانة باإلفالس  القانون التجاري الجزائري من  660تطلب شهر اإلفالس، فقد جاءت المادة 

التقصير، بمعنى أنه للنيابة العامة وهي تمارس التحقيق في األفعال التي ارتكبتها ببالتدليس أو 
لها أن هذه  بتإذا ث وفي حالة ما، ي أو التقصير  التدليسيالشركة المدينة إما أن تدينها باإلفالس 

كذلك شهر إفالسها. و بأن تقدم طلبا للمحكمة المختصة يمكنها الشركة متوقفة عن دفع ديونها 
ولة المختص  671المادة  من نفس القانون التي توجب على كاتب ضبط المحكمة بتبليغ وكيل الد 

 .التسوية القضائية وأالخاصة بشهر اإلفالس ملخصا لألحكام 
 يجوز»بإشارة قاطعة بنصها:  نفس القانون أيضامن  622اءت المادة وعالوة على كل هذا ج

اتر الع على كافة المحررات والدفللنيابة العامة حضور الجرد ولها في أي وقت الحق في طلب االط  
 ."واألوراق المتعلقة بالتسوية القضائية أو اإلفالس
ألن  ،إفالس الشركة المدينةلحق في طلب إشهار اإذا فمن الطبيعي أن يكون للنيابة العامة 

 .2اإلفالس من النظام العام والمساس به يعني المساس بالمصلحة العامة
 المختصة بشهر اإلفالس الثاني: المحكمةالمطلب 

هو شهر حكم إفالس  الحالة وفي هذهاالختصاص هو صالحية المحكمة للنظر في الدعوى، 
 ا، ويعد  ذلك من النظام العام فال مجال لالتفاقالشركة التجارية للمحكمة المختصة بذلك دون غيره

على مخالفته، وطالما أن اإلفالس من األنظمة التجارية، فهو من اختصاص المحكمة التجارية في 
البلدان التي أخذت بالفصل بين المحاكم التجارية والعادية. وما هو معروف أن قانون اإلجراءات 

                                                           
 ، المذكور سابقا.12/62من األمر رقم  602انظر المادة  1
 ، المذكور سابقا.12/62من األمر رقم  622و 671و 660انظر المواد  2



 

80 
 

نما جعل من اختصاص المحاكم العادية أن تصدر المدنية واإلدارية الجزائري، لم يفصل  بينهما وا 
 .أحكاما في القضايا التجارية

عد ذلك من ها بنجهة المختصة بنظر دعوى اإلفالس أو إعالنه أهمية بالغة، لما ينتج علللذلك ف
إجراءات معقدة أمام المحاكم، فيتحتم تحديد هذه الجهة المخولة بالنظر في إفالس الشركات 

 أي تحديد االختصاص النوعي واالختصاص المحلي. ،التجارية
 الفرع األون: االختصاص النوعي

ة القول بأنه سلطة جهة قضائية معين ناإن معنى االختصاص النوعي إذا حاولنا تحديده فيمكن
معينة، أي يتم تحديد االختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع  ى للفصل دون سواها في دعاو 

أ العام أن قواعد االختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام، أي ال يجوز االتفاق وطبيعة النزاع، والمبد
 .1على مخالفتها، ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى 

الجزائري تبين أن المشرع أعطى اإلجراءات المدنية واإلدارية من قانون  76حيث جاءت المادة 
ومن  ،اص النظر في القضايا التجارية عن طريق األقسام المشكلة لهاالمحاكم االبتدائية اختص

 .بينها القسم التجاري الذي يقوم بالفصل في جميع القضايا التجارية
ولم يغفل أيضا المشرع في هذه المادة المحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام متخصصة، فأعطى 

 .الجتماعيةالقضايا التجارية باستثناء القضايا االقسم المدني النظر في جميع النزاعات التي من بينها 
أما في حالة وجود أقسام متخصصة وتم رفع قضية تجارية أمام قسم غير معني بالنظر في 
النزاع أي غير القسم التجاري، فيحال الملف إلى القسم التجاري عن طريق أمانة الضبط، بعد 

إفالس الشركة أمام القسم المدني توجب مما يعني أن رفع دعوى  .اختيار رئيس المحكمة مسبقا
 .اإلحالة إلى القسم التجاري 

والمالحظ أن المشرع الجزائري استعمل مفرد "اإلحالة" وليس الدفع بعدم االختصاص وذلك ألنها 
أقسام مختصة داخل محكمة واحدة وليست محاكم مستقلة عن بعضها البعض، والفائدة من اإلحالة 

 .رفع دعوى جديدة وما تكلف من نفقات ءالمدعي عب ربح الوقت وعدم تحصيل هو
نجد أنها جاءت باستثناء مفاده أن المحاكم التي تم  إنشاء  76ولكن بمواصلة استقرائنا للمادة 

تختص دون سواها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، واإلفالس فيها أقطاب قضائية 
عن  ية الفكرية، والنقل الجوي والبحري والتأمينات، والتي ستحددوالتسوية القضائية والبنوك، والملك

طريق تنظيم ومكونة من تشكيلة جماعية من ثالثة قضاة تكون لهم الخبرة في هذه المجاالت. أي 
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دعوى إفالس شركة تكون قد رفعت أمام محكمة غير القطب المختص، ليس لها إال  نبمعنى أ
ن   .1لم تقم بذلك فيعتبر حكمها معيب قابل للطعن فيهالحكم بعدم االختصاص النوعي، وا 

وباعتبار أنه لم تنشأ بعد هذه األقطاب فإن دعوى إفالس الشركات التجارية تكون  لكن عملياً 
 .من اختصاص المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية أمام قسمها التجاري 

المحاكم الجزائية ال تخضع لهذا ولكن هناك استثناء وحيد من هذه القاعدة والمتمثل في أن 
ائية من منع المحاكم الجنتاالختصاص عند تحقق حالة اإلفالس بالتقصير أو التدليس، أي أنه ال 

أن تنظر في حالة اإلفالس، إذا لم يسبق صدور حكم بشهر اإلفالس من المحكمة المذكورة، وفي 
هر اإلفالس فهو ال يلزم المحكمة حالة ما إذا كان هناك حكم صادر من المحكمة المدنية برفض ش

 .الجنائية وهذا استنادا لقاعدة القضاء المدني ال يلزم القضاء الجزائي والعكس صحيح
ذ على خالف التشريع الجزائري، إ ومن ناحية أخرى إذا ذهبنا إلى التشريع الفرنسي نجده جاء

ن بينها ية والتي يدخل منه أنشأ محاكم تجارية يقتصر اختصاصها على النظر بالقضايا التجار إ
رع الفرنسي المش قضايا إفالس الشركات التجارية، لذلك فنحن ندعو المشرع الجزائري بأن يحذو حذو

 قراراالستفي وضع نظام اختصاص المحاكم، ذلك ألن التخصص يولد الدقة في األحكام ويولد 
 .2القضائي

 الفرع الثاني: االختصاص المحلي )اإلقليمي 
قواعد التي تعين المحكمة المختصة من بين محاكم نوع واحد موزعة على أساس هو مجموعة ال

التي ايا قضفي لنظر لجغرافي للنظر في قضايا معينة. أو بمعنى آخر هو والية جهة قضائية 
 قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن  72وقعت على اإلقليم التابع لها. وهذا ما نصت عليه المادة 

ها على: " يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها الجزائري بنص
ن لم يكن له موطن معروف، فيعود االختصاص للجهة القضائية التي يقع  موطن المدعى عليه، وا 
فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول االختصاص اإلقليمي للحرية القضائية التي 

 ."ن المختار، ما لم ينص القانون على خالف ذلكيقع فيها الموط
أي أن المشرع قد وضع قاعدة عامة وهي انعقاد االختصاص اإلقليمي لمحكمة موطن المدعي 

عن قاعدة  ع الجزائري جاء باستثناءولكن بالنسبة لقضايا إفالس الشركات التجارية فالمشر  ، عليه
قانون من  41فقرة الثالثة من المادة اختصاص من محكمة موطن المدعي عليه، وذلك في ال

 :الجزائري وذلك بنصها على اإلجراءات المدنية واإلدارية

                                                           
 .، المذكور سابقا12/11من قانون رقم  76المادة  1
مرتضى حسين إبراهيم السعدي، النظام اإلجرائي إلفالس الشركة المساهمة والدعاوى الناشئة عنه )دراسة مقارنة(، المؤسسة  2
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من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية  42و 72و 72فضال عما ورد في المواد "
 ...: المبينة أدناه دون سواها

مام عاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أفي مواد اإلفالس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الد-7
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح اإلفالس أو التسوية القضائية أو مكان المقر 

 ".....االجتماعي للشركة
فيتبين لنا من هذا النص أن المشرع قد حدد االختصاص اإلقليمي بالنسبة لقضايا إفالس 

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح اإلفالس، أو  الشركات التجارية والمتمثل في
 .1مكان المقر االجتماعي للشركة

وهذا األخير عرفه الفقه بأنه المركز الرئيسي الذي توجد فيه الهيئات التي تتولى إدارة الشركة 
قد الشركة، ن في عإدارة فعلية من النواحي الفنية والتجارية واالقتصادية والمالية، ال المركز المعي

ألن هذا المركز قد يكون صوريا أو محددا بطريقة كيفية، لذلك اعتبر الفقه والقضاء أن مركز 
الشركة الرئيسي هو المركز الذي يستقر فيه المدير في شركات األشخاص، ورئيس مجلس اإلدارة 

 .مجلس اإلدارة، وجمعيات المساهمين في شركات األموال –المدير العام  –
تمد مقر الشركة بتاريخ إقامة الدعوى، بمعنى أن التبديل الذي طرأ على مقر الشركة بعد ويع

فع وتاريخ  إقامة الدعوى ال يعتد به، ولكن قد يتم التبديل في وقت يقع بين تاريخ التوقف عن الد 
يير غإقامة الدعوى، فالمبدأ هنا أيضا األخذ بمقر تاريخ إقامة الدعوى، على أن يكون قد تم نشر ت

 .المقر وفقا للقانون 
ة فيؤخذ بالمقر الذي كان للشركة بتاريخ انحاللها أو إبطالها لممارسة أما بالنسبة للشركة المنحلَّ 

الدعوى، وليس المكان الذي يقيم فيه المصفي، أو المكان التي تقوم فيه أعمال التصفية. ويعتمد 
ال أخذ بموطن الشخ بالنسبة للشركة الوهمية المقر المعين في نظامها بشرط ص أال يكون صوريا وا 

 .2المستقر وراء الشركة
 الخاتمة:

يمكن القول أن اإلفالس كأي نظام قانوني قائم بحد ذاته يستوجب توافر شروط خاصة إلعماله،  
فهو من منظور التشريع الجزائري حالة تطبق على التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، 

أحكام اإلفالس جاءت بشروط عامة لشهره إال أن ذلك ال ينفي وجود بعض ولكن بالرغم من أن 
أوجه االختالف بين شروط إفالس التاجر كشخص طبيعي والشركة التجارية كشخص معنوي، 
ويرجع ذلك الختالف الطبيعة القانونية لكل منهما، ال سيما الشرط الخاص بتوفر الشخصية المعنوية 

                                                           
 ، المذكور سابقا. 12/11من قانون رقم  41المادة  1
(، الموسوعة الحديثة للكتاب، طرابلس، 0إلياس ناصيف، موسوعة الوسيط في القانون التجاري )الصلح الواقي واإلفالس  2

 .071، ص 6112لبنان، 



 

83 
 

 .فع وما يثيره من وضعيات قانونية عدة لم يعالجها التشريع الجزائري توقفها عن الد أثناءللشركة 
 ي:أتراسة تتلخص فيما يلذلك فإن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذه الد

نما نص على الشخص نجد أن المشر  - ع الجزائري لم يأخذ بشرط الصفة التجارية في الشركات وا 
أن التمييز المأخوذ به بين الشركات التجارية والشركات المعنوي الخاضع للقانون الخاص، أي 

المدنية غير قائم، حيث أن الشركة الخاضعة للقانون الخاص عندما تتوقف عن دفع ديونها فهي 
تخضع إلجراءات اإلفالس حتى ولو لم تكتسب صفة التاجر، كالشركات المدنية ذات الشكل 

 التجاري والجمعيات.
وع الشركات ذات رؤوس األموال العمومية سواًءا كليا أو جزئيا أي كما أن المشرع أجاز خض -

التابعة للدولة ألحكام اإلفالس والتسوية القضائية، إال أنه تقوم الدولة دائما بالتدخل إلنقاذها 
باعتبارها مشكلة لجزء من شخصيتها ولما فيه من المساس بهيبة الدولة، فإفالس مؤسسات الدولة 

في حد  ذاتها. وهذا األمر غير مقبول، وبالتالي تعتبر هذه األشخاص موسرة  يعني إفالس الدولة
 .دائما
كما أن نظام اإلفالس ال ينتج أي أثر قانوني بمجرد التوقف عن الدفع بدون صدور حكم -

قضائي مقرر لدلك، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد استبعد صراحة نظرية اإلفالس الفعلي التي 
 .لكذف بحالة اإلفالس دون صدور حكم مقرر لمفادها االعترا

كما أنه في هذا الصدد نود اإلشارة الى مالحظة أو توصية بخصوص إفالس شركات التجارية 
ع الجزائري على غرار المشرع اللبناني والمشرع المصري نصوصا مستقلة ضمن وهي أن يفرد المشر  

ام إفالس قانونية مستقلة ألحك اصوصالقانون التجاري بالقسم الخاص باإلفالس، بحيث تخصص ن
نشاء قانون خاص بالشركات و فالس الشركة. إأو أن يشار في كل مقام الى حكم  الشركات، ا 
 التجارية.
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