القسم الثاني :التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية

فصل تمهيدي
 -1يهدف هذا التقرير إلى تمهيد الطريق أمام المشرع المصرى لتهيئة وتحسين البيئة القانونية لجذب مزيد من
االستثمارات األجنبية المباشرة التى تساهم فى التنمية االقتصادية المستدامة من خالل نشر الوعى فى
المجتمع المدنى ولدى موظفى الدولة ولدى قضاة المحاكم الذين يفصلون فى منازعات االستثمار وقانون
األعمال واقناعهم بأن تيسير إجراءات الدخول فى االستثمار أمر هام  ،لكن األكثر أهمية هو إقناع
المستثمرين بأن النظام القانونى المصرى يكفل لهم سبل الخروج االختيارى من االستثمار لو أرادو (تسهيل
وتيسير إجراءات تصفية المشروعات)  ،كما أنه ييسر لهم سبل الخروج الجبرى منه لو تعثر بهم الحال
وضاقت بهم سبل االستمرار فيه  ،وأنه يوازن بين ضمان حصول الدائنين على حقوقهم فى حالة تعثر
االستثمار وبين المحافظة على حقوق المستثمرين الذين يضطرون للخروج الجبرى من االستثمار  ،فذلك أمر
ضرورى لنماء االستثمارات وحسن الترويج لجذبها .
وأكثر تحديدا فإن هذا التقرير يهدف الى  )1( -:تسليط الضوء على النظام القانونى لإلفالس فى مصر
بحسبانه الوسيلة األهم للخروج الجبرى من االستثمار وذلك من خالل إبراز ما به من معوقات قانونية وواقعية
تحول دون إقالة المدين المتعثر من عثرته وتحد من انسيابية الخروج الجبرى من اإلستثمار فى حالة توقف
المدين كلية عن الوفاء بالتزاماته الحاًلة ( )2صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات الالزمة لتطوير
نظام اإلفالس فى مصر استرشادا بالتجارب الدولية وتوصيات المؤسسات الدولية المهتمة بموضوع تأمين
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الخروج من اإلستثمار ومعالجة حاالت اإل عسار دون غ

الطرف عن السوابق القضائية واالجتهادات

الفقهية المصرية التى انبسطت على مدار أكثر من قرن من الزمان .
فإإإخالل المإإدين بتعهداتإإه وعقإإودل يفقإإد الإإدائن أمنإإه ويزعإإزع الثقإإة فإإى المعإإامالت التجاريإإة  ،لإإذا لإإزم أن يتإإدخل
القإإانون لحمايإإة الإإدائن وضإإمان حصإإوله علإإى حقإإه  ،فضإإال عإإن أن المإإدين يجإإب أن يإإوقن بإإأن إفالسإإه – إذا
اضإإطر إلإإى ذلإإك  -لإإيس نهايإإة الإإدنيا  ،وأن يإإد المجتمإإع دائمإإا ممإإدودة لإإه لتنتشإإله وتقإإف بجانبإإه إذا اثبإإت حسإإن
نيتإإه وصإإفاء س إريرته  ،فلعإإل مإإا حإإدد لإإه كإإان مجإإرد كبإإوة يمكإإن أن يتجاوزهإإا  ،ويعيإإد بنإإاء حياتإإه التجاريإإة مإإن
جديد .
-2

لتحقيق الهدف السالف سيتم البدء فإى هإذا التقريإر بتوصإيف الواقإع الحإالى لنظإام اإلفإالس فإى القإانون المصإرى
"مزاياااو وويوباا – نواقصاا وزواهاادو"  ،ثإإم نإإذكر بع إ

محإإاوالت اإلصإإالل التإإى أدخلإإت عليإإه تحديإإدا خإإالل

الخمسة عشر عاماً الماضية مستهدين بأحكإام القضإاء المصإرى اواسإهامات الفقإه المصإرى علإى مإدى أكثإر مإن
مائ إإة ع إإام  ،وس إإنحاول م إإن خ إإالل ه إإذل الرؤي إإة ع إإر

تح إإديات إص إإالل نظ إإام اإلف إإالس وص إإعوباته اوامكاني إإة

االستفادة من الجهإود المبذولإة دوليإا لتوحيإد أحكامإه أو تقريإب وجهإات نظإر الإدول المختلفإة بشإأن تنظيمإه وذلإك
فإإى ضإإوء الواق إإع االقتصإإادى واإلس إإتثمارى فإإى مص إإر بعإإد ثإإورة  22ين إإاير  2111مإإن خ إإالل التعإإر

لنتإإائج

استطالع الرأى الذى أشرفنا عليه والذى ساهم فى معاونتنا فى اإلجابة على ما بإه مإن تسإاؤالت أكثإر مإن سإتين
متخصإإو ومهإإتم بموضإإوع اإلفإإالس سإواء مإإن القإإانونيين أو العإإاملين بإإالبنوك أو مإإن المنتمإإين لمنظمإإات رجإإال
األعمال والمجتمع المدنى.
-3

وفى الختام سإنخلو إن شإاء ال لعإر

أهإم التوصإيات واإلفكإار اإلصإالحية التإى نعتقإد أنهإا ضإرورية لتيسإير

سإإبل الخإإروج الجبإإرى مإإن االسإإتثمار واإلرتقإإاء بنظإإام اواج إراءات اإلفإإالس فإإى مصإإر  ،فإإالجميع مجمإإع علإإى أن
أحكإإام وقواعإإد اإلفإإالس فإإى مصإإر يجإإب إعإإادة النظإإر فيهإإا  ،بإإل أن الإإبع
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جديد وتضمينها ما يملئ ضرورة تدخل الدولة لمعالجة بعإ

حإاالت التعثإر التإى تواجإه المشإروعات التجاريإة .

()1

-4

تقإإوم التجإإارة فإإى كإإل الإإنظم القانونيإإة علإإى الثقإإة واإلئتمإإان  ،وتعثإإر المإإدين فإإى الوفإإاء بمإإا عليإإه مإإن ديإإون فإإى
مواعيد اسإتحقاقها مضإيعل لهمإا ومقوضإا ألساسإهما  ،لإذلك كإان منطقيإا أن تهإتم الإنظم القانونيإة المختلفإة بوضإع
تنظيما قانونيا محكما تجابه به التاجر الذى تتعثر خطال ويميل به الحال  -عن سوء قصإد أو عإن رعونإة وخفإة
غير آبه بالمخاطر التى يعر

لها دائنيه  -على نحو تضر تصرفاته بحلقات االئتمان وتفقد الثقة التإى تؤسإس

عليها المعامالت التجارية  ،لهذا السبب نشأ نظام اإلفالس لمجابهة سلوك مثل هؤالء التجار .
-2

فالقاعدة أنه متى إطمأن الدائن إلى أن القانون يقف بجانبه ويمنع مدينه مإن العبإد بحقوقإه أو اإلضإرار بإه فإنإه
يقبل على منح االئتمان بيسر وطيب خاطر  ،ومتى وقر فى ذهن المدين أن القإانون  -علإى مإا بإه مإن شإدة -
يوازن بعدل بين حماية االئتمان والثقة والحرو على استيفاء الدائنين لحقإوقهم وبإين معاونتإه علإى النهإو

مإن

كبوته اواستعادة مركزل المالى الذى على وشك التحطم إطمئن قلبإه وصإفيت طويتإه نحإو دائنيإه ويعمإد إلإى تنظإيم
عالقاته معهم على أساس من األمانة والمكاشإفة والشإرف  ،فالمحافظإة علإى هإذل األمإور هإى الشإرط الضإرورى
لنماء التجارة وتقدمها .
-6

لإإذلك كإإان المشإإرع المصإإرى منطقيإإا مإإع نفسإإه عنإإدما نظإإم قواعإإد اإلفإإالس فإإى ح إوالى ثلإإد م إواد قإإانون التجإإارة
الجديد  ،فقواعإد اإلفإالس تشإحل حيإ از ال بإأس بإه مإن قإانون التجإارة فإى مصإر بإل وفإى معظإم الإنظم القانونيإة ،
وال غرو فى أن كل مشرع يحاول عن طريق سنه للقواعد القانونيإة التإى يإنظم بهإا أحإد وجإول الحيإاة فإى مجتمعإه
أن يراعى األسس السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية (مقومات النظإام العإام) السإائدة فإى مجتمعإه  ،وقإد
دعإإا تبإإاين الإإنظم الق انونيإإة فإإى تنظيمهإإا لقواعإإد اإلفإإالس علإإى أثإإر تبإإاين مقومإإات النظإإام العإإام فإإى كإإل مجتمإإع

)

1

) – حسن صياغة المشرع لوسائل الخروج الجبرى من االستثمار يحقق العدالة االجتماعية ويحافظ على حقوق كل األطراف المرتبطين بالمشروع
المتعثر  ،ويساعد السوق على التخلو من المشروعات الخاسرة واألقل كفاءة ليحل محلها مشروعات أكثر كفائة  ،فضال عن أنه يدعم ثقة
المستثمرين فى قدرتهم على إعادة تخصيو أموالهم واستثمارها فى مشروعات أخرى إذا ما صادفوا عثرات تحول دون بقائهم فى السوق.
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بع

الفقهاء إلإى الإدعوة لبإذل الجهإد لتوحيإد القواعإد القانونيإة المنظمإة لإلفإالس علإى مسإتوى العإالم ألن نطإاق

هذل القواعد فى الحالب عابر للحدود الدولية ويتمإاس مإع أكثإر مإن نظإام قإانونى  ،وبالتإالى سإتثار بشإأنه مشإكلة
تنازع قوانين من حيد المكان فى بع

الحاالت .

الفصل االول :التوجهات العالمية لتسهيل الخروج من السوق
-7

ال غرو فى أن قواعد اإلفالس فى النظم القانونية المختلفة تعد أشد قواعد القانون نفو ار من فكرة التوحيإد العإالمى
لقواعد القانون  ،فقواعدل كما قدمنا ترتبط بكثير من األنظمة القومية التى تحرو الإدول المختلفإة علإى االعتإزاز
بسيادتها وبقاء خصوصياتها فيها لحماية أمنهإا القإانونى واألخالقإى واالقتصإادى واالجتمإاعى الإذى تتوقإف عنإدل
بع

اعتبارات الإرأى والمإزاج العإام فإى كإل دولإة مثإل نظإام الملكيإة وضإمانات الوفإاء بالإديون وترتيإب المحإاكم

وتنظإيم العالقإإة الماليإإة بإإين الإإزوجين والضإمانات والتأمينإإات العينيإإة والشخصإإية ومإإا يإرتبط بهإإا مإإن أمإإور شإإكلية
كالشهر والتسجيل والقيد إلى غير ذلك من أمور  ،فضال عن تأثير بع
-8

المعتقدات الدينية على كل ما تقدم .

وترتيبإإا علإإى مإإا تقإإدم جإإاءت أفكإإار وخط إوات توحيإإد أحكإإام اإلفإإالس علإإى المسإإتوى الإإدولى بطيئإإة ومتإإرددة وال
تقارن مع ما عليه الحال فى بع

قواعد القانون األخرى مثل عقد البيع الدولى للبضائع أو عقإود النقإل البحإرى

والجإإوى أو االعتمإإادات المسإإتندية والكفإإاالت المصإإرفية والتحكإإيم الإإدولى وخالفإإه  ،فخصوصإإية نظإإام اإلفإإالس
وارتباطه بأمور داخلية فى كل نظام قانونى تفسر تردد الفقه فى تبنى الدعوة الجادة لوضع قواعإد موحإدة ألحكإام
اإلفالس على المستوى الدولى .
بإإل إن بعإ

كبإإار الفقإإه لإإم يتإإرددوا فإإى التأكيإإد علإإى أن قواعإإد اإلفإإالس فإإى الإإنظم القانونيإإة المختلفإإة تستعصإإى

عن جد على التوحيد وتمثل أشد قواعد القانون نفو ار منه  ،فالخالف الفقهى حول إقليمية أو دوليإة حكإم اإلفإالس
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ووحدة التفليسة أو تعإدد التفليسإات وكإذا تنإازع القإوانين فإى شإأن اإلفإالس علإى النحإو الإذى سإنزيدل توضإيحا فإى
موضع الحق متأصل فى نفوس الفقهاء وفى المؤلفات الفقيه المهتمة باإلفالس.
-9

وعلإإى الإإرغم ممإإا تقإإدم فإإإن محإإاوالت توحيإإد قواعإإد اإلفإإالس لإإم تعإإدم مإإن بعإ

()2

مؤيإإديها فتاريخيإإا عقإإدت جمعيإإة

إصإإالل وتقن إإين الق إإانون الإإدولى م إإؤتم ار ف إإى عإإام  1877ف إإى مدين إإة أنفإإرس ببلجيك إإا انته إإى إلإإى وضإإع مشإإروع
لمعاهدة دولية مؤسسة على مبدأ "وحدة اإلفالس" وامتداد أثر حكإم اإلفإالس الصإادر فإى إحإدى الإدول المنضإمة
لهذل المعاهدة إلى الدول األخرى األعضاء فيها .
 -11وقد أعيد بحد هذا الموضوع داخل جمعية القانون الدولى فى عدة مؤتمرات دولية أخرى عقدت فإى بإاريس وفإى
الهاى على إثر عدم استجابة الدول لما ورد فى مشروع المعاهدة المنبثقة عن مؤتمر أنفإرس سإالف اإلشإارة إليإه
 ،وقإإد أعيإإدت مناقشإإة هإإذا الموضإإوع فإإى االجتمإإاع السإإادس لمإإؤتمر القإإانون الإإدولى الإإذى عقإإد فإإى الهإإاى عإإام
 ، 1928ومع ذلك لم تنبلج الجهإود التإى بإذلت فإى هإذا الخصإوو عإن أيإة معاهإدة دوليإة لحسإم تنإازع القإوانين
فى مجال اإلفالس فى القانون الدولى الخاو .
وحديثا تبنت لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونسترال) والمعهد الإدولى لتوحيإد قواعإد القإانون برومإا -11
(اليوندروا) إتجاهاً يناشإد الإدول المختلفإة بأنإه إذا لإم يكإن مإن المسإتطاع فإى الوقإت الحإالى الوصإول إلإى صإيحة
موحإإدة لتوحيإإد قواعإإد وقإوانين اإلفإإالس علإإى المسإإتوى الإإدولى فإإال أقإإل مإإن أن نبإإذل الجهإإد لتقريإإب وجهإإات نظإإر
مشإإرعى الإإدول المختلفإإة حإإول مسإإائل اإلفإإالس األقإإل خالفيإإة ولإإو عإإن طريإإق إعإإداد نمإإاذج لق إوانين اإلفإإالس
يسإإتهدى بهإإا مشإإرعو الإإدول المختلفإإة عنإإد إعإإادة نظإإرهم فإإى خصوصإإيات أحكإإام وقواعإإد اإلفإإالس فإإى دولهإم أو

)

2

) – ففى أمريكا وانجلت ار والدول المتأثرة بنظامهما القانونى ينظر إلى اإلفالس على أنه من األحداد المتوقعة فى الحياة التجارية  ،وأنه ال يوجد به ما
يشين الشخو إن لحق به إال إذا تم إثبات غشه وتدليسه  ،فالمشرع فى هذل الدول يراعى المدين ويقف بجانبه ويحاول أن يقيله من عثرته بنفس
الدرجة التى يحمى بها دائنيه أما فى القانون الفرنسى والقانون المصرى والدول التى تأثرت بهما فإنه ينظر إلى اإلفالس على أنه عار ناجم عن
غدر المدين وخسته حتى ولو تجرد من الحش والتدليس  ،فالمشرع فى هذل الدول كريم فى حماية الدائن شحيح فى العطف على المدين إال فى أقل
الحدود .
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عإن طريإإق وضإإع حلإول موضإإوعية موحإإدة لحسإم تنإإازع قإوانين اإلفإالس فإإى الإإدول المختلفإة  ،أو تسإإليط الضإإوء
على التجارب فى الدول المختلفة التى حققت نجاحا ملحوظا فإى تحسإين بيئإة األعمإال واإلسإتثمار  ،فاألمإل فإى
التوحيد ما زال قائما لدى البع

اوان كان بعيد المنإال  ،وسإوف نشإير فيمإا يلإى إلإى أهإم عمإل دولإى حإديد تإم
بقصد تقريب وجهات النظر بشأن اإلفالس وذلك على النحو التالى -:

أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل شهر ديسمبر  1997القانون النموذجي بشأن اإلعسار عبر
ّ -12
الحدود ،الذي كانت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسيترال) قد وضعته واعتمدته ،
ويتضمن هذا القانون النموذجي بع

اآلليات اإلجرائية التى تهدف إلى تيسير الفصل بمزيد من الكفاءة في

الدعاوى القضائية التي يكون فيها للمدين المفلس موجودات أو ديون في أكثر من دولة  ،وحتى نهاية شهر
مارس  2111كانت  19دولة قد استهدت عن د سن تشريعاتها المنظمة لقواعد اإلفالس واإلعسار بالقانون
النموذجي المشار إليه .
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الفصل الثاني :مدخل الى نظام االفالس
المبجث االول :إحصاءات اإلفالس في جمهورية مصر العربية
إلحصاء حاالت اإلفالس ومعرفة عدد التفليسات ونفقإات اإلشإراف عليهإا وزمإن االنتهإاء منهإا ومقإدار األنصإبة -13
التإإى يحصإإل عليهإإا الإإدائنون منهإإا ونسإإبة خسإإاراتهم  ،وعإإدد التفليسإإات التإإى تنتهإإى بالصإإلح أو باإلتحإإاد  ،وعإإدد
الحاالت التى تنتج فيها قواعد الصإلح الإواقى مإن اإلفإالس آثارهإا وعإدد حإاالت التفليسإات التإى تقفإل لعإدم كفايإة
أموالهإإا  ،وعإإدد حإإاالت اإلفإإالس بالتإإدليس أو بالتقصإإير وعإإدد حإإاالت اإلفإإالس البسإإيط وغيإإر ذلإإك مإإن أمإإور لإإه
فوائد كثيرة .
فاإلحصإإاءات تمكإإن المشإإرعين مإإن الوقإإوف علإإى حسإإن أو سإإوء سإإير أنظمإإة وأحكإإام اإلفإإالس ومعرفإإة مإواطن -14
الضعف والنقو فيها  ،كذلك فأن هذل االحصاءات تعطى صورة واضحة عن األوضاع االقتصإادية العامإة فإى
الدولة ودرجة تطورها وتكشف عإن فإروع وأصإناف التجإارة التإى تتعإر

لإلفإالس أكثإر مإن غيرهإا  ،فضإال عإن

أنهإإا تنبإإئ عإإن مإإدى تمسإإك التجإإار بمعإإايير األخإإالق فإإى تعإإامالتهم كمإإا أنهإإا تإإزود الجهإإات اإلداريإإة بالدولإإة
بالمعلومات الخاصة برؤوس األموال التى تتعطل بسبب التصفية واإلفالس .
لكن الذى تجدر اإلشارة إليه أن إحصاءات اإلفالس ال تحقق فوائدها المرجوة كاملة إال إذا كانت شاملة ودقيقية -12
وصإإادرة مإإن جهإإات مشإإهود لهإإا بالكفإإاءة والحياديإإة  ،وبشإإرط أن تكفإإل القواعإإد المنظمإإة لهإإا إتاحإإة المعلومإإات
الناتجة عنها بصورة منتظمة وميسرة وشإفافة  ،ويسإتخلو مإن اإلحصإاءات المتاحإة فإى مصإر – علإى قلتهإا -
عن حاالت اإلفالس عدة حقائق على النحو التالى -:
أوال  -:قلة تمسك التجار بقواعد الصدق واألمانة فإى تعإامالتهم وانحسإار المعإايير األخالقيإة مإن نطإاق المعإامالت
التجارية إلى حد كبير  ،ويستدل على ذلك من ندرة دعاوى اإلفالس التإى ترفإع بنإاء علإى طلإب المإدينين ،
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فمعظم التجار الذين يتعثر حالهم يحاولون إخفاء أمر تعثإرهم عإن دائنإيهم إلإى أن يضإيع الجإزء األكبإر مإن
أموالهم .
ثانيا  -:طول المدة التى يستحرقها إنهاء حاالت اإلفالس وتعقد إجراءاتها  ،فالحالب أال تنتهى التفليسات قبإل مإرور
عدة سنوات تختلف من حالة الى حالة أخرى .
ثالثا  -:ارتفاع تكلفة إجراءات التفليسة .
رابعا  -:انخفا
وسوف نشير فيما يلى لبع

العائد من حصيلة التفليسة مقارنة بحجم الديون .

اإلحصاءات عن حاالت اإلفالس فى مصر خالل الفترة األخيرة على النحو التالى-: 3

 ارتفإإاع حإإاالت إفإإالس الشإإركات واألف إراد الصإإادرة مإإن الإإدوائر االبتدائيإإة بالمحإإاكم االقتصإإادية خإإالل شإإهرنإإوفمبر  2113بنسإإبة  % 24مقارنإإة بشإإهر نإإوفمبر مإإن عإإام  ، 2112وارتفاعهإإا بنسإإبة  % 211بالنسإإبة
لألحكام الصادرة من الدوائر االستئنافية عن ذات الفترة .
 ارتفإإع معإإدل افإإالس الشإإركات بنسإإبة  % 81خإإالل الفت إرة بإإين ينإإاير ومإإارس  2112بالمقارنإإة بإإنفس الفت إرةمن عام  ، 2111وقد زاد عدد دعإاوى اإلفإالس المرفوعإة خإالل هإذل الفتإرة بنسإبة  % 68مقارنإة بمإا كإان
عليه الحال فى ذات الفترة من عام . 2111
 ارتفإإع عإإدد أحكإإام االفإإالس خإإالل الخمسإإة أشإإهر األولإإى مإإن عإإام  2111بنسإإبة  %232.3مقارنإإة بإإنفسالفترة من عام . 2111
 ارتفاع حإاالت إفإالس الشإركات واألفإراد بنسإبة  % 43خإالل شإهر اكتإوبر  2113مقارنإة بإذات الفتإرة مإنعام . 2112

3

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء http.www.eip.gov.eg ،
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المبحث الثاني :تاريخ نظام اإلفالس فى القانون المصرى
لم يفرد المشرع المصرى نظام اإلفالس بتشريع مستقل  ،فهو تاريخيا ينظمإه باعتبإارل جإزءا مإن قإانون التجإارة -16 ،
وقإإد نظمإإه قإإانون التجإإارة القإإديم الصإإادر سإإنة  1883فإإى أكثإإر مإإن نصإإف مإوادل (المإواد مإإن  192إلإإى ) 419
"أى فى  222مادة تمثإل  %24مإن عإدد مإواد قإانون التجإارة القإديم"  ،وقإد ظلإت هإذل القواعإد سإارية لمإدة 116
عام  ،وقد استمدت أحكإام هإذل المإواد مإن أحكإام اإلفإالس الإواردة فإى القإانون الفرنسإى الصإادر فإى عإام 1838
الإإذى حلإإت أحكامإإه محإإل قواعإإد اإلفإإالس ال إواردة فإإى قإإانون التجإإارة الفرنسإإى الصإإادر فإإى عإإام  ، 1817وقإإد
استفاد المشرع المصرى أيضا من التعديالت التى أدخلإت علإى القإانون الفرنسإى حتإى عإام  ، 1882وقإد اقتإبس
المشإإرع المصإإرى مإإن القإإانون اإلنجليإإزى قاعإإدة اسإإترداد البإإائع للبضإإائع محإإل البيإإع إذا أفلإإس المشإإترى وهإإى فإإى
الطريإإق  ،فضإإال عإإن أن المشإإرع المصإإرى قإإد عمإإد إلإإى التوفيإإق بإإين بع إ

قواعإإد الش إريعة اإلسإإالمية وقواعإإد

اإلفإالس فعلإإى سإإبيل المثإإال لإإم يجعإإل لإإدائنى المفلإإس علإى األمإوال التإإى تإإؤول إليإإه بإإالميراد أيإإة حقإإوق إال بعإإد
سإإداد كافإإة حقإإوق دائنإإى مإإورد المفلإإس وذلإإك طبقإإا لقاعإإدة "أنإإه ال تركإإة إال بعإإد سإإداد الإإديون"  ،كمإإا لإإم يقإإر
المشرع المصإرى األحكإام الخاصإة باسإترداد الزوجإة ألموالهإا مإن التفليسإة علإى النحإو الإذى كإان ينظمإه القإانون
الفرنسى اوانما عدلها لتالئم ما تقرل العادات واألعراف اإلسإالمية التإى تجعإل للزوجإة حإق علإى أموالهإا المنفصإلة
عن أموال زوجها  ،وكذا مهرها وجهاز بيتها ونفقاتها وخالفه .
وظلت قواعد اإلفالس الواردة فى قانون التجارة المصرى المشار إليه بدون تعديل حتى عام  ، 1944وفإى عإام -17
 1942أصدر المشرع المصرى القانون رقم  26لسنة  1942بتنظيم الصلح الواقى من اإلفإالس  ،وقإد اسإتهدى
المشرع المصرى عند سنه لهذا القانون بالتنظيم الوارد فى القانون المختلط الإذى كانإت تطبقإه المحإاكم المختلطإة
فإإى مصإإر منإإذ عإإام  1911فالقإإانون رقإإم  26لسإإنة  1942أزال نظريإإا الشإإذوذ الإإذى كإإان فإإى القإإانون المصإإرى
حيد أضحى نظام الصلح الواقى من اإلفالس مطبق أمام المحاكم األهلية على غإرار مإا كإان عليإه الحإال أمإام
المحاكم المختلطة قبل إلحائها .
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ودارت عجلة الزمن وسرعان ما هبت على مصر ريال هوجاء قادت إلإى تحييإر جإذرى فإى نظامهإا االقتصإادى -18
إذ تحولإإت بعإإد سإإنوات قليلإإة  -علإإى أثإإر ثإإورة يوليإإو  - 1922مإإن دولإإة تتبإإع النظإإام ال أرسإإمالى الحإإر إلإإى دولإإة
تتبنإإى بعنإإف النظإإام اإلشإإتراكى الشإإمولى  ،لإإذلك لإإم يكإإن لقإإانون الصإإلح ال إواقى مإإن اإلفإإالس المشإإار إليإإه تإإأثير
فى مصإر بإل إننإا ال نبإالإ إذا أكإدنا علإى أن القإانون المشإار لقانون األعمال يذكر على تحسين البيئة القانونية
إليه لإم يجإد لإه تطبيإق يإذكر فإى الواقإع العملإى منإذ سإنه حتإى إلحائإه  ،ثإم دارت عجلإة الإزمن مإرة أخإرى وبإدأت
مصإإر فإإى الإإتملو بلطإإف مإإن النظإإام االشإإتراكى الشإإمولى بعإإد حإإرب اكتإإوبر  1973حيإإد اتبعإإت مصإإر علإإى
اسإإتحياء سياسإإة االنفتإإال االقتصإإادى  ،وأخإإذ المشإإرع المصإإرى فإإى مسإإايرة النظإإام ال أرسإإمالى بإإبطء وتإإردد حتإإى
جإإاءت بدايإإة القإإرن الواحإإد والعش إرين وكإإان التبنإإى الواضإإح للفكإإر ال أرسإإمالى الحإإر فإإى نطإإاق االقتصإإاد وق إوانين
األعمال .
وال ريإإب فإإى أن بع إ

أحكإإام القضإإاء المصإإرى واجتهإإادات رجإإال الفقإإه كإإان لهإإا دو ار بإإار از فإإى تطإإوير قواعإإد -19

اإلفالس  ،وكانت اتجاهاتهم – متأثرين بالفقه والقضاء الفرنسى  -خير معين للمشرع المصإرى عنإد سإنه لقواعإد
اإلفالس فى قانون التجارة الجديد  ،فأحكام محكمة الإنق

التإى صإدرت فإى موضإوع اإلفإالس علإى مإدار أكثإر

من ثمانين عاما تضمنت تجديدا واكإب التطإورات االقتصإادية التإى عايشإتها مصإر طإوال القإرن الماضإى وبدايإة
القإإرن الحإإالى  ،وقإإد قإإاد فقهإإاء عظإإام (أمثإإال األسإإاتذة محسإإن شإإفيق  ،ومحمإإد صإإالح بإإك  ،ومحمإإد كامإإل أمإإين
ملش  ،وفريد مشرقى  ،وأكثم الخولى  ،وعلى يإونس) اتجاهإا نحإو توضإيح رؤيإة قواعإد اإلفإالس وشإرل أحكامهإا
ونقإإد مإإا بهإإا مإإن عيإإوب ومقارنتهإإا بإإالقوانين األجنبيإإة  ،ثإإم تإإبعهم رعيإإل آخإإر مإإن الفقهإإاء (أمثإإال األسإإاتذة علإإى
جمإإال الإإدين  ،وسإإمير الشإإرقاوى  ،وحسإإنى المصإإرى  ،وابوزيإإد رض إوان  ،ومصإإطفى طإإه  ،وعلإإى البإإارودى ،
وسميحة القليوبى وغيرهم) أهتم بشرل أحكام اإلفالس فى القانون المصرى بدون إسهامات حقيقيإة نحإو إصإالحه
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وتطويرل  ،ثم جاء من بعدهم أجيإال آخإرى مإن الفقهإاء اقتصإر دورهإم فإى الحالإب علإى النقإل عمإن سإبقوهم دون
تجديد يذكر .

()4

وفى عام  1999ألحى المشرع المصرى قانون التجارة القديم سالف الذكر وأحل محله قإانون التجإارة الجديإد رقإم -21
 17لسنة  ، 1999وقد تضمن هذا القانون األخير القواعد المنظمة لإلفالس والصإلح الإواقى منإه فإى المإواد مإن
 221إلى ( 772أى فى  223مادة من إجمالى عدد  772مادة تمثل إجمالى مواد القانون المشار إليه) وقإد تإم
الترويج لقانون التجارة الجديد على أنه حدد إسإتثنائى سإيؤدى إلإى تحييإر جإذرى فإى الحيإاة التجاريإة المصإرية ،
وأكثإإر تحديإإدا فقإإد تإإم التإإرويج للقواعإإد المنظمإإة لإلفإإالس فيإإه علإإى أنهإإا تتضإإمن حل إوال سإإحرية ميس إرة للخإإروج
الجبرى من اإلسإتثمار السإيما بالنسإبة للشإركات واألشإخاو المعنويإة  ،وسإوف نتعإر

بصإفة أساسإية فإى هإذا

التقرير لتقويم أحكام اإلفالس فى هذا القانون ومحاوالت إصالحه السيما فى إطار مإا كشإف عنإه الواقإع العملإى
خالل السنوات الخمسة عشر الماضية من أن الدائنين يفكرون الإف مإرة قبإل لجإوء أحإدهم إلإى رفإع دعإوى شإهر
إفإإالس مدينإإه  ،فإإالحلول الفرديإإة التإإى قإإد يلجإإأ اليهإإا الإإدائن إلسإإتئداء حقإإه قإإد تكإإون أكثإإر نجاعإإة بالنسإإبة لإإه مإإن
التصإإفية الجماعيإإة ألمإوال المفلإإس كإإأثر لشإإهر إفالسإإه  ،فضإإال عإن خشإإيته مإإن أن المحإإاكم باتإإت تتلكإإأ لإإرف
دعوى شهر اإلفالس مما قد يؤثر سلبا على حقوقه طرف مدينه .

()5

المبحث الثالث :نظرة وامة فى نظام اإلفالس فى القانون المصرى
اإلفالس طريق للتنفيذ على أموال التاجر الإذى يتوقإف عإن دفإع ديونإه التجاريإة الحالإة لدائنيإه وتهإدف أحكامإه -21
الى تصفية هذل األموال تصفية جماعية وتوزيع ثمنها توزيعإا عإادال علإى دائنيإه وبشإرط أال يتضإمن هإذا التوزيإع
)

4

) – راجع قائمة المراجع الواردة فى نهاية هذا التقرير .

5

القوانين الخاصة المصرية تنظيم بع

)

) – تتضمن بع

مسائل اإلفالس فى نطاقها  ،على سبيل المثال قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

والنقد – قانون التمويل العقارى – قانون التأجير التمويلى – قانون القيد واإليداع المركزى لألوراق المالية  .....الخ .
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منح أحإدهم ميإزة أو أفضإلية لإم يكإن قإد حصإل عليهإا بوجإه قإانونى قبإل صإدور حكإم اإلفإالس  ،فحكإم اإلفإالس
تعقبإإه جملإإة إج إراءات تهإإدف إلإإى حشإإد ذمإإة المفلإإس لحصإإر حقوقهإإا وخصإإومها ثإإم وضإإع الكتلتإإين (األصإإول
والخصإإوم) وجهإإا لوجإإه حت إى يسإإتطيع الإإدائنون المقارنإإة بينه إا وتقريإإر الحإإل المناسإإب لمصإإلحتهم  ،هإإذل المهمإإة
يفتر

أن يعهد بها إلى أشخاو ذوى خبرة ومران تعينهم المحكمإة  ،مإع مإراقبتهم حتإى ال يركنإوا إلإى اإلهمإال
أو يتعمدوا الحش فيلحقوا أشد األذى بالدائنين .
-22

وال يطبق نظام اإلفالس فى مصإر إال علإى التجإار الإذين يتوقفإون أو يعجإزون عإن سإداد ديإونهم الحالإة بحإ
النظر عما إذا كان هذا العجز ناشئا عن حالة إعسار حقيقية أو عن عدم قدرتهم فى الوقإت الحإالى علإى الوفإاء
بما عليهم من التزامات  ،وبالتالى فإن أحكام اإلفالس ال تنطبق على من ال تتوافر فيهم صفة التاجر .

ويختلإإف نظإإام اإلفإإالس عإإن نظإإام اإلعسإإار الإإذى نظمإإه القإإانون المإإدنى فإإى المإواد مإإن  249إلإإى  264والإإذى -23
ينطبق على غير التجار  ،فاإلعسار المدنى خلل يط أر على الذمة المالية وتصير بإه مقوماتهإا السإلبية أكثإر مإن
مقوماتها اإليجابية  ،أما التوقف عن الدفع الموجب لإلفالس فال يعدو أن يكون مجإرد عجإز عإن الوفإاء بالإديون
فإإى مواعي إإد اس إإتحقاقها عل إإى نح إإو ينب إإئ ب إإأن الم إإدين يمإإر بض إإائقة مالي إإة مس إإتحكمة يتزع إإزع عل إإى أثره إإا موقفإإه
االئتمانى بصرف النظر عن يسر الذمة المالية أو عسرها .

()6

لذلك جاء فى المذكرة اإليضاحية للقانون المدنى ( -)7بمناسبة تبرير تنظيم اإلعسار فإى القإانون المإدنى  -مإا -24
يل إإى  ...." -:والح إإق أن ت إإداول اليس إإر والعس إإر ف إإى أحإ إوال المتع إإاملين ظ إإاهرة تقتض إإيها س إإنن التعام إإل  ،أرادت
صناعة التشريع أم لم ترد  ،فاإلعسار بهذل المثابة حالإة واقعإة ينبحإى أن يعتإرف القإانون بهإا وأن يعإالج مإا ينشإأ
)

6

)

7

) – راجع  -فى بيان مقومات اإلفالس التجارى ومقارنته بين الوسائل التى يكفلها القانون المدنى لحماية حقوق الدائنين  ،وفى الفرق بين اإلفالس
ونظام اإلعسار  -العالمة عبدالرزاق السنهورى – الوسيط فى شرل القانون المدنى – الجزء الثانى – المجلد الثانى – الطبعة الثانية المنقحة
بواسطة المستشار مصطفى محمد الفقى – دار النهضة العربية و  2551وما بعدها .
) – مجموعة األعمال التحضرية للقانون المدنى – الجزء الثانى – االلتزامات "مصادر االلتزام  -المواد من  98إلى  "162مطبعة دار الكتاب العربى
و 659و . 658
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عنها من صعوبات  ،لهذا آثر المشروع أن يستأصل ما يالبإس تلإك الحالإة مإن أسإباب االضإطراب والسإيما أنهإا
ال تعإإين المإإدين فإإى قليإإل أو كثيإإر  ،فضإإال عإإن إضإرارها بمصإإالح الإإدائنين  ،وكإإان سإإبيله الإإى ذلإإك وضإإع نظإإام
قانونى لالعسار يفئ من الحماية ما يظل المدين والدائن على حد سواء" .
وعلإإى الإإرغم مإإن هإإذا الفإإارق الجإإوهرى بإإين اإلعسإإار واإلفإإالس كنظإإامين قإإانونيين إال أن الواقإإع العملإإى يقإإرب -22
بينهمإإا إلإإى حإإد كبيإإر  ،فالحالإإب أن يكإإون توقإإف التإإاجر عإإن سإإداد ديونإإه الحالًإإة نإإاجم عإإن إعسإإارل  ،لكإإن الإإذى
تج إإدر اإلش إإارة إلي إإه ه إإو أن إإه ال ت إإالزم بينهم إإا م إإن الناحي إإة القانوني إإة المج إإردة كم إإا أن المح إإاكم ال تقض إإى بش إإهر
اإلفإإالس إال بعإإد أن تتأكإإد مإإن أن حالإإة التوقإإف عإإن الإإدفع لهإإا صإإفة االسإإتمرار والإإدوام  ،فإإالتوقف المؤقإإت أو
الطارئ الناشئ ألسباب عارضة يمكن أن تزول ال يبرر صدور حكم شهر اإلفالس .
ومإن ناحيإإة أخإرى فإإإن لحكإإم اإلفإالس آثإإار تتجإإه إلإى المسإإتقبل فتإإؤثر علإى شإإخو المفلإإس وعلإى قدرتإإه علإإى -26
إدارة أموالإإه والتصإإرف فيهإإا  ،كمإإا أن بعض إاً مإإن هإإذل اآلثإإار ينسإإحب إلإإى الماضإإى فتإإؤثر علإإى نفإإاذ تصإإرفات
المدين المفلس التى يكون قد أبرمها فى فترة الريبة  ،لذلك فإن المشرع أسقط بعإ
إسإقاط بعضإإها اآلخإإر إذا أبرمإإت فإإى هإذل الفتإرة  ،كمإإا أن بعإ

هإذل التصإرفات حتمإا وأجإاز

هإإذل اآلثإإار تإؤثر علإإى دائنإإى المفلإإس الإإذين لإإم

يشإإأ المشإإرع أن يتإإركهم يتسإإابقون ويتشإإاحنون للحصإإول علإإى حقإإوقهم علإإى نحإإو يضإإر ببعضإإهم  ،فإإنظم أسإإلوب
تصإإفية أم إوال المفلإإس علإإى نحإإو تحقإإق لكإإل دائإإن الحصإإول علإإى نصإإيب مإإن دينإإه بنظإإام قسإإمة الحرمإإاء (،)8
ولبلوغ هذا الهدف أوجب القانون انضواءهم تحإت مظلإة واحإدة تسإمى "جماواة الاداهنين"  ،وأوجإب أن يعإين لهإم
وكيال "أمين التفليسة" يباشر شؤون التفليسة نيابة عنهم .

)

8

) – فالدائنون وإن اتحدت مصالحهم واتفقت كلماتهم على تصفية أموال المفلس الستيفاء حقوقهم منها  ،فإنهم فى الحقيقية خصوم يريد كل منهم أن
يقصى اآلخر حتى يكبر نصيبه عند تقسيم الثمن الناتج عن بيع أموال المفلس .
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وق إإد ي إإرى ال إإدائنون أن إإه م إإن المفي إإد له إإم أن يأخ إإذوا بي إإد الم إإدين المفل إإس ومعاونت إإه عل إإى اس إإتعادة مركإ إزل الم إإالى -27
واستئناف نشاطه التجارى فيعقدوا معه صلحا يتنازل فيإه كإل مإنهم عإن جإزء مإن دينإه أو يمنحإول أجإالً للوفإاء أو
األم إرين معإإا  ،هإإذا االتفإإاق ال شإإأن للقضإإاء بإإه  ،فهإإو عقإإد عإإادى يخضإإع للقواعإإد العامإإة فإإى القإإانون  ،ويإإتم
برضاء الدائنين جميعا  ،هذا االتفاق يطلإق عليإه تسإمية "الصإلح الإودى أو التسإوية الوديإة"  ،وقإد الحإظ المشإرع
المصرى أن الوصول الى مثل هذل التسوية الودية سإيكون أمإ ار متعإذ ار فإى غالإب األحيإان فإنظم صإلحا آخإر يإتم
تحت مظلة محكمة اإلفالس "الصلح القضائى" يكتفى فيه بموافقة أغلبية مزدوجة من الدائنين والديون .
وقد يرى المدين المفلس أن يتفإاو

مإع دائنيإه علإى أن يتخلإى لهإم عإن كافإة أموالإه فإى مقابإل إبإراء ذمتإه مإن -28

كافة ديونهم ويطلق على هذا الصلح تسمية "الصلح مع التخلى عن األمإوال"  ،أمإا إذا لإم يإتم التوصإل إلإى إبإرام
أيإة صإيحة مإإن صإيإ الصإإلح السإابقة فإإإن جماعإة الإإدائنين تصإير فإى حالإإة اتحإاد  ،هإإذا االتحإاد هإإو أشإد حلإإول
التفليسة قساوة بالمدين  ،فهو النهاية التى لم يكن المدين والدائنين يرغبون فى الوصول إليها .
المبحث الرابع :فلسفة نظام اإلفالس فى قانون التجارة المصرى الحالى
المتتبع لحاالت اإلفالس التى انطبق عليها قانون التجارة الجديد يالحظ عدة أمور -29 -:
(أ)

إتسإإام نظإإام اإلفإإالس فإإى قإإانون التجإإارة الجديإإد بطإإابع التشإإدد مإإع المفلإإس  ،فنظإإام اإلفإإالس فإإى مصإإر لإإم
يتخلو من النظرة الجرمية للمفلس ،إذ ال يزال الرأى العام ينظر إلى المفلإس علإى أنإه خإائن للثقإة مخطإئ
فإى حإق دائنيإه  ،فإإاإلفالس وصإمة عإار وشإنار تالحإإق المفلإس وذويإه  ،والمشإرع يهإإدف إلإى تنقيإة التجإإارة
من العناصر المفسدة الضارة بالثقة واالئتمان .

(ب) لإإم تإإنعكس أثإإار التجديإإدات التإإى زعإإم أن النظإإام القإإانونى لإلفإإالس تضإإمنها عقإإب صإإدور قإإانون التجإإارة
الجديإإد علإإى الواقإإع العملإإى لإإدعاوى اإلفإإالس التإإى تإإم تإإداولها عقإإب صإإدورل لكونهإإا لإإم تصإإاحب بإإدورات
تدريبية تشرل للقضاة والمحامين واألشخاو ذوى الصلة بنظام اإلفالس مزايا هذل التجديدات .
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وقد قصر أغلب الفقه المصرى فى تناول موضوع اإلفالس فى قانون التجارة الجديد بالشرل والتحليإل حيإد
اقتصر رجال الفقه على إعادة صياغة مؤلفاتهم عن اإلفالس التى أعدت فى ظل قانون التجإارة القإديم عإن
طريإق تحيإإر اإلشإإارات إلإإى مإواد القإإانون فضإإال عإإن بعإ

اإلضإإافات الطفيفإإة  ،ومإإن ثإإم فقإإد غابإإت الفكإرة

النظرية الممتدة أو المتكاملة فى شروحهم ألحكام قانون اإلفالس فى ظل قإانون التجإارة الجديإد  ،ولإم يإولى
شإإباب الفقإإه أحكإإام اإلفإإالس العنايإإة الكافيإإة س إواء بالشإإرل أو التحليإإل إمإإا لقصإإر فإإى همإإتهم أو لكإإونهم ال
يهتمون إال بالمؤلفات الجامعية التى ال تتناول فى العادة سوى سإطحيات موضإوعات اإلفإالس  ،ونأمإل أن
ن إإرى ف إإى المكتب إإة القانوني إإة العربي إإة قريب إإا ع إإدة مؤلف إإات معمق إإة تخص إإو لموض إإوعات اإلف إإالس لم إإا له إإذا
الموضإإوع مإإن أهميإإة علميإة وعمليإإة فإإى القإإانون المصإإرى  ،السإإيما وأننإإا نإإؤمن بإإأن فإإتح بإإاب الخإإروج مإإن
اإلسإإتثمار وتيسإإير سإإبله يعإإد أفضإإل أسإإلوب للتإإرويج لجلإإب اإلسإإتثمارات األجنبيإإة  ،فالمسإإتثمر األجنبإإى ال
يأمن للدخول فى اإلستثمار إال إذا كان يتوقع سهولة ويسر أسلوب خروجه منه .
(ج) غلإب علإى ذهإن المشإرع المصإرى عنإد إعإدادل لقواعإد اإلفإالس الإواردة فإى قإانون التجإارة الصإادر فإى عإإام
 1999فكإإر التكنإإوقراط النظإإرى القإإائم علإإى وضإإع مسإإتقبل المفلإإس فإإى يإإد دائنيإإه دون النظإإر الإإى المحإإيط
االقتصإإادى الإإذى كإإان المفلإإس ي إزاول فيإإه نشإإاطه قبإإل توقفإإه عإإن الإإدفع  ،لإإذلك أسإإرف المشإإرع فإإى تنظإإيم
بع

اإلجراءات والمسائل النظرية التى لم تنطبق فى الواقع إال ناد ار .

المبحث الخامس :أهم مالمح النظام القانونى الحالى لإلفالس فى مصر
استبان لنا مما تقدم أن قواعد اإلفالس فى قانون التجارة المصرى الحالى وكذا بع

قواعدل الواردة فى القوانين -31

الخاصإإة سإإنت دون م ارعإإاة األبعإإاد االجتماعيإإة واالقتصإإادية والسياسإإية المتطإإورة فإإى المجتمإإع المصإإرى السإإيما
بعد أن طحت ثورة االتصإاالت والمعلومإات وعصإفت بإالمورود التقليإدى مإن أسإاليب المعإامالت التجاريإة  ،فمإا
زال المشرع المصرى يوقن أنه يمكن إرغام المتعاملين فى الحيإاة التجاريإة علإى التعامإل بشإرف وصإدق وأمانإة ،
فالمشإرع المصإإرى يحمإ

عينيإإه وكأنإإه ال يريإإد أن يصإإدق أن هنإاك تحيإ ار سإإلبيا طإ أر علإإى أسإإاليب ومعإإايير قإإيم
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وأخالق التجار والمتعاملين فى الحياة التجارية فى مصر عما كان عليه الحال فى الوقإت السإابق  ،ومإن يحإاول
أن يحصإإى عإإدد الإإدعاوى الجنائيإإة المتداولإإة بالمحإإاكم والخاصإإة بالشإإيكات الصإإادرة بإإدون رصإإيد فإإى مصإإر أو
عدد القرو

البنكية والتسهيالت التى يتقاعس األفراد عن سدادها للبنوك المقرضة عمإدا  ،وعإدد الحإاالت التإى

تتعسف فيها البنوك عند احتساب سعر الفائدة بالمخالفة لقواعد القانون سيتأكد من هذا التحير السلبى .
وقد انعكس ما تقدم سلبا علإى واقإع التقاضإى أمإام المحإاكم المصإرية اذ أصإبح كثيإر مإن القواعإد القانونيإة التإى -31
يحتوى عليها نظإام اإلفإالس فإى قإانون التجإارة المصإرى وفإى القإوانين الخاصإة التإى تحتإوى علإى بعإ

قواعإدل

ذات لمسحة نظرية تتنافر فى كثير من جوانبها مإع مإا يجإرى عليإه الواقإع العملإى  ،ومليئإة بإالثحرات التإى أغإرت
المحامين والمتقاضين لإللتفاف عليها فى إطالة أمد المنازعات أو لخرق الفكرة النظريإة التإى بنيإت عليهإا  ،ومإن
( .)9ثم أدى أسلوب صياغتها إلى بيروقراطية عاقت الفكرة النظرية التى أسست عليها هذل القواعد
وقإد أدى مإإا تقإدم إلإإى وجإود قلإإق واضإإطراب خطيإر فإإى قواعإد الخإإروج الجبإإرى مإن اإلسإإتثمار فإى مصإإر لكافإإة -32
المستثمرين السيما بعد ثورة  22يناير  ، 2111فعلى أثر هذل الثورة حدثت هزة عنيفة ألعمال قطإاع كبيإر مإن
المسإإتثمرين فإإى المجإإاالت المختلفإإة  ،لإإذا نؤكإإد علإإى أن تيسإإير سإإبل الخإإروج مإإن اإلسإإتثمار ووضإإول قواعإإدل
وسإإرعة إتمامإإه لإإيس أقإإل أهميإإة مإإن تيسإإير سإإبل الإإدخول فيإإه أو التإإرويج لإإه  ،فرسإإم طريإإق الخإإروج واالعت إراف
بوجإودل هإو الإإذى يحفإظ التوقإإع المشإروع للمسإإتثمرين  ،وقإد أدى هإذا القلإإق إلإى تإإأخر ترتيإب مصإإر علإى مؤشإإر
) الصإادر عإإن البنإك الإإدولى ومؤسسإة التمويإإل Doing Businessقيإاس حسإن ممارسإإة أنشإطة األعمإإال (ال إ
الدولية حيد حازت مصر على ترتيب متأخر للحاية فى موضوع الخروج من اإلستثمار بالمقارنة مإع دول العإالم
األخرى (الترتيب  146من أصل  182فى عام  )2113على ما سنوضح تفصيال فيما بعد .

)

9

) – فعلى سبيل المثال فإن تطبيق المحاكم المصرية للعقوبات الجنائية الخاصة باإلفالس بالتقصير أو اإلفالس بالتدليس على المفلس أمر نادر
الحدوث بل يكاد ال ينطبق  ،وبالتالى فال يمكن – عن طريق اإلفالس واقعيا – إجبار المفلس على سداد ديونه  ،فاإلفالس أضحى فى بعض
األحيان طوق نجاة للمفلس بدال من أن يكون سيفا مسلطا على رقبته يشعره بالخوف والخزى والعار .
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لإم ينظإر المشإرع المصإرى فإى قإانون التجإارة الجديإد بالعنايإة الواجبإة فإى تإأثير حكإم اإلفإالس ومن جهاة ثانياة -33
علإإى المصإإالح االقتصإإادية للدولإإة أو علإإى حقإإوق العمإإال أو الحيإإر فإإى المشإإروع الإإذى أشإإهر إفالسإإه
ال إإرغم مإ إإن أن معظ إإم التش إ إريعات المقارن إإة باتإ إإت تل إإولى هإ إإذل األم إإور بع إ إ

()10

علإإى

األهمي إإة عنإ إإد النظإ إر فإ إإى إفإإإالس
المشروعات التجارية (الشركات) .

فعلإإى سإإبيل المثإإال فإإإن القإإانون الفرنسإإى رقإإم  98لسإإنة  1982بشإإأن التقإإويم واإلصإإالل والتصإإفية اهإإتم بفك إرة -34
المشإإروع التجإإارى كوحإإدة اقتصإإادية فاعلإإة ضإإمن اإلطإإار االقتصإإادى للدولإإة وأن مصإإيرها ال يهإإم صإإاحبها فقإإط
اوانما تتعلإق بإه مصإالح أشإخاو آخإرين كالعمإال ومسإاهمى األقليإة وبعإ

طوائإف الحيإر  ،فضإال عإن أهميتإه
بالنسبة للمجتمع ذاته.

وسوف نستعر

فيما يلى بع

()11

الطوائف التى أهتم المشإرع المصإرى بمنحهإا حإق امتيإاز علإى أمإوال المفلإس -32
باألولوية على الدائنين وذلك على النحو التالى -:

أ-

امتيإإاز المصإإروفات القضإإائية التإإى انفقإإت لمصإإلحة جميإإع الإإدائنين فإإى حفإإظ أمإوال المفلإإس وفإإى التصإإرف
فيهإا  ،فهإإذل المصإإروفات لهإإا أولويإإة فإإى السإإداد وفقإإا للحكإإم الإوارد فإإى المإإادة  1138مإإن القإإانون المإإدنى ،
ويإإدخل ضإإمن هإإذل المصإإروفات أجإإر أمإإين التفليسإإة ومإإن يسإإتعين بهإإم مإإن محإإامين ومحاسإإبين وم إوظفين
وعمال  ،فهذل المصإروفات تعتبإر دينإا علإى جماعإة الإدائنين  ،ومإن ثإم تكإون واجبإة السإداد قبإل إجإراء أى
توزيع ولو على حساب أصإحاب الحقإوق المضإمونة بإرهن أو اختصإاو  ،وتقإدم المصإروفات التإى أنفقإت
على بيع أموال المفلس على تلك التى انفقت على إجراءت التوزيع (المادة  2/1138مدنى) .

)

10

) – راجع على سبيل المثال د .عبد الرحمن قرمان – المرجع السالف ص  24وراجع ص  43وما بعدها.

(11)- Ripert et Robolot- Traite de droit commercial, tome 2 ed 15 par Philippe delbecque et
German Michel p. 868
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ب -امتياز المبالإ المستحقة للدولة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كإان  ،فوفقإا للحكإم الإوارد فإى
المإإادة  618مإإن قإإانون التجإإارة فإإإن االمتيإإاز المقإإرر للحكومإإة بسإإبب الض إرائب علإإى اخإإتالف أنواعهإإا ال
يشمل إال دين الضريبة المستحقة على المفلس فى السنتين السابقتين على صدور حكم شهر اإلفالس .
وتدخل الضرائب األخرى المستحقة للدولة عن غير الفترة المشإار إليهإا فإى التوزيعإات بصإفتها ديونإا عاديإة
 ،ويبإإدو أن الحكإإم الإوارد فإإى المإإادة  618المشإإار إليهإإا قإإد خصإإو عمإإوم الحكإإم الإوارد فإإى المإإادة 1139
مإإن القإإانون المإإدنى والتإإى تإإنو علإإى أن "المبإإالإ المسإإتحقة للخ ازنإإة العامإإة مإإن ض إرائب ورسإإوم وحقإإوق
أخرى مإن أى نإوع كإان يكإون لهإا امتيإاز بالشإروط المقإررة فإى القإوانين واألوامإر الصإادرة فإى هإذا الشإأن ،
وتستوفى هذل المبالإ من ثمن بيع األموال المثقلإة بهإذا االمتيإاز فإى أى يإد كانإت قبإل أى حإق آخإر  ،ولإو
كان ممتا از أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية" .
ج-

إمتياز األجور والمرتبات والمبالإ المستحقة للعاملين لدى المفلس من أى نوع كانإت عإن مإدة الثالثإين يومإا
السابقة على صدور حكم اإلفإالس بشإرط الحصإول علإى إذن بإذلك مإن قاضإى التفليسإة خإالل العشإرة أيإام
التاليإإة لصإإدور حكإإم اإلفإإالس  ،اواذا لإإم يكإإن لإإدى أمإإين التفليسإإة النقإإود الالزمإإة للوفإإاء بهإإذل الإإديون وجإإب
الوفاء بها من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديإون أخإرى تسإبقها فإى درجإة االمتيإاز  ،ويكإون للمبإالإ
المستحقة للعاملين لدى المفلس والزائدة على ما تقدم مرتبإة االمتيإاز المقإررة قانونإا (المإادة  616مإن قإانون
التج إإارة)  ،ووفق إإا للحك إإم الإ إوارد ف إإى الم إإادة  1141م إإدنى ف إإإن م إإدة االمتي إإاز المق إإررة قانون إإا "للخإإدم والكتب إإة
والعمإإال وكإإل أجيإإر أخإإر" هإإى أجإإر السإإتة أشإإهر األخي إرة قبإإل صإإدور حكإإم شإإهر اإلفإإالس  ،وواضإإح أن
الحكم الوارد فى المادة  616من قانون التجارة يخصو عموم الحكم الإوارد فإى المإادة  1141مإن القإانون
المدنى من ثالثة وجول  )1( -:من حيد األشخاو الذى يندرجون تحت مصطلح "العإاملين لإدى المفلإس"
أجر بصرف النظر عن نوعية العمل أو الوظيفة التى يؤديهإا  ،فإالنو فإى
فالمقصود بهم كل من يتقاضى اً
القانون التجارى أعم وأشمل ويحلق الباب أمام كل تفسير ( )2تقصير المدة التى يلتإزم أمإين التفليسإة بسإداد
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األج إإر عنه إإا حي إإد أص إإبحت ه إإذل الم إإدة ثالث إإون يوم إإا ب إإدال م إإن س إإتة أش إإهر ( )3ض إإرورة الوف إإاء بالمب إإالإ
المستحقة للعمال عن مدة الإثالثين يوماً ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى درجة االمتياز .
ثالثة فقد اهتم المشرع المصرى بإفالس التاجر الفرد "الشخو الطبيعى" أيما إهتمام علإى الإرغم مإن ومن جهة -33
انحسإإار تإإأثيرل مإإن الناحيإإة الواقعيإإة فإإى مصإإر قبيإإل نهايإإة القإإرن العشإرين  ،وأصإإابه الشإإح عنإإد تنظيمإإه إلفإإالس
الشركات (المشروع التجارى) على الرغم من اتساع مفهومهإا وكثإرة الإدعاوى التإى تعإر

علإى القضإاء بمناسإبة

توقفها عن سداد ديونهإا  ،فجإاء تنظإيم إفإالس الشإركات علإى اسإتحياء فإى  14مإادة فقإط (المإواد مإن  698إلإى
711مإإن قإإانون التجإإارة) مإإن أصإإل  223مإإادة تإإنظم موضإإوع اإلفإإالس فإإى قإإانون التجإإارة الجديإإد

()12

 ،وأشإإار

إلإإى أن القواعإإد المنظمإإة إلفإإالس التإإاجر الفإإرد سإإتنطبق علإإى الشإإركات فيمإإا عإإدا مإإا يتصإإل منهإإا بإإه بوصإإفه
شخصإإا طبيعيإإا متناسإإيا أن لكإإل منهمإإا نظإإام قإإانونى مختلإإف وأنهمإإا قإإد ال يلتقيإإان فإإى أمإإور كثي إرة  ،فإإإفالس
الشإإخو الطبيعإإى أضإإحى مإإن الناحيإإة الواقعيإإة أم إ ار تابعإإا إلفإإالس األشإإخاو المعنويإإة (الشإإركات والمنش إ ت
والمؤسسإإات) التإإى باتإإت تهإإيمن علإإى أكثإإر مإإن  % 92مإإن حجإإم األنشإإطة االقتصإإادية  ،فكيإإف نإإنظم التإإابع
"إفالس الشخو الطبيعى" كأصل وننظم األصل "إفالس الشركات" كتابع ؟
بالتأكيد هناك مفارقة منطقية لما يجب أن يكون عليه الحال  ،لذلك نوصى – لو أراد المشإرع المصإرى إصإالل -37
نظام اإلفإالس بحإق – أن يإنظم إفإالس الشإركات واألشإخاو المعنويإة كأصإل عإام بإالنظر لضإخامة مسإاهمتها
فإإى األنشإإطة االقتصإإادية وأن يإإنظم إفإإالس األشإإخاو الطبيعيإإة كإإأمر تإإابع لهإإا أو علإإى االقإإل إف إراد كإإل منهمإإا
بنظإإام قإإانونى خإإاو ي ارعإإى طبيعإإة كإإل منهمإإا  ،فعلإإى سإإبيل المثإإال فقإإد أفإإرد القإإانون االنجليإإزى تشإريعاً مسإإتقالً
لتنظيم افالس الشإركات  ،وقإد اسإتهدت بإه تشإريعات عإدة دول أخإرى خصإت أحكإام إفإالس الشإركات وتصإفيتها
بقانون مستقل يراعى خصوصياتها .

)

12

) – عمدت بعض التشريعات (القانون االنجليزى والقانون األلمانى) إلى تنظيم إفالس الشركات فى قانون مستقل يراعى خصوصياتها .
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ومن جهة رابعة فقد أغرق المشرع المصرى نفسه فإى الحإديد عإن بعإ

التفاصإيل اإلجرائيإة الالحقإة لصإدور -33

حكم اإلفالس على نحو جعل من قاضى التفليسة وأمين التفليسة مجإرد آلإة تسإير فإى إتجإال واحإد دون أن يكإون
أليهمإإا دور موضإإوعى ثاقإإب فإإى تقيإإيم التفليسإإة وتقيإإيم آثارهإإا أو وضإإع حلإإول لإرأب التصإإدعات التإإى قإإد تقضإإى
عليها وعلى آمال الدائنين فى تحصيل جزء من حقوقهم  ،فدور هإذين الشخصإين – علإى النحإو الإذى يجإرى بإه
العمل أمإام القضإاء المصإرى وعلإى مإا سإنزيدل توضإيحا فيمإا بعإد  -أضإحى أكبإر معإوق إلنهإاء حإاالت إفإالس
التجار والمشروعات التجارية ( ، )13وسوف نذكر فإى موضإع الحإق بعإ

مإن الحلإول التإى يمكإن اتباعهإا للحإد
من هذل المثالب .

ومن جهة خامساة فقإد أهمإل المشإرع المصإرى تنإاول مرحلإة التعثإر السإابقة علإى لجإوء الإدائن أو الإدائنين إلإى -33
إقامة دعوى شهر اإلفالس علإى مإدينهم  ،وأكثإر تحديإدا أهمإل المشإرع مإا إذا كإان يجإب علإى هإؤالء الإدائنين –
على االقل فى حاالت محددة  -تقديم يإد العإون للتإاجر المتعثإر إلقالتإه مإن عثرتإه عإن طريإق جدولإة ديإونهم أو
إبراءل مإن بعإ

دينإه أو متابعإة ومراقبإة إدارتإه ألعمالإه لإبع

الوقإت أو اتبإاع أى أسإلوب آخإر يعإاون المإدين
على النهو

من كبوته .

وأكثإر تحديإإدا لإإم يوضإح المشإإرع المصإإرى مإا إذا كإإان يجإإوز إلحإدى الجهإإات اإلداريإإة بالدولإة (هيئإإة اإلسإإتثمار -41
والمنإإاطق الحإرة – اتحإإاد الصإإناعات – الحإإرف التجاريإإة أو الصإإناعية) أو إحإإدى جمعيإإات المسإإتثمرين أو رجإإال
األعمال مإنح التإاجر "قبلاة حيااة" وتقإديم العإون لإه لتفإادى إفالسإه  ،وأكثإر تحديإدا لإم يتعإر

المشإرع المصإرى

لما إذا كان يمكن إنشاء صندوق لضمان مخاطر تعثر التجار أو المشروعات التجاريإة وتحديإد شإروط اسإتحقاق
الصإإرف منإإه  ،ومإإن هإإى الجهإإة التإإى سإإتمول هإإذا الصإإندوق ودور الحإإرف التجاريإإة فإإى هإإذا الخصإإوو  ،وهإإل

)

13

) – راجع على سبيل المثال المواد  731 – 687 – 637 – 632 – 633 – 621 – 278 – 4/3/264 – 223وغيرهم  ،فهذه المواد تتحدث
عن تفاصيل لم يكن المشرع بحاجة إلى ذكرها ف ى القانون وكان يكفيه تحقيقيا لمرونة وإمكانية التعديل أن يسند االختصاص بتنظيمها لوزير العدل
على سبيل المثال .
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يمكإإن أن يكإإون لإإو ازرة التجإإارة واإلسإإتثمار وللبنإإوك بصإإفة عامإإة دو ار داعمإإا فإإى هإإذا الخصإإوو حتإإى ولإإو علإإى
حساب نسبة مساهمة المساهمين فى الشركة المتعثرة بالنسبة والتناسب مع القدر الذى يكفإى إلقالتهإا مإن عثرتهإا
إن كان فى ذلك فائدة .
ومن جهة سادسة فقد أسرف المشرع المصرى فإى الحإديد عإن بعإ
يحسن به أن يفو

المسإائل اإلجرائيإة التفصإيلية التإى كإان -14

فى تحديدها أحد الإوزراء (رئإيس مجلإس الإوزراء – وزيإر التجإارة والصإناعة – وزيإر العإدل)

مثإإل المسإإتندات التإإى يجإإب علإإى المفلإإس إرفاقهإإا بعريضإإة الإإدعوى التإإى يقإإدمها للمحكمإإة المختصإإة طالبإإا منهإإا
الحكم بشهر إفالسه  ،فعلى سبيل المثال فإن بع

المستندات المشإار إليهإا فإى المإادة  731مإن قإانون التجإارة

غير متداولإة فإى الواقإع وال تصإدرها ولإن تصإدرها الجهإات اإلداريإة التإى أشإير إليهإا فإى المإادة  731مإن قإانون
التجارة  ،فمكاتب السجل التجارى فى مصر مثال ال تصدر شهادات تفيد أن التإاجر يقإوم أو ال يقإوم بمإا تفرضإه
األحكإإام الخاصإإة بالسإإجل التجإإارى خإإالل السإإنتين الس إابقتين علإإى الصإإلح ألن أحكإإام قإإانون السإإجل التجإإارى ال
تلإإزم اإلدارة القائمإإة علإإى هإإذل المكاتإإب بمتابعإإة هإإذا الموضإإوع  ،كإإذلك الحإإال فإإإن الحإإرف التجاريإإة ال تصإإدر
شإإهادة تفيإإد اسإإتمرار مزاولإإة الشإإخو للتجإإارة بصإإفة مسإإتمرة خإإالل السإإنتين السإإابقتين علإإى الصإإلح  ،فإإالحرف
التجارية – وفقا لما عليه الحال فى الواقع العملى – ال تؤدى الخإدمات المنوطإة بهإا للتجإار  ،فهإى أضإحت أداة
جباية رسوم ليس إال  ،فضال عن كون عضويتها أو رئاسة شعبها قد أمست نوعاً من الوجاهة االجتماعية .
ومن جهة ساابعة فقإد مإنح المشإرع المصإرى كإال مإن النيابإة العامإة والمحكمإة – أثنإاء نظرهإا إلحإدى الإدعاوى -14
المدنيإة أو التجاريإإة بإل وحتإإى الإدعاوى الجنائيإإة حإق رفإإع دعإوى شإإهر اإلفإالس ضإإد التإاجر الإإذى تإرى أو تقإإدر
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أنإإه توقإإف عإإن دفإإع ديونإإه التجاريإإة علإإى الإإرغم مإإن عإإدم تقإإدم أو حتإإى عإإدم رغبإإة أى مإإن دائنيإإه فإإى المطالبإإة
بشهر اإلفالس .
وقإإد انتقإإد بع إ

()14

مإإن الفقإإه المصإإرى اتجإإال المشإإرع فإإى هإإذا الشإإأن و أروا فيإإه أنإإه أمإإر متجإإاوز للحإإد وبمثابإإة دس

ألنإف الدولإة – ممثلإإة فإى النيابإة العامإإة – فإى المسإائل الماليإإة والتجاريإة التإى تخإإو عالقإات األفإراد  ،فالدولإإة
يجإإب أن تظإإل بعيإإدة عإإن هإإذل األمإإور  ،فضإإال عإإن أنإإه يخإإرج المحإإاكم عإإن دورهإإا الطبيعإإى فإإى الفصإإل فإإى
المنازعات لتصبح سلطة ادعاء فى دعإاوى شإهر اإلفإالس  ،كمإا أن التبريإر الإذى يسإاق لهإذا الإرأى فيمإا يخإو
تعلإإق أحكإإام اإلفإإالس بالنظإإام العإإام يبإإدو غيإإر مقنإإع  ،فأحكإإام اإلفإإالس ليسإإت هإإى وحإإدها التإإى تتعلإإق بالنظإإام
العإإام  ،فكثيإإر مإإن قواعإإد القإإانون تتعلإإق بالنظإإام العإإام  ،ولإإم يجإإز المشإإرع للمحإإاكم تطبيقهإإا مإإن تلقإإاء نفسإإها ،
فإإالجرائم الجنائيإإة علإإى سإإبيل المثإإال تتعلإإق بالنظإإام العإإام بإإدون جإإدال  ،ومإإع ذلإإك ال يجإإوز للمحإإاكم الجنائيإإة أن
تطب إإق العقوب إإات المق إإررة بش إإأنها إال إذا رفع إإت أمامه إإا ال إإدعوى الجنائي إإة ( ،)15ل إإذلك عم إإدت بعإ إ
المقارنة إلى حرمان المحاكم من حق شهر اإلفالس من تلقاء نفسها

()16

التشإ إريعات

 ،اوالى حين أن يإتم إلحإاء الإنو الإذى

يمنح المحاكم حق شهر اإلفالس من تلقاء نفسها نأمل من المحاكم المصرية أال تستخدم حقهإا فإى شإهر إفإالس
التجار من تلقاء نفسها إال فى الفر

الذى تتأكد فيه من أن حقوق الدائنين – السيما الحإائبين مإنهم – معرضإة
حتما للضياع.

)

14

)

15

)

16

) – ويقال فى تبرير هذا األمر أن أحكام اإلفالس تتعلق بالنظام العام  ،ومن ثم يجب أن تلتزم المحكمة بتطبيقها من تلقاء نفسها  ،فإذا قدرت أن
شروط اإلفالس متوافرة فى حق شخص ما فيجب عليها أن تطبق عليه أحكام اإلفالس من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذل .
) – راجع أيضا د .على الزينى ب أصول القانون التجارى – الجزء الثالث – اإلفالس – الطبعة الثانية  1946ص  62وما بعدها  ،د .محسن
شفيق – القانون التجارى المصرى – الجزء الثانى – اإلفالس – الطبعة األولى  1921ص  231وما بعدها  ،وراجع أيضا د .سالمة فارس
عرب – الوسيط فى القانون التجارى – الجزء الثالث – اإلفالس – دار النهضة العربية  - 2113ص  ، 131لذل ليس غريبا أن نجد البنو -
على الرغم من أنها تتخذ من شركة المساهمة شكال قانونيا لها – يلجأون كوسيلة إلجبار المقترضين منها على سداد قروضهم فى حال تعثرهم
إلى النيابة العامة زاعمين أن أموالهم أموال عامة يتعين حمايتها وفقا ألحكام القانون الجنائى  ،ولألسف تجد هذه الوسيلة صدى لدى بعض رجال
النيابة العامة  ،بل ولدى القضاة على أساس تفسير متعسف لبعض نصوص قانون العقوبات المصرى الصادر عام  1937والتى تدخل أموال
شركات المساهمة قى زمرة المال العام  ،ونعتقد أن واضعى قانون العقوبات ما كان ليخطر ببالهم سن النص على هذا النحو لو علموا بأن مطبقيه
سيطبقونه على هذا النحو .
) – على سبيل المثال القانون االنجليزى واألمريكى وااللمانى وغيرهم من القوانين التى تأثرت بها.
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ومن جهة ثامنة فإن طول الفترة الزمنية التى تستحرقها إجراءات دعإوى اإلفإالس مإن بإدايتها إلإى نهايتهإا بسإب -13
اللإإدد فإإى الخصإإومة أو بإإطء التقاضإإى أو بيروقراطيإإة القواعإإد القانونيإإة اإلجرائيإإة يعإإد أكبإإر العوائإإق التإإى تحإإول
دون إنسإيابية الخإإروج مإإن السإإوق كأحإإد المؤشإرات الهامإإة لتقيإإيم نظإإام اإلفإإالس فإإى مصإإر  ،فمتوسإإط مإإدة إنهإإاء
التفليسة وفقا ألكثر التقديرات تفاؤال تتراول بين أربعة وخمسة سنوات وربما أكثر من ذلك  ،كمإا أن متوسإط نسإبة
تحصيل الإديون فإى حإاالت اإلفإالس فإى مصإر ال تتجإاوز نسإبة  % 21مإن إجمإالى ديإون التفليسإة وفقإا ألكثإر
التقارير تفاؤال  ،ونورد فى الجدول التالى بعضا من هذل المؤشرات .
المؤشر

مصر

الشرق األوسط وشمال افريقيا

الوقت الالزم إلنهاء التفليسة

 4.2سنة

 3.8سنة

نسبة تكلفة إجراءات التفليسة مقارنة بأصولها

% 18

% 13

النسبة المئوية لمعدل العائد على الدوالر المدين

%18.4

%28.6

تعتمد هذل البيانات علإى مسإول ميدانيإة فإى عإام  ، 2114وقإد إزداد الوضإع تعقيإدا بعإد ثإورة  22ينإاير 2111
 ،وتجإإدر اإلشإإارة إلإإى أن البنإإك الإإدولى يعتمإإد فإإى العإإادة علإإى معإإدل العائإإد علإإى الإإدوالر المإإدين كمؤشإإر علإإى
كفإإاءة نظإإام اإلفإإالس فإإى الإإدول المختلفإإة  ،وبالتإإالى كلمإإا زاد هإإذا العائإإد كلمإإا كإإان نظإإام اإلفإإالس أكثإإر كفإإاءة ،
والعكس صحيح .
فإإإن قواعإإد اإلفإإالس الحاليإإة فإإى مصإإر ال تحإإد المإإدين المفلإإس وال تحفإزل علإى المسإإاهمة
والتعاون فى إجراءات إنهاء التفليسة والمثول للقواعد المنظمة لها  ،فهذل القواعد تفر

وماان جهااة تاسااعة -11

علإى المفلإس منإذ لحظإة

صدور حكم اإلفالس مجموعة من الجإزاءات الصإارمة التإى تبإدأ بحرمانإه مإن إدارة أموالإه أو مإن التصإرف فيهإا
إلى تحديد إقامته وحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية والمهنيإة  ،وقإد تصإل إلإى توقيإع بعإ
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الجنائية ضدل  ،وبالتالى يبدو المفلإس أمإام نفسإه وأمإام ذويإه وكأنإه لإن يخسإر أكثإر ممإا خسإر  ،فالعإار والشإنار
لحق به وبذويه نتيجة لحكم اإلفالس لذلك فإن مصلحته تكإون دائمإا فإى تعقيإد اإلجإراءات وتهريإب أموالإه اواتبإاع
أقصى قواعد الروتين على أمل أن يرهق دائنيه ويجبرهم على الوصول إلى تسوية وديإة مرضإية لإه ومخزيإة لهإم
 ،فإإالواقع العملإإى ملإإئ بالحإإاالت التإإى تشإإير إلإإى أن تطبيإإق قواعإإد اإلفإإالس ببيروقراطيإإة أضإإحت وسإإيلة فإإى يإإد
المفلإإس لمعاقبإإة دائنيإإه والتنكيإإل بهإإم  ،وبالتإإالى قلبإإت اآليإإة  ،فإإالمفلس يإإذرع فإإى األر

فسإإادا والإإدائنون تحإإرق

أفئدتهم على أموالهم الضائعة .
وبناء ولى ما تقدم فإن التطبيق العملى لقواعد اإلفالس فى القانون المصرى تإؤدى فإى الحالإب إلإى عإدم رغبإة -14
الدائنين فى اللجوء إلى اإلفالس كوسيلة للحصول على حقوقهم السإيما فإى الحالإة التإى يعتقإدون فيهإا أن الإديون
المضمونة برهن أو امتياز تسإتحرق كافإة أصإول المإدين المتعثإر  ،إذ ال فائإدة مإن إجإراء لإن يعإود علإى صإاحبه
بإإأى مإإردود إقتصإإادى يإإوفى بدينإإه أو بجإإزء منإإه  ،السإإيما وأن هنإإاك دائمإإا دائإإن مخفإإى ال يظهإإر إال فإإى وقإإت
توزيإع أمإوال التفليسإإة وفإى يإإدل سإإند قإإانونى يفيإد أنإإه صإاحب االمتيإإاز األول أو صإاحب الحإإق المضإإمون  ،هإإذا
الدائن المخفى هو الدولة ممثلة فإى كافإة أجهزتهإا ومصإالحها (مصإلحة الضإرائب والتأمينإات االجتماعيإة ورسإوم
المحاكم وغيرها مإن الجهإات اإلداريإة التإى يمإنح القإانون ديونهإا حإق امتيإاز) التإى دائمإا مإا تحلإف أموالهإا بثإوب
المال العام الذى يهدد كل من يقترب منه بالعقاب الجنائى (جناية اختالس  ،استيالء  ،تربح  ...الخ) .
ومن جهة واشرة فإن أكبر وأهم معوقات اإلفالس فى القانون المصرى تكمن فى المؤسسة القائمة علإى إدارتإه -13
اواخراجه ووضع أحكامه النظرية موضع التنفيذ العملى فى الواقع  ،فالقاعإدة فإى كإل تشإريعات دول العإالم أنإه ال
فائدة من تنظيم قانونى متميز من الناحية النظرية إذا كانت المؤسسة التى تطبقه وتبد الحياة فيه سإتتعامل معإه
بطريقة بيروقراطية ويد مرتعشة تخشى أن تتخذ ق ار ار صائبا خوفإا مإن المسإؤولية  ،وهإذا هإو حإال نظإام اإلفإالس
فى مصر .
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وبتحرى الواقع نالحظ أن مؤسسة اإلفالس فى مصر تتكون من خمسة مكونإات أساسإية  ،وأن االضإطراب فإى -47
أسإإلوب عمإإل أى مإإن هإإذل المكونإإات الخمإإس يفسإإد فإإى اعتقادنإإا كإإل تنظإإيم متميإإز يمكإإن أن يإإتم التوصإإل إليإإه
 -:الحكام اإلفالس فى مصر  ،ويمكن أن نشير إلى هذل المكونات الخمس على النحو التالى
-1

محكمة اإلفالس .

-2

قاضى التفليسة

-3

أمين التفليسة

-4

مراقب التفليسة

-2

جماعة الدائنين

فلكل مكون من هإذل المكونإات الخمإس – بإدرجات متفاوتإة  -دور فإى إعاقإة سالسإة نظإام اإلفإالس فإى قإانون -48
التجارة المصرى علإى النحإو الإذى كإان يأملإه واضإعول فإى عإام  ، 1999ويمكننإا التأكيإد علإى أنإه إذا لإم يصإلح
حإإال هإإذل المكونإإات الخمإإس فلإإن يصإإلح حإإال نظإإام اإلفإإالس فإإى مصإإر حتإإى ولإإو اسإإتعرنا حرفيإإا أكثإإر الحلإإول
القانونية على مستوى العالم حداثة وكفاءة فإى مجإال اإلفإالس ليعمإل بهإا فإى مصإر  ،فإأى نظإام قإانونى سإيحدو
مجإإرد حبإإر علإإى ورق إذا لإإم يجإإد مإإن يجيإإد تطبيقإإه ويسإإتوحى ويسإإتلهم روحإإه فإإى التطبيإإق  ،فالقإإانون رول حيإإة
وليس نو جامد ال حياة فيه  ،السيما وأن حكم شهر اإلفالس على خالف كل األحكام القضائية يعد -:
أ-

()17

حكماً منشئاً لحالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدورل .

ب -حكمإاً ذو حجيإإة مطلقإإة أمإإام الكافإإة داخإإل الدولإإة التإإى صإإدر فيهإإا فحجيتإإه تتعإإدى حإإدود أطإراف الإإدعوى
التى صدر فيها .

)

17

) –راجع د .سالمة فارس عرب – المرجع السالف  -ص  122وما بعدها  ،وراجع أيضا د .على الزينى ب أصول القانون التجارى – الجزء
الثالث – اإلفالس – الطبعة الثانية  1946ص  139وما بعدها.
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ج-

حكمإاً مسإإتحرقاً لكافإإة أم إوال المفلإإس س إواء الموجإإودة فإإى ذمتإإه وقإإت صإإدور هإإذا الحكإإم أو آلإإت إليإإه بعإإد
صدورل بصرف النظر عن مصدر هذل األيلولة (العقد – اإلرد – الوصية – الهبة).

د-

ال تسإإتنفد محكمإإة اإلفإإالس بإإالحكم الإإذى أصإإدرته سإإلطتها علإإى الإإدعوى  ،إذ تظإإل سإإلطاتها ممتإإدة علإإى
إجراءاته بعد صدورل ولحين انتهاء التفليسة وقفلها  ،فدعوى شهر اإلفإالس فإى حقيقتهإا دعإوى ممتإدة تبإدأ
بتحريكه إإا م إإن أى م إإن األش إإخاو ال إإذين م إإنحهم الق إإانون س إإلطة رفعه إإا  ،ث إإم يتوس إإطها – بع إإد إجإ إراءات
قضائية عديدة – إصدار المحكمة لحكمها بشإهر اإلفإالس  ،وبصإدورل نإدخل المرحلإة األعنإف التإى تمتإد
لعدة سنوات (مرحلة تحقيق الديون اوادارة التفليسة اوانهائها) .

فبحكم شهر اإلفالس يبدأ من الناحية الواقعية عمل مؤسسة اإلفالس بمكوناتها الخمس السالف اإلشارة إليها فى -49
تطبيإإق كإإل القواعإإد القانونيإإة التإإى وضإإعها المشإإرع لنظإإام اإلفإإالس للتعامإإل مإإع التجإإار أو المشإإروعات التجاريإإة
التى تتوقف عن سداد ديونها على نحو يفقد تتابع حلقات االئتمان التجارى  ،وبنإاء علإى مإا تقإدم نعتقإد أن البإدء
فى إصإالل مؤسسإة اإلفإالس بمكوناتهإا الخمإس أولإى مإن إصإالل نظإام اإلفإالس فإى ذاتإه  ،فمعظإم االنتقإادات
التى توجه لنظام اإلفالس فى مصر توجه ألسلوب إدارة وعمل هذل المؤسسة .
وعلى الرغم مما تقدم فنحن ندرك أن إصالل مكونات هذل المؤسسة فى مصر يقتضى إعإادة النظإر فإى بعإ

-21

قواعد اإلفالس الواردة فى قانون التجارة على النحو الإذى سإنزيدل ايضإاحا فيمإا بعإد سإواء بالتعإديل أو اإللحإاء أو
اإلضافة  ،وكذا ضرورة تعديل كثير من النظم القانونية األخرى التى على صلة بمكونات نظام اإلفإالس المشإار
إليها .
لذلك يحسن إعادة صياغة القواعد القانونيإة التإى يتكإون منهإا نظإام اإلفإالس وتعإديل بعإ

التشإريعات األخإرى -21

ذات الصإإلة بقصإإد خلإإق التجإإانس فيمإإا بينهإإا علإإى نحإإو يإإؤمن حسإإن عمإإل هإإذل المؤسسإإة  ،وقإإد سإإبق أن أش إرنا
ضإإمنا فإإى هإإذا التقريإإر إلإإى بع إ
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اإلفالس  ،وسوف نشير فى مواضع الحقة لكثير من التوصيات واآلراء التى يمكإن عإن طريإق تفعيإل مضإمونها
أن نزيل العقبات الناجمة عن أسلوب عمل مكونات مؤسسة اإلفالس السالف اإلشارة إليها .
ومن جهة احدى وشر نالحظ أن نشاط كثير من المشروعات التجارية أضحى ينبسط على أقاليم عإدة دول أو -44
يتصإإل بشإإكل أو ب إ خر بنظامهإإا القإإانونى  ،وقإإد أثإإار مإإا تقإإدم عإإدة مشإإاكل تتعلإإق بموضإإوع حسإإم تنإإازع الق إوانين
وتنازع االختصاو القضائى الدولى فإى موضإوع اإلفإالس  ،ولإم يهإتم المشإرع المصإرى بمعالجإة هإذا الموضإوع
على نحو يتناسب مع قدر المشاكل الناجمة عنه  ،ولم يعتنى فقه القانون الدولى الخاو فإى مصإر بد ارسإة هإذا
الموضوع على نحو وافى .

()18

وكدليل على صعوبة هذل المسألة وتشابك وتنافر حلولها واختالف الدول بشأنها يمكننا طرل األسئلة التالية -23 -:
أوال  -:هإل مإن الجإائز شإهر إفإالس التإإاجر األجنبإى – فاردا كاان أم شااركة – فإى مصإر؟ اواذا كإان ذلإك جإإائ از
فما هو القانون واجب التطبيق عليه ؟
ثانياااا  -:عنإإد اإلجابإإة عل إإى الس إؤال السإإالف هإإل نطب إإق أحكإإام اإلفإإالس فإإى الق إإانون المصإإرى أم فإإى القإإانون
األجنبى الذى تشير إليه قاعدة اإلسناد التى يطبقها القاضى المصرى ؟
ثالثااا  -:مإإاذا يكإإون الحإإل إذا كإإان للشإإخو االجنبإإى نشإإاط فإإى أكثإإر مإإن دولإإة وصإإدر حكإإم بشإإهر إفالسإإه فإإى
دولة غير مصر  ،فهل لهذا الحكم حجية فى مصر بحيد ينتج آثارل مباشرة بالنسبة لشإخو المفلإس
أو ألمواله الموجودة داخل مصر ؟

)

18

) – راجع د .عبدالمنعم زمزم – اإلفالس التجارى بين اإلقليمية والعالمية – بحد منشور فى مجلة الشريعة والقانون – العدد الخامس واألربعون –
يناير  2111و  333وما بعدها  ،وراجع أيضا د .على الزينى بك أصول القانون التجارى – الجزء الثالد – اإلفالس – الطبعة الثانية 1946

و  62وما بعدها  ،د .سالمة فارس عرب – مرجع سالف اإلشارة و  ، 127وراجع أيضا Melchi ZOUNGRANA, Les faillites
internationals dans L'OHADA, Memoire 2003
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رابعا  -:هل يجوز أن يصدر حكم بإفالس نفس التاجر فى أكثر من دولإة علإى الإرغم مإن القاعإدة المعمإول بهإا
فى مصر أنه ال تفليس على تفليس (مبدأ وحدة اإلفالس) ؟
خامسا  -:كيف يتم توزيع أموال المفلإس بإين دائنيإه علإى مسإتوى أكثإر مإن دولإة ؟ وهإل سإنكون بصإدد جماعإة
دائنين واحدة أم ستتعدد جماعة الدائنين بعدد الدول التى للمفلس أموال فيها ؟
سادسا  -:هل يقبل النظام القانونى المصرى تنفيذ حكم شإهر اإلفإالس الصإادر فإي الخإارج ضإد شإخو يحمإل
الجنسية المصرية فى مصر ؟
سابعا  -:ما هو أثر الصلح الذى قد يتم التوصإل إليإه بإين المفلإس ودائنيإه فإى مصإر علإى حالإة اإلفإالس التإى
ال تزال قائمة فى الدولة األجنبية أو العكس ؟
ثامنااا  -:هإإل يجإإوز وفقإإا ألحكإإام القإإانون المصإإرى األمإإر بتنفيإإذ حكإإم اإلفإإالس الصإإادر فإإى دولإإة أجنبيإإة وفقإإا
ألحك إإام تنفي إإذ األحك إإام األجنبي إإة الإ إواردة ف إإى ق إإانون المرافع إإات ؟ اوان ك إإان ذل إإك ج إإائ از فم إإا ه إإو حك إإم
التصرفات التى قام بها التاجر الذى أشهر إفالسه خارج مصر خالل الفترة الواقعة بإين تإاريخ صإدور
حكإإم اإلفإإالس فإإى الدولإإة األجنبيإإة وبإإين تإإاريخ اإلذن بتنفيإإذ هإإذا الحكإإم فإإى مصإإر وفقإإا لقواعإإد قإإانون
المرافعات المصرى  ،السيما اوان احتمالية إبرام المفلس لتصرفات ضارة بدائنيه علإى أموالإه الموجإودة
فى مصر خالل هذل الفترة أمر ممكن الحدود ؟
تاسعا  -:هل يمكن أن نسإتدل علإى تإوافر شإروط اإلفإالس فإى مصإر فإى حإق شإخو معإين بأنإه متوقإف عإن
سداد ديونه الحالة خارج مصر ؟
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واضح أن التساؤالت السالفة ( )19ال تثير مشكلة كيفية تحديد القانون واجب التطبيق على حالإة اإلفإالس الإدولى -24
فقإإط  ،اوانمإإا تثيإإر باإلضإإافة إلإإى مإإا تقإإدم عإإدة أمإإور ومسإإائل علإإى قإإدر كبيإإر مإإن األهميإإة والدقإإة ألنهإإا ت إرتبط
بنطاق سيادة كإل دولإة علإى إقليمهإا ومركإز األجانإب فيهإا  ،وشإروط تنفيإذ األحكإام األجنبيإة داخلهإا واختصإاو
محاكم الدولة فى المنازعات التى تقإع علإى أرضإها وغيإر ذلإك مإن مسإائل  ،وواضإح أن حسإم هإذل المسإائل مإن
الصإإعوبة بحيإإد يصإإعب أن نحإإامر بوضإإع إجابإإات واضإإحة بخصوصإإها فإإى مثإإل هإإذا التقريإإر المختصإإر الإإذى
نوضح به فقط ابعاد المشكلة  ،ونعتقد أنه ال سبيل للقضاء على هذل الصعوبات سوى بإبرام اتفاقيإات ثنائيإة بإين
مصر والدول التى ترتبط معها بعالقات تجارية تنظم موضوع اإلفالس الدولى .
ومن جهة ثانية وشر نالحظ أن المشرع المصرى لم يتعر

للفر

الذى يتفق فيه أطراف عقد ما على حسم -44

منازعإإاتهم عإإن طريإإق التحكإإيم ثإإم يتوقإإف أحإإدهم عإإن س إداد مإإا عليإإه مإإن الت ازمإإات نقديإإة للطإإرف األخإإر  ،فهإإل
يجوز للطرف الذى توقف عن سداد التزاماته الناشئة عن العقد الإدفع بعإدم قبإول دعإوى اإلفإالس المرفوعإة ضإدل
مإإن الطإإرف اآلخإإر اسإإتنادا لوجإإود شإإرط تحكإإيم فإإى العقإإد األصإإلى الإإذى يحكإإم عالقاتهمإإا بحسإإبان أن المشإإرع
المصإإرى لإإم يخإإرج ص إ ارحة منازعإإات اإلفإإالس مإإن نطإإاق شإإرط التحكإإيم  ،فضإإال عإإن أن هإإذل المنازعإإات تقبإإل
الصلح  ،والتحكيم جائز فى كافة الموضوعات التى يجوز فيها الصلح .
فالمإإادة  13مإإن قإإانون التحكإإيم المصإإرى رقإإم  27لسإإنة  1994تإإنو علإإى أنإإه يجإإب علإإى المحكمإإة التإإى يرفإإع
إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليإه بإذلك قبإل إبدائإه أى طلإب
أو دفاع فى الدعوى  ،كما أن المادة  11من ذات القانون تنو علإى أن التحكإيم ال يجإوز فإى المسإائل التإى ال

) ) – ذكرنا للتسأوالت الواردة فى المتن من باب تسليط الضوء عليها ليأخذها المشرع فى اعتبارل عند إعادة النظر فى القواعد الحاكمة لإلفالس ،
19

فتحديد المشكلة = أكثر من نصف حلها  ،لذا نترك االقتراحات التطويرية بخصوصها الجتهادات من سيشترك فى إعداد مشروع تعديل أحكام
اإلفالس فى مصر .
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يجوز فيهإا الصإلح  ،ومعلإوم أن التحكإيم يجإوز فيإه الصإلح  ،إذا التطبيإق المجمإع للمإادتين المشإار إليهمإا يإؤدى
إلى صحة النتيجة التى خلصنا إليها أعالل والتى مفادها جواز مثل هذا االتفاق .

()20

وثمة تساؤل آخر مقتضال هل يجوز ألطراف عقد ما االتفاق فيما بينهم على عدم جواز أن يلجأ أحدهما – إذا -43
توقف الطرف اآلخر عن سداد ما عليه من الت ازمإات ناشإئة عإن هإذا العقإد – إلإى رفإع دعإوى شإهر إفإالس ضإد
اآلخر؟ ال يوجد فى القانون ما يمنع صحة مثل هذا االتفاق فالعقإد شإريعة المتعاقإدين  ،اواذا كإان مإن الجإائز أن
يتنازل (يبرء) الدائن عن حقه الموضوعى فمن باب أولى يجوز لإه أن يتنإازل عإن إحإدى الوسإائل التإى كفلهإا لإه
القانون لحمايإة حقإه  ،وفإى مثإل هإذل الحالإة عليإه اللجإوء إلإى اسإتخدام الطريإق المعتإاد فإى المطالبإة بحقإه (رفإع
دعوى موضوعية للمطالبة بحقه) .
ومن ناحية ثانية فإن السإؤال السإالف يطإرل تسإاؤال آخإر مفإادل هإل دعإوى شإهر اإلفإالس تتعلإق بالنظإام العإام أم
ال ؟ وبالتالى هل دعوى شهر اإلفالس دعإوى إجإراءات صإرفة تسإتقل عإن مطالبإة رافعهإا بحقإه الموضإوعى فإى
الدين الذى بموجبه رفع دعوى اإلفالس  ،أم هى دعوى مختلطة تجمع بين كونها دعوى إجراءات وكونهإا دعإوى
مطالبإإة بموضإإوع الحإإق؟ وفقإإا لل إرأى ال إراجح فإإى الفقإإه المصإإرى فإإإن دعإإوى االفإإالس تتعلإإق بالنظإإام العإإام ألنهإإا
دعإإوى اجإراءات يرفعهإإا المإإدعى لإإيس للمطالبإإة بإإالحق الموضإإوعى الإإذى لإإه اوانمإإا إلثبإإات أن مدينإإه متوقإإف عإإن
دفإإع ديونإإه التجاريإإة (للمإإدعى وللحيإإر)  ،ومإإع ذلإإك نعتقإإد فإإى أن دعإإوى اإلفإإالس ال تتعلإإق فإإى مجملهإإا بالنظإإام
العإإام وأنهإإا دعإإوى مختلطإإة تجمإإع بإإين كونهإإا دعإإوى إج إراءات وبإإين كإإون المإإدعى فيهإإا يطالإإب مدينإإه بإإالحق
الموضوعى الذى له طرفه .

) ) – فى تفصيل ذلك راجع د .سالمة فارس عرب – الوسيط فى القانون التجارى – الجزء الثالد – اإلفالس – دار النهضة العربية  - 2113و
20

 122وما بعدها.
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ومإن ناحيإإة ثالثإإة هإإل يشإترط لقبإإول دعإإوى شإإهر اإلفإالس تعإإدد الإإدائنين أم يكفإإى وجإود دائإإن واحإإد إذا اسإإتطاع -27
إثبإات أن مدينإه متوقإف عإن سإإداد ديونإه ؟ اختلإف الفقإه فإإى اإلجابإة علإى هإذا السإؤال حيإد ذهإب بعضإهم إلإإى
عإإدم قبإإول دعإإوى شإإهر اإلفإإالس إال إذا كإإان هنإإاك عإإدة دائنإإين  ،ألن تطبيإإق أحكإإام اإلفإإالس تفتإإر
تشكيل جماعة الدائنين كأثر لصدور حكم اإلفالس  ،وتشكيل هإذل الجماعإة يفتإر

وجإإوب

تعإدد الإدائنين  ،وذهإب رأى

أخر إلى أن القانون لم يشترط صراحة تعدد الدائنين لقبإول دعإوى اإلفإالس  ،لإذا ال مإانع مإن قبإول هإذل الإدعوى
حتإإى إذا لإإم يكإإن هنإإاك سإإوى دائإإن واحإإد  ،فضإإال عإإن أن احتماليإإة ظهإإور دائنإإين جإإدد بعإإد حكإإم شإإهر اإلفإإالس
وأثناء مرحلة تحقيق الإديون أمإر وارد  ،وقإد تبنإت المحإاكم فإى فرنسإا ومصإر هإذا الإرأى  ،ومإن جهتنإا نعتقإد أنإه
يتعين على المشرع المصرى حسم مثل هذل الموضوعات لكى ال يختلف األمر بشأنها بين المحاكم .

()22( )21

قررات -43
ومن جهة ثالثة وشر فقد أسرف المشرع المصرى أيما إسراف فى الحديد عن وسائل الطعن على ا
لبع

ق اررات (أحكام) محكمة اإلفالس أو قاضى التفليسة والطعن على حكم اإلفالس  ،فضال عن تحصينه

قاضى التفليسة  ،فالمشرع تعامل مع اإلفالس وكأنه نظام قانونى متكامل يخرج عن إطار القواعد العامة فى
قانون المرافعات واإلجراءات المدنية على الرغم من كون قواعد اإلفالس تعد جزءا من قانون التجارة الذى تفعل
القواعد الموضوعية الواردة فيه عن طريق اإلجراءات الواردة فى قانون المرافعات واإلجراءات المدنية والتجارية
 ،لذلك نوصى بإعادة النظر فى وسائل الطعن على حكم اإلفالس اواعادة النظر فى كافة المسائل اإلجرائية

) ) – فى تفصيل ذلك راجع د .سالمة فارس عرب – اإلشارة السابقة .
21

) ) – وقد أثير تساؤل آخر مفادل هل تقبل دعوى شهر اإلفالس التى يرفعها األبن على األب أو األب على األبن (الدعاوى التى ترفع من األصول
22

والفروع وكافة االشخاو الذين يرتبطون بعالقات قرابة أو نسب وثيقة) ؟ ذهب رأى إلى عدم قبول مثل هذل الدعوى ألن اإلفالس إجراء خطير
ويقتضى إلحاق العار بالمفلس وتعريضه للعقوبات الجنائية مما قد يضر بسمعة األسرة التى ينتمى إليها كل من الدائن والمدين  ،وتقتضى األصول
واألخالق وقواعد اللياقة أن يمتنع األقارب عن تعري

األقارب بعضهم البع

اآلخر لمثل هذل األمور التى تشين وتسئ للطرفين  ،فضال عن أن

المح افظة على عالقات القرابة أولى من المحافظة على اإلئتمان  ،غير أن هذا الرأى لم يجد مؤيدين كثر له ألنه ال توجد فى نصوو القانون ما
يؤيد النتيجة التى ينتهى إليها  ،فضال عن أن طلب شهر اإلفالس من طبيعة مالية  ،وللدائن أن يستعمل كل وسائل إستئدال لحقه  ،والقرابة ال
تمنع المطالبة بالحقوق .
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الواردة فى باب اإل فالس فى قانون التجارة لخلق التناسق بينها وبين القواعد اإلجرائية المنصوو عليها فى
قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ومااان جهاااة رابعاااة وشااار فق إإد أبق إإى المش إإرع المص إإرى عل إإى جريمت إإى اإلف إإالس بالتقص إإير واإلف إإالس بالت إإدليس -36
والعقوبات المرصودة لهما فى قإانون العقوبإات المصإرى (المإواد مإن  328إلإى  332عقوبإات)  ،وكإان أولإى بإه
أن ينقلهمإإا ليكونإإا جإإزءا مإإن الفصإإل العاشإإر مإإن البإإاب الخإإامس مإإن قإإانون التجإإارة الإإذى يإإنظم ج إرائم اإلفإإالس
والصلح الواقى منه على غرار ما فعل فى جريمة الشيك بدون رصإيد الإواردة فإى المإادة  234مإن قإانون التجإارة
 ،فذلك أفضل من حيد أصول الصياغة التشريعية .
وتجدر اإلشارة إلى أن الشروع واالشتراك فى التفالس بالتدليس أمر معاقإب عليإه وفقإا للقواعإد العامإة فإى قإانون -61
العقوبات وقانون اإلجإراءات الجنائيإة  ،ألن التفإالس بالتإدليس جنايإة والشإروع فإى الجنايإات معاقإب عليإه ولإو لإم
يوجد نو صإريح بإذلك فإى الحالإة الخاصإة (المإادة  46عقوبإات)  ،وعلإى هإذا األسإاس فإإن المإادة  41والمإادة
 329م إإن ق إإانون العقوب إإات تعاق إإب عل إإى االش إإتراك ف إإى جإ إرائم التف إإالس بالت إإدليس  ،ويعتب إإر شإ إريكا عل إإى وج إإه
الخصوو الشخو الذى يتواطأ مع التإاجر قبيإل صإدور حكإم شإهر إفالسإه علإى تحريإر ورقإة تجاريإة (كمبيالإة
أو سند إذنى أو شيك) ثم يتقدم به إلى السنديك وهو يعلإم أن الورقإة التجاريإة ال تمثإل دينإا جإديا فإى ذمإة المإدين
المفلس

()23

 ،ونؤيد موقف المشرع فى هذا الخصوو ألن اإلفالس بالتإدليس أمإر متعمإد يقتضإى وضإول اتجإال

نية صاحبه وسوء قصدل نحو اإلضرار بدائنيه  ،لذا فإن حسن السياسة الجنائيإة يقتضإى تجإريم الشإروع فإى مثإل
هذل الجريمة .

)

23

) – أما الشروع فى التفالس بالتقصير فال عقاب عليه  ،ألن اإلفالس بالتقصير جنحة وال عقاب على الشروع فى الجنح  ،وكذل

الحال فى

االشترا فى اإلفالس بالتقصير .
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لكإإن هإإل تقبإإل الإإدعوى الجنائيإإة التإإى يحركهإإا المسإإتفيد فإإى شإإيك بإإدون رصإإيد ضإإد المإإدين  -بعإإد صإإدور حكإإم -62
بشهر إفالسه  -باالدعاء المدنى المباشر فى ضوء الحكم الوارد فى المادة  294مإن قإانون التجإارة والتإى تإنو
على أنه "ال يجوز بعد صدور حكم اإلفالس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيهإا مإع اسإتثناء مإا يإأتى
( ... -:ج) الدعاوى الجنائية ؟
لإإم يسإإبق فإإى اعتقادنإإا أن طإإرل هإإذا الس إؤال فإإى الفقإإه فإإى مصإإر  ،ونعتقإإد – وفقإإا للقواعإإد العامإإة – أن الإإدعوى
الجنائيإإة التإإى يإإتم تحريكهإإا وفقإإا للقإإانون عإإن طريإإق الإإدعوى المدنيإإة المباش إرة (اإلدعإإاء المباشإإر) تإإدور وج إودا
وعدما مع الدعوى المدنية  ،فإذا لم تتوافر شروط الدعوى المدنية أو لم تكإن مقبولإة فإال يقبإل النظإر فإى الإدعوى
الجنائيإإة التإإى لحركإإت عإإن طريقهإإا  ،وبالتإإالى يجإإب علإإى محكمإإة الجإإنح أو محكمإإة الجإإنح المسإإتأنفة أن تقضإإى
بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بالشيك بدون رصيد التإى تنظرهإا إذا حركإت هإذل الإدعوى باإلدعإاء المباشإر
ضد المفلس بعد صدور حكم اإلفالس  ،ونوصى المشرع بوضع نو خاو يحسم به هذا الموضوع .
وفضإإال عمإإا تقإإدم تجإإدر اإلشإإارة إلإإى أن المإإادة  332مإإن قإإانون العقوبإإات تعاقإإب أعضإإاء مجلإإس إدارة شإإركة -63
المسإإاهمة أو مإإديرى شإإركات األشإإخاو – إذا كإإانوا مإإن غيإإر الشإإركاء  -بالسإإجن مإإدة تت إراول مإإن ثإإالد إلإإى
خمس سنوات إذا افلست الشركة نتيجة غش أو تدليس صادر عنهم  ،ولم يتضمن القإانون المصإرى تحديإدا لمإن
هم أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرون المخاطبين بهإذل العقوبإة  ،هإل هإم أعضإاء مجلإس إدارة أو المإديرين فإى
الشركة وقت صدور حكم شهر اإلفالس  ،أم هم األعضاء الذين وقع فى عهإد واليإتهم أعمإال الحإش أو التإدليس
التى أدت إلى اإلفالس حتى ولو كان ذلك سإابقا علإى تإاريخ الحكإم بشإهر اإلفإالس أو التوقإف عإن الإدفع  ،ومإا
هإإو أثإإر إب إراء الجمعيإإة العامإإة للمسإإاهمين فإإى شإإركة المسإإاهمة لذمإإة أعضإإاء مجلإإس اإلدارة التإإى كإإانوا يتولإإون
مجل إإس إدارته إإا وق إإت أن وقع إإت أعم إإال الح إإش والت إإدليس الموجب إإة لعقوب إإة اإلف إإالس بالتقص إإير أو الت إإدليس عل إإى
تطبيق الحكم الوارد فى المادة  332عقوبإات  ،وهإل يمكإن تحديإد فتإرة زمنيإة معينإة (خمإس سإنوات مإثال) لتقإادم
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الحإإق فإإى رفإإع دعإإوى ضإإد أعضإإاء مجلإإس اإلدارة فإإى حالإإة اإلفإإالس  ،نعتقإإد أنإإه يجإإب علإإى المشإإرع المصإإرى
تبنإإى أرى واضإإح فإإى خصإإوو هإإذل االسإإئلة  ،ونقتإإرل أن تإإأتى حلولهإإا فإإى قإإانون الشإإركات ولإإيس فإإى أحكإإام
اإلفالس .
المبحث السادس :التأثير االستثناهى للمحاكمة الجناهية ولى إجراءات التفليسة
قد تكون لمحاكمة المفلس جنائيا – بصرف النظر عن سبب هذل المحاكمإة (جنايإة قتإل – اخإتالس أو اسإتيالء -64
عل إإى م إإال ع إإام – س إإرقة ب إإاإلكرال – إجه إإا

حوام إإل – إف إإالس بالت إإدليس)  -بعإ إ

الت إإأثيرات العرض إإية عل إإى

إجراءات اإلفالس التى تنبسط بعد صدور حكم اإلفالس على النحو التالى -:
فعلى سبيل المثال يترتب ولى صدور حكم حضورى ولاى المفلاس باإلداناة فاى جناياة أن يفقإد المفلإس أهليتإه -62
فإى إدارة أموالإه وفإإى التصإرف فيهإإا طإوال مإإدة تنفيإذل للعقوبإة الجنائيإإة  ،ويجإب علإإى المحكمإة أن تعإإين لإه قيمإاً
يتإإولى إدارة أموالإإه (المإإادة  22عقوبإإات)  ،لكإإن لإإيس معنإإى هإإذا أن يحإإل القإإيم الإإذى تعينإإه المحكمإإة محإإل أمإإين
التفليسإإة فإإى إدارة التفليسإإة  ،اوانمإإا يتعإإين عليإإه (أى علإإى القإإيم) أن يحإإل محإإل المفلإإس فإإى جميإإع األمإإور التإإى
يكإإون للمفلإإس شإإأن فيهإإا فإإى التفليسإإة مثإإل الإإتظلم مإإن ق إرار صإإادر م إن أمإإين التفليسإإة أو مإإن قاضإإى التفليسإإة
وحضور اجتماعات جماعة الدائنين  ،ومإع ذلإك تجإدر اإلشإارة إلإى أن مثإل هإذل الحالإة تثيإر مشإاكل عمليإة فإى
التطبيق ومن ثم يجب على المشرع التعر

لها بنو صريح .

ومن ناحية ثانية فإإن الحكإم الصإادر علإى المفلإس فإى جنايإة يحإول دون عقإدل لصإلح مإع جماعإة الإدائنين ألن -66
هإإذا الحكإإم يفقإإدل أهليتإإه ط إوال فت إرة تنفيإإذل العقوبإإة  ،والصإإلح وفقإإا للحكإإم ال إوارد فإإى المإإادة  249مإإدنى هإإو عقإإد
يحسم به طرفان نزاعا قائما أو يتوقيان بإه ن ازعإا محإتمال وذلإك بإأن ينإزل كإل منهمإا علإى وجإه التقابإل عإن جإزء
من إدعائه .
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ومن ناحية أخيرة فإن تكلفة إجراءات التفليسة (اتعاب أمين التفليسة وأتعاب معاونيإه مإن المحإامين والمحاسإبين -36
والمصروفات العمومية) فى مصر وفقا للمسول الميدانية التى أجريت مؤخ ار تقإدر بنسإبة  % 18تقريبإا مإن قيمإة
أصإإول التفليسإإة  ،وهإإذل النسإإبة مرتفعإإة كثي إ ار إذا مإإا قورنإإت بمإإا عليإإه الحإإال فإإى الإإدول األخإإرى السإإيما إذا كإإان
متوسط معإدل العائإد علإى كإل دوالر مإدين مإن إجمإالى مديونيإة التفليسإة ال يجإاوز نسإبة  % 1882مإن إجمإالى
قيم المديونية المستحقة على المفلس .
وقإإد أدت المثالإإب السإإالفة إلإإى انخفإإا

()24

كفإإاءة نظإإام اإلفإإالس فإإى مصإإر وت ارجإإع رغبإإة الإإدائنين فإإى اللجإإوء إليإإه -68

كإطإإار رسإإمى للمطالبإإة بحقإإوقهم حيإإد بإإاتوا يفضإإلون اللجإإوء إلإإى الوسإإائل غيإإر الرسإإمية لتسإإوية حإإاالت تعثإإر
المدينين ( ،)25وهذا األسلوب يختلف بالضرورة من حالة إلى أخرى حسب ظروف كل حالة  ،وقإد أدى ذلإك إلإى
فقد األمان القانونى حيد يهدد بضياع حقإوق الإدائنين أو ذوى المصإلحة نتيجإة لعإدم وجإود ضإوابط عادلإة تحكإم
هإذل التسإإويات  ،فضإال عإإن إمكانيإإة أن يأخإذ بعإ

الإدائنين كإإل حقإإوقهم وال يحصإل الإإبع

اآلخإر مإإنهم علإإى

شإإئ  ،ففك إرة اإلفإإالس تقإإوم علإإى أسإإاس أن الإإدائنين يقتسإإمون أم إوال مإإدينهم المفلإإس – فإإى حالإإة عإإدم كفايتهإإا
لسداد كامل حقوقهم – بنظام قسمة الحرماء وبالنسبة والتناسب مع قدر دين كل منهم .
وعلى الرغم من االنتقادات التى وجهناها أعالل للنظام القإانونى الحإالى لإلفإالس فإى مصإر إال أننإا ال ننكإر أن -69
التنظيم القانونى الحالى لنظام اإلفالس فى مصر به بع

المزايا إذا ما قورن بما عليه الحإال فإى بعإ

الإدول

األخرى أو إذا ما قورن بما كان عليه الحال فى قانون التجارة المصرى الملحى وذلك وفقا لما يلي -:

) )  -متوسط هذل التكلفة يبلإ  % 13فى منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وتنخف
24

هذل النسبة لتكون فى حدود  % 7فى الدول ذات الدخل

المرتفع  ،وتبلإ هذل النسبة فى الكويت  % 1فقط  ،وحوالى  % 4فى إسرائيل  ،كما يبلإ متوسط العائد على الدوالر نسبة % 29تقريبا فى منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا وترتفع هذل النسبة فى اليابان لتصبح حوالى  . %92مشار إلى ذلك فى آليات الخروج من السوق وتطوير نظام
اإلفالس فى مصر الصادر عن مجلس الوزراء – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى يوليو  – 2112و . 11
) ) –وقد أظهر استطالع للرأى أجرى عام  1997على عينة من  124شركة أن تسوية المنازعات وديا تعد أكثر جدوى منها فى اإلطار الرسمى  ،وقد
25

رأى نسبة  % 91من المستطلعين أن التسوية الودية تستحرق فى العادة عاماً واحداً  ،فى حين أنها على المستوى الرسمى تستحرق حوالى أربعة

سنوات ونصف .
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اإلصالحات التى أدخلها المشرع لتحسين البيهة القانونية لنظام اإلفالس فى مصر والصلح الواقى من فى مصار مناذ
وام  4333وحتى اآلن:
وجهت لقواعإد اإلفإالس عإدة إنتقإادات سإواء فى السنوات التالية لصدور قانون التجارة الجديد (بعد عام -71 )1999
مإإن حيإإد أصإإل نسإإقها المؤسسإإى والفلسإإفى أو مإإن حيإإد تفصإإيالت الحلإإول ال إواردة بهإإا ومإإا تثي إرل مإإن مشإإاكل
واقعية على المستويين الموضوعى واإلجرائى على النحو سالف اإلشارة إليه  ،فضال عإن تجاهإل المشإرع لرثإار
االجتماعي إإة واالقتص إإادية الت إإى نجم إإت ع إإن ع إإدم وض إإول البع إإد التشإ إريعى االس إإتراتيجى ال إإدافع لص إإياغة قواع إإد
اإلفالس على النحو الواردة به حاليا السيما فيما يخو -:
(أ) وضع حد زمنى أقصى تستحرقه دعاوى اإلفالس .
(ب) ع إإدم تخص إإو قض إإاة المح إإاكم الت إإى تن ظ إإر ف إإى دع إإاوى اإلف إإالس ف إإى موض إإوع اإلف إإالس والموض إإوعات
االقتصادية بصفة عامة .
فدعاوى اإلفالس يجب أن ينظر فيها على وجه السرعة أو على األقل يجب أال يتم إرجائها (تأجيل النظر فيها) -71
فإى المإرة الواحإإدة ألكثإر مإإن عشإرة أيإإام  ،كمإا يجإإب أن يحإدد المشإإرع للمحإاكم حإإد أقصإى لعإإدد التإأجيالت التإإى
يمكن منحها ألطراف النإزاع فإى هإذل الإدعوى  ،كمإا أن القضإاة الإذين يسإند إلإيهم الفصإل فإى مثإل هإذل الإدعاوى
يجإإب تإإدريبهم اواعإإدادهم إعإإدادا خاصإإا يإإتالئم مإإع خصوصإإية المسإإائل أو الموضإإوعات االقتصإإادية التإإى تطإإرل
عليهم .
وفى محاولة من المشرع لتالفى بعإ

االنتقإادات التإى وجهإت لنظإام اإلفإالس فيمإا يخإو طإول أمإد التقاضإى -72

وعإإدم تإوافر الحإإس االقتصإإادى واإلسإإتثمارى لإإدى كثيإإر مإإن القضإإاة الإإذين يفصإإلون فإإى مثإإل هإإذل الإإدعاوى لعإإدم
درايتهم بقإانون األعمإال وفنونهإا  ،فقإد عمإد المشإرع إلإى إعإادة النظإر فإى قواعإد االختصإاو القضإائى للمحإاكم
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وقإإر فإإى ذهنإإه أن إنشإإاء محإإاكم متخصصإإة فإإى المسإإائل االقتصإإادية

المختصإإة بنظإإر دعإإاوى اإلفإإالس حيإإد

سيكون له أثر فعال فى تفعيل القوانين ذات الطبيعة االقتصادية والتجارية بما فى ذلك قواعد اواجإراءات اإلفإالس
الواردة فى قانون التجارة.
لذلك أصدر المشرع قانون المحاكم االقتصادية رقم  121لسنة  2118لينشئ به قضاء متخصصا فى المسائل -73
والموضإإوعات االقتصإإادية التإإى تإإؤثر فإإى وعلإإى بيئإإة منإإاإ األعمإإال  ،وبإإرر إصإإدار هإإذا القإإانون بعإإدة أفكإإار
إصالحية نظرية مثالية أثبت الواقع العملى أنها أضحاد أحالم تائهه فى حقيقة الواقع .
فمإثال فكإرة تحضإإير الإدعوى ومحاولإإة التوفيإق أو الصإإلح بإين أطإراف النإزاع قبإإل عرضإها علإإى المحكمإة تإإوفي ار -74
للوقإإت وادخ إإا ار لجه إإد المحكمإإة ف إإى ه إإذا الخصإإوو فش إإلت تمام إإا ألنهإإا أض إإحت ت إإتم بنمطيإإة ش إإكلية ب إإدون أى
مضإمون حقيقإي وأمسإت مضإيعة للوقإإت ومطيلإة ألمإد النإزاع بإدون أى فائإإدة علإى الإرغم مإن أن هيئإة التحضإإير
المنصوو عليها فى المادة  8من قانون المحإاكم االقتصإادية المشإار إليهإا تشإكل برئاسإة قإا

مإن بإين قضإاة

الدوائر االستئنافية وعضإوية عإدد كإاف مإن قضإاتها أو مإن قضإاة المحإاكم االبتدائيإة فضإال عإن عإدد كإاف مإن
اإلداريين والموظفين والكتبة  ،فالواقع العملى لم يثبت أى نجال حقيقيى أو ملموس لهذل الهيئإة  ،فإدورها أضإحى
دو ار شكليا بيروقراطيا معطال للنزاع  ،لهذا نوصى بإعادة هيكلة هيئة تحضير الإدعوى أمإام المحإاكم االقتصإادية
على نحو يمكن المتقاضين من التعاطى أمامها  ،فضال عن تحديد اختصاصات حصإرية لهإا علإى نحإو تفصإل
فيه فى كل الدفوع الشكلية المتعلقة بالنزاع على نحو بات  ،والزامها بإعداد تقرير موضإوعى بإالرأى القإانونى فإى
موضوع النزاع على غرار ما تفعله هيئة مفوضى الدولة فى مجلس الدولة المصرى .
ومن ناحية ثانية فإن فكرة تخصو قضاة المحاكم االقتصادية ومعرفتهم بقوانين األعمال وقدرتهم علإى الفصإل -72
فإإى المنازعإإات االقتصإإادية بمهنيإإة وخب إرة لإإم تسإإلم مإإن النقإإد  ،فتحإإرى الواقإإع العملإإى يؤكإإد أن قضإإاة المحإإاكم
االقتص إإادية يحيل إإون ج إإل ال إإدعاوى الت إإى تع إإر
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تتض إإمن إحال إإة بعإ إ

المس إإائل ذات الص إإبحة القانوني إإة الص إإرفة للخبإ إراء  ،وك إإأن هإ إؤالء الخبإ إراء س إإيحلون مح إإل

المحكمة  ،فالمحاكم االقتصادية غالبا مإا تعتمإد نتيجإة تقريإر هإؤالء الخبإراء بإدون تإدقيق فإى صإحة النتإائج التإى
توصإإلوا إليهإإا  ،وأضإإحى ينإإدر أن يخل إو حكإإم مإإن األحكإإام التإإى تصإإدرها المحإإاكم االقتصإإادية مإإن عبإإارة "أن
المحكمة تطمهن للنتيجة التى خلص إليها الخبير"  ،فقضاة المحاكم االقتصادية يرون أن تقإارير الخبإراء بمثابإة
طوق نجاة ينجيهم من مشقة تسإبيب األحكإام مإن الناحيإة القانونيإة  ،فتقريإر الخبيإر هإو "القشاة" التإى يتعلإق بهإا
القاضى الكسول .
وبناء على ما تقدم لم تفلح محاولة المشرع فى إنشاء قضاء متخصو للمنازعإات االقتصإادية فإى رأب الصإدع -76
الذى أحدثته االنتقادات الموجهة لقواعد اإلفالس فى مصإر  ،فإذات االنتقإادات التإى كانإت توجإه لنظإام اإلفإالس
تحإإت مظلإإة المحإإاكم االبتدائي إة مإإا ازلإإت توجإإه لإإه تحإإت مظلإإة المحإإاكم االقتصإإادية  ،فالمشإإكلة إذا ليسإإت فإإى
مسإإمى المحكمإإة اوانمإإا المشإإكلة فإإى القضإإاة الإإذين تتكإإون مإإنهم المحكمإإة ومإإدى اسإإتيعابهم للحإإس االقتصإإادى
واإلستثمارى والبيئة الواقعية التى تزاول فيها أنشطة األعمال .
ومإإن جهإإة أخإإرى فقإإد فإإتح الإإنو علإإى اختصإإاو المحإإاكم االقتصإإادية بنظإإر دعإإاوى اإلفإإالس خالف إاً فقهي إاً -77
وقضإائياً لإإم يكإن موجإإودا مإن قبإإل مفإإادل  -:هإل دعإإوى اإلفإالس دعإإوى محإإددة القيمإة وبالتإإالى يإتم توزيعهإإا بإإين
الإدوائر االبتدائيإة والإدوائر االسإتئنافية بالمحكمإإة االقتصإادية علإى أسإاس أن قيمتهإإا تتجإاوز خمسإة ماليإين جنيإإه
أم ال تتجاوز هذا المبلإ  ،أم أن هذل الدعوى غير مقدرة القيمة  ،وبالتالى تختو بهإا الإدوائر االسإتئنافية مباشإرة
؟
فإذا استقر الرأى على أن دعاوى اإلفالس هى دعاوى تخضإع لالختصإاو القيمإى  ،فهإل العبإرة سإتكون بقيمإة -78
دين الدائن الذى رفع دعوى اإلفالس أوال بصرف النظإر عإن قيمإة ديإون الإدائنين األخإرين الإذين تإدخلوا فإى هإذل
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الإإدعوى أمإإام المحكمإإة قبإإل أن تصإإدر حكمهإإا أم ال ؟ أمإإا إذا كإإان ال إرأى أنهإإا غيإإر محإإددة القيمإإة فإإإن الإإدوائر
االستئنافية بالمحاكم االقتصادية هى التى ستختو بنظرها مباشرة .
ويثإار الخإإالف السإإابق عنإد الحإإديد علإإى وسإائل الطعإإن علإإى حكإم شإإهر اإلفإإالس  ،فهإل التقاضإإى فإإى القإإانون
المصإرى فإى موضإوع اإلفإالس يإتم علإى درجإة واحإدة أم علإى درجتإين ؟ ولسإوء الحإظ فلكإل مإن الإرأيين مؤيإإدين
ومعارضإإين س إواء فإإى أحكإإام القضإإاء أو فإإى الفقإإه  ،فمحكمإإة الإإنق

نفسإإها تإإرددت بإإين ال إرأيين  ،ولكإإل رأى

منهمإإا وجاهتإإه  ،لإإذا يج إب علإإى المشإإرع حسإإم هإإذا الموضإإوع درءا للخإإالف المشإإار إليإإه  ،ونقتإإرل علإإى المشإإرع
اعإإادة النظإإر فإإى موضإإوع االختصإإاو أمإإام المحإإاكم االقتصإإادية بصإإفة عامإإة بحيإإد تخإإتو الإإدوائر االبتدائيإإة
بالنظر فى منازعإات اإلفإالس علإى أن يإتم الطعإن علإى األحكإام التإى تصإدرها أمإام الإدوائر االسإتئنافية  ،وعلإى
أن تختو محكمة النق

بالنظر فى الطعون على المسائل القانونية وفقا للقواعد العامة فى اختصاصها .

ومإن جهإة ثانيإة نظمإت عإدة قإوانين خاصإة بعإ

مسإإائل اإلفإالس فإى نطاقهإا علإى نحإو محإاير لمإا هإو عليإإه -79

الحال فى القواعد العامة الواردة فى قانون التجارة  ،فعلى سبيل المثال تنو المادة  22من قانون اإليإداع والقيإد
المركإإزى لإإألوراق الماليإإة الصإإادر بالقإإانون رقإإم  93لسإإنة  2111علإإى أنإإه "عنإإد إفإإالس أحإإد أعضإإاء اإليإإداع
المركإإزى تقإإوم الشإإركة بإتمإإام المقاصإإة والتسإإوية للعمليإإات التإإى كإإان هإإذا العضإإو طرفإإا فيهإإا قبإإل الحكإإم بشإإهر
إفالسه وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة  ،ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلإك العمليإات أو بعضإها مإن تلقإاء
نفسها أو بنإاء علإى طلإب أمإين تفليسإة العضإو المفلإس إذا تبإين إجراؤهإا بسإوء نيإة"  ،وكمإا هإو واضإح فإإن هإذا
النو يتضمن خروجا على القواعد العامة فى قانون التجارة خاصة قواعد عدم نفاذ تصإرفات المفلإس وجوبيإا أو
جوازيإإا فإإى حإإق جماعإإة الإإدائنين خإإالل فتإرة الريبإإة  ،فضإإال عإإن أنهإإا تعطإإى الهيئإإة العامإإة للرقابإإة الماليإإة سإإلطة
إبطال تصرف مإا أبرمإه العضإو المفلإس فإى فتإرة الريبإة  ،مإع أن هإذا االبطإال مإن اختصإاو محكمإة االفإالس
وفقا للقواعد العامة .
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نخلو مما تقدم إلى أن األحكام المنظمة لإلفالس فى قانون التجارة المصرى لم تصل بعد إلى نقطة التوازن -81
التى توفق بين مختلف المصالح التى يتعين التوفيق بينها إستهداء بما عليه الحال فى النظم القانونية الحديثة ،
فالمشرع المصرى لم يدرك بعد تمام اإلدراك أن النظام القانونى الحاكم لإلفالس ال يعدو أن يكون جزءا من
استراتيجية متكاملة لتهيئة وتحسين بيئة ومناإ ممارسة األنشطة التجارية واإلستثمارية فى الدولة  ،فاإلفالس
بحسبانه وسيلة للخروج من اإلستثمار يجب أن ينظر إليه على أنه آلية مكملة ومحفزة لنماء اإلستثمارات وليس
العكس .
وفيما يلي نماذج لبع

اإلصالحات التى أدخلها المشرع فى أو ولى قانون التجارة الجديد لتحسين البيئة

-81

القانونية لنظام اإلفالس فى مصر والصلح الواقى منه فى مصر .
وضع المشرع في قانون التجارة الجديد رقم  17لسنة  1999قيدا جديدا لم يكن موجودا في قانون

أ-

التجارة القديم الصادر عام 1883حيد اشترط لقبول دعوى اإلفالس أن يكون التاجر المراد شهر
إفالسه من التجار الملزمين بإمساك الدفاتر التجارية  ،ووفقا للمادة  21من قانون التجارة الجديد يلتزم
كل تاجر يجاوز رأسماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة
تجارته وبمفهوم المخالفة ال تسري أحكام اإلفالس علي أرباب الحرف الصحيرة التي ال تتعدي المبلإ
المشار إليه أعالل  ،وفى هذا الخصوو نوصى بزيادة قيمة المبلإ المشار إليه فى هذل المادة على ما
سنوضحه تفصيال أدنال .
اتجه المشرع في قانون التجارة الجديد إلي التخفيف من حدة اشتراط اختصام النيابة العامة في دعاوي ب-
اإلفالس والتي كانت سارية في ظل قانون التجارة القديم وأكتفى بإخطار النيابة العامة بطلب شهر
اإلفالس دون اختصامها في الدعوى  ،وبالتالي ال يحول حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة
من صدور حكم إفالس في الدعوى ومع ذلك فاألمر مختلف في حالة إقامة الدعوى من النيابة العامة
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– بناء علي طلبها – فإنه يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة بصفتها ممثلة االدعاء
في الدعوى  ،ومن ثم يجب على المحكمة في حالة عدم حضور النيابة العامة لجلسة المحاكمة وعدم
جاهزية الدعوى للحكم فيها أن تقضي بشطب الدعوى وفقا للحكم الوارد في المادة  82من قانون
المرافعات.
لم يأخذ المشرع في قانون التجارة الجديد بما كان يطلق عليه (اإلفالس الفعلي) كأثر من آثار التوقف

ج-

عن الدفع طبقا للتفسير الحرفى للحكم الوارد في المادة  212من قانون التجارة القديم  ،فقانون التجارة
الجديد لم يعد يعترف بفكرة اإلفالس القعلى .
على الرغم من أن قانون التجارة الجديد ال يجيز طلب شهر إفالس التاجر المتوقف عن سداد دين مدني

د-

إال أنه اجاز أن ينضم الدائن بدين مدني إلى المدعيين بديون تجارية في دعوى شهر اإلفالس مع
التأكيد علي أن سداد التاجر لديونه التجارية قبل الفصل في دعوى اإلفالس يمنع المحكمة من اتصدار
حكم شهر اإلفالس رغم بقاء الديون المدنية غير مسددل .
أفرد المشرع في قانون التجارة استثناء علي قاعدة شهر إفالس التاجر المتوقف عن دفع ديونه الحالة

ه-

اآلداء حيد لم يجز طلب شهر إفالس التاجر المتوقف عن سداد حقوق للدولة مثل الحرامات الجنائية
أو ال ضرائب أو الرسوم أو التأمينات االجتماعية ويرجع هذا االستثناء إلي حرو المشرع على تشجيع
االئتمان القائم عليه العمل التجاري من عدة وجول أهمها إمكانية استمرار التاجر في نشاطه التجاري إذا
كان موفقا في الوفاء بالتزاماته التجارية رغم توقفه عن دفع ديون خاصة بالدولة وذلك لما للدولة من
سلطة في استيفاء ديونها بوسائل أخرى بعيدل عن شهر اإلفالس  ،ومع ذلك إذا تم شهر افالس التاجر
بناء على طلب دائنين آخري ن فإن الدولة تتدخل فى التفليسة عند توزيع أموالها ويكون لها حق أولوية
بالنظر لما لها من امتياز مقرر بحكم القانون خالل السنتين السابقتين على صدور حكم اإلفالس .
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أجاز المشرع – علي سبيل االستثناء – رفع دعوى شهر إفالس لتوقف التاجر عن سداد ديون لم يحل

و-

أجلها إذا تحققت شروط معينة منها إذا لم يكن للتاجر موطن ثابت ومعلوم في مصر أو إذا آلذ بالفرار
وأغلق متجرل أو شرع في تصفية مشروعه التجاري أو قام بتصرفات ضارل بدائنيه علي أن يثبت الدائن
رافع الدعوى بدين آجل أن التاجر توقف أيضا عن سداد ديونه التجارية الحالة .
نظم المشرع المصري قواعد الصلح الواقي من اإلفالس في الباب التاسع (المواد من  722إلي )767

ز-

وذلك كوسيلة من الوسائل التي يمكن للتا جر بواسطتها تفادي الحكم بشهر إفالسه وذلك في محاولة من
المشرع لألخذ بيد التاجر حسن النية الذى يثبت أن توقفه عن الدفع وارتباك أعماله المالية راجع إلي
ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن مقص ار أو متعمدا اإلضرار بدائنيه  ،وقد اشترط المشرع ضرورة
توافر عدة شروط لال ستفادة من الصلح الواقي من اإلفالس منها أن يكون التاجر ممن يخضعون لنظام
شهر اإلفالس  ،وأن يكون قد زاول تجارته بصفة مستمرة مدة سنتين سابقتين علي طلب الصلح الواقي
من اإلفالس  ،وأن اضطراب أعماله التجارية جاء بسبب ظروف خارجة عن إرادته  ،وتقدمه بطلب
الصلح الواقي من اإلفالس خالل خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع .
علي أنه يجوز في حالة وفاة التاجر أن يتقدم بهذا الطلب ورثته خالل ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة ،
وللمحكمة أن تفصل في الطلب وفق مقتضيات المصلحة المشتركة للمدين والدائنين  ،ولها أن تأمر
باتخاذ بع

التدابير للمحافظة علي أموال التاجر  ،على أنه يجب علي المحكمة رف

طلب الصلح

الواقي من اإلفالس إذا صدر حكم مخل بالشرف واألمانة علي التاجر أو ثبت أنه اعتزال التجارة  ،وفي
حالة الموافقة علي طلب الصلح يجب علي المحكمة أن تندب أحد قضاتها لألشراف علي إجراءاته
وتعيين أمين له  ،كما يجوز لها أن تطلب من التاجر إيداع أمانة نقدية لمواجهة مصاريف إجراءات
الصلح  ،ويجوز لها إلحاء قرار قبول الصلح إذا لم يلتزم التاجر بسداد األمانة المشار إليها أعالل.
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بالنسبة لطرق الطعن علي حكم شهر اإلفالس فقد راعى المشرع في قانون التجارة الجديد قواعد الحياب

ل-

والحضور الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأراد أن تكون قواعد الطعن في حكم اإلفالس
متسقة ومتماشية مع ما هو متبع فى قانون المرافعات  ،فاستبدل بقواعد المعارضة التي كان ينو
عليها قانون التجارة القديم وسيلة جديدة أطلق عليها "اعت ار

الحير صاحب المصلحة" (مثل أى

شخو متضامن مع المفلس أو أحد شركائه أو كفالئه أو الدائن الذى سبق له ان استوفى دينه) ،
ويهدف هذا االعت ار

إلي إلحاء حكم شهر اإلفالس ويشترط لقبول هذا االعت ار

أال يكون المعتر

طرفا في دعوى اإلفالس ،وتختو المحكمة التي أصدرت حكم اإلفالس بنظر هذا االعت ار
يكن قد طعن على حكم االفالس باالستئناف أو النق

إذا لم

حسب األحوال ،فإذا كان قد طعن عليه فإن

محكمة الطعن هى التى ستختو بنظر االعت ار

.

()26

تبنى المشرع في المادة  268من قانون التجارة الجديد صراحة الرأى الذى استقر عليه العرف القضائى

ط-

في قانون التجارة القديم من أن سداد التاجر المرفوع ضدل دعوى اإلفالس ديون كافة دائنيه أثناء نظر
الدعوى أمام محكمة أول أو ثاني درجة أو حتى بعد صدور حكم اإلفالس طالما لم يحز الحكم قوة
الشئ المقضى به يبيح للمحكمة إلحاء حكم شهر إفالسه النتفاء علة الحكم بعد استيفاء كل دائن لحقه .
أجاز المشرع للتاجر الذي حكم عليه بشهر إفالسه أن يتقدم إلي قاضي التفليسة بطلب صرف إعانة

ى-

ليحدد له جزءاً من أموال التفليسة ينفق منها على نفسه وأسرته لتصريف شؤون حياته اليومية مراعاة
لالعتبارات اإلنسانية  ،وهذا النو لم يتطرق له قانون التجارة القديم  ،كما أجاز قانون التجارة الجديد
للتاجر المفلس – استثناء علي قاعدة عدم اكتمال أهلية التقاضي لديه – أن يقيم بنفسه دعاوى متصلة
بشخصه ما دامت هذل الحقوق بعيدل عن أحواله المالية .

)

26

) – فى تفصيل ذل راجع د .سالمة فارس عرب – مبادئ االفالس ص . 132
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الفصل الثالث :استعراض التجارب ومحاوالت اإلصالح التطويرية ولى المستوى الدولى

بذلت على مدار أكثر من قرن عدة محاوالت من أجل إصالل منظومة اإلفالس على المستوى الدولى لوضع -82
نموذج يحتذى به عند إعداد كل دولة لقواعد اإلفالس فيها وللمساهمة فى توحيد القواعد القانونية الواجبة
التطبيق فى مجال اإلفالس على المستوى الدولى  ،ويعد البنك الدولي أحد أهم المؤسسات الدولية التي تتبنى
إجراء إصالحات على مناإ وبيئة األعمال فى دول العالم المختلفة على نحو يضمن توفير أنسب السبل
النتقال رؤوس األموال واإلستثمارات عبر الحدود الدولية  ،ويصدر البنك الدولى تقري ار سنويا عن ممارسة
أنشطة األعمال فى دول العالم المختلفة يوضح فيه ترتيب دول العالم المختلفة فى دعم بيئة األعمال وبيان أيها
أكثر محاباة لمناإ اإلستثمار اعتمادا على متوسط ما تحصل عليه كل دولة من درجات فى عشرة مؤشرات
عدها خبراء البنك الدولى مقياسا لتنشيط وتبسيط مناإ االستثمار .
ومن بين هذل المؤشرات "مؤشر تسوية حاالت اإلعسار واإلفالس" فى كل دولة من دول العالم (الخروج من

-83

اإلستثمار)  ،وتجدر اإلشارة الى أن مصر حازت فى عام  2113على ترتيب متأخر للحاية (المرتبة رقم
 146من بين  189دولة) فى موضوع مدى نجاعة النظام القانونى فيها فى شأن دعم تسوية حاالت اإلعسار
واإلفالس  ،وكما هو واضح فإن هذا الترتيب يعكس هشاشة الثقة فى النظام القانونى المصرى لتسوية حاالت
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اإلعسار واإلفالس من حيد طول المدة التى تستحرقها تسوية حاالت اإلفالس أو مقدار العائد على كل دوالر
مدين يمكن سدادل من عائدات التفليسة أو تكلفة إجراءات إنهاء التفليسة من الناحيتين الرسمية والواقعية على
النحو الذى أشرنا إليه فى موضوع سابق من هذا التقرير.27
وقد أوضح خبراء البنك الدولي فى أكثر من مناسبة أنه يتعين على الدول الراغبة في إصالل نظامها

-84

االقتصادى أن تعمل على إصالل نظام اإلفالس لديها وتيسير قواعد الخروج من اإلستثمار  ،فإصالل هذا
النظام يساهم فى معاونة التجار أو الشركات المتعثرة للخروج من عثراتها  ،فضال عن أنه يؤمن للدائنين
الحصول على أكبر قدر من حقوقهم وفى ذلك تدعيما للثقة واالئتمان  ،ومن جهة أخرى فإن لهذا اإلصالل
فوائد عدة غير مباشرة السيما فى تدعيم أثار مبد أ التوقع المشروع للدائنين بمناسبة تحديدهم لقدر المخاطر
التى تحيط بمدينهم وهم فى طور التعثر السيما إذا أرادوا مؤزارتهم ومحاولة إقالتهم من عثراتهم  ،وتجدر
اإلشارة إلى أن بع

الدول التى استجابت لتوصيات البنك الدولى فى هذا الشأن صادفت بع

النجاحات فى

تحسين ترتيبها على مؤشر ممارسة األعمال الدولية سالف اإلشارة إليه السيما فيما يخو -:
أ-

إعادة تأهيل الشركات التجارية المتعثرة اوادماجها مرة أخرى فى القطاع االقتصادى التى كانت تعمل به.

ب-

توفير إجراءات موحدة وعادلة وسريعة لسداد أكبر قدر من ديون التفليسة المستحقة لجماعة دائنيها .

ج-

ضمان توفير المعلومات للدائنين حتى يتسنى لهم إتخاذ القرار المالئم بشأن مساندة التاجر أو الشركة
التى فى طور اإلفالس أو االستمرار فى إجراءات إفالسها وتوزيع أموالها بينهم بالنسبة والتناسب .

ويمكن أن نشير فى هذا الخصوو إلى اإلصالحات التى ادخلت على نظام اإلفالس فى عدة دول افريقية -82
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit desبواسطة الجهود التى بذلتها منظمة
" والتى تضم حتى اآلن  17دولة هي (بوركينا فاسو –  OHADAوالتى يرمز لها اختصا ار بأسم "Affaires
27

راجع الربط االلكترونى التالى . "http://arabic.doingbusiness.org/rankings
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-  الجابون-  بنين-  كوت ديفوار (ساحل العاج) – جمهورية أفريقيا الوسطى-  جزر القمر- الكاميرون
–  مالي-  السنحال – تشاد – توغو-  جمهورية الكونحو الديمقراطية-  غينيا االستوائية- غينيا بيساو – غينيا
 وتهدف هذل المنظمة إلى تسهيل التجارة واإلستثماروتحسين بيئة االعمال وضمان األمن، ) الكونحو- النيجر
 وبالتالى دفع عجلة التنمية، القانوني والقضائي فى األنشطة التجارية التى تنبسط فى أقاليم هذل الدول
 ولتحقيق ما تقدم عمدت، "االقتصادية وخلق سوق متكامل تجعل أفريقيا "قطباً للتنميةOHADA -: إلى
((أ) تكوين محكمة العدل المشتركة والتحكيمCCJA OHADA) لنقل الخبرة القضائية من دول العالم لتوحيد
. اتجاهات المحاكم الوطنية فى الدول األعضاء فى مجال قوانين األعمال
( (ب) إنشاء المدرسة العليا للقضاء اإلقليميERSUMA  فضال، ) بهدف تدريب المهنيين وتطوير مهاراتهم
)28(

. عن كون هذل المدرسة تشكل مركز أبحاد لقانون األعمال فى الدول األعضاء

( ) - Cette Organisation a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans
28

les Etats Parties. L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la
plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la
situation économique et aux rapports internationaux actuels. Très peu de réformes ont été entreprises
jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc. A cela s'ajoute
l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques
applicables. L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit
qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation
insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice.
Dans les États de la zone franc, les opérateurs économiques avaient coutume de dénoncer une situation qui
leur était préjudiciable et qui était caractérisée par :
 la coexistence de textes contradictoires;
 la lenteur des procédures;
 l'imprévisibilité des tribunaux;
 la corruption des systèmes judiciaires;
 les difficultés d'exécution des décisions.
Et il est indéniable que la balkanisation juridique et l'insécurité judiciaire constituaient une entrave réelle au
développement économique. L'harmonisation du droit économique et l'amélioration du fonctionnement des
systèmes judiciaires dans les Etats Parties étaient donc considérés comme nécessaires pour restaurer la
confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre les pays et développer un secteur privé performant,
condition sine qua non de la réussite des programmes de privatisation.
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وفى مجال قوانين اإلفالس وافقت الدول األعضاء على إصدار قانون موحد بشأن تنظيم اإلجراءات الجماعية -86
للتسوية القضائية وتصفية أموال المدين جماعيا  ،وقد صدر هذا القانون فى عام  ، 1998ودخل حيز التنفيذ
فى عام  ، 1999واوضحت المادتا ن األولى والثانية منه على أن هذا القانون ينطبق على كل من تتوافر فيه
صفة التاجر من األشخاو الطبيعية  ،وكذا على كافة األشخاو المعنوية طالما أنها مؤسسة وفقا ألشكال
القانون الخاو حتى ولو كانت أموالها أموال مملوكة للدولة أو ألحد هيئاتها العامة وذلك بهدف

D’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement
judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l’apurement collectif de
son passif.
وفى بولندا أدت اإلصالحات التى أدخلتها على قانونها إلى خف

الوقت الزمني الالزم إلشهار اإلفالس بنسبة -87

 % 22تقريبا وارتفاع معدل العائد المسترد لكل دوالر من األموال المقترضة الى نحو  ، %68كذلك الحال فى
بلحاريا حيد أدخلت مجموعة من التعديالت على قانون اإلفالس أدت إلى خف
لشهر اإلفالس وتقليل فرو استئناف أحكام اإلفالس وخف

المدة القانونية المطلوبة

المدة الزمنية المتاحة أمام الدائنين للتقدم بطلبات

للحصول على أموالهم بعد إشهار اإلفالس الى ثالثة شهور بدال من ستة شهور وخف

تكلفة قضايا اإلفالس
بأكثر من . % 21

La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation des droits et des pratiques du droit. Cette exigence
constitue pour des pays en développement une priorité pour créer les conditions favorables à l'instauration
d'un espace de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements,
car investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de
celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup de chance de susciter
l'attrait des investisseurs.
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وعلى الرغم مما تقدم نؤكد على أن اإلستعارة الحرفية لنظام قانونى لإلفالس ظهر صالحه فى دولة معينة أو -88
فى مجموعة دول أمر غير مفضل من حيث أصول الصياغة التشريعية وذلك الختالف الثقافات القانونية
واختالف البيئة واألبعاد االقتصادية واالجتماعية من مجتمع إلى مجتمع آخر (من دولة إلى دولة أخرى) حتى
ولو كانا يتفقان فى تبنيهما معا ذات النظام القانونى أو النظام االقتصادى (على سبيل المثال النظام القانونى
الالتينى أو االنجلو أمريكى  ،أو النظام االقتصادى الرأسمالى أو اإلشتراكى) .
وفى ذات االتجال تجدر اإلشارة إلى العديد من الندوات والمؤتمرات والمبادرات الدولية التي تم تنظيمها إلصالل -89
أنظمة اإلفالس في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا مثل تلك التى نظمها معهد حوكمة الشركات بالتعاون
) والبنك الدولي فقد أشير على سبيل المثال خالل المؤتمر OCEDمع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (
الذي عقد بدبي في عامى  2119و  2111الى أن العديد من الدول في الشرق األوسط وشمال افريقيا أدخلت
بع

اإلصالحات على أنظمة اإلعسار واإلفالس لديها نتيجة التحديات التي فرضتها األزمة المالية العالمية

فى نهاية عام  2118حيد بذل بع

المشرعي ن الجهد لتأمين استقرار أسواق المال والحد من االنعكاسات

السلبية لألزمة المالية على اقتصاديات هذل الدول فى ضوء إرتفاع عدد حاالت اإلفالس التى صاحبت هذل
األزمة  ،فضال عن رغبة بع

الدول فى مناقشة كيفية التعامل مع المعامالت المالية االسالمية في حالة
افالس أحد طرفيها وذلك لتوفير الشفافية والوضول لألسواق .
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الفصل الرابع :تحليل نتاهج استطالع الرأى
يتضمن الملحق رقم " "1المرفق بهذا التقرير بيان مجمع بنتيجة االستبيان الذى أجرينال بالتعاون مع عدد من -91
الخبراء فى مجال اإلفالس أو الذين تتصل قواعدل بمجال عملهم أو اهتمامهم فى المجتمع المدنى  ،وقد اشترك
فى اإلجابة على هذا االستبيان أكثر من  61متخصو فى موضوع اإلفالس والموضوعات المرتبطة به  ،وقد
تالحظ من تحليالت االستبيان ما يلى -:
 أن أغلبية المستطلع رأيهم من الذكور (نسبة  ، (%91ونجد تبرير هذا األمر فى أن الرجال يهيمنون علىأغلب المهن التى تتصل بموضوع اإلفالس ( القضاة والمحامون وأساتذة القانون وحتى رجال االعمال
والعاملين بمنظمات المجتمع المدنى) .
 أن نسبة  % 68من المستطلع رأيهم ينتمون للقطاع الخاو  ،وأن نسبة  % 22منهم ينتمون للقطاعالحكومى .
 أن نسبة  % 66من االشخاو المستطلع رأيهم في المرحلة العمرية التى من  42الى  24سنة  ،وأن نسبة % 24منهم أكبر من  22سنة  ،وأن نسبة  %11منهم في المرحلة العمرية من  32الى  42سنة .
 أن نسبة  %79من المستطلع رأيهم حاصلون على مؤهل جامعي  ،وأن نسبة  %13حاصلون علىالماجستير  ،وأن نسبة  %2حاصلون على درجة الدكتورال .
 يمثل موضوع اإلفالس أهمية بالنسبة لنسبة  % 98من االشخاو المستطلع رأيهم .تعليقا ولى تحليل االجابات ولى بعض اسهلة االستبيان نود اإلشارة إلى ما يلى -34 -:
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 .91.1ترى نسبة  % 27من المستطلع رأيهم أال يكون للمحكمة أى دور في إنقاذ اواعادة تنظيم المؤسسات
التجارية والشركات المتعثرة  ،فى حين يرى نسبة  % 43ترى إعطاء المحكمة دور في هذا
الخصوو .
تعليق  -:يبدو أن الحالبية اعتمدوا هذا االتجال ايمانا منهم بأن قاضى اإلفالس قا

مدنى يلتزم بمبدأ الحياد (حياد

القاضى المدنى) الذى يلزم المحكمة بعدم التدخل لتوجيه الدعوى لصالح أحد أطرافها  ،لكننا نعتقد فى صحة
رأى األقلية الذى يوجب أن يكون لمحكمة اإلفالس دور فى تقييم الدعوى التى تنظرها ومراعاة االبعاد
االقتصادية واالجتماعية التى قد تترتب على الحكم بشهر اإلفالس قبل صدورل من باب أن درء الضرر مقدم
على جلب المنفعة  ،مع منح محكمة اإلفالس السلطة فى تعيين مفو

مؤقت لمدة ستة شهور مثال إلدارة

أموال المشروع التجارى المتعثر بدال من التسرع بالحكم فى شهر إفالسه.
 .91.2ترى نسبة  % 96من المستطلع رأيهم عدم فعالية إجراءات الصلح الواقي من اإلفالس الواردة في
قانون التجارة الحالي .
تعليق  -:نعتقد أن سبب زيادة هذل النسبة مردل غياب ثقافة أن الصلح الواقى من اإلفالس قد يكون هو األسلوب
األم ثل لتفادى اإلفالس بما يرتبه من أثار  ،ونأمل من المشرع المصرى أن ييسر إجراءات الصلح الواقى من
اإلفالس  ،فضال عن ضرورة اإلهتمام بتعريف مجتمع التجار ورجال األعمال بثقافة الصلح الواقى من
اإلفالس وأهميته فى إنقاد المشروعات المتعثرة .
 .91.3ترى نسبة  % 81من المستطلع رأيهم  -فيما يخو مراعاة عدد العمال الذين تستعملهم الشركة
المتعثرة عند وضع شروط التقدم بطلب إلعادة تنظيم أو توفيق أوضاعها -عدم الحاجة الى أخذ عدد
عمال الشركة في االعتبار ألنهم ليسوا بدائنين وأنه ال يمكن حل مشاكلهم على حساب حقوق الدائنين
 ،فضال عن أن القانون يقر لهم بحق امتياز على أموال التفليسة على قدر مرتباتهم فى الستة أشهر
األخيرة  ،وترى نسبة  %18من المستطلع رأيهم ضرورة مراعاة أوضاع العمال بوصفهم من طوائف
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المستضعفين ومن ثم إقرار ضمانات لهم عند التفكير فى وضع شروط جديدة إلعادة تنظيم
المشروعات المتعثرة .
تعليق  -:لكل من الرأيين وجاهته  ،فالرأي األول ينظر الى المسألة من زاوية اقتصادية تتمثل في حماية الدائنين
دون النظر الى أي اعتبارات أخرى  ،أما الرأى الثانى فله بع

التبريرات االجتماعية التى ال يجوز إهمالها
تماما .

 .91.4ترى نسبة  %49من االشخا

المستطلع رأيهم عدم التف رقة بين الدائنين العاديين والدائنين أصحاب

الحقوق المضمونة عند االشتراك فى التصويت على خطة إعادة التنظيم بمناسبة الصلح الواقى من
اإلفالس  ،فى حين ترى نسبة  % 49أيضا ضرورة أن يتم التصويت عليها من جانب الدائنين
العاديين فقط  ،وجاءت نفس النسب أيضا فيما يخو مدى جواز أن يشترك الدائنون الذين لم تحل
بعد آجال استحقاق ديونهم فى التصويت على خطة إعادة التنظيم
تعليق  -:نعتقد فى وجوب تأييد االتجال الذى اعتنقه المشرع المصرى بالسمال ألصحاب الديون األجلة بالتصويت
على خطة إعادة التنظيم ألن حقوقهم ستتأثر بقبول هذل الخطة .
 .91.2أظهر تحليل نتائج استطالع الرأي أن هناك إجماع على أن المدة التي تستحرقها دعاوى اإلفالس أمام
المحاكم طويلة جدا وأن اإلجراءات المتبعة فى هذا الخصوو طويلة ومعقدة وأنه يجب التدخل
لتيسير اإلجراءات ولوضع سقف زمنى للفصل فى دعاوى اإلفالس .
تعليق  -:نؤيد تماما هذل النتيجة
 .91.6يرى نسبة  % 61من المستطلع رأيهم وجوب تحديد بداية تاريخ التوقف عن الدفع من تاريخ رفع
دعوى اإلفالس وليس من تاريخ صدور حكم اإلفالس  ،ويبدو أن هؤالء يهدفون الى تالفى طول المدة
التى تستحرقها المحكمة المختصة فى نظر دعوى اإلفالس .
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تعليق  -:نعتقد فى أن هذا المعيار غير منضبط ويحاول حل مشكلة طول فترة التقاضى على حساب دعم الثقة
واالئتمان فى المعامالت التجارية التى تستلزم الحد من إطالة فترة الريبة .
 .91.7ترى نسبة  % 98من المستطلع رأيهم عدم كفاية نظام اتاحة المعلومات االئتمانية القائم حاليا في
مصر لتوفير المعطيات التي تسمح للدائنين باإلستعالم عن الوضع المالي لمدينهم قبل منحه
االئتمان ،ويرى البع

ضرورة االسراع بإنشاء نظام متكامل للمعلومات االئتمانية عن كافة التجار

والشركات وتوفير بع

اآلخر باإلشارة

المزايا لمن يشترك فى هذا النظام  ،فى حين يكتفى البع

المؤشرات االئتمانية للتجار

إلى وجوب تعديل نظام السجل التجاري القائم حاليا بحيد يتضمن بع
المقيدين به .

تعليق  -:نؤيد تماما رأي االغلبية
 .91.8ترى نسبة  % 98من األشخاو المستطلإ رأيهم أن القانون المصري يجب أن يتضمن نو صريح
يقرر مسؤولية األشخاو المسؤولين عن اإلدارة الفعلية (أعضاء مجلس إدارة الشركة – المديرين )
في حالة إفالس الشركة متى انخف

عائد التفليسة (معدل العائد على كل جنيه أو دوالر مدين) عن

نسبة محددة نتيجة سوء إدارتهم للشركة .
تعليق  -:نؤيد تماما هذل النتيجة  ،ونقترل أن تكون مدة سقوط هذل المسؤولية بالتقادم خمس سنوات سابقة على
صدور حكم اإلفالس .
 .91.9ترى غالبية المستطلع رأيهم أن دور منظمات المجتمع المدنى فى الدعوة الصالل قواعد اإلفالس ما
زال متدنيا وأنه يجب عليها أن تساهم بفاعلية فى الدعوة لهذا االصالل .
 -92يكاد يجمع أغلب األشخاو المستطلع رأيهم على وجوب تدخل المشرع المصرى لتعديل نظام اإلفالس السيما
فيما يخو الموضوعات التالية -:
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الفصل الخامس :المقترحات والتوصيات اإلصالحية
 -93بإستع ار

مزايا وعيوب نظام اإلفالس الواردة في قانون التجارة المصري رقم  17لسنة  1999على النحو

السالف تفصيله  ،وكذلك باستع ار

ما ورد في إستمارات إستطالع الرأي من اجابات للخبراء المستطلع رأيهم

 ،واستهداء بمبادئ وتوصيات البنك الدولي ولجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) وما عليه
الحال فى بع

التشريعات المقارنة يمكن اقترال العديد من التوصيات واألفكار االصالحية الالزمة لتطوير

نظام اإلفالس في القانون المصري وذلك على النحو التالي -:
 .93.1نوصى بوضع قانون ينظم إفالس الشركات واألشخاو المعنوية مستقال عن النظام القانونى الحاكم
إلفالس األشخاو الطبيعية  ،وذلك بالنظر لخصوصية إفالس الشركات وتأثير إفالسها على عدة
مصالح جد يرة بالحماية منها مصلحة االقتصاد القومى ذاته فضال عن عدم امكان تطبيق اآلثار
الشخصية لحكم اإلفالس على االشخاو المعنوية .
 .93.2نوصى بإلحاء النو الذى يمنح النيابة العامة الحق فى طلب شهر إفالس التجار من تلقاء نفسها ،
ألن تدخلها قد يتم كوسيلة ضحط ضد التجار أو الشركات إلجبارها على السير فى إتجال معين
السيما فى األوقات التى يحدد فيها تأثير متبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ويكثر فيها
استخدام السياسة فى التأثير على األعمال .
 .93.3ضرورة إصالل وتقويم مؤسسة اإلفالس بمكوناتها الخمس المشار اليها فى هذا التقرير السيما تقويم
دور كل من قاضى التفليسة وأمين التفليسة  ،فمعظم االنتقادات التى توجه لنظام اإلفالس فى مصر
توجه إلى أسلوب عمل هذين الشخصين  ،فهذين الشخصين يرافقان التفليسة منذ افتتاحها إلى وقت
انتهائها  ،فال ريب فى أن القانون المنظم لإلفالس فى أى دولة ال يمكنه مهما اتقنت صناعته
إحداد ما يرجى منه من نتائج أو فوائد إال إذا روعى فى اختيار أمين التفليسة قدر من الشرف
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واألمانة والخبرة بإدارة االعمال  ،ومما يؤسف له أن القانون المصرى ال يزال به تقصي ار ملحوظا فى
هذا الصدد  ،لذلك نقترل إعادة تنظيم مهنة أمناء التفليسة مع تقرير بع

الضمانات التى تكفل

حسن أدائهم لمهمتهم على النحو الذى سنشير إليه فيما بعد .
 .93.4نعتقد فى وجوب تقليو اختصاصات قا

التفليسة عما هو عليه الحال اآلن ونقل بع

هذل

االختصاصات إلى محكمة اإلفالس السيما فى الحاالت التى يسمح فيها نظام اإلفالس بالطعن
على ق اررات قاضى التفليسة أمام محكمة اإلفالس  ،فالحالب أن تقبل المحكمة الطعون على الق اررات
التى يصدرها قاضى التفليسة  ،إذا لماذا المرور بأسلوب وضح من التطبيق الواقعى له أنه سينتهى
به المطاف إلى اإللحاء .
 .93.2كضمانة للتوفيق بين رول المبادرة التى يجب أن يتحلى بها أمين التفليسة فى إنجازل لمهمته فى
أسرع وقت وبأكثر الطرق مهنية وبين الموازنة بين حقوق المفلس اواستيفاء الدائنين لحقوقهم نوصى
المشرع بتقرير المسؤولية المدنية ألمين التفليسة فى الحاالت التى يثبت فيها عدم بذله لعناية الرجل
الحريو فى تأديته لمهمته  ،ونقترل أيضا مساءلته جنائيا إذا ثبت تقصيرل أو تدليسه أثناء تأديته
لمهمته على غرار المسؤولية الجنائية للمفلس المنصوو عليها فى قانون التجارة الحالى أو فى
قانون العقوبات الحالى .
 .93.6نوصى المشرع بنقل العقوبات الجنائية الخاصة باإلفالس بالتقصير أو اإلفالس بالتدليس
المنصوو عليها فى قانون العقوبات اوادراجها ضمن مواد العقوبات المنصوو عليها فى باب
اإلفالس فى قانون التجارة الحالى  ،وذلك لوحدة الموضوع داخل تشريع واحد لتسهيل تعريف مجتمع
األعمال بالجزاءات التى يمكن تطبيقها فى حالتى اإلفالس بالتقصير أو اإلفالس بالتدليس .
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 .93.7نقترل على المشرع تفوي

وزير التجارة أو وزير العدل بتنظيم مهنة أمناء التفليسة ووضع الشروط

الواجب توافرها فيمن يمتهن هذل المهنة كشرط للحصول على الترخيو بم ازوالتها ونقترل أن يكون
من بين هذل الشروط ما يلى -:
 إلزام أمين التفليسة بالتأمين ضد خطر األخطاء المهنية التى قد يرتكبها أثناء تأديته لمهمته  ،وأنيظل هذا التأمين ساريا لمدة عام على األقل بعد إنتهاء التفليسة .
 أن تتناسب قيمة وثيقة التأمين مع حجم التفليسة المعين لها . أن يجتاز الشخو الراغب فى الحصول على ترخيو لمزاولة مهنة أمين التفليسة إختبار يتضح منهإلمامه الواسع بالقواعد العامة للقانون وقواعد اإلفالس اواجراءاته وبالمعايير المحاسبية التى على
هديها يباشر مهمته .

()29

 نوصى المشرع بالسمال للشركات والمؤسسات المهنية (مكاتب محامال – مكاتب محاسبة) بالحصولعلى ترخيو لمزاولة مهنة أمناء التفليسة  ،حيد ال يشترط أن يكون أمين التفليسة شخصا طبيعيا .
 أن يكون أمين التفليسة أميناً وذو خبرة وقاد اًر على القيام بمهام أمين التفليسة وأال يكون قد سبقالحكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف واألمانة .
 أن يقيم فى دائرة المحكمة التى يعمل أمامها . يجب أن يؤدى أمين التفليسة اليمين أمام المحكمة التى يعمل أمامها . -ضرورة إعادة النظر فى قائمة أسماء أمناء التفليسة كل سنة .

) – تشترط بع

التشريعات أن يكون أمين التفليسة محاميا  ،وتجدر اإلشارة إلى أن الالئحة القضائية الصادرة بتاريخ  9يوليو  1939والتى كانت )

29

تطبقها المحاكم المختلطة فى مصر قبل إلحائها كانت تهتم أيما اهتمام باختيار االشخاو الذين يتولون إدارة التفليسة  ،حيد كانت تعهد إلى
الجمعية العمومية لمحكمة االستئناف المختلطة بمهمة تعيين وكالء الدائنين (أمناء التفليسة أو السنديك).

55 / 66

C:\Users\Assi\Documents\National-Report_Egypt.docx

وجدير باإلشارة أن قانون التجارة المصرى الحالى لم يتضمن شروطا تذكر فيمن يعين أمينا للتفليسة
سوى اشتراطه أال يكون زوجا أو صه ار أو قريبا للمفلس  ،وعليه يجوز أن يكون امين التفليسة من
الدائنين أو من غيرهم  ،وغالبا ما تختار المحاكم المصرية أمين التفليسة من غير الدائنين  ،وال يشترط
أن يكون أمين التفليسة مصريا  ،فيجوز أن يكون اجنبيا  ،وال يشترط أن يكون رجال  ،فيجوز للنساء
مزاولة مهنة أمناء التفليسة اوان كان العمل لم يجر على اسناد مهمة أمناء التفليسة للنساء  ،ولم يشترط
القانون المصرى فيمن يمتهن مهنة أمناء التفليسة شروطاً علمية معينة كحصوله على مؤهل عال على
سبيل المثال أو حصوله على درجة الماجستير فى القانون أو فى المحاسبة .

()30

 .93.8نقترل على المشرع الزام جماعة الدائنين باختيار وكيل عنهم من المتخصصين فى المسائل المالية
والمحاسبية لمراق بة عمل أمين التفليسة وذلك على غرار مراقب حسابات شركات المساهمة  ،فوجود
مثل هذا الشخو اوالزامه بتقدم تقرير دورى (ربع سنوى أو نصف سنوى) لجماعة الدائنين عن
أعمال التفليسة وأسلوب أمينها فى إدارتها وبيان مدى اتباعه (أمين التفليسة) ألحكام القانون
ومعايير المحاسبة ومعيار الشخو الحريو سواء فى تحصيل حقوقها أو تحويل أصولها إلى نقود
سائلة  ،كل ذلك من شأنه خلق إطار من الشفافية والوضول وتقليل الطعن على ق اررات أمين
التفليسة  ،فالتقا رير التى يعدها هذا الشخو ستدعم فكرة إتاحة المعلومات  ،وربما تفيد فى تعاون
جماعة الدائنين مع أمين التفليسة فى إقترال الحلول التى تيسر له إدارة التفليسة .
 .93.9نعتقد أنه يتعين على المشرع – عند تعديله لقواعد اإلفالس – أن يراعى مراجعة بع

النصوو

القانونية التى تتماس مع نظام اإلفالس السيما القوانين التى تنظم الضمانات والتأمينات العينية
) – وتجدر اإلشارة إلى أن أمين التفليسة ال يعتبر موظفا عموميا  ،ولكنه مع ذلك يعد مكلفا بتأدية خدمة عمومية ومن ثم تنطبق عليه اإلحكام )

30

المنصوو عليها فى قانون العقوبات بشأن الموظفين العمومين كأحكام الرشوة  ،اواذ ا اهين أمين التفليسة أثناء تادية وظيفته أو بسببها فإن الفاعل
يتعر

للعقوبات الواردة فى المواد من  133إلى  137من قانون العقوبات  ،اواذا اختلس أمين التفليسة ماال من أموال التفليسة اعتبر مرتكبا لجريمة
خيانة األمانة  ،ألنه وكيل والوكالة من عقود األمانة التى اشارت إليها المادة  341عقوبات .
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والشخصية (الرهن الرسمى على العقارات – الرهن الحيازى – اإلمتيازات – الرهن التجارى – رهن
المنقوالت ذات الطبيعة الخاصة – رهن األوراق المالية وحصو الشركاء) بحسبان أن التنفيذ على
األموال محل هذل الضمانات يؤثر على حسن إعمال نظام اإلفالس .
 .93.11نعتقد أنه يتعين على المشرع – عند تعديله لقواعد اإلفالس – أن يراعى مراجعة بع

النصوو

القانونية التى تتماس مع نظام اإلفالس فى قانون المرافعات المدنية والتجارية السيما تلك التى
تتعلق بإشكاالت التنفيذ وقواعد البيع الجبرى والحجوز التحفظية والحجوز التنفيذية والبيع بالمزاد
العلنى وقواعد الحياب والحضور أمام المحاكم وذلك لخلق التجانس اإلجرائى فيما بينها ودفعا ألى
يمكن أن يوجد فيهما  ،فتوحيد مثل هذل أو المقاربة بينها من شأنها تيسير إدارة التفليسة

تعار

ومن ثم تخفي

الوقت والجهد المبذولين إلنهائها .

 .93.11يجب تضمين القواعد المنظمة لإلفالس قواعد خاصة تنظم كيفية التعامل مع إفالس الشركات ذات
الطبيعة الخاصة بالنظر لنوعية األنشطة التى تمارسها كشركات التأمين والبنوك وشركات التمويل
العقارى وشركات التأجير التمويلى  ،أو بالنظر لكثرة عدد المساهمين فى رأسمالها (الشركات المقيدة
فى البورصة) فمثل هذل الشركات يتردد القضاة فى الحكم بشهر إفالسها مراعاة لطبيعتها وآثار ذلك
على االقتصاد القومى  ،وقد راينا كيف أن إفالس بع

البنوك االمريكية فى عام  2118أحدد

أزمة اقتصادية عالمية أثرت على كثير من دول العالم .
 .93.12نقترل ان تتكفل الحرف التجارية بإنشاء صندوق لضمان مخاطر تعثر التجار أو المشروعات
ال تجارية وتحديد شروط استحقاق الصرف منه لتفادى وصولهم إلى مرحلة اإلفالس  ،فمثل هذا الحل
سيساعد التجار على مواجهة األزمات التى قد تصادفهم وتدفعهم إلى التوقف عن سداد التزاماتهم
الحالة .
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 .93.13نوصى بإنشاء جهة إدارية متخصصة (أو شركة متخصصة) تكون مهمتها توفير المعلومات
االئتمانية عن التجار والشركات التجارية العاملة فى مصر كى يكون المتعاملون على بينة من
المركز المالى للتجار الذين يتعاملون معهم .
 .93.14نوصى برفع الحد األدنى لرأس المال المستثمر فى التجارة ليصبح خمسة مليون جنيه على األقل
بدال من عشرين الف جنيه كشرط لقبول دعوى اإلفالس  ،فمثل هذا التعديل سيخف

عدد دعاوى

اإلفالس التى يمكن نظرها أمام المحاكم  ،مع العمل فى نفس الوقت على إبتداع وسيلة قانونية
مخففة للتعامل مع توقف التجار الذين يقل رأسمالهم المستثمر فى التجارة عن خمسة ماليين جنيه
عن الدفع أثر اضطراب أحوالهم المالية .
.93.12نوصى المشرع باستثناء دعوى اإلفالس من المرور بمرحلة تحضير الدعوى ومحاوالت التوفيق بين
المتنازعين التى تتم حاليا فى المحاكم االقتصادية توفي ار للوقت والجهد ألن دعوى اإلفالس ليست
فى األصل دعوى خصومة يتنازع أطرافها على وجود حق الدائن من عدمه  ،وبالمناسبة نقترل
إعاد ة النظر فى المرحلة التمهيدية الخاصة بتحضير الدعوى فى المحاكم االقتصادية بصفة عامة
ألننا نعتقد فى أنها لم تأتى بأى مردود ايجابى وفقا لألهداف التى كانت متوقعة عند إقرارها .
 .93.16نقترل أن تتضمن قواعد اإلفالس نصا يحسم موقف مصر من موضوع اإلفالس عبر الحدود
(اإلفالس الدولي) بالنظر لما يثيرل من مشاكل تتعلق بتنازع القوانين من حيد المكان .
 .93.17نوصى المشرع المصرى باتخاذ موقف واضح بشأن تأثير اتفاق التحكيم المبرم بين طرفين على
قبول دعوى شهر إفالس المدين أمام المحاكم  ،السيما وأن دعاوى اإلفالس – بنو القانون –
يجوز فيها الصلح ومن ثم يجوز فيها ظاهريا التحكيم .
 .93.18لم يحسم المشرع المصرى رأيه صراحة بخصوو تبنيه لمبدأ إقليمية حكم اإلفالس أم تبنيه لمبدأ
عالمية حكم اإلفالس على الرغم من أن ظاهر تفسير نصوصه تشير إلى أنه يتبنى مبدأ االقليمية ،
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وبالتالى فال أثر لحكم اإلفالس الصادر فى مصر على أموال المفلس الموجودة فى الخارج كما ال
أثر لحكم اإلفالس الصادر فى الخارج على األموال الكائنة بمصر  ،ونوصى المشرع بتبنى مبدأ
اقليمية حكم اإلفالس صراحة ألن ذلك يسرع فى إنجاز أعمال التفليسة وال يسمح بتأثير القوانين
األجنبية (اإلجرائية والموضوعية) على سير أعمال التفليسة  ،فضال عن أن تدخل لحات مختلفة
وأنظمة قانونية مختلفة ومتباينة فى تفليسة واحدة من شأنه تعقيدها وعدم إنهائها  ،فتعدد التفليسات
بتعدد الدول أكثر يس ار وسهولة من فتح تفليسة واحدة فى أكثر من دولة .
 .93.19نوصى بإنشاء إدارة فى و ازرة العدل أو فى و ازرة التجارة تكون مهمتها إحصاء حاالت اإلفالس
اواتاحة المعلومات للكافة بشأنها  ،فاإلحصاءات تمكن المشرعين من الوقوف على حسن أو سوء
سير أنظمة وأحكام اإلفالس ومعرفة مواطن الضعف والنقو فيها  ،كذلك فأنها تعطى صورة
واضحة عن األوضاع االقتصادية العامة فى الدولة ودرجة تطورها وتكشف عن فروع وأصناف
التجارة التى تتعر

لإلفالس أكثر من غيرها  ،فضال عن أنها تنبئ عن مدى تمسك التجار

بمعايير األخالق فى تعامالتهم  ،كما أنها تزود الجهات اإلدارية بالدولة بالمعلومات الخاصة
برؤوس األموال التى تتعطل بسبب تأخر أعمال التصفية واإلفالس .
 .93.21نوصى المشرع المصرى بأن يقر صراحة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية لمديرى وأعضاء
مجلس إدارة الشركات التى تفلس بالتدليس أو التقصير أثناء ادائهم ،ونفترل أن تأتى حلول هذا
الموضوع فى قانون الشركات وليس فى أحكام اإلفالس .
 .93.21نوصى بإعادة هيكلة هيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم االقتصادية لزيادة فاعلية دورها على نحو
يمكن المتقاضين من التعاطى االيجابى أمامها أو إلحاء فكرتها أصال  ،ولن يتحقق ذلك إال إذا تم
تحديد اختصاصات حصرية لها على نحو يمكنها من أن تفصل فى كل الدفوع الشكلية المتعلقة
بالنزاع المثار أمامها على نحو با ت  ،والزامها بإعداد تقرير موضوعى بالرأى القانونى فى موضوع
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النزاع على غرار ما تفعله هيئة مفوضى الدولة فى مجلس الدولة المصرى  ،فبقاءها على حالها فى
الوضع الحالى يطيل إجراءات التقاضى وال يعود بأية فائدة على المتقاضين .
 .93.22نوصى بحصر الحاالت التى يسمح فيها للمحاكم االقتصادية باالستعانة بالخبراء  ،ألن الواقع
العملى يؤكد أن االستعانة بهم تتم فى مسائل ال تحتاج فيها المحكمة لرأى خبير فمثال ال يجوز
للمحكمة أن تطلب رأى خبير فى مسألة قانونية فى قانونها الوطنى  ،فالفر

أنها على دراية بكافة

الموضوعات القانونية التى يثيرها قانونها الوطنى باإلضافة إلى أنها تتلقى الدعم من المحامين الذين
يترافعون أمامها بإعتبار أنهم أصحاب مصلحة فى إثبات صحيح القانون .
 .93.23نقترل على المشرع اعادة النظر فى موضوع اختصاو المحاكم االقتصادية بصفة عامة بحيد
تختو الدوائر االبتدائية بها بالنظر فى منازعات اإلفالس بصفة عامة (اختصاو نوعى) على أن
يتم الطعن على األحكام التى تصدرها أمام الدوائر االستئنافية  ،وعلى أن تختو محكمة النق
بالنظر فى الطعون على المسائل القانونية وفقا للقواعد العامة فى اختصاصها  ،فتنظيم قواعد
االختصاو الوارد فى قانون المحاكم االقتصادية حاليا يتعار

مع أحكام الدستور التى توجب أن

يتم التقاضى على درجتين (ابتدائى ثم استئنافى) مع امكانية الطعن بالنق

فى حالة توافر أسبابه ،

فإذا تم تبنى هذل التوصية فإن ذلك سيقضى على الخالف الفقهى والقضائى الدائر حاليا حول
موضوع االختصاو القيمى لمحكمة اإلفالس .
.93.24نوصى بأن يكون لمحكمة اإلفالس دور فى تقييم ومراعاة االبعاد االقتصادية واالجتماعية التى قد
تترتب على الحكم بشهر اإلفالس (السيما إفالس الشركات والمشروعات) قبل صدورل من باب أن
درء الضرر مقدم على جلب المنفعة  ،مع منح محكمة اإلفالس السلطة فى تعيين مفو

مؤقت

لمدة ستة شهور مثال إلدارة أموال المشروع التجارى المتعثر بدال من التسرع بالحكم فى شهر إفالسه
.
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 .93.22نوصى المشرع بتيسير إجراءات الصلح الواقى من اإلفالس اوالزام و ازرة التجارة بإعداد برامج توعية
للتجار ومديرى الشركات للتعريف بثقافة الخروج من االستثمار فى الوقت المناسب  ،وأهمية ذلك
بالنسبة للتجار ولدائنيهم وللمجتمع ذاته  ،كما نقترل النظر فى إمكانية إضافة مقرر دراسى على
طلبة كليات الحقوق أو كليات التجارة اوادارة األعمال يتضمن التعريف بثقافة كيفية الدخول فى
االستثمار والوقت المناسب للخروج منه .
 .93.26نوصى بأن يتبنى المشرع المصرى صراحة الرأى الراجح فى الفقه والذى يجيز قبول دعوى اإلفالس
حتى ولو كان هناك دائن واحد فقط (حالة عدم تعدد الدائنين) الحتمالية أن يظهر دائنون جدد أثناء
مرحلة تحقيق الديون .
 .93.27نوصى المشرع بإعادة النظر فى وسائل الطعن على حكم اإلفالس اواعادة النظر فى كافة المسائل
اإلجرائ ية الواردة فى باب اإلفالس فى قانون التجارة لخلق التناسق بينها وبين القواعد اإلجرائية
المنصوو عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
 .93.28نوصى المشرع المصرى عند تعديله لقواعد االفالس باالهتمام جيدا بفكرة إعادة تنظيم المشروعات
التى فى مرحلة التعثر لما فى ذلك من أهمية فى تحسين بيئة مناإ األعمال استهداء بما عليه
الحال فى تشريعات بع

الدول اواستجابة لتوصيات المنظمات الدولية المهتمة بتوحيد قواعد

اإلفالس .

61 / 66

C:\Users\Assi\Documents\National-Report_Egypt.docx

C:\Users\Assi\Documents\National-Report_Egypt.docx

62 / 66

الخاتمة -:
 -94كمإإا هإإو واضإإح فإإإن هإإذا التقريإإر يتضإإمن إطاللإإة س إريعة علإإى نظإإام اإلفإإالس فإإى القإإانون المصإإرى مإإن خإإالل
عر

أهم ما به من مزايا وعيوب  ،وال نزعم أننا أعددنا حص ار لها ولكننا بذلنا بع

الجهد المتواضإع فإى هإذا

الخصوو على أمل أن نتمكن إن شاء ال مإن إعإداد مؤلإف متكامإل يشإرل قواعإد اإلفإالس ويتضإمن اقت ارحإات
بحلول ما به من مثالب  ،وكذا على أمل من أن يوفق ال المشإرع المصإرى نحإو إعإداد قإانون متميإز يخإو بإه
إفإإالس الشإإركات والمشإإروعات المتعث إرة علإإى نحإإو يكإإون الهإإدف األساسإإى فيإإه حمايإإة االقتصإإاد القإإومى ورعايإإة
حقوق الدائنين وعدم الضحط على المفلس لكسإرل  ،فهإدف نظإام اإلفإالس هإو التقإويم واإلقالإة مإن العثإرة ومإن ثإم
التهذيب واإلصالل  ،ففكرة عقاب المفلس يجب أن تنحسر فى أضيق الحدود الممكنة .
 -92ومإإن هإإذا المنطلإإق جإإاءت المبإإادرة التإإى تتبناهإإا مجموعإإة النيإإل لالستشإإارات القانونيإإة واإلسإإتثمارية بالتعإإاون مإإع
المركإإز العربإإى لتطإإوير حكإإم القإإانون والن ازهإإة فإإى لبنإإان لتطإإوير قواعإإد اإلفإإالس فإإى القإإانون المصإإرى بصإإفة
خاصة وتبسيط قواعد الخروج من اإلستثمار بصفة عامإة  ،وال مإراء فإى أن بإذل الجهإد إلصإالل نظإام اإلفإالس
يحتاج إلى تكاتف كثير من المهتمين بموضوعه بحيد يدلي كل مإنهم بإدلول فإى تعميإق الفكإر واسإتنها

الهمإم

كإإى نإإتمكن جميعإإا مإإن خلإإق حإوار مجتمعإإى هإإادف يأخإإذ فإإى اعتبإإارل كافإإة األشإإخاو والجهإإات التإإى تتصإإل أو
تتأثر بتطوير اواصالل نظام اإلفالس وقواعد الخروج من اإلستثمار .
 -96لإإذلك كانإإت دعوتنإإا لعإإدد كبيإإر مإإن المهتمإإين بهإإذا المجإإال ليسإإاهموا معإإا فإإى التفكيإإر المسإإتقبلى لتطإإوير نظإإام
اإلفإإالس وقواعإإد الخإإروج مإإن السإإوق بصإإفة عامإإة  ،وقإإد راينإإا مإإن بإإاب إشإإعال الفكإإر واسإإتنباط الهمإإم فإإى هإإذا
المجإإال أن نعإإد هإإذا التقريإإر عسإإى أن يكإإون ن إواة لعمإإل جإإاد يشإإترك فيإإه بع إ

المتخصصإإين لوضإإع تصإإور

إلصالل نظام اإلفالس فى مصر.
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ملحق رقم ""4
جدول مؤشرات كفاءة نظم اإلفالس في مصر مقارنة بمجمووة مختارة من دول العالم
معدل العاهد ولي الدوالر المدين

الدولة

الوقت (سنة)

( %من كل دوالر مدين)

التكلفة ( %من أصول
الشركة المدينة)

اليابان

% 92.4

نصف سنة

%4

المملكة المتحدة

% 82.8

سنة

%6

الواليات المتحدة األمريكية

% 68.2

 3سنوات

%8

كولومبيا

% 24.6

 3سنوات

%1

تونس

% 21.1

 1.3سنة

%8

إسرائيل

% 38

 4سنوات

% 23

الجزائر

% 37

 3.2سنة

%4

ماليزيا

% 3284

 2.3سنة

% 18

الصين

% 32.2

 2.4سنة

% 18

المحرب

% 34.8

 1.8سنة

% 18

جنوب إفريقيا

% 31.8

 2سنة

% 18
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المملكة العربية السعودية

% 31.7

 2.8سنة

% 18

األردن

% 26.7

 4.3سنة

%8

تركيا

% 22.7

 2.9سنة

%8

شيلي

% 19.3

 2.6سنة

% 18

مصر

% 18.4

 4.2سنة

% 18

الهند

% 12.2

 11سنوات

%8

إندونيسيا

% 11.6

 6سنوات

% 18

اإلمارات العربية المتحدة

% 4.7

 2.1سنة

% 38

الب ارزيل

% 1.2

 11سنة

%8

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

% 28.6

 3.8سنة

% 13

% 72.2

 1.6سنة

% 6.8

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

البيانات مبنية علي مسول ميدانية في الدولة المعنية وتعكس الوضع في يناير 2114
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الملحق رقم ""4
تطور إجمالي أحكام اإلفالس اإلبتداهية والنهاهية خالل الفترة ()4661 -4336
العام

األحكام اإلبتداهية

األحكام النهاهية

4336

44334

4333

4333

44343

4466

4333

33634

4344

4666

44344

4163

4664

3633

4344

4664

1333

4343

4663

3446

4433

4661

4644

343
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