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ملخص

من فائدة الشركة التجارية المتعثرة أن تمنح آجاال إضافية لتسدد ديونها المستحقة ،أو تحصل على
خصم من قيمة هذه الديون لتتمكن من استعادة نشاطها وحيويتها المالية في اقرب وقت و بالتالي
يستمر نشاطها.
وفي المقابل فان مصلحة الدائنين تقتضي استرجاع أموالهم كاملة وفي اقرب اآلجال.
لكن مصلحة االقتصاد الوطني تقتضي أن تبقى الشركات التجارية قائمة رغم عجزها المالي لضمان
تموينها للسوق الوطنية بالسلع المطلوبة ،وللمحافظة على مناصب عمالها .
من اجل هذه األسباب تبنت العديد من الدول إجراءات واليات من شانها إنقاذ الشركات التجارية
المتعثرة من التوقف عن الدفع ،لضمان استمرارية نشاطها.
فهل وضع المشرع الجزائري نظاما مماثال لوقاية الشركات التجارية من التوقف عن دفع ديونها ؟
وماهي آليات المراقبة و التدخل التي تبناها لحمايتها وضمان استمرارية نشاطها ؟
الكلمات الدالة :اإلفالس ،إعادة تنظيم ،قانون التجارة الجزائري ،وقف الدفع.
Abstract
A commercial company in difficulty resort to three options: the first one is to afford her a debt rescheduling or a debt
deduction in order to bring back its economic activity, the second is to get a discount from the value of the debt to be
able to restore its financial viability in the nearest time and thus continue its activity. On the other hand, the interest
of the national economy requires that business companies still stand up even with their budget deficit, so they still
provide merchandize to national market and finally they save job positions. For these reasons different countries have
adopted many legislative procedures and mechanisms to reorganizing and saving the business company in difficulty,
and to ensure the continuity of their activity. Thus, does the Algerian legislature adopt any mechanisms of control and
?intervention to ensure the continuity of the company in difficulties and avoid the cessation of payment
Keywords: Bankruptcy, Reorganization, The Commercial Company in Difficulty, The Algerian Commerce Code, The Cessation
of Payment.

بل و العمل على تطويرها للنهوض باالقتصاد الوطين ككل،
مقدمة
ومنه يقع على الدولة واجب إنقاذها مبجرد ظهور مؤشرات
تعترب الشركات التجارية حجر الزاوية يف االقتصاد الوطين تدل على تعثرها ماليا وتعرضها لصعوبات اقتصادية قد تؤدي
بغض النظر عن كونها عمومية ملك للدولة أو خاصة ،لذلك بها إىل التوقف عن دفع ديونها ويف احملصلة شهر إفالسها .
البد من محايتها و احلفاظ على استمرارية نشاطها االقتصادي،
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وبسبب ذلك أقرت العديد من التشريعات املقارنة كاملشرع
األمريكي صاحب السبق سن إجراءات تهدف إىل إعادة هيكلة
و تنظيم املؤسسات املتعثرة عن طريق الفصل احلادي عشر
 11من قانون اإلفالس الفدرالي الذي يسري على الدائنني
()1
املتعثرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو أشخاصا معنوية
و كذا املشرع الفرنسي و املغربي و التونسي آليات و تدابري حتول
دون وصول الشركة املدينة إىل مرحلة التوقف عن الدفع من
أهمها نظام اإلنذار املبكر وباإلضافة إىل تدخل هيئات رقابية
خارجية وصوال إىل إجراء تسوية ودية بني الشركة املدينة
وبني دائنيها من طرف القضاء .
فهل وضع املشرع اجلزائري نظاما مماثال يهدف للحفاظ على
الشركات التجارية املتعثرة من الوقوع يف فخ التوقف عن الدفع
؟ وما هي آليات الرقابة و التدخل اليت اعتمدها املشرع اجلزائري
إلنقاذ الشركات التجارية من التعثر املالي و االقتصادي ؟
لإلجابة على هذا اإلشكال نقرتح التطرق يف هذا املوضوع
لنظامني أساسيني وفق اخلطة اآلتية:
أوال  :نظام اإلنذار و الرقابة املعتمد للحفاظ على استمرار
الشركة التجارية .
أ  :آليات الرقابة واإلنذار الداخلية .
ب :آليات الرقابة اخلارجية .
ثانيا:نظام التسوية الودية لديون الشركة و الصلح الواقي من
اإلفالس .
أ  :التسوية الودية.
ب:الصلح الواقي من اإلفالس .
أوال :نظام اإلنذار و الرقابة املعتمد للحفاظ على استمرار
الشركة التجارية
وضع املشرع الفرنسي عدة ميكانيزمات تهدف حلماية و
إنقاذ الشركات املتعثرة ماليا و اقتصاديا بهدف مساعدتها و
مواكبتها للتغلب على الصعوبات املالية و بالتالي تاليف الوقوع
يف حالة التوقف عن الدفع  ،خاصة منذ صدور قانون  13جويلية
 1967املعدل لقانون التجارة الفرنسي ،الذي ختلى مبوجبه عن
نظرية اإلفالس التقليدية واجته إىل نظام إنقاذ الشركات
املتعثرة( )2والذي تكرس بصدور قانون  01مارس 1984اخلاص
بالوقاية من الصعوبات املالية للشركات التجارية ،ثم القانون
املؤرخ يف  25جانفي 1985اخلاص بالتسوية القضائية والتصفية
القضائية  ،و اللذان عدهلما املشرع الفرنسي مبوجب القانون
املؤرخ يف  10جوان  1994الذي ادخل مبوجبه تعديالت عميقة
ال زالت منصوص عليها يف الكتاب السادس من قانون التجارة
الفرنسي يف تعديله الصادر يف شهر سبتمرب سنة .)3( 2000
وقد سار املشرع املغربي و املشرع التونسي على نهج املشرع الفرنسي
يف وضع آليات الوقاية من اإلفالس ،اليت من أهمها نظام اإلنذار
املبكر سواء كان من داخل الشركة أو من خارجها ،باإلضافة
إىل إخطار احملكمة اليت هلا كافة الصالحيات الختاذ ما تراه
مناسبا من إجراءات إلنقاذ الشركة التجارية من الوصول إىل

حافة االنهيار املالي وبالتالي التوقف عن دفع ديونها.
أما املشرع اجلزائري فرغم انه أوجد بعض اآلليات اليت
تساعد على االطالع على الوضعية املالية للشركة التجارية
وبالنتيجة إطالق اإلنذار يف حالة وجود أي تهديد على صحتها
املالية ،غري انه مل حيدد طرق ومسارات إنقاذ الشركات
التجارية و االقتصادية اليت متر بصعوبات  ،أي أنه مل يسن
إجراءات وقائية ،و إمنا اكتفى بوضع تدابري عالجية يلجئ
إليها بعد توقف الشركة عن الدفع.
وتنقسم آليات اإلنذار واملراقبة هذه إىل إجراءات مراقبة و إنذار
داخلية وأخرى خارجية تأتي من خارج الشركة التجارية
وسوف نتطرق لكل نوع منهما يف مطلب خاص به كما يلي:
أ  :آليات الرقابة الداخلية (اإلنذار الداخلي)
حيث يصدر اإلنذار عن اهليئات الداخلية للشركة ،واليت
يكون هلا احلق يف الرقابة على طريقة تسيري الشركة و على
حساباتها ومنها:
 -1مسري الشركة
يقع قانونا على عاتق مسريي الشركات التجارية تقديم
تقارير دورية هليئات الرقابة يف الشركة ،كاجلمعية العامة
(للمصادقة) أو جملس املراقبة ،أو حملافظ احلسابات أو ملمثلي
العمال.
إذ تتضمن هذه التقارير اطالعهم على حسابات الشركة
وميزانيتها  ،وإجراء اجلرد وحساب االستغالل العام ،و بصفة
عامة كل املستندات و التقارير اليت هلا عالقة مبيزانية
وحسابات الشركة طبقا للمواد  584و  665و  675و  676من
القانون التجاري اجلزائري.
ومن جهة أخرى ألزم املشرع اجلزائري مسريي الشركة
التجارية بواجب إشهار البيانات القانونية اخلاصة بالشركة
على مستوى املركز الوطين للسجل التجاري طبقا للمادتني
 11و  12من القانون رقم  04/08املتعلق مبمارسة النشاطات
التجارية الصادر بتاريخ  14آوت  )4( 2004وذلك من اجل إعالم
الغري بالوضعية املالية و االجتماعية للشركة .
إذ تتضمن هذه البيانات على وجه اخلصوص حمتوى األعمال
التأسيسية للشركة و التحويالت و التعديالت و كذا العمليات
اليت متس رأمسال الشركة و الرهون احليازية و إجيار التسيري
احلر و بيع القاعدة التجارية وكل حسابات الشركة على
العموم مبا فيها اإلعالن الضرييب و اإلشعارات املالية .
و ذلك حتت طائلة املتابعة اجلزائية اليت تطال مسري الشركة
 يف حالة عدم شهر هذه البيانات  -املقررة مبوجب املادة  35مننفس القانون اليت نصت على عقوبة بغرامة مالية ترتاوح بني
 30000و  300000دج .
 :2املراقب املالي (حمافظ احلسابات )
يتوجب على الشركات ذات املسؤولية احملدودة أن تعني مراقب
حسابات ( )5يقوم بالتحقيق يف حساباتها و التصديق عليها طبقا
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للمادة  10مكرر ق ت ج ،و يلزم حمافظ احلسابات بإجراء
فحص حملاسبة الشركة التجارية ووضعها املالي ،ويرفع
بذلك تقاريره للجمعية العامة للشركاء الطالعهم بكل
املخالفات اليت تعانيه الشركة وينذرهم باألخطار اليت تهددها
طبقا للمادة  584ق ت ج .
و نفس األمر ينطبق على الشركة ذات املسؤولية احملدودة ذات
الشخص الوحيد.
 أما بالنسبة لشركة املساهمة فان تعيني مندوب احلساباتفيعد أمرا إجباريا تلزم به اجلمعية العامة العادية للمساهمني
 ،ويف حالة عدم قيامها بتعيينه  ،فيعني مندوب احلسابات
مبوجب أمر من رئيس احملكمة املختصة  ،طبقا للمادة 715
مكرر  4ق ت ج ،حيث يعني مندوبا للحسابات أو أكثر ملدة
ثالث سنوات خيتارون من بني املهنيني املسجلني على جدول
املصف الوطين.
ومن أبرز املهام املنوطة مبندوب احلسابات يف التحقيق يف الدفاتر
و األوراق املالية للشركة ومراقبة انتظام حساباتها و صحتها،
كما يدققون يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس
اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلال و يف الوثائق املرسلة
إىل املساهمني حول الوضعية املالية للشركة وحساباتها.
كم يقوم مندوب احلسابات برفع التقارير واملالحظات حول
كل الوقائع اليت من شأنها أن تعرقل استمرارية استغالل
ونشاط الشركة إىل مسريي شركة املساهمة (سواء كان
رئيس جملس اإلدارة ،أو جملس املديرين) ،اللذين جيب
عليهم أن جييبوا على كل مالحظات واستفسارات حمافظ
احلسابات ،ويف حالة عدم الرد يطلب حمافظ احلسابات من
مسريي الشركة استدعاء جملس اإلدارة ،أو جملس املراقبة
حسب احلال للتداول يف الوقائع واملالحظات.
ويف حالة عدم احرتام هذه األحكام جيوز ملندوب احلساباتإذا الحظ استمرار املخالفات والوقائع املعرقلة أن يقدم تقريرا
خاصا عنها ألقرب مجعية عامة عادية أو غري عادية تعقد.
ويف حالة االستعجال يقوم حمافظ احلسابات باستدعائها
بنفسه لالنعقاد لطرح عليها هذه اإلشكاالت خاصة إذا كان
من شأنها أن تؤدي بالشركة إىل التوقف عن الدفع طبقا
للمادة  715مكرر  11ق.ت.ج.
كما أوجبت املادة  715مكرر  13ق.ت.ج ،على حمافظ احلساباتأن يقوم بإبالغ أقرب مجعية عامة عن كل املخالفات واألخطاء
اليت الحظها أثناء أداء مهامه ،ويطلع عالوة على ذلك وكيل
اجلمهورية عن كل األفعال اجلنحية اليت اطلع عليها.
ويبقى مندوب احلسابات طبقا للمادة  715مكرر  14ق ت جمسؤوال جتاه الشركة و اجتاه الغري عن األخطاء و الالمباالة
اليت يرتكبها أثناء ممارسة وظائفهم  ،خاصة إذا أهمل واجباته
و تقاعس عن إنذار مجعية املساهمني بالوضعية املالية الصعبة
اليت متر بها الشركة .
أما بالنسبة لشركات األشخاص فتجدر اإلشارة هنا أن162

القانون التجاري اجلزائري مل يلزمها بتعيني مراقبني أو
حمافظي حسابات.
وقد نص املشرع املغربي يف باب الوقاية الداخلية من الصعوباتمبوجب املادة  546من مدونة التجارة على أنه يتوجب على
مراقب احلسابات إن وجد أن يبلغ رئيس املقاولة (الشركة)
الوقائع اليت من شأنها اإلخالل باستمرارية استغالهلا خالل
 08أيام من اكتشافه مبوجب رسالة مضمنة بإشعار بالوصول
يدعوه فيها إىل تصحيح ذلك االختالل.
وأضاف أنه يف حالة عدم استجابة مسري الشركة لذلك خالل
 15يوما من توصله بالتبليغ  ،أن يقوم مراقب احلسابات برفع
األمر جمللس اإلدارة أو جملس املراقبة للتداول ،فإن مل يتوصلوا
إىل نتيجة مفيدة يقوم مندوب احلسابات برفع تقرير بهذه
االختالالت إىل اجلمعية العامة املقبلة
أما يف حامل عدم تداول اجلمعية العامة يف املوضوع واستمرت
االختالالت يتم إخبار رئيس احملكمة املختصة بذلك أما من
طرف مراقب احلسابات أو مسري الشركة طبقا للمادة 547
من نفس القانون.
وقد اقتبس كال املشرعني اجلزائري واملغربي أحكام اإلنذار الذي
يطلقه مراقب احلسابات من التشريع الفرنسي ،خاصة املواد 234
مكرر  1إىل  234مكرر  07من قانون التجارة الفرنسي (.)6
اليت أوجبت على حمافظ احلسابات أن يقوم بإبالغ مسريي
الشركة التجارية يف حالة مالحظته ألي خلل يف تسيري أو
حسابات الشركة من شأنه أن يعرقل استمراريتها.
حيث يقوم يف ظل شركة املساهمة بإعالم رئيس جملس
إدارتها ،أو رئيس جملس املديرين حسب احلال بواسطة رسالة
مضمنة الوصول وبطريقة سرية.
ويف حالة عدم الرد عليه أو عدم تسوية اخللل من قبل رئيس
جملس اإلدارة أو رئيس جملس املديرين خالل  15يوما ،أو
كان ذلك غري كاف لضمان استمرارية نشاط الشركة يقوم
حمافظ احلسابات خالل  08أيام بدعوة رئيس جملس اإلدارة
أو جملس املديرين مبوجب إرسالية مكتوبة (توجه نسخة
منها إىل رئيس احملكمة) يدعوهم من خالهلا لعرض األمر
على جملس اإلدارة أو جملس املراقبة للتداول حول احرتازا
ته خبصوص اخللل الذي عاينه مع ضرورة استدعاء حمافظ
احلسابات حلضور اجتماع املداوالت.
ثم يتم تبليغ قرار الذي مت التوصل إليه من خالل املداولة إىل
كل من رئيس احملكمة التجارية املختصة واجلمعية العامة
للشركة ،وملمثلي العمال عند االقتضاء.
ويف حالة عدم تسوية األمر أو عدم استدعاء ،حمافظ احلسابات
جللسة املداولة أو عدم انعقاد اجتماع جملس اإلدارة أو جملس
املراقبة ،يقوم حمافظ احلسابات بإعداد تقرير خاص ويستدعي
اجلمعية العامة للمساهمني لالنعقاد ليقدم هلا تقريره اخلاص،
وملمثلي العمال عند االقتضاء.
-ويف حالة عدم انعقاد اجلمعية العامة ،أو عدم اختاذها إجراءات
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كفيلة مبعاجلة االختالالت اليت تعيق استمرارية نشاط الوثائق اخلاصة بإدارة الشركة ومشاريع قراراتها وحساباتها
الشركة يقوم حمافظ احلسابات بإخطار رئيس احملكمة بكل وتقارير ميزانياتها حتى يتمكن من ممارسة حقه يف املراقبة
اإلجراءات اليت قام بها ،ويف هذه احلالة جيوز لرئيس احملكمة لكن يف إطار اجلمعية العامة إما العادية أو االستثنائية ،ومل
يعطه احلق يف االطالع واملراقبة الفردية.
وضع الشركة حتت املالحظة واملراقبة (.)7
وهي نفس األحكام تقريبا اليت أقرها املشرع التونسي مبوجب -أما املشرع الفرنسي فلم مينح حق الرقابة واإلنذار إال للشريك
الفصل  06من القانون عدد  34لسنة  1995املؤرخ يف  17أفريل أو للشركاء الذين حيوزون على  % 05على األقل من رأمسال
()8
 1995املتعلق بإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات اقتصادية  .الشركة سواء كانت شركة ذات مسؤولية حمدودة حسب
املادة  233مكرر  36ق.ت ف ،أو شركة توصية باألسهم ،أو
 :3الشريك او الشركاء يف الشركة التجارية
باإلضافة إىل صالحيات اجلمعية العامة للشركاء اليت شركة مساهمة طبقا للمادة  225مكرر  232ق.ت.ف ،وذلك
ختتص مبراقبة أعمال مسري الشركة و االطالع على حسابات من خالل متكينهم من طرح أسئلة كتابية مرتني خالل
الشركة و املصادقة عليها باإلضافة إىل حقها يف اختاذ كل السنة املالية على مسري الشركة حول طريقة تسيري الشركة
القرارات الكفيلة حبماية الشركة و ضمان استمراريتها مبا واستمرارية استغالهلا ،على أن يكون الرد كتابيا ويتم إيصال
نسخة منه حملافظ احلسابات والذي بدوره ميكنه إعالن إنذار
فيها توجيه أوامر و تعليمات ملزمة إلدارة الشركة.
فقد أجاز املشرع اجلزائري لكل شريك غري مسري يف شركة يف حالة اكتشافه ألي جتاوزات أو اختالالت (.)10
التضامن مبوجب املادة  558ق.ت.ج ،وللشركاء املوصني يف -أما املشرع املغربي فقد أعطى احلق صراحة ألي شريك
شركة التوصية البسيطة مبوجب املادة  563مكرر  6ق.ت.ج ،مبوجب املادة  546من مدونة التجارة أن يبلغ رئيس املقاولة يف
احلق يف االطالع مرتني  02يف السنة يف مركز الشركة على حالة مالحظة أي خلل قد يؤثر على استمرار نشاط الشركة،
سجالت التجارة واحلسابات والعقود والفواتري واحملاضر ،وله أن يبلغ اجلمعية العامة أو رئيس احملكمة يف حالة عدم
وبوجه عام كل الوثائق اخلاصة بالشركة ،وهلم احلق يف أخذ االستجابة لتبليغه.
نسخ منها ،وطرح أسئلة كتابية على مسريي الشركة حول  :4جلنـة املشاركـة (جلنـة اإلجـراء)
طريقة التسيري ،وهلم احلق يف االستعانة خببري معتمد عند
هي جلنة املشاركة تتكون من مندوبي املستخدمني املنتخبني
ممارسة هذا احلق الرقابي.
طبقا للمواد  93-92-91من قانون عالقات العمل رقم 11/90
ومن خالل ما سبق يظهر جليا أنه من صالحيات الشركاء يف
املؤرخ يف  21أفريل  1990بشرط أن تكون الشركة حتتوي
شركات األشخاص مراقبة طريقة تسيري وحسابات الشركة،
على  20عامال أو أكثر.
وهلم احلق من باب أوىل إطالق إنذار وإعالم باقي الشركاء
واملسريين يف حالة مالحظة خلل مالي قد يؤدي بالشركة إىل وتضطلع جلنة املشاركة بعدة مهام حمددة مبوجب املادة 94
التوقف عن الدفع ،مما يسبب إفالسهم الشخصي طاملا أنهم من نفس القانون ،منها االطالع على الكشوفات املالية للهيئة
املستخدمة (الشركة) باإلضافة إىل حتصيالت وحسابات
مسؤولني بالتضامن وبدون حتديد عن ديون الشركة.
االستغالل وحسابات األرباح واخلسائر ،ويف هذه احلالة
وكذلك األمر بالنسبة لشركات األموال ،إذا أنه حيق لكل
ميكن للجنة املشاركة إخطار إما مدير الشركة أو حمافظ
شريك يف شركة املسؤولية احملدودة طبقا للمادة  585ق.ت.ج،
احلسابات أو حتى اجلمعية العامة بأي اختالالت يتم اكتشافها
احلصول على نسخة من القانون األساسي مرفقة بقائمة
يكون من شأنها التأثري على استمرارية نشاط الشركة أو
املديرين وقائمة مندوبي احلسابات.
توقفها عن الدفع (.)11
باإلضافة إىل حقه يف االطالع ويف مقر الشركة على حسابات
خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن العمال هم أول ضحايا إفالس
الشركة (حساب االستغالل العام وحساب اخلسائر واألرباح
الشركة أو تصفيتها أو بيعها أو حتويلها ملا ينجر عن ذلك يف
وامليزانيات واجلرد وحماضر اجلمعيات العامة والتقارير
الغالب من تقليص يف مناصب الشغل أو تسريح للعمال.
املعروضة عليها) وله احلق يف االستعانة خببري معتمد يف ذلك.
وهو نفس األمر الذي أقره املشرع الفرنسي مبوجب املادة 432
ويرتتب على ذلك متكني الشريك من مراقبة الوضع املالي
مكرر  05من قانون العمل الفرنسي الذي اشرتط حتى تشكل
للشركة ومراقبة تسيريها والتبليغ عن أي اختالالت أو
جلنة املؤسسة  le comité d’entrepriseأن حتتوي الشركة
خمالفات يالحظها.
على  50عامال أو أكثر.
و ميكنه يف هذه احلالة رفع شكوى ضد املسري أو املطالبة بعزله
وطلب تعيني حارس قضائي للشركة من طرف القضاء غري أن إطالق اإلنذار من طرف جلنة األجراء وان كان يف
مصلحة العمال ،إال انه يف هذه احلالة يعترب حق للجنة
للحفاظ على حقوقه (.)9
املشاركة وليس واجبا عليها ،لكونها تعترب مشاركة وليست
أما بالنسبة لشركة املساهمة فقد أعطى املشرع اجلزائريهيئة مراقبة (.)12
مبوجب املادة  678ق.ت.ج ،للمساهم حق االطالع على كل
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أ.طرايش عبد الغين

ب :آليات الرقابة اخلارجية
ختضع الشركة التجارية يف نشاطها لرقابة هيئات خارجية
تسهر على متابعة الوضعية االقتصادية واملالية واالجتماعية
للشركات ،وهلا يف حالة مالحظة وجود أي خلل قد يؤثر على
استمرارية استغالل شركة ما أن تقوم بتوجيه إنذار هلا قصد
تصحيح أوضاعها ومحايتها من التوقف عن الدفع ومن هذه
اهليئات :
 :1القضاء
إذا وصل إىل علم احملكمة بأي طريقة كانت ( )13أن شركة
جتارية ما سواءا كانت عمومية أو خاصة تواجه صعوبات
اقتصادية و ضائقة مالية ومل تقدر على الوفاء بدين من ديونها
 ،فلرئيس احملكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق لتلقي مجيع
املعلومات عن وضعيتها و تصرفاتها و ذلك للتأكد من توقفها
عن الدفع طبقا للمادة  221ق ت ج .
ومن بني إجراءات التحقيق اليت جيوز للقاضي اختاذها :استدعاء مسري الشركة املدينة للحضور الشخصي و استجوابه
عن الوضعية املالية للشركة طبقا لنص املادتني من قانون
اإلجراءات املدنية و اإلدارية .
أو تعيني خبري حماسب يكلفه باالطالع على حسابات و مالية
الشركة و إعداد تقرير بذلك طبا للمادة ق إ م إ.
غري أن دور القضاء حسب القانون اجلزائري ينحصر يف التأكد
من توقف الشركة عن دفع ديونها ليقرر بعد ذلك شهر أو عدم
شهر إفالسها  ،دون أن تكون له صالحية وضع خمطط إلنقاذ
الشركة املتعثرة و اليت متر بصعوبات اقتصادية من التوقف
عن الدفع  ،أو بعبارة أخرى الجيوز للمحكمة التدخل إال بعد
توقف الشركة التجارية عن الدفع .
ماعدا احلالة اليت أجرب املشرع اجلزائري فيها مراقب احلسابات
بإبالغ وكيل اجلمهورية عن األفعال اجملرمة اليت ميكن
أن يكتشفها خالل تأدية مهامه طبقا ملا نصت عليه املادة 830
ق.ت.ج وذلك حتت طائلة عقوبة احلبس من سنة إىل مخس
سنوات وغرامة مالية من  20.000د.ج إىل  500.000د.ج أو
بإحدى هاتني العقوبتني.
أما يف فرنسا فقد أعطى املشرع الفرنسي لرئيس احملكمة
التجارية دورا أساسيا يف إنقاذ الشركات من الوقوع يف حالة
التوقف عن الدفع إذ أجاز له  -مبوجب املادة  2-611ق.ت.ف -
استدعاء مسريي الشركة يف حالة اكتشافه من خالل أي عقد
أو سند أو وثيقة أو إجراء يدل على أن الشركة تعرف صعوبات
تعيق استمرارية استغالل نشاطها.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن لرئيس احملكمة التجارية عدة وسائل
متكنه من االطالع على الوضعية االقتصادية للشركة منها
األوامر بالدفع اليت يتم استصدارها ضدها ،أو من خالل مراقبة
سجالتها اليت يقوم بالتأشري عليها «كدفاتر التجار مثال» أو من
خالل التقرير الذي يرفعه حمافظ احلسابات عن االختالالت
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اليت الحظها ومل مل تتم معاجلتها من طرف مسريي الشركة
ومجعيتها العامة،كما ميكنه استقاء معلوماته من أي هيئة
حسابية أو مالية أو من ممثلي العمال.
ويقوم رئيس احملكمة عند مثول مسريي الشركة أمامه
بتقديم توجيهات ونصائح هلم لتصحيح أوضاع شركتهم
لتاليف التوقف عن الدفع وتصفيتها بالنتيجة (.)14
وهي نفس األحكام اليت أوردها املشرع املغربي يف املادتني 547
و  548من مدونة التجارة املغربية.
أما املشرع التونسي فلم خيول لرئيس احملكمة احلق يف التدخلإال بعد إخطاره من طرف جلنة متابعة املؤسسات االقتصادية،
ويف هذه احلالة يقوم رئيس احملكمة االبتدائية عند تلقي إشعار
اللجنة باستدعاء مسري املؤسسة ومطالبته ببيان التدابري اليت
يعتزم اختاذها لتفادي ما يعرتض املؤسسة من صعوبات وحيدد
له أجال لذلك ،وهو األمر الذي تفرد به املشرع التونسي.
 :2اللجنة املصرفية ( اخلاصة بالبنوك و املؤسسات املالية)
هي جلنة خاصة مبراقبة عمل البنوك و املؤسسات املالية يف
اجلزائري أنشاها املشرع اجلزائري مبوجب األمر رقم 03/11
املؤرخ يف  2003/08/26املتعلق بالنقد و القرض املعدل مبوجب
األمر  04/10املؤرخ يف  26آوت . )15( 2010
يعني أعضاء اللجنة املصرفية من طرف رئيس اجلمهورية ملدة
 05سنوات وتتكون من :
حمافظ البنك املركزي اجلزائري رئيسا.وثالثة أعضاء خيتارون حبكم كفائتهم يف اجملال املصريفواملالي واحملاسيب.
وقاضيني ينتدبان من احملكمة العليا خيتارهما رئيسهاباستشارة اجمللس األعلى للقضاء.
ومن أبرز املهام املنوطة بها ،فحص شروط استغالل البنوك
و املؤسسات املالية ( )16و السهر على نوعية وضعياتها املالية،
و املعاقبة على االختالالت و األخطاء اليت تتم معاينتها طبقا
للمادة  105من هذا القانون.
وقد أجاز املشرع اجلزائري للجنة املصرفية صالحية مراقبة
البنوك و املؤسسات املالية العمومية و اخلاصة ،بناءا على الوثائق
و يف عني املكان  ،كما جيوز هلا أن تطلب منها مجيع اإليضاحات
و املعلومات و املستندات الالزمة ملمارسة مهامها كما ميكنها أن
تطلب ذلك من أي شخص معين  ،دون أن يكون له وال لغريه
احلق بالتمسك بالسر املهين جتاه اللجنة.
 حيث يتكلف بنك اجلزائر بتنظيم هذه املراقبة بواسطة أعوانهحلساب اللجنة املصرفية كما ميكن هلذه األخرية أن تكلف
مبهمة أي شخص يقع عليه اختيارها للقيام مبهام املراقبة و
التدقيق.
كما مكنها املشرع اجلزائري مبوجب نفس القانون من توسيع
حترياتها إىل املساهمات و العالقات املالية بني األشخاص
املعنويون الذين سيسيطرون بصفة مباشرة أو غري مباشرة
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آليات إنقاذ الشركات التجارية املتعثرة من التوقف عن الدفع يف القانون اجلزائري

على بنك أو مؤسسة املالية و الفروع التابعة هلما  ،كما ميكن
توسيع رقابتها يف إطار اتفاقيات دولية إىل فروع الشركات
اجلزائرية باخلارج.
وميكن للجنة املصرفية أن تبلغ نتائج املراقبة يف عني املكان إىل
جمالس إدارة فروع الشركات اخلاضعة للقانون اجلزائري ،و
إىل ممثلي فروع الشركات األجنبية يف اجلزائر ،كما تبلغ إىل
حمافظي احلسابات.
كما ميكن هلا توجيه حتذيرا ملسريي املؤسسة يف حالة اإلخالل
بقواعد حسن سري املهنة .
إذا اختلت الوضعية املالية لبنك أو مؤسسة مالية ميكن للجنة
املصرفية أن تدعوها الختاذ ويف اجل معني كل التدابري اليت
من شانها أن تعيد هلا التوازن املالي أو تصحح أساليب تسيريها،
وبالتالي جتنب الوصول إىل مرحلة التوقف عن الدفع.
كما أعطى املشرع اجلزائري للجنة املصرفية يف حالة عدم
احرتام توجيهاتها أو ارتكاب خمالفات جسيمة كامل الصالحيات
لتعيني قائم باإلدارة مؤقتا  ،تنقل له كل الصالحيات الالزمة
إلدارة أعمال البنك أو املؤسسة املالية ،من اجل السهر على إعادة
التوازن املالي هلا و بالتالي جتنب توقفها عن الدفع .
ويكون تعيني القائم باإلدارة من طرف اللجنة املصرفية يف
هذا الباب إما من تلقاء نفسها وإما بطلب من مسريي البنك
أو املؤسسة املالية املتعثرة إذا قدروا أنهم مل يعد مبقدورهم
ممارسة نشاطهم بطريقة عادية أو عجزوا عن ختطي املشاكل
اليت تعرتضهم .
أما إذا مل يوفق القائم باإلدارة يف إنقاذ البنك آو املؤسسة املالية
وعجز عن احلفاظ على استمرارية نشاطها فيحق له إعالن
التوقف عن الدفع ( ما .)113
لتقرر على اثر ذلك اللجنة املصرفية تصفية البنك أو املؤسسة
املالية املتوقفة عن الدفع طبقا إلجراءات التصفية املنصوص
عليها يف القواعد العامة للقانون التجاري اجلزائري .
دون اللجوء إىل إشهار إفالس البنك  ،لتفادي اهلزات العنيفة
اليت قد يولدها إفالس احد البنوك على احلياة االقتصادية و
املالية داخل الدولة .
كما أعطى املشرع اجلزائري للجنة املصرفية سلطة سحب
اعتماد أي بنك أو مؤسسة مالية ،يف حالة ارتكابها خمالفات
جسيمة وبالنتيجة تأمر بتصفيتها ،وتعيني مصف هلا طبقا
للمادة  115من قانون النقد و القرض املذكور أعاله.
 :3جممعات الوقاية املعتمدةLes groupement de :
prévention agrées
هي هيئة فرنسية – ال وجود هليئة مثلها يف اجلزائر -مت إنشاءها
يف فرنسا مبوجب قانون صادر يف  01مارس  )17( 1984املعدل و
املتمم لقانون التجارة الفرنسي،وهي عبارة عن شخص معنوي
خاضع للقانون اخلاص خيتص حسب املادة  1/611من نفس
القانون بتزويد منتسبيه من الشركات واملؤسسات واألشخاص
الطبيعيني .بطريقة سرية بكل التحليالت احملاسباتية واملالية

اخلاصة بوضعيتهم بناءا على املعلومات اليت تقدمها هذه
الشركات للمجمع بصفة دورية ومنتظمة.
كما أن للتجمع صالحية عقد اتفاقيات لفائدة منتسبيه مع
هيئات القرض وشركات التأمني ،كما ميكنها مرافقة مسريي
الشركة عند استدعاءهم من طرف رئيس احملكمة (.)18
وعلى العموم يقع على التجمع واجب توجيه إنذار لرؤساء
الشركات املنتسبة إليه يف حالة مالحظة أي اختالالت قد
تعيق استمرارية شركاتهم ،كما ميكنها أن تقرتح عليه
االستعانة خببري مالي.
وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع الفرنسي مل جيرب الشركات
التجارية باالنتساب إىل هذه التجمعات وإمنا جعله اختياريا
حسب نص املادة  1/611ق.ت.ف.
 :4جلنة متابعة املؤسسات االقتصادية
هي جلنة أحدثها املشرع التونسي مبوجب الفصل الثالث من
القانون رقم  34لسنة  1995املؤرخ يف  14أفريل  1995املتعلق
بإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات اقتصادية (.)19
و ال يوجد هلا مثيل يف اجلزائر ،حيث تتبع هذه اللجنة لوزارة
الصناعة التونسية ،وتتوىل مجع املعطيات عن نشاط املؤسسات،
وتقدم لرئيس احملكمة االبتدائية اليت يوجد بدائرتها املقر
الرئيسي للمدين كل ما يتوفر لديها من معلومات كلما طلب
منها ذلك.
كما تبادر هذه اللجنة وجوبا بإخطار رئيس احملكمة املختص
عن كل مؤسسة تبلغ خسارتها ثلث  1/3رأمساهلا ،كما تتوىل
هذه اللجنة اقرتاح برنامج إنقاذ املؤسسات وتبدي رأيها وجوبا
يف برامج اإلنقاذ املعروضة على احملكمة.
كما تتوىل تفقدية ( مفتشية العمل) الشغل والصندوق
القومي للضمان االجتماعي ومصاحل احملاسبة العمومية إعالم
جلنة املتابعة مبا تالحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي
مؤسسة وخاصة عند عدم تسديد ديونها بعد مضي ستة 06
أشهر من تاريخ حلول الدين (.)20
ثانيا :نظام التسوية الودية و الصلح الواقي من اإلفالس
يلجأ للتسوية الودية قبل توقف الشركة عن دفع ديونها(،)21
حيث يتم اللجوء إليها لتاليف التوقف عن الدفع ثم شهر إفالس
الشركة نتيجة لذلك ،إذ يشرع يف اختاذ إجراءات التسوية
الودية مبجرد وقوع الشركة يف ضائقة مالية خيشى منه
توقفها عن الدفع وهو ما يعرف يف قانون اإلفالس الفدرالي
األمريكي بـ .the out of court reorganization bankruptcy
أما الصلح الواقي من اإلفالس حسب مفهوم القانون التجاري
فهو اتفاق يتم بني املدين املتوقف عن الدفع ودائنيه مع التصديق
عليه من طرف القضاء ،ويكون الحقا عن توقف املدين عن الدفع
وبعد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس ضده.
وجتدر اإلشارة يف هذا اجملال أن املشرع اجلزائري مل ينص
على إجراءات التسوية الودية واكتفى بأحكام الصلح القضائي
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أ.طرايش عبد الغين

الواقي من اإلفالس .Le concordat judiciaire
إال أنه بالرجوع إىل القواعد العامة للتعاقد املنصوص عليهايف القانون املدني ميكننا القول أنه جيوز للشركة اليت متر
بضائقة مالية أن تربم اتفاقية مع مجيع دائنيها بشرط أن
يكون هذا االتفاق قبل احلكم باإلفالس أو التسوية القضائية
وإال كانت هذه االتفاقية باطلة (.)22
ومبا أن املشرع اجلزائري مل يسن قواعد تنظم أحكام التسوية
الودية ،يكون لزاما علنيا التطرق إىل ما نصت عليه التشريعات
املقارنة مثل املشرع املغربي والتونسي والفرنسي الذي يعترب
سباقا يف الذهاب إىل حلول إنقاذ املؤسسات املتعثرة لذلك سوف
نركز عليه.
أ :التسوية الودية
نستعرض فيما يلي إجراءات التسوية الودية و آثارها حسب
القوانني املقارنة:
 :1إجراءاتها :
حيق لكل مسري شركة تواجه صعوبات مالية أو اجتماعية أو
اقتصادية قائمة أو حمتملة ومل تتوقف عن دفع ديونها منذ
أكثر من  45يوما تقديم طلب إىل رئيس احملكمة التجارية
اليت يقع يف دائرة اختصاصها مقر الشركة االجتماعي يطلب
منه استدعاء دائين الشركة من أجل إبرام إتفاق تسوية ودية
معهم ،قبل ولتفادي توقف الشركة عن دفع ديونها طبق لنص
املادة  4/611من جملة التجارة الفرنسي (.)23
ويتم يف هذه احلالة إخطار رئيس احملكمة من طرف مسري
الشركة مبوجب عريضة يوضح له فيها الوضعية االقتصادية
واالجتماعية واملالية للشركة ،واحتياجاتها املالية ،باإلضافة
للوسائل واإلمكانية املتوفرة لديها ملواجهة الصعوبات
االقتصادية بعدها يستدعيه رئيس احملكمة ويستمع له.
كما ميكن ملسري الشركة أن يقرتح على رئيس احملكمة
تعيني موفق أو مصلح بني الشركة و دائنيها طبقا لنص املادة
 6/611ق ت ف  ،ويف حالة تعني مصلح أو موفق حيدد له رئيس
احملكمة مهلة أربعة  04أشهر قابلة للتمديد ملدة شهر بقرار
مسبب ،بينما حددها املشرع املغربي مبدة  03أشهر غري قابلة
للتمديد.
ويعني املوفق إلجياد حلول و طرق لتسوية الديون ميكن أن
تتفق عليها الشركة مع دائنيها.
ويف هذه احلالة جيوز لرئيس احملكمة االستعانة خببري
للتحقق من وضعية الشركة املالية طبقا للفقرة األخرية من
املادة  6/611من قانون التجارة الفرنسي و املادة  552من مدونة
التجارة املغربية.
حيث خيول للخبري هنا االتصال بصندوق الضمان االجتماعي
و شركات التامني باإلضافة للبنوك من اجل مجع كل
املعلومات اخلاصة بالوضعية القانونية و املالية و االقتصادية
و االجتماعية للشركة التجارية املقبولة يف التسوية الودية و
إعداد تقرير بذلك يقوم بتسليمه لرئيس احملكمة.
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ويتم تبليغ النيابة العامة بقرار افتتاح إجراءات التسوية الودية،
باإلضافة إىل حمافظ احلسابات الذي يتوىل مراقبة حسابات
الشركة املدينة.
وأضاف املشرع التونسي ملا سبق ،أنه بإمكان رئيس احملكمة أن
يطلب أية معلومات عن حالة املؤسسة من أية إدارة أو مؤسسة
إدارية أو مالية وخاصة من جلنة متابعة املؤسسات االقتصادية
اليت أعطاها حق إخطار رئيس احملكمة من أجل استدعاء
مسريي الشركة وافتتاح إجراءات التسوية الودية لفائدتهم،
طبقا للمادتني  09-08من القانون رقم  1995/34املتعلق بإنقاذ
املؤسسات اليت متر بصعوبات اقتصادية.
أ :2 -آثار التسوية الودية
يرتتب على قبول التسوية الودية تلقائيا وقف مجيع إجراءات
التقاضي والدعاوى املرفوعة أو اليت سوف ترفع ضد الشركة
املدينة ،كما توقف مجيع إجراءات التنفيذ ضدها مهما كانت
طبيعة السندات التنفيذية ،وذلك إىل غاية انتهاء lمهلة إجراءات
التسوية حسب الفصل  11من قانون اإلفالس األمريكي واليت
تسمى ب( ،)automatic stayو املقدرة ب 120يوما أوأربعة
 04أشهر ،أو  60يوما بالنسبة للشركات الصغرية حسب
تعديل قانون األمريكي سنة  )24( 2005وإذا مت التوصل لتسوية
ودية فتوقف مجيع الدعاوى الفردية كذا إجراءات التنفيذ
واملطالبات بالديون السابقة عن اتفاق التسوية الودية إىل غاية
انتهاء اجلها طبقا للمادة  1 /10/611من قانون التجارة الفرنسي
واملادة  13من قانون  1995/34التونسي،أما الدعاوى اليت رفعتها
الشركة املتوقفة عن الدفع من أجل استيفاء ديونها فتبقى
مستمرة وقائمة.
يقوم رئيس احملكمة باملصادقة على اتفاق التسوية الودية
ويودع بكتابة ضبط احملكمة إذا مت إبرام االتفاق مع كل
الدائنني ،إما إذا مت االتفاق مع الدائنني الرئيسني فيودع االتفاق
بكتابة ضبط احملكمة ،ويأذن جبدولة الديون املتبقية مهما
كانت طبيعتها لفرتة ال تتجاوز الثالث سنوات طبقا للفصل
 13من قانون إنقاذ املؤسسات االقتصادية التونسي.
إذا الحظ رئيس احملكمة عدم احرتام الشركة التجارية
اللتزامات التسوية الودية يقوم بفسخ االتفاق،و وكذلك إذا
صدر خالل فرتة التسوية الودية حكم بالتوقف عن الدفع ضد
الشركة التجارية املدينة فتسقط التسوية الودية و تصبح يف
كال احلالتني كل الديون املؤجلة بفعل اتفاق التسوية الودية
حالة الوفاء ،ويلجئ يف هذه احلالة إىل افتتاح إجراءات التسوية
القضائية ا واىل التصفية القضائية أو شهر اإلفالس حسب ما
التشريع املعمول به (.)25
كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن التسوية الودية ختتلف عن
التسوية القضائية اليت تبناها املشرع اجلزائري اليت ال يلجئ
إليها إال بعد إعالن احملكمة عن توقف الشركة املدينة عن
الدفع.
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آليات إنقاذ الشركات التجارية املتعثرة من التوقف عن الدفع يف القانون اجلزائري

ب :الصلح الواقي من اإلفالس
 :1تعريفه و شروطه وآثاره

 :1-1تعريفه :الصلح الواقي من اإلفالس هو عرض من الشركة
املدينة تقدمه لدائنيها من اجل إما التنازل هلا عن جزء من
الديون أو منحها أجال كافيا للوفاء بها أو األمرين معا (،)26
وقد اختلفت التشريعات املقارنة حول فكرة الصلح الواقي من
اإلفالس و توقيته .
حيث نص عليه املشرع املصري مبوجب املادة  725و مايليها
من قانون التجارة رقم  17لسنة  1999واملشرع القطري
مبوجب املواد  794و مايليها من قانون التجارة رقم  27لسنة
 2006واملشرع اإلماراتي مبوجب املواد  831وما بعدها من قانون
املعامالت التجارية االحتادي رقم  18لسنة .1993
 :2-1شروطه:أتاحت هذه التشريعات للشركة اليت تضطرب
أعماهلا بقصد تاليف توقفها عن الدفع ،أو اليت رفعت ضدها
دعوى إفالس أن تتقدم للمحكمة بطلب إجراء صلح بينها
وبني دائنيها بشرط :
 أن تعرض تسوية %50من قيمة الديون على األقل. و أن ال يتجاوز ميعاد الوفاء  03سنوات تسري من تاريختصديق احملكمة على الصلح.
 أن حيصل مسري الشركة على موافقة أغلبية الشركاءاملتضامنني أو موافقة اجلمعية العامة يف شركات األموال من
اجل تقديم طلب الصلح باسم الشركة.
 : 3-1آثاره

إذا قدم طلب الصلح الواقي من اإلفالس توقف احملكمة الفصليف دعوى شهر إفالس الشركة إذا كانت مرفوعة أمامها.
 إذا قبلت احملكمة طلب الصلح فتقضي باملصادقة عليه وتعنياحد قضاتها لإلشراف على الصلح وأمينا للصلح ملراقبة و
متابعة أعمال و إجراءات الصلح.
 توقف مجيع الدعاوى ضد الشركة بعد تصديق احملكمةعلى اتفاق الصلح ،إىل غاية انتهاء مدته.
 أما إذا رفضت احملكمة طلب الصلح أو أبطلته إثناء سريانهفيمكنها احلكم بشهر إفالس الشركة متى توفت عن الدفع.
 :2الصلح الواقي من اإلفالس يف القانون اجلزائري
مل ينص املشرع اجلزائري على الصلح الواقي من اإلفالس
ومل ينظمه ،حيث ترك للشركة املدينة اليت تضطرب أعماهلا
احلرية يف إبرام عقد أو اتفاق مع دائنيها وفقا للقواعد العامة
للقانون ،ملنحها أجال أو التنازل هلا عن جزء من الديون حتى
تتمكن من جتاوز مرحلة اخلطر و استعادة عافيتها املالية،
بشرط أن يتم إبرام هذا العقد قبل إعالن توقفها عن الدفع
ألنها يف هذه احلالة تغل يدها .
واكتفى املشرع اجلزائري بالنص على عقد الصلح الذي ينتهي
به اإلفالس والذي يتم حتت رقابة احملكمة بعد توقف الشركة
التجارية عن الدفع  ،وبعد صدور حكم بشهر إفالسها و تعيني

وكيل متصرف قضائي لإلشراف على تفليستها ،باإلضافة
إىل تكوين مجاعة الدائنني و حتقيق ديونهم  ،لتتمكن الشركة
حتت إشراف القاضي املراقب من إبرام اتفاق صلح مع أغلبية
دائنيها لقفل التفليسة.
غري أن املشرع اجلزائري وإن ساوى يف جمال تطبيق نظام
التسوية القضائية واإلفالس بني الشركات التجارية التابعة
للقطاع اخلاص ،والشركات التجارية التابعة للقطاع العمومي،
طبقا لنص املادة  217ق.ت.ج.
إال انه استثنى املؤسسات العمومية االقتصادية من تطبيق
األحكام الواردة يف املادة  352ق.ت.ج ،اليت تتيح للمحكمة
بناءا على طلب دائين الشركة املفلسة أو الوكيل املتصرف
القضائي اإلذن هلذا األخري بأن يبيع بطريقة جزافية أو بعض
األصول املنقولة أو العقارية للمؤسسة االقتصادية العمومية
املفلسة.
وخول يف نفس الوقت للسلطات العمومية احلق يف أن تتخذ
تدابري تسديد مستحقات الدائنني ،وقفل إجراءات التفليسة
طبقا للمادة  357ق.ت.ج ،وذلك بعد الوفاء بكل الديون املستحقة
على املؤسسة العمومية االقتصادية املفلسة (.)27
ومن أجل ذلك فتحت السلطات العمومية يف اجلزائر حساب
ختصيص لدى اخلزينة العمومية حيمل رقم 302-076
يتم من خالله تغطية ديون املؤسسات العمومية االقتصادية
املتوقفة عن الدفع وبناءا على ذلك جيوز نظريا احلكم بشهر
إفالس املؤسسات االقتصادية العمومية ،غري أن املشرع منح
للسلطات العمومية إمكانية التهرب من نظام اإلفالس عن
طريق إما تسديد كافة الديون املستحقة على املؤسسة املفلسة
وقفل إجراءات التفليسة ،حفاظا على هيبتها بصفتها مالكة
املؤسسة وحفاظا كذلك على السلم االجتماعي باإلبقاء على
املؤسسة قائمة وبالتالي االحتفاظ مبناصب الشغل أو عرضها
للخوصصة لإلبقاء على نشاطها االقتصادي واالجتماعي.
وإما اللجوء إىل حلها اإلداري من تصفيتها تلقائيا يف حالة عدم
إمكانية استمرارها وقدرتها على املنافسة ،حيث جلأت السلطات
العمومية يف اجلزائر إىل حل وتصفية  511مؤسسة إىل غاية
شهر جانفي  1996وتسريح أكثر من  171ألف عامل (.)28
اخلامتة
من كل ما سبق نالحظ وجود قصورا جليا يف القانون
اجلزائري يف هذا الباب  ،إذ و خالفا للتشريعات املقارنة مل يسن
املشرع أي تدابري تسمــح بالتدخل وإنقاذ الشركـــات التجاريـة
و االقتصادية من التوقف عن الدفع ،وبالتالي متكينها من
استعادتها إمكانياتها ،إذ اكتفى املشرع اجلزائري بوضع تدابري
وقائية من اإلفالس وأقر إجراءات إنقاذ خاصة تستفيد منها
البنوك واملؤسسات املالية فقط باإلضافة إىل منحه احلق
للسلطات العمومية يف التدخل بأموال اخلزينة العمومية
لتسديد ديون املؤسسات العمومية االقتصادية و تفادي تصفية
أصوهلا وبيع موجوداتها  ،دون أن يولي الشركات التجارية
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األخرى السيما التابعة للقطاع اخلاص نفس العناية و االهتمام
حيث تركها تواجه صعوباتها املالية مبفردها ما يؤدي بها يف
الغالب إىل السقوط يف هاوية اإلفالس لكن ومبا انه ال ميكن
ألي اقتصاد أن يتطور و يزدهر دون شركات القطاع اخلاص
فانه ال مناص للمشرع اجلزائري من توفري آليات و تدابري
وقائية حتفظ الشركات التجارية -السيما اخلاصة  -من
التوقف عن الدفع  ،و تساعدها على ختطي جممل الصعوبات
املالية واالقتصادية وبالتالي محاية االقتصاد الوطين من أي
هزات ،مع احلفاظ على مناصب الشغل و بالتالي املساهمة يف
تعزيز السلم و االستقرار االقتصادي و االجتماعي داخل البالد.

اهلوامش

 -17يالحظ أنه ال توجد يف اجلزائر مثل هذه اللجنة وال هيئات أخرى كمجمعات
الوقاية الفرنسية واليت ميكنها إنذار الشركات التجارية اخلاصة أو العامة بأي
اختالالت أو مشاكل قد تعيق استمرار نشاطها وهو األمر الواجب تداركه من
أجل محاية االقتصاد الوطين.
18-Laetitia A. Cochin L. Cardine H. op-cit. Page 32.

 -19األمر  11/03املتعلق بقانون النقد و القرض املؤرخ يف  26/08/2003املعدل
و املتمم املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  52الصادر بتاريخ  27آوت ، 2003
املعدل و املتمم باألمر رقم  10/04املؤرخ يف  26أوت . 2010
 -20تتخذ البنوك و املؤسسات املالية يف اجلزائر شكل شركات جتارية مساهمة
بغض النظر عن كونها ذات رأمسال عمومي أو خاص أو أجنيب طبقا ملقتضيات
املادة  83من قانون النقد و القرض لذلك فهي ختضع كليا ألحكام القانون
التجاري مبا فيها نظام اإلفالس .
21- Y. Guyon. op-cit. page 94.

1-According to the chapter 11 of USA bankruptcy law:. see:
http://www4.law.cornell.edu/uscode/11 ، visit on December 12، 2014

 -2د.سعيد يوسف البستاني ،أحكام اإلفالس والصلح الواقي يف
التشريعات العربية ،منشورات احلليب احلقوقية بريوت لبنان،
الطبعة األوىل سنة  ، 2007صفحة .33
3-YVES GUYON .Droit des affaires .Entreprises en difficultés.

 -22الدكتور راشد راشد األوراق التجارية اإلفالس والتسوية القضائية يف
القانون التجاري اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية الطبعة السادسة سنة
 .2008صفحة .320
 -23غري أن املشرع الفرنسي أجاز للشركة التجارية أن تطالب بعقد صلح
وتسويته مع دائنيها حتى بعد توقفها عن الدفع بشرط تقديم طلبها خالل
 45يوما من يوم التوقف عن الدفع ومثله أجاز املشرع املصري للشركة أن تطلب
إبرام الصلح الواقي من اإلفالس قبل توقفها عن الدفع طبقا للمادة  725ق.ت.
مصري لسنة .1999

Redressent judicaire. Faillite .9 eme édition Tome 2 .Delta.Paris

24- PUTTEMANS Andrée، droit commercial comparée -des
)cours de Master en Droit - Seconde année 2e édition (2009-2010

 -4قانون رقم  04-08املؤرخ يف  27مجادى الثانية  1425املوافق ل 14أوت 2004
املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد  52الصادر بتاريخ  18أوت .2004

université libre de Bruxelles

2003. page 39

 -5ألزم املشرع اجلزائري الشركات ذات املسؤولية احملدودة بتعيني مراقب مالي
ابتداءا من السنة املالية ل  2006مبوجب املادة رقم  12من قانون املالية التكميلي
لسنة  2005الصادر مبوجب األمر  05/05املؤرخ يف  05/07/2005املنشور يف

 -25ذلك الن املشرع الفرنسي قد ختلى نهائيا عن نظام اإلفالس و استبدله بنظام
إنقاذ الشركات املتعثرة و التسوية الودية ثم التسوية القضائية ثم يف النهاية
التصفية القضائية كأخر حل وقد انتهج املشرع املغربي نفس النهج ،بينما الزال
املشرع التونسي يعتمد نظام اإلفالس رغم انه سن القانون رقم  34/1995اخلاص
بإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات اقتصادية

 6- Laetitia Antonini - Cochin Laurence. Caroline Henry. l’esse tiel du Droit des entreprises en difficultés. Gualino. Lextenso. édtions. Paris 2008. Page 22.

 -26د .علي البارودي و د.حممد فريد العريين –األوراق التجارية و اإلفالس وفقا
لقانون التجارة اجلديد رقم  17لسنة .1999دار اجلامعة اجلديدة طبعة سنة
. 2004صفحة .171

اجلريدة الرمسية العدد  52الصادر بتاريخ  26جويلية . 2005

7- Yves Guyon. Droit des affaires OP. CIT Page 59

 -8املنشور يف الرائد الرمسي التونسي العدد  33الصادر بتاريخ  25أفريل .1995

 -9أ.طيب بلولة قانون الشركات سلسلة القانون يف امليدان .مرتجم اىل اللغة
العربية من طرف حممد بن بوزه  .منشورات بريتيberti editionsسنة 2008

 -27د .عجة اجلياللي ،قانون املؤسسات العمومية االقتصادية من اشرتاكية
التسيري اىل اخلوصصة .دار اخللدونيةللنشر و التوزيع اجلزائر.سنة .2006
صفحة . 354
 -28أ.طيب بلولة ،نفس املرجع صفحة .302

اجلزائر صفحة .213
10 - Laetitia A. Cochin. Caroline. Même livre. Page 29.

 -11أ.طيب بلولة نفس املرجع صفحة .265
12-YVES GUYON .op-cit.Page 61.

 -13كأن ترفع دعوى من طرف احد الدائنني ضد الشركة لشهر إفالسها
 ،أو ترفع ضدها دعوى املطالبة بدين عادي ففي كل األحوال جيوز للمحكمة
التجارية أن تتدخل تلقائيا  -طبقا للفقرة األخرية من املادة  219ق ت ج  -و
تتحقق من توقف الشركة عن الدفع  ،ثم تقضي بناءا على نتيجة حتقيقها إما
بشهر اإلفالس أو بعدمه
14- YVES GUYON. OP CIT. page 45.
15- Laetitia A. Cochin L. Cardine H. op-cit. Page 33.

 -16منشور بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية العدد  33املؤرخ يف  25أفريل
.1995
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