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داءـــــــــــاإله

بسم اهلل الرحمن الرحيم

أهدي مدكرتي تخرجي:

تربيتي تربية صالحة قائمة على إلى أمي و أبي الكريمين اللذان كرسا حياتهما من اجل 

أساس ديني صحيحو إلى كل من تربطني بهم صلة القربة إخوتي و أعمامي و أخوالي 

و أبناء عمومتي و أبناء أخوالي حفظهم من كل مكروه.

إلى كل من قدم لي يد العون سواء من قريب أو بعيد و أخص بالذكر أخي في اهلل 

جياللي منوار الذي قدم لي مساعدة كبيرة في تقديم معلومات حول البحث و 
إلى كل 

أصدقائي و زمالئي في الدراسة.

إلى كل من وقف معي للسير الحسن في إنجاز المذكرة وفق منهجية البحث العلمي 

و لم يبخلوا علي بآرائهم الصحيحة: األساتذة الكرام، خاصة فضيلة الدكتورة 
عدة بن عطية جميلة 



ب

رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشك

بداية أشكر اهلل عز وجل على توفيقه النجاز هذه المذكرة المتواضعة، و أشكر فضيلة 

األستاد زواتين خالد، على سعة صدره و رحابة قلبه و صبره معي و ما قدمه 
من 

نصائح إنجاز المذكرة.

وكما أشكر كل األساتذة الذين درسوني من بداية مشواري الدراسي إلى غاية تخرجي 

هذه السنة.في 

و كما اشكر كل من ساهم في تقديم لي يد العون و المساعدة في إعداد هذه 

المذكرة.

وكما أيضا اشكر جميع عمال مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية الذين يتوانوا في 

.تقديم التسهيالت الالزمة إلعداد هذه المذكرة
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مقــــدمة
تجارية ، حيث متتاز هذه املعامالت بالسرعة الثقة ، فالتجار ال يتعاملون غالبا يعد االئتمان قوام املعامالت ال 

 بالنقد فيما بينهم ، و إمنا يقع التعامل باألجل .
وهلذا استوجب املشرع محاية قوية للحفاظ على حقوق الدائنني ، ألن املدين يسعى لقضاء من حقوق و ديون    

املدين عن دفع ديونه سينعكس ذلك سلبا على النشاط التجاري ، مما  يف املوعد املتفق عليه ، إال أن توقف
يسبب خلال يف هذا النشاط ليس فقط بني الدائن و املدين بل يشمل ذلك باقي التجار االخرين ، و كما 

 يتسبب يف زعزعة الثقة و االئتمان التجاريني .
ية حقوق الدائنني و مل يكتفي هبذه احلماية ، بل هلذا تدخل املشرع التجاري اجلزائري بوضع آليات كفيلة حلما   

أضاف بإنشاء نظام اإلفالس يسري على التاجر إن توقف عن دفع ديونه التجارية ما يؤدي إىل شهر إفالسه إىل 
تصفية أمواله بشكل مجاعي باملساواة بني دائنيه ، وتفرضه للحكم عليه بعقوبة اإلفالس ، وأهم هدف يسعى إليه 

س هو حتقيق املساواة بني الدائنني و منعا من تسابقهم يف التنفيذ على أموال املدين ، واقتضت حكمة نظام اإلفال
التشريع أن تتكون من دائين املفلس مجاعة ميثلها وكيل الدائنني يف العمل بامسها ملصلحة اجلميع وبذالك ليتسىن 

مة الغرماء .تطبيق مبدأ املساواة بينهم و تصفية أموال املفلس و تقسيمها قس
و يرجع توقف املدين عن دفع ديونه إىل عامل إستعماله لوسائل احتيالية يهدف منها إىل اإلضرار بدائنه ،  

ومجع ثروة عن طريق الغش والتدليس ، ففي هذه احلالة فإن مصريه اإلفالس .
مواله تصفية مجاعية ، ويرتتب على شهر اإلفالس أثار متس بشخص املدين ، حيث يؤدي ذالك إىل تصفية أ   

وغل يده عن إدارهتا ، و تسقط عنه بعض احلقوق السياسية واملدنية ، وحيل الوكيل بعـد املتصرف القضائي حملـة يف 
إداراهتا، متهيدا لبيعهـا وتوزيع مثنها علـى الدائنني، هذا فضال عن وصمة العار اليت تلحق املدين يف عامل التجارة ، 

 رية يف جمتمع التجار.إذ يفقد مسعته التجا
بعد حصر أمواله وحشد ديونه تصبح التفليسة واضحة ، وتصبح مجاعة الدائنني على علم مبا ستحصل عليه    

عند بيع األموال وإجراء التوزيعات ، فقد يرى الدائنون بعد أن عرفوا باإلفالس املدين ، وأن القليل الذي حتتويه 
يما بينهم حاال سيصري كثريا بعد آجال متطورة ، حبيث  أن تتضخم التفليسة ، والذي يستطيعون توزيعه ف

للمفلس هذه فرصته  أنصبتهم لو أهنم صربوا على املفلس حىت يستعيد مكانته ويسرتد نشاطه التجاري ، فالبنسبة
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مع  يف إعادة إحياء نشاطه التجاري اليت انتهت بشهر إفالسه ، وهلذا حياول عرض شروط حسنة يغري هبا التصاحل
 الدائنني.

كما انه يف أواخر القرن التاسع عشر ، سعت إىل إجياد انظمة خمتلفة هتدف يف جمموعها إىل حماولة جتنب املدين     
 ويالت اإلفالس وقسوته على اعتبار أن التجارة وظيفة اجتماعية مما يستوجب رعاية القائمني عليها .

ولقـد أوجد املشرع الفرنسي نظاما خاصا بالتاجر حسن النية ، وهو نظام التسوية القضائية حيث جـاء قانـون    
 3692/ 73/ 52اخلـاص بالتسويـة القضائية وتصفية األموال ، مث صدور قانون  3690/ 70/ 31صادر يف 

 اخلاص بتقومي املشروعات وتصفيتها القضائية .    
ع اجلزائري فكانت ختضع يف السابق للقانون الفرنسي ، وبعد االستقالل وبعد صدور القانون أما يف التشري   

املتضمن القانون  76/3602/ 59املوافق لـ  3162رمضان  57املؤرخ يف  02/26التجاري مبوجـب األمر رقم 
كبري على مستوى   لكن رغم ذالك لوحظ وجود نقص، التجاري أصبح لإلفالس و التسوية القضائية نظاما خاصا 

املراجع ، خاصة يف التشريع اجلزائري  اليت تناولـت موضوع نظام اإلفالس عامًة و نظام الصلح القضائي خاصًة ، 
الذي مل يكن حمل اهتمام لدى التجارة أو على مستوى القضائي أو الفقهي ، وهو نادر يف اجلزائر ، حيث ال 

 يوجد حىت أحكام قضائية صادرة هبذا الشأن .
ومن هنا كان الصلح القضائي من أجل محاية النشاطات التجارية ، واملدين و اإلمساك بيده وأخذه إىل األمان    

من أجل إعادته على رأس جتارته و إدارهتا ، و مبا يضمن حتقيق مصلحة الدائنني ، ومبا يضمن هلم وفاء املدين 
خروجه من احلياة التجارية هنائيا .اللتزاماته ولو بعد أجل ، أفضل هلم من إفالس املدين و 

 ويتفرع غن هذهوعليه تطرح اإلشكالية كيف يتم الصلح القضائي باعتباره أحد احللول إلنتهاء التفليسة ؟   
مايلي :اإلشكالية

ما هي  أهم اإلجراءات املتبعة يف الصلح القضائي ؟ -

ما هي اآلثار املرتتبة عليه ؟ -

الت وحتليل هذه اإلشكالية قمت بدراسة هذا املوضوع حتت عنوان الصلح القضائي و لإلجابة عن هذه التساؤ    
يف القانون التجاري اجلزائري ، يف مذكرة متواضعة لنيل شهادة ماسرت ختصص قانون عام لألعمال ، مستعمال يف 

إىل ذلك  هذه الدراسة على املنهج التحليلي و ذلك بتحليل النصوص القانونية للصلح التجاري ، وإضافة
استخدمت املنهج املقارن ، وذلك بوضع مقارنات بني التشريع املصري و التشريع اجلزائري ، و التعرف على مدى 
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الكفاية والفعالية هلا يف معاجلة املسائل املتعلقة بأسباب تعرتي جتارة املدين و كيفية األخذ بيده ، ومتكينه من 
، بدال من شهر إفالسه و ما يرتتب عليه من أثار تطول املدين النهوض من أجل استمراره يف مزاولة جتارته 

 والدائنني ، وحىت االئتمان التجاري .

وقسمت دارسيت هلذا املوضوع إىل ثالثة فصول ، متناوال يف الفصل األول مفهوم الصلح القضائي ، الذي   
ينطوي تعريف الصلح القضائي و طبيعته القانونية ، و أيضا متييزه عن أنواع الصلح األخرى ، وأخريا مضمون 

الصلح القضائي ، وذلك بتخصيص كل عنوان يف مبحث خاص به . 

الفصل الثاين تناولت فيه إجراءات الصلح القضائي و قسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ، ففي أما يف    
املبحث األول تضمن اجتماع الدائنني و يف املبحث الثاين التصديق على الصلح و يف املبحث الثالث انقضاء 

،الصلح القضائي

هة أخرى وذلك ين من جهة والدائنني من جيف الفصل الثالث إشتمل على اثار الصلح القصائي بالنسبة للمدو  
. يف كل مبحث على حدى

وقد توجنا حبثنا هذا خبامتة ضمناها بأهم نتائج البحث ومجلة من اإلقرتاحات . 
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الفـصـلالتمهيدي 

مفهـوم الصـلـح القضــائي

     قبل تطرق إلبرام الصلح و اإلجراءات اليت جيب إن تتوفر النعقاده و أهم أثاره املرتتبة على املدين و مجاعة 

الدائنني ، البد من حتديد مفهوم الصلح القضائي ، و يتمثل هذا املفهوم يف تعريف الصلح القضائي يف الشريعة 

اإلسالمية مث تعريفه قانونا مث نتحدث عن الطبيعة القانونية للصلح حيث اختلف الفقهاء حول طبيعته القانونية  هـل ،

هـو حكم قضائي ،أم هوعقد من نوع خاص ؟ أم عقد ذو طبيعة خمتلطة؟ ، وبعدها نتناول أنواع الصلح و مقارنتها 

مع الصلح القضائي ، و أخريا نتطرق إىل مضمون الصلح الذي حيتوي على منح آجال للوفاء املدين ، و التنازل 

عن نسبة من الديون املفلس مع اشرتاط الوفاء عند اليسر و كل هذا سوف نقوم بشرحه يف املباحـث اآلتية: 

املبحث األول: تعريف الصلح القضائي 

املبحث الثاين: الطبيعة القانونية للصلح القضائي

املبحث الثالث: متييز الصلح القضائي عن أنواع الصلح األخرى

الصلح القضائي املبحث الرابع: مضمون
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المبحث األول

تعريف الصلح القضائي

لقد كان تعريف الصلح حمل اهتمام باحيت القانون وفقهاء الدين ، وكان هلم إمجاع على معىن واحد للصلح    
فيه وسنتناول تعريف الصلح يف القانون والشريعة اإلسالمية رغم اختالف صيغ التعاريف واختالف منظار البحث 

يف كل مطلب على حدى .

المطلب األول

 تعريف الصلح في الشريعة اإلسالمية

ميكن تعريف الصلح يف الشريعة اإلسالمية من خالل املذاهب األربعة املتمثلة فيما يلي:    

الفرع األول تعريف الصلح عند المالكية:

مصادر الفقه املالكي جيد تعريفات لبعض فقهاء املذهب مكررة يف كتبهم نذكر من هذه التعريفات ما الباحث يف 
 يأيت: 

تعريف الفقيه العالمة ابن عرفة رمحه اهلل تعاىل : " عرف الفقيه ابن " عرفة الصلح بأنه انتقال عن حق أو  : أوال
 خوف  وقوعه. دعوى أرفع نزاع أو انتقال عن حق أو دعوى لرفع نزاع ، أو

تعريف الفقه ابن رشد : " الصلح هو قبض شيء عن عوض و هذا التعريف يشمل حمض البيع ، و خيرج  ثانيا :
 منه صلح اإلنكار ، و ألجل هذا فإنه غري جامع .

تعريف القاضي عياض : " الصلح هو معارضة عن دعوى " و هذا التعريف أيضا خيرج عنه صلح اإلقرار ، ثالثا :

و لكن بعض الفقهاء استحسنوه ، و أجابوا عن خروج صلح اإلقرار بأن الغال يف  الصلح كونه عن إنكار ، فهو 
 .(3)حد للغالب و هذه اإلجابة حمل نظر 

 .  52، ص 5737بلقاسم شتوان ، الصلح يف الشريعة و القانون ، الطبعة األوىل، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، مصر  ( 3)
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وبعد عرض تعريفات الفقهاء نستطيع القول : إن تعريف ابن أمشل من غريه لدخول الصلح فيه عن إقراره   
إشارة إىل الصلح عن إنكار ،  وإنكار، وقوله انتقال عن حق فيه إشارة إىل صلح اإلقرار، واالنتقال عن الدعوى فيه

 يؤد إىل حرام . أي إنكار املدعي عليه ، وألن الصلح جائز عن إقرار وإنكار مامل

تعريف الصلح في الفقه الحنفي ::  الفرع الثاني

من تعريفات الفقه احلنفي: الصلح لغة اسم من املصاحلة و شرعا هو عقد يرفع النزاع  وجاء بدائع الصنائع هو  
: عقد يرفع النزاع و يقطع اخلصومة وركنه اإلجياب مطلقا " و القبول " فيما يتعني أما فيما ال يتعني " كالدرهم " 

اسم للمصاحلة اليت هي املسألة خالف املخاصمة  وأصله من  فيتم بال قبول ، وعرفه بعضهم: يقوله " الصلح لغة
وعرفه  .ملنازعةالصالح ، وهو استقامة احلال ، فمعناه دل على حسنه الذايت وشرعا عبارة عن عقد وضع لرفع ا

.(3)"عقد وضع لرفع النزاع وقطع اخلصومةبني املتخاصمني برتاضيهما  "قدري باشا يف كتابه مرشد احلريلن بأنه 

تعريف الصلح في الفقه الشافعي ::  الفرع الثالث

عرف فقهاء الشافعية : الصلح لغة و عرقا بأنه قطع  النزاع ويف الشرع هو "عقد خمصوص حيصل به ذلك "    
وجاء يف مغين احملتاج الصلح لغة قطع النزاع و شرعا " عقد حيصل به ذلك " وجاء يف املهذب للشريازي " الصلح 

به خصومة املتخاصمني "وفقهاء الشافعية عند تعريفهم للصلح لغة وعرفا بأنه " قطع النزاع ، و  هو الذي تنقطع
عنه  شرعا هو " عقد خمصوص حيصل به ذلك " فقد جرى هؤالء الفقهاء هنا على خالف الغالب من أن املنقول

حيصل به قطع النزاع ليس فردا من ألن العقد الذي أعم من املنقول إليه ،أي فيكون الشرعي فردا من أفراد اللغوي: 
. وإن احتدا حبسب التحقيق والوجود . أي فاملكان الذي يتحقق فيه  املفهوم، فهما متباينني حبسب  أفراد قطع النزاع 

. وهدا وقد اعتربوا الصلح سيد املفهومقطع النزاع والعكس ، فبينهما عموم وخصوص حبسب التحقيق، وتباين حبسب 
.(5)ي يف سائر العقود حيث يكون بيعا وإجارة وإقراضا وهية إبراءاألحكام ألنه جير 

 . ومايليها 59بلقاسم شتوان ، املرجع السابق ، ص  ( 3)
.331، ص  5777عبد احلميد الشواريب، التصاحل والتحكيم يف الفقه و القضاء ، الطبعة الثانية ، منشأة املعارف ، االسكندرية ( 5)
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تعريف الحنابلة للصلح:  لفرع الرابعا
جاء يف املغين و الشرح الكبري البن قدامه املقدسي " الصلح معاقدة يتوصل هبا إىل اإلصالح بني املتخاصمني  

".وجاء يف كتاب منهي اإلرادات " الصلح معاقدة يتوصل هبا إىل اإلصالح بني املتخاصمني . 

ة هو " قطع املنازعة و شرعا هو معاقدة يتوصل هبا موافقة وجاء يف كشف القناع : على منت اإلقناع الصلح لغ   
بني خمتلفني أي متخاصمني.وعرفه قدري باشا يف كتابه مرشد احلريان بأنه عقد وضع لرفع النزاع وقطع اخلصومة 

.( 3)بني املتخاصمني برتاضيهما "

 المطلب الثاني

تعريف الصلح القضائي قانونا

من القانون املدين اجلزائري على أن : 126املادة  حيث عرف املشرع الصلح يف نص   

الصلح عقد ينتهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا حمتماًل، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه » 
 «التبادل عن حقه 

هو اتفاق » لى انه : يف الفقرة األخرية ع 130وقد عرفه املشرع أيضاً يف القانون التجاري اجلزائري يف النص املادة 
 .(5)«بني املدين و دائنيه الذين يوافقون مبوجبه على أجال لدفع الديون أو ختفيض جزء منها 

من قانون املدين اجلزائري يتبني أن للصلح ثالث مقومات رئيسية إضافة إىل أطرافه  126ومن خالل نص املادة   
 واليت تتمثل فيما يلي :

القضائيعناصر الصلح : الفرع األول

وهذه العناصر هي وجود نزاع قائم أو حمتمل ، ونية إهناء النزاع ، النزول املتبادل على اإلدعاءات وسنقوم بشرحها 

 فيما يلي : 

 .59بلقاسم شتوان ، املرجع السابق ، ص  ( 3)
. 215ص  5779اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر نبيل صفر ، الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، بدون طبعة ، دار   ( 5)
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:وجود نزاع قائم أو حمتمل: أوالا 
إذا مل يكن هناك نزاع قائم أو حمتمل مل يكن العقد صلحًا ، فإذا كان النزاع مطروح على القضاء و حسمه 
الطرفان بالصلح ، كان من الصلح قضائيا ، وإذا كان النزاع حمتمال بني الطرفني فيكون الصلح لتوقي هذا النزاع و 

اك نزاع قائم أو حمتمل و لو كان احد الطرفني هو يعترب يف هذه احلالة صلح غري القضائي ، واملهم إن يكون هن
احملق دون األخر و كان حقه واضحا ما دام هو غري متأكد من  حقه ، فاملعيار هو معيار ذايت حمض والعربة مبا 

 يقوم يف ذهن كل من الطرفني ال بوضوح احلق يف ذاته.   

نية احلسم النزاع : ثانياا :

حسم النزاع بينهما إما  بإهنائه إذا كان قائما أو بتوقيه إذا كان حمتمال ، إما إذا  وهو أن يقصد الطرفان بالصلح   
مل تكن لدى الطرفان نية حسم النزاع فال يعترب العقد صلحا ، مثال على ذلك إذا اتفق الطرفان على طريقة معينة 

طرف احملكمة ، و كما جيوز للطرفني الستغالل العني املتنازع على ملكيتها حلني حسم النزاع بشأهنا للبث فيها من 
أن يتصاحلا إلهناء النزاع و االتفاق على أن يستصدرا حكما من احملكمة فيكون هذا الصلح بالرغم من صدور 
احلكم من قبل احملكمة، فإن هذا االتفاق ال يعترب صلحاً وال يؤدي إىل حسم النزاع حول امللكية ، ولكن ليس من 

. ( 3)يع املسائل املتنازع فيها ، فيحسم جزء منها و يرتك الباقيالالزم أن حيسم الصلح مج

النزول املتبادل عن االدعاءات : ثالثاا :

إذا جيب أن ينزل كل طرف عن جزء من إدعائه على وجه التقابل ، فإذا مل ينزل أحد الطرفني عن شيء مما يدعيه 
أن تكون التضحية من جانبني متعادلة  الضروريونزل األخر عن كل ما يدعيه مل يكن هذا صلحا ، و ليس من 

فقد ينزل أحد الطرفني عن جزء كبري من إدعائه أو عن كل إدعائه و ال ينزل اآلخر إال عن بعض ما يدعيه ، و 
بالتايل الصلح يكون تلقائيا ، أو بسعي من القاضي يف مجيع مراحل اخلصومة، ويقوم الطرف الذي يهمه األمر 

ي الفاصل يف النزاع و من مث يقوم القاضي بإجراء الصلح يف املكان و الوقت الذي يرامها بتقدمي طلبه للقاض
 .(5)مناسبني ما مل توجد نصوص خاصة يف القانون تقرر خالف ذالك احملكمة 

 . 211نبيل صقر ، املرجع السابق ص    (3)

.95وص 93، ص  5773للنشر ، مصر األنصاري حسن النيداين ، الصلح القضائي ، دار اجلامعة اجلديدة ( 5)
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طراف الصلح القضائيا :لفرع الثانيا
تتمثل أطراف الصلح القضائي يف املدين الذي له الدور الكبري يف إجراءات الصلح وهذا باإلضافة إىل الدائنني    

الذين يعتربون طرفا أساسيا كوهنم مجاعة الدائنني ويعقدون مجعيات لدراسة مقرتحات الصلح ، وهلم احلق يف تعيني 
مراقبني للقيام مبهام املراقبة وإبداء الرأي . 

املدين :  أوال :

ميكن تعريف املدين على انه املدين مسوؤال عن إدارة أمواله والتصرف فيها وله الدور الكبري يف إجراءات التسوية 
وكيل املتصرف القضائي الدين إىل إغالق دفاتره القضائية ، فعلى اثر صدور احلكم بالصلح القضائي يدعو ال

وإيقاف حساباهتا وعلى املدين أن يزوده جبميع املعلومات اليت تساعده على تنظيم امليزانية ، وعليه عندما يتوقف 
عن الدفع أن يديل بتقرير مفصل عن حالته للمحكمة حىت تتمكن احملكمة من القيام باإلجراءات الالزمة وخاصة 

 .(3)طلبه للصلح يف حالة 

ثانيا : مجاعة الدائنني : 
يعرف الدائن على انه صاحب احلق الذي يقع على عاتق املدين يرتتب على صدور حكم اإلفالس حشد   

الدائنني يف مجاعة ميثلها وكيل التفليسة مبجرد صدور هذا احلكم ، تتكون بقوة القانون مجاعة الدائنني اليت تتوىل 
اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصفية أموال املفلس تصفية مجاعية ، وعلى أن املشرع مل يرتك لوكيل من خالل ممثلها 

التفليسة احلرية الكاملة ملباشرة شؤون مجعية الدائنني ، وإمنا اقر اجتماع هؤالء الدائنني يف حاالت معينة داخل 
الدائنني للمفاوضة يف عقد الصلح .وإذا مجعية للتداول يف مصاحلهم اهلامة وعليه فالقانون يوجب عقد مجعية 

اخفق الصلح وأصبـح الدائـنون يف حالة احتــاد اجتمع الدائنـون مرة أخرى الستشـارهتم فيما يتعلق بأعمال اإلدارة 
 .(5)ويف شـأن إبقاء وكيـل التفليسة أو اختيار غريه لالحتاد

 املراقبني : ثالثا :
نظيم اجلديد ، خاصة وكيل التفليسة ومأمور التفليسة واحملكمة ، يتصف املثلث األساسي ألشخاصهم الت 

بالقدرة على اإلحاطة والرقابة الكاملة على أعمال التفليسة بطريقة يطمئن إليها الدائنون 

 . 90األنصاري حسن النيداين ، املرجع السابق ، ص( 3)
اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون األعمال ، كلية احلقوق احلاج خلضر ، السعيد بوقرة ،  الصلح القضائي يف التشريع التجاري  ( 3)

 . 19، ص  5772/  5771
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أعطى إمكانية تقدمي ضمان إضايف يطمئن الدائنني إىل حسن سري إدارة لتفليسة وهو نوع من  مع ذلك فاملشرع  
فطبقا هلذا النص جيوز بقرار من القاضي املنتدب االستمرار يضمنه املشرع عرب تعيني مراقبني من مجاعة الدائنني ، 

ه على احلفاظ ومل يبني القانون تعيني مراقبا أو اثنني شرط أن يكون من الدائنني ألن الدائن اقدر من غري 
.(3)اختصاصات املراقبني ومسؤولياهتم وعزهلم 

للقاضي املنتدب أن يعني يف أي وقت بأمر يصدره » من القانون التجاري على انه  517حيث نصت املادة  
ريب أو نسيب مراقبا أو اثنني من بني الدائنني وال جيوز أن يعني مراقبا أو ممثال لشخص معنوي كمراقب ، أي ق

 .( 5)« للمدين لغاية الدرجة الرابعة 
فتعيني املراقبني يتم بقرار من القاضي املنتدب، ومن حقه أن ال يعني أي مراقب، ويشرتط أن يكون املراقبون من   

الدائنني.

 المبحث الثاني           

ائيالطبيعة القانونية للصلح القض  

يشرتط لصحة الصلح موافقة أغلبية الدائنني ، و ال يستفيد منها املدين إاَل إذا توافرت فيه الشروط اليت نص     
عليها املشرع ، مث جيب تصديق احملكمة عليها ليكون نافدا حىت يف حق الدائنني املعارضني هلذا الصلح ، أو من مل 

لبحت يف مصدر هذا االلتزام ، أو بعبارة أخرى يف الطبيعة القانونية يشرتك منهم أصال يف إجراءاته ومن هنا يثور ا
 للصلح املربم بني املدين أو املفلس ومجاعة الدائنني .

وهلذا ثار اخلالف حول حتديد الطبيعة القانونية للصلح القضائي ، هل هو عبارة عن حكم قضائي يستمد فوته  
؟ .  ذوطبيعة خمتلطةقد بني املدين  ومجاعة الدائنني ؟ أم يعد اإللزامية من تصديق احلكمة عليه ؟ ، أم هو ع

ا .562ص و  561سعيد يوسف البستاين ، املرجع السابق ، ص (3)

.5773غشت سنة  57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام اجلزائري التجاريمن القانون  517راجع املادة  (5)
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 المطلب األول
عبارة عـن عقدالصلح 

الصلح هو عقد بني املدين ومجاعة الدائنني يستمد قوته اإللزامية من تصديق احملكمة عليه ، هذا األخري اليعد    
مصدرا أساسيا وال خيل يف طبيعته العقدية ، حيث أن وجود القضاء هو حلماية مصاحل األقلية من الدائنني الغائبني 

للنصوص القانونية اليت هلا صلة بالصلح ، جند أن عقد الصلح يتطلب توافق  واملعارضني على الصلح ، وملا ننظر
 .إرادتني 

من جهة أوىل املدين الذي طالب الصلح  وهو شرط الزم لتبدأ اإلجراءات ، ومن جهة ثانية موافقة أغلبية    
 الدائنني ، ويف حالة ختلف احد الطرفني مل يعد هناك صلح.

الصلح رغم التصديق عليه يبقى قابال للبطالن يف ذلك تأكيدا لصفة العقدية ، وهذا ما إضافة إىل ذلك أن     
 . (3)ذهب إليه التشريعان اجلزائري واملصري

ضع     فإذا ما سلمنا بأن الصلح هو عقد يتم بني املدين ومجاعة الدائنني فكيف نسلم بأن الصلح يشمل أو خيخ
مجيع الدائنني مبن فيهم من عارض أو حىت من مل يشرك يف التصويت عليه ؟  فالسؤال الذي يطرح نفسه وهو  

 كيف يتسق هذا األثر الشامل مع األثر النسيب للعقود ؟  . 

دت التفسريات لإلجابة على هذا السؤال ومنها ما يلي :   أن الصلح عقد مجاعي ذو طبيعة خاصة وقد تعد   
على أساس انه يتم بني املدين و مجاعة الدائنني ، مث البد من تصديق احملكمة عليه،  وهو يسري حىت على الدائن 

بدينه إىل ما بعد انتهاء اإلفالس .   الرافض للصلح  وعلى الدائن الغائب ، وعلى الدائن الذي تأخر يف التقدمي
 والواقع أن هدا العقد عقد مجاعي خاص ، فهو استثناء على قاعدة نسبية آثار العقود .   

ولكنه استثناء ضروري ال  مفر من احتماله إدا شئنا أن ينتهي اإلفالس بالصلح . وسر هدا االستثناء هو مجاعة  
الصلح برملانه ، والصلح قانون يقرتحه املفلس ليطبق على هدا اجملتمع   الدائنني تصبح جمتمع صغري ،  مجعية

والقاضي هو الذي يصدق على هدا القانون ليصبح نافدا ، ويف كل ذلك من الضمانات ما يكفي لرعاية األقلية 
. (5)اليت ترفض الصلح هدا القانون . فالميكن واألمر خاصة  

.  119، ص  5773انون التجاري ، الطبعة األوىل ، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنانمصطفى كمال ، علي البارودي ، الق(  3  

.  55، ص  5733وهاب محزة ، نظام التسوية القضائية يف القانون التجاري اجلزائري، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ( 5)
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فعقد الصلح جيمع بني عنصرين عنصر الرضائي وقضائي، إال أن الرضائية فيه هي الغالبة وتقصري أمهيـة  
التصديق على العنصر القضائي نفــد التزام االقلية قانونـا باخلضوع لرأي األغلبية.         

دائنني فالسؤال املطروح ماهي طبيعته هذا العقد ، فهل من طاملا سلمنا بأن الصلح هو عقد بني املدين ومجاعة ال 
 العقود التربع أم من عقود املعاوضة ؟ 

عقد الصلح هو عقد معاوضة وليس عقد تربع ، دالك انه  من الواضع انتفاء نية التربع عند الدائنني حىت ولو  
يعترب األجل املمنوح للمدين املفلس من قبيل منحوا أجاال طويلة أو تنازلوا عن نسبة كبرية من ديوهنم ، لذالك ال

.(3)املهل القضائية ، بل هو أجل اتفـاقي حيقق مصـلحة الطرفـني معا   
أما األجل املمنوح للمفلس يف عقد الصلح  فليس منحة تربعية،  لذلك فاءنه إدا تصادف أن أصبح احد    

ه فال جيوز له التمسك باملقاصة يف مواجهة املفلس ، بل الدائنني املتصاحلني مدينا للمفلس وحل الدائنني الذي علي
هلدا املفلس أن يتمسك باألجل املقرر له مبقتضى عقد الصلح ، كدالك ال يعترب تربعا تنازل الدائنني عن جزء من 

 ديوهنم ، لدالك خيتلف هدا التنازل عن اإلبراء املدين.
اليتصور فــي الصلح إال أن يكون التنازل جزئيا ،  الن الدائن إمنا  فاإلبـراء املدين قـد يرد على الدين كله ، بينما   

يتنازل عن جزء من دينه ليتأكد من حصوله على اجلزء الباقي واإلبراء املدين يؤدي إىل انقضاء الدين هنائيا، بينما 
 يظل املدين املفلس ملتزما بأداء اجلزء املتنازل عنه من الديون التزاما طبيعيا .

الثانيالمطلب   
 الصلح عبارة عن حكم قضائي

يرى أنصار هذا الرأي أن الصلح هو اليعتربعقدا بل هو حكم قضائي ألنه يستمد قوته اإللزامية من تصديق  
. لشروطه الغائبني املعارضني احملكمة عليه ، وهذا ما يفسر سريانه على الدائنني   

 فأصحاب هذا الرأي ال يعتدون بعنصر الرضاء ويستدلون على ذلك مبا يلي :  
إن حكم احملكمة هو املنشأ لعقد الصلح ويلزم مجاعة الدائنني ، ال فرق بني املوافقني منهم والرافضني له  أوال :  

اجع إىل سلطة احملكمة ممن حضروا الصلح أو من مل خيضروه ، فاحلكم القضائي هو املصدر القانوين للصلح وهذا ر 
.(5)يف تصديق على الصلح أو رفضه 

.116وص 119مصطفى كمال ، علي البارودي ، املرجع السابق ، ص (  3)

 .  51وهاب محزة ، املرجع السابق ، ص( 5)
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وجود  اختالف بني العقود اليت حيكمها مبدأ األثر النسيب للعقود أي ال تلزم إال من كان طرفا يف العقد  ثانيا :  
وهذا خالف احلكم الذي له أثر شامل إذ مبجرد التصديق عليه فإنه حيتج به على مجيع الدائنني ال فرق بني من 

وافق ومن مل يوافق على الصلح .

للقواعد العامة بالغش والق للقواعد العامة بالغش واإلكراه ، والتدليس ، والغلط ، أما أن العقود يبطل وفق  ثالثا:  
الصلح املصدق عليه من احملكمة ال يبطل إال بالتدليس وهكذا جند أن املشروع خرج عن القواعد العامة يف بطالن 

صف احلكم له.العقود مما يعترب نفياً منه لصفة عقد الصلح ، وتأكيدا له منه ـ املشرع ـ لو 
ورغـم ذلـك وجـه نقذ ألنصار هلذا الرأي وهذا على أساس: 

القول بأن للمحكمة سلطة رفض التصديق على الصلح هذه احلقيقة للوجود خالف عليه ، ولكن ال  أوال:  
ميكن أن تصدق احملكمة على حكم يرفضه مجاعة الدائنني ، كما ال ميكن أن تعَدل

  الصلح.عند التصديق   الشرطاحملكمة من الشروط سواء بالزيادة أو بالنقصان أو التغيري من هذا  
و احملكمة ما تقوم به  عند تدخلها من أجل التصديق على الصلح أو رفضه هو التحقق من أن الصلح قد استوىف 

العامة. مجيع شروطه واحرتامه للنصوص القانونية شكال و مضموناً ، وسالمة املصلحة

هو ان األحكام تتشابه مع العقود هي األخرى يف اثارها على أن حيتج هبا إال على من كان طرف فيها إال  ثانيا:  
.(3)أن نفاذ احلكم يف حق املعارضني والغائبني يعترب خروجا عن قاعدة نسبية قوة الشيء احملكوم فيه

أن تقيد املشرع ألسباب الطعن يف عقد الصلح ال ميكن نفيه  ، وأنه عند حصره ألسباب الطعن مبا  ثالثا:   
يتالءم وطبيعة هذا العقد ، حيث ال وجود لإلكراه والغلط فيه ، فإن الصلح جيرى حتت إشراف القضاء وقد يلجأ 

إلكراه أو الغلط ال يكون جمديًا بعد القضاة إىل االستعانة خببري جيرد أصول املدين ، فلهذا فإن ادعاء عيب ا
.التصديق على العقد الستحالة وقوع اإلكراه أو الغلط 

أما قبل التصديق عليه فيمكن ملن وقع يف أحد هذه العيوب أن يكشف أمره للقاضي ، إضافة إىل ذلك أن  

يه وجيب أن يكون هناك إجراءات عقد الصلح تتم بدعوة الدائنني ملناقشة شروط الصلح ، ويتم التصويت عل

.(5)أغلبية توافق عليه فهذا ما يؤكد لنا أن عيب اإلكراه والغلط مستبعدان من طلب بطالن عقد الصلح 

.  315، ص  3697أمحد حممد حمرز ، نظـام االفالس القانـون التجاري اجلـزائري ، الطبعة الثانية ، املطبعة الفـنية ، القاهرة ( 3)
 .  57وهاب محزة ، املرجع السابق ، ص ( 5)
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 لمطلب الثالثا

الصلح ذوطبيعة مختلطة

إن الصلح يعد يف الوقت ذاته عقدا وحكما ، فهو عقد بالنسبة ألغلبية الدائنني الذين وافقوا على شروطه ، وهو 
 بشروطه باعتباره حكما صادرا من احملكمة .حكم بالنسبة للدائنني املعارضني والغائبني الدين يلتزمون 

غري أن هدا الرأي ال ميكن قبوله ، ألنه يؤدي إىل اإلخالل مببدأ املساواة بني الدائنني ، إذ جييز لدائين األغلبية  
 يف الصلح  بالبطالن لعيب يف اإلرادة أو النقص يف األهلية ، أو أن يطلبوا الفسخ لعدم التنفيذ، يف حني الجيوز

 دالك لدائين األقلية مادام الصلح يعد حكما بالنسبة هلم .
والرأي الراجح أن الصلح ليس إال عبارة عن عقد بني املدين ومجاعة الدائنني وهذا ماذهب إليه املشرع اجلزائري    

يف الفقرة األخرية من القانون التجاري اجلزائري ويتميز هذا العقد خباصيتني : 130يف نص املادة   

انه عقد بني املدين ومجاعة الدائنني ، اليت تعرب عن إرادهتا بأغلبية يطلبها القانون ، فتلتزم األقلية برأي  ولى :األ
األغلبية ، وال جيوز أن يقع الصلح بني املدين وكل واحد من الدائنني على انفراد .

ق على الصلح ، وذلك رعاية منه إن املشرع أخضع الصلح لرقابة القضاء فاستلزم صدور حكم بالتصدي الثانية :
ملصلحة أقلية الدائنني ، الذين مل يوفقوا على الصلح . 

على أن تدخل احملكمة المينع من اعتباره عقدا ، إدا كان الصلح يلزم الدائنني املعارضني والغائبني ، فدالك ألنه 
ية وتستوعب حقوقهم الفردية حبيث يرتتب على شهر اإلفالس انتظام الدائنني يف مجاعة تتمتع بالشخصية املعنو 

يلتزمون مجيعا بالعقود اليت تربمها األغلبية ، وهذه نتيجة متفرعة على الشخصية املعنوية ونصادفها يف حاالت كثرية 
 وبوجه خاص يف شركات املسامهة .

5773غشت سنة  57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  يف الفقرة االخرية من القانون التجاري اجلزائري  130راجع املادة (3)

.
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 المبحث الثالث

تمييز الصلح القضائي عن أنواع الصلح األخرى

يعد  الصلح بكل أنواعه احلل األصح للمدين والدائنني معا ، وتتكون املصلحة عامة نظرا للعمل على اإلبقاء    
اط التجاري و كما ينطوي الصلح على منفعة لكل من الطرفني ، خاصة املشروع التجاري واحملافظة على النش

املدين الذي يسعى من خالله اخلروج  من إضطرابه املادي والعودة إىل إدارة أموال و التصرف فيها واحلصول على 
.امتيازات من دائنيه بفضل عقد الصلح معهم 

لف عن الصلح القضائي ،  وسوف نتطرق يف هذا كما توجد أنواع أخرى من الصلح تتشابه أحكامها أو ختت   
املبحث إىل هذه األنواع املتمثلة يف الصلح الودي والصلح الواقي من اإلفالس والصلح مع التخلي عن األموال 

وستعرض ذالك يف املطالب اآلتية :

 المطلب األول

الصلح القضائي و الصلح الودي

نظرا لكون إجراءات اإلفالس تتطلب وقتا طويال ونفقات باهظة حبيث تكون النتيجة إقفال التفليسة لعدم     
كفاية املوجودات أونصيبـا تافـها ، فيلجأ املـدين إىل اقتـراح صلحا وديـا على دائنيه ، يتضمن منح املدين أجااًل 

، أو ترك أمواله للدائنني مقابل إبرائه من الديون .  للوفاء بديونه أو التنازل عن جزء منها أو األمرين معا

ومن مث يعرف الصلح الودي على أنه عقد بني املدين املتوقف عن الدفع ودائنيه يتضمن منح املدين أجااًل    
عا ، أوالتنازل عن موجداته  للدائنني مقابل إبرائه من الديون. للوفاء بديونه أو التنازل عن جزء منها أو األمرين م

وهذا النوع من الصلح مل ينص عليه القانون التجاري ومل يشر إليه ضمن أحكامه . ومع ذالك فمن الثابت أنه 
 .صحيح قانونا ال خمالفة فيه للنظام العام او اآلداب العامة مىت وقع قبل شهر اإلفالس
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الصلح القضائي يتطلب النعقاده ن موافقة أغلبية الدائنني مث تصديق احملكمة عليه ويلزم مجيع  وإذا كان    
الدائنني من وافق عليه ومن مل يوافق، فإن الصلح الودي على النقيض من ذالك ليس إال عقدا عاديا خيضع 

فق عليه من الدائنني ، وموافقة الدائنني للقواعد العامة يف العقود، وال يلزم فيه تصديق احملكمة ، وال يلزم إال من وا
على الصلح الودي جيوز أن تكون صرحية بالكتابة والتوقيع على حمضر الصلح ، كما جيوز أن تكون ضمنية 

 تستنتج من قرائن األحوال والظروف احمليطة الصلح بشرط أن تكون القرائن قوية ومؤدية إليها.
افق عليه من الدائنني صراحة أو ضمنا ، فإنه يرتتب على ذالك أن الصلح وملا كان الصلح الودي اليلزم إال من و   

الودي الحيقق الغاية املنشودة منه إال إذا أمجع الدائنون عليه ، حبيث يكفي أن يعرتض عليه أحد ويصر على طلب 
.(3)اإلفالس

ساومات واتفاقات سرية بني فينهار الصلح ويفشل املدين فيما يبتغيه ولذلك كثريا مايقرتن الصلح الودي مب   
املدين وبعض الدائنني ، فيشرتط هلم املدين مزايا خاصة مقابل قبوهلم ، كأن يتعهد هلم بدفع نصيب أكرب من 

املقرر يف الصلح أوبالوفاء العاجل ، مما ينطوي على إخالل مببدأ املساواة بني الدائنني. 

 المطلب الثاني
اإلفالسالصلح القضائي و الصلح الواقي من 

حرص العديد من التشريعات على األخذ بيد التاجر ، و مساعدته على اجتياز األزمات الطارئة اليت مير هبا  ،    
إذ قد يكون اضطراب أعماله نتيجة أسباب غري متوقعة ، مل يكن باستطاعة هذا التاجر تفاديها ، فأخذت هذه 

ن تال يف شهر إفالسه مبنحه جتاه للوفاء بديون أو التشريعات بنظام الصلح الواقي من اإلفالس   لتمكن التاجر م
ختفيض هذه  الديون أو باألمرين معا طبقا لشروط معينة.

وهذا الصلح ال خيضع لرقابة القضاء وال يستلزم تصديق احملكمة عليه، وهو من العقود وكان املشرع املصري أكثر   
لسنة  29ا عرفت املادة األوىل من الفانون رقم . إذ(5)وضوحا عندما وضع تعريفا للصلح الواقي من التفليس

الصلح الواقي من التفليس يكون مبنح » بشأن الصلح الواقي من التفليس املصري ، الصلح الواقي بقوهلا  3612
 . «التاجر أجاال للوفاء بدينه أو خبفض جزء  منه أو باألمرين معا طبقا ألحكام هذا القانون 

.  015، ص  3660مصطفى كمال طه ، االوراق التجارية و االفالس ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية (  3)
 .   129مسري األمني ، اإلفالس معلقا عليه بأحدث أحكام النقض ، الطبعة الثانية ، دار الكتب القانونية ، ص (  5)
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حسن النية اضطربت أعماله  اضطرابا قد يؤدي إىل امتحان وأعطت املادة الثانية من هذا القانون ، لكل تاجر   
انتمائه إثر ظروف مل يتوقعها ومل يستطيع جتنبها ، أن يطلب الصلح الواقي من التـفليس و من هنا يالحظ تشابه 
القواعد العامة كالشروط و املضمون واإلجراءات وأسباب البطالن والفسخ اليت حتكم كال من الصلح القضائي 

 لح الواقي من اإلفالس.   والص
ويتم الصلح الواقي من اإلفالس والتاجر ال يزال على رأس عمله بينما يف الصلح القضائي تكون يد املفلس   

مرفوعة عن إدارة أعماله باعتباره يتم بعد اإلفالس ، و يف حالة الصلح الواقي من اإلفالس ، وضع املشرع املصري 
لتوزيع بالنسبة ألصل الدين وال وجود ملثل هذا احلد يف الصلح البسيط   ففي حدا الجيوز أن ينزل عنه معدل ا

الصلح البسيط وخالل ثالثة أيام اليت تلي إغالق جدول الديون ، على القضائي املنتدب أن يدعو الدائنني الذين 
.(3)ثبتت ديوهنم للمقاومة يف عقد الصلح 

 المطلب الثالث

الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن المال 

الصلح مع التخلي عن األموال هو اتفاق يقع يف مجعية الصلح بني املفلس ومجاعة الدائنني  ويكون موضوعه    
أن يرتك املفلس الدائنني أمواله احلاضرة كلها أو بعضها  لتباع ويوزع مثنها عليهم مقابل إبرائه من ديونه ، فال تظل 

ء غري املدفوعة بعد بيع  األموال املرتوكة وتوزيع مثنها عالقة بدمته إال بوصفها دينا طبيعيا غري واجب األداء.األجزا
  .وقد أشار املشرع اجلزائري واملصري إىل هذا النوع من الصلح 

ال كلها جيوز قبول صلح بتخلي املفلس عن األمو » من القانون التجاري اجلزائري عل أنه  119ونصت املادة    
« . أو بعضها. وينتج ذالك نفس أثار الصلح البسيط كما جيوز إبطاله أو فسخه لنفس األسباب 

  .11وهاب محزة ، املرجع السابق ، ص  (3)
 .31وص 35، ص  5772نشأت األخرص ، الصلح الواقي من اإلفالس، دار الثقافة  ، عمان (5)

أيام اليت تلي هذا التوافق ، أن يتقدم إىل احملكمة البدائية ، املنعقدة  37قد أعط املشرع اللبناين ، احلق لكل تاجر قبل توقفه عن اإليفاء أو خالل ( 1)

 . ياطياتاحيف املنطقة اليت يكون فيها حمله األصلي ، ويطلب إليها أن تدعوا دائنيه ليعرض عليهم صلحا 
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على أن :  991ة اإليضاحية من القانون التجاري املصري بيان لفحوى نص املادة ولقد حاء يف املذكر   
هذا النوع من الصلح يعد حال وسطا بني الصلح القضائي واإلحتاد الذي ميثل أشد  حلول التفليسة قساوة » 

لناتج بني الدائنني ، نتيجة عدم طلب املدين الصلح أو رفضه باملدين ، كونه إىل بيع أموال املدين وتوزيع الثمن ا
« .الدائنني له أو أنه مث إبطاله بعد حصول املدين   

فالصلح مع التخلي عن األموال يقرتب من الصلح البسيط من حيث أن هلما نفس الشروط ، على أن رفع يد   
الصلح بل تباع هذه األموال بعناية وكالء يعينون  املفلس فيما خيتص باألموال املتنازل عنها ال ينتهي بعقد هذا

.(3)على  منوال وكالء اإلحتاد  
وعليه فالصلح  -مث يسلم إىل املدين من حاصل بيع األموال املتنازل مازاد عنها  على الديون املطلوبة منه"     

بالتنازل عن موجودات املفلس هو نوع من الصلح البسيط وهو خيضع ملا خيضع إليه الصلح البسيط من قواعد 
 وأحكام . 

ائنني احلائزة لثلثي ) األغلبيتني العددية والقيمية يف مجعية الصلح ( ومن مث يلزم النعقاده موافقة أغلبية عدد الد   
وتصديق احملكمة عليه وانتفاء اإلفالس االحتيايل، وتسري عليه فيما يتعلق بالبطالن والفسخ املقررة للصلح البسيط 

لك االحتاد، لذالك فانتهاء أما بيع املوجودات املرتوكة وتوزيع مثنها على الدائنني فيتم وفقا لقواعد اإلحتاد، لذاو 
 . التفليسة هبذه الطريقة يعترب يف منطقة وسطى خمتلطة بني الصلح البسيط واالحتاد أوحال بني الصلح واالحتاد

انتهاء التفليسة مبجرد التصديق عليه إمنا  –خبالف األمر يف الصلح البسيط  –كما ال يرتتب على هدا الصلح     
وال وتوزيع مثنها على الدائنني ، وينبين على هذا أن تظل يد املفلس مغلولة عن اإلدارة تظل قائمة حىت يتم بيع األم

 .(5)والتصرف يف األموال اليت تركها
وأضاف القانون التجاري اجلزائري فرقا أخر وهو أن يكون طلب الصلح مع التخلي عن املال من حق الدائنني   

منه اليت تنص على انه: " ال يقبل من املدين التاجر طلب  110وليس من حق املدين وذالك مبقتضى نص املادة 
. (1)االستفادة بالتخلي عن املال "

 . 191سعيد يوسف البستاين ، املرجع السابق ، ص  (3)

         . 199مصطفى كمال طه ، املرجع السابق ، ص ( 5)

.   . 5773غشت سنة  57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  من القانون التجاري اجلزائري 110راجع املادة (1)
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 المبحث الرابع
( تنفيذ الصلح القضائي الصلح القضائي )مضمون 

على أساس أنه عقد يربم بني املفلس و دائنيه وذلك مبوافقة  يعد الصلح القضائي عقد ذو طبيعة خاصة    
األغلبية وليس مبوافقة مجيع الدائنني، وحيتاج إىل مصادقة احملكمة على مضمونه، ولذلك وجدا أن هذه الطبيعة 

ي حرية أطرافه يف صياغة شروطه، الذي يقرر محاية املدين والذي من خالله يستعيد اخلاصة لعقد الصلح تقتض
مركزه املايل واستئناف نشاطه التجاري هذا من ناحية، وأما من ناحية أخرى فالصلح القضائي يقرر محاية الدائنني 

   الذين يستوفون مبقتضاه على نسبة كبرية من ديوهنم.
من القانون التجاري مبوجب عقد الصلح وهي: منح املدين  111و 111يف املواد  ولقد حدد املشرع اجلزائري   

أجاال للوفاء بديونه، والتنازل عن جزء منها، واشرتاط الوفاء عند اليسر.

 المطلب األول
منح المدين أجاال للوفاء بديونه 

، « ميكن أن يشرتط يف الصلح تقسيط دفع الديون » من القانون التجاري اجلزائري على أنه  111تنص املادة    
جيوز أن يتضمن الصلح منح املدين أجال » من القانون التجاري املصري أيضا على أنه  903وكما تنص املادة 

 « .لوفاء الديون
للمدين مبنحه أجاال للوفاء بالديون اليت مت الصلح عليها ، ومبعىن  ومن هنا فإن الصلح القضائي قد يعترب فرصة   

 آخر يتضمن الصلح منح املدين أجاال لوفاء الديون اليت بذمته . 
ويتضح من خالل النصني السابقني أن املشرع اجلزائري ال خيالف املشرع املصري فيما خيص منح املدين أجاال 

متتابعة أو على دفعة واحدة يتم دفعها خالل األجل املمنوح وذلك حسب تدفع على أقساط ،  للوفاء بديونه
الشروط املتفق عليها

ومن هنا فاملدين ميكنه خالل األجل استعادة مركزه املايل فيصبح يف وضع ميكنه من تنفيذ شروط الصلح ،  
ون للمدين ويراعى فيه مصلحة واألجل الذي مينح للمدين ال يعترب أجال قضائيا ، بل هو أجل اتفاقي مينحه الدائن

الطرفني املتبادلة. 

5773غشت سنة  57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  تجاريلا من القانون 111و111راجع املادة 



26

 المطلب الثاني
التنازل عن جزء من الديون 

ميكن أيضا أن يتضمن الصلح » يف الفقرة األوىل من القانون التجاري اجلزائري على أنه: 111نصت املادة  
 «.التنازل للمدين عن جزء ختتلف أمهيته عن الديون، على أن هذا التنازل سيتبقى على عاتق املفلس التزاما طبيعيا

كما جيوز أن يتضمن إبراء املدين من جزء من »  ، يف نفس الفقرة :903وأيضا نص املشرع املصري يف املادة 
وكذالك جند من خالل النصني السابقني أن املشرع اجلزائري يوافق املشرع املصري من حيث إبراء املدين «.الدين 

 .(3)عن جزء من الديون املرتتبة عليه
لصاحل املدين، إذا كان هذا أجاز املشرع يف الصلح أن يتضمن التنازل عن جزء من الديون ومن طرف الدائنني    

من أصل الدين، فالدائنون  %17أو  %57يضمن هلم احلصول على اجلزء املتبقي من ديوهنم، كأن يتنازلوا عن 
قد جيدون أن التنازل عن جزء من ديوهنم يضمن هلم احلصول على نسبة كبرية من ديوهنم فيما لو انتهت التفلسية 

 باالحتاد وبيعت أموال املفلس ووزع الثمن بينهم.
نفيذ شروط الصلح، لذلك ال يرتدد الدائنون يف التنازل عن جزء من ديوهنم، إذا  انسوا يف املدين عزمه على ت 

وهلذا يعترب هذا التنازل من قبيل  املعاوضة وليس من قبيل التربع، وذلك من أجل احلصول على اجلزء املتبقي من 
التنازل عن جزء من الدين ال يتم بقصد التربع وإمنا مقابل املنفعة اليت حيصل عليها الدائنون من جزء هذا و  الدين

 .       (5)على اجلزء املتبقي من الدين التنازل وهي مبثابة ضمان حصوهلم
ويرتتب على عدم اعتبار التنازل عن  جزء من الدين من قبيل التربع، وأن التنازل ال يكون إال جزئيا مبعىن أن    

التنازل ال يصح أن يرد على مجيع الدين، وأن املدين ال يربأ هنائيا من األجزاء اليت يتنازل عنها الدائنون، بل يظل 
 زما بأدائها التزاما طبيعيا.ملت

وما يالحظ أن كل من املشرع اجلزائري واملصري مل مينحوا حدا أعلى أو أدىن اليت أجاز للدائنني والتنازل عنها من 
أصل الدين، وإمنا ترك ذلك إلرادهتم يقيموهنا على حسب القدرة املالية للمدين. 

 . 313وهاب محزة  ، املرجع السابق ، ص  (3)

،  اجلزائر ،  راشد راشد ، أوراق التجارية واإلفالس والتسوية القضائية يف القانون التجاري اجلزائري ، الطبعة السادسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية( 5)
. 115، ص  5779
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ي جيوز للدائنني التنازل عنه، حيث أن إيراد ولقد وفق كل من املشرع اجلزائري واملصري يف عدم وضع احلد الذ  
النص بصفة عامة، يفسح اجملال أمام الدائن واملدين حبرية مطلقة يف اختاذ القرار الذي يراه مناسبا ، فقد يضع 
 الدائن قيمة حمددة من املبلغ املراد إبراء املدين منه يكون غري مستعد لتجاوزه، وكما قد يوافق املدين باملبلغ الذي مت

التنازل عنه مهما كان قليال، إذا أنه سيخفف بعض الديون اليت أثقلت وكاهله كانت سببا يف تدهور أوضاعه 
التجارية.

 المطلب الثالث

اشتراط الوفاء عند اليسر 

لقد تناولنا فيما سبق على تنازل الدائنني عن جزء من ديوهنم للمدين، إال أن املشرع اشرتط على املدين أن    
يتعهد للدائنني مقابل تنازهلم عن جزء من ديوهنم بالوفاء  هلم باجلزء املتنازل عنه،  وهذا يكون عند اليسر، وهذا 

لتجاري اجلزائري على أنه" وجيوز أن يقبل الصلح مع اشرتاط من القانون ا 5يف الفقرة  111ما نصت عليه املادة 
الوفاء عند اليسر".   وما يالحظ عن هذا النص أن املشرع مل حيدد ضوابط اليسر إذا حتققت ميكن للمدين الوفاء 

.(3)واليت حيق للدائنني الرجوع عليه باملطالبة 

منه على أنه:"وجيوز أن يعقد  5يف الفقرة  903كما نص املشرع املصري على شرط الوفاء عند اليسر يف املادة     
الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر املدين  من خالل مدة تعني يف عقد الصلح ، على أال يتجاوز مخس سنوات من 

دت قيمة جموداته على ديونه مبا يعادل عشرة يف تاريخ التصديق على الصلح وال يعترب املدين قد أيسر إال إذا زا
املائة على األقل" .

وما يتضح أن املشرع اجلزائري مل حيدد املدة الزمنية للوفاء يف حني أن املشرع املصري حدد املدة الزمنية وذلك   
املدين التاجر  مبدة ال تزيد عن مخس سنوات وكما أنه حدد اليسر الذي يبدأ الوفاء منه وهو أن تزيد موجودات

على األقل يف حالة يسر الواجب للوفاء إذا مل تصل الزيادة يف موجداته عن ديونه  %37على ديونه مبا يعادل 
. (5)وهو ما مل حيدده املشرع  %37مبقدار 

طبعة األوىل ، دار الثقافة ، عمان عزيز العكيلي ، الوسيط يف شرح القانون التجاري ، ) أحكام اإلفالس والصلح الواقي ( ، اجلزء الثالث ، ال (3)

 . 597، ص  5779

 . 199، ص   3666عمرو عيسى الفقي ، املوسوعة التجارية احلديثة ، يف اإلفالس ، املكتب الفين لإلصدارات القانونية ، القاهرة  (5)
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ألنه قد يتعاون املدين وفق املشرع املصري يف حتديد مقدار اليسر واملدة اليت ال يتجاوزها املدين يف الوفاء  ولقد

وهلذا جيب على املشرع اجلزائري أن يقوم بتحديد مدة الوفاء وكذا مقدار الوفاء ووأيا كان مضمون الصلح فال جيوز 

، حيث ال حيوز أن يتضمن   أن ميس بطبيعة الديون أو إجراء جتديد فيها، وأن الخيل مببدأ املساواة بني الدائنني

 . (3)الل مببدأ املساواة بني الدائننيالصلح شروطا من شأهنا اإلخ

.  397أمحد حمرز ، املرجع السابق ، ص (  3)
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الفصلاالول  إجراءات 

الصلح القضائي
يستلزم الدخول يف مرحلة إجراءات الصلح القضائي أن تكون موافقة على الديون قد حتددت هنائيا ، و حالة  

التوقف عن الدفع قد حددت على وجه القطعي .

وفـي حالة حدوث اعرتاض عـن بعض الديون يكون قـد صدر احلكم بقبول االعرتاض أو الرفض أو قبول    
الدائنني على معرفة حبقيقة مركز املدين فيقررون الصلح معه أو رفضه و تتمكن  بعضهم قبوال مؤقتا و يصبح

احملكمة من تصديق عليه أو رفضه .

فعلى القاضي املنتدب أن يقرر الدعوة الدائنني حلضور املداولة يف الصلح مع املدين املفلس. و من بني و ضح    
مث حدد الدائنني الذين هلم احلق التصويت  اأو إدارة اجتماعاهتاملشرع اجلزائري كيفية تكوينها و دعوهتا لالنعقاد 

على صلح مث التصديق احملكمة على شروطه.

كما جيوز الطعن يف احلكم احملكمة سواء بالقبول أو الرفض و ذالك من طريق املعارضة أو استئناف أو طعن   
يف املباحث التالية : بالنقض و كما ينقض الصلح أما بالبطالن أو الفسخ و هذا ما توضحه

املبحث األول : اجتماع الدائنني 

املبحث الثاين: التصديق على الصلح القضائي

املبحث الثالث: انقضاء الصلح القضائي
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 األول بحـثالم

نينـــاع الدائـــجتما

يف مرحلة املداولة بشأن عقد الصلح وإقراره يكون الدائنون قد وفقوا على حقيقة املركز املايل للمدين الصلح        
فيقرون الصلح معه أو رفضه، ويقوم القاضي املنتدب بدعوة الدائنني واملدين من أجل االجتماع يف أمر الصلح 

وشروطه.

 األول مطلبال

 استدعاء الدائنين  

جند يف التشريع اجلزائري أنه مبجرد أن يقوم  املدين بتقدمي طلب الصلح إىل احملكمة وقبل طلب املدين بالصلح     
القضائي، يقوم قاضي التفليسة بتوجيه الدعوة إىل الدائنني الذين حتققت ديوهنم وتأيدت أو قبلت قبوال مؤقتا 

تنشر يف الصحف املختصة باإلعالنات   طاراتباإلخلالجتماع يف املداولة يف عمل الصلح، وتكون الدعوة 
، وجيب أن تتضمن الغرض الذي أعدت من أجله وهو  ن طرف وكيل التفليسةـالقانونية ، أو مرسلة إليهم فرديا م

. (1) انعقاد االجتماع

مىت قبل املدين يف تسوية قضائية   » من القانون التجاري اجلزائري 713وهذا ما نص عليه  املشرع يف املادة   

، وذلك بأخطار ينشر يف  713يعاد املقرر يف املادة امل يقوم القاضي املنتدب باستدعاء الدائنني املقبولة ديوهنم يف
 «.الصحف أو موجه يف الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وكيل التفليسة  

إلقفال جدول الديون، أو خالل ثالثة أيام التالية بقرار احملكمة بقبول ويكون استدعاء الدائنني يف ميعاد ثالثة أيام 

يف مدى الثالثة أيام التالية  » من القانون التجاري اجلزائري 713هذا ما أقرته املادة ، احملكمة قبول مؤقت 

«  783ا للمادة إلقفال كشف الديون وإن كان مثة نزاع ففي طوال ثالثة أيام  من القرار الصادر من احملكمة طبق
(7)   .       

. 06السعيد بوقرة ، املرجع السابق ، ص   (1)

.5773غشت سنة  57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام من القانون التجاري اجلزائري 713واملادة  713أنظر املادة   (7)
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»   : من القانون التجاري املصري 007ادة ـاملشرع املصري يف املوهذا ما ذهب إليه  . 

دينهم هنائيا أو  على قاضي التفليسة إذا طلب املدين أن يأمر فله كتاب احملكمة بدعوة الدائنني الذين قبلت -1
  مؤقتا حلضور املداومة يف الصلح .

خالل األيام اخلمسة التالية لوضع القائمة  وتوجه هذه الدعوة، ويف حالة عدم حصول أية منازعة يف الديون -7

زعة توجه الدعوة خالل ملنامن هذا القانون ويف حالة حصول ا 066النهائية بالديون املنصوص عليها يف املادة 
 اخلمسة عشر يوما التالية النتهاء ميعاد الطعن يف آخر قرار القاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.

فليسة، خالل امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة السابقة أن يقوم بنشر الدعوى حلضور املداولة يف وعلى أمني الت -7
  « . الصلح يف الصحيفة اليومية اليت نشر فيها حكم شهر اإلفالس

نالحظ أن املشرع قد حدد  مددا قصرية، ألن التجارة قوامها السرعة واالئتمان ، وقد أشار املشرع املصري أنه    
ه الدعوى للدائنني يف حالة عدم حصول أي منازعة يف الديون خالل مخسة أيام التالية لوضع القائمة النهائية توج

مخسة عشر يوما التالية النتهاء ميعاد الطعن يف آخر  16بالديون، ويف حالة حصول منازعة توجه الدعوى خالل 

.للقاضي املنتدب بشأن قبول الديون أو رفضها

الثاني المطلب

إنعقاد جمعية الصلح

بعد االنتهاء من قبول وحتديد الدائنني املشرتكني يف إجراءات الصلح ، وتسمى مجعية الصلح وتنعقد اجلمعية     
برئاسة القاضي املكلف حيث يقوم بتعيني ميعاد الجتماع الدائنني يف هيئة مجعية للمداولة يف مقرتحات الصلح 

مؤقتا ،  رسل الدعوة حلضور هذا االجتماع إىل كل دائن قبل دينه هنائيا أوومناقشة شروطه أو التصويت عليه ، وت

من القانون  713وجيوز له أن يأمر بنشر الدعوة يف صحيفة يومية يعينها ، وذالك طبقا ملا نصت عليه املادة 

. (1) التجاري

يف الفقرة األوىل من  716املادة نصت عليه  وكما جيوز للدائنني أن ينيبوا وكالء عنهم يف احلضور. وهذا ما   
اليوم والساعة احملددين من طرفه و  تنعقد اجلمعية برئاسة القاضي املنتدب يف املكان »  القانون التجاري اجلزائري
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مل  وقتيا إما بأشخاصهم أو مبندوبيهم ويتعني أن مزودين بتفويض ما وحيضرها الدائنون املقبولة ديوهنم هنائيا أو
ما املدين جيب أن حيضر االجتماع بنفسه ألجل تقدمي مقرتحات الصلح أ ،«ن هذا قانونا يكونوا معفني م

ومناقشتها وال جيوز أن ينوب عنه احد إال ألسباب يراها القاضي املنتدب مقبولة وال جيوز للمدين أن ينيب وكيال 
كان حمبوسا فيجوز أن يطلب   عنه إال مبوجب وكالة صرحية ختوله عرض مقرتحات الصلح واملوافقة عليها ، وإذا

. من القانون التجاري اجلزائري 7يف الفقرة  716حضوره إىل مكان االجتماع وذالك طبقا للمادة 

تدب ، ويقدم د إجراء التحقيق يف صفة احلاضرين وصحة الوكاالت ، تفتح اجللسة من طرف القاضي املنـوبع   
وكيل التفليسة إىل مجعية الصلح تقريرا مشتمال على حالة التفليسة وما مت بشأهنا من إجراءات ومقرتحات املفلس 

من القانون  710يف الصلح ورأي وكيل التفليسة ، يف هذه املقرتحات ، وقد نصت الفقرة األوىل من املادة  
ني التفليسة على اجلمعية تقريرا عن حالة التفليسة واإلجراءات يعرض أم» التجاري اجلزائري ، حيث جاء فيها :" 

. ويتلى تقرير وكيل التفليسة يف مجعية الصلح ويسلم  «اليت نفذت واألعمال اليت متت كما يسمع فيها املدين 
مث ،  موقعا منه إىل القاضي املنتدب مث يعطي القاضي املنتدب حق الكالم للمفلس ليسمع  أقواله القاضي املنتدب

  . يعطي القاضي املنتدب حق الكالم للمفلس ليسمع أقواله ويعرض شروط الصلح اليت يقرتحها

يف  عنذئدفإذا أبدى موقفا معارضا للصلح يدون ذالك يف احملضر وينتهي األمر عند هذا احلد ويعترب الدائنون  

ويسلم أمني  » 7نون التجاري يف الفقرة من القا 710نصت عليه املادة ر حالة االحتاد حبكم القانون، وهذا ما
التفليسة تقريره لقيام حالة االحتاد ، موقعا عليه منه ، إىل القاضي املنتدب الذي حيرر حمضرا مبا حصل يف اجلمعية 

(2)« وما بعدها  733وما قررته وجترى بعد ذالك اإلجراءات وفقا للمادة 

وبعد تقدمي    ه املقرتحات يف حمضر اجللسةذما إذا أبدى استعداده للصلح فيقدم مقرتحات الصلح وتدون هأ  
 الطلبمقرتحات الصلح تبدأ املناقشات بنشر ويبدي الوكيل املتصرف القضائي بعض اإليضاحات الالزمة عند 

مث ختتم املناقشات ملباشرة التصويت وتعترب اإلجراءات املذكورة سابقا أساسية ينجر على عدم أو من تلقاء نفسه  

.  .(1) تطبيقها بطالن الصلح

07السعيد بوقرة ، املرجع السابق ، ص( 1)
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 طلب الثالثالم

التصويت على الصلح

تأمني عقاري أو امتياز أو رهن يطلق حضر التصويت على مجيع الدائنني الذين يتمتعون بتأمينات عينية سواء 
 . منقول دون املشاركة يف مناقشات اجلمعية

من القانون التجاري ".....ومينع التصويت باملراسلة"  718حيث ال جيوز التصويت باملراسلة وفقا لنص املادة 
بالنيابة وحسب فاحلضور الشخصي له حتمية قانونية لتعبري عن موقفه بالتصويت، كما يسمح القانون بالتصويت 

 على الدائنني أن حيضروا بأشخاصهم مجعيات الصلح أو » من القانون التجاري اجلزائري 771ما قضت به املادة 
 « . أن ينيبوا عنهم من ميثلهم فيها

كما مل يشرتط املشرع للحصول على الصلح موافقة مجيع الدائنني ألن ذلك من الصعب أو املستحيل احلصول  
. (1) مبوافقة األغلبية )العددية والديون(عليه بل اكتفى 

األغلبية العددية:  الفرع األول

ويقصد بعض املوافقة على الصلح من قبل النصف من عدد الدائنني العاديني املقبولة ديوهنم، وليس للدائن إال     
عنه، ولكن بصوت واحد صوت واحد مهما كانت قيمة دينه، وإذا تويف أحد الدائنني فيحق لورثته التصويت بدال 

مهما تعددوا.

أيضا كما حيق ، و وكما جيوز للدائنني عدم قبول الصلح إال لصاحل أحد الشركاء املتضامنني يف االلتزام دون الباقي  
. لوكيل التفليسة إذا كان دائنا فيها أن يشرتك يف التصويت بعد الرتخيص له من القاضي املنتدب

هون أو حق التخصيص وقد منعهم القانون من التصويت االر  وأما بالنسبة للدائنني أصحاب االمتياز اخلاص، و  
على الصلح إال إذا تنازلوا تأميناهتم بقوة القانون، فيصبحون بذلك دائنني عاديني بشرط املوافقة على الصلح 

.(7) والتصديق عليه

.  31، ص  7666قضائية يف القانون اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر نادية فوضيل ، اإلفالس والتسوية ال (1)

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام من القانون التجاري اجلزائري 321واملادة  318أنظر املادة  (7)
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 األغلبية القيمية: لفرع الثانيا

جيب أن يكون الدائنون املوافقون على الصلح ميلكون  اجلزائري،من القانون التجاري  713طبقا لنفس املادة    
وال جيوز التصويت  ، ثلثي جمموع الديون املقبولة وال حتسب الديون املمتازة أو املضمونة برهن أو ختصيص

  .دائن رأيه يف الصلح بطريق املراسلة ال يقبل منه ،إمنا يعترب رفض للصلحباملراسلة، فإذا أرسل 

اشرتط املشرع احلصول على األغلبية املزدوجة ملنع تعسف الدائنني بعددهم أو بقيمة ديوهنم وبالتايل عدم    

. (1) اإلخالل مببدأ  املساواة بني الدائنني

و حتسب األغلبية يف ين التصويتني ،بالنسبة للدائنني الذين يشاركون يف التصويت ، حبيث ال حيتسب اخلائبون  
منهم ، كما أن التصويت باملراسلة ممنوع وإذا ما قبلت شركة تضامنية يف التسوية القضائية ، فيجوز الدائنني ، عدم 

 ه احلالة ، قبول الصلح اال لصاحل أحد الشركاء أو أكثر ، ويف هذ
، و ختفض األموال اخلاصة اليت للشركاء املقبولني للصلح ، وال جيوز أن  اإلحتادتبقى أموال الشركة حتت نظام    

يتضمن الصلح ، االلتزام بدفع حصة ، أال من قيم أجنبية عن أموال الشركة و يعفى الشريك الذي حصل على 

.(7)مسؤولية  أيةصاحل خاص من 
ء هؤال أصوات، عدم احتساب  136وأما بالنسبة للدائنني املتمتعني بتأمينات عينية ، فقد قرر املشرع يف املادة  
لدائنني ، خبصوص ديوهنم املضمونة على الشكل املذكور ،اال أن يتنازلوا عن تأميناهتم ، و يذكر ف  حمضر ا

بقوة القانون  التصويت على الصلح ، إىل ذلك التنازل  اجلمعية ما جيربه الدائنون من تنازالت عن تأميناهتم ويؤدي
. 

بشرط أن تتم املوافقة على الصلح والتصديق عليه ، وهذا التنازل  يثطبق على كل التامينات العينية ، إال أنه  
يطبق يف حالة ما إذا كان الدائن قد نفذ على الشيء حمل التأمني العيين ، عند مشاركته يف التصويت.

768عمرو عيسى ، املرجع السابق ، ص (1)

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام من القانون التجاري  713واملادة  718أنظراملادة  (7)

.  232راشد راشد ، املرجع السابق، ص (2)
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 المبحث  الثاني
التصديق على الصلح القضائي

ال يكون الصلح نافذا أو منتجا آلثار إال إذا صادقت عليه احملكمة اليت أصدرت احلكم بقبول املدين يف     
الصلح القضائي ، و يهدف هذا التصديق إىل التحقيق من مراعاة الشروط و اإلجراءات املقررة قانونا  لعقد 

ق على الصلح و الغائبني و الدائنني الذين وافقوا الصلح ، كما يهدف إىل محاية مصاحل أقلية الدائنني اليت مل تواف
على الصلح بناء على شروط مغرية عرضها املدين بطرق الغش .كما يهدف التصديق على الصلح إىل رعاية 

 املصلحة العامة و املساس باالنتمان العام .
إليه بناء على طلب إال أن التصديق على الصلح ال يكون من طرف احملكمة من تلقاء نفسها بل تعمد    

أصحاب الشأن سواء بطلب التصديق على الصلح أو عن طريق االعرتاض فنتناول إذا يف هذا املبحث : 

املطلب األول : اإلجراءات اخلاصة بالتصديق على الصلح القضائي .-
 املطلب الثاين : مضمون احلكم . -
 املطلب الثالث : طرق الطعن . -

 لمطلب األولا
ة بالتصديق على الصلح القضائياإلجراءات الخاص

خيضع الصلح بعد إبرامه من طرف مجاعة الدائنني و املدين إىل التصديق عليه من طرف احملكمة ، وفقا     
لإلجراءات التالية و ذلك بتقدمي طلب من ذوي الشأن للمحكمة و على القاضي املنتدب أن يقدم تقريرا على 

وز لذوي الشأن االعرتاض على الصلح وضعية املدين ، و للمحكمة السلطة التقديرية يف قبول أو رفضه كما أنه جي

. أيام( التالية للصلح  68يف مهلة ) 
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 الفرع األول
رفع طلب التصديق للمحكمة

يقدم طلب التصديق على الصلح مبوجب استدعاء من طرف من يهمه التعجيل و هذا ما نصت عليه املادة  

من القانون التجاري اجلزائري واليت تنص على ما يلي ) خيضع الصلح للتصديق عليه من طرف احملكمة و  776
محكمة الفصل فيه إال بعد تكون متابعة التصديق بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل و ال يكون لل

من ق.ت.ج( . 776قوات ميعاد الثمانية أيام احملددة طبقا للمادة ) 
جيوز تقدمي الطلب من املدين أو الوكيل املتصرف القضائي وهو الوضع أو من أحد الدائنني أو من طرف الورثة    

هنائيا أو مؤقتا ، و سواء اشرتكوا يف  ويكون طلب التصديق جائزا جلميع الدائنني قبلت ديوهنم إذا تويف املدين.
مجعية الصلح ، أو مل يشرتكوا و سواء عارضوا الصلح أو وافقوا عليه ، وال جيوز للمحكمة أن تنظر يف أمر 
التصديق من تلقاء نفسها و يرفع طلب التصديق إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم بقبول املدين يف الصلح 

حيدد مهلة لتقدمي طلب الصلح للمحكمة للتصديق عليه إال أنه يشرتط أال تفصل فيه إن القانون مل  . (1)القضائي

 أيام ( على انعقاد الصلح و هي املهلة املقررة لالعرتاض عليه. 68احملكمة قبل انقضاء ) 
 إذا قدم الطلب من طرف املدين فيوجه ضد الوكيل املتصرف و القضائي أما الطلب املقدم من طرف أحد الدائنني

 فيوجه ضد املدين .

.(2)أما الطلب املقدم من طرف الوكيل املتصرف القضائي فيتم باستدعاء بسيط للمحكمة 

 المعارضة على الصلح:  الفرع الثاني
حق املعارضة جلميع الدائنني الذين كان هلم حق املشاركة يف الصلح  151لقد قرر املشروع يف املادة  

أو الذين حصل اقرار حبقوقهم عند ابرامه و تكون املعارضة مسببة ،وبتعني ابالغها للمدين ووكيل 
عالنات باحلضور أيام التفليسة يف الثمانية أيام التالية للصلح ،واال كانت باطلة و تتضمن املعارضة ا

.احملكمة يف أول جلسة و إذا ما ثبت للمحكمة أهنا كانت تعسفية 

.36صو  03السعيد بوقرة ، املرجع السابق ، ص (1)

 . 773راشد راشد ، املرجع السابق ، ص( 7)

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام من القاوان التجاري اجلزائري  777راجع املادة  (7)



38

 دج . 277اطلة  فيجوز هلا أن حتكم بغرامة ال ميكن أن تتجاوز مأو قصد منها التسويق  و امل

الذي مل يتقدم باملعارضة ، فال ميكنه بعد ذلك أن يطعن بالصلح بأية و سيلة أخرى ، و  الدائن 
 151املعارضة ال ميكن أن تقدم من املدين وال من وكيل التفليسة ، وال من دائن مل تنص عليه املادة 

 املذكورة ، كدائن مجاعة الدائنني مثال .
الفصل يف مسائل خترج بسبب نوعها ، عن اختصاص ال و إذا كان احلكم باملعارضة ، متوقفا على  

حمكمة اليت قضت بالتسوية  القضائية أو باإلفالس ، توقف هذه احملكمة ، احلكم يف املعارضة ، ملا 
بعد الفصل يف تلك املسائل ، كما حتدد معيد إذا قصريًا ، يلتزم الدائن املعارض بأن يرفع خالله ، 

 املوضوع للقضاء املختص .

رع  الثالثالف
 سلطة المحكمة في التصديق على الصلح

إذا مل تقدم املعارضات أو قدمت أو رفضت وجب على احملكمة أن تنظر يف التصديق على الصلح ، حيث    

خيضع الصلح للتصديق عليه من احملكمة ، و تكون  »من القانون التجاري اجلزائري على أهنا  776نصت املادة 
متابعة التصديق بناءا على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل، وال ميكن للمحكمة الفصل فيه إال بعد فوات ميعاد 

فإذا حصلت معارضات خالل هذه املهلة ، تبــث فيها احملكمة ويف موضـوع  777الثمانية أيام احملدد يف املادة 

 .  (7) «كم واحـد التصديق حب
و منه تبدأ احملكمة بسماع تقرير من القاضي املنتدب عن حالة التفليسة ، مث تقتضي احملكمة بقبول الصلح برمته  

من القانون التجاري ، و للمحكمة يف هذا الصدد  770و بكل شروطه أو برفضه كليا و هذا ما قضت به املادة 

للمحكمة تعديل الشروط اليت وقع عليها االتفاق أو اقرتاح شروط جديدة  . كما ال جيوز (7)سلطة مطلقة للتقدير 
، ألن الصلح عقد بني املفلس و مجاعة الدائنني فمن غري املعقول أن حتل إرادة احملكمة حمل إرادة املتعاقدين و 

. تفرض عليهم شروط أخرى ال يقبلون هبا 

 . 777عمرو عيسى ، املرجع السابق ، ص (1)

. 761، ص  7668األول عابدين حممد بسيوين ، آثار اإلفالس ، الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ، عبد  (7)

 . 36السعيد بوقرة ، املرجع السابق ، ص (7)
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المطلب الثاني 
مضمون الحكم

  :ج التايليتضمن احلكم الصادر من طرف احملكمة أثناء نظرها يف التصديق على الصلح القضائي إحدى النتائ 
 صدور حكم برفض التصديق على الصلح. – 1
 صدور حكم بالتصديق على الصلح. – 7
. كما ينص على إجراءات شهر احلكم سواء بالتصديق أو بالرفض   – 7

الفرع األول
 الحكم بالرفض التصديق على الصلح القضائي

 773جيوز للمحكمة أن تقوم برفض التصديق على الصلح إذا مل يراعى قواعد الصلح التالية طبقا لنص املادة  
من القانون التجاري اجلزائري وهي : 

عدم مراعاة قواعد الصلح :  أوالا:
الصلح أو  يكون رفض الصلح و جوبا يف حالة ما إذا تبني للمحكمة عدم توافر الشروط القانونية الالزمة لوقوع

عدم اختاذ اإلجراءات القانونية اليت فرضها القانون مثل عدم توافر اإلغلبيتني العددية و القيمية أو إذا اتضح 
للمحكمة أن أغلبية الديون مل تتوافر يف املداولة األوىل فيتم تأجيل االجتماع أو إذا مل يوقع الدائنون على عقد 

 .  إذ حكم على املفلس بعقوبة اإلفالس الصلح يف نفس اجللسة اليت مت فيها ،أو
قيام أسباب ترجع إىل املصلحة العامة :  ثانياا :

وقد رأي املشرع التجاري اجلزائري ، أن يرتك تقدير هذه األسباب إىل القضاء حيث مل يضع معيارًا للمصلحة 
كون له احلرية يف تقدير ما يدخل   العامة يف هذا الشأن ، وذلك فإن القضاء باعتباره األمني على الصاحل العام ،

املصلحة العامة ، وما يعترب مانعا لتصديق على الصلح ، ومن التطبيقات القضائية جند أن القضاء يلتمس هذا 
املعيار من خالل واقع تصرفات املدين باستخدامه أسلطاته التقديرية للقاضي،ومدى احرتامه للقواعد و األعراف 

ة، اليت جيب أن تسودها الثقة و االنتمان يف العامل و االلتزام يعهوده كالتزامه مبسك التجارية و النظم التجاري

. (1)الدفاتر التجارية وانتظامها حىت ميكن الوقوف هبا على حقيقة مركزه املايل ، أو لعدم تنفيذه لشروط الصلح 

.     136وهاب محزة ، املرجع السابق ، ص( 1)
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أسباب ترجع إىل مصلحة الدائنني : ثالثاا :
من األسباب اليت جتيز رفض التسوية القضائية ، إغفال مصلحة الدائنني فإذا اتضح للمحكمة أن شروط     

الصلح تتضمن إخالال باملساواة بينهم، فإهنا متلك رفض الصلح، على الرغم من عدم معارضة أي من الدائنني 
 كافية أو إذا اتضح للمحكمة أن شروط عليه ، و مثل على ذلك أن يقدم املدين ضمانات أو تأمينات لدائنيه غري

الصلح مرهقة جدا باملدنني جدا باملدين أو املفلس و ال يستطيع تنفيذها أو إذا تبت للمحكمة أن أموال التفلسية 
املوجودة احلقيقة غري كافية أو إذا اتضح للمحكمة أن شروط الصلح مرهقة جدا باملدنني جدا باملدين أو املفلس 

واليت تكون حمققة التحصيل ال  يذها أو إذا تبت للمحكمة أن أموال التفلسية املوجودة احلقيقةوال يستطيع تنف
 تكفي لتغطية الديون بالنسبة املنفق عليها .

فإذا ما رفضت احملكمة التصديق على الصلح ترتب على ذلك إزالة مجيع األثار القانونية اليت متخضت عن     
عود املدين إىل الوضع الذي عليه قبل طلب الصلح و قبل األمر بافتتاح طلب هذا الصلح و شروطه، حيث ي

إجراءاته، كما يستعيد الدائنون مجيع احلقوق املقررة هلم يف اختصام املدين ، و التنفيذ على أمواله إال أن رفض 
س املدين إال إذا احملكمة التصديق على الصلح ال يعين بأي حال من األحوال قيام حالة اإلفالس ،إذ ال يتم تفلي

.(1)توافرت كل الشروط القانونية الالزمة 

الفرع الثاني 
 الحكم بالتصديق على الصلح القضائي

ق.ت.ج إىل أن متابعة التصديق على الصلح تكون بناء على طلب الطرف الذي يهمه  776أشارت املادة  
التعجيل كاملفلس نفسه ، إذا أن مصلحته واضحة يف العودة على رأس جتارته ، ومل حيدد املشرع اجلزائري ميعاداً 

ضعت قيدًا بضرورة االنتظار ملدة مثانية أيام يهمه األمر غري أهنا و  جيب فيه تقدمي طلب التصديق إىل احملكمة ممن
 التالية على تاريخ عقد الصلح وهو امليعاد املقرر للمعارضة .

وإذا كان عقد الصلح قد راعي القواعد واإلجراءات الشكلية اليت أوجبها القانون وذلك بتوافر األغلبيتني. وقدم   
يقوم بتنفيذ شروط الصلح يبني فيه أن املدين جدير باحلماية الوكيل املتصرف القضائي تقريرا يؤكد فيه أن املدين س

واملساعد ، وأن املدين قد قدم ضمانات كافية لتنفيذ شروط الصلح األمر الذي جيعل احملكمة تقضي باملصادقة 
على الصلح.

. 160أمحد حممد  حمرز، املرجع السابق ، ص  (1) 
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ويف هذه احلالة يسري مفعوله على مجيع الدائنني العاديني سواء اشرتكوا يف عقد الصلح أو مل يشرتكوا وسواء   

. (1) حتققت ديوهنم أو مل تتحقق

 الفرع الثالث :
إجراءات شهر حكم التصديق على الصلح القضائي 

ينظم شهر احلكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية اليت يشهر هبا حكم اإلفالس ،ويشتمل   امللخص  
على اسم املدين وموطنه ورقم قيده يف السجل التجاري ،وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص ألهم 

 شروط الصلح،  
والذي ينشر يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر احملكمة وكذلك يف األماكن اليت 

يكون فيها للمدين مؤسسات جتارية ويتعني أن جيري نشر البيانات اليت تدرج يف السجل التجاري يف النشرة الرمسية 

.م  يوما( من النطق باحلك 16لإلعالنات القانونية خالل )

إضافة لذلك يتضمن رقم جريدة اإلعالنات   وكما أوجب إعالنه ملدة )ثالثة أشهر( يف قاعة جلسات احملكمة    
القانونية اليت نشر فيها امللخص وتتم عمليات النشر تلقائيا من طرف كاتب الضبط وهذا ما نصت عليه املادة 

لحكم إىل وكيل اجلمهورية املختص ، وأن الفائدة من ق.ت.ج( ، ويقوم كاتب الضبط بتوجيهه ملخصا ل 773)
 من إجراءات الشهر هي من أجل سريان املدة املتعلقة بطرق الطعن.

 . 163أمحد حممد  حمرز، املرجع السابق ، ص  (1)

163، ص 7666عزت عبد القادر ، اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس، النسر الذهيب للطباعة ، مصر  (7)

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  من القانون التجاري  773راجع املادة من (7)  
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 المطلب الثالث
طرق الطعن في حكم التصديق على الصلح القضائي

إن مجيع األحكام واألوامر املتعلقة باإلفالس والتسوية القضائية تكون معجلة النفاذ رغم املعارضة واالستئناف  

.(1) من ق.ت.ج( 773ما عدا احلكم القاضي باملصادقة على الصلح وهذ ما نصت عليها املادة )
وإذا مل يعرتض أحد من الدائنني على عقد الصلح وجرى تصديقه من احملكمة يصبح قطعيا مبجرد التصديق  -

احلكم وكذا الكعن فيه  استئنافالتصديق عليه ، وإذا رفضت احملكمة التصديق على الصلح فللمدين احلق يف 
.بالنقض وإذا وقع اعرتاض أجد الدائنني على عقد الصلح جاز له استئناف هذا احلكم 

الفرع األول
المعارضة 

األصل أنه جيوز لكل طرف يف الدعوى صدر احلكم فيها غيابيا أن يقوم باملعارضة فيه ولكن األمر خيتلف  
 . الصلح أو رفضهبالتصديق على  بالنسبة للمعارضة على األحكام الصادرة

ألن الوكيل املتصرف القضائي ميثل فيها مجاعة الدائنني، كما أن الدائن طالب التصديق على الصلح يعترب أنه   
قدم هذا الطلب ومثل يف اجراءات التصديق نيابة عن مجيع الدائنني ، ولذا فإن الدائنني الذين مل يشرتكوا يف طلب 

لصادر بالتصديق على الصلح ، أو برفضه طاملا قد متثلوا التصديق واجراءته ال جيوز هلم املعارضة على احلكم ا
 بواسطة الوكيل املتصرف القضائي الذي قدم االعرتاض أو طلب التصديق على الصلح.

ولكن الدائن الذي قدم اعرتاض على عقد الصلح مث ختلف عن احلضور فصدر احلكم ضده غيابيا وقضى برفض   
 حقه جيوز له املعارضة يف هذا احلكم يف غري صاحله ألن الوكيل املتصرف اعرتاضه وبالتصديق على الصلح غيابيا يف

.( 1)القضائي مل ميثله يف حالة ألن مصاحلهما متعارضة 

وكذلك الوكيل املتصرف القضائي إذا قدم االعرتاض مث تغيب عن اجللسة وصدر احلكم برفض اعرتاضه فيكون له  

من ق.ت.ج. 771ام طبقا للمادة أي 16حق املعارضة على هذا احلكم خالل 

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  من القانون التجاري 771واملادة773راجع  
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االستئناف: الفرع الثاني
إن احلكم الصادر برفض التصديق على الصلح جيوز استئنافه من كل ذي مصلحة أي من املدين والوكيل    

املتصرف القضائي وكل دائن عادي أما الدائنون أصحاب حقوق االمتياز فال جيوز هلم استئنافه إال إذا تنالوا عن 
امتيازاهتم ويتحولون عندئذ إىل دائنني عاديني.

ضــلطعن بالنقا: ث الفرع الثال
إن القرارات الصادرة عن حمكمة االستئناف بالتصديق على الصلح أو برفضه يقبل الطعن أمام احملكمة العليا    

وذلك طبقا للقواعد العامة ، تسري عليه املدة اخلاصة بالطعن بالنقض ألن القانون التجاري نص فقط على 
بق عليه القواعد العامة .املعارضة واالستئناف ومل ينص على طعن بالنقض فتط

 المبحث الثالث 

انقضاء عقد الصلح القضائي
ينقضي الصلح عادة بتنفيذ شروطه ، إال أنه قد تظهر أثناء تنفيذه عيوب حتول دون استمراره، وكانت قد    

حالت دون إنعقاده فيما لو مت اكتشافها يف الوقت املناسب ، أو تطرأ ظروف متنع البقاء عليه كما لو وقع املدين 
ن الصلح قابال للبطالن ، ويف احلالة الثانية يكون يف عجز حيول دون تنفيذ شروطه ، حيث يف احلالة األوىل  يكو 

الصلح قابال للفسخ .
وبالرغم من أن الصلح ذو طبيعة تعاقديه فإنه ال خيضع لقواعد البطالن والفسخ املقررة يف النظام التعاقدي    

شخاص الذين يهمهم فالرقابة القضائية املطبقة على ابرامه وأمهية العقد بالنسبة للمستقبل والعدد الضخم من األ
 اختتام االجراءات يفسر كل ذلك استبعاد القانون العادي.

ومن هنا سوق سنقوم بدراسة هذه احلاالت اليت ينقضي فيها الصلح يف املطالب االتية :
املطلب األول : بطالن الصلح . -
 املطلب الثاين : فسخ الصلح . -

.  30السعيد بوقرة ، املرجع السابق ، ص( 1)

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  من القانون التجاري من القانون اجلاري اجلزائري 771راجع املادة  (7)  

 .
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ـب األولالمطل
ـلحبطــالن الص

يعد الصلح القضائي عقد ذو طبيعة خمتلطة و خيضع لتصديق احملكمة اليت تضمن سالمته من بعض العيوب ،     
وهو عقد مجاعي تتعلق به مصاحل متعددة و كما أن املشرع اجلزائري قد أخرج البطالن عن نطاق القواعد العامة 

ملتعاقدين ، أو بسبب غلط وقع فيه أو بالنسبة لعقد الصلح فلم جيز إسقاط الصلح بسبب نقص أهلية أحد ا
إكراه ، ورأى املشرع أن رقابة احملكمة كفيلة بتحقيق محاية لنا قص األهلية ، أو من كان من املتعاقدين نتيجة 

 الغلط  أو اإلكراه .
ن إضافة أن الصلح ال يقع إال بعد جهود وإجراءات طويلة ، كما أنه يتعلق مبصاحل عدد كبري من الدائنني ع   

املفلس ، فليس من املقبول أن ينهار الصلح بأسباب البطالن العديدة اليت ذكرهتا القواعد العامة ، هلذا مل ينص 

.(1) املشرع اجلزائري إبطال الصلح إال بأسباب حمددة يف القانون التجاري اجلزائري

الفرع األول
 أسباب بطالن الصلح

يلغى  »من القانون التجاري اجلزائري على أنه :  731نص املشرع اجلزائري على بطالن الصلح يف املادة  
الصلح إما للتدليس ، أو مبالغة يف النتائج عن إخفاء األموال أو مبالغة يف الديون و إذا اكتشف التدليس بعد 

 (7)«التصديق على الصلح 
 : إلسباب املتمثلة فيما يليه وفق ومن هنا جند ان عقد الصلح  يتم إبطال

ظهور غش من املدين بعد التصيق على الصلح ، إذا كان هذا الغش ناجتا عن إخفاء مال املفلس أو املبالغ : أوال 
 يف ديونه .

ال يكون الغش واخلداع سببا كافيا يف ابطال الصلح على الرغم من كونه من العيون اليت تشوب ارادة حيث 
 مل يتمثل يف إحدى الصورتني :املتعاقدين إذا 

. 663صطفى كمال طه ، املرجع السابق ، ص ( م1)

..5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام من القانون اجلاري اجلزائري  731اجع املادةر  (7)
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جانبا من أمواله بغية محل الدائنني على قبول أنصبة مبعىن أن يكون املدين قد أخفى إخفاء املفلس ألمواله :  -أ -

. (1) ضئيلة من األموال الظاهرة ، 

بتضخم الديون اليت عليه ، فيملهم الدائنني قصد إيهام الدائنني يمبالغة املفلس يف الديون املطلوبة منه :  –ب  -

.(7)وتنازهلم عن جزء كبري من ديوهنم  لصلحعلى املوافقة على شروطه ل
والسبب الذي محل املشرع أن جيعل الصلح قابال لإلبطال يف هاتني احلالتني ، أن الصلح ميزة ينبغي  أن    

الحيصل عليها إال املفلس الصادق الذي كان إفالسه ألسباب خارجة عن إرادته وعلى ذالك فاءن إخفاء قسم 
الذين إختالق ديون غري موجودة تفسد تقديرات الدائنني  أو الديون املطلوبةتقدير بالغة يف امل أو املفلسمن أموال 

صوتوا جلانب الصلح ، والغش يفسد مجيع التصرفات ، لذا اليكون املفلس جديرا مبيزة الصلح . 

:  احلكم على املفلس بعقوبة اإلفالس بالتدليس: ثانيا 
الصلح ،ويقع بطالن الصلح يف هذه ى بعد التصديق عل بعقوبة اإلفالس بالتدليساحلكم على املفلس  أنحيث   

 احلالة بقوة القانون وبدون حاجة إىل طلبه من احملكمة املختصة.
ى الصلح ، جبرمية اإلفالس بالتدليس وجرت مالحقته قضائيا ومت بعد التصديق علحالة اهتام املفلس  أما يف  

تتخذ التدابري التحفظية اليت تراها ، ويوقف العمل هبذه التدابري  أنحبسه ، فيجوز للمحكمة  أوالتحفظ عليه 
وذالك ملقتضى ، مبجرد صدور أمر أ حكم باإلعفاء من التهمة مبجرد صدور أمر أو حكم باإلعفاء من التهمة

و إذا جرت متابعة املدين بعد التصديق بإهنامه بالتدليس  »من القانون التجاري اجلزائري :  737 نص املادة 
وضع قيد التوقف أو احلبس جيوز للمحكمة أن تتخذ التدابري التحفظية بعدم املعارضة أو حكم باإلعفاء من 

 .«التهمة 
املكونة هلذه اجلرمية من  األفعالبالتدليس ، ألن  اإلفالسواحلكم ذاته ينطبق على من حيكم عليه بإحدى جرائم 

ة بينهم حبيث تتساوى يف أثارها مع إخفاء موجودات املفلس أو مببدأ املساوا اإلضرار املتعمد أو اإلخاللشأهنا 

.(7)املبالغة يف ديونه 

.133، املرجع السابق ، ص وهاب محزة  (1)

. 737أمحد حممود خليل ، نظام اإلفالس التجاري واإلعسار املدين ، منشأة املعارف ، مصر، ص (7)

 .783، املرجع السابق ، ص، ( عزيز العكيلي7)
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.... على أن هذا اإللغاء »من القانون التجاري اجلزائري صراحة يف فقراهتا األخرية :  731املادة طبقا لنص   
(1)«يربئ الكفالء حبكم القانون ماعدا الذين كانوا عاملني بالتدليس عن اإللتزام 

إبطال الصلح يربئ الكفالء حبكم القانون ألن أسباب البطالن ترجع إىل غش  من خالل نص املادة يتضح أن
املفلس سواء يف إخفاء أمواله أو مبالغة يف الديون املطلوبة منه أو احلكم عليه باإلفالس التدليسي بعد حدوث 

م إبطال الصلح الصلح،و يستثىن من ذلك الكفالء الذين كانوا على علم بالتدليس عند اإللتزام ، و إذا ما يت
. بتحقق أحد األسباب السابقة ينتج البطالن أثره على النحو الذي سنتناوله 

 لفرع الثانيا

اثار البطالن في عقد الصلح القضائي
مىت قضى ببطالن الصلح  اهنار الصلح وتعود التفليسة بكل اثارها القانونية، فيرتتب على اهنيا الصلح بعث    

التفليسة من جديد دون احلاجة إىل صدور حكم جديد بإشهار اإلفالس ، فتغل يد املدين عن إدارة أمواله 
ئنني رفع الدعاوى واإلجراءات الفردية . والتصرف فيها ، وتتكون مجاعة الدائنني من جديد ، وميتنع على الدا

على اإلجراءات اليت تصاحب عادة فتح التفليسة بعد  (1)من القانون التجاري اجلزائري 736وقد نصت املادة   
احلكم بإبطال الصلح ، فأوجب على احملكمة أن تعني يف احلكم الصادر ببطالن قاضيا منتدبا ووكيال للتفليسة ، 

قوم بوضع األختام على اموال املدين إذا قدر أن هذا اإلجراء ضروري حلماية حقوق الدائنني  وأجاز للوكيل أن ي
كما يقوم حتت إشراف القاضي املنتدب ، بعمل جرد تكميلي ألموال املفلس إذا تبني له وجود أموال جديدة 

ميزانية إضافية ويدعو وكيل للمدين مل تدرج يف قائمة اجلرد اليت حررت بعد إشهار اإلفالس  وعليه ايضا أن يضع 
التفليسة دون إبطاء الدائنني اجلدد الذين نشأت ديوهنم بعد التصديق على الصلح لتقدمي مستندا ديوهنم خالل 
عشر يوما لتحقيقها وفقا إلجراءات حتقيق الديون، وعليه لصق الدعوة مع خالصة احلكم القاضي بتعيينه ونشر 

.  (7) ذالك يف الصلح 
أن بطالن الصلح ينسحب أثره إىل املاضي، فيؤدي إىل إرجاع املتعاقدين إىل احلالة اليت كانا عليها قبل  واألصل 

إبرام الصلح تطبيقا حلكم القواعد العامة.

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  من القانون التجاري اجلزائري 736و 731 راجع املادة (1)  

. 186ص و  133املرجع السابق ، ص ، وهاب محزة( 7)
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تعود للدائنني السابقني على  »من القانون التجاري اجلزائري و اليت جاء فيه :  730وهذا ما تضمنته املادة  
الصلح حقوقهم بأكملها يف مواجهة املدين وحده و لكنه اليدرجون ضمن مجاعة الدائنني إال بالنسب التالية :

 م كاملة أن كانوا مل يقبضوا شيئا من ديوهنم .ديوهن -أ-
جزء من ديوهنم األصلية مناسب لشطر احلصة من الذي مل يستوفوه إن كانوا قد قبضوا جزء من  -ب -

 (1)«حصتهم
وال يستطع املفلس أن يتمسك مبواجهتهم على أساس التناول املعطى هلم يف عقد الصلح و ذلك لكون البطالن   

. هنا يسري بأثر رجعي على املاضي ، حبيث يعترب الصلح محاية مل يكن و كأن التفليسة مل تقفل

 المطلب الثاني

انقضاء عقد الصلح بالفسخ

اليت تؤدي إىل إقدام املدين التحلل ، إما بسبب تعرضه لضائقة مالية قد يطرأ على الصلح  بعض الظروف    
مستحكمة ، وغري متوقعة أعجزته عن تنفيذ التزاماته ، أوإجراء قيامه باملماطلة لتحلل من تنفيذ ماتنص عليه عقد 

د الصلح من التزاماته ، وذلك بعكس إبطال الذي يرجع إىل وجود عيب جوهري يف الصلح مت إكتشافه بع
التصديق عليه ، وملا كان الصلح عقدا بني املدين ودائنيه ، فإنه يكون قابال للفسخ شأنه يف ذلك شأن العقود 
األخرى امللزمة للجانبني ، ولكن يشرتط قبل طلب الفسخ أن يقوم الدائن مبالحقة الكفالء أو والتمسك باحلقوق 

.  .املمنوحة له على سبيل التأمني

  الفرع األول

أسباب فسخ عقد الصلح القضائي

ويتضح من النص أن طلب الفسخ مقصور على الدائنني الذين تسري عليهم شروط الصلح ، أما غريهم من    
الدائنني الذين اليسري يف مواجهتم اتفاق الصلح الميلكون يف طلب الفسخ ويقدم الطلب وفقا للقواعد العامة 

ليت تقضي بالفسخ لثالثة أسباب : لرفع الدعاوى إىل احملكمة املختصة ، وا

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام من القانون التجاري اجلزائري 730راجع املادة ( 1) 
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وضعه املشرع طبقا للقواعد العامة يف نظرية العقد واليت تقضي بوجود شرط الفسخ يف العقود  السبب األول : 
امللزمة للجانبني ، فالدائن الذي يقبل التصاحل مع املدين بالتنازل له عن جزء من دينه أو منحه أجاال للوفاء به ، 

ا يف حالة إخالل األخري بالتعهد الذي قطعه إمنا يفعل ذلك تطلعا إىل وفاء املدين باجلزء الباقي من الدين ، أم
على نفسه يف عقد الصلح ، فإنه جيوز للدائن يف هذه احلالة رفع الدعوى بفسخ الصلح واملطالبة بكامل الدين مبا 

.(1)يف دلك اجلزء الذي تنازل عنه واعتبار الصلح كأن مل يكن أصال 

ية متجره دون مصوغ مقبول ، كقيامه ببيعه أو إيهابه وهو تصرف املدين تصرفا ناقال مللك السبب الثاني:  
لشخص اخر ، وال يالحق للدائنني رفع دعوى الفسخ إذا أقدم عليه املدين قصد منه تطوير أعماله التجارية وزيادة 

. مصدر دخله ورفع عوائده املالية ، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته املالية 

فهو يف حالة وفاة املدين وتأكد احملكمة من عدم الرغبة الورثة يف تنفيذ الصلح مبواصلة نشاط  السبب الثالث :  
مورثهم ، وميكن االستدالل على عدم رغبتهم صراحة من خالل قيامهم بتصرفات تدل داللة واضحة ال تقبل 

. (7)الشك تفيد عدم استعدادهم لتنفيذ الصلح أو إمتام تنفيذه 

من القانون التجاري وما يالحظ أنه قد اختزل  736تجاري اجلزائري فنص على الفسخ يف املادة أما املشرع ال   
اسباب الفسخ إىل سبب واحد وهو عدم قيام املدين بتنفيذ شروط الصلح ومل يتطرق املشرع اجلزائري إىل السببني 

 االخرين اللذين أوردمها املشرع املصري واملشار عليهما مسبقا .

 الثانيالفرع 

اثار فسخ عقد الصلح القضائي 

يزول اثر الصلح بالنسبة إىل مجيع الدائنني نتيجة احلكم بفسخه وتفتح اإلجراءات من جديد ، و افتتاح    

التفليسة دون احلاجة إىل صدور احلكم جديد لشهر اإلفالس ، كما هو احلال يف  إبطال عقد الصلح ، إال انه 

وفسخ الصلح واملتمثل فيما يلي : هناك فرق بني بطالن الصلح 

 . 183وهاب محزة املرجع السابق ، ص (1)
. 666صطفى كمال طه ، املرجع السابق ، صم (1)
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جند يف فسخ الصلح التربئ ذمة الكفالء بل يظلوا ملتزمني يف حدود شروط الصلح ، يف حني جند يف بطالن  
الصلح أن الكفالء املتداخلني يضمون تنفيذ عقد الصلح فتربئ ذمتهم يف حالة بطالن الصلح .

خه للقواعد العامة املوجودة وأيضا بالنسبة للفسخ الصلح فإنه ال مينع املفلس صلح جديد نظرا خلضوع أحكام فس 
يف القانون املدين ، على خالف بطالن الصلح الذي الجيوز فيه إبرام صلح جديد بل البد أن تنتهي حينئذ 

.(1)التفليسة باإلحتاد
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الفصل الثاني 

اآلثار القانونية لعقد الصلح القضائي

جبميع آثاره و هذا مبجرد اكتساب عدم التصديق قوة الشيء الصلح القضائي يؤدي إىل إنعقاد حالة اإلفالس  
املقضي فيه ، وترد هذه اآلثار إىل فكر تني اساسينت األوىل إن الصلح يرتتب عليه إنتهاء اإلفالس بالنسبة املستقبل 

تضمنت  أي أنه ال يسوي يأثر رجعي ، و الثانية أن إنتهاء اإلفالس يكون بالشروط املقررة يف عقد الصلح و اليت
منح املفلس أجاال للوفاء بديون أو تنازاًل عن جزء منها أو األمرين  معا .

وعلى هذا األساس يعود املفلس إىل التصرف يف أمواله و إدارهتا بعد أن انتهى غل يده بالتصديق على أن   
ة حبقه الذي اقره له الصلح كما تتجلى مجاعة الدائنني و يصبح من حق كل دائن أن يباشر  دعاوى فردية للمطالب

عقد الصلح و بذلك تنتهي  وظيفة و كيل التفليسة نتيجة  حلل مجاعة الدائنني و عودة املفلس الدارة أمواله  كما 
تنتهي أيضا مهمة القاضي املنتدب بعد صدور احلكم  بالتصديق على الصلح ، و من هنا سنقوم بشرح اثار 

 :الصلح أكثر يف املباحث اآلتية

األول : اثار الصلح اجتاه املدين املبحث 

املبحث الثاين : اثار الصلح بني بالنسبة للدائنني .
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 المبحث األول :

اثار الصلح اتجاه المدين

مبجرد أن تصدر احملكمة  قرارها باملصادقة على الصلح فإن هذا اإلجراء يعد إيذانًا منها بزوال شهر االفالس     
اليت كانت مصدر قلق للتاجر، فالصلح إذا مت بتصديق احملكمة عليه فإنه يصبح منتج ألثاره إذ تزول عنه كل 

حيث تعود للمدين احلرية الكاملة يف إدارة أمواله  و القيود اليت فرضت سابقا عند صدور احلكم بافتتاح إجراءاته 
أو إذن من احد نظرا النتهاء املهام األمني و القاضى املشرف بالتصديق على ،التصرف فيها دون توصية

..(1)الصلح

أن حرية املفلس يف استعادة نشاطه التجاري وحق التصرف يف أمواله ال تعترب حرية مطلقة ، بل هي حيث   
يتحايل ويهرب أمواله أضرارا  حكام قانونية النه خيضع للرقابة من اجل ضمان استبقاء ديون دائنية حىت المقيدة با

وكما جيوز ألي شخص إبرام العقود مع املدين حىت يف حالة عدم تنفيده لاللتزامات الواردة يف عقد الصلح هبم،
شريطة أال تنطوي هاته العقود على غش يف حق الضامنني. 

نتساءل هل للصلح اثر اجتاه األشخاص امللتزمني بالوفاء مع املدين كالكفيل أو الضامن . ولكن  

ولإلجابة عن هذا التساؤل نتناول أثار الصلح بالنسبة للمدين و اثار الصلح اجتاه األشخاص امللتزمني بالوفاء مع   
.على حدى مطلباملدين وذلك يف كل 

 المطلب األول

للمدين نفسهاثار الصلح بالنسبة 

مىت انعقد الصلح ومت التصديق على عليه ، يعود املفلس إىل إدارة أمواله والتصرف فيها  يف التشريع املصري جند   
والتقاضي بشأهنا ، وال يبقى عالقا به من تبعات اإلفالس ، وسوى حرمانه من حقوقه املهذبة والسياسية ، حيث 

باحلالة اليت صارت إليها ، ومن مث  يستمر هذا األثر إىل أن يرد اعتباره ، ويتلقى املفلس األموال من أمني التفليسة
تظل األعمال والتصرفات اليت أجراها أمني التفليسة يف حدود اختصاصه صحيحة وملزمة للمفلس ، حيث كان 

. أمني التفليسة ميثله وحيل حمله حلوال قانونية منتجة ألثاره 
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ان التصديق القضائي يؤدي إىل جند انه ال يوجد ضمن نصوص قانون التجارة املصري اجلديد ما يدل على     

زوال اآلثار اليت ترتتب على احلكم الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ، عالوة أن مهمة القاضي املشرف على 

الصلح تظل موجودة حىت يصدر احلكم بقفل إجراءات الصلح بعد االنتهاء من تنفيذ شروطه حيث جيوز 

 .اة امجالية للرقيب بناء على تقرير من القاضي املشرفللمحكمة أن تأمر بقفل إجراءات الصلح بصرف مكاف

وعليه فانه ال ميكن النظر إىل القيود املقررة على حرية املدين يف إدارة أمواله والتصرف فيها ، أو وقف مجيع    

الدعاوى وإجراءات التنفيذ املوجهة للمدين او عدم جواز التمسك قبل الدائنني بقيد الرهون وحقوق االمتياز 

على الصلح وإمنا ينبغي النظر إليها على أساس رغبة  واالختصاص باعتبار قيود مؤقتة جيب زواهلا بوجود التصديق

املشرع يف احلفاظ على احلالة املالية للمدين وعالقته بدائنيه كما هي عليه وقت األمر بافتتاح إجراءات الصلح 

. (1)ويستمر هذا الوضع بعد التصديق على الوضع حىت يلتزم املدين بتنفيذ شروطه 

ى الصلح ، كما رأينا أن حرية التصرف يف ادارة امواله دون رقابة او اشراف عليه وترجع للمدين بعد التصديق عل  

فيجوز له ان يعقد صلحا او رهنا جتاريا او تأمينا ويكون له حق رهن حمله التجاري ، ويقوم بأي تصرف ناقل 

لى حرية يف ذلك  ولكن للملكية وان يعقد أي التزام ويكون له احلق يف اتيان مجيع التصرفات القانونية دون قيد ع

هذه احلرية اليت رجعت للمدين يف إدارة أمواله والتصرف فيها  ال ميكن النظر هلا على إطالقها ، فال حيتج  هبذه 

التصرفات على الدائن إذا كان هناك غش صادر من املدين أو كان املتصرف له كاملشرتي مثال عاملا بالغش أي 

. (7)يكون سيء النية

 . 101محزة ، املرجع السابق  ، ص وهاب ( 1)

. 761عبد األول عابدين حممد بسيوين ، املرجع السابق ، ص  (7)
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 اشرنا سابقا إن الصلح يعترب منتجا اآلثار اجتاه اجلميع ،خاصة من ناحية يف حني جند يف التشريع اجلزائري أنه  

. يف أمواله باستثناء احلقوق السياسية واملدنيةمركزه التجاري والتصرف انتهاء اإلفالس واستعادة املدين 

يف  768املشرع اجلزائري يف نص املادة  إليهاليسرتدها املفلس إتباع إجراءات رد االعتبار وهذا ماذهب  إذ   
يرد االعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخص طبيعيا أو  »الفقرة األوىل من القانون التجاري على أنه 

، أشهر إفالسه أو قبل يف الصلح القضائي  مىت كان نقدا و يف كامل املبالغ املدين هبا من أصل و  معنويا
 . « مصاريف

يثبت استقامته أو هذا بان يفي باملبالغ املرتتبة عليه من أصل الدين ، و ذلك ن وليسرتد املفلس اعتباره جيب أ  

.  (1)«جيوز أن حيصل على رد اعتباره مىت تبتت استقامته  »من القانون التجاري على أنه  763طبق للمادة 

املدين الذي حصل على صلح و سدد احلصص املوعود هبا كاملة ، ويطبق هذا احلكم على الرتيك املتضامن   
 الذي حصل من الدائنني على صلح منفود .

ميكن لكل دائن مل يستويف  ،اعتباره  من أتبت إبراء الدائنني له من كامل الديون و موافقتهم اجلماعية على رد  

من القانون  706حقوقه كاملة أن يعارض يف رد االعتبار خالل شهر واحد من تاريخ هذا اإلعالن طبقا نص
من  707التجاري ، و كما جيوز رد االعتبار بعد الوفاة املدين املقبول يف التسوية القضائية حسب نص املادة 

. (7) القانون التجاري خالل سنة

. 101وهاب محزة ، املرجع السابق  ، ص ( 1)

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  من القانون التجاري اجلزائري 706، 707، 763 ،768 وادراجع امل (7)
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 الثانيالمطلب 

آثار الصلح بالنسبة للملتزمين مع المدين

الصلح أثر اجتاه األشخاص امللتزمني بالوفاء مع املدين كالكفيل، ............فاملشرع هنا مل جيز احلق يرتب    
هلؤالء االستفادة من شروط الصلح املتضمنة ختفيض الديون او منح اجال للوفاء .ويعترب ذلك خروجا عن القواعد 

فيل وبالتنازل عن جزء من الدين الذي ينطوي عليه العامة اليت تقر بان ابراء ذمة املدين من الدين يربء ذمة الك
يستفيد منه سوى املدين دون كفالته أو املتضامنني معه ، كما ال يستفيدون من اآلجال املفتوحة  عقد الصلح ال

للمدين و جيوز للدائن أن يطالب الكفيل أو الضامن بكامل الدين ، ويف موعد إستحقاقة األصلي.

و استناده إىل اعتبارات تعلق باالئتمان ، و مبزورة محاية الدائن يف حالة إفالس املدين والصلح يف هذا احلكم ه 
بضمان احلصول على دينه كسالمة الكفيل أو الضامن.

وجيوز للكفيل أو الضامن بأن يتدخل يف االجتماع املنعقد للمداولة يف أمور الصلح مالحظاته و يقوم بعرض   

. افقة على الصلح التفادي األسباب عليهاألسباب اليت حتول دون املو 

 و قد يلجأ الدائن إىل مطالبة الكفيل أو املدين املتضامن بعد إجراء الصلح بإحدى الطريقني.

: الرجوع على الكفيل بالباقي من الدين يف حالة حصوله على النصيب املقرر له يف عقد الصلح .أوال 

 . أن يرجع عليه بالكامل الدين ثانيا :

.(1) وال جيوز للكفيل يف احلالة األوىل أن يطالب املدين األصلي مبا أداه عنه 

أما يف احلالة الثانية فله احلق أن يطالب املدين مبقدار النصيب الذين كان للدائن بعد أن حل مرحلة فيه ، و    
لنصيب املقرر للدائن يف عقد على هذا األساس حيرم الكفيل من الرجوع على املدين األصلي مبا أوفاه زيادة عن ا

الصلح ، فمثال إذا كان مبلغ الدين هو مائة ألف دينار و إنفاق الصلح حفظه إىل مبلغ مثانون ألف دينار 
.ألف عاملة  فالدائن له احلق أن يطالب الكفالء مببلغ مائة

.132عزيز العكيلي ، املرجع السابق ، ص (1)



56

دج فال جيوز  76وال جيوز للكفيل الرجوع على املدين األصلي إال على أساس مبلغ مثانون ألف دينار ، أما مبلغ 

 .(1)له الرجوع عليه ألنه زائد على النصيب احلقيقي املقدر  يف عقد الصلح 

ين املزايا الصلح و يربز حرمان الكفيل من حق الرجوع هذا مبا كان قد ترتب على هذا الرجوع من نقط املد  
بطريقة غري مباشرة هذا فضال عن أثر الصلح يسوي على اجلميع إال أن هذا احلكم يبدو أنه صارما يف حق 

لكن الكفيل قبل به برفض إرادته عندما أعطى الكفالة لتأجر متحمال خماطر إخالصه ، و احتمال   و الكفيل
عقد الصلح معه .

المبحث الثاني

بالنسبة للدائنين آثار الصلح القضائي

من أهم اآلثار املرتتبة على الصلح القضائي بالنسبة للدائنني و بعد زوال حالة االفالس حتديد الدائنني الذين  
يسري عليهم الصلح و احنالل مجاعة و هذا ما سنتناوله من خالل هذا املبحث :

املطلب االول : الذين يسري عليهم الصلح  -

احنالل مجاعة الدائننياملطلب الثاين :  -

المطلب األول

الدائنين الذين يسري عليهم الصلح

مبجرد التصديق على الصلح تزول مجيع اآلثار املرتتبة على األمر بافتتاح إجراءات ، فيعود لكل دائن حريته بعد    
أن كان حمروما منها ، يف رفع الدعاوى واختاذ اإلجراءات التحفظية والتنفيذية على أموال املدين ، وهذا  طبقا 

يق على الصلح جيعله ملزما لكافة الدائنني سواء كانت قد التصد »من قانون التجاري اجلزائري  776لنص املادة 
حتققت ديوهنم أم ال ، غري أنه ال ميكن االحتجاج بالصلح قبل الدائنني ذوي االمتياز و املرهتنني عقاريا الذين مل 

 . «فالس يتنازلوا عن تأميناهتم وال قبل الدائنني العاديني الذين نشاء حقهم أثناء مدة التسوية القضائية أو اإل

.  83السعيد بوقرة  ، املرجع السابق ، ص  (1) 
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من خالل النص املادة  يتضح أن  الدائنني الذين تسري عليهم شروط الصلح ، وهم مجيع الدائنني الذين     
طه . إال أنه على تعترب ديوهنم عادية وفقا ألحكام اإلفالس ولو مل يشرتكوا يف إجراءاته أو مل يوافقوا على شرو 

الرغم من الصيغة العامة فإنه من الثابت أن هذا الصلح اليسري إال على الدائنني العاديني الذين نشأت ديوهنم 
قبل تقدمي طلب الصلح وصدور احلكم بافتتاح إجراءاته ، سواء منهم من دعي حلضور مجعية الصلح ومل حيضر أو 

شرتك ، وافق على شروط الصلح أو مل يوافق عليهاحضرها ، واشرتك يف إجراءات الصلح أو مل ي

أما الدائنون العاديون الذين نشأت ديوهنم بعد تقدمي هذا الطلب فإن الصلح ال يسري عليهم ، ويتحدد ما إذا    
كان الدائن عاديا أو ممتازا بالعودة إىل قواعد اإلفالس.

اديا ، أما كان غري عادي ، كأن يكون مضمونا وكما سبق تبيانه ن إن الصلح ال يسري إال إذا كان الدين ع 
برهن أو اختصاص أو امتياز عام أو خاص فإنه اليسري ، نظرا ألن الضمان العيين املقرر للدائن يعترب وسيلة 
الستيفاء حقوقه من املدين ، فإذا مت دمج فئة الدائنني املمتازين بالدائنني العاديني اليت تقررت حقوقهم مبوجب 

فإن تقرير الضمان العيين يصبح أمرا غري ذي نفع  وال حيمل أية قيمة قانونية  ،ذي تضمنه عقد الصلحاالتفاق ال
حتفظ حقوق الدائنني املمتازين . 

وال يسري الصلح كذلك فيحق الدائنني العاديني الذين نشأت ديوهنم يف أثناء مدة التفليسة ، أي يف الفرتة مابني  
شهر اإلفالس والتصديق على الصلح ويف هذا الصدد منيز بني طائفتني : 

السه ، وعلى الطائفة األوىل : اليسري شروط الصلح على الدائنني الذين تعاملوا مع املفلس شخصيا بعد إف 
الرغم من غل يده عن إدارة أمواله ، إذال يرتتب على غل اليد بطالن تصرفات املفلس ن وإمنا عدم جواز 
االحتجاج هبا قبل مجاعة الدائنني ، فتظل هذه التصرفات صحيحة بني املفلس والدائن وجتوز مطالبة املفلس 

.(1)بتنفيذها بعد انتهاء التفليسة بالصلح أو االحتاد

لطائفة الثانية : الدائنون للجماعة وهم الذين تعاملوا مع الوكيل املتصرف القضائي بعد شهر اإلفالس أو الصلح ا
القضائي والذين حيق هلم املطالبة بكامل ديوهنم واستيفائها من أموال التفليسة باألفضلية ، على الدائنني املكونني 

لة انتهاء اإلفالس بالصلح واسرتداد املدين ألمواله مادامت شروط للجماعة ، وال يعترب الوضع بالنسبة إليهم يف حا

.الصلح التسري عليهم 

.169( وهاب محزة ، املرجع السابق ، ص 1)
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 المطلب الثاني 

انحالل جماعة الدائنين 

على إثر صدور حكم شهر اإلفالس تتكون مجاعة الدائنني حبكم القانون ، حيث نص  املشرع التجاري     
اجلزائري ، كما نص على توقيف مجيع الدعاوى الشخصية و كذا اإلجراءات الفردية من طرف الدائنني على أموال 

فاظ على مبدأ املساواة بني الدائنني ، املدين  ولو كانوا قد  بدأوا يف ذلك  قبل صدور احلكم بشهر اإلفالس للح
أناط املشرع هذه للوكيل املتصرف القضائي عوض عنهم ، ألنه حبيث لو ترك ذلك لكل واحد منهم الستعملوا اية 

.طريقة متكنهم من حقهم وهذا  أدى ذلك إىل اإلضرار ببقية الدائنني

دائنني أيضا حبكم القانون النتقاء الغاية من بقائها و يرتتب على الصلح القضائي اثارتتمثل يف احنالل مجاعة ال   
ويرى اجتاه من الفقهاء أن ، فتفقد مجاعة الدائنني شخصيتها املعنوية وحتل الرابطة اليت كانت جتمع بني الدائنني 

مجاعة الدائنني تبقى مستمرة يف احلفاظ على شخصيتها املعنوية حبسب حتقيق الغاية ، وهو أن حيصل كل دائن 
فيها على حصته ، و ذلك قياسا على الشركة اليت تظل حمتفظة بشخصيتها املعنوية بعد احنالهلا بالقدر الالزم 

.(1)من قانون جتاري جزائري  766شرع اجلزائري يف املادة وهذا ما ماذهب إليه امل للتصفية ، 

فبالرغم من غلق اإلجراءات فإن املادة تقضي " يبقى الرهن العقاري جلماعة الدائن ، سداد حصص املصاحلة   

فتنحصر آثار قيد الرهن العقاري يف مبلغ تقدره احملكمة يف حكم التصديق ، وللمندوب املكلف بتنفيذ املصاحلة 

. ألهلية يف منح رفع اليد عن القيد املتخذ تنفيذ الفرتة السابقةا

فنجد أن هذه املادة قد قررت بقاء الرهن الرمسي املمنوح قانونا جلماعة الدائنني من أجل ضمان الوفاء حبصص    
املصاحل و إن قيد هذا الرهن ينحصر أثاره يف مبلغ تقدره احملكمة يف حكم التصديق و للمندوب املكلف بتنفيذ 

.(7)املصاحلة األهلية يف منع رفع اليد على القيد املذكور

.5773غشت سنة 57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  من القانون التجاري اجلزائري 766راجع املادة (1) 
.361مصطفى كمال طه ، علي البارودي ، املرجع السابق ، ص ( 7)
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ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة االستئناف املختلفة أنه " من وقت سريورة احلكم الصادر بالتصديق على     

مباشرة أعماله بشخصه ، و تنتهي مجاعة الدائنني  الصلح هنائيا ، تنتهي التفليسة و أثارها ومنها أن يتوىل املفلس

ليت منحها القانون إياها و خاصة إذا كان مل يصدر إال أهنا تبقى مع ذلك قائمة للمحافظة على احلقوق السابقة ا

حكم هنائي بعد وقت الصلح بالنسبة ملنازعة حاصلة .

ويظهر أن املشرع قام بتقرير حكم اإلخالف عليه حيث رتب مبجرد اكتساب حكم التصديق على الصلح قوة  

.(1)الشيء املقضي به انقطاع أثار اإلفالس

 .

. 773راشد راشد ، املرجع السابق ، ص  (1)
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الخــاتمــــة

بعد االنتهاء من دراسة موضوع البحث توصلت إىل استخالص جمموعة من النتائج ميكن االهتداء هبا من      
خالل عوض بعض الروى املقرتحات اليت يأهل أن تشكل إضافة إىل املكتبة القانونية ، ومبا يؤدي اإلستفادة من 

األحكام اليت سنهااملشرع يف شأن الصلح القضائي ، ومن نظام الصلح القضائي يف التشريع املصري وما القواعد و 
توصلت إليه إجتهادات القضاء و الفقه .

 النتائج : أوال :

ميكن إمجال نتائج البحث فيما يلي : 

النية الذي توقف عن  تبث من خالل هذه الدراسة ، أي الصلح القضائي تقرر من أجل محاية املدين حسن -1
دفع ديونه التجارية ، حيث يسعى إىل إجياد و وسيلة أحسن ليتفادى شهر إفالسه و ما ينجز عن ذلك من اضرار 
و أثار سلبية تسبب إئتمانه التجاري و كذا غل  يده عن التصرف يف أمواله و إدارهتا ، و بذلك يتم حتصيلها و 

ثل يف سعي املفلس إىل اقرتاح شروط حمفزة الستفاء ديوهنم و إىل التصاحل توزيعها على دائنيه ، وهذه الوسيلة تتم
 معهم ،  هذا من جهة  و أما من جهة اخرى يعمل الصلح القضائي على محاية الدائنني و املصلحة العامة .

الصلح مل يقم املشرع التجاري اجلزائري بتعريف الصلح القضائي و مل يتطرق املشرع أيضا إىل مجيع أنواع  -7
مقارنة بالتشريعات األخرى الصلح الواقي من االفالس الذي خصص له املشرع املصري باب خاص به من التقنني 

 التجاري .

 بعد الصلح القضائي أفضل من حالة إحتاد الدائنني على أساس أن احد احللول اليت تنتهي هبا التفليسة . -7

ي و التشريع املصري ، حيث يتطلب هذا األخري االضطراب وجود اختالف قائم بني ثنايا التشريع اجلزائر  -3
املشرع  املايل الذي من شأنه أن يؤدي إىل توقف التاجر عن دفع ديونه ، كشرط لقبول طلب الصلح، فإن

التجاري اجلزائري اشرتط التوقف عن الدفع و حدد مدته خبمسة عشر يوما حيث جيب أن يتقدم خالهلا بطلب 

 .امه باملدة حسن نيتهالصلح و يستدل بالتز 
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بالنسبة ملوضوع التصديق على الصلح لوحظ تشابه إىل حد ما يف أحكام التصديق على الصلح ، كما اتفقا   -6
كل من التشريعني على رفض الصلح يف حالة عدم االلتزام بالقواعد املفروضة ، أو قيام أسباب ترجع إما 

 للمصلحة العامة أو مصلحة الدائنني .

ختالف بني إجراءات الصلح يف التشريع اجلزائري و التشريع املصري حني أن يف التشريع اجلزائري مير وجود ا -0
على مرحلتني ، مرحلة إصدار احلكم بالقبول بالصلح القضائي و هذا املرحلة قد اجاز فيها املشرع التجاري 

و املرحلة الثانية اليت تلي مرحلة قبول اجلزائري بقبول الطعن يف حكم القبول الصلح باالستتناف و الطعن بالنقض 
الصلح و هي مرحلة إنعقاد الصلح أما يف القانون املصري فالصلح يؤدي إىل إنتاج إجراءاته مباشرة ، و كما أن 
التصديق على الصلح يكون هنائيا ، يف حني جند أن املشرع اجلزائري جييز الطعن باالستئناف و الطعن فيه بالنقض 

 فيه .

النسبة لفسخ عقد الصلح ، فنجد أن املشرع التجاري اجلزائري أنه قد اختزل االسباب املؤدية لفسخ أما ب -3
عقد الصلح يف سبب واحد ، وهو عدم قيام املدين بتنفيذ شروط الصلح ، و يرتتب على بطالن الصلح او فسخه 

 إعادة فسخ التفليسة كماهي قبل الصلح وسريان آثار حكم شهر االفالس .

ينص املشرع التجاري اجلزائري على أجل رفع دعوى إبطال الصلح ، و هذا ما يؤدي بنا الرجوع إىل  مل -8
أحكام القانون املدين اليت تفضي بعشر سنوات من اليوم الذي يكتشف فيه العيب و مخسة عشرة سنة من يوم 

 إبرام العقد ، وهذه املدة طويلة تؤدي إىل عدم استقرار املراكز القانونية.

املقرتحات  انيا :ث

على الرغم من تضمني املشرع التجاري اجلزائري بالصلح القضائي ، والعناية الكبرية اليت أوالها املشرع  املصري  
للصلح القضائي ، من خالل إثراءه بالكثري من القواعد و األحكام اليت تؤكد متيزه عن بقية أنواع الصلح األخرى ، 

 اظ على االئتمان العام و االقتصاد الوطين .و اعتباره احلل النافع للحف

من خالل النتائج املتوصل إليها يف حبثنا املتعلق بالصلح القضائي يف القانون التجاري اجلزائري دراسة إال أنه و   
مقارنة مع القانون املصري، ومن هنا نبدي االقرتاحات التالية: 
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يتطرق املشرع أيضا إىل مجيع أنواع  أنو  ،لصلح القضائيبتعريف اان يقوم  املشرع التجاري اجلزائريعلى  -1
الصلح مقارنة بالتشريعات األخرى الصلح الواقي من اإلفالس الذي خصص له املشرع املصري باب خاص به من 

 .التقنني التجاري

جيب على وزارة التجارة وزارة االستثمار أن تعمل على إنشاء صناديق خاصة يساهم فيها التجار و   -7
املشروعات و تكون حتث إشرافها، حيث سيساهم هذا الصندوق يف حل مشكلة تعرتي التجار و املشروعات.

لتفادي أية أخطار اليت قد يؤدي إىل نتائج تسبب ضررا للدائنني ، فإننا نناشد املشرع التجاري املصري  -7
لة تدهور األوضاع املالية للمدين ، بسلك منهج املشرع اجلزائري يف إعطاء احلق للدائنني يف طلب الصلح يف حا

وعدم قيامه بأية إجراءات الستعادة مركزه املايل ، و استمر على ذلك مما ينتهي به إىل اإلفالس ، و ما يرتبه من 
 أثار سلبية على حجم الديون املستحقة للدائنني يف ذمته .

ء جلنة دائمة يف جمال االقتصاد جيب تكوين جلنة  متخصصة للفصل يف قضايا الصلح القضائي ، و إنشا -3
التجارة و القانون تكون مهمتها النظر يف املشروعات اليت تقدم يطلب الصلح و إعطاء الرؤى و التوصيات 

 اخلاصة هبذه الطلبات ، من حيث استحقاقها و القبول الصلح و ذلك البت فيها من قبل احملكمة املختصة .

ومت حبفظ اهلل
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قائمة المراجع : 

 أوال : الكتب 

لكتب العامة :ا -أ

 5773األنصاري حسن النيداين ، الصلح القضائي ، بدون طبعة ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر  -3

نبيل صفر ، الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، بدون طبعة ، دار اهلدى للطباعة والنشر  -5
. 5779والتوزيع ،  اجلزائر 

ة :صاخالكتب ال -ب

أمحد حممد حمرز ، نظام اإلفالس يف القانون التجاري اجلزائري ، الطبعة الثانية ، املطبعة الفنية ، القاهرة  -3
3697.

واإلعسار املدين ، منشأة املعارف ، مصر . نظام اإلفالسخليل حمرز ،  حممدأمحد  -5

بلقاسم شتوان ، الصلح يف الشريعة و القانون ، الطبعة األوىل ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع  مصر  -1
5737  .

التجاري اجلزائري ، الطبعة السادسة ،  راشد راشد ، أوراق التجارية واإلفالس والتسوية القضائية يف القانون -1
 .  5779ديوان املطبوعات اجلامعية ،  اجلزائر ، 

سعيد يوسف البستاين ، أحكام اإلفالس والصلح الواقي يف التشريعات العربية ، الطبعة األوىل ، منشورات  -2
 .  5770احللبية احلقوقية، لبنان 

.7668فالس ، الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ، عبد األول عابدين حممد بسيوين ، آثار اإل -9

عزيز العكيلي ، الوسيط يف شرح القانون التجاري ، ) أحكام اإلفالس والصلح الواقي ( ، اجلزء الثالث ،  -0
 . 5779الطبعة األوىل ، دار الثقافة ، عمان 

، بدون طبعة ، املكتب الفين لإلصدارات عمرو عيسى الفقي ، املوسوعة التجارية احلديثة ، يف اإلفالس  -9
 . 3666القانونية ، القاهرة 

. 7666عزت عبد القادر ، اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس، النسر الذهيب للطباعة ، مصر  -3
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، منشورات احلليب احلقوقية ، مصطفى كمال ، علي البارودي، القانون التجاري، الطبعة األوىل  -16
.   5773لبنان

 . 3660، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية طه ، االوراق التجارية و االفالسمصطفى كمال   - 11

 .  الثانية ، دار الكتب القانونية ، الطبعة  الس معلقا عليه بأحدث أحكام النقمسري األمني ، اإلف   - 17

اجلزائري، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر وهاب محزة ، نظام التسوية القضائية يف القانون التجاري  -17
 .  5733والتوزيع ، اجلزائر 

، ، اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون اجلزائري ، بدون طبعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية لنادية فوضي -31
 . 5772اجلزائر 

. 5772ة  ، عمان نشأت األخرص ، الصلح الواقي من اإلفالس، بدون طبعة ، دار الثقاف -32

قائمة المذكرات ثانيا : 

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون  ،ائي يف التشريع التجاري اجلزائريالسعيد بوقرة ،  الصلح القض -3
 .5772/  5771،  ، باتنة  األعمال  كلية احلقوق احلاج خلضر

النصوص القانونية :ثالثا :

يتضمن قانون  5779فرباير سنة  52املوافق ل 3656صفر عام  39مؤرخ يف  76-79قانون رقم  -3
 اإلجراءات املدنية واإلدارية والقانون املدين. 

. 5773غشت سنة  57املوافق ل 3155املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام التجاري اجلزائري قانون  -5

 .3660ة لسن 30املصري اجلديد  التجاريقانون  -1
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