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 اإلفالس وأثره على اندماج الشركات
 مخيس الكلباين �صر مصبحراشد 

Rashed.N.Alkalbani@gmail.com 
  

 موظف يف حكومة أبو ظيب
  

  خصاملل

ى التحول مـن حالـة اليسـر إىل حالـة العسـر، و ذلـك مبعـىن العجـز أو عـدم القـدرة علـهو اإلفالس 
أمـــا >لنســـبة لتعريـــف اإلفـــالس يف القـــانون  ،تســـديد االلتزامـــات املاليـــة املســـتحقة علـــى شـــخص مـــا

الـديون  >سـمف دفع املبالغ املالية املسـتحقة عليـه، و الـيت تعـر  نع التجاري فهو يعين عجز التاجر
يــع وممتلكاتــه وتوز ممــا جيعلــه مرغمــاً علــى إعــالن إفالســه، و ذلــك يكــون مــن أجــل تصــفية أصــوله، 

والتشريعات القانونّية املتعاَرف عليها يف  الدائنني توزيعاً عادالً >العتماد على األحكامقيمتها على 
الســـيولة  لعـــدم تـــوفر االقـــرتاضوحيـــدث اإلفـــالس يف الشـــركات جـــراء عمليـــات  ،القـــانون التجـــاريّ 

العائـد كافيـاً  ونالكافية مع إمكانية تسديد هذه االلتزامات يف موعدها احملدد، لكـن عنـدما ال يكـ
 حبيــث يغطــي التزامــات الشــركة تضــطر إىل تصــفية أمالكهــا لتســديد تلــك االلتزامــات، فــإذا مل تكــن

 وتلجأ احلكومات أحياn للدمج ،هاتلك األمالك كافيه لتسديد الدين، تعلن الشركة حينئذ إفالس
وشــك علـــى اإلفـالس، ونــرى القسـري كخيـــار أخيــر لتـــصويب وضـــع الــــشركات املتعثــرة، أو التـــي ت

وهـذا النـوع مــن االنــدماج يـتم  ،ذا النـوع مـن االنـدماجأن تـسمية (الـدمج) هـي التـسمية الدقيقـة هلـ
ركات. ومـن هنـا نسـتنتج أن افـالس الشـركات يـؤثر بشـكل كبـري حبكم القانون بغـري اتفـاق بـني الشـ

وأن اإلفــالس ال ميثــل النهايــة، ولكــن مــن وملحــوظ يف انــدماج الشــركات كمــالذ أخــري مــن الفنــاء، 
 ،وتــوفري الوقـــت، واجلهـــد ،الـــزوالاملمكــن أن يكـــون بدايـــة جديــدة ملواصـــلة نشـــاطها وانتشــاهلا مـــن 

 .واملال

  .ون، الدمج القسري، الــشركات املتعثـرة، اندماج الشركاتاالفالس، القانون التجاري، الدي :الكلمات املفتاحية
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Abstract 

 

As for the definition of bankruptcy in commercial law, it means the inability of 
the trader to pay the amounts of money owed by him, which is known as debt, 
which makes him forced to declare bankruptcy, and this is in order to liquidate his 
assets, and property and distribute their value to creditors fairly based on the 
provisions and legal legislation The return is sufficient to cover the obligations of 
the company that has to liquidate its property in order to pay those obligations. If 
the property is not sufficient to pay the debt, the company then declares bankruptcy, 
and governments sometimes resort to forced merger as a last option to correct the 
situation of companies that are in trouble or are about to go bankrupt. we believe 
that the designation (merger) is the exact designation of this type of merger, and this 
type of merger is done by law without agreement between the companies. Hence, 
we conclude that corporate bankruptcy has a significant and noticeable impact on 
mergers as a last resort from the annihilation, and that bankruptcy does not 
represent the end, but it can be a new beginning to continue its activity and lift it 
from its demise, saving time, effort, and money. 

  

  مقدمة

ل ميكنه املعامالت التجارية للتاجر ال تنحصر فقط على األموال اليت بني يديه، بكما نعلم أن 

 يدفع مقابل ما يشرتيه فورا إمنا توسيع جتارته حىت ولو مل تكن له أموال كافية لذلك مبعىن أنه ال

يتحصل على أجل حمدد من البائع إىل غاية متكنه من تسديد قيمة هذه املشرت�ت وهو ما يعرب 

ية مينحون آجاال صطلح االئتمان الذي يقصد منه منح الثقة، فالتجار يف معامال�م التجار عنه مب

حتدد طبقا إلرادة األطراف واألعراف التجارية، وبذلك فإن الدائن �متن املدين  التزاما/ملتنفيذ 

ن الوفاء �نه لن يتقدم الستيفاء دينه إال أثناء حلول األجل املتفق عليه، بينما توقف التاجر ع

  .التجارية بديونه يف مواعيد استحقاقها يؤدي إىل إحداث خلل يف املعامالت
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كما أن القانون التجاري ال يتدخل يف إدارة أموال التجـار مـادام أنـه يسـدد مـا عليـه مـن ديـون يف 

مواعيـد اســتحقاقها و األكثــر مــن ذلـك أن القــانون قــد أقــر لــه عـدة امتيــازات ال مثيــل هلــا يف >قــي 

ســـــاس >الئتمـــــان وانني، إال أن عـــــدم تنفيـــــذ االلتزامـــــات يف مواعيـــــد اســـــتحقاقها يـــــؤدي إىل املالقـــــ

حقاق دينــه ليســدد مــا عليــه مــن ديــون التجــاري، فالــدائن يف املعــامالت التجاريــة ينتظــر موعــد اســت

لــدى الغــري، فتوقــف املــدين عــن الوفــاء بديونــه يــؤدي إىل توقــف دائنيــه عــن الوفــاء بــديو�م >لتبعيــة 

وخيمـــة علـــى هـــذا مـــا يـــؤدي إىل تشـــكل سلســـلة توقفـــات عـــن دفـــع الـــديون الـــيت تكـــون هلـــا آ�ر و 

  . النشاط التجاري واالقتصاد الوطين

من هذا املنطلق كان من الضروري سن قانون خاص يطبق على فئة التجار خيتلف متامـا عـن 

الف الثقــــة >قــــي األنظمــــة القانونيــــة األخــــرى، ويــــؤدي إىل تســــليط عقــــو>ت علــــى كــــل �جــــر خــــ

عن تسديد ديـو�م التجاريـة يف مواعيـد واالئتمان التجاريني ليكون عربة لباقي التجار الذين توقفوا 

  استحقاقها.

وكانــت قــد انتشــرت الالئحــة الــيت حتكــم إفــالس الشــركات اإلماراتيــة مــن خــالل جمموعــة مــن 

 القــانون "١٩٨٥مــن  ٥ القـوانني، خاصــة القــانون االحتــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحـدة رقــم

، "جتــاري رمــز "١٩٩٣مــن  ١٨ة املتحــدة رقــم ، القــانون االحتــادي لدولــة اإلمــارات العربيــ"املــدين

والقانون  "الشركات قانون "١٩٨٤لسنة  ٨القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 

ومـع ذلـك، ال  اجلنـائي" القـانون "١٩٨٧لعـام  ٣االحتـادي لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة رقـم 



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

15 
 

ن تســـاعد شـــركة مـــا يف التغلـــب علـــى مشـــكال�ا يـــوفر هـــذا اإلطـــار القـــانوين آليـــات مفيـــدة ميكـــن أ

 .املالية

ومل يكتف املشرع االمارايت >لقواعد العامـة املتعلقـة حبمايـة حقـوق الـدائنني كمـا هـو احلـال يف 

ى فئـة التجـار يسـمى اإلفـالس، وذلـك يف الالئحة السابق ذكرها، بل أنشأ نظاما خاصا يطبـق علـ

، "اإلفــالس قـانون" ٢٠١٦لسـنة  ٩العربيـة املتحـدة رقـم  قـانون املرسـوم االحتـادي لدولـة اإلمـارات

  وجعل منه أداة �دد التاجر الذي توقف عن دفع ديونه يف مواعيد استحقاقها.

، من خالل تقسيمه إىل )سنكشف يف هذا البحث عن (اإلفالس وأثره على اندماج الشركات

  أربعة مباحث، وذلك على النحو التايل: 

 وأنواعه.اإلفالس : ماهية املبحــث األول 

 االفالس. : الشروط الواجب توافرها إلشهاراملبحث الثانــي 

 :اإلفالس. إجراءات املبحث الثالــث 

 :أثر اإلفالس على اندماج الشركات املبحث الرابــع.  

  ماهية اإلفالس وأنواعه-١

ة هـــي كلمـــلعســـر و تعـــين كلمـــة يف اللغـــة اإلفـــالس اإلعســـار واالفتقـــار أي االنتقـــال مـــن اليســـر إىل ا

مشــتقة مــن كلمــة فلــس (بفــتح الفــاء وســكون الــالم) فيقــال مــثال أفلــس الرجــل مبعــىن أصــبح بــدون 
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ولفظ فلس مشتــق من اللــغة اليوnنية  ، *فلوس فهو مفلس واجلمع هو مفاليس (بفتح امليم والفاء)

  †الذي يــعين العمـــلة النقدية.

تجـاري، هـو اضـطراب يف أحـوال التـاجر املاليـة، أما عن تعريـف اإلفـالس بوجـه عـام يف القـانون ال 

، ويتوقــف عـن ســداد ديونـه، وحالــة ‡جتــاه دائنيـهث ال يكــون قـادراً علــى الوفـاء >لتزاماتــه املاليـة حيـ

قــــد يتعــــرض هلــــا التــــاجر الفــــرد، وقــــد تتعــــرض هلــــا الشــــركة التجاريــــة، >عتبــــار أن األخــــرية  اإلفـــالس

التجاري ويسـرى عليهـا مـا يسـرى علـى التـاجر يف العمـل  شخصية قانونية معتربة قانوn يف التعامل

  .§التجاري

ذه وىف الشــركات حيـــدث اإلفـــالس >القـــرتاض لعــدم تـــوافر الســـيولة الكافيـــة مــع إمكانيـــة تســـديد هـــ

االلتزامات يف موعدها احملدد عندما تبدأ مرحلة جىن العوائـد، لكـن عنـدما ال يكـون العائـد املتوقـع  

ت الشـركة، تضـطر األخـرية إىل تصـفية بعـض مـن أمالكهـا لتسـديد تلـك كافيا حبيث يغطى التزاما

ال تصـــفية أمـــو ينئـــذ افالســـها االلتزامـــات، فـــاذا مل تكـــف تلـــك األمـــالك للتســـديد، تعلـــن الشـــركة ح

املفلس تصفية مجاعية وبيعها وتوزيع حاصلها على دائنيه كل حبسب نسبة دينه، أي تقسـم أمـوال 

  .**رماءاملفلس بـني الـدائنني قسـمة غ

                                        
 سـمير األمـين، موسوعة اإلفالس طبقا للقانون التجاري الجديد، الطبعة الخامسة، *

.٩,ص  ٢٠٠٥مصردار الكتاب الذهبي،   
 عباس حـلمي المنزالوي، اإلفالس والتسوية القضائية، ديوان المـطـبوعات †

٦ ، ص١٩٩٩ئر،االجز الجامعية، . 
‡ MARGARET Tanger, la faillite en droit fédéral des état- unis, ECONOMICA, 
Paris, 2002, p.1. 
§ bankrupt", Cambridge, Retrieved 8-9-2018. 
 صفـوت بهنساوى، اإلفـالس وفقا ألحكام قانون التجارة الجـديد، دار النهـضة **

.١ ص، ٢٠٠٣مصــر  بية،العر  
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واإلفـــالس يف النظـــام مقســـم إىل ثالثـــة أنـــواع: اإلفـــالس احلقيقـــي، واالفـــالس التقصـــريي واإلفـــالس 

  االحتيايل.

س التجــارّي الــذي يــرتبط >حلالــة االقتصــاديّة للتــاجر؛ هــو مــن حــاالت اإلفــال اإلفــالس احلقيقــي:

تتعلـق >لوضـع االقتصـادّي بسبب جمموعٍة من العوامل اليت تؤثر عليه ¶ثـرياً سـلبياً، وخصوصـاً الـيت 

يف السـوق الـذي يوجــد فيـه، ومـن األمثلــة علـى هــذه العوامـل: الكسـاد االقتصــادّي، والـذي يــؤدي 

جر على بيعها، فينتج عن ذلك قلٌة يف نسبة أر>حه، وعدم قدرته لسلع، وعدم قدرة التاإىل تراكم ا

حســا>ته، وممتلكاتــه مــن أجــل علــى الوفــاء بديونــه للــدائنني، فــريغم علــى إعــالن إفالســه، وتصــفية 

  . ††سداد الديون املرتتّبة عليه

هو اإلفالُس الذي ينتُج عن جمموعٍة من األخطاء اليت يرتكبها التاجر، مثل:  اإلفالس التقصريي:

الز�دة يف معدالت اإلنفاق الشخصّي، والعائلّي على حساب االلتزامات األخرى، أو أن 

ليت حبوزتِه يف بورصة األسهم، أو شراء الّسندات، >لتايل تقصريه بِرّد يستخدم املبالغ املالية املدينة ا

ملبالغ املالّية إىل أصحابه؛ بسبب خسارته يف البورصة، أو الّسندات، ويصّنف هذا التصرف هذه ا

 .قانونّيًا �نه ُجنحة قانونية يعاقب عليها القانون

مائه، مبفلس اال لتوزيع موجوداته على غر  : ويف هذا النوع ال يعتربونه الشخصاالحتيايل االفالس

ب احليل والدسائس يف رأس ماله أو قيد بدفاتره ديوn بل هو حمتال واحملتال من استعمل ضرو 

                                        
††  JACOB SILVERMAN, ED GRABIANOWSKI, “How Bankruptcy 
Works” HowStuffWorks, Retrieved 8-9-2018 
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عليه >سم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر ¼ا سندات أو فراغ امواله وعقاره إىل غريه بطريقة نقل 

رة بطريق التمويه واالحتيال أو تغفيل التجار على امللك أو اخفى شيئا من امواله واشتغل يف التجا

ذرا أو مل يكن مبذرا أو مل توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غري أية صورة كانت وسواء كان مب

  منظمة واضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون حمتاال.

 االفالس الشروط الواجب توافرها إلشهار-٢

إىل الشـــروط املوضـــوعية الـــيت هـــذه الشـــروط ، تنقســـم ان نظـــام اإلفـــالس يقـــوم بتحقـــق عـــدة شـــروط

شروط شكلية واليت تتمثل يف شرطي حتقق صفة التاجر والتوقف عن دفع الديون كما توجد ايضا 

، وســوف نتعــرض هلــم >لتفصــيل يف تتمثـل يف صــدور حكــم اإلفــالس مــن اجلهــة القضــائية املختصــة

  لتايل:هذا املبحث كا

 االفالس فرها إلشهارب تواالواجأوال: الشروط املوضوعية 

تسري أحكام على أنه " ‡‡ ٢٠١٦) لسنة ٩قانون اإلفالس االمارايت رقم (من  ٢تنص املادة 

) ٦٨، كما تنص املادة (هذا القانون على أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون"

إلجراءات وفقاً من ذات القانون على أنه" على املدين أن يتقدم إىل احملكمة بطلب الفتتاح ا

ثالثني  )٣٠ألحكام هذا الباب إذا توقف عن دفع الديون يف مواعيد استحقاقها ملدة تزيد عن (

  .§§ية مدينة"يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه املايل أو كان يف حالة ذمة مال

                                        
   انظر نص الفقرة الرابعة من المادة ٢ من قانون اإلفالس االماراتي رقم (٩) لسنة ‡‡
٢٠١٦ 
   انظر نص الفقرة االولي من المادة ٦٨ من قانون اإلفالس االماراتي رقم (٩) لسنة ٢٠١٦§§
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ة انطالقا من نصوص هذه املواد يتبني �ن الشروط املوضوعية لإلفالس تتمثل يف حتقق الصف

  .التجارية وشرط التوقف عن دفع الديون

  حتقق صفة التاجر . ١

إن اإلفالس يف العصور القدمية ال سيما يف العهد الروماين كان يطبق على كل شخص توقف عن 

�جرا أو ليس بتاجر، إال انه مبرور الزمن مت الرتاجع عـن هـذه الفكـرة وأصـبح دفع ديونه سواء كان 

عينة من اÀتمع وهم التجار سـواء كـانوا أشـخاص طبيعيـة ومعنويـة اإلفالس ال يطبق إال على فئة م

مـن يباشـر األعمـال التجاريـة علـى وجـه االحـرتاف  الذين ميارسون خمتلف األعمال التجارية، فكـل

  .***تاجريكتسب صفة ال

قــانون املعــامالت التجاريــة  كمــا حــدد املشــرع االمــارايت صــفة التــاجر يف الفصــل الثــاين مــن

كـــل مـــن   `نـــه" †††.١٩٩٣ لســـنة ١٨ قـــانون التجـــاري) مـــن القـــانون رقـــماالمـــارايت (ال

وهو حائز لألهلية الواجبة مىت اختذ هذه األعمال   التجارية  يشتغل >مسه وحلسابه يف األعمال

يضا كـل شـركة تباشـر نشـاطاً جتـار�ً أو تتخـذ أحـد األشـكال املنصـوص عليهـا يف وأ ،حرفة له

، كما استطرق املشرع يف ان النشاط الذي تباشره مدنياً"حىت ولو ك التجارية قانون الشركات

كــــل مـــــن أعلـــــن ) مـــــن ذات القــــانون، �نـــــه "١٢٬١٣وصــــف التـــــاجر يف نصــــوص املـــــادتني (

تجـارة يعتـرب �جـراً وأن مل يتخـذ التجـارة حرفـة معتـادة للجمهور �ية طريقـة عـن حمـل أسسـه لل

                                        
  نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري: األعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، الطبعة ***

ص ١٩٩٩ة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الثالث  ،١٢٢  
 انظر المادة ١١ من قانون المعامالت التجارية االماراتي (القانون التجاري) من القانون †††
 رقم ١٨ لسنة  ١٩٩٣
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>سـم مسـتعار أو كـان مســترتاً وأضـاف أنـه تثبـت صـفة التـاجر لكـل مـن احـرتف التجـارة  ،لـه

  .‡‡‡ثبو�ا للشخص الظاهر" وراء شخص آخر فضًال عن

 التوقف عن دفع الديون املستحقة  . ٢

وفقــا للنظريــة التقليديــة فــإن يســر أو عســر املــدين لــيس لــه أي دخــل يف مســألة التوقــف عــن 

فع الـدفع فبمجــرد عــدم تسـديد الــديون يف مواعيــدها يكـون املــدين يف حالــة التوقـف عــن الــد

وقد اعتمدت هذه النظرية على املبادئ العامة اليت تقوم علبها املعامالت التجارية خصوصا 

، فكــل ¶خــري يف تســديد الــديون يــؤدي إىل إضــعاف االئتمــان §§§ســرعة منهــا االئتمــان وال

واىل ظهور حاالت متسلسلة للتوقف عن الدفع nجتة عن احلالة األصلية وهذا ما يؤثر سلبا 

  على االقتصاد.

 االفالس الواجب توافرها إلشهارcنيا: الشروط الشكلية 

كما نص املشرع االمـارايت يف   ،اال وهي صدور حكم اإلفالس من اجلهة القضائية املختصة 

قانون املعامالت  من الفصل الثاين عشر "احلكم بشهر اإلفالس والتصفية" من ١٢٤املادة 

iشـهار إفـالس املـدين وتصـفية أموالـه يف  تصدر احملكمـة حكمـاً “التجارية االمارايت `نه 

  آلتية: أي من احلاالت ا

                                        
  انظر نص المادتين ١٢٬١٣ من القانون السابق.‡‡‡
  شريف مكرم عوض سعد، مفهوم التوقف عن الدفع وأثره على حقوق دائني المفلس دراسة §§§

الدكتوراه في الحقوق)، جامعة مقارنة بين القانونين المصري واإلنجليزي (رسالة لنبل شهادة 
ص  ٩القاهرة، كلية الحقوق، د.س،   
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) مـن ٦٤. إذا حكمت احملكمة niاء إجراءات الصلح الواقي وفقـاً ألحكـام املـادة (١

  هذا القانون. 

. إذا كان املدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية أو أن الطلب قصد به املماطلة ٢

  .****ة"أو التهرب من االلتزامات املالي

  

 اإلفــــــــــــــــــــــــــالس إجــــــــــــــراءات-٣

إن اهلـــدف األساســـي مـــن شـــهر إفـــالس املـــدين هـــو القيـــام بتصـــفية مجاعيـــة ألموالـــه وتوزيعهـــا علـــى 

يــه، إال أنــه ولتحقيــق هــذا اهلــدف يســتوجب جمموعــة مــن اإلجــراءات التمهيديــة بقصــد حشــد دائن

 .ىت يقرر الدائنون الدخول يف مرحلة الصلح أو االحتادهذه األموال مث إدار�ا مؤقتا ح

ولقــد نــص املشــرع االمــارايت علــى جمموعــة مـــن هــذه اإلجــراءات الــيت ســنتطرق إليهــا يف هـــذا 

 املبحث

 واقي من اإلفالسأوال: الصلح ال

�دف إجراءات الصلح الواقي إىل مساعدة املدين للوصول إىل تسو�ت مع دائنيـه مبقتضـى خطـة 

 ،من اإلفالس حتـت إشـراف احملكمـة ومبسـاعدة أمـني صـلح يعـني وفقـاً ألحكـام القـانون صلح واق

                                        
****   انظر نص المادة ١٢٤ من قانون المعامالت التجارية االماراتي (القانون التجاري) من 
 القانون رقم  ١٨  لسنة  ١٩٩٣.
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يُواجــه  وجيــوز للمــدين دون غــريه أن يتقــدم للمحكمــة بطلــب الصــلح الــواقي مــن اإلفــالس إذا كــان

كمــا يشــرتط لقبــول طلــب   ،صــعو>ت ماليــة تســتدعي مســاعدته للوصــول إىل تســو�ت مــع دائنيــه

ستحقة وذلك ملدة تزيد علـى الصلح الواقي من اإلفالس أال يكون املدين متوقفاً عن دفع ديونه امل

 .††††) ثالثني يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه املايل أو يف حالة ذمة مالية مدينة٣٠(

 cنيا: تعني االمني

فـــالس وجـــب أن تعـــني يف قرارهـــا أمينـــاً مـــن إذا قـــررت احملكمـــة قبـــول طلـــب الصـــلح الـــواقي مـــن اإل

كمــا   ،األشــخاص الطبيعيــني أو االعتبــاريني، أو ممــن ختتــاره مــن اخلــرباء املقيــدين يف جــدول اخلــرباء

جيــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب املــدين أو املراقــب أن تعــني أكثــر مــن أمــني 

وإذا مت تعيني أكثـر مـن أمـني صـلح فعلـيهم  ،صلح على أال جياوز عددهم ثالثة أمناء يف آن واحد

تم ¶ديــة مهــامهم بطريقــة مشــرتكة وتتخــذ القــرارات بيــنهم >ألغلبيــة، ويف حــال تســاوي األصــوات يــ

إحالة املسألة للمحكمة للرتجيح، وللمحكمة تقسيم املهام فيما بني األمناء املعينني وحتديد طريقة 

  عملهم سواء جمتمعني أو منفردين.

) مخسـة أ�م ٥املشرع حق الدائنني >لتظلم مـن قـرار احملكمـة حـول تعيـني األمـني خـالل (كما أقر 

) مخسـة أ�م ٥صـدر قرارهـا بشـأن الـتظلم خـالل (عمل من �ريخ النشر وذلك أمام احملكمة اليت ت

 .‡‡‡‡عمل دون مرافعة، ويكون قرارها يف هذا الشأن �ائياً، وال يوقف التظلم أي اجراءات

                                        
ص المواد (٦،٥) من الفصل األول من من قانون المعامالت التجارية االماراتي ††††   انظر نصو
 (القانون التجاري) من القانون رقم  ١٨  لسنة  ١٩٩٣.
  انظر نص المادة ١٧ من القانون السابق.‡‡‡‡
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 موال املدينcلثا: جرد ا

يقوم األمني فور تعيينه جبرد أموال املدين حبضـوره أو مـن ميثلـه أو بعـد إعالنـه، وحيـرر بـذلك 

ت يتضــمن قائمــة مبــا مت جــرده يوقــع عليــه األمــني واملــدين يف حالــة حمضــراً مبــا مت مــن إجــراءا

حضوره وتسلم نسـخة منـه إىل احملكمـة، ولألمـني أن يطلـب مـن احملكمـة إصـدار أمـر لوضـع 

األختـــام علـــى أي مـــن أمـــوال املـــدين أو فضـــها، وال تشـــمل األمـــوال موضـــوع اجلـــرد حقـــوق 

كتســــبة قبــــل أو بعــــد �ريــــخ قــــرار املســــتحقني يف املعــــاش التقاعــــدي للمــــدين ســــواء كانــــت م

  االفتتاح، وتبقى ملكاً هلم.

 رابعا: وقف اإلجراءات القضائية وسرyن الفائدة

لـى قـرار افتتـاح اإلجـراءات وإىل حـني املصـادقة علـى نص املشرع االمارايت على أنـه يرتتـب ع

علـى خطة الصلح الواقي وقف الـدعاوى واإلجـراءات القضـائية وإجـراءات التنفيـذ القضـائي 

  أموال املدين وذلك ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك.

  §§§§خامسا: مباشرة إجراءات إعادة اهليكلة أو احلكم بشهر اإلفالس والتصفية

ة قراراً مبباشرة إجراءات إعادة اهليكلة، يقوم األمني املعني مبمارسة مهامه وعليه إذا أصدرت احملكم

) ثالثـة أشـهر مـن �ريـخ ٣ين خـالل مـدة ال جتـاوز (أن يباشر Íعداد وتطـوير اخلطـة مبسـاعدة املـد

القرار، وجيوز للمحكمة مد هذه الفرتة بناء على طلب األمني ملـرة واحـدة أو عـدة مـرات علـى أال 

                                        
ص المواد (٩٩،١٢٤) من القانون السابق.§§§§   انظر نصو
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) ثالثــــة أشـــهر إضــــافية أو تصــــدر احملكمــــة حكمـــاً Íشــــهار إفــــالس املــــدين ٣ز يف جمموعهــــا (جتـــاو 

اء إجــراءات الصــلح الــواقي وفقــاً ألحكــام املــادة وتصــفية أموالــه يف حالــة إذا حكمــت احملكمــة �Íــ

) من هذا القانون أو ان املدين هو مقـدم الطلـب وتصـرف بسـوء نيـة أو أن الطلـب قصـد بـه ٦٤(

  التهرب من االلتزامات املالية. املماطلة أو

  أثر اإلفالس على اندماج الشركات -٤

 ،تعـد شــركات املسـامهة مشــروع دائــم لالقتصـاد الــوطين فهـي مصــدر متويــل مهـم مليزانيــة الــدول

ولغــرض احلفــاظ علــى هــذه الشــركات وضــمان دميومتهــا اجــازت بعــض التشــريعات ومنهــا التشــريع 

شــركة ولــو كانــت يف دور التصــفية أن تنــدمج يف أخــرى مــن جيــوز لل االمــارايت والــذي نــص علــي "

آخر ، ويكون االندماج Íحدى الطريقتني اآلتيتني بطريقة الضم وهو حل شركة نوعها أو من نوع 

 وأيضـــــــــــــــــــــــــا أو أكثـــــــــــــــــــــــــر ونقـــــــــــــــــــــــــل ذمتهـــــــــــــــــــــــــا اىل شـــــــــــــــــــــــــركة قائمـــــــــــــــــــــــــة

ات بطريقة املزج وهو حل شركتني أو أكثر و¶سيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل مـن الشـرك 

  .املندجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ندماج طبقا لألوضاع املقررة لتعديل عقـد ويصدر قرار الدمج >التفاق بني الشركات الراغبة يف اال

الشركة أو نظامها، وال ينفذ قرار الدمج اال بعد احلصـول علـى موافقـة السـلطة املختصـة الـيت بينهـا 

والفرنســـي وبعـــض  ،وكـــذلك التشـــريع*****هـــذا القـــانون وفقـــا للشـــكل الـــذي حتولـــت اليـــه الشـــركة" 

انـت يف دور التصـفية كـون هـذه الشــركات التشـريعات العربيـة انـدماج شـركات املسـامهة حــىت ولـو ك

                                        
�ات التجار�ة ***** �سنة ١٩٨٤ �شأن ال  انظر نص المادة ٢٧٦ من قانون اتحادي رقم (٨) ل
سنة ١٩٩٠ سنة ١٩٨٨، (٤) ل / (١٣) ل / االتحادي01  المعدل 5القانون01
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تتمتع >لشخصية املعنوية خالل هـذه الفـرتة وان كانـت هـذه الشخصـية مقتصـرة هنـا علـى تسـهيل 

لداخلــة عمليــة التصــفية وحفــظ حقــوق الغــري وتــزول بعــد امتــام ذلــك، وعليــه يتوجــب علــى الشــركة ا

 .صفيةحتت التصفية عدم القيام �ية اعمال جديدة تتناىف مع غرض الت

وعلى الرغم من ذلك اجازت اغلب التشريعات املشار اليها يف اعاله اندماج شركات  

املسامهة يف دور التصفية اال ا�ا اشرتطت شروط واجراءات معينة منها موافقة اهليئات املختصة يف 

ا  ذكرn ال جيوز للشركة حتت التصفية القيام �ية اعمال جديدة اال إذ هذه الشركات ألنه كما

كانت هذه االعمال ضرورية إلمتام عملية التصفية ومبا ان االندماج ال يعد من قبيل االعمال 

  الضرورية للشركة فال جيوز للمصفي ان يتخذ مثل هذا القرار مبفرده.

آلية تنفيذ هذا احلكم، ونرى أن املشـرع االمـارايت تنبـه اىل  اال أننا جند �ن القانون االمارايت مل يبني

حملافظة على املنشآت االقتصادية قائمة وإخراجها من حالة التعثـر واالفـالس إذا مـا وجـدت أمهية ا

  .االندماج سبيال هلا حنو االستمرار

 لالندماج القسري او االجباري كخيــار أخيـر لتــصويب وضــعوهنا تلجأ احلكومات 

والتصفية، حبيث تستمد اجلهة اإلدارية اإلفالس  الــشركات املتعثـرة، أو التــي توشـك علــى

، ونرى أن تـسمية (الـدمج) هـي التـسمية الدقيقـة †††††صالحيتها يف الدمج القسري من القانون

                                        
، جامعـة ††††† ست;0 ، دراسة مقارنة، رسالة ماجـ =

= القانون العرا?<
�ات ?/ � مهند الجAـوري، دمـج الـ

٨، ص١٩٩٦الموصـل،   



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

26 
 

م حبكم وفـي هـذا النـوع مـن االنـدماج يفتقــد عنصر العقد إذ يت .‡‡‡‡‡االنـدماجا النـوع مـن ذـهل

  .§§§§§اتفاق بني الشركات ، أي بغريمن اجلهات املختصة القانون أو بقرار

وهنــاك مــن يــرى أن حالــة الــدمج الوحيــدة الــيت ميكــن أن تــربر الــدمج القســري هــي حالــة شــركتني 

متعثرتني متاما ولديهما نشاطات متماثلة إىل حد يكون معه البديل للدمج القسري هـو اختفاؤمهـا 

ت املتعثرة وإدارا�ا سوف ائر حمققة مع الوقت، ويف مثل هذه احلالة فإن الشركامعا، أو تراكم خس

 .******ترحب >لدمج وتتعاون إلجنازه وإجناحه

ويتفــق الــبعض مــع الــرأي الســابق يف اعتبــار أن احلالــة الســابقة هــي احلالــة املثلــى لتــدخل اجلهــات 

�ن ليس هناك ما مينع من اختاذ قرار  الرمسية يف إعادة هيكلة الشركات املتعثرة، إال أنه يضيف إليه

 القســري لشــركة متعثــرة مــع شــركة أخــرى ال تعــاين مــن التعثــر يف حــال موافقــة األخــرية علــىالــدمج 

غـري أن هـذه احلالـة األخـرية ال ميكـن اعتبارهـا متامـا مـن قبيـل الـدمج القسـري، ألنــه  ،عمليـة الـدمج

  التعثر على هذا الدمج.يلزم احلصول على موافقة الشركة اليت ال تعاين من 

  اخلامتة

أن افـالس الشـركات يـؤثر بشـكل كبـري  كما ذكرn سابقانستنج أنه   خالل هذا البحثمن و  
، وأن اإلفــالس ال ميثــل النهايــة، ولكــن مــن الــزوالذ أخــري مــن وملحــوظ يف انــدماج الشــركات كمــال

                                        
= األردن G� ح من منظور ‡‡‡‡‡

�عات المالIة والمKفIة ?/ �Mاد وجمعة الطراد، الAل عIاسماع 
، دار وائل للطAاعة والنـ� والتوز�ـع،  =T٦٤- ٦٢, ص٢٠٠٨عمان,ما .  

وع العام، رسالة دكتوراە، �لIة الحقوق، §§§§§ � فتa= عAد الصبور، الشخصIة المعن[�ة للم
٨٤٣، ص١٩٧٣جامعة القاهرة،   

= والدمج المKي، اتحاد المصارف العIdeة، ****** ghالعر =
/?Kالواقع الم ، =iد هللا المالAد. ع 

وت،  ، ص۱۹۹۲ب;0 51 وما 5عدها  . 
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 ،وتــوفري الوقــت، واجلهــد ،االفـالساملمكـن أن يكــون بدايــة جديــدة ملواصـلة نشــاطها وانتشــاهلا مــن 
 ل.واملا
  

 قائمة املصادر واملراجع

ـــــــــد، الطبعـــــــــة مســـــــــري االمـــــــــني . ١ ـــــــــالس طبقـــــــــا للقـــــــــانون التجـــــــــاري اجلدي ، موســـــــــوعة اإلف

 .٩,ص  ٢٠٠٥اخلامسة، دار الكتاب الذهيب، مصر

عبـــــــــاس حــــــــــلمي املنــــــــــزالوي، اإلفـــــــــالس والتســـــــــوية القضــــــــــائية، ديـــــــــوان املـطـــــــــــبوعات  . ٢

 .٦، ص ١٩٩٩جلزائر،اجلامعية، ا

٣ . MARGARET Tanger, la faillite en droit fédéral 

des état- unis, ECONOMICA, Paris, 2002, p.1. 

٤ . bankrupt", Cambridge, Retrieved 8-9-2018. 

صفــــــوت ¼نســـــاوى، اإلفــــــالس وفقـــــا ألحكـــــام قـــــانون التجـــــارة اجلــــــديد، دار النهــــــضة  . ٥

 .١، ص ٢٠٠٣العربية، مصــر 

٦ . JACOB SILVERMAN, ED 

GRABIANOWSKI, “How Bankruptcy 

Works” HowStuffWorks, Retrieved 8-9-2018 

ـــــص الفقـــــرة الرابعـــــة مـــــن املـــــادة   . ٧ ) لســـــنة ٩مـــــن قـــــانون اإلفـــــالس االمـــــارايت رقـــــم ( ٢ن

٢٠١٦ 
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) لســـــنة ٩مـــــن قـــــانون اإلفـــــالس االمـــــارايت رقـــــم ( ٦٨نـــــص الفقـــــرة االويل مـــــن املـــــادة   . ٨

٢٠١٦ 

األعمـــــــال التجاريـــــــة، التـــــــاجر، احملـــــــل التجـــــــاري اجلزائـــــــري: nديـــــــة فوضـــــــيل، القـــــــانون  . ٩

، ص ١٩٩٩التجـــــــــاري، الطبعـــــــــة الثالثـــــــــة، ديـــــــــوان املطبوعـــــــــات اجلامعيـــــــــة، اجلزائـــــــــر، 

١٢٢ 

ـــــــة االمـــــــارايت (القـــــــانون التجـــــــاري) مـــــــن  ١١املـــــــادة   . ١٠ ـــــــانون املعـــــــامالت التجاري مـــــــن ق

 ١٩٩٣لسنة  ١٨القانون رقم 

ــــــــــص املــــــــــادتني  . ١١ ــــــــــانون املعــــــــــامالت ال ١٢٬١٣ن ــــــــــة االمــــــــــارايت (مــــــــــن ق القــــــــــانون تجاري

 .١٩٩٣لسنة  ١٨التجاري) من القانون رقم 

ــــره علــــى حقــــوق دائــــين  . ١٢ شــــريف مكــــرم عــــوض ســــعد، مفهــــوم التوقــــف عــــن الــــدفع وأث

ــــــس دراســــــة مقارنــــــة بــــــني القــــــانونني املصــــــري واإلجنليــــــزي (رســــــالة لنبــــــل شــــــهادة  املفل

 ٩الدكتوراه يف احلقوق)، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، د.س، ص 

انون املعــــــامالت التجاريــــــة االمــــــارايت (القــــــانون التجــــــاري) مــــــن قــــــ ١٢٤نــــــص املــــــادة   . ١٣

 .١٩٩٣لسنة  ١٨من القانون رقم 

) مـــــــن الفصـــــــل األول مـــــــن مـــــــن قـــــــانون املعـــــــامالت التجاريـــــــة ٥،٦نصـــــــوص املـــــــواد ( . ١٤

 .١٩٩٣لسنة  ١٨االمارايت (القانون التجاري) من القانون رقم 

ـــــــة االمـــــــارايت (القـــــــا ١٧املـــــــادة   . ١٥ ـــــــانون املعـــــــامالت التجاري نون التجـــــــاري) مـــــــن مـــــــن ق

 .١٩٩٣لسنة  ١٨القانون رقم 
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ــــــة االمــــــارايت (القــــــانون ١٢٤،٩٩نصــــــوص املــــــواد (  . ١٦ ) مــــــن قــــــانون املعــــــامالت التجاري

 .١٩٩٣لسنة  ١٨التجاري) من القانون رقم 

الشـــــــركات بشــــــأن  ١٩٨٤) لســــــنة ٨مـــــــن قــــــانون احتــــــادي رقـــــــم ( ٢٧٦نــــــص املــــــادة  . ١٧

 ١٩٩٠) لسنة ٤، (١٩٨٨ة ) لسن١٣التجارية املعدل >لقانونني االحتاديني (

مهنــــــــد اجلبـــــــــوري، دمـــــــــج الـــــــــشركات يف القــــــــانون العراقــــــــي، دراســــــــة مقارنــــــــة، رســــــــالة  . ١٨

 ٨، ص١٩٩٦ماجـستري، جامعـة املوصـل، 

ــــــة واملصــــــرفية يف األردن شــــــرح مــــــن  . ١٩ ــــــاد ومجعــــــة الطــــــراد، التشــــــريعات املالي ــــــل عب امساعي

-٦٢ص ,٢٠٠٨منظـــــــــور مـــــــــايل، دار وائـــــــــل للطباعـــــــــة والنــــــــــشر والتوزيــــــــــع، عمـــــــــان,

٦٤. 

فتحــــــي عبــــــد الصــــــبور، الشخصــــــية املعنويــــــة للمشــــــروع العــــــام، رســــــالة دكتــــــوراه، كليــــــة  . ٢٠

 ٨٤٣، ص١٩٧٣احلقوق، جامعة القاهرة، 

د. عبـــــــد هللا املـــــــالكي، الواقـــــــع املصـــــــريف العـــــــريب والـــــــدمج املصـــــــري، احتـــــــاد املصـــــــارف  . ٢١

 وما بعدها. ٥١، ص۱۹۹۲، العربية، بريوت

 


