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  إهداء
إ�� أ��� �� �� ����� أ�� وأ��، ا��ي ����� ���ا�� ������ و���� ������، 

  أ��ل ا��ّٰ� �� ������ ورز��� �����

و���ي، ا���� �� ����ا ���ّ� ����وف، ��د ا��ّٰ�  إ�� إ������ ���ي

��   ����� وأ��ر ��� ا���

إ�� أ������ ا�����ء�� ا�����ء ا����ام، ا���� ����� ��� أ�����، أدام ا��ّٰ� 

  ���ء�� ا����ض ����� و�����، ود��� ���ًا وذ��ًا ���

������ إ�� أ���ذي ا�����ر/ ���� أ�� ����� � ر��� ا��ّٰ� � ا��ي ����� ��ن 

أن  - و�� ا����� �� إ��اد��  - ���ه ا������ دو�ً� ���� رآ��، ��� ���ّ� 

أذ��ه، ���اءه ا��ّٰ� ��� و�� �� ����� و����� ��� ا���اء، و��� ��اه 

  وأ���� ���� �����

�� ���ً� ��� ���، ���KZ]إ�� �� �� ������ إ�� ��اء ا���  ����� ،

���ي ����� ���ل ا���� وا������، إ� � �� �� ��� ����، و�� ������ و

 À Á ÃÂ Ä Å Æ ¿ ] ا������ و������� ��� ا������ �� ���� 

Ç È É ÊZ���  

ً �� و��� ا����� ����� ���� ا��ّٰ� ����� أر�ً إ ّ� أ�، و� و���ً � و��� � دا�� ���

 �ّ  �، وأ��ه ���� �� ���ه ����أ��

ر����� و����رة ���ي ا����ا��، و��ءً ��� و�����ً�  إ�� �� ����ء�� أ��ي

  �������، أ��ل ا��ّٰ� ����� أن ���� ��� و����، 

������ ����� ا���� وا���اب    و

                                                           

 .)١: من اآلية ()  سورة العلق١(

 .)١٧سورة الرعد: اآلية ( ) ٢(



  شكر وتقدير
، و�� أ�� ����ة ���ÀZ  ¿ ¾ ½ ¼ «]��ل �����: 

�� ���� ا��ّٰ� �� �� " ر�� ا��ّٰ� ��� أن ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و��� ��ل:

  ����"ا���س���� 

��� ��ا�� �� ���� �� ���  ، و��� ��لوا�����ً� ���ا ا���ي ا�����

���ات، و��� أن و���� ا��ّٰ� ����� �����ل ��ه ا������؛  ا��� ��� أ������ 

ا�����ء، ��ن �� ��ب رد ا���� �����، ���� �� أن أ���م ����� ����� ا���� 

ا�����ذ ا�����ر/ وا������ وا�����ن إ�� ������ ا������ وأ���ذ�� ا������ ا������� 

، أ���ذ ا�����ن ا����ري وا����ي وا���ي ����� ا����ق � �� ا������������ ���

����� ا�����ة، ا���ا�ً� ��� �������، ��� أن آ����� ������ و��� ����� ����ل 

ا����اف ��� ��ه ا������، وا��� ��ن ������ت ���د��� ا����� �� ا�����ن 

����� ا��ّٰ� ����� ��� ����  ا����ري، وأرا��� ا�����ة، و��������� ا������ ��

و���ب ا����� ���� ���ً� ����ً�، ���ن ��� ا���� ا����� �� ����� و��ا�� ا�����، 

و����م ��ا ا���� ا����ا��، ��ر�� �� ا����� �� و�� أن ��� ��� ���د��� 

و���� ��� �����، ����� ���رة ����ى ��� ����� و��ا�� ا��ّٰ� ��� و�� �� ������ 

  �اء���� ا��

��� ������ أن أ���م ����� ����� ا���� وا������ وا�����ن إ�� ا����� ا����� 

، أ���ذ ا�����ن ا����ري وا����ي ا�����ذ ا�����ر/ ���� ��� ا����� ����

وا���ي، و���� ���� ا����ق � ����� ��� ���، ��� �� و�� �� �� ��� 

                                                           

 .١٥٢سورة البقرة: اآلية رقم ) ١(

) يف الرب والصلة، باب ما جاء ١٩٥٥شكر املعروف، والرتمذي رقم () يف األدب، باب ٤٨١١أبو داود رقم ( أخرجه )٢(

، ٢٥٨/  ٢يف الشكر ملن أحسن إليك، وإسناده صحيح، وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أمحد 

٤٩٢، ٤٦١، ٣٨٨، ٣٠٣، ٢٥٩. 



ء ��اء��� ��� ا������ء ����، و�ر��د و�� ����� ��ه ا������، و��� ����� ���

�� ���� ا������� وا���� ��� ��ه ا������، ��� ا���� ��  وزاد�� ���ً� أن ��� ���

 ��� �� ���ة ������ و��� و���، ��� ����� إ�� أن أد�� ا����� �� و�� أن ���

  و�� �� ����� ��� ا���اء، وأن ����� �����ر ا���� وا�������

����� ����� ا���� وا������ وا�����ن إ�� أ���ذي ��� ������ أن أ���م 

، أ���ذ ور��� ��� ا�����ن ا�����ذ ا�����ر/ ���� ��� ا����� أ�� ����ا����� 

ا����ري وا����ي وا���ي، ����� ا����ق � ����� ا�����ة، ز��ة ا�����ن ا����ري 

��ي �����ه ��� و�������، ��� ����� ���ء ��اءة ��ه ا������، وزاد�� �� ���� ا

�� ���� ا������� وا���� ��� ا������، ��� ا���� �� �� �ة ������ ����ل ���

�� أن أد�� ا��ّٰ� ����� أن ����� دا��ً� ���ً� ����� و���ًا و��� و���، ��� ����� إ

  ������، و��اءه ا��ّٰ� ����� ��� ��� ا���اء، و���� �����ر ا���� وا�������    

���م ��ا�� ا���� وا������ وا�����ن إ�� أ���ذي ا����� ��� ���� �� أن أ

، أ���ذ ا�����ن ا����ري وا����ي ا�����ذ ا�����ر/ ���� ���ح ��ي ا����

وا���ي ا������، ����� ا����ق � ����� ا�����ة، ������ ا�����اك  �� ا����اف 

ة، و��� و���، ��� ��ه ا������، ��� ا���� �� ��������� ا����م وأ����� ا������

و�� ��ن �������ت ���د��، و��� ��ره، ود���� ����، ���� ا���� �� إ��اد 

��ه ا������، زاده ا��ّٰ� �� ���� و����، و�� ���� ا����ل، و���� �����ر ا���� 

  وا�������

  

  ا / ا ادي ري 

Ahmed.boghdadi@cu.edu.eg 

Ahmedboghdadi12@gmail.com 



 

 

  ����ً� �� ����  إ�� رأ�� أ�� �� ��� أ��ٌ "

  إ�� ��ل �� ��ه: 

  �� �ُ��ِّ� ��ا ���ن ���، 

��َ ��ا ���ن �ُ�����،    و�� زِ

  و�� �ُّ�ِم ��ا ���ن أ���، 

  و�� �ُ�ِك ��ا ���ن أ����� 

  و��ا �� أ��� ا����،

  و�� د��� ��� ا�����ء ا���� 

  ."��� ���� ا����

  ما د ا  

  



)١( 

  

م عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، ومن تبع هداه إىل والصالة والسال ،احلمد هللا رب العاملني

 .. وبعد،،يوم الدين

م العالقة ينظى الديون) والذ( متالزم مع نظام االئتامنى طار قانونفيعد نظام اإلفالس كإ

ال يقوم وال يستقيم هذا  حيثب ،فعالى ؛ حجر الزاوية لبناء نظام جتاربني املدين التاجر ودائنه

الديون وإمكانية حتصيلها، ال سيام إذا كان األمر ى حيمى النظام إال إذا توطدت الثقة عرب نظام قانون

  .خرتقال من بلد آلمتارس نشاطها عرب االن ،استثامرية جنبيةيتعلق بنشاط مرشوعات أ

من أوىل املسائل  عدُّ يُ  ،سفعال إلجراءات ودعاوى اإلفالى وجود نظام قانون أن شك ىفال ف

اعتباره عند إعداد دراسات اجلدوى الالزمة لتقويم خماطر  ىفى يضعها املستثمر األجنبى الت

ا أفاملستثمر سواء  ،دولة ما إقامته ىفى ينتوى الذى مرشوعه االستثامر كان شخًصا طبيعي�ا أو معنوي�

ا) ال يضع ىف( تقررها قوانني تشجيع ى نات واحلوافز التاعتباره الضام رشكة أو مرشوًعا جتاري�

ظيم املرشوعات إعادة تن اعتباره أيًضا قوانني اإلفالس ووسائل بل يضع ىف ،االستثامر فحسب

فإذا كانت قوانني  ،من السوقى تنظم اخلروج اإلجبارى املتعثرة باعتبارها متثل القواعد الت

سوق  تطبق عليه إال إذا قرر الدخول ىف ا الألهن ؛ىل قواعد دخوله االختياراالستثامر الوطنية متث

 إذا ما تعرض لعثرات مالية أو صعوبات استثامرية ىف اق عليه جربً بَّ طَ واعد اإلفالس تُ فإن ق ،دولة ما

ال يأمن ى فاملستثمر األجنب، هإفالسشهر  إذاأو  ،هذه الدولة أجربته عىل اخلروج من السوق

 . اخلروج منه أيًضا قع سهولة ويًرسا ىفاالستثامر إال إذا كان يتو الدخول ىف

١. ا أ:  

 ّى ما إذا كان القانون املعنِ  معرفة عىل ترصقي ،تطور أنظمة اإلفالس الوطنية  َيُعد البحث ىفمل

ى ا لألصل التارخيوفقً  - الس يفرق بني التاجر وغري التاجر عند حتديد الشخص اخلاضع لقانون اإلف

 قواعد -  عدمه من –تقرر  نظمةبحث أيًضا للنظر فيام إذا كانت هذه األال بل امتد -  فالساإل لنظام

أسوة  ،أو مسائل اإلفالس العابرة للحدودى عىل عنرص أجنبى حتتوى م مسائل اإلفالس التيتنظل

 . من الترشيعات احلديثة كام سنرى ابغريه



)٢( 

ر العوملة سيام مع ظهوال وقد شهد نظام اإلفالس عدة تطورات خالل السنوات األخرية 

 ،الداخل أو اخلارج سواء ىف ،واشتداد املنافسة االقتصادية ،وجتاوز التجارة حلدود اإلقليم الواحد

وإنام منوًطا بعوامل خارجية من  ،بفلم يعد توازن حسابات التاجر منوًطا بحرصه وذكائه فحس

إىل ى قد تؤدى والت ،لزمناملتواصلة عرب ا ت االقتصادية العاملية أو املحليةكاألزما ؛العسري جتنبها

 . اضطراب أعامل التاجر وتوقفه عن الدفع

تطبيق قواعد اإلفالس الوطنية عىل التاجر أو املدين املفلس  ىف صعوبةوإذا كان ال توجد 

كان  وإليها بجنسيته أى سواء أكان يتنم ،داخل حدود الدولة الواحدةى يبارش نشاطه التجارى الذ

فإن ؛ ىل حدود إقليم هذه الدولةع - مع ما يرتبه من آثار -  فالسكم اإلحيث يقترص ح ،مقيًام فيها

مع اتساع حجم التجارة العاملية نتيجة ية للدول قليماحلدود اإل فالساإلى الصعوبة تثور عند ختط

وقيامها عىل مرشوعات عمالقة تنشئ هلا  ،تزايد العالقات التجارية بني الدول وبعضها البعض

تعثر أو اهنيار تلك  أضحى معه حيث ؛كثر من دولةأ نشاطها ىف تبارشليدة فروًعا أو رشكات و

 . املرشوعات فرًضا ليس ممكنًا بل مؤكًدا حدوثه

وتعرضها ألزمات اقتصادية متتالية  ،ا لزيادة حدة التنافس بني هذه املرشوعاتفنظرً 

بالتزاماهتا أمام  صبحت هذه الرشكات غري قادرة عىل الوفاءأفقد ؛ ظروف السوق الصعبة نتيجة

امن السوق خروًج ها وخروجها إفالس إعالنأو  ،فتلجأ إىل تصفية أنشطتها ،الدائنني عىل  ،ا إجباري�

 . مرحلة التصفية أمل أن تقوم بسداد أكرب قدر من التزاماهتا أو ديوهنا ىف

إعالن  :انذكر منه ،اكثرية جد�  س العابر للحدود هلذه املرشوعاتواألمثلة عىل حاالت اإلفال

، وإفالس م٢٠٠٩عام  أبريل فالسها ىفصناعة السيارات إ رشكة كرايسلر األمريكية الشهرية ىف

واالتصاالت ى الكهرباء والغاز الطبيع كانت واحدة من أكرب رشكات العامل ىفى الت "إنرون"رشكة 

أنشطة جمموعة رشكات كبرية تعمل بى وه "HIH"وإفالس جمموعة ، ���٢٠٠١ديسمرب من عام  ىف

أسرتاليا وإنجلرتا والواليات املتحدة األمريكية وبلدان أخرى،  التأمني ىف وإعادةجمال التأمني  شتى ىف

                                                           

ة عن أشهر الرشكات األمريكية التى أعلنت إفالسها، نرش بتاريخ انظر ىف ذلك، مقال نرش ىف جملة أرقام السعودي  - ١

   م، متاح عىل الرابط التاىل:١٢/١١/٢٠١٦

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/454092 



)٣( 

 .���أسرتاليا أكرب جمموعة رشكات تأمني ىفى ثان ٢٠٠١مارس  وكانت حتى اهنيارها ىف

إفالسها  "جنرال موتورز"إعالن رشكة  ،مؤخًرا احلديثة اإلفالسأشهر حاالت ومن  

  .���٢٠٠٩يوليو من عام مي�ا ىفرس

ى حتتوى أو الت ،أن معظم حاالت اإلفالس العابر للحدود عىليؤكد  فإذا كان الواقع العمىل 

 ،أكثر من دولة عىل مستوى العامل هلا فروع وأنشطة ىفتتعلق معظمها برشكات  ،ىعىل عنرص أجنب

من   يعد يقترص عىل احلدود اإلقليمية لدولةلتلك املرشوعات مل ا أن آثار االهنيار املاىلفقد بات واضًح 

 ،وعمالؤها ،وموظفوها ،يقع هبا دائنو تلك الرشكاتى بل تعدت حدودها إىل الدول الت ،الدول

 . عىل اختالف جنسياهتم ومواطنهم فيهاواملسامهون 

بدًءا من حتديد املحكمة  تثور العديد من التساؤالت إفالس هذه الرشكات ىف حالةو

والنتائج املرتتبة عليه خارج  ،إحدى الدول وآثار احلكم الصادر ىف ،بإشهار اإلفالساملختصة 

متارس فيها نشاًطا ى الدول األخرى الت ومدى جواز إفالس الرشكة ىف ،أصدرتهى حدود الدولة الت

كام  .والتنسيق بني التفليسات املتعددة ،ووضع الدائنني من دول أخرى ،صورة فرع أو وكالة ىف

إشكاليات تتعلق باجتاه معظم هذه الرشكات إىل االتفاق عىل التحكيم كوسيلة حلل النزاعات تثور 

وهل ختضع ملبدأ  ؟فام مصري هذه االتفاقات ،البلد املضيف الناشئة عن ممارسة نشاطها ىف

مسائل اإلفالس  وهل جيوز التحكيم ىف ؟اختصاص حمكمة اإلفالس بكافة املسائل النامجة عنها

وأثر صدور  ،ما مصري إجراءات التحكيم فيام لو فرضت وتعارصت مع دعوى إفالسثم  ؟أصال

 ؟.حكم باإلفالس عىل دعاوى التحكيم القائمة أمام هيئات التحكيم

                                                           

 :راجع -١

 Case: Re HIH Casualty and General Insurance Ltd;k 
McGrath v Riddell, UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial 

Perspective, p .63 
وقد تقدمت الرشكة عىل إثر ذلك بطلب حلاميتها من الدائنني، بحسب الفصل احلادى عرش من القانون األمريكى، فيام  - ٢

لرضبات التى أصابت قطاع السيارات ىف الواليات املتحدة، وكذلك أكرب إفالس لرشكة يمكن أن يعد من أكرب ا

صناعية أمريكية، عىل خلفية الرتاجع احلاد الذى شهدته مبيعات السيارات ىف ذلك الوقت، لتتوصل حينها السلطات 

رشكة اجلديدة، بعد إعادة % من أسهم ال٦٠املنظمة إىل اتفاق مع الرشكة تستحوذ بموجبه احلكومة األمريكية عىل 

مليار دوالر قامت بضخها ىف وقت سابق لتغطية خسائر الرشكة  ١٩٫٤مليار دوالر، فضًال عن  ٣٠مقابل  هيكلتها

  راجع مقال جملة أرقام السعودية، السابق. .ومتويل عملياهتا



)٤( 

ى توجه الدولة نحو تبنمع و ،وتبدو أمهية هذه الدراسة بالنسبة للدول النامية ومنها مرص

وإفساح املجال أمام  ،وال األجنبيةواستقطاب رؤوس األم ،ىسياسات اإلصالح االقتصاد

 . مرص ىفاملرشوعات والرشكات متعددة اجلنسيات لتبارش نشاطها 

  : اإ .٢

إفالس قوانني لتنظيم  قد وضعت -ى ومنها القانون املرص -كل الترشيعات  إذا كانتو

فإن  ،فقط ىأو الوطن ىلأغلب هذه القوانني قد وضعت ملواجهة تنظيم اإلفالس املحو ،التاجر 

 . الكثري من الترشيعات الوطنية إال نادًرا امل تتعرض هلمسائل اإلفالس العابر للحدود 

 ،ا عليه كثري من اآلمالان معلقً كى الذ ،م١٩٩٩لسنة  ١٧ر قانون التجارة رقم وقد صد

بذات ه عالج أحكامو ،منهى الباب اخلامس منه لإلفالس والصلح الواقى املرشع املرص وخصص

دون االقتداء بالنظم احلديثة  ةظل املجموعة التجارية امللغا كانت قائمة ىفى ج والفلسفة التاملنه

 عرب احلدود إال ىف فالساإل  أنه مل يعالج مسائلغري ،تعثرة محاية لالقتصادبيد املرشوعات امل خذلأل

اوى بدعى وضعت قاعدة الختصاص القضاء املرصى الت "٥٥٩"الفقرة الثانية من املادة نص 

ومع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية الثنائية "إذ تقول  ،ىعىل عنرص أجنبى حتتوى اإلفالس الت

فرع أو وكالة ولو مل  له ىفى الذ ���مرص جيوز شهر إفالس التاجر أو متعددة األطراف النافذة ىف

شهر اإلفالس هذه احلالة تكون املحكمة املختصة ب وىف ،دولة أجنبية يصدر حكم بشهر إفالسه ىف

 . "دائرهتا الفرع والوكالة يقع ىفى التى مرص ه ىف

حددت االختصاص بدعوى قد  من قانون التجارة "٥٥٩"ملادة الفقرة األوىل من اكانت و

املوطن  دائرهتا تقع ىفى وأسندته إىل املحكمة االبتدائية الت ،أو الداخىلى اإلفالس عىل املستوى الوطن

وقد تم تعديل هذا  .معروفى إقامته املعتاد إذا مل يكن له موطن جتارأو حمل  ،للمدينى التجار

 ١٢٠االختصاص نوعي�ا بإسناده إىل املحاكم االقتصادية بصدور قانون املحاكم االقتصادية رقم 

باختصاص الدائرة االستئنافية هبا بدعاوى اإلفالس باعتبارها  ٦/٢املادة  بالنص ىفم ٢٠٠٨ لسنة

                                                           

، ال يقصد به فقط "التاجر "ملصطلح  جتارى، ٥٥٩ال شك أن استخدام املرشع املرصى ىف نص الفقرة الثانية من املادة  )١(

التاجر الفرد أو الشخص الطبيعى، إنام يشمل أيضا الشخص املعنوى أو التاجر املتمثل ىف هيئة مرشوع أو رشكة؛ 

وذلك ألن لفظ التاجر عام ينطبق عىل كل من توافرت فيه رشوط ممارسة األعامل التجارية، مع مالحظة أن السواد 

 إلفالس عرب احلدود تثور بصدد مرشوعات أو رشكات هلا أنشطة ىف أكثر من دولة.األعظم من إشكاليات ا



)٥( 

حاالت اإلفالس العابر للحدود من اختصاص  وتكون الدعاوى ىف ،لقيمةدعاوى غري حمددة ا

 . دائرهتا الفرع أو الوكالة داخل مرص يقع ىفى املحكمة االقتصادية الت

بإصدار قانون  ���٢٠١٨  لسنة  ١١القانون رقم  ،فالس اجلديدصدور قانون اإلحتى مع و

من  ٥٥٩ص الفقرة  الثانية من املادة رشع ننقل امل فقد، فالسواإلى إعادة اهليكلة والصلح الواق

ومع " :حيث تقول ؛الثانية من  القانون اجلديد  بنفس الصياغةىل عجز املادة  إ قانون التجارة بذاهتا

الذى له ىف فرع أو  ���عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية النافذة ىف مرص جيوز شهر إفالس التاجر

سه ىف دولة أجنبية، وىف هذه احلالة تكون املحكمة املختصة ولو مل يصدر حكم بشهر إفال ،وكالة

     ."بشهر اإلفالس ىف مرص هى التى يقع ىف دائرهتا الفرع والوكالة

إال أن هذه  ،وإذا كانت القاعدة العامة أن أحكام اإلفالس تتمتع بحجية مطلقة عىل الكافة

ثاره متتد آ نفذ واليُ  أن هذا احلكم الى أ ؛يميةا ملبدأ اإلقلتطبيقً ى احلجية ال متتد خارج اإلقليم املرص

ويلزم ى نشاطها التجار وتستمر مرشوعاته وفروعه ىف ،املدين خارج مرص أموال ىلا إتلقائي� 

التفليسة لصالح الدائنني الوطنيني قيام أمني  إلدخال هذه األموال أو الفروع املوجودة باخلارج ىف

رصية بطلب تنفيذ حكم اإلفالس طبًقا لقواعد تنفيذ األحكام التفليسة املعني من قبل السلطات امل

 .���هذا الشأن أو وفًقا لالتفاقيات الدولية السارية ىف ،الدولة املعنية األجنبية السارية ىف

تفليسة صدر حكم بصددها  إذا أراد الدائنون األجانب الدخول ىفى وعىل الفرض العكس

مني التفليسة بطلب حتقيق الديون خالل املدة القانونية كان عليهم التقدم أل ،ىمن القضاء املرص

الصحف املرصية  ا من تاريخ نرش احلكم ىفأربعون يومً ى وه ،ىجتار ٦٥١/٢حددهتا املادة ى الت

 .���دون ميعاد مسافة

                                                           

 ،فالسواإلى بإصدار قانون إعادة اهليكلة والصلح الواق ٢٠١٨لسنة  ١١لقانون رقم ا ،فالس اجلديدصدر قانون اإل )١(

  م.٢٠١٨فرباير  ١٩ (د) ىف مكرر ٧اجلريدة الرسمية العدد  ونرش ىف

، ال يقصد به فقط "التاجر"جتارى، ملصطلح  ٥٥٩ة من املادة خدام املرشع املرصى ىف نص الفقرة الثانيال شك أن است )٢(

التاجر الفرد أو الشخص الطبيعى، إنام يشمل أيضا الشخص املعنوى أو التاجر املتمثل ىف هيئة مرشوع أو رشكة؛ 

األعامل التجارية، مع مالحظة أن السواد  وذلك ألن لفظ التاجر عام ينطبق عىل كل من توافرت فيه رشوط ممارسة

 األعظم من إشكاليات اإلفالس عرب احلدود تثور بصدد مرشوعات أو رشكات هلا أنشطة ىف أكثر من دولة.

 . ٨٧، بند ١٧٢، ص٢٠١٥انظر ىف ذلك: أستاذتنا الدكتورة سميحة القليوبى، أحكام اإلفالس، دار النهضة العربية، طبعة  )٣(

 . ٨٧، بند ١٧٧سابق، ص املرجع ال )٤(



)٦( 

مل حتدد مدة قانونية للدائنني األجانب للتقدم  فالس اجلديدقانون اإلمن  ١٦٧ن املادة غري أ

ومواعيد عامة يلتزم  ، بل اكتفت بالنص عىل مددٍ مستندات ديوهنم إىل أمني التفليسة خالهلا بأصول

ا من تاريخ نرش ، فجعلت هذه املدة  ثالثني يومً ىوأجنبى الدائنني دون تفرقة بني وطن هبا كلُّ 

ن وتكو ،الصحف اليومية مني التفليسة  نرش احلكم ىفيتقدم مجيع الدائنني  ُيعيد أذا مل ،  فإاحلكم

 .���ا  أخرى من تاريخ إعادة النرشاملدة املحددة  لتقديم املستندات  ثالثني يومً 

فإن هذا  ،مرص أموال أو فرع أو وكالة من اخلارج له ىفى وإذا صدر حكم بشهر إفالس أجنب

 يده عن إدارهتا ّل غَ وال تُ  ،مرص وال يمتد إىل أمواله ىف ،صدر فيهاى الدولة الت احلكم يقترص أثره عىل

وال قاعدة  ،بشأنه قاعدة عدم نفاذ الترصفاتى وال ترس ،ويتمتع بكافة احلقوق ،والترصف فيها

اختاذ  ويكون لكل دائن احلق ىف ،وال رسيان العوائد ،حلول آجال الديون بسبب اإلفالس

 . اإلجراءات الفردية من جانبه

عدة  السه ىفأنه من املمكن أن يتعرض الشخص الواحد لعدة أحكام بإفى كل ذلك يعن

وال خيضع ملبدأ وحدة اإلفالس  ،���هذه التفليسات املتعددة وجيوز لكل دائن التقدم بحقه ىف ،دول

 . نظًرا الستقالل كل منها وقيدها بحدود إقليم كل دولة

ومع كل هذه الصعوبات املتقدمة وكنتيجة خلصوصية نظام اإلفالس وارتباطه بالفلسفة 

هلذا  ت حماوالت عديدة إلجياد تنظيم دوىللَ ذِ فقد بُ  ،تعتنقها كل دولةى االقتصادية واالجتامعية الت

وكذلك حماوالت  ،ىثم أعامل مؤمتر الها ،فكانت هناك حماوالت ملعهد القانون الدوىل ،املوضوع

                                                           

ت ديوهنم مصحوبة بالبيان امليزانية أصول مستندا ذا مل يقدم مجيع الدائنني املقيدة أسامؤهم ىفإ" ١٦٧نص املادة ى جير )١(

اإلفالس، ودعوة الدائنني ا  التالية  لنرش حكم شهر )  من هذا القانون  خالل الثالثني يومً ١٦٦املادة ( املشار إليه ىف

 اإلفالس،حكم  نرش فيهاى الصحف اليومية الت ىف االنرش فورً  إعادةالتفليسة  أمني، وجب عىل ديوهنمللتقدم ب

مني التفليسة خالل ، وعىل أالصحف النرش ىف إىل باإلضافة ،التفليسة أمنييقوم هبا   أخرىحتديد وسيلة نرش  وللقاىض

ودها حالة وج املعتمدة للمفلس ىف دة أسامؤهم بامليزانيةد املنصوص عليه بالفقرة السابقة إخطار الدائنني الوارامليعا

 عىل الكافة، وعىل الدائنني تقديم خطار كافة اجلهات احلكومية ويد النرش دليًال التفليسة، وكذا إ باحلكم والتقدم ىف

سقط ال ، وإفالصح ىفى ا من تاريخ النرش الثانخالل ثالثني يومً  ت ديوهنم مصحوبة بالبيان املشار إليهصول مستنداأ

  ."التفليسة الدخول ىف حقهم  ىف

 . ٦٥، بند ٥٣م، ص٢٠٠٦انظر: د. عىل قاسم، قانون األعامل، اجلزء اخلامس، اإلفالس، دار النهضة العربية، طبعة  )٢(



)٧( 

ملسائل  دوىلى لوضع إطار قانون ،م١٩٥٤ أيدنربج عقد ىفى مؤمترها الذ ىف مجعية القانون الدوىل

 . اإلفالس

ا فقد دفعت هذه الصعوبات أيًضا بمنظامت دولية عديدة مثل جلنة األمم املتحدة ثً وحدي

إىل  ،وغريها من املؤسسات ،واألنسول ،لإلنشاء والتعمري والبنك الدوىل ،لقانون التجارة الدولية

ليس هذا فحسب بل محاية املستثمرين  ،العمل عىل محاية حقوق الدائنني املرتبطة هبذه املرشوعات

عرب ضخ جمموعة من املبادئ  ؛وتعزيز عملية االقرتاض والثقة التجارية ،الدول املختلفة ا ىفأيًض 

(مثل مبادئ البنك  ؛واإلرشادات املتعلقة باإلفالس عرب احلدود ،الدولية والقوانني النموذجية

ى لإلعسار عرب احلدود) التى وإرشادات دليل األونسيرتال الترشيع ،لنظام اإلعسار الدوىل

ا داخلي�ا فقط ،ىساعد الدول وحتفزها عىل إصالح نظامها القانونت بل  ،فلم يعد نظام اإلفالس مه�

ا خارجي�ا كذلك أكثر من دولة  ا ىفات ومرشوعات تبارش نشاطها خارجي� الرتباطه برشك؛ مه�

 . وإقليم

العابر  ط الضوء عىل كثري من إشكاليات اإلفالسفإن هذه الدراسة تسل ، ملا سبقوإمجاًال 

 ؟ وهل العربةوم اإلفالس الدوىلومفه ،حتديد متى يعترب اإلفالس دولي�ابداية من  ،مرص للحدود ىف

فقط دون النظر إىل عوامل أخرى تعضد فكرة الدولية؟ ومدى انطباق هذا ى بوجود عنرص أجنب

ابر كله عىل جمموعة الرشكات متعددة القوميات باعتبارها تشمل معظم حاالت اإلفالس الع

ونتائج األخذ به عىل قواعد ى أخذ به املرشع املرصى ومفهوم مبدأ اإلقليمية الذ ،للحدود

القانون املقارن والقانون  واالجتاه ملبدأ العاملية ىف ،بالتحكيم وعالقة اإلفالس الدوىل ،االختصاص

 - ىاألوروببية بني دول االحتاد وواالتفاقية األور ،الصادر عن جلنة األمم املتحدةى النموذج

وحماولة وضع  ،أكثر من دولة وتنظيم التعاون بني أمناء التفليسات املتعددة ىف ،م٢٠٠٠بروكسل 

إطار  وعرض لبعض احللول املقرتحة ىف ،هذا الشأن حلول عملية للعديد من اإلشكاليات ىف

 . وتفعيل توصيات البنك الدوىل ،اتفاقيات االستثامر



)٨( 

٣. ا :   

طروحة ُتعنى بدراسة إشكاليات اإلعسار عرب احلدود نتيجة األخذ بمبدأ إذا كانت هذه األ

 –وبعض القوانني األجنبية مع عرض للحلول القانونية والعملية ى القانون املرص اإلقليمية ىف

وتطبيقاهتا القضائية  ،واالتفاقيات الدوليةى أقرها القانون النموذجى الت -  العاملية ملبدأ تطبيًقا

 تدلل عىل رجحان تلك النظرية وانتشارها عىل نطاق واسع ىفى القانون املقارن الت الواسعة ىف

وإن كانت متيل إىل  ،فإن دراستنا هلذا البحث دراسة حتليلية مقارنة؛ األنظمة القانونية املختلفة

 . ىالوصف اجلانب التحليىل

ى ملقارن الفرنسوالقانون اى القانون املرص مقارنة نحاول من خالهلا عرض الوضع ىفى فه

واألخريين ينتميان  ،باعتبار أن األولني ينتميان إىل مدرسة قانونية واحدة ،ىواألمريكى واإلنجليز

ألهنا تعتمد عىل  ؛حتليلية وصفيةى وه ،املدرسة األنجلوسكسونيةى إىل مدرسة أخرى خمتلفة ه

ا مستعينً  ،قانون املقارنوالى القانون املرص منهج حتليل النصوص القانونية املوجودة بالفعل ىف

وعرض لنصوص االتفاقيات الدولية والقانون  ،هذا الشأن بآراء الفقه وأحكام القضاء ىف

 . املعنية هبذا املجالى النموذج

٤. ا :   

نوضح فيه املقصود بمبدأ  ،ى تنقسم هذه األطروحة إىل بابني رئيسني يسبقهام 

ومعايري حتديد  ،القانون املقارن ن النظرة الوطنية لإلفالس ىفوتباي ،اإلقليمية عىل وجه العموم

ضوء  فسوف نخصصه لعرض إشكاليات اإلفالس عرب احلدود ىف اب اول أما ،دولية اإلفالس

وعرض للنظريتني األم  ،واملتعلقة بقواعد االختصاصى القانون املرص مبدأ اإلقليمية املعمول به ىف

 اب ام ثم نعرض ىف ،وبعض اإلشكاليات املتعلقة بالتحكيم ،مسائل اإلفالس الدوىل ىف

قررها القانون ى واحللول الت ،القانون املقارن لبعض هذه اإلشكاليات للحلول املقدمة ىف

دول  االتفاقية األوروبية إلجراءات اإلفالس ىف والوضع ىف ،لإلعسار عرب احلدودى النموذج

ثم نختم هذا الباب بعرض لبعض احللول  ،نأهذا الش قية ملزمة ىفباعتبارها اتفاى االحتاد األوروب

 . قدمت حلل إشكاليات اإلعسار عرب احلدودى األخرى الت



)٩( 

٥. ا أ :  

 : هذه األطروحة عىل النحو التاىل سنوزع موضوعات البحث ىف ،ا مما تقدمانطالقً 

 ود :ىا  سا .. ة:ويضم املباحث التالي 

ول اعام بوجه اإلقليمية بمبدأ املقصود :ا 

ا ماإلفالس لقواعد الوطنية النظرة تباين :ا 

ا اإلفالس دولية معايري تنوع :ا 

  ويضم الفصول التالية: ..ء أ ا إت اس  اود  :اب اول

ول ااحلدود عرب لإلفالس مةاحلاك النظريات :ا. 

ا مقواعد إقليمية مبدأ تطبيق عن النامجة القضائى االختصاص مشكالت :ا 

 .اإلفالس

ا بالتحكيم عالقته ىف الدوىل اإلفالس إشكاليات :ا. 

 ،امن ارن وااف ا ر  ،اه إ  أ اس :اب ام

وت اوا، ذا امويضم الفصول التالية: .وا  

ول ااملقارن القانون ىف اإلفالس عاملية لنظرية وفًقا املوسع االعرتاف :ا 

ا مالنموذجى القانون ىف األجنبية اإلفالس بإجراءات االعرتاف نظام :ا 

 إلفالسا عاملية ملبدأ تطبيًقا احلدود عرب لإلعسار

ا بروكسل ١٣٤٦ رقم اإلفالس إلجراءات األوروبى املجلس الئحة :ا 

 ٢٠٠٠ لسنة

  :ل ىأ   تس إا  ودويضم املبحثني التاليني:.. ا  

ول ااحلدود عرب اإلفالس إشكاليات حل ىف االستثامر ملعاهدات املقرتح الدور: ا  

ا مقواعد تطوير ىف والتعمري لإلنشاء الدوىل البنك توصيات تفعيل :ا 

  الدوىل اإلفالس

   ا وا، وارس ..

  


