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يتعين على المستثمرين قبل الدخول فى سوق ما أن يقوموا أوالً           
بدراسة قواعد الخروج منها، فليس هناك من شخص يرغب فى          

 . الدخول إلى سوق ما ثم يجد نفسه قد علق بها
وال يعترف القانون المصرى ـ أو ال ينظم ـ أنشطة أصحـاب           

 . المشروعات
وفى واقع األمر ليس هناك ترجمة وحيدة فى اللغة العربية للفظ           

روح إقـامـة    " أو  ”Entrepreneurs“  "   أصحاب المشروعات " 
فليس هناك من لـفـظ      .   ”Entrepreneurship“"   المشروعات

واحد فى اللغة العربية يحيط بكافة الجوانب التى تدل عليـهـا            
، ذلك ألن هذا اللفظ المتقدم ذكـره        " أصحاب المشروعات " عبارة  

باللغة اإلنجليزية يشير إلى الريادة فى مجال بعينه، واالستعـداد          
لتحمل المخاطر، واتخاذ المبادرة، وكذلك إلى المستثمرين فـى         

ومن ثم فإننا نجد أن  القواعد العامة التى تنطبق          .   تلك المجاالت 
على األنشطة التجارية التى ينظمها التقنين التجارى، أو قانـون          
الشركات وغير ذلك من القوانين ذات الصلة، تنطبق عـلـى            

 .أنشطة أصحاب المشروعات 
والقانون الوحيد الذى ينطبق على أصحاب المشروعات ـ مـن          

 بشأن تطوير   2004 لسنة   141قبيل القياس ـ هو القانون رقم       
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ذلك ألن هناك بعض        
أوجه الشبه بين المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتناهيـة        
الصغر من عدة جوانب، من حيث حجم المؤسسـة، والـدور            

. الرئيسى الذى يلعبه صاحب المشروع الفرد فى تحقيق نجاحها        
وهناك جوانب أخرى ال تجد محلها من التطبيق على أصحـاب           

وبالنظر .   المشروعات، بينما تنطبق على المشروعات الصغيرة     
، أو   141فنحن ال نرغب فى إلغاء القانون رقم        . .   إلى ما تقدم  

تعديله، ذلك القانون الذى ينبغى أن يستمر فى التطبيق عـلـى            
 ).المشروعات(المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر 

وكما أشرنا فليس هناك من قوانين خاصة تنطبق على أصحاب          

المشروعات، بل تنطبق القواعد العامة على الخروج من السوق         
وهذه القواعد نجدها فى قانون الشركات وفى التقنين        .   بشكل عام 

 :التجارى على النحو التالى
 الخروج الطوعي •

يجوز لصاحب المشروع ـ طبقًا لمسار الخروج الطـوعـى،          
وبمبادرته الخاصة ـ أن يقرر البيع وذلك لرغبته فـى عـدم             
االستمرار فى ذلك المجال من مجاالت األنشطة، أو أن يبـيـع            
مؤسسته أو مشروعه لصاحب مشروع جديد يرغب فى الدخول         

 . إلى السوق
كما يجوز ـ طبقًا لقواعد الخروج الطوعى ـ للمؤسسـة أو            
للمشروع الذى يتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو          
شركة المساهمة، التقدم بطلب إلى المحكمة، أو اتخاذ قرار فـى           

ما يـفـوق    ( اجتماع المساهمين بتصفية المشروع بسبب خسارة       
 ).نصف رأسماله

 الخروج اإلجباري •
تتخذ التصفية اإلجبارية طبقًا للقانون المصرى شكل اإلفـالس،         
حيث يطلب دائنو صاحب المشروع بموجب دعوى اإلفالس من         
المحكمة إشهار إفالسه، سواء أكان هذا المشروع يعمل كملكيـة          
فردية أو كشخص فرد أو كشركة، وذلك بسبب عدم وفـائـه             

وبمجرد صدور الحكم باإلفالس،    .   بديونه والتزاماته عند حلولها   
يخسر صاحب المشروع بعًضا من حقوقه المدنية الـتـى ال            

 . يستردها إال إذا رًد إليه اعتباره بموجب حكم من المحكمة
ونستعرض اآلن بمزيد من التفصيل المصاعب التى تكتنف كال         

 . السبيلين بالنسبة لصاحب المشروع كى يخرج من السوق
 مسار الخروج الطوعى 

هناك مشكالت مختلفة قد تواجه صاحب المشروع لكى يخـرج          
طوًعا من السوق، وهذه بعض األمثلة على حاالت التـأخـيـر            
والمشكالت التى قد تواجه صاحب المشروع فى مجال الخروج         

 .الطوعى من السوق
ربما يكون قد خصص لصاحب المشروع قطعة أرض ليقيم          •

عليها مشروعه أو ورشته، وربما يكون هذا التخصيص قـد          
منح له على أساس أسعار تفضيلية أو طبقًا لشروط معينـة          

 .تقترن بهذا التخصيص
إن نقل التخصيص من اسم صاحب المشروع إلى صاحـب           •

مشروع آخر عملية بيروقراطية معقدة، وعـلـى وجـه           
الخصوص إذا ما كان الغرض الذى من أجله خصـصـت           
األرض لصاحب المشروع األول يختلف عـن غـرض           

كأن تكون قطعة األرض قـد        . .   صاحب المشروع الثانى  
خصصت بغرض بناء ورشة لحام، بينما يريد صـاحـب           
المشروع الجديد ـ الذى يخلف صاحب المشروع األول ـ         
استخدامها كورشة إلصالح السيارات أو إلصالح أجـهـزة         
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 .تكييف الهواء مثالً
عقبة أخرى تعترض طريق الخروج من السوق بـيـسـر،            •

وتتمثل فى تسوية ضرائب الدخل، واألهم من كل ذلك تسوية          
أقساط التأمينات االجتماعية على الموظفين الذين كـانـوا          
يعملون لدى صاحب المشروع الذى يريد الخـروج مـن           

تسوية أقساط التأمـيـنـات      " ومن السهل تماًما قول     .   السوق
دون تحقق ذلك عـلـى   "   االجتماعية وضريبة الدخل الواجبة   

أرض الواقع، ذلك أن تلك التسوية تستغرق وقتًا طويالً جًدا،          
. وتتوقف عادة على دفع غرامات تأخير عند إغالق الملفات        

وهذا األمر يجعلنا نفكر فى طريقة أخرى لفرض أعـبـاء           
التأمينات االجتماعية على أصحاب المشروعات، ومن أمثلة       
ذلك النظام المتبع بالنسبة لشركات المقاوالت، أو أن يكـون          

 .هذا النظام قائًما على أساس الدخل السنوى
بناء على ما تقدم فإنه من األهمية بمكان صياغة آلية لتسهـيـل         
الخروج بيسر من السوق، فى حالة الرغبة فى الخروج مـنـه            

وذلك فيما يتعلق بنقل تـخـصـيـص األراضـى،            . .   طوًعا
والتراخيص، والتسوية السريعة لمستحقات الضرائب التأمينـات       

 .االجتماعية
 مسار الخروج اإلجباري

لن نخوض فى تفاصيل آلية شهر اإلفالس، بل نقصر تركيزنـا           
والمواد .   على آثار الحكم بشهر اإلفالس على صاحب المشروع       

 من التقنين التجارى تعالج تلك اآلثار، ونتعرض        604 إلى   586
 :فيما يلى إلى أكثر تلك اآلثار أهمية

وبموجبها يـكـون      –تقييد حركة الشخص المشهر إفالسه       •
للمحكمة الحق فى أن تأمر هذا الشخص بأال يغادر الـبـالد            

أو تحديـد   )   وهذه المدة قابلة للتجديد   ( لمده معينة من الزمن     
 . إقامته فى مسكنه

يجوز للشخص الذى حكم بشهر إفالسه أن يطعن على حكم           •
المحكمة، إال أن هذا الطعن قد ال ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم          

 .إال إذا حكم بصحة الطعن وعدم تأييد الحكم
ال يجوز للشخص المحكوم بشهر إفالسه أن يغير مـحـل             •

 .إقامته إال إذا حصل على إذن بذلك من القاضى
توقف بعض الحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للشـخـص          •

 : المحكوم بشهر إفالسه ومن أمثلة تلك الحقوق ما يلى
ال يجوز له االنتخاب أو ترشيح نفسه لعضوية البرلمان،         

أو المجالس المحلية، أو الغرف التجارية، أو االتحـادات         
 .المهنية

ال يجوز انتخابه مديًرا أو عضًوا فى مجلس إدارة أى             
شركة، وال يجوز له االنخراط فى أى عمل من األعمال         
المصرفية، أو الوكالة التجارية، أو أعمال التصدير أو         
االستيراد أو السمسرة، أو شراء وبيع األوراق المالية، إال         

 .إذا رد إليه اعتباره بموجب حكم صادر عن المحكمة
ال يجوز له إدارة أموال الغير، ولكن يجوز له بإذن مـن            •

 .المحكمة أن يدير أموال أوالده القصر
بمجرد صدور الحكم بشهر اإلفالس تغل يـد الشـخـص             •

المحكوم بشهر إفالسه عن إدارة ممتلكاته وأمـوالـه أو            
 .التصرف فيها

ال يجوز للشخص بعد صدور الحكم بشهر إفالسه أن يسـدد            •

 .ديونه أو يقبض مستحقاته
هناك معامالت أخرى ال يجوز السماح له بها أو تمكيـنـه            •

منها، وال يجوز له االحتجاج بها فى مواجهة دائنيه اعتباًرا         
من تاريخ توقفه عن السداد وتاريخ صدور الحكم بشـهـر           

 :ومنها) فترة الريبة(اإلفالس 
ο             تقديم التبرعات وسداد الديون قبل حـلـول تـواريـخ

 .استحقاقها
ο             سداد الديون الحالية بطريق غير تلك المتفق عـلـيـهـا

 .للتسوية
ο إنشاء رهن أو ضمانة إضافية. 

وكما أشرنا من قبل فإن أثر شهر اإلفالس يستمر إلى أن يـرد             
 712وتغطى المواد    .   للشخص المحكوم بشهر إفالسه اعتباره    

 . مسألة رد االعتبار724إلى 
ويعد رد االعتبار مسألة فى غاية األهمية بالنسبة للشخص الذى          
حكم بشهر إفالسه، ذلك أنه يستعيد به مكانته االجتماعية وتزول          

ويجوز .   التى لحقت به فى مجال العمل التجارى      "   الوصمة" عنه  
إما بحـكـم    . .   تحقيق رد االعتبار عن طريق واحد من سبيلين       

 .القانون، أو بأمر المحكمة
ويقع رد االعتبار بحكم القانون، بعد انقضاء ثالث سنوات مـن           

 .تاريخ قفل التفليسة
 :أما رد االعتبار بموجب حكم المحكمة فيقع

ο            إذا دخل الشخص الذى حكم بشهر إفالسه فى تسوية مـع
 .. كل دائنيه وينفذ كل شروط  التسوية

ο           ،أو إذا ما أثبت الشخص الذى حكم بشهر إفالسه للمحكمة
أن دائنيه قد أحلوه من كل ديونه، وأنهم جميعاً موافقـون           

 .على رد اعتباره إليه
وتجدر اإلشارة إلى أن رد االعتبار ال يجوز فى حالة ما إذا كان             

 .اإلفالس تدليًسا
 فاإلفالس بالتدليس

وهذا الشخص لن يرد    .   جريمة توقع على مرتكبها عقوبة السجن     
إليه اعتباره إال بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قضـائـه            

 .عقوبة السجن المحكوم بها عليه
وكما ذكرنا آنفًا فإن الشخص المحكوم بشهر إفالسه، سواء أكان          

من وجهة نظر الحالـة     "   ميتًا" صاحب مشروع من عدمه، يعتبر      
. ، كما يعتبر ميتًا اجتماعًيا واقتصادًيا     ) وليس ميتًا جسدًيا  ( المدنية  

يتضح من هذا العرض الموجز األثر السلبى على صـاحـب            
 . المشروع الذى يخضع إلجراءات شهر اإلفالس فى مصر

ومن أسف أنه من الصعوبة بمكان صياغة آليات لرفـع هـذا             
والبديـل  .   الوضع ألن األمر يتطلب تعديالً فى التقنين التجارى       

الوحيد المتاح ربما يكون إصدار قانون خاص يحكم أصحـاب          
المشروعات فى مصر وينطبق عليهم، ذلك القانون الذى يتضمن         
القواعد الخاصة بالخروج من السوق عن طريق التصـفـيـة           
اإلجبارية، وذلك بتبسيط قواعد التصفية اإلجبارية، والحد مـن         

ومن ثم صياغـة    .   شدة اآلثار السلبية الناجمة عن شهر اإلفالس      
القواعد التى تنطبق على أصحاب المشروعات من األحـكـام         

 . العامة للتقنين التجارى بشأن اإلفالس
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