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Effects of preventive composition in Iranian and Egyptian law 

Abstract 

Finding the right solutions to reduce bankruptcy cases is one of the most important issues in business 

law. The purpose of this article is to provide the Iranian legislature with appropriate solutions to reduce 

bankruptcy cases by comparatively examining the effects of the Arfaqi agreement between Iran and 

Egypt. By descriptive and analytical method and comparative study of the effects of the Arfaqi contract 

between Iran and Egypt, it was concluded that the Arfaqi contract in Iran is issued after the issuance of 

the bankruptcy order and due to the imposition of the bankruptcy title on the merchant, it is not a 

solution. However, in Egypt, in the latest legislative development in this country, the preventive pardon 

agreement has been recognized as peace. This type of contract is concluded between the trader and the 

creditors before the issuance of the bankruptcy order, and in practice is a barrier to declaring the trader 

bankrupt and prevents bankruptcy and its adverse consequences. The approval of this bill will be 

finalized as soon as possible.  

Keywords: Failure, Arfaqi contract, merchant, al-Waqi peace, bankruptcy  
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 چکیده

ی مناسبی برای کاستن از موارد ورشکستگی از مسائل مهم قوانین تجااری اسا ه هااز از ایان     ها یافتن راه حل

کاهش ماوارد  جه  راهکارهای مناسبی را ، قرارداد ارفاقی بین ایران و مصرآثار مقاله این اس  که با بررسی تطبیقی 

قرارداد  آثار بررسی تطبیقی از ای  مقایسهدر اختیار مقنن ایران قرارد دهاه با روش توصیفی و تحلیلی و ورشکستگی 

 قرارداد ارفاقی در ایران بعا از صاور حکام ورشکساتگی صاادر    ، این نتایج حاصل شا که ارفاقی بین ایران و مصر

لیکن در مصار در آخارین تحاو     ، باشا نمی چناان چاره ساز، شود و با توجه به تحمیل عنوان ورشکسته به تاجر می

شناخته شاه اس ه این ناو  قارارداد    انه به عنوان صلح الواقی به رسمی قرارداد ارفاقی پیشگیر، ورتقنینی در این کش

گردد و در عمل مانعی برای اعالم ورشکستگی تاجر  می قبل از صاور حکم ورشکستگی بین تاجر و طلبکاران منعقا

با توجه به پذیرش قرارداد ارفاقی پیشاگیرانه در ییحاه   ، کنا می اس  و از ورشکستکی و تبعات ناگوار آن جلوگیری

و نظام حقوق تجاارت ایاران    تر نهایی شود عیهر چه سر، ضروری اس  تا مراحل تصویب این ییحه، تجارتقانون 

 منا شوده از مزایای این نو  قرارداد بهره

  هافالس، الواقی صلح، تاجر ، قرارداد ارفاقی، : ورشکستگیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 گروه حقوق، دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی،1

 عضو هیأت علمی تمام وق  دانشگاه خوارزمی،تهران ،ایران )نویسناه مسئو (  استادیار حقوق خصوصی،2

 عضو هیأت علمی تمام وق  دانشگاه خوارزمی، تهران ،ایران  استادیار حقوق خصوصی،3

 20/12/1399تاریخ دریافت : 

 20/03/1401تاریخ پذیرش:
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 مقدمه

ه ایان  (1383، 55، )صاادقی  و در حوزه حقوق تجارت اس  قرارداد ارفاقی از جمله مصادیق قراردادهای جمعی

تحا   ، قرارداد در راستای کمک و ارفاق به تاجری که در معرض ورشکستگی قرار دارد و یا ورشکسته شااه اسا   

طاور    کاه تااجر باه    شاود  می منعقاقرارداد ارفاقى در مواردى ( 34:1396،)رضاییان گردد می شرایط و ضوابطی منعقا

عل  حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که  اما به ، کنا به تجارت مبادرت می اقاام عادى و با کما  صااق  و حسن نی 

شاایا   هاای بحران شاوده  دها و حکم ورشکستگى او صادر مى سرمایه خود را از دس  مى، مربوط به اعما  او نیس 

ممکان  ، در این صاورت  هستناه غیر مترقبه از جمله این علل بهای ارزو یا افزایش تصادى ناشى از جنگ یا کاهش اق

بخواهنا با او مسااعات کنناا تاا از ورشکساتگى او     ، بینى شاه اس  با شرایطى که در قانون پیش ،اس  طلبکاران او

و باه  ( 54:1399،ا )شریف پیامینوی خاتمه ده و یا به وضعی  ورشکستگی (12:1395،فرد )پهلوانی جلوگیرى شود

کننا تا در حا امکان بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیا  تجاارتى خاود     همین دلیل با او قراردادى منعقا می

و هام در حقاوق تجاارت    ( 8:1396،)مساا  در حقوق تجارت ایران هم ای  قرارداد ارفاقی یک نهاد عاریهه ادامه دها

انعقاد قرارداد ارفاقی که در حقوق ایران  هگرفته شااز حقوق فرانسه  برای اولین بار  و در هر دو کشور باشا می مصر

از توقاف    بااعا   یعنای   را قبل از این مرحله  قرارداد  توان این آیا میگیرد  می بعا از صاور حکم ورشکستگی صورت

توجه به سکوت قانون تجارت و در صورت درساتی   و با ساخ ؟  منعقا ،از صااور حاکم ورشکستگی  و قبل  تاجر

 آن حاکم اس ؟  بر  کاام قواعا و قانون، قرارداد مزبور

و ، که موفق به بازسازی قوانین تجاری خود شااه اسا    مصردر چنین وضعیتی بررسی تطبیقی قرارداد ارفاقی با 

توانا راهگشای خاوبی بارای    می (Helmy,2005:2)خواها تا به بازار اقتصادی خود نیز کمک کنا  می از این طریق

بسایاری از  در هماین راساتا     هقاانون تجاارت باشاا    جایاا  در تصاویب ییحاه    گذار قانونرفع ابهامات وکمک به 

 Polina Lyandanova and) کشورهای خاورمیانه به دنبا  تجایا نظام حقوق ورشکستگی خود بوده و هستناه

others,2019:3)   یاا  « الصلح الودی»در حقوق مصر تح  عناوین ، شود می قرارداد ارفاقی نامیاهآنچه که به عنوان

نظاام حقاوقی مصار ساازش را بعاا از صااور حکام         ه(309:1985،)کما  طاه مطر  گردیاه اسا  « الصلح الحبی»

قاانون تنظایم    »تح  عنوان  2018قانون جایا مصر مصوب  در  ( لیکن12:2005،پذیرف )سیاقاسم می ورشکستکی

اساتفاده شااه اسا ه ایان قاانون در موضاوعات       « صلح الواقی»از اصطال  « الصلح الواقی واإلفالس إعادة الهیکلة و

مصر را فقاط در   1990باشا و مقررات قانون تجارت مصوب  می با بازسازی و ورشکستگی و قرارداد ارفاقی مرتبط 

 گرفته شاه اس ه 2قانون ورشکستگی آمریکافصل یازدهم این مقررات جایا عماتا از  1این بخش نسخ نموده اس ه

                                           
باشا و قانون مصوب   می 1999موضوعی که بایا به آن توجه داش  این اس  که قانون تجارت مصر مصوب سا   1

قانون مصوب  5فقط در موضوعات مربوط به ورشکستگی و بازسازی و قرارداد ارفاقی اس  و به استناد ماده  2018

و هر کاام از مواد دیگر این قانون که در مغایرت با قانون مصوب  1999فصل پنجم از قانون تجارت مصوب ، 2018

( : یلغى الباب 5المادة )هنوز به قوت خود باقی اس ه  1999ات تجارتی قانون نسخ شاه انا و بقیه مقر، باشنا 2018

 ه, کما یلغى کل حکم یخالف أحکام القانون المرافق1999لسنة  17الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 
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(Youssry Saleh & Partners, 2019:1)  مصر این اس  کاه   2018یکی از مهم ترین نوآوریهای قانون مصوب

ن اسا   ایا  و البته نکته جالب مورد پذیرش قرار گرفته اس ، سازش پیشگیرانه، ورشکستگیدر راستای پیشگیری از 

 که در تاوین ییحه جایا تجارت ایران نیز در بحث ورشکستگی مورد توجاه تااوین کننااگان ییحاه باوده اسا       

و به عبارت دیگار منشاأ اصالی تااوین قاانون       ( 13:1384،)معاون   برنامه ریزی و امور اقتصادی وزرات بازرگانی

 ه  جایا ورشکستگی مصر و ییحه تجارت ایران در موضو  ورشکستگی یکی اس 

آروده آثار قرارداد ارفاقی به نحوی اس  که دامنه شمو  آن وسایع   قرارداد ارفاقی بعا از انعقاد آثاری را به بار می

تاجر و  طلبکاران اس  و هم متوجه اشخاص ثالث اس ه سئوا  این  یطرفین قرارداد یعن  بوده و این آثار هم متوجه

وضاعی    اس  که نیشود ا که مطر  می تیسؤایتوانا به همراه داشته باشا ه اس  که قرارداد ارفاقی چه آثاری را می

کنا؟ تکالیف مرجع تصفیه با انعقاد قرارداد ارفاقی چه تغییاری   حقوقی تجار در اثر انعقاد قرارداد ارفاقی چه تغییر می

 ر؟یا خ ایا شاود   انا مؤثر واقاع مای   نسب  به طلبکارهایی هم که مخالف انعقاد آن بوده یقرارداد ارفاق ایآ کنا؟ پیاا می

توانا آثاری را به همراه داشته باشا یا  خاصی که طرز ان قرارداد نبوده انا نیز میهمچنین قرادارد ارفاقی نسب  به اش

در تحلیل آثار قرارداد ارفاقی، متغیرهای مختلفی از جمله زمان انعقاد قرارداد ارفاقی که آیا قبل از صاور حکام   خیر؟

در ارتباط با قرارداد ارفاقی بایساتی   ورشکستگی اس  یا بعا از آن و همچنین شیوه اعما  اصل نسبی بودن قراردادها

مورد لحاظ قرار گیرد که در این مقاله در قسم  او  آثار قراراد ارفاقی را در نظام حقاوقی ایاران و در قسام  دوم    

 آثار آن را در نظام حقوقی مصر مورد مطالعه قرار خواهیم داده

 

 آثار قراداد ارفاقی

بایهی و طبیعی اسا   ، گردد می منعقا یزم برای آن در هر نظام حقوقی زمانی که قرارداد ارفاقی مطابق با شرایط

 ه به وجود آورد به شر  ذیل خود راآثار ، رود می که انتظار

 ایران حقوق در ارفاقی  قرارداد  آثـار  .1

لایکن امکاان   ، بعا از صاور حکم ورشکساتگی ممکان اسا    ، در وضعی  حاضر انعقاد قرارداد ارفاقی در ایران

داد را نیاز  رشود تا آثار این نو  قارا  می باعث، انعقاد نوعی قرارداد ارفاقی دوستانه و قبل از صاور حکم ورشکستگی

 بررسی کنیمه
 

 قرارداد ارفاقی قبل از صدور حکم ورشکستگی. آثار 1-1

و باه    اسا    پاذیر  امکاان ، حکم ورشکساتگی تااجر    قرارداد ارفااقی تانها پس از صااور،  ایران  در قانون تجارت

توانناا ارفااق خاود را شاامل      می  طلبکاران از موارد ختم عملیات ورشاکستگی اس ه  قرارداد  انعقاد این، همین دلیل

خواناه شااه  « قرارداد ارفاقی دوستانه »، چنین قراردادی بنمایناهقبل از صاور حکم ورشکستگی نیز   مرحله  در  تاجر

اماکان اناعقاد این قارارداد   ،قانون ماانی 190و  10با توجه به مواد ، در حقوق ایران ه  داردو در حقوق فرانسه وجود 

باشا یعنای رضاای  هماه     ایان قرارداد تابع قواعا عمومی قراردادها می  الباته (351:1376،)صقریاسا ه شاهمطر  

                                                                                                                          
2 US Bankruptcy Law, Chapter 11 :1978  
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  پس اگر بااپذیریم  نیس ه  یزم  دادگاه نیزطلبکارها در انعقاد قرارداد ضاروری باوده و ناظارت دادگستری و تصایق 

اصال   ،به خاطر لزوم رضای  تمام طلبکاران ،توان قرارداد ارفاقی دوستانه منعقا ساخ  می، در نظام حقوق ایران  کاه

 .نسبی بودن قراردادها ماخاوش ناخواها شاا

  قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی. آثار 1-2

  هاا  نسب  به تاجر و طلبکاران موافق و ضاامن ، شود می بعا از صاور حکم ورشکستگی منعقاکه قرارداد ارفاقی 

 واجا آثاری اس ه  ، وطلبکاران مخالف

 عقد  به طرفین  نسبت  آثار قرارداد.1-2-1

این اس  کاه آثاارش متوجاه طارفین     ، اولین و مهم ترین اثر قرارداد ارفاقی با تبعی  از اصل نسبی بودن قرارداد

قاادر خواهاا   ( و69:1397،ه)سماواتیتوانا با انعقاد قرارداد ارفاقی به فعالی  مجاد بپردازد میگردده تاجر  می اردادقر

  سااوی   منع مااخله و تصرز او در اموا  وی تمام خواهاا شاااهاز    بود که دیون خود را دیرتر ادا نمایا و نیز دوران

طلاب   ،آورنا که بعا از حصو  درآما و دارایای تاوسط ورشاکسته می این تعها را به دس  ،فقاطلبکاران مو  دیاگر

  علیاه تااجر اقاماه دعاوی     ،زمان سررسیا جایاا  شونا که تا را به طور کامل دریاف  کننا ضمن آنکه متعها می  خود  

وی این حق و فرص  را باهنا که  کار بایا به طلبکاران کارآزموده و کهنه .تاجارت بااهنا ادامه  نکننا و به او مهل 

تاجر طرز قرارداد ارفاقی اعتماد کننا  و در نتیجه آثار قارارداد  های مالی و در مواقع مشکالت به  در کشاکش بحران

 متوجه طرفین عقا اس  و تردیای در این خصوص وجود ناارده

 نسبت به ضامنها قرارداد آثار.1-2-2

دهاا بلکاه تنهاا     رخ نمای  قانون مانی 292تبایل باه ماعنای مااده ، ضامن تاجردر تعها ، با انعقاد قرارداد ارفاقی

اثر قرارداد ارفاقی نسب  به ضامن این اس  که مهل  پرداخا  دیان از ساوی     افتاه به تاخیر می، زمان پرداخ  دین

)رشایای و   «درواقاع ضامان در طاو  مضامون عناه قارار دارده      » گاردده  مای  ضامن توساط قارارداد ارفااقی تعیاین    

 (41:1398،یوسفی

 آثار قرارداد نسبت به طلبکاران مخالف.1-2-3

  آثااری اسا  کاه نساب  باه طلبکااران      ، جمعی قرار داده اس قرارداد آنچه قرارداد ارفااقی را در زماره عاقا و 

اشاخاص    از  ای عاه ،طرز آن قراردادی که یاقل در یک (81:1378،)نوروزی قیااریشوده اعما  می، قرارداد  مخالف

آن اشخاص اعالن شود خواه مربوط   نمایناگان  دارای هاز مشترک قارار گارفته و رضاای آنان به توسط اکثری  یا

قارارداد جمعای آثاار عااقا گااریبانگیر کساانی         در قرارداد جمعی اس ه (537:1376،)لنگرودی یاا ناهه  باشا  کار  به

یااک وساایله مفیاا اجااتماعی     »عقاا   (56:1383،)صادقیه انا نکرده  شرک   وکالتا در عقا شود که نه اصالتا و نه می

 گیرده می و بر این منبا قرارداد ارفاقی مورد پذیرش قراراس  « بارای مابادله ثروت ملی

برخای   (537:1376،)لنگارودی هخیر ایجاد شاه و گسترش یافته اس در یکی دو ساه ا، مفهوم این نو  قراردادها

لیکن آنچه که مهم اس  این اس  که آثار قارارداد ارفااقی متوجاه     (332:1342،مامقانی)همقایسه کردهمناضله آن را با 

شود و آنها بایستی برای گرفتن بقیه طلب خود صبر کننا تاا تماام طلاب طلبکااران موافاق       می طلبکاران مخالف هم

 ناشی از خصل  جمعی بودن قرارداد ارفاقی اس ه، ان مخالفتسری آثار قرارداد ارفاقی به طلبکارپرداخته شوده 
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 پایان جریان توقف تاجر.1-2-4

توانا فعالی  تجارت خاود   می،  ارفاقی  قرارداد  پس از تصایق هتاجر ورشکست، علی رغم میل طالبکاران ماخالف

وارد بر تاجر به شار  ذیال باه واساطه     ی ها و محاودی  ها این باان معناس  که تمامی ممنوعی  . کنا  را از نو آغاز

 شوده می انعقاد قرارداد ارفاقی برداشته

تاجر ورشکسته از تاریخ صاور حکم از مااخله در اموا  خاود حتای آنچاه    «قانون تجارت:  418موجب ماده  به

 «ممنو  اس ه، که ممکن اس  در مات ورشکستگی عایا او گردد

بعا از صاور حکم ورشکستگی مربوط به تمام اموا  او میشود البتاه  دخال  تاجر ورشکسته در اموا  خود  عامِ

اگار در اثار کاارکرد تااجر      (328:1399،)مارادی و پاروین   در این مورد مستثنیات دین در نظر گرفتاه خواهاا شاا    

ماازاد باه طلبکااران وی تعلاق     ، پس از وضع مخارج یومیه وی افراد تح  تکفّل او ماازادی بااقی بماناا   ، ورشکسته

 (40:24،)زنگنهاهنا گرف هخو

تاجر ورشکسته از تاریخ صاور حکم ورشکستگی حق عقا قراردادی را که مؤثر در حقوق هیئ  طلبکاران باشا 

حق انعقااد قارارداد داوری را نااارده    ، از تاریخ صاور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته (69:1386،)اسکینیه ناارد

توانناا   نمای ، اشخاصی که اهلی  اقاماه دعاوی ناارناا    1379قانون آیین دادرسی مانی  454موجب ماده  به، درواقع

قانون اخیار اشخاصای را کاه اهلیا       84ماده  3خود را به داوری یک یا چنا نفر ارجا  دهناه بنا  اختالزمنازعه و 

  ورشکسته اس ه، معین کرده اس ه یکی از این اشخاص، اقامه دعوی ناارنا

 رفـتن اصل برابری طلبکاران عادی از بـین.1-2-5

ارفااقی طلبکااران     قارارداد  اناعقاد  یاکی از اصاو  حااکم بر ورشکستگی اس  اما با، «اصال تاساوی طلبکاران»

ابتااا طلاب طاالبکاران     ،درآماای کساب کارد   ، ولی اگر باعاها تااجر  رسنا به طلب خود می، مخالف بر طبق حصه

هماان تااثیر اراده   ، شود و این پرداخا  می  ماخالف  طلبکاران  شود و سپس مابقی طلب یموافق بطور کامل تاادیه ما

 .جازء ماصادیق بارز عقود جمعی هستنا، قراردادهای ارفاقی  آنکه  اکثری  بر اقلی  اس ه نتیجه

 ه اسا  تاا  بارآن داشتقانونگذار را ، تاجر و نیز طلبکاران موافق با قرارداد  لزوم حمای  از، در قراردادهای ارفاقی

  را  وصاو  طلاب آناان   ، اناا  ارفاق کرده، اثر قرارداد را به مخالفین تسری دها و با پشتیبانی از کسانی که در حق تاجر

 زودتر از طلبکاران مخالف مقرر کنا در واقع اصل تساوی طلبکاران در اخذ دیون یاک اصال حقاوقی اسا  کاه در   

 و این از آثار مهم قرارداد ارفاقی اس ه آورد تاب مقاوم  نمی، برابر ارفاق

 اعاده اعتبار تاجر ورشکستهبرقراری امکان  -1-2-6

باه حقاوق زماان قبال از     ، عبارت اس  از بازگش  وضعی  تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگااه 3اعاده اعتبار

 565و  506ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شاه بوده امکان اعاده اعتبار از جمع ماواد  

توانا اعااده اعتباار    تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می 565قانون تجارت قابل استنباط اس ه به موجب ماده 

4ارداد ارفاقیکه تحصیل قر تاجریپیاا کناه 
نموده و وجوهی را پرداخته باشا که به موجب قرارداد به عهاه گرفته و  

                                           
3
 rehabilitation 
4
 composition 
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در توانا اعاده اعتباار پیااا کنااه     می، در مات پنج سا  از تاریخ اعالن ورشکستگی صح  عمل خود را اثبات نمایا

 توانا از آثار قرارداد ارفاقی تلقی گردده می نتیجه اعاده اعتبار

   نااپردازد   ناشاای از حکم ورشکستگی تا زمانی که تاجر کلیة دیون خاود را   یها  محرومی   که اصل بر این اس

بازگش  تاجر ورشکسته به موجاب حکام دادگااه باه     »اعادة اعتبار  (58:1393،)سخنور و حسینیپیاا می کناه  اداماه

باشااه اعااده    مای  (312:1376،)لنگارودی «هشابااا   داشاته  که حق فعالی  بازرگانی  طریقی  اعاتبار باازرگانی خاود به

شارکای شارک  ورشکساااته هار      اعتبار هم برای تاجر شخص حقیقی و هم تاجر شخص حقوقی اس ه همچناین  

و نایازی باه اعادة اعتبار شرک  قبلی خویش نخواهناا    نماینا  تأسیس  زمان که مایل باشنا می تواننا شرک  دیگری

 (384:1322،)خواجویداش  ه

و یکای از   «تاوانا دارای کلیة حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائال اسااا     مای  حاقوقی  شااخص»

اسا  شااارک  دارای سااوابق ماامتا و       ممکان  (61:1393،ه)سخنور و حساینی اعاادة اعاتبار اساا   ،این حاقوق

 با اعاده اعتبار بتوان آن را حفظ کرده و (409:1376 )صقری بودهای  درخشان و نام و عالم  تجاری شناخته شااه

هار تااجر ورشکساته کاه کلیياة دیاون خاود را باا         » اسا  :    داشته  قانون تجارت باه صورت عام بیان 561مادة 

  (327:1384،)روشن«هکنا  می  پیاااا آن تاعلق گارفته اس  کامالً بپردازد حقاً اعادة اعتبار  به  که  ماتفرعات و مخارجی

 )ه نماای دانااا  شاارط  ماااده موافااق نظااری اساا  کااه کااامتر باااودن دارایاای تاااجر از دیااون او را      ایاان  مفااادو 

 (739:1384، دمرچیلی

هار چنا هر کااام از آنهاا دارای شارایط خااص  ، اعاادة اعتباار در هار دو صاورت بایساتی قانونای تلقی گردد

ی خاود را پرداخاا  کاانا    ها بتوانا کلیة باهی  تاجر  عی کهدر هر موق  بنابراین (625:1390،)فرحناکیانخود هساتناه

 (99:1375،)ستودهمی توانا تقاضای اعادة اعتبار کناه

اساا  که به موجاب آن باا اینکاه تااجر       قانونگذار نوعی دیگر از اعادة اعاتبار را پیش باینی نموده 565در مادة 

کااه بااتوانا قانونااً تااقاضای اعااادة       به او داده شاه اسا  باا شارایطی این حق  ،کلیة دیون خود را پرداخ  نکرده

 :عبارت انا از  شرایط  اعاتبار نمایاه این

 .پناج ساا  از تاریخ اعالن ورشکستگی گذشته باشا .1

 .تاجر صح  عمل خود را در این مات ثاب  کانا .2

 :یکای از این سه امر محقق شاه باشا .3

رارداد ارفااقی نموده و تمامی وجوهی که باه ماوجب قرارداد باه عهااه گرفتاه    ورشکسته تحصیل قا  ا تاجر   الفا

گاردد و قارارداد ارفااقی     می و این دقیقا موضو  مورد بحث ماس  که قرارداد ارفاقی مبنای اعاده اعتبار پرداخته باشا

 توانا منجر به اعاده اعتبار گردده می با حصو  شرایطی

 .بری کرده باشناب ا کلیة طلبکاران ذمة او را 

 .رضای  داده بااشنا  او  ج ا کالیة طالبکاران به اعادة اعتبار

 :بارای اعاما  این ماده در مورد اشاخاص حاقوقی بایا بین دو مورد تافکیک کارد

موجاب    باه   کاه   با شارک  قارارداد ارفاقی منعقا شاه باشا و شااارک  کالیة وجاوهی را   چنانچه  نخس  اینکه

پنج سا  از تااریخ اعااالن ورشااکستگی گذشاته و در      ارفاقی به عهاه گرفته اس  پرداخته باشا و همچنین قرارداد
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قاانون تجاارت    489پیااا کااناه طباق ماادة       اعاتبار  اعاادة  این مات صح  عمل او اثبات شاااه بااشا مای تاوانا

ی منعقا نکرده باشنا و سهم خود را موافق آنچاه از  با تاجر ورشکسته قرارداد ارفاق  طلبکاران  ممکن اساا  برخی از

را   طلبکاارانی   چناین   عام پرداخا  طلاب   565می رسا دریاف  کارده باشناه بنا او  مادة   طلبکاران  به  دارایی تاجر

و  هاا   بااهی   کلیاة   همچنین اگر در این فارض شارک    (70:1392،ه)حسنیدة اعتبار تاجر ورشکسته نمی دانامانع اعا

او را بری کننا می توانا اعتبار خاود    ذماة  ولی طلبکاران به اعادة اعتبار او رضای  دهانا یا ،فرعات آن را نپرداختهمت

 .را اعاده نمایا

  پنااشته انا که تّجار ورشکسته در مات پنج سا  از تاریخ اعاالن ورشکساااتگی مای     چنین  حقوقاانان  برخی از

انقضای ماات پانج ساا  نمای       از  پس  ننااا و از مافهوم ماخالف آن نتیجه گرفته انا کهاعتبار خود را اعاده ک  تواننا

به موجب قرارداد ارفاقی بااه عااهاه گرفتاه اناا پرداختاه        که  ولو اینکه تمام وجوهی را، تواننا اعادة اعتبار پیاا کننا

 باشناه

  تاجر بایاا صاح  عمال خاود را در ماات پانج      اس  ه طبق این ماده  565مادة   حکم  ماخالف  این بارداشاا 

  نه اینکه ظرز این مات اعادة اعااتبار  (201:1375،)قائم مقام فراهانیتاریخ اعالن ورشکسااتگی ثاب  کناه  از  سااا 

)ساتوده  ه باشاا   ه حتی بایا گف  کاه صاح  عمل تاجر بایا تا زمان صاور حکام اعاادة اعتباار اداماه داشاته      نامایا

 (189:1375،تهرانی

  ممکن  ه ایراد دیگر این نظر این اساا  که دهااا  تنها در این صورت اساا  کااه دادگاه حکم به اعادة اعتبار می

  طبق این نظر تاجر نمی توانا پااس از پایان قارارداد ارفااقی و    باشا  ماات قارارداد ارفاقی بیش از پنج سا   اساا 

و   باوده   هااز تااجر از انعقااد قارارداد ارفااقی       باا   مغاایر ای  نتیجه  ه چنین اصل کنااعااادة اعتبار ح ،آن  مفاد  عمل به

 .گذارد نمی عمل به مفاد آن باقی  برای  برای تاجرای  قارارداد ارفااقی را از اساس ساس  نموده و هیچ انگیزه

 

 مصر حقوق کشور آثار قرارداد ارفاقی در .2

ایجرا شان قانون بازسازی و صالح پیشاگیرانه و ورشکساتگی مصاوب     در حقوق تجارت مصر و از زمان یزم 

به نام قراداد ارفاقی پس از صاور حکم  یقرارداد ارفاقی پیشگیرانه به رسمی  شناخته شاه اس  و دیگر چیز، 2018

را  آثاری، در صورت منعقا شان، شود می ورشکستگی وجود ناارده این قرارداد که تح  عنوان صلح الواقی شناخته

 «صالح الاواقی  »در تعریاف  ، مصار   2018و ورشکستگی مصاوب  پیشگیرانه  سازشبه همراه دارده قانون بازسازی و 

 کیا  یبارا  ی: درخواسات سازش پیشگیرانه« الصلح الواقی: طلب یتوقى به الماین سیئ الحظ إشهار إفالسهه »گویاه می

ی در خاود  نا یع، اسا  (Soliman & Partners, 2020:8)  هیاز اعالم ورشکستگ یریجلوگ یباهکار بابخ  برا

کناه آثار قرارداد ارفاقی از این جه  متوجاه   می اشاره، تعریف به مهم ترین اثر آن که جلوگیری از ورشکستگی اس 

 آن ذکار شاوده   لیا دی ایدرخواس  با نیدر اشود که متقاضی این امر اس  و بایا درخواس  دها و  می خود تاجر

(Badr, 2020:16)   دادگااه  حااقل در مقام  یقاض اس ی( با ریبه نام )اداره ورشکستگای  ادارهاز طرز دیگر چون

 (Magdy, 2020:7) شاوده  مای  جااد یدادگاه ا سیاز قضات آن با درجه حااقل رئ یتعااد کاف  یو عضو انظریتجا

اداره ورشکساتگی از کارشناساان   ، گاردده همچناین   مای  آثار قرارداد ارفاقی متوجه این اداره نیز از حیث پیگیری امور

کارشناسان اداره به نام )جاو   یدادگاه اقتصاد کارشناسان یبرا یجاول، 13برده مطابق ماده  می مخصوص خود بهره
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 یای دارا  یریو ما یبازساز نهیمتخصص در زم یها دفاتر و شرک  یشود که در آن تعااد کاف می جادی( ایورشکستگ

 ،مصار  یباناک مرکاز   ،یانساان  یرویا ن ،صنع  ،تجارت ،یگذار هیسرما ،ییدارا یها کارشناسان وزارتخانه نیو همچن

اداره ورشکساتگی بایاا در ماوارد      (Sallam,2020:9) و اداره کال ثبا  شااه انااه     یعماوم  یگذار هیاداره سرما

در صاورت  ، زمان بر اسا  ، مرحله اجراصصی از خامات این کارشناسان بهره ببرده از آنجا که قرارداد ارفاقی در خت

گردده گروه مهام دیگاری کاه     می شود و آثار قرارداد متوجه این گروه نیز می نیاز از خامات این کارشناسان بهره برده

داد ارفااقی باه طلاب خاود برسانا و در      رقرا بطلبکاران هستنا که بایا به موج، آثار قرارداد ارفاقی متوجه آنهاس 

   باشا که این آثار را بررسی خواهیم کرده می ارداد ارفاقی مانعی برای بازسازینهای  انعقاد قر

 . آثار قرارداد نسبت به تاجر2-1

دیگر از عنوان تااجر  ، شود تا تاجر از ورشکستگی نجات یابا و برعکس ایران می پیشگیرانه باعث یقرارداد ارفاق

شوده در  نمی دیگر ورشکسته شناخته، ارفاقی با وی منعقا شاه اس  قراردادشود و تاجری که  نمی ته استفادهسورشک

مصر درس  اس  که ابتکار عمل مربوط به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در اختیاار دادگااه اسا  و ایان سازشای      

یاا نرسایان   شود و دادگاه اختیارات فراوانی در به انجام رسایان   می اس  که با ابتکار عمل دادگاه بین طرفین حاصل

شود که در  می لیکن بعا از انعقاد آثارش هم متوجه تاجر و هم متوجه طلبکاران (Badr, 2020:16) این توافق دارده

 کنیمه می این قسم  مهم ترین آثاری که متوجه تاجر اس  را بررسی

 . رهایی تاجر از ورشکستگی-2-1-1

این اس  که تاجر را از برچسب عنوان ورشکساتگی و  در نظام حقوق تجارت مصر « صلح الواقی»مهم ترین اثر 

عاالوه بار   ، دهاا  می راپیشگیرانه  سازشدهاه زمانی که تاجر تقاضای  می همچنین اثرات و تبعات ورشکستگی نجات

اما در نهای  چنانچه ، بایا رضای  طلبکاران را نیز جلب نمایا، وجود شرایط و احراز آنها توسط قاضی ورشکستگی

تواناا باه    مای  تاجر از ورشکستگی رهایی یافتاه و ، واقی منعقا گردد و به امضای تاجر و طلبکاران برساعقا صلح ال

 (39:2001،بهج  قایا )عملیات تجاری خود ادامه دهاه

 امین صلح. انجام عملیات تجاری تحت نظارت 2-1-2

باه هار صاورتی کاه خواسا  و       باین معنا نیس  که تاجر، و ادامه عملیات تجاری تاجرپیشگیرانه  سازشانعقاد 

وی بایاا  ، منارجات سازش پیشاگیرانه توانا به عملیات تجاری خود ادامه دهاه بلکه تا انجام تمامی  می ماننا گذشته

 نامیااه « أماین الصالح   »عملیات تجاری خود را انجام دهاه این شخص ناظر، تح  نظارت شخصی به نام امین صلح

أمین الصلح: المسئو  عان مباشارة إجاراءات الصالح     »صورت تعریف شاه اس هباین شود که در ماده یک قانون  می

 نیمراحل سازش با  یریگیسازش: مسئو  شرو  و پ یمتول« بین طالب الصلح الواقی من اإلفالس والاائنین ومتابعتهاه

وناا  در واقع نظاارت اماین صالح بار ر    و طلبکاران اس ه  یاز ورشکستگ یریجلوگ سازش پیشگیرانه برای یمتقاض

تجااری   عملیاات یاباا و بار    می بعا از انعقاد سازش نیز ادامه، سازش که از همان زمان دادن تقاضا شرو  شاه اس 

اجرایای  تاجر مکلف اس  که تاا پایاان مراحال    ادامه دارده ، تاجر تا زمانی که تمامی قرارداد ارفاقی انجام نشاه اس 

تمامی عملیات تجاری خود را تح  نظاارت اماین صالح انجاام     ، ه دیون طلبکاران اس قرارداد ارفاقی که همان تأدی

تأمر المحکمة فی حکم التصایق على الصلح بناء على تقریر مان قاضای الصالح باساتبقاء      »قانون  70البته ماده  دهاه

تمامی  عالوه بر امین صلح که« أمین الصلح أو بتعیین رقیب من بین الاائنین أو من غیرهم لمراقبة تنفیذ شروط الصلح
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به همان مفهوم ناظر از بین طلبکاران یاا غیار آنهاا    « رقیب»گیرد از انتخاب  می مراحل سازش تح  نظارت وی انجام

 نظارت بر اجرای شروط سازش را بر عهاه دارده« رقیب»نیز اشاره دارد که 

 

 

 برای تاجر ها . اعمال برخی از محدودیت2-1-3

 هرچناا ورشکساته محساوب   ، از ورشکساتگی نجاات یافتاه اسا     پیشگیرانه  سازشتاجری که با انعقاد قرارداد 

تاا زماانی    ها ن یک سری از محاودی یکل، دها می شود و در واقع ماننا یک تاجر به عملیات تجاری خود ادامه نمی

پاس  »ههه این قانون آماه اس  کاه:   46برای وی وجود دارده در ماده ، که به تمامی محتویات سازش عمل نشاه اس 

 یکاه بارا    یا انتقاا  مالک  ایا رهان و   ایتوانا از هر نو  سازش  نمی تاجر ،سازش یها هیرو آغاز و  از صاور حکم

بخواها با یعنی اگر این تاجر « آنها را انجام دهاه یدادگستر یباون اخذ مجوز از قاض س ییزم ن یو یتجارت عاد

بایا از قاضای ورشکساتگی   ، شخص دیگری سازشی نمایا و یا مالی از خود را منتقل نمایا و یا آن را به رهن گذارد

 اجاره این امر را کسب کناه

 . توقف دعاوی و رویه اجرایی علیه تاجر2-1-4

ی اجرائی کاه علیاه   ها رویهحه علیه تاجر در امور تجاری و روکلیه دعاوی مط، سازش پیشگیرانه شرو  اجرایبا 

کاه متوجاه    یو مراحال اجرائا   یدعااو  هیکل  ،47به استناد ماده گردده  می متوقف ،وی باین منظور شرو  شاه اس 

مطروحاه از طارز    یشوده در مورد دعااو  می متوقف سازشآغاز مراحل  یبرا یریگ میاس  به محض تصم ونیما

ه پس از صااور حکام   دخال  امین صلح پیگیری خواها شاهبا  ،آغاز کرده اس  یکه و ییاجرا یها هیباهکار و رو

مجاز به طر  ادعاهایی از قبیل رهن و حقوق و امتیازات مخصوصایه نساب  باه اماوا      طلبکاران  ،سازش آغاز رونا

 مایون را نخواهنا داش ه

 . آثار قرارداد نسبت به طلبکاران2-2

( در نتیجاه  13:1390،)نعیم رضاوان هباشا می مصالح متعارضه ونافع مختلف سازگار کردن م قراراد ارفاقی درصاد

 لزومااا آثااااری را نیااز بااارای طلبکااااران بااه هماااراه دارده طلبکاااران در واقاااع ناااوعی مساااعات باااا تااااجر     

نتیجاه نهاایی    ایجراسا ه  مفاد آن برای طلبکااران یزم ، ( اما زمانی که قرارداد منعقا گردیا37:1946،نمایناه)زینی می

طلبکااران تااجر باه    ، قرارداد ارفاقی در صورت منعقا شان این اس  که باون صاور حکم ورشکستگی برای تااجر 

باشا و برخای از طلبکااران    نمی دهناه البته وضعی  طلبکاران به یک شکل می وی مهلتی را در جه  پرداخ  دیون

 یک از مراحل آن شرک  نکنناهممکن اس  موافق با قرارداد ارفاقی نباشنا و در هیچ 

 . آثار نسبت به طلبکاران موافق2-2-1

ساازش  اس  ه نتیجه نهاایی   هبا طلبکاران موافق پیش بینی نمودی مختلف را در ارتباط ها قانون وضعی  60ماده 

ساود باه   ن مهل  به هماراه باا پرداخا     دی به تاجر باشا و یا داپرداخ  باه یمهل  برا یتوانا اعطا می پیشگیرانه

توانناا   مای  طلبکااران  همچناین باهکار باشااه   به تاجربهره  ای یباه انیتوانا شامل بخش می نیهمچن ه طلبکار باشا

توسط تاجر ارائه شوده وضعی  هماه طلبکااران در    سازش طیشرا یاجرا یبرا یشخص ای یشرط کننا ضمان  واقع
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مثا  اگر طلبکاری طلب خود را به صورت کامال یاا نسابی    به عنوان ، قرارداد ارفاقی ممکن اس  به یک شکل نباشا

 دیگر حق مطالبه آن را ناارده ، بخشیا

 . آثار نسبت به طلبکاران مخالف2-2-2

طلبکارانی هستنا که با انعقاد صلح الواقی مخالف بوده و یا بنا به دییال دیگار ناه در مراحال     ، طلبکاران مخالف

ایان  ، اناه همانگونه که در مفهاوم و ماهیا  قارارداد ارفااقی گفتاه شاا       هپذیرفتانعقاد آن مشارک  داشته و نه آن را 

قاانون باه    68گردده این موضو  در مااده   می قرارداد از نو  قراراد جمعی اس  و آثارش متوجه طلبکاران مخالف نیز

ایق علیاه علاى   یسری الصلح الواقی من اإلفالس بمجرد صاور الحکام بالتصا   »دارد می صراح  آماه اس  که مقرر

جمیع الاائنین الذین تعتبر دیونهم عادیة وفقا ألحکام اإلفالس ولاو لام یشاترکوا فای إجراءاتاه أو لام یوافقاوا علاى         

 کناه  می باین معنا که آثار صلح الواقی به همه دائنین اعم از موافق و مخالف تسری پیااه« شروطه

 تشکیالت. آثار قرارداد نسبت به اداره ورشکستگی و سایر 2-3

این اس  که برای هر سه فرآیناا ورشکساتگی و   ، یکی از مهم ترین خصوصیات قانون جایا ورشکستگی مصر

تشکیالت تخصصی ایجاد کرده اس ه چنانچه توجه کنیم تکالیف این تشکیالت در ماورد  ، بازسازی و قرارداد ارفاقی

آثااری متوجاه ایان     ،از انعقااد قارارداد ارفااقی هام    شود و بعاا   نمی قرارداد ارفاقی به مراحل اولیه و تنظیم آن ختم

 توان بررسی کرده می باشاه این آثار را در چنا عنوان می تشکیالت

 نظارت بر اجرای قرارداد ارفاقی -2-3-1

 نیا که بار اسااس ا   یا اداره، یاداره ورشکستگ نظارت بر اجرای قرارداد ارفاقی بر عهاه اداره ورشکستکی اس ه

از  یریجلاوگ ساازش پیشاگیرانه بارای     یهاا  درخواسا   افا  یدر یبرا وشاه  سیتأس یقانون در هر دادگاه اقتصاد

در این باین نقاش    5ی و در نهای  نظارت بر اجرای سازش تاسیس شاه اس ه گریانجیم حلو آغاز مرا یورشکستگ

های  نظارت بر اجرای قرارداد ارفاقی وظیفه امین صلح اس  که گزارش بسیار برجسته اس ه« رقیب»و  6«امین صلح»

های اماین صابح کاه باه تاییاا دادگااه برساا         گزارش، دهاه در بطالن قرارداد ارفاقی یزم را به اداره ورشکستگی می

 توانا از علل بطالن باشاه می

 قرارداد ارفاقی از بازسازی ممانعت. 2-4

 بینی شااه اسا  کاه عبارتناا از:     سه نهاد مختلف در این قانون پیش، قانون پیااس  همان گونه که از عنوان این

تواناا   نمی دیگر، باشاپیشگیرانه  سازشو ورشکستگیه اگر تصمیم قاضی ورشکستگی به پیشگیرانه  سازش، بازسازی

دیگر ، شود میپیشگیرانه  سازشبه طور همزمان به یکی از دو نهاد دیگر متوسل شوده به عبارت دیگر وقتی تصمیم به 

تاجر  یدر صورت صاور حکم اعالم ورشکستگ»: دارد می مقرر 17 مادهبازسازی یا اعالن ورشکستگی ممنو  اس ه 

 بازساازی  یه ارائه درخواس  بارا س یبازسازی مجاز ن یدرخواس  تقاضا ،اجرای سازش پیشگیرانهحکم صاور  ای

ه سا  ا بازسازیدرباره درخواس   میتصم انیتا پاپیشگیرانه  سازشو  یدو درخواس  اعالم ورشکستگ قیمستلزم تعل

                                           
والصلح ، اإلفالس: اإلدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل کل محکمة اقتصادیة لتلقی طلبات إعادة الهیکلةإدارة  5

 هومباشرة إجراءات الوساطة، وشهر اإلفالس، الواقی من اإلفالس

 هأمین الصلح: المسئو  عن مباشرة إجراءات الصلح بین طالب الصلح الواقی من اإلفالس والاائنین ومتابعتها 6
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ایان در اختیاار تااجر     «هسا  یمجااز ن  یدرخواس  قبل بقای ایتا سه ماه از رد ی بازسازی برا گریارسا  درخواس  د

 اس  که از بین قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و بازسازی یکی را انتخاب  کناه
 

 نتیجه گیری

 تجاارت مصار  جایا انعقاد قرارداد ارفاقی به طور کلی برای کمک به تاجر و رهایی از ورشکستگی اس ه قانون 

و ورشکساتگی  پیشگیرانه  سازش، در بحث بازسازی بر خالز قانون قبلی که به طور کلی از فرانسه اقتباس شاه بود 

، نظرقرار گرفته اس  و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را پذیرفته اسا  مورد تجایا، با الگوبرداری از قانون تجارت آمریکا

لایکن باه دلیال    ، مصر انجام داده اسا  قوانین ها قبل از تاین الگوبرداری را ما، در حالیکه ییحه قانون تجارت ایران

س ه در وضاعی   هنوز قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در نظام حقوق تجارت ایران پذیرفته نشاه ا، عام تصویب نهایی آن

در تااجر متوقاف    ه لاذا اسا  امکانپاذیر   پس از صاور حکم ورشکستگی تنها انعقاد قرارداد ارفاقی حاضر در ایران 

هیچ فرصتی برای جبران یا بازگش  به زناگی تجاری خود در همان ابتاا و قبل تأدیه دیون نااارد و او  حقوق ایران 

قرارداد ارفاقی جنبه پیشگیرانه ناارد و این موضو  را میتاوان بزرگتارین   ساس اشوده بر همین  می به ناچار ورشکسته

اشکا  قانون تجارت دانس  که منجر به تعايی به حقوق تاجر میشود و عملی غیرمنصافانه اسا  و باعاث افازایش     

و تااجر  طلبکااران  یعنای  کامل حقوق بستانکاران میشود که به نفع هیچیک از آنهاا   ضایع شانو  ها تعااد ورشکسته

و هم به ضرر تاجر و هم به ضرر طلبکااران و هام باه ضارر نظاام تجااری و اقتصاادی کشاور          باشا نمی ورشکسته

ضامن پاذیرش مفهاوم    ، 2018و ورشکستگی مصوب پیشگیرانه  سازش ،خواهاه بوده در کشور مصر قانون بازسازی

شکستگی به قبل از صاور حکم تغییر داده اس  قرارداد ارفاقی را از بعا از صاور حکم ور امکان انعقاد، الواقی صلح

در نظاام حقاوق   « صلح الواقی»شود و مهم ترین اثر  می و در عمل صلح الواقی منجر به  رهایی تاجر از ورشکستگی

 تجارت مصر این اس  که تاجر را از برچسب عنوان ورشکستگی و همچنین اثارات و تبعاات ورشکساتگی نجاات    

هرچنا تاجر در این وضعی  نیز بایا انجام ، شود می ی اجرایی علیه تاجر متوقفها رویهدها و از جمله دعاوی و  می

بارای تااجر طارز قارارداد      هاا  عملیات تجاری خود را  تح  نظارت امین صلح انجام دها و  برخی از محااودی  

جلاوگیری از ورشکساتگی   المللی و  ی بینها سازش وجود دارده در نهای  با توجه به لزوم توسعه تجارت در عرصه

 که نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هر چه سریع تر در نظام حقوق تجارت ایاران رسا  می به نظریزم و ضروری ، تجار

 پذیرفته شوده نیز

 کتابنامه

بشأن تنظیم  2018لسنة  11 ایفالسإعادة هیکلة المشروعات المتعثرة کآلیة لتوقى شهر ، (2020)، رشا مصطفى، أبوالغیط ه1

االکادیمیاة العربیاة للعلاوم     "دارالنهضاه العریبیاه  ، قااهره ، وایفاالس والصالح الاواقى   ، وفق الحکام القانون رقم الهیکلة"إعادة ً 

 والتکنولوجیا والنقل البحرى

  ، انتشارات کیومرث، تهران، محشای قانون تجارت ، (1397)، سارا خجسته، احسان شمس ه2

  ب ت ک  ن اوی ت و  ه ع طاال  م  ان ازم سا ،   ران ه ت،  ه ت سا  ک ور ورشا  ام  ه ی ف ص و ت  ی گ ت س ک ورش،  ارت ج ت  وق ق ح، (1386)، ا ع ی رب،  ی ن ی ک اس ه3

 چاپ یازدهم،  (   م س) ا ه اه گ ش دان  ی ان س ان وم ل ع

 ، انتشارات سم ، چاپ دوازهم، امور ورشکستهورشکستگی و تصفیه ، حقوق تجارت، (1388)، ربیعا، اسکینی ه4
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ا  ه اه گ شا  دان  ی ان س ان  وم ل ع  ب ت ک  ن اوی و ت  ه ع طال م  ان ازم س،  ران ه ت،  اری ج ت  ای ه ت رک ش،  ارت ج ت  وق ق ح، (1398) ، ا ع ی رب،  ی ن ی ک اس ه5

 فتمچاپ بیس  و ه،  پژوهشکاه تحقیق و توسعه علوم انسانی، (   م )س

 ، تهران: بینا ،به اهتمام سهراب امینیان، حقوق بازرگانی ، (1340) ،عباالحمیا، اعظمی زنگنه ه6

تهاران: انتشاارات   ، حقوق تجاارت نظاری و کااربردی    ،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، (1379)، جواد، افتخاری ه7

 ، ققنوس

  ،دار النهضة العربیة ،األولی الطبعة ،والصلح الواقی منه ایفالس ، (2001)، محما ،بهج  قایا ه8

 انتشارات مجا ، تهران، آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی  ، (1395)، احسان، فرد پهلوانی ه9

 ، بنیاد حقوق میزان، چاپ دوم، جلا چهارم، حقوق تجارت، (1392)، حسن، حسنی ه10

 .(1322) 9مجلة مجموعة حقوقی  «هی تجاری ها اعادة اعتبار شرک » ، (1322)ماحماه ،خاواجوی ه11

 ،میثاق عاال :  ه تهران قاانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ( 1384)حاتمی و محساان قارائی ه  علی،  محما ، دمرچیلی ه12

  ،چاپ پنجم

شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت باا   آسیب»،  ( ()1398)   قاسم، یوسفی   علی، رشیای ه13
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