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��انه و�ع��انه ال���ص�ة وه�ا الّ��عة واالئ��ان ّ�� �) الّ)قة(�ق�م القان�ن الّ�$ار# على اع� ار�
 �ل=فع ان�/ار الّ:/ا9 الّ�$ار# واّت�اعه، وألجل �4ام م��ة الّ)قة ه2ه رّت0 ال�/ّ�ع ال$�ائ�# -غ��ه م

� نBام الّ�:ف�2 ال$�اعي على الّ�اج� الّ:اكل ع� ال�فاء �Eال��اماته، وه� ما �ع�ف ب:Bام ال�/ّ�ع
اإلفالس، وه� نBام ت��ّ�� ق�اع=ه Eالّ��امة والق��ة اّت$اه ال�=ی� وذلI ل�Hان ح�ا�ة حق�ق 
� إذا أخّل Eالّ)قة ال��:�حة له وت�ّقف ع� دفع دی�نه، -�ا أّن ع=م ال�فاء ق= یRّد# إلى �الّ=ائ:

2ه األخ��ة Eآجال، وعل�ه فأّ# ع$� في دفع اض��اب في ال�عامالت الّ�$ارّ�ة، فعادة ما تق��ن ه
  .دی� م��^ّ[ األداء ق= یRّد# إلى اض��اب ال�عامالت األخ�\ 

  ة ح�ل اإلفالس والّ����ة الق�ائّ�ةأح�ام عامّ : الف�ل األول

  اإلفالستع#�"  - أّوال

�قال أفلa ال�جل اذا صار الى حال ل�a له فل�س، -�ا �ق�= Eه : اإلفالس لغة  ،aم�=ره أفل
االن�قال م� حالة ال��� الى حالة الع��، ف=الل�ه اللغ��ة على الع�� والع$� ال�الي، ومع:اه 

  .اس�غ�اق ال=ی� مال ال�=ی�: ش�عا

� اّل2# ت�قف ع� دفع دی�نه، -�ا ع�فه أما فقها، �fعّ�ف Eأّنه ال�ض�eة اّل�ي یRول إل�ها الّ�اج
Eأنه g��قة لل�:ف�2 ال$�اعي على أم�ال ال�=ی� ال�اج� ال���قف ع� دفع دی�نه ال���^قة األداء 
� -ل ب:� ة ما له م� ح[ ات$اه ال�=ی�، و�/ه� �Eق�Hى حhi ت�=ره �وت�ز�ع ث�:ها على الّ=ائ:

  . ت ال�$ار�ةال�^�iة ال����ة ل=عh ال)قة واالئ��ان في ال�عامال

أّما الّ����ة القHائّ�ة فهي إج�اء مق�ر للّ�اج� اّل2# ت�ّقف ع� دفع دی�نه و��iن م/�وعه قاEال 
  .  لالس���ار �fه ع� g��[ إب�ام صلح مع دائ:�ه

  أن�اع اإلفالس  - ثان�ا

� تق��h اإلفالس إلى عّ=ة أن�اع Eالّ:B� إلى األس اب اّل�ي أّدت Eالّ�اج� إلى وق�عه i��في 
� اإلفالس ال ��m واإلفالس الّ�ق���# واإلفالس الّ�=ل��ي��� ب�� الّ��iاإلفالس، و��.  

هي ال^الة اّل�ي یRول إل�ها الّ�اج� اّل2# ت�ّقف ع� دفع دی�نه ل�0n ال  :اإلفالس ال+��* - 1
)ل دخل له �fه، ما یRّد# إلى شه� إفالسه على الّ�غh م� ح�� نّ��ه وع=م تق���ه أو ت=ل��ه، م

وج�د أزمة اق��اد�ة، ن/�ب ح�ب، وج�د ق��د على االس���اد والّ��=ی�، تعّ�ض م^ّله ل��قة أو 
  .ح��[
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��ّ)ل حالة ال�اج� ال2# ت�ّقف ع� دفع دی�نه 0n�E تق��� م� جان ه : اإلفالس الّ�ق�.#-  - 2
فه، وق= أو 0n�E أخ�اء ارتnqها أث:اء م�ارس�ه ل�$ارته -أن ��iن مه�ال أو م2ّnرا في م�ار�

 ��م� القان�ن  371و 370تعّ�ض ال�/ّ�ع ال$�ائ�# ل^االت اإلفالس الّ�ق���# في ال�ادت
� حاالت الّ�فل�a الّ�ق���# ال�ج�vي وحاالت الّ�فل�a الّ�ق���# ال$�از# �  .ال�$ار#، ومّ�� ب

�^ّقة ��ّ)ل حالة الّ�اج� اّل2# ت�ّقف ع� دفع دی�نه ال��):االح��الي(اإلفالس ال1�ّل��ي  - 3
 h��Hی= األم�ال أو إخفاء دفات�ه وت=nق�م ب��0n�E أفعال قام بها Eق�= اإلض�ار ب=ائ:�ه -أن 
م=ی�ن��ه، و�ع= اإلفالس االح��الي م� ال$�ائh الع�=�ة اّل�ي نwّ عل�ها قان�ن العق�vات، 

:�ه، وق= نwّ و���ل�مف�ها ت�اف� الع:�� ال�ع:�# ال���ّ)ل في س�ء ن�ة ال�=ی� وتعّ�= اإلض�ار ب=ائ
م� قان�ن العق�vات، و�عاق0 القان�ن  374ال�/ّ�ع على حاالت  اإلفالس Eالّ�=ل�a في ال�ادة 

 �دج إلى  100م�تnqي أح= ه2ه الّ��ّ�فات Eال^ a م� س:ة الى خ�a س:�ات وغ�امة م
  .دج، Eاإلضافة إلى ال^�مان م� Eع} ال^ق�ق  500.000

  اإلع�ارف#قة ب.6 ن5ام اإلفالس ون5ام ال�ّ  -اثال4

ج�ع إلى vال�ّ و  ،Déconfitur �=نيلا اإلع�ار ه م:ه وه� ع� نBام ق��0 ال/ّ  اإلفالس���لف 
  :الي^� ال�ّ تBه� على ال:ّ  ،ة ف�وق م:ه�ا ن$= ع=ّ  أحiام -لّ 

 اإلع�ارا $ار#، أمّ $ار وم�=ر أحiامه القان�ن ال�ّ Eف�ة ال�ّ  ه� نBام خاّص  اإلفالسنBام  - 1
�/�ع لا أنّ إلى  اإلشارةمع  ،�=نيل$ار وم�=ر أحiامه القان�ن اEغ�� ال�ّ  فه� نBام خاّص  ال�=ني

�h لال$�ائ�#  wّ�  اإلع�ارحالة E مع اإلفالس،-�ا فعل ة إج�اءات خاّص Iا ب2لqنهج  سال
  .ع الف�ن�ي�/�ّ لا

إذا -ان� أم�اله ال تqفي  إالّ ) �w ال�=نيال/ّ (اج� ال�=ی� غ�� ال�ّ  إع�ارال �$�ز شه�  - 2
�ه ن -ان� ذمّ �ة و $ار�ّ دی�نه ال�ّ  دفع فه ع�د ت�قّ اج� �E$�ّ ال�ّ  إفالسب�:�ا �/ه�  ،لل�فاء ب=ی�نه

  .ل�nة�ه ال�ال�ة ال�ّ �$اب�ة ت��v على ذمّ ال�ال�ة اإل

�ي �وف الّ الBّ القاضي  �اعيال�=ی�، إذ ی إع�ارت�لI ال�^�iة سل�ة تق=ی��ة في شه�  - 3
E �gأحا��ي أدت ة وال���قnلة واألس اب الّ :B� في م�ارده ال^الّ �ة، فة -ان� أم خاّص عامّ  ال�=ی

القاضي ال�=ني سل�ة م:ح ال�=ی� ال�ع��  إع�اء إلى/��عات فق= ذه�n ال�ّ  ،، وم:هإع�اره إلى
�=ني م� القان�ن ال 281و 210ال�ادتان (مهلة لل�فاء ب=ی�نه م�اعاة لB�وفه ) اج�غ�� ال�ّ (
ة أ�ّ  إفالسهفي  ی�اعال  إذ ،اج�ل�ة في دی�ن ال�ّ $ار# ه2ه ال�ّ ��fا ال��لI القاضي ال�ّ  ،)$�ائ�# ال
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د حل�ل E  ّ�$�Eإفالسهبل �^hi  ،أجل لل�فاء -�ا ال �ع��ه أ#ّ  ،ة قاه�ةكان� لق�ّ  ل�ى و ��وف ح�ّ 
  .$ار# ال�ّ  ن�ن �ي هي أساس وق�ام القاقة الّ دع�ا لل)ّ  ، وه2ای�ن آجال ال=ّ 

� �اذ ال=ّ اج� م� اتّ لغ�� ال�ّ  اإلع�ارشه�  حhi ال �^�ل - 4�ا ه، أمّ ة ض=ّ ف�د�ّ  إج�اءاتائ:
� وو-�ل اج� وت اش� ج�اعة ال=ّ ال�ّ  ة ض=ّ الف�د�ّ  اإلج�اءات ف�� شأنه أن ی�قف -لّ  اإلفالس�ائ:
  .ى ال ���أث� EعHه�E hال ال�=ی�، وذلI ح�ّ اإلج�اءاتة -افّ  الّ�فل��ة

5 -  �في  ،ف ف�هاأن ی قى على رأس أم�اله ی���ّ  Eإع�ارهال^hi  ، رغhاج�غ�� ال�ّ �$�ز لل�=ی
 ��ه و-�ل م^لّ  �^لّ ل أم�اله إدارةی= ال�=ی� ال�فلa ع�  غلّ E اإلفالس/ه� hi^E ال�قHي ح

  .سه Eإه�ال أو ت=ل�aق��ن إفالا ام-�ا ق= ی�ع�ض إلى عق�vات إذا ، فل��ةال�ّ 

�Bلّ  إذة ة وال�g:�ّ �اس�ّ اج� في حق�قه ال�ّ على ال�=ی� غ�� ال�ّ  اإلع�ار� حhi ال یRثّ  - 6 
� ی�تّ ، م^�فBا بها� إالّ  إل�هح�مانه م� ه2ه ال^ق�ق وال تع�د  ال�اج� إفالس0 ال^E hi/ه� في ح

  .$ار# االع� ار ال�ّ  Eع= ردّ 

� ح�ّ اج� االس�فادة م� صلح تق�ره أغل�nة ال=ّ ل�a لل�=ی� غ�� ال�ّ  - 7� ،�ةاألقلّ  ى دون رضاائ:
� م:ح القان�ن ه2ا ال^[ّ �  .إفالسهاج� قnل شه� لل�=ی� ال�ّ  في ح

ال�^�iة E^ال�ه ال�ال�ة ال��ت iة على عai ال�=ی�  إخ ارال �$n� ال�=ی� غ�� ال�اج� على  - 8
ق�= اف��اح م� ت�قفه ع� دفع دی�نه  ای�م 15ال�^�iة خالل  إخ ار#2 �$0 عل�ه اج� الّ ال�ّ 

  ).ت$ار#  215م (  ال�فل��ة إج�اءات

ال^hi، ر اEقة ل�ار�خ ص=و فاته ال�ّ �=ی� إ�Eال ت��ّ ل/ه� إع�ار اhi^E ال0 على ی��تّ  ال - 9
ن ال�ج�vي سه لل �ال� إفالص=ور ال^E hi/ه اEقة على�فلa ال�ّ ل�=ی� الفات ات��ّ  ب�:�ا ت�Hع

  .# أو ال$�از 

 إش�اكحل�ل آجال الّ=ی�ن Eعai اإلفالس وذلI به=ف  =ی��ل0 على شه� إع�ار ای��تّ  ال -10
 .فل��ة وال^��ل على حق�قهhلة في ال�ّ ی�ن ال�Rجّ ال=ّ  أص^اب

  

  اإلفالسش#وA  :انيالف�ل ال4ّ 



 دخان آمال: األستاذة                                     مقياس اإلفالس والتسوية القضائية            

 

4 

   

ول�  تاج� أو ش�w مع:�# خاضع للقان�ن ال�اّص  � على -لّ ی�ع�ّ : "ت$ار#  215ت:w ال�ادة 
� تاج�ا i� hال=ّ ت�قّ  إذال �ة ���ة القHائ�ّ ی�ما ق�= اف��اح ال�ّ  15ة Eإق�ار في م=ّ فع أن ی=لي ف ع

ف �قّ د ال�ّ ة على م$�ّ وال ت���ة قHائ�ّ  إفالس0 ال ی��تّ  :"ت$ار#  225، وت:w ال�ادة "أو اإلفالس
  ".فع Eغ�� ص=ور حhi مق�ر ل2لIع� ال=ّ 

� أی�ّ �ه�ا ت�اف�  ش�gان م�ض���انة ���ة القHائ�ّ أو ال�ّ  اإلفالس���ل�م ل/ه� ه نّ Hح م� ال:�
 ���ةال�ّ أو  اإلفالس ل في ص=ور حE hi/ه�فع وش�9 شiلي ی��)ّ ع� ال=ّ  هفت�قّ و اج� صفة ال�ّ 
  .ةالقHائ�ّ 

  :ة#وA ال�Fض��Dّ الCّ  - ّوالأ

الي وvال�ّ  ،$ار�ّ قان أصال على ال�� ّ ���ة القHائ�ة نBامان اإلفالس وال�ّ : صفة ال�اج# - 1
 ح�فة 2��ّه �و  ات$ار�ّ  ع�ال  اش�یاّل2# ه� -ّل ش�w اج� ا ت�اف� صفة ال�ّ ����ل�م ل��امه

  .)ق ت$ار#  1ال�ادة (  مع�ادة له

� أن �� ّ ال:ّ ه2ان  فإنّ  $ار#،ق ت 215ه Eال�ج�ع ل:w ال�ادة أنّ  إالّ i��قا على غ�� Bامان 
� حالة ما إذا -ان ال���قّ وه2ا ما س�أتي ب�انه م� خالل ال�ّ  ،$ارال�ّ ��� ب�فع ش��ا ف ع� ال=ّ �

  .�ا�e�ngا أو ش��ا مع:� 

ش�w راش= Eالغ م� الع��  اج� الف�د في القان�ن ال$�ائ�# ه� -لّ ال�ّ  :�LعيJK الIّ الCّ  -أ 
س:ة  18س:ة -املة خال�ة إرادته م� -ّل الع��ب، أو القاص� ال��ّش= وه� ال الغ م� الع��  19

الع��ب، Eاإلضافة إلى إذن وال=ه أو وال=ته أو م$لa العائلة م�ادق  كاملة خال�ة إرادته م� -لّ 
  .اش= ت�امااج� ال�ّ [ عل�ه -ال�ّ وع:= ت�اف� ش�و9 إفالسه ��nّ ، ارة$��fارس ال�ّ  ،عل�ه أمام ال�^�iة

إذا مارس إلى  اإلفالسع أخHعه ل:Bام �/�ّ لا أنّ  إالّ ، تاج�ا األصلفي  �ع=ّ  ا ال^�في فالأمّ 
 األساسيم� القان�ن  85دة ا�ل=ته اوه2ا ما أكّ  ،ا �Eفة مع�ادةجان0 ن/اgه ال^�في ن/اgا ت$ار�ّ 

� حاال اإلفالس� على حالة �ي نّ� لل^�في الّ ��ّ :اعة ال�ّ �0 م� س$ل الّ� ت ال/ّ م� ب=�ة قل
 .وال^�ف

  م�اع� ار -الّ ى عل والقHاءالفقه $ارة، فق= اس�ق� ارسة ال�ّ ش�w وراء آخ� ل�� س���ا ذاو�
w�/ال����� و  الw�/ال  ّBىم� تاج�ا اه�ال  ّhت االتّ  ت�nث:� فإنّ  ها، وم� ثhّ فاق القائh ب

   .على -ل�ه�ا اإلفالس [�^�iة ت�nّ ال
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ت�ّقف  إذاه ام�:ع ع� ذلI اع�n� تاج�ا $ل ال�$ار#، غ�� أنّ و�ذا -ان ش��ا مل�ما Eالق�= في ال�ّ 
� لألش�اص اّل2ی� أه�ل�ا ق�= أنف�هh خالل  ،اإلفالسع� ال=فع وng[ عل�ه نBام i��ألّنه ال 

شه��� االس�:اد إلى ع=م ت�$�لهE hق�= الّ�هّ�ب م� ال��Rول�ات وال�اج ات ال�الزمة له2ه 
 . الّ�فة

 �i��م� ش���ة ال�^ق[  Eع= غل[ أو ب�ع م^له ال�$ار# ل�اج� ال�ع��ل لل�$ارة شه� إفالس او 
شه�  gل0ی�hّ تق=�h أن و  ،اج�ع �fه �Eفة ال�ّ 2# -ان ی���ّ ي ال�ق� الّ فع ففا ع� ال=ّ ه -ان م��قّ أنّ 

$ار#، ع:=ما ت�qن حالة $ل ال�ّ ة عام ت�n=� م� ش�0 اسh ال�=ی� م� ال�ّ م=ّ خالل  إفالسه
   .)ت$ار#  220ال�ادة ( فع ساEقة على ه2ا ال/�0ف ع� ال=ّ �قّ ال�ّ 

 �i��أن ، و فه ع� دفع دی�نه ساEقا ل�فاتهأن ��iن ت�قّ  ش���ة اج� Eع= وفاتهإفالس ال�ّ شه� ك�ا 
�ه2ا ��قm ة �=ّ ه2ه ال�v�ور ، و ل�ار�خ ال�فاة :ة ال��ال�ةفي ��ف ال�ّ gل0 شه� اإلفالس  قّ=م

م gل0 شه� اإلفالس م� أح= �ق=ّ و  .ة ه:ا ت�جع إلى ح�ا�ة س�عة ال���فى وورث�هوالعلّ  ،ال^[ّ 
� وق= ت�nّ أو أح= ال=ّ  �رثةال� .)ت$ار#  �219ادة ال( األجلا خالل نف�f aه ال�^�iة تلقائ� ائ:

  

2 -  A#ع6 ال1ّفعش "Nّ��ّال:  

ق ت ل/ه� اإلفالس أو الّ����ة القHائّ�ة ت�قف ال�=ی� ع� دفع دی�نه  215اش���g ال�ادة 
�[ إج�اءات اإلفالسnالّ=فع  حّ�ى ی��ّ:ى ت� �عل�ه وت^=ی= ف��ة ال�� ة، إذ م� شأن الّ��ّقف ع

� الّ�$ار�  .إح=اث اض��اب في سل�لة عالقات ال�=ی�ن�ة الّ:اش�ة ب

  :" ع6 ال1ّفع�Nّ ال�ّ P الFق��د

� ال��قف ع� ال=فع واإلع�ار ال�=ني، فال�=ی� ال�ع�� ه� م� ت��غ�ق دی�نه ی: غي ال�ّ �ف��[ ب
، إع�ارهأم�اله فال تqفي ل�=اد دی�نه، أّما ال��قف ع� ال=فع فل�a ض�ور�ا أن ��iن ن��$ة  كلّ 

ها ل��� سائلة ف���قف ع� دی�نه ولq:ّ ��4ة -)��ة م�$�=ة ت�$اوز ���4ها  أم�الفق= ت�qن ل=�ه 
  . إفالسهال=فع و�/ه� 

ه نّ ف ع� ال=فع، غ�� أ�قّ ت^=ی= ال�ق��د Eفq�ة ال�ّ  إلىض لh ی�ع�ّ ال$�ائ�# ع ال�/�ّ  أنّ وال�الح� 
ع$� ال�=ی� ع� م�اجهة  أواس�^الة  $ارة الف�ن�ي ن$=ه ق= عّ�فه Eأّنهقان�ن ال�ّ  إلىEال�ج�ع 

  .ی�ن ال���^قة Eال��ارد ال��احةال=ّ 

��ه n2ه0 غال�أّن الّ��ّقف ع� الّ=فع ه� ع$� ال�=ی� ع$�ا ح���ّ�ا ع�  إلىأّما الفقه والقHاء ف
ت:nئ حال�ه ع� م�-� مالي م�H�ب م�  أنال�فاء ب=ی�نه الّ�$ارّ�ة في م�اع�= اس�^قاقها، �Eع:ى 
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شأنه فق= ائ��انه، وعل�ه ال �iفي الّ��ّقف ال�اد# ع� الّ=فع الع� ار ال�اج� م��ّقفا ع� الّ=فع 
  .Eال�ع:ى القان�ني

فإّن ال�ق��د Eال��قف ع� الّ=فع ه� الع$� ال^��قي ع� دفع دی� أو دی�ن م��^قة األداء  وعل�ه
�ل معه م�اEعة ال�$ارة ��Eرة e�ngّ�ة^���  .وال:اشئ ع� م�-� مالي م�Rوس م:ه، 

ع=م  أ#، إع�اره��iن ال�=ی� الّ�اج� عاج�ا ع� ال�فاء 0n�E  أن اإلفالس�/��9 ل/ه� ال ا ه2لو 
ن ت�qن �ه م�س�ة -أفه ع� الّ=فع، إذ ق= ت�qن ذمّ ب��قّ  و�ّن�اة ل�فاء ب=ی�نه ال���^قّ ل أم�الهكفا�ة 
ت�qن ل=�ه حق�ق ل=\  أن=ة أو ���غ�ق ب�عها وق�ا ی�عّ=\ م�اع�= ال�فاء ب=ی�نه أو م$�ّ  أم�الل=�ه 

 ّiی�� hول ��-أن  ،ی�في ب=ی�نه و�Bلّ  إع�اراج� في حالة � م� اس��فائها، -�ا ق= ��iن ال�ّ الغ
 إذا إالّ  لإلفالس إخHاعه�ق��ض أو �^�ل على آجال لل�فاء، وفي ه2ه ال^الة ال �$�ز 

  ...ال�nع Eال��ارةو  ة -إص=ار سفاتج ال�$املةحال�ه ال�ال�ّ  إلخفاءة اس�ع�ل g�قا اح��ال�ّ 

  : ش#وA ال1ی6 غ.# ال1Fف�ع

  :ف ع� دفعه ما یلي �قّ ال�ّ ع:=  إفالسه#2 �/ه� ی� الّ �/��9 في ال=ّ 

  األداء م^=د ال�ق=ار وم��^[ّ و �اع ی� م^ققا خال�ا م� ال:ّ أن ��iن ال=ّ  -1

ی� -ان ال=ّ  إذاا أمّ  ، �eةا Eال�ّ ا �n�Eع�ه أو -ان ت$ار�ّ س�اء -ان ت$ار�ّ  :ای� ت$ار�ّ أن ��iن ال=ّ  -2
ق= ت$ار# ج�ائ�#  216غ�� أن ال�ادة إفالسه، ل/ه�  فع وال م^لّ فا ع� ال=ّ م��قّ  ا فال �ع=ّ =ن�م

� ال=ّ ها لh تف�ّ ���فاد م:ها أنّ �عل�ه ه� اع� ار ال=ی�ن  ال���ق�ّ  إّن�ای� ال�=ني، $ار# وال=ّ ی� ال�ّ ق ب
���قف ع� �=ی� الل� ة لی� Eال:ّ �n�Eعة ال=ّ ی� م��ل�ا فالعn�ة -ان ال=ّ  إذاا أمّ  ،ة ف^�0$ار�ّ ال�ّ 

ا فال م$ال الع� اره -ان م=ن�ّ  إذاا أمّ  فع،� ال=ّ عفا م��قّ  ع=ّ  إل�ه� ة ا Eال:ّ فإذا -ان ت$ار�ّ  ،ال=فع
Iك2ل.  

  .ی�ی�ج0 حل�ل أجل ال=ّ ال/�9 وه2ا  ،أن ���:ع ال�=ی� ع� ال�فاء -3

  :فع" ع6 الN� ّ1ّ ال�ّ  إث+ات

��ل0 شه�  إث اته ء�قع ع0 �gال�ا  اإلث ات�ق في ال�ّ  و�$�ز له اس�ع�ال -لّ  اإلفالس،على م
حالة ال��ّقف ع� الّ=فع اّل�ي ت$�� لها شه� إفالس ولل�^�iة سل�ة تق=ی�  ،�ةه� حالة مادّ 

� م� خاللها اس��الصال�قائع الّ اج�، وم� ال�ّ i�� :فع -)��ة ن2-� م:هاف ع� ال=ّ �قّ ل�ّ ا �ي 
ع=م ت:ف�2 ال�=ی� ل^hi قHائي یل�مه ، ة في م�عادهاورقة ت$ار�ّ  ة���E اح�$اج Eع=م ال�فاءت^��� 

، ف/ل ب�ع ال Hائع ب)�� a�E، ةأم�اله ال�:ق�لة أو العقار�ّ ث�nت ت��4ع ح$�زات على ، فعEال=ّ 
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 ،ت^��� سفاتج ال�$املةالّ�$ار#،  هم^لّ  و�غالقه$�ه ل��g:ه  ،ه�مع دائ: م/�وع ت���ة وّد�ة
  .فعف ع� ال=ّ �قّ �ّ الع��اف Eالوا اإلق�ار ،ش�iات ب=ون رص�= إص=ار

  :فع" ع6 الN� ّ1ّ ت1Vی1 تار�خ ال�ّ 

، ة أو اإلفالس���ة القHائ�ّ Eال�ّ  �قHي �الّ  لل�^�iة فعف ع� ال=ّ �قّ تار�خ ال�ّ = یت^=تع�د مه�ة 
� لها أن ت�جع ه2ا الّ�ار�خ إلى أك)� م� ث�ان�ة ع/� i��شه�ا الّ�اEقة ل�=ور ) 18(غ�� أنّه ال 

ى ال ���ّ= ن�اق ع=م نفاذ الّ��ّ�فات إلى  ال^E hiالّ����ة القHائّ�ة أو E/ه� اإلفالس، وذلI حّ�
  .ف��ة ��gلة، األم� اّل2# م� شأنه ال��اس Eاس�ق�ار ال�عامالت

 hi^الّ=فع فإّن تار��ه ه� تار�خ ال �وفي حالة ما لh تقh ال�^�iة ب�^=ی= تار�خ الّ��ّقف ع
  . Eالّ����ة القHائّ�ة أو E/ه� اإلفالس

� وهي الف��ة ال���=ّ  ،� ة� ف��ة ال�ّ �^=ی= في ت���ة ه2ا ال�ّ وتn=و أه�ّ �فع ف ع� ال=ّ �قّ تار�خ ال�ّ ة ب
فات ت�qن ب=ورها ��ّ �ي �ق�م ف�ها ال�=ی� Eالع=ی= م� ال�ّ وص=ور ال^E hi/ه� اإلفالس والّ 

   .خاضعة لل �الن

  :)شه# اإلفالسص1ور ح��Cّ ) Yل�ةA الو الC#  - ب

ال����ة القHائ�ة ن�� ال�ادة ل�اج0 ت�اف�ها الف��اح اإلفالس و ضافة لل/�و9 ال��ض���ة اإ
  .ت على وج�ب ص=ور حhi قHائي �عل� اف��اح اإلفالس أو ال����ة القHائ�ةق  225

  :الF�VFة ال��KFة

ة ���ة القHائ�ّ االخ��اص Eإص=ار حhi شه� اإلفالس أو ال�ّ  إنّ  :االخ��اص ال:�عي - 1
ال�^اكh لها ال�ال�ة  فإنّ  واإلدارّ�ة ةقان�ن اإلج�اءات ال�=ن�ّ لج�ع ، وvال�ّ Bام العامّ Eال:ّ [ ی�علّ 

قة Eاإلفالس یRول القHا�ا ال��علّ  أنّ  ة، إالّ $ار�ّ ة �Eا ف�ها ال�ّ ة للف�ل في القHا�ا ال�=ن�ّ العامّ 
وه2ا g قا  ،ة دون س�اهاال�$الa القHائ�ّ  االخ��اص ب:B�ها إلى ال�^�iة ال�:عق=ة �Eق�ّ 

  .واإلدارّ�ة ةقان�ن اإلج�اءات ال�=ن�ّ  م� 32 لل�ادة

ل:B� في دع�\ اإلفالس هي ال�^�iة Eاال�^�iة ال����ة  إنّ  :االخ��اص ال�^لي - 2
مiان اف��اح ال�فل��ة أو ال����ة القHائ�ة أو ال�ق� ها ة اخ��اص�قع في دائ� االب�=ائ�ة ال�ي 

�ي ، و�ق�= Eه ال�^�iة الّ )واإلدار�ةال�=ن�ة  اإلج�اءاتقان�ن  40/3ال�ادة ( ال�ئ��ي لل/�-ة 
� ة لل�=ی� Eال:ّ $ار# ال�ّ /ا9 لل:ّ ئ��ي ال��-� ال�ّ ة أو ئ���ّ ال�ّ  اإلدارة�قع في دائ�ة اخ��اصها 
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ة م^الت ت$ار�ة فال�^�iة ال����ة اج� ع=ّ ه إذا -ان لل�ّ نّ أ و���فاد م� ه2ا ال:wّ  ،اج�ال�ّ 
  .في دائ�ة اخ��اصها�قع E/ه� اإلفالس هي ال�^�iة ال�ي م�-� ت$ارته ال�ئ��ي 

�� ال�ّ وال یRثّ � على اخ��اص ال�^�iة،  اإلفالسث:اء نB� دع�\ أاج� ال�=ی� ل��g:ه � تغ

� ال��قف ع� ال=فع ورفع ل�اج� � اغ�ّ و�ذا �ال���قف ع� ال=فع م�g:ه خالل الف��ة ما ب
� ال$=ی=gة ال���i^ول االخ��اص إلى مRال=ع�\ ی .  

2# ی اش� ئ��ي الّ ه ال�ّ االخ��اص ل�^�iة م^لّ ع=ة م^الت ت$ار�ة، ی:عق=  و�ذا -ان لل�اج�
  .�fه ت$ارته أساسا وvه إدارته

 �ي �قع ف�ها ال��-� ال�ئ��يو�ذا -ان ال�اج� ش�-ة، یRول االخ��اص إلى ال�^�iة الّ 
  .لل/�-ة

� ت$ار#  إلىوفي حالة ال�فاة أو اع��ال ال�اج� لل�$ارة، یRول االخ��اص gة آخ� م��i^م.   
  

  gل0 اإلفالس؟ م� له ح[ّ  :� ه2ا الn:= اإلجاEة ع� سRالی��Hّ  :اإلفالس\ل] 

  :الي^� ال�ّ gل0 شه� اإلفالس في القان�ن ال$�ائ�# على ال:ّ  ح[ّ  أص^ابی�ع=د : ج

 :هشه� اإلفالس ب:اء على gل0 ال�=ی� نف� -1

 إفالسه��ل0 شه�  أنفع و ت�قفه ع� ال=ّ  إعالن إلىی ادر  أننف�ه  ه على ال�=ی�نّ أع رأ\ ال�/�ّ 
� و ص�نا ل^ق�ق ال=ّ � أل�م�ق= ، و ق���ى ال �ع�n� مفل�ا Eال�ّ م�اعاة ل�الح ال�=ی� نف�ه ح�ّ ائ:

 15خالل  Eإق�ارهی=لي  أنفع ف ع� ال=ّ ت�قّ  إذا.. تاج�  على -لّ  �ی�ع�ّ :"ت$ار#  215ال�ادة 
  ".اإلفالس ة و ���ة القHائ�ّ ی�ما ق�= اف��اح إج�اءات ال�ّ 

  :)ت$ار#  218ال�ادة (ال�ة Eال�ثائ[ ال�ّ �ل0 م�فقا الو��iن  

 .األرvاحوح�اب ال��ائ� و  ح�اب االس�غالل العامّ ال���ان�ة و  -
 .=ات ال�ارجة ع� م��ان�ة آخ� س:ة مال�ةعهّ ال�ّ  -

  .اإلق�ار ب�ار�خ�ي �$0 أن ت^�ر ال�ة والّ ال�ثائ[ ال�ّ ** 

 .=ات ال�ارجة ع� ال���ان�ةعهّ ب�ان ال�ّ + ب�ان ال�iان  -
� -لّ ی�ن مع ذ-� اسh و ال=ّ Eال^ق�ق و  رق�ي ب�ان -gان أم�ال و  م��nوم�ف[ ب �دی�ن دائ

 Hّانال�. 
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 .ج�د م���� ألم�ال ال�Rس�ة -
� و قا -�� -لّ ئ�ة Eأس�اء ال/�-اء ال��Hام:gإ م� hذا تعلّ م:ه� . [ األم� E/�-ة تHام

 .حال� دون ذل�Iي � اإلق�ار ب�انا Eاألس اب الّ ر تق=�h ه2ه ال�ثائ[ وج0 أن ی��Hّ و إذا تع2ّ  •

�شه� اإلفالس ب:اء على gل0 ال=ّ  -2� :ائ:

� بل �iفي أن ��ل ال=ّ  -لّ  هال �/��9 أن ��ل و  ،�nعي ل/ه� اإلفالس��[ ال�ّ ه� ال�ّ و �دائ�  هائ:
��ل0 ف�ها شه�  ،ض m ال�^�iة ةشiل ع��Hة ت�دع ل=\ -�اEفي اجع أ# ال�ّ ل�ّ ل وفقا= حوا

  ).ق ت 316م (ل2لI  ةاألدلة ال�R-=فع و ال=ّ  �قف ع�^ا ش�9 ال�ّ م=ی:ه م�ّض  إفالس

 :ةعلى gل0 ال:�اEة العامّ  شه� اإلفالس ب:اء -3

� ل لل:�اEة ه2ا ال^[ّ ���ّ  ص��ح نwّ ی�ج= $ار# ال Eال�ج�ع إلى القان�ن ال�ّ qاس�ق�اء، لE  ّجل 
�عاق0 عل�ها القان�ن =ل�a أو ال�ّ ن��صه ال�ع�n�ة لإلفالس Eال�ّ  hج�ائ ��م� ت�اج= ال م:اص فق�

�ّ فلها و  ،ال:�اEة في األم�nلها ت�قّ هي ت^ق[ معه إذا ت �لل�^�iة  ام gل فع أن تق=ّ فه ع� ال=ّ 
م� و  Bام العامّ اإلفالس م� ال:ّ  خ��صا إذا عل�:ا Eأنّ  ،�vأك�= ه2ا ال^[ّ فل��ة و Eاف��اح ال�ّ 

  .ةأح�ص عل�ه م� ال:�اEة العامّ 

 :تلقاء نف�هاعلى gل0 ال�^�iة م� ب:اء شه� اإلفالس  -4

�ق=ّ ى و ح�ّ  فعف ع� ال=ّ ة أن ت/ه� إفالس ال���قّ �$�ز لل�^�iة ال���ّ�  hل� ل Iل0 ب2لg م لها
ال �ة م�لقة و ل=�ه ح$ّ و  Bام العامّ ك� م� ال:ّ اإلفالس -�ا سn[ ال2ّ  نّ وه2ا أل )ت$ار#  216ال�ادة (

� عل�ها الّ� ق= ت��ل ال�^�iة Eاألم� إذا ع�ض و  ،ف على g�في العالقة ف^�0ی��قّ �لح ب
� و ال=ّ ال�=ی� و ��ّ ائ:n�� ّلها أن �  .ت/ه� إفالسهلح و �ة ف��ف} الّ� ش�وgه غ�� م��فّ  

 ّIعة القان�ن�ّ ال�Lاإلفالس Y�Vه� اإلفالس لل :ة ل/E hi^ع�ngي ت��ّ)ل ف ة خاّصة:  

 :اإلفالساألث� ال�:/ئ ل^hi شه�  -1

 �qت hشه� اإلفالس م:/�ا ل^الة ج=ی=ة ل hiح �nع��م� قnل، تn=أ م� تار�خ ص=وره،  م�ج�دة
�ت ،ی= ال�=ی� ت:n:ي عل�ها ع=ة آثار -غلّ و ���ت�ة، �فلو-�ل ال�ّ  ع��q  ّ=ج�اعة ال ،��ف ت�قّ ائ:

 ّ�� و ره� ج�اعة ال=ّ  ةن/أة، اإلج�اءات الف�د�حhi شه� اإلفالس  عل�ه فإنّ اآلجال، و  9 -لّ � سقائ:
  .فقm ا ق�رهاأك�= أن/أ ه2ه ال^الة أك)� م�ّ Eال�ّ 

 :حhi شه� اإلفالس ذو ح$�ة م�لقة -2
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ع ال�/�ّ  ذلI ب:wّ و  ،اف ال���مة فقm بل أمام ال$��ععلى أg�  �ة ل���له ح$ّ eE ارة أخ�\ أو 
 hi^ل0 شه� إفالس م أح= ال=ّ إذا تق=ّ وم:ه  ،)ت$ار#  223ال�ادة ( على ض�ورة ن/� ال�E ��ائ:

� أو ذو# ال��ل^ة ح�ّ ال=ّ ة م=ی:ه فال ���# ذلI عل�ه ف^�0 بل في م�اجهة -افّ �ى ول� لh ائ:
ة ال ت��# على األش�اص ف^�0 بل على الع��م�ّ اإلgالق و  ه2او  ،ا أg�افا في ال:�اع� ��iن

  .�ي س�Rول إل�ه م��� ال -ال���اث م)الاألم�ال أ�Hا س�اء ال^اض�ة أو الّ 

  :م��Fن ح�Y شه# اإلفالس

 ّ�Hی� �  :)اج�صفة ال�ّ ( = م� صفة ال�اضع له أكّ Eع= ال�ّ ال�ة ال�nانات ال�ّ ال^E hi/ه� اإلفالس 

� ع= تار�خ ص=ور ال^E hiه ه� تار��ه .1��ع hال=فع و إذا ل �� تار�خ ال��قف ع��  .تع
� -�اب ض m ال�^�iة .2�� و-�ل ال�فل��ة م� ب��  .تع
� القاضي ال�:�=ب  .3��  .تع
رقh وتار�خ ال^E hiه و $ار# $ل ال�ّ رقh ق�=ه Eال�ّ ئ��ي و م�g:ه أو م�-�ه ال�ّ اسh ال�=ی� و  .4

  .�wي ی:/� ف�ها ال�ل�ّ ة الّ ة القان�ن�ّ ^�فة اإلعالن�ّ ع=د الّ� 

� ال:/� ما یلي���Hّ ة و �$0 ن/� ال^E hi/ه� اإلفالس ل�علE hه الqافّ  :شه# ح�Y اإلفالس :  

 .اج� ال�فلa$ار# لل�ّ $ل ال�ّ Eال�ّ �$0 ت�$�ل ال^E hi/ه� اإلفالس  -
 .Eقاع=ة جل�ات ال�^�iة ة ثالثة أشه�[ ل�=ّ �$0 أن �علّ  -
- wال:/�ة ال�ّ  ن/� مل�E ةة لإلعالنات القان�ن�ّ س��ّ له. 
- wالّ  ن/� مل� � .ة�ي ف�ها لل�=ی� مRس�ات ت$ار�ّ له Eاألماك
 .م� ص=ور ال^E hi/ه� اإلفالس ای�م 15�ق�م ب2لI -ات0 ض m ال�^�iة خالل  -

   :نفاذ ح�Y اإلفالس

مn�ر و ) ت$ار#  227م(فاذ رغh ال�عارضة واالس��:اف ال:ّ لة ادرة Eاإلفالس مع$ّ ت�qن األحiام الّ� 
Iو  ذل aة على أم�ال ال�فلBال�ّ ه� ال�^اف ��ال=ّ  ��ف �fه ص�نا ل^[ّ م:عه م�  .ائ:

 ّIلل�ّ  :في أح�ام اإلفالس ع6\#ق ال ��ع� في أحiام شه� نw القان�ن ال$�ائ�# على g��ق�
  :اإلفالس وه�ا

ا إذا -ان أمّ  ،تها Eع/�ة أ�ام اع� ارا م� تار�خ ال^hiم=ّ ح=دت و : )ت$ار#  231 م( :ال�عارضة -1
ال�عارضة ال و  .ة م� آخ� إج�اء م�ل�ب ل2لIف�^�0 ال�=ّ  واإلعالنا �/���f 9ه ال:/� ال^hi م�ّ 
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�� تعاد  ،� -ان g�فا في ال���مة ال غ��ة �n�Eعة ال^ال م�ّ ت�qن إال في األحiام ال¦�اب�ّ ^E
  .�اع ال�عارض �fها��ة لل:ّ ال���مة أمام نفa ال�^�iة ال:ّ 

نB�ا ل��nعة األحiام  ع -2لE Iع/�ة أ�ام فقmح=دها ال�/�ّ و  :)ت$ار#  234 م( :االس��:اف -2
ال^hi وج0 على ال�$لa  اس�Rنف�ذا و  ،ن ل�� -ان g�فا في ال���مة فق�i�m و  ،Eاإلفالس

:ف����E 2دته فق�i� mن واج0 ال�ّ الثة أشه� و القHائي أن �ف�ل في ال^hi ال���أنف خالل ث
  .nل�غال�هلة م� ی�م ال�ّ  # وت�� 

� ض�انات  = أنّ 2# یR-ّ الّ  "ب�لي" أ# الف��ه���عh ه2ا ال�ّ و �� اإلفالس هي ق�ان�ق�ان
� h ال)ّ و��ف�ها ب� ودع نّ E^� أل إقل��ية ذات اخ��اص اج��ا��ّ �قة واالئ��ان ب

�، و �  .ام�=ان�ّ  إع�الهسه�لة ^ه الفقه ل�:�ق��ه و 2# ی�جّ أ# الّ ه� ال�ّ ال��عامل
  

  :فل��ةأشKاص ال�ّ  - الف�ل ال4ال`

غ�� أن  ،فل��ةه و-�ل ال�ّ م^لّ  �^لّ دارة أم�اله و إی= ال�=ی� ع�  فل��ة تغلّ �E$�د اف��اح ال�ّ 
  :إلىا فقm بل ت�ع=د �ق��� عل�هتأش�اصها ال 

1 – cفلFال�ّ  :الE ّغل � ىفق= ���=ع ،تهاءاواج�ا��ة فلأش�اص ال�ّ  أهhّ  أح= ه �Bلّ ی=ه لq:ّ  غh م
ع:= ع:= ج�دها و  ى-�ا ی=ع ،أم� في ح�اEاته أو أع�اله فل��ة ل��ض�ح أ#ّ إذا اح�اجه و-�ل ال�ّ 

  .ة���ة القHائ�ّ لح أو ال�ّ األدوار إذا ع�ض الّ�  �لع0 أهhّ و  ،فل��ةدفات� ال�ّ  إقفال

2– 6.dاعة ال1ائFو وهي ج�اعة ال=ّ  :ج ��� العادی�ة م� غ�� العامّ  زاتالم��ااأص^اب ائ:
���ة ال�ع:��ة ع ه2ه ال$��eة Eال/ّ ت���ّ تأم�:ات خاصة، و ل�اصة م� ره�ن و أص^اب االم��از ا

� Eال��اواة دون تف��[ ب�:هhائت�عى إلى ت^ق�[ م�ل^ة ال=ّ و �وت:عق= ب�ئاسة القاضي ال�:�=ب  ،:
  .ه� �E=د ع�لها �يالّ 2ت و �ي نفّ األع�ال الّ اإلج�اءات و  -لّ  الّ�فل��ة�ع�ض عل�ها و-�ل و 

مع ذلI فل��ة و دخل في أع�ال ال�ّ  ة ل�a لها أ#ّ ال:�اEة العامّ  األصل أنّ : ةال�dاPة العامّ  – 3
 ها صاح ة ح[ّ =ل�a ألنّ �ّ الق��� أو �ّ Eالفالس اإلا إذا تعل[ األم� Eع دورا هامّ جعل لها ال�/�ّ 

ال:�اEة العامة ت�اق0 إج�اءات ال�فل��ة م:2  م�اEع�ها، ل2لI ن$= أنّ ة و ع�\ الع��م�ّ ت^��I ال=ّ 
  ).ت$ار#  266م (فل��ة �ي �ق�م بها و-�ل ال�ّ ت^H� ع�ل�ة ال$�د الّ ، و إقفالهااف��احها إلى 

حhi شه�  إص=ارعلى  Eاإلفالسال �ق��� دور ال�^�iة ال����ة : الF�VFة ال��KFة – 4
ة ما ق= ی:/أ ع:ها م� م:ازعات في -افّ الف�ل فل��ة و م/�فة على إج�اءات ال�ّ  اإلفالس بل تBلّ 
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ة اق��اح لها أ�Hا مه�ّ و  ،فل��ة وت�اEع ن/اgهاب ض �ها -�-�ل لل�ّ � أح= -�ّ -�ا تع�ّ  ،ةف���ّ 
��:ه م� ال�$لa القHائي، -�ا  ى ی�hّ ة ح�ّ س:ة قHائ�ّ  � القاضي ال�:�=ب في ب=ا�ة -لّ �تع�تع

   ...ن وج=ت و ت�ادق عل�هاإلح ت�اق0 ع�ل�ة الّ� 

ادر ال�^�iة في ال^hi الّ� م� :ه �تع�ی�hّ م� أهh أش�اصها،  ولعلّه :وe.ل ال�فل��ة – 5
��ال �$�ز له أن ���لI ش��ا م� أم�ال ال�=ی�، فه� و-�ل و ، أح= -�اب ض �ها Eاإلفالس م� ب

 ّ(��� و ل ج�اعة ال=ّ قHائي �  .أم�اله إدارةی= ال�=ی� ع�  ال�=ی� في آن واح= ن��$ة غلّ ائ:

�:ه على رأس ال�ّ  :مهامه�  :لة فيال���)ّ ة و اإلج�اءات األول�ّ  ��ّلىفل��ة ی�E$�د تع

اه�ة لل�=ی� وأس اب للقاضي ال�:�=ب Eال�ض�eة الBّ  ج�د أم�ال ال�=ی� وتق=�h ب�ان م�ج� -
 ).ت$ار#  257 م(مهامه،  يخ�ائw ه2ا ال��-� خالل شه� م� ت�لّ و 

-  Iق= قام ب2ل �� ال�=یi� hان�ة إذا ل��ال�عل�مات فات� وال^�اEات و م��ع�:ا Eال=ّ وضع ال�
 ).ت$ار#  256م (ل عل�ها �ي ت^ّ� الّ 

ت�$�ل قادم و م=ی:�ه -ق�ع ال�ّ  زمة ل^ف� حق�ق ال�=ی� ض=ّ الالّ  اإلج�اءاتة �ق�م iEافّ  -
�قh بها ال�=ی�ة الّ س��ّ ال�ه�ن ال�ّ  hي ل�. 

  :فل��ة -�ا یليل�اصة Eال�ّ اة و س��ّ ة یn=أ في مهامه ال�ّ vع= �4امه به2ه اإلج�اءات األول�ّ و 

 �ي حلّ دی�ن ال�=ی� ل=\ الغ�� الّ  فل��ة إلى ت^��ل -لّ ��عى و-�ل ال�ّ  :ت^��ل ال=ی�ن  .1
� ة الّ $ار�ّ أجلها، -�ا �ع�ل على اس���اج األوراق ال�ّ ��ي ��iن ال�=ی� حامال لها م� ب

  .لل�فاءألش�اء ال��ض�عة عل�ها األخ�ام وذلI ألجل تق=��ها للق�nل و ا
س��عة القاضي ال�:�=ب في ب�ع األش�اء م� فل��ة Eإذن �/�ع و-�ل ال�ّ  :ال�:ق�الت ب�ع .2

ف حفBها ث�:ا EاهBا، -�ا �ي �iلّ ���4ها ال�ش�I أو الّ  الن�فاضضة لف أو ال�ع�ّ ال�ّ 
َو م  268 م( م� القاضي ال�:�=ب ال Hائع Eإذن ش� ع�ل�ة ب�ع األم�ال ال�:ق�لة و ی ا

  ).ت$ار#  269
�لة قة ب2مّ دعاو\ ال�فلa ال��علّ فل��ة ج��ع حق�ق و ��ارس و-�ل ال�ّ : ال=عاو\ م اش�ة  .3g ه�

  .فل��ةو-�ل ال�ّ �ي خاصh ف�ها عاو\ الّ ل في ال=ّ =خّ ه �$�ز لل�فلa ال�ّ أنّ  إالّ  ،فل��ةة ال�ّ م=ّ 
ات$ة ع� فل��ة إی=اع األم�ال ال:ّ أوج0 القان�ن ال$�ائ�# على و-�ل ال�ّ : إی=اع األم�ال .4

��ع nق=ّ ت^��الت ال=ی�ن في ال���:ة العامّ و ال�م للقاضي ال�:�=ب ة، -�ا أوج0 عل�ه أن 
[ معارضة ت�علّ  م� ت^��لها، مع اع� ار -لّ  ای�م 15ما ی)�n ح��ل اإلی=اع خالل 

  .Eاإلی=اع Eاgلة
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 .ع:= انعقاد ال�لحاألخ�\  �هامالEاإلضافة إلى Eع} ه2ا، 

س:ة قHائ�ة Eأم� م� رئ�a  في ب=ا�ة -لّ  ال�:�=ب � القاضي�ع�ّ : القاضي ال1�dFب – 6
  .ال�$لa القHائي ب:اء على اق��اح رئ�a ال�^�iة

:�=ب و��iن القاضي ال�" :Eق�لها  �ه �Eفة إج�الّ�ةو��فب�ان  )ت$ار#  235 م( تHّ�:� :همهام
 عل�ه فqلّ و  ،"ة���ة القHائ�ّ فل��ة أو ال�ّ ال�ّ  و�دارةEأن �الح� و��اق0 أع�ال  فا ب:�ع خاّص مiلّ 

 . ة ال�اردة به2ه ال�ادةت��nقا للقاع=ة العامّ  إالّ �ي تع�ي االخ��اص له ما هي ال:��ص الّ 

  :االخ��اصاتت��ّ)ل ه2ه و 

ع�ل قام Eه و-�ل  م ض= أ#ّ � م�ال ة تق �ف�ل القاضي ال�:�=ب خالل ثالثة أ�ام في -لّ  .1
  .فل��ةال�ّ 

� Eأم� ��=ر  .2�� و ا4 ا أو م�  هللقاضي ال�:�=ب أن �ع�� ال=ائ:�� م� ب�ع�له�ا ب:اء �اث:
�على رأ# أغل�nة ال=ّ �  .ائ:

�ه اه�ة لل�=ی� خالل شه� م� ت�لّ فل��ة Eال�ض�eة الBّ ه و-�ل ال�ّ #2 �ع=ّ ق��� الّ ى ال�ّ ی�لقّ  .3
  .�هامهل

�ل القاضي ال�:�=ب ه2ا ال�nان ف�را  .4^�  .ة مع مالحBاتهو-�ل ال$�ه�ر�ّ  إلى
اج�ة ع� اإلفالس تق���ا شامال E$��ع ال�:ازعات ال:ّ م القاضي ال�:�=ب وج�vا �ق=ّ  .5

  .ة���ة القHائ�ّ ال�ّ و 
�ى القاضي ال�:�=ب رئاسة ج�اعة ال=ّ ی��لّ  .6�  .ائ:
 و�ع�اءو�vع ال Hاعة  ها تق��� اإلعانة لل�=ی� وأس�تهك�ا ��=ر الع=ی= م� األوام� أه�ّ  .7

م� وضع اإلعفاء -2ا و  ة:ا��ّ ة أو الّ� $ار�ّ الل ال�Rس�ة ال�ّ غار في اس�لالس���  اإلذن
  .األخ�ام

�n�� 0$� األش�اص الّ أوام�ه ل=\ -�اEة ض m ال�^�iة و  ی�دع القاضي ال�:�=ب .8 �2ی
hالء رفع ال�عارضة خالل مهلة و  إخ ارهRز له�$�  .اإلخ ارأ�ام م� ذلI  10ع:=ها 

  

  آثار اإلفالس -الف�ل ال#اPع

[ م:ها ما ی�علّ [ Eال�=ی� ال�فلa و ی�علّ  0 ع� ص=ور ال^E hiاإلفالس آثارا م��لفة م:ها مات��تّ 
� و Eال=ّ �  :اليف��ل ال�ّ إلى غ��ه�ا E^�0 ال�ّ  م:ها ما ���=ّ ائ:
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  :ت�ع=د ه2ه اآلثار -�ا یلي  :�+ة لل1Fی6 الFفلcر اإلفالس Pالdّ آثا - أّوال

لقان�ن على ال^E hi/ه� hi^E 0 ای��تّ " :Eق�لها )ت$ار#  244 م(وت:اولها  :ی1 ال1Fی6 غلّ  .1
  ..."ف ف�ها ��ّ ال�ّ دارة أم�اله و إال�فلa ع�  ياإلفالس وم� تار��ه ت�لّ 

رة أم�اله م� تار�خ ص=ور ال^hi ال�=ی� ال�فلa ت�فع ی=ه ع� إدا أنّ  ه2ا ال:wّ م� �لw نو 
�ض�ار Eال=ّ ق�= اإل إدارتها ء= ال�=ی� سR ى ال ی�ع�ّ فل��ة ح�ّ ه في إدارتها و-�ل ال�ّ م^لّ  �^لّ و � ،ائ:
  .g��قة -ان� ى نهای�ها Eأ#ّ فل��ة ح�ّ ما Eق�� ال�ّ  ه2ا الغلّ  �����ّ و 

قة به2ه دعاو�ه ال��علّ ة أم�اله ال^اض�ة وال���قnلة و-2ا ج��ع حق�قه و -افّ  ی= ال�=ی� و �/�ل غلّ 
 ،ل=ی�نه �ان العامّ ها ض�� الHّ -لّ ل�ه م� م��اث أو ¨ ة أو وص�ة ف�=خل إ�ي تRول األم�ال -الّ 

و أالق�ض أو ال�nع  وأ  واإلجارةف ��ّ أو ال�ّ  -اإلدارةع�ل قان�ني  ك�ا ال �$�ز له ال��ام Eأ#ّ 
ة أو إب�ام صفقات ال��اج�ة أو عق�د $ار�ّ -2ا ت^��� األوراق ال�ّ :ازل ع� ال^ق�ق و اله ة أو ال�ّ 

  .0 عل�ها دی�ن ج=ی=ةی��تّ 

ال�فاء ب=ی�نه أو اس�فاء ماله م� حق�ق غل ال�= أن ���:ع ال�=ی� ال�فلa ع� قاع=ة h ت^�ّ ك�ا 
���م� اخ��اص و-�ل ال�ّ  Eاإلفالسة أص ^� تلI ال�ه�ّ  ألنّ  ،ل=\ الغ^E ،ارس ه2ا فل��ة�� �

�لة م=ّ األخ�� ج��ع حق�قه و g فل��ةة ال�ّ دعاو�ه.  

لل�=ی� أن �^�ل :" )ت$ار#  242م (في ع ال$�ائ�# ق�ر ال�/�ّ  :تق#�# اإلعانة له وألس#ته .2
و-�ل  اق��اح�^=دها القاضي ال�:�=ب Eأم� ب:اء على  ،ألس�ته على مع�نة م� األص�لل:ف�ه و 

  ".فل��ةال�ّ 

�ي -ان� م�=ر رزقه وأس�ته ال�ح�= ف�� الّ ال ع= ع� إدارة أم�اله و  ل�ا -ان ال�فلa ی ع= -لّ   
فل��ة ��لnها و-�ل ال�ّ فقة ی�اجه بها حاج�ات م�e/�ه وأس�ته، و ة أن تق�ر له ناإلن�ان�ّ Eاب الع=ل و 

ا دفعة واح=ة أو على دفعات �����ج إمّ  ،ت�qن على شiل مnلغ نق=#و�ق�رها القاضي ال�:�=ب و 
  .اا أو أس���nّ ا شه��ّ ��لh له إمّ و 

  :فل��ةج�از اس�1Kام الFفلP cال�ّ  .3

��Eاس��=امه ت�ه�ال  اإلذن�$�ز و :" �لهاEق )ت$ار#  242م (ق�ة األخ��ة م� أجازت الف� للّ��
ه� اس�):اء أجازه القان�ن لالس�فادة م� خn�ة و  ،"اإلفالس Eأم� م� القاضي ال�:�=ب في حالة

   .قاضي ال�:�=ب إذا رأ\ ض�ورة ل2ل��Iل0 م� الفل��ة و [ األم� Eأم�ال ال�ّ ال�فلa إذا تعلّ 
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��Hع  ، ح��)ت$ار#  243 م(ت:اول�ه  :ل�هة عالFه�dّ ة و �اس�ّ سق�P Aعk الVق�ق ال�ّ  .4
 واّل�ي ت����ّ  ال�:��ص عل�ه قان�نا �ق سق�9 ال^ق2# أشه� إفالسه لل�^�Hرات و ال�=ی� الّ 
ق��� ال�ّ =ل�a و �2ه0 الفقه إلى ق�� ه2ه ال^الة على اإلفالس Eال�ّ و  االع� ار، ح�ى ردّ 
��ا أو شاه=ا  افلّ م^�ش�ح وال �قnل ال�ّ و  االن�=اب �f^�م م� Eع} ال^ق�ق -^[ّ  ،ل�$���هاnأو خ

  ... ا��iن وص�ّ  و��:ع م� أن

  �+ةفات ال1Fی6 في ف�#ة ال#ّ أث# اإلفالس على ت�#ّ * 

� تار�خ ال�ّ  :�+ة وت1Vی1هامعdى ف�#ة ال#ّ �:�ه ال�^�iة 2# ع�ّ فع الّ ف ع� ال=ّ �قّ وهي الف��ة ال���=ة ب
�ي ت�H�ب ف�ها أع�ال الّ ها الف��ة ألنّ  االسhه2ا �� بس�ّ وتار�خ ص=ور ال^E hi/ه� اإلفالس و 

ه2ه الف��ة تأخ�� ه �^اول في ألنّ  ،Iال/ّ � ة و ت�qن م�ص�فة �EاEع م� ال�ّ اج� وت�n[ إفالسه و ال�ّ 
� دائ:�ه فات ما ق= ��لّ ��ّ تفاد# إفالسه �fأتي م� ال�ّ وق�ع الqارثة و �-أن �في ، Eال��اواة ب

 � -لّ ل2لI اه��ّ  ،اآلخ�0 تأم�:ات ل�Hان دی�ن ال ع} ��تّ ل عHهh قnل حل�ل األجل و 
م� =ت ا إذا تأكّ ق�رت إ�Eال EعHها �Eالنا وج��vّ فات ال�اقعة في ه2ه الف��ة و ��ّ /��عات Eال�ّ ال�ّ 
  .اق�رت �Eالن EعHها اآلخ� ج�از�ّ ة ال�=ی� و ن�ّ =ی� م

� تار�خ ال�ّ هي الف��ة ال���=ّ و  :�+ةت1Vی1 ف�#ة ال#ّ �(  فع وتار�خ ص=ور حhi اإلفالسف ع� ال=ّ �قّ ة ب
ف ع� �قّ اEقة على تار�خ ال�ّ �ّ الأشه�  06ة ع إلى ه2ه ال�=ّ أضاف ال�/�ّ و ) � ة العاد�ة ف��ة ال�ّ 

�ة له2ه الف��ة أه�ّ ، و )��لة � ة ال�ّ ف��ة ال�ّ (  فات ال�اضعة لل �الن ال�ج�vي��ّ � ة لل�ّ فع Eال:ّ ال=ّ 
�Eال=ّ ض�ارا إیها ال�فلa �ي ق= یRدّ فات الّ ��ّ ق��\ في ت^=ی= أن�اع ال�ّ �ف�:ها ما ی �ل وج�vا  ،ائ:

  .وم:ها ما ی �ل ج�ازا

فع على ف ع� ال=ّ �قّ ر�خ ال�ّ �ة -املة لل�^�iة في ت^=ی= تاع ال$�ائ�# ح�ّ أع�ى ال�/�ّ  :مالح5ة
 hi^قا على ص=ور الEن سا�i�ال�عامالت  ى ت��ق�ّ ه2ا ح�ّ شه�ا و  E18أك)� م�  Eاإلفالسأن ال 

  .$ار# \ االئ��ان ال�ّ ��ق�ّ و 

ال و  ،اا أو ج�از�ّ � ة س�اء -ان وج��vّ خالل ف��ة ال�ّ ال�=ی� فات ت��ّ �Eالن  و�ق�= Eه :ال+Iالن
�ي ال^الة الّ  إلى�ع�= ال��عاق=ی� ف و ��ّ 2# ی��ل ال�ّ أ# ذلI الّ  ،لل �الن �ق�= Eه ال�ع:ى العامّ 

� مع ج�اعة ال=ّ  ف في ح[ّ ��ّ ع=م نفاذ ال�ّ د بل ه� في ال^��قة م$�ّ  ،عاق=قnل ال�ّ  كان�ا عل�ها�ائ:
� ال�فلa و  ^ا�Eقائه ص^�  :وه� ن�عان ،همعف ال����ّ م:�$ا آلثاره ��fا ب

�ت ش�وgه إذا ت�فّ Eه #2 �$0 على ال�^�iة أن ت^hi ه� ال �الن الّ و  :ال+Iالن ال�ج�pي – أ
  .ة لها في األم�دون سل�ة تق=ی��ّ 
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  :ش#و\ه

  .ت$ار#  247 فات ال�اردة في ال�ادة��ّ ��ف م� ال�ّ أن ��iن ال�ّ  .1
  .� ةف أث:اء ف��ة ال�ّ ��ّ ح=وث ه2ا ال�ّ  �م= أكّ ال�ّ  .2
  .[ Eأم�اله��علّ ف م� ال�=ی� و ��ّ أن ��=ر ال�ّ  .3

  :في 247ح�0 م  �ج0 ال �الن ال�ج�vيوت��)ل األفعال اّل�ي ت

 #ّ و �ق�= Eه �Eالن أ :ة ال�:ق�لة أو العقار�ة Eغ�� ع�ضاقلة لل�ل�qفات ال:ّ ��ّ ة ال�ّ -افّ  – 1
 ّ�nعقار ألنّ تE ق�ل أو:�E س�اء ��قلل م� ال2ّ  ع ��=ر م� ال�=ی Iمة ال�ال�ّ ذل Hّام:ة ل^ق�ق ة ال
� أو ال=ّ �  .ی�ن م� ال=ّ  واإلب�اءره� أو ارتفاق  ع�:ي Eال مقابل أو ح[ّ  تق��� ح[ّ ائ:

اء فت وال ت�Hع لل �الن ال�ج�vي الن�ع مHاف إلى ما Eع= ال�� ال�ص�ة هي تn�ّ  �الح� أنّ و 
� في ه2ا ال �الن =ّ م�ل^ة ال� .ی�ن Eع= س=اد ال=ّ  إالّ ال ت�-ة  إذائ:

�� ال��ام ال�ّ  -لّ  – 2(iE �تفاهة ال�قابل وع=م (خ� �ف اآلعق�د معاوضة �$اوز �fه ال��ام ال�=ی
  .)ه ت:اس

   .Eالّ��قف ع� الّ=فع hi ال�عل�ة ب�ار�خ ال^وفاء مه�ا -ان� -�ف��ه ل=ی�ن غ�� حالّ  -لّ  – 3

^��ل أو غ�� ذلI م� ة أو �E�ق ال�ّ $ار�ّ ��[ ال:ق=# أو األوراق ال�ّ ی�ن Eغ�� ال�ّ وفاء لل=ّ  كلّ  -4
 :، وم� ه2ه ال��ق وسائل ال�فاء العاد�ة

� ة ثh ل=ائ:ه خالل ف��ة ال�ّ  ارا أو م:ق�ال�nع ال�=ی� عقّ یمفاد ذلI أن و  :ال�فاء �E��[ ال�nع •
� ال=ّ �n�E=أ  ه2ا ما ��لّ �^�ل ب2لI على ال�فاء، و و  2# لهالّ 2# عل�ه و ی� الّ �$�# مقاصة ب

� ال=ّ �� األم� الّ ال��اواة ب�  .أخHعه لل �الن ال�ج�vيو ع 2# ارتاب �fه ال�/�ّ ائ:
� دون اآلخ��� خالل ا له قnل آخ� ألح= ال=ّ ل ال�=ی� حقّ اه أن �^�ّ مRدّ و  :الةال�فاء Eال^�ّ  •�ائ:

  .فه� Eاgل وج�vا ،� ةف��ة ال�ّ 
� ال�=ی� و  �ي تقعة الّ فا�4ّ �ق�= بها ال�قاصة االتّ و  :ةال�فاء Eال�قاّص  •�أح= دائ:�ه دون ت�اف� ب

� حالّ ی:ن ��iن أح= ال=ّ أ- ،ةش�وgها القان�ن�ّ � عل�ه فqلّ ، و واآلخ� غ�� حاّل األجل األجل 
  .� ة �قع Eاgال وج�vا�ع خالل ف��ة ال�ّ فاق م� ه2ا ال:ّ اتّ 

0 على أم�ال ال�=ی� اح�qار أو ره� ح�از# ی��تّ  ح[ّ  -لّ قHائي و فاقي و ار# اتّ ره� عقّ  كلّ  -5
  ،عاق= عل�هال=ی�ن سn[ ال�ّ 
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، وهي ن/�ء الّ=ی� قnل ف��ة الّ�� ة و-ان دی:ا ام:ة ل=ی� ساب[أم�:ات الHّ ال�ّ و�vع� آخ� هي 
�ق�م ال�=ی� خالل ف��ة ال�ّ ) غ�� م��Hن Eا# ن�ع م� ال�Hانات(عاد�ا h0 ض�انث�أو  � ة ب��ت

��ل n�E=أ ال��اواة و  ،ره� عل�ه Iالفه� ب2ل�E لgاE ناه�  ّ�vاوج�.  

في ال^E hiه  ةل�^�iة �fه سل�ة تق=ی��ّ ل�iن �2# �ق�= Eه ال �الن الّ و : ال+Iالن ال�qاز-  – ب
  :ت�اف�ت ش�وgه نى و�أو ع=م ال^hi ح�ّ 

1.  0$�� ال�ّ � ة و ف خالل ف��ة ال�ّ ��ّ �قع ال�ّ  أن�فع و ص=ور ف ع� ال=ّ �قّ هي الف��ة ما ب
  .اEقة لهاأشه� ال�ّ  hi^06 دون إضافة ال

� �Eالن ه2ا ال�ّ ال ل$�اعة ال=ّ م�)ّ  �هفل��ة و�vفأن ��ل0 و-�ل ال�ّ  .2�  .ف��ّ ائ:
فه ع� ت�قّ الف��ة عال�ا Eاض��اEه ال�الي و  �$0 أن ��iن م� تعامل مع ال�=ی� في ه2ه .3

   .فعال=ّ 
  .Eأم�الهقا ف صادرا م� ال�=ی� و م�علّ ��ّ أن ��iن ال�ّ  .4

ى ال�^�iة أن ت^hi  إل�اما�و9 فل�a ى إذا ت�اف�ت ه2ه ال/ّ ح�ّ و  • لها  بل تBلّ  Eاإلفالسعل
 .ةة ال ال�ج��vّ فة ال$�از�ّ #2 �� غه Eالّ� األم� الّ  ه�ة �fه و سل�ة تق=ی��ّ 

�ي ت�Hع لل �الن ال$�از# فات الّ ��ّ Eع} ال�ّ  )ت$ار#  249 م(أوج=ت  :ما �qrز IPالنه ج�ازا
�ل ال�)ال ال ال^��ها لq:ّ و nال -لّ عل�ه أنّ  أ# ال���ق�ّ ال�ّ  نّ أل ،على س�Eز إ�$�فات ��ّ ال�ّ  ه 

  : قة Eال �الن ال�ج�vيال��علّ ) ت$ار#  247 م(�ي ت:�n[ عل�ها أحiام فات الّ ��ّ ��fا ع=ا ال�ّ 

  .فعف ع� ال=ّ �قّ �v�ق عاد�ة Eع= تار�خ ال�ّ ة و حالّ  ن �ه ال�=ی� لل�فاء ب=ی� -ل ما یRدّ  – 1

�$�اعة ال=ّ Eة ها ضارّ ت ال�^�iة أنّ أف ول� Eع�ض إذا ر ت��ّ  -لّ  – 2�  .ائ:

�ل ال�ّ العق�د ال:ّ  – 3nة على س�qاقلة لل�ل ّ�n قة على تار�خ �ة أشه� ال�ّ ادرة خالل ال�ّ ح�ى الّ� ع وEا
  .فعف ع� ال=ّ �قّ ال�ّ 

� ل=ی� ن/أ أث:اء ف��ة ال�ّ  -لّ  – 4�خHع� لل �الن  ذا -ان� ل=ی� ساب[ عل�هاإا أمّ  ،� ةتأم
   .ال�ج�vي

� ة، فه� وفاء ة أث:اء ف��ة ال�ّ $ار�ّ ال�فاء Eاألوراق ال�ّ E ی�عّل[ اس�):اء )ت$ار#  250 م(أوردت وق= 
ذلI ت����ا الل أشغال ال�=ی� ال��^�ب عل�ه و ل� -ان حامل ال�رقة عال�ا Eاخ�ى و ص^�ح ح�ّ 

2# تق�م عل�ه، وه2ه األوراق هي دع�ا لالئ��ان الّ ه2ه األوراق وت^��:ا ل^املها و ل�=اول 
  .ال/�I ،م�أل�:= الال�ف�$ة، 
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ه م�ى تق�ر ال �الن ال$�از# فه2ا ال �ع:ي أنّ  ،ك� في ال �الن ال�ج�vيك�ا سn[ ال2ّ  :مالح5ة
ف في م�اجهة ��ّ ه2ا ال�ّ  # �ا ال ��� �نّ ص^�^ا و  بل �Bلّ  ،ف معهال����ّ  إزاءف ��ّ انع=ام ال�ّ 

� ف^�0ج�اعة ال=ّ �  .ائ:

  

  ائd.�6+ة لل1ّ آثار اإلفالس Pالdّ  –ثان�ا

� ن�ج�ها ��fا یلي� ة لل=ّ 0 على ال^E hi/ه� اإلفالس الع=ی= م� اآلثار Eال:ّ ی��تّ �  :ائ:

 : ائd.6ت6��s جFاعة ال1ّ  - 1

 ّ�qال=ّ األوّ  ن ه2ه ال$�اعة في ال�^لّ ت� �� أ�ّ ل م�ش���ة أن ت�qن ه2ه  ،ا -ان م�=ر دی:هhائ:
� أص^اب االم��از العامّ -2ا ال=ّ اإلفالس، و ی�ن ساEقة على شه� ال=ّ �2ی� ن/أت دی�نهh قnل الّ  ائ:

� دون ت���w أم�ال ال�=ی أص^اب ام��از على -لّ  hال^hi وه�ا أو عقار، أمّ  م:ق�ل م
أص^اب االم��از ائ:�ن ال��ته:�ن و هh ال=ّ =خل�ن ف�ها و فال ی ائ:�ن أص^اب االم��از ال�اّص ال=ّ 

�م�ل^�هh م�عارضة مع م�ل^ة ج�اعة ال=ّ  ار ألنّ على م:ق�ل أو عق ال�اّص �  .ائ:

Iق�لها )ت$ار#  292م ( و ق= ن�� على ذلE":�^�^ة ض�� ائ:�ن ذوو ال�ه�ن الّ� ال=ّ  =ّ عال 
� ج�اعة ال=ّ ��ل ال��اجعة إالّ ائ:nو�، "على س� wّ:ه2ا ال �هh ال ی2-�ون في ه2ه أنّ  �/ف م
�ل ال�ّ ح�ّ ال$�اعة و nى إذا ذ-�وا فعلى سmفق hوالعل ��-2.  

 ّhH:ب:/� ی�ن ال$=ی=ة الّ إلى ه2ه ال$�اعة أص^اب ال=ّ  ك�ا ال ی hi^ع= الE hن/أت حق�قه �2ی
  .اإلفالس

  ** ّIعة القان�نّ ال�L ّ1اعة الFq�6ة ل.dائ:  

� تع�n� ش��ا مع:��ّ ج�اعة ال=ّ  أنّ  ،م� ال�ق�ر فقها�د ص=ور حhi ة القان�ن �E$�ّ ا ی:/أ Eق�ّ ائ:
�ع� أش�اص ال=ّ  م��قالّ شه� اإلفالس � ل -لّ ه� ما �$علها ت�^�ّ و  ،فل��ةلها و-�ل ال�ّ ��)ّ و  ،ائ:

عاو\ ��قاضى Eاس�ها في ج��ع ال=ّ و ، ه ال$�اعةفل��ة Eاسh ه�2ي یn�مها و-�ل ال�ّ االل��امات الّ 
ة ج�اعة عاو\ دی�نا في ذمّ م�ار�ª ه2ه ال=ّ  فل��ة gال ا أو م�ل�vا مع اع� ار -لّ ة Eال�ّ ال�اّص 

� و ال=ّ �   .فل��ةة و-�ل ال�ّ ل�a في ذمّ ائ:

  :ةاإلج#اءات الف#دrّ عاوt و وN" ال1ّ   - 2
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� م� ح[ّ 0 على ص=ور ال^E hi/ه� اإلفالس وقف ما -ان لل=ّ ی��تّ �ة �اذ إج�اءات ف�د�ّ اتّ  ائ:
� و فل��ة ل^�اب ج�اعة ال=ّ و-�ل ال�ّ  ة ی اش�ها حل�ل إج�اءات ج�ا��ّ ال�=ی� و  ض=ّ �I ذلائ:

� ال=ّ �باتج ع:ها ع=ال وت^��قا لل��اواة ت�ز�ع ال:ّ األم�ال ت�»�ة ج�ا��ة و ل��»�ة ��  .ائ:

�� القان�ن اس�):ه و غ�� أنّ $�� و فع أح= ال=ّ � ی أن اء م� ه2ه القاع=ة �vاسh م=ی:ه دع�\ غ�� ائ:
�� لqلّ  �ان العامّ فإذا اس��جعه دخل ذلI ض�� الHّ  ،م اش�ة لل��ال ة �Eا ل�=ی:ه ل=\ الغ

�ئاال=ّ �  .في اإلفالس أ�Hا إع�الهاهي غا�ة ح��=ة ال ض�ر في و  ،:

  :ی�ن سق�A آجال ال1ّ  - 3

األجل  ذلI ألنّ حل�ل أجلها، و ال��:�حة لل�=ی� و  اآلجال 0 على شه� اإلفالس سق�9 -لّ ی��تّ 
 246 م(ع ال$�ائ�# في ق= ت:اولها ال�/�ّ ، و Eاإلفالسقة ق= زال� ه2ه ال)ّ قة في ال�=ی� و مn:اه ال)ّ 
� ت ،)ت$ار# iأس اب ال�ّ �لو�� w� 9فيق�:  

   .االئ��انقة و $ارة ه� ه2ه ال)ّ ع�اد ال�ّ  نّ أل Eإفالسهقة في ال�=ی� اه��از ال)ّ   -
�^�ّ  اآلجالEقاء ه2ه  أنّ   -h ال�ّ  إخ�اج �� حل�ل مق=ار دی�نها م�ه2ا و  اآلجال،�ز�ع إلى ح

  .هائ�ة�»�ة ال:ّ = أك)� ع�ل�ة ال�ّ �عقّ 
  : ائd.6ره6 جFاعة ال1ّ   - 4

 w:ه� اإلفالس ل�الح ج�اعة ال=ّ " ):ت$ار#  254 م(ت/E hi^ي الHق�� Eال�ه� العقار# �ائ:
� على و-�ل ال�ّ 2# ی�ع�ّ الّ ��ي �n��iها على األم�ال الّ له ف�را على ج��ع أم�ال ال�=ی� و فل��ة ت�$

  ".لال Eأوّ م� Eع= أوّ 

�E  0$اإلفالس،�v$�د ص=ور ال^hi القاضي فل��ة و عل�ه ف�-�ل ال�ّ و  ّ�= ره:ا على عل�ه أن �ق
hi^ع= ص=ور الE aحق�ق ل=\ ال�فل �Eاإلضافة إلى م:ع ال�فلa م�  ،ج��ع ما ق= ی:/أ م

  . ت�$�ل ه2ا ال�ه�ب�ه:ها و  وه2ا ف ف�ها��ّ ال�ّ 

 w:ال�ّ :" )ت$ار#  255م (ك�ا تE hi^ائ�ّ م�ى ص=ر الHة الق��� ّ�� على ة أو شه� Eاإلفالس ی�ع
  .ه�م=ی: ال�=ی� ض=ّ  �ق زمة ل^ف� حقالالّ  اإلج�اءاتة iEافّ فل��ة أن �ق�م و-�ل ال�ّ 

� ال�=ی� gلnها ح�ّ ة الّ � ال�ه�ن العقار�ّ ع�Eل0 الق��د  �ل��م ب:�ع خاّص و i� hل� أخ2 ى و �ي ل
� م� g�ف و-�ل ال�ّ الق�= Eاسh ج�اعة ال=ّ � ."فل��ةائ:


