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 الممخص:
المفمس والتفميس فقيا وقانونا في الفقو االسالمي دراسة مقارنة ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى 

قمة النصوص الشرعية والفقيية التي ، حيث تبرز اشكالية البحث في  بين القانون العراقي والجزائري
عميو الباحث ىو ما قرره بعض فقياء المذاىب من قواعد  يستند عمييا في ىذا البحث، وجل مايعتمد

فقيية عامة كبرى تنطبق عمى اغمب ابواب الفقو، او قواعد فقيية خاصة استقر عمييا الفقو االسالمي 
في باب االفالس، او مسائل مبثوثة في كتب الفقو في باب االفالس وغيره، وعمييا االعتماد يكون 

 غالبًا.
 :ى مجموعة من االستنتاجات االتيةلحيث توصل الباحث ا

تسيم في تصحيح أوضاع  يتيح مشروع النظام ــ حسب كالم واضعيو ــ عددًا من اإلجراءات التذي .1
اإلخالل بحقوق دائنيو وغيرىم من أصحاب المصالح،  المدين واالستمرار في ممارسة أعمالو دون

عادة التنظيم المالي وىما إجراءي  .التسوية الوقائية وا 
األنظمة  الحالي في ييدف مشروع نظام اإلفالس الجديد إلى أىداف أىميا: معالجة القصور .2

االقتصادية واالستثمارية من خالل إيجاد نظام  المعمول بيا، وتشجيع النشاطات والمشروعات
عادة الييكمة إفالس ذو كفاءة يقمل من  .التكمفة المرتبطة بإجراءات اإلفالس وا 

حالو، وىي إجراء التسوية  عة إجراءات لمعالجة وضع المدين بحسبتضمن مشروع النظام سب .3
جراء إعادة التنظيم المالي، جراء التسوية الوقائية لصغار المدينين،  الوقائية، وا  جراء التصفية، وا  وا 

جراء جراء وا  جراء التصفية  ارغالتصفية لص إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وا  المدينين، وا 
 .اإلدارية

اعتبارية ثبت في ذمتو دين،" وىو  ف مشروع النظام المدين بأنو: " شخص ذو صفة طبيعية أوعر  .4
 .قريب مع بعض التعاريف الفقيية

  (.االسالمي الفقو ،وقانونا فقيا ،والتفميس المفمس) المفتاحية: الكممات
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ankrupt and bankruptcy, jurisprudence and law in Islamic 

jurisprudence, a comparative study between Iraqi and 

Algerian law 

Supervision of Prof. Dr. Hussein Zrondi 

Krayfa Hadi Abdullah Researcher 

Abstracts: 

The current research aims to identify the bankrupt and bankrupt jurisprudence 

and law in Islamic jurisprudence, a comparative study between Iraqi and 

Algerian law. Major issues that apply to most chapters of jurisprudence, or 

special jurisprudential rules that Islamic jurisprudence has settled on in the 

chapter on bankruptcy, or issues spread in the books of jurisprudence in the 

chapter on bankruptcy and others, and on which dependence is often. 

Where the researcher reached a set of the following conclusions: 

1. The draft system provides - according to the words of its authors - a 

number of procedures that contribute to correcting the debtor's situation and 

continuing to carry out his business without prejudice to the rights of his 

creditors and other stakeholders, which are preventive settlement and 

financial reorganization procedures. 

2. The new bankruptcy system project aims at the most important objectives: 

to address the current shortcomings in the applicable regulations, and to 

encourage economic and investment activities and projects by creating an 

efficient bankruptcy system that reduces the costs associated with bankruptcy 

and restructuring procedures. 

3. The draft system included seven procedures to address the debtor’s 

situation according to its condition, which are the preventive settlement 

procedure, the financial reorganization procedure, the liquidation procedure, 

the preventive settlement procedure for small debtors, the financial 

reorganization procedure for small debtors, the liquidation procedure for 

small debtors, and the administrative liquidation procedure. 

4. The draft of the debtor system defined it as: “A person of a natural or legal 

capacity in whose debt a debt has been established,” and it is related with 

some jurisprudential definitions. 

Keywords: (bankrupt and bankruptcy, jurisprudence and law, Islamic 

jurisprudence).  
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 :املقدمة

ن من أحدث األنظمة المطروحة خالل ىذه األيام عمى مجمس الخبراء لإلعتماد  وا 
اختالفًا كبيرًا  والدراسة من قبل القانونيين )مشروع نظام اإلفالس( الجديد، وىو مختمف

مشروع نظام  ولم يبنعن نظام اإلفالس القديم المعمول بو حاليًا في جوانب كثيرة، 
وزارة التجارة  اإلفالس الجديد اليوم عمى النظام السابق، ولم ينطمق منو، وقد ذكرت

أنيا قامت بإعداد مشروع حيث واالستثمار في بيان ليا نشرتو عمى موقعيا االلكتروني 
صة في ىذا المجال، وأنيا الخبرة الدولية المتخص نظام اإلفالس بالتعاون مع أحد بيوت

في مجال اإلفالس، وتحميل قوانين دول )انجمترا وويمز  من الممارسات الدولية استفادة
والتشيك وسنغافورا واليابان،( وكانت الوزارة قد دعت الميتمين  وفرنسا وأمريكا وألمانيا

آرائيم ومقترحاتيم في مشروع نظام اإلفالس من خالل موقعيا  والعموم إلى إبداء
 .االلكتروني

اإلسالمية  يار موافقة السياسات العامة واألحكام التفصيمية ألحكام الشريعةأن مع حيث
، واألحكام التفصيمية سيكون من أىم المعايير التي يبنى عمييا اختيار السياسات العامة

الحمد قبل طرحو لمعموم، وأبدينا  ولذا فقد خضع مسودة المشروع لمدراسة الشرعية وهلل
والحمول الفقيية لممواد المخالفة لممستقر  يم المقترحاتعدة مالحظات شرعية، مع تقد

الخبرة والوزارة، والحظنا حرصيم الشديد أال  فقيًا، ووجدنا تجاوبًا حسنًا من قبل بيت
جماعات أىل العمم وقواعدىم الفقيية المستقرة،  يخرج النظام مخالفًا لقواطع الشريعة وا 

، وبعضيا محل توقف، وال يزال األمل منيا، وبعضيا لم يعدل بعد وتمت معالجة كثير
ىذه اإلشكاالت، ومع خضوع النظام لممالحظة الشرعية، فإنو من  معقودًا لمعالجة

 شيء من المالحظات عمى المختص نظرًا لطبيعة العمل البشري الممكن خفاء
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 مشكلة البحث:

 تظير مشكمة البحث في امرين:

، وجل مايعتمد البحثقمة النصوص الشرعية والفقيية التي يستند عمييا في ىذا  .1
عميو الباحث ىو ما قرره بعض فقياء المذاىب من قواعد فقيية عامة كبرى 
تنطبق عمى اغمب ابواب الفقو، او قواعد فقيية خاصة استقر عمييا الفقو 

في باب االفالس  االسالمي في باب االفالس، او مسائل مبثوثة في كتب الفقو
 وغيره، وعمييا االعتماد يكون غالبًا.

عدم وضوح بعض النصوص النظامية، وخموىا من معالجة لبعض الحاالت  .2
في اجراء التصفية او التصفية االدارية، ووجود خمط بين االجرائين، وعدم 

 تحديد ضابط دقيق يزيل المبس بينيما.

 اهمٍة البحث

 التالية:تبرز اىمية البحث في االمور 

حاجة القانونيين الى مثل ىذه المواضيع التي تعين في تدارك االخطاء الشرعية  .1
 والفقيية قبل تقرير النظام؟

المساىمة في حل اشكالية بعض المواد القانونية، والتي تحتاج الى بيان شرعي  .2
 فييا.

 اهداف البحث

 ومراكز البحث العممي. المؤسسات والمراكز الحكوميةخدمة  .1
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مة في تقديم دراسة فقيية حول بعض محاور مشروع نظام االفالس المساى .2
 الجديد.

 منهجٍة البحث

تعتمد ىذه الدراسة بشكل أساس عمى منيجين يكمل أحدىما اآلخر بقصد الوصول إلى 
 ىدف البحث واإللمام بجميع النواحي القانونية المتعمقة بو وبشكل دقيق وكما يأتي:

الذي يقوم باألساس عمى تحميل النصوص القانونية ومحاولة .  المنيج التحميمي: وىو 1
استنباط األحكام المناسبة وبيان مواطن الضعف والقوة فيما بينيا وترجيح بعضيا مع 

 بيان أسباب ومبررات ذلك.

.  المنيج المقارن : الذي يقوم باألساس عمى أجراء المقارنة ما بين القانون المدني 2
نية العربية نخص منيا القانون المدني المبناني, لبيان أوجو الشبو العراقي والقوانين المد

 و االختالف فيما بينيم ومعرفة ما يمكن االستفادة منو .

حيث سيتم اعتماد منيجية تحميل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخمة في  
القانون مفيوم ىذا الموضوع فضال عن المنيج المقارن بين القوانين , وقد اعتمد 

العراقي اساسا لمبحث مع مقارنتو مع بعض القوانين فضال عن االشارة إلى موقف 
 بعض التشريعات في اليامش.

 هٍكلٍة البحث

 جاء رسم خطة البحث في مبحثين ىما:

 المبحث االول: التكيف الفقيي لالجراءات المطروحة في المشروع لمعالجة االفالس

 ويقسم المبحث االول الى مطمبين
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  المطمب االول: تعريف االفالس لغة واصطالحا وقانوناً 
 المطمب الثاني: التكييف الفقيي الجراء التسوية الوقائية

 ويقسم الى المبحث الثاني: افالس الشركات في مشروع النظام
 المطمب االول: الشركات النظامية في مشروع نظام االفالس

 الشركاء المطمب الثاني: اثر افالس الشركة عمى مسؤولية
التكٍف الفقهً لالجراءات املطروحة يف املشروع ملعاجلة املبحث االول: 

 االفالس
  املطلب االول: تعرٌف االفالس لغة واصطالحا وقانىنا  

 اإلفالس لغة واصطالحا وقانونا

وفموس في الكثير، وأفمس  اإلفالس من الفعل َفَمس ،والجمع في القمة أفُمس، :لغة
ذا دراىم، يفمس إفالسًا: صار مفمسًا، كأنما صارت  بعد أن كان صار ذا فموس الرجل:
حال يقال فييا  فموسًا، وأفمس الرجل إذا لم يبق لو مال، يراد بو أنو صار إلى دراىمو

ومما تقدم يتضح أن . 1عميو أنو أفمس فمس، وقد فمَّسو الحاكم تفميسًا: نادي ليس معو
 .لو، وأنو ال فمس معويطمق عمى من ال مال  المغة اإلفالس في

مالو وفاء بديونو، أو أن ال  أن يستغرق الدين مال المدين فال يكون في :اصطالحا
 يقول أبو جيب: يطمق اإلفالس في حكم الشرع عمى 2يكون لممدين مال معموم أصال

 3معنيين

 .ديونو أن يستغرق الدين مال المدين فال يكون في مالو وفاء .1

 .أصالً أن ال يكون لو مال معموم  .2
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 4كانت لو أموال كافية لوفائيا ىو حالة توقف تاجر عن دفع ديونو التجارية، ولو :قانونا
 4لوفائيا

عن دفع ديونو التجارية في ويعرف قانون التجارة اإلفالس بأنو : توقف المدين التاجر 
عما إذا كان المدين موسرًا أو معسرًا، كثرت أموالو أو  مواعيد استحقاقيا، بغض النظر

 .قمت

فاإلفالس يطبق عمى التاجر,  يتبين مما سبق أن قانون التجارة يفرق بين التاجر وغيره،
المدني. وقد عرف قانون التجارة األردني اإلفالس عمى  يطبق اإلعسار عمى المدين كما
 أنو

وىناك من . 5مستحقة األداء الحالة التي يتوقف فييا التاجر عن دفع ديونو التجارية
 :6عرف اإلفالس بأنو

اإلشراف القضائي، أو  الشركات التي أفمست من الناحية القانونية، أو وضعت تحت
اإلفالس الوطني. والتعريف المختار لإلفالس ىو  منحت الحق أن تخضع ألحكام قانون

 المدين عن دفع ديونو الضطراب وضعو المالي عجز

 التعرٌف االجرائً

عند فقياء المذاىب اإلسالمية، نجد أن من خالل دراستنا لتعريفات اإلفالس، والتفميس 
البعض منيم يفرق بين اإلفالس والتفميس، فالتفميس: ىو حكم الحاكم بإظيار حالة 
المدين المالية، أما اإلفالس فيو الحالة التي تكون فييا ديون المدين مستغرقة ألموالو 

 أو تزيد عمييا.

ن المالية حين تكون أموالو ال حالة المدي»وبناء عمى ذلك يمكن تعريف اإلفالس بأنو 
 «.تفي بديونو الحالة



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

  
4467 

حالة المدين المالية: إلظيار أن اإلفالس يتعمق بالجانب المالي أو االقتصادي لممدين، 
والمدين لفظ عام يشمل الشخص الطبيعي، والشخصية االعتبارية كالشركات، فاإلفالس 

 بارية.كما توصف بو الشخصية الطبيعية، توصف بو الشخصية االعت

حين تكون أموالو ال تفي بديونو الحالة: ىذا وصف لحالة اإلفالس ويتضمن المحترزات 
 التالية:

 أن المفمس لديو أموال. وبيذا يحترز عن المعسر الذي ال مال لو، فال يدخل في -1
 التعريف.

أن تكون أموال المفمس ال تفي بديونو، أما من كانت أموالو تفي بديونو وتزيد، أو  -2
 ( .27مساوية ليا فال يسمي مفمسا، وال تسري عميو أحكام اإلفالس )

أن تكون أموال المدين ال تفي بالديون الحالة، أما إذا كانت تفي بالديون الحالة وال  -3
 ( .28تفي بالمؤجمة فال يعتبر مفمس)

 املطلب الثانً: التكٍٍف الفقهً الجراء التضىٌة الىقائٍة

 دين إلى جماعة دائنيو، ويطمب رضاىم وموافقتيم عمىبما أن الخطة يقدميا الم
الصمح" " مضمونيا، ويتوصل بيا إلى رفع النزاع بين المدين والدائنين، فيو بمثابة

 :الفقياء المعروف فقيًا، ويتضح ىذا بالرجوع إلى تعريف الصمح في اصطالح

عن حق أو  انتقالوعند المالكية:  7فعند الحنفية: عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي
وقوعو( إشارة إلى جواز  وفي التعبير بـ)خوف 8دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعو

 .الوقوع الصمح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل، ولكنيا محتممة

 .9وعند الشافعية: العقد الذي تنقطع بو خصومة المتخاصمين 
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 .10ين المختمفينوعند الحنابمة: الصمح معاقدة يتوصل بيا إلى اإلصالح ب

وجماعة  وبالنظر في حقيقة إجراء التسوية الوقائية نجد أنيا تتضمن عقدًا بين الدائن
ديون( بالتراضي، ) الدائنين لرفع نزاع واقع بينيما أو يخشى وقوعو في خصومة مالية

 .ينتج عنو قطع الخصومة بينيما

األموال،  صمين فيويندرج ىذا الصمح في نظر الفقياء تحت نوع الصمح بين المتخا
 -الجممة  في –وىو أحد أنواع الصمح، وىو جائز ، 11وىو صمح عن إقرار في دين

ن كان ثمة اختالف بينيم في بعض صوره وحاالتو  . 12باتفاق الفقياء، وا 

دائنيو،  والمصالح المباشر لعقد الصمح في إجراء التسوية الوقائية ىو المدين مع
ىو خطة  : لديون، والمصالح عميو، أو المصالح بووالمصالح عنو المتنازع فيو ىو ا

 .التسوية الوقائية

 ويرى جميور الفقياء أن عقد الصمح ليس عقدًا مستقاًل قائمًا بذاتو في شروطو
العقود  وأحكامو، بل ىو متفرع عن غيره في ذلك، بمعنى: أنو تسري عميو أحكام أقرب

الذي اعتبر  ى الصمح أحكام العقدإليو شبيًا بحسب مضمونو، وثمرة ذلك: أن تجري عم
في الصمح أن  قال الزيمعي: وىذا ألن األصل 13بو وتراعى فيو شروطو ومتطمباتو

 .14دون الصورة يحمل عمى أشبو العقود لو، فتجري عميو أحكامو؛ ألن العبرة لممعاني

ألقرب  وعميو فإن عمى المدين في إجراء التسوية الوقائية أن يراعي الشروط الفقيية
خال مشروع  العقود لخطتو المقترحة، ولكل خطة يقدميا المدين أحواليا وشروطيا، وقد

إلعطائو المساحة  النظام عن تحديد شكل التسوية ومضمونيا، وتركيا مفتوحة لممدين
الكاممة في اختيار األنسب لو، وإلعطاء مرونة لألطراف لالتفاق عمى مضامينيا، وربما 

إعادة جدولة الديون، أو شطب  لمنظام مقترحات لمتسوية مثلالمستقبمية  تتضمن الالئحة
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أو االتفاق عمى االندماج أو ، 15المدين بعضيا أو تحويل الديون إلى حصص ممكية في
 .االستحواذ

تراعى فييا  وىذه المضامين التي يمكن أن يكون عمييا الصمح بين األطراف يجب أن
أو تعجياًل،  ما المتعمقة بالديون تأجيالً الشروط واألحكام الفقيية الخاصة فييا، ال سي

الربا أو الغرر  زيادة أو نقصًا، إبراء أو إسقاطًا، حتى ال تكون نتيجة الصمح وقوع في
ما حل حرامًا أو  أو الجيالة أو غيرىا من المحاذير، و)الصمح جائز بين المسممين إال

 .16 (حرم حالالً 

النظر  ىذا اإلجراء وتكييفو الفقيي، ويبقىىذا ىو النظر األول فيما يتعمق بأصل حكم 
إعطاء المفمس  فيما تضمنتو بعض مواد ىذا المشروع من مسائل مشكمة أىميا مسألة
غل يده، وىو  الحق في طمب فتح ىذا اإلجراء مع السماح لو بإدارة نشاطو وعدم
عالج لذلك، ولم ي مخالف لممتقرر فقيًا من وجوب الحجر عميو وغل يده بطمب الدائنين

اإلجراء، وأما بالنسبة  مشروع النظام ىنا ما لو طمب الدائنون الحجر عميو بعد فتح
وفقًا لشروط معينة كما في  لعرض خطة التسوية عمى جماعة الدائنين والتصويت عمييا

في مدة ال تزيد عن أربعين  ( من مشروع النظام، فإنيا تكون بعد فتح اإلجراء34)م 
االستمرار في إدارة نشاطو قبل  بمجرد فتح اإلجراء يحق لويومًا، فالمدين المفمس 

وبيذا يظير أن المفمس ىنا لو  التصويت عمى الخطة ومصادقة المحكمة عمييا،
 :حالتان

الحال  الحال األولى: بعد فتح اإلجراء وقبل التصويت والتصديق عمى الخطة ففي ىذا
وال يجوز  طمب الدائنون غل يده،ال يجوز شرعًا لممدين االستمرار بإدارة أموالو إذا 

لممحكمة إجبارىم عمى ذلك، وال يصح أن يتضمن النظام ىذا األمر؛ ألن العقود مبناىا 
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حيث تضمن  عمى الرضى بين المتعاقدين، وىذا منتف في إجراء التسوية الوقائية،
 .استمرار المدين بإدارة نشاطو

عمييا من  يت عمى الخطة والمصادقةالحال الثانية: أن تكون إدارتو ألموالو بعد التصو 
جماعة الدائنين، زال  ( من مشروع النظام، فإنو إذا وافق عمييا37المحكمة وفقًا لممادة )

أسقطوا حقيم بالحجر، ورضوا  اإلشكال؛ ألن الحجر عمى المدين المفمس حق ليم، وقد
ذا لم يرض أغمبيم ب بإدارتو لخطة التسوية المتضمنة إلدارتو النشاط، خطة التسوية وا 

دارة المدين ليا لم تصادق عمييا المحكمة وبيذا التصرف نعالج مشكمة استمرار ، 17وا 
لما جنح إليو مشروع النظام من السماح لو  تصرف المدين المفمس بإدارة نشاطو، خالفاً 

 بذلك بافتتاح اإلجراء ولو كان مفمسا

 املبحث الثانً: افالس الشركات يف مشروع النظام

 االول: الشركات النظامٍة يف مشروع نظام االفالساملطلب 

ذلك  لم يخصص مشروع نظام اإلفالس فصاًل خاصًا بإفالس الشركات كما لم يفعل
االعتبارية لمشركة،  نظام الشركات، ولم يبين فييما صراحة أثر اإلفالس عمى الشخصية

ة في )فصل( مستقل، التابع وأثره عمى الدائنين والمساىمين والمتعاممين معيا والشركات
ن كان تطرق لبعض ىذه القضايا في مواد متفرقة، لكن كان األولى في نظر الباحث  وا 

المشروع إلى األنظمة ذات العالقة من  أن يعالجيا في فصل مستقل، وكثيرًا ما يحيل
وقد أحال تفاصيل كثيرة من أحكام ( 127)م غير التصريح بنظام الشركات كما في

( لمجية المختصة إصدار الموائح 238في )م  ئحة، فنجد أنو أتاحالشركات إلى الال
لمكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتيا، بما يتناسب مع  الالزمة لتنظيم إجراءات اإلفالس

( الكيان المنظم بأنو: كيان خاص مرخص 1المشروع )م  طبيعة ىذه الكيانات، وعرف



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

  
4474 

شراف أو يدير مرفقًا عامًا،  لو في ممارسة نشاط مالي ويخضع نشاطو لتنظيم ورقابة وا 
 .لما ورد في المادة الثانية من النظام الجية المختصة وفقاً 

( الكيانات المنظمة التي تنطبق عمييا أحكام ىذا النظام: الشركات 2وحددت )م 
االستثمارية،  وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة، والشركات المصرفية

االئتماني، وشركات  لمقاصة والحفظ المالية، وشركات التصنيفوشركات التسوية وا
والغاز، وشركات التنقيب  المعمومات والسجالت االئتمانية، وشركات المياه والكيرباء

تنص عميو الالئحة، ونصت ذات  عن مصادر الطاقة والمعادن، وأي كيان أو نوع آخر
ات اإلفالس لمكيان المنظم أو إجراء المادة عمى أنو ال يجوز قيد طمب افتتاح أي من

 .الجية المختصة اإليداع القضائي إال بعد موافقة مكتوبة من

نشاط  ( الجية المختصة بأنيا: )الجية المختصة بتنظيم1وعرف مشروع النظام)م
المالية،  الكيان المنظم والرقابة واإلشراف عميو(، ويمكن التمثيل ليا بييئة السوق

 .ومؤسسة النقد العربي

الئحة  ومما سبق يتضح أن مشروع النظام سمح لييئة السوق المالية مثاًل أن تصدر
النقد العربي  مستقمة لتنظيم إجراء إفالس الشركات المساىمة المدرجة، وسمح لمؤسسة

 .أن تصدر الئحة تنظم فييا إفالس البنوك، وىكذا

عمى كل  قاً ومع ىذا فإن واضعي المشروع قصدوا أن يكون المشروع صالحًا ومنطب
ورد فييا ذكر  الكيانات بما فييا الشركات التجارية من خالل جممة متعددة من المواد،

 :الشركة والشركات صراحة أو ضمنًا، ومن تمك المواضع

صفة  ( بأنو: " شخص ذو1الموضع األول: سبق أن مشروع النظام عرف المدين )م
واضعوه  يل والتقعيد المبدئي يريدطبيعية أو اعتبارية ثبت في ذمتو دين"، وبيذا التأص



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

  
4472 

وأن كل مدين ذو  لفت نظر ذوي الشأن أن مشروع النظام ال يختص باألفراد الطبيعيين،
والمؤسسات والشركات  صفة اعتبارية ينطبق عميو النظام كذلك، فيدخل فيو الفرد

كات مشروع النظام، وعميو فإن الشر  والبنوك ونحوىا، فكميا اآلن داخمة صراحة في مواد
السابقة كإجراء التسوية الوقائية أو إعادة  المساىمة يمكن إخضاعيا ألحد اإلجراءات
جراء التصفية في  التنظيم المالي في حال االضطراب المالي أو التعثر أو اإلفالس، وا 

جراء التصفية  .اإلدارية في اإلفالس التعثر أو اإلفالس، وا 

مختمفة، كميا  ام حددت ثماني شركات( من مشروع النظ2الموضع الثاني: سبق أن )م 
  الحقاً  خاضعة ألحكام ىذا النظام، باإلضافة إلى ما تنص عميو الالئحة

 :عمى ( عمى أنو تسري أحكام ىذا النظام3الموضع الثالث: نص مشروع النظام )م 

 الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي يمارس أعمااًل تجارية أو مينية أو . أ
 .الدولةأعمااًل تيدف إلى تحقيق الربح في 

األخرى  الشركات التجارية والمينية والمدنية والكيانات المنظمة والكيانات . ب
 .الدولةاليادفة إلى تحقيق الربح، المسجمة في 

الذي  المستثمر غير السعودي سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية، . ت
أعمااًل تيدف إلى  مااًل تجارية أو مينية أويممك أصواًل في المممكة أو يزاول أع

، وال يخضع إلجراءات الدولة تحقيق الربح، من خالل منشأة مرخص ليا في
 .الدولةفي  النظام سوى أصول المستثمر الموجودة

آخر إال  ال تصفى أي شركة بموجب نظام. 1( عمى أنو: )8الموضع الرابع: تنص )م 
. 2ديونيا،  عمييا، وكانت أصوليا تكفي لسداد جميعإذا كانت شروط النظام ال تنطبق 
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بالمخالفة لحكم  يعد المالك المصوتين بالموافقة عمى حل الشركة وتصفيتيا اختيارياً 
 (.المتبقية ( من ىذه المادة مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة1الفقرة )

نظام  بموجبويستفاد من ىذه المادة بمفيوم المخالفة أنو يمكن أن تصفى أي شركة 
والثاني: أال  آخر غير ىذا النظام بشرطين: األول: شروط ىذا النظام ال تنطبق عمييا،

 .تكون مفمسة، فإن كانت مفمسة فال يجوز تصفيتيا إال وفق ىذا النظام

 ( عمى أنو: تقضي المحكمة في187و 173و 128الموضع الخامس: تنص )م 
 .شخصًا ذو صفة اعتباريةحكميا بإنياء اإلجراء بحل المدين إذا كان 

التصفية،  ويستفاد من ىذا النص أن شركة المساىمة أو التضامن بعد انتياء إجراء
 .تقضي المحكمة بحل الشخصية االعتبارية لمشركة

 املطلب الثانً: اثر افالس الشركة على مضؤولٍة الشركاء

ديون الشركة  عن في البداية البد أن نعمم أن الشركات تتنوع من حيث مسؤولية الشركاء
 :عمى النحو التالي، وفقًا لنظام الشركات الجديد

تصل  شركات يسأل فييا جميع الشركاء بال استثناء مسؤولية تضامنية مطمقة .1
 إذى أمواليم الخاصة عند إفالس الشركة، ويتمثل ىذا النوع في شركة

 18التضامن

الشركة  إفالسشركات ذات مسؤولية محدودة: بمعنى أنو ال يسأل الشريك عند  .2
أموالو  إال في حدود ما ساىم بو وما يممكو من أسيم في الشركة، وال يتعداه إلى

الخاصة، ويتمثل ىذا النوع في الشركة المساىمة، والشركة ذات المسؤولية 
 .19القابضة المحدودة، والشركة
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مسؤولية  شركة تجمع بين فريقين من النذعين السابقين، فبعض الشركاء يسألون .3
 نية مطمقة تصل إلى أمواليم الخاصة عند اإلفالس، وبعضيم يسألتضام

 مسؤولية محدودة وال تتعداىا إلى أمواليم الخاصة، ويشمل ىذا النوع شركة
 .20التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسيم

 شركة ليست ذات مسؤولية محدودة، وليست شركة تضامنية، أي ال يسأل .4
لية تضامنية، وىي شركة المحاصة، وذلك فييا الشركاء عند إفالسيا مسؤو 

 لطبيعتيا
الخفية المستترة عن اآلخرين؛ ولعدم تمتعيا بشخصية اعتبارية؛ ولعدم 

إلجراءات الشير واإلفالس، وال تقيد في السجل التجاري؛ وألنو ليس  خضوعيا
نما تنحصر آثارىا عمى الشركاء فييا، وتوزع األرباح  ليذا رأس مال وال أسيم، وا 

بينيم حسب االتفاق في العقد، وليس لمغير حق الرجوع إال عمى  سائر فيماوالخ
ذا أفمس الشريك جاز شير  الشريك الذي تعامل معو دون باقي الشركاء، وا 

إفالسو إلى غيره، لكن إذا صدر من الشركاء عمل  إفالسو وحده دون أن يمتد
تضامن  جاز اعتبارىا بالنسبة إليو شركة يكشف لمغير عن وجود الشركة

 .21واقعية

ناحية  ىذا التنويع لمشركات مبني عمى مدى مسؤولية الشركاء، إنما تبدو أىميتو من
 .الدائنين فقط

واتفق مع  وبالرجوع إلى مشروع نظام اإلفالس نجد أنو راعى ىذا التنوع في الشركاء،
أنو: النظام عمى  ( ينص مشروع127نظام الشركات في ذلك، ولم يختمفا فيو، ففي )م 

الشركاء وفقًا ألحكام األنظمة  )يراعي األمين عند تصفية أصول التفميسة حدود مسؤولية
يؤكد ذلك في الفقرة الثانية من نفس  العالقة(، ويممح بذلك إلى نظام الشركات، ثم ذات
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مسؤولين عن زيادة أصول التفميسة لتسوية  المادة فيقول: )يكون الشركاء المتضامنون
لموفاء بديون المدين في اإلجراء، ويطمب األمين  ال تحقق عدم كفايتياالمطالبات في ح

السداد عن المدين في موعد محدد ويضاف ما يدفعون  منيم ــ بموجب طمب رسمي ــ
 (.التفميسة من أموال إلى أصول

التصفية فإن  وتطبيقًا ليذا النص، فمو افترض إفالس شركة تضامن، وخضعت إلجراء
وسداد الديون  مطالبة الشركاء المتضامنين بزيادة أصول التفميسةعمى أمين التصفية 

لمشركة بسبب  من أمواليم الخاصة، بل ويجب إخضاعيم إلجراء التصفية تبعاً 
مسؤوليتيم التضامنية ولو افترض إفالس شركة مساىمة أو ذات مسؤولية محدودة أو 

اه إلى أن مسؤولية وخضعت إلجراء التصفية فإن عمى أمين التصفية االنتب قابضة،
 فييا محدودة، وبالتالي فال يحق لو مطالبتيم بزيادة أصول التفميسة وسداد ديون الشركاء
 .الشركة

وقد صدر  وىذا يجر إلى حكم تحديد مسؤولية الشركة برأس ماليا من الناحية الفقيية،
ممكة في الم في دورة مؤتمره السابع بجدة( 1/7) 63قرار مجمع الفقو اإلسالمي رقم 

المساىمة  تحديد مسؤولية الشركة  -12العربية السعودية بجواز ذلك ونصو: )
برأس ماليا؛  المحدودة: ال مانع شرعًا من إنشاء شركة مساىمة ذات مسؤولية محدودة

عمن يتعامل مع  ألن ذلك معموم لممتعاممين مع الشركة وبحصول العمم ينتفي الغرر
المساىمين غير محدودة  تكون مسؤولية بعضالشركة، كما ال مانع شرعًا من أن 

الشركات التي فييا شركاء  بالنسبة لمدائنين بدون مقابل لقاء ىذا االلتزام، وىذي
ن كان صادرًا في شأن شركة  متضامنون، وشركاء محدودو المسؤولية(، وىذا القرار وا 

فيي إنما المسؤولية المحدودة من باب أولى،  المساىمة فإنو ينسحب عمى الشركة ذات
المال المقدم من الشريك، وكالىما يشتركان في  سميت بذلك لتحديد مسؤوليتيا برأس
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قد وقع فييا خالف بين  -تحديد المسؤولية - ىذه الخاصية، وىذه المسألة
انتيى إليو قرار مجمع الفقو اإلسالمي، وىو  لكن األمر استقر عمى ما، 22المعاصرين

الشركات حيث ال يمكن وال يتصور تضمين  المالسائد المتعارف عميو اآلن في ع
المساىمة ما زاد عمى حصصيم في رأس مال  الشركاء أو المساىمين في شركة

 .الشركة

اإلفالس،  وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد المسؤولية ليس عمى إطالقيا في جميع أنواع
نما المقصود في حال اإلفالس الحقيقي أي إذا لم تتعد إدارة الشركة أ تفرط بالمفيوم  ووا 

المسؤولية عمى الشركاء في  الفقيي، أما في حالة اإلفالس التقصيري أو االحتيالي، فإن
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون تضامنية ال محدودة، باعتبارىم فرطوا أو قصروا 

 .في إدارتيا

ولية المسؤ  وبيا البيان يجاب عمى من منع فكرة تحديد المسؤولية في الشركات ذات
المديرين التنفيذيين  المحدودة بحجة الظمم، أو لدفع التالعب الصادر حاليًا من بعض

 :وأعضاء مجمس اإلدارة، وقد عولج نظامًا بطريقين

مساىمة  األول: وجوب نشر عقد تأسيس الشركة يشمل ذلك بيان تحديد غرضيا ونوعيا
 ما ليس صحيحًا، فإن أو ذات مسؤولية محدودة، فإذا ثبت أن في البيانات المسجمة

( من 64( و)55المؤسسين يتحممون المسؤولية بالتضامن كما تنص عمى ذلك المادة)
 نظام

الشركات، ولعل من أسباب ىذا النشر ليدخل المتعاقد معيا عمى عمم وبإرادتو ورضاه، 
ال  .فال يدخل وا 
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 إساءةالثاني: أنو في حال ثبوت تقصيرىم في إدارة الشركة أو تالعبيم فييا أو 
 تدبير شؤونيا أو مخالفتيم لما اتفق عميو في عقدىا ثم وقعت بسبب ذلك في
 اإلفالس، فإن المسؤولية تكون تضامنية ال محدودة كما نصت عمى ذلك المادة

 ية الشرعية في تحميل الشريكؤ من نظام الشركات، وىا ما يتفق مع الر ( 76)
ذرط أو تعذذدى، وتالعذذبيم فذذي الوكيل أو األجير المسذذؤولية المطمقذذة إذا فذ

 اإلدارة
ساءة تدبيرىا يعتبر نوع تفريط أو تعدي، وىو ما يسمى باإلفالس التقصيري في حال  وا 

 .التقصير، واالحتيالي في حال التعدي، واهلل أعمم

بسوء  وقد نص مشروع نظام اإلفالس في أكثر من موقع أنو إذا تصرف مقدم الطمب
المجرمة في  إساءة استغالل لإلجراء أو ارتكب أيًا من األفعالنية أو انطوى طمبو عمى 

 59و 17)موفقا  الفصل الثالث عشر من النظام، فإن طمبو لفتح اإلجراء يكون مرفوضاً 
الفصل الثالث عشر: إساءة  ومن األفعال المجرمة في( 178و 172و 155و 102و

صالحياتو، أو اختالس، استعمال  التصرف في أصول التفميسة أو احتجازىا أو إساءة
المدين بقصد االحتيال عمى دائنيو،  أو إخفاء أي من أصول التفميسة، وممارسة نشاط
إمكانية تجنب التصفية، واستخدام  واالستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفذاء

افتتاح إجراء التصفية، وترتب عمى ذلك  لتفادي أو تأخير أساليب تنطوي عمى استيتار
بيع السمع بأقل من سعر السوق لمحصول عمى  حقوق الدائنين، بما في ذلك ضرر عمى

برام صفقات مع الغير دون مقابل أو بمقابل غير عادل، دون نفع  سيولة نقدية، وا 
من الدائنين بما أدى إلى اإلضرار بدائنين آخرين،  ألصول التفميسة، وسداد ديون أي

ساءة استغالل أي من  .وأي أفعال أخرى تحددىا الالئحةإجراءات اإلفالس،  وا 
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باسترداد أي  وأتاح مشروع النظام معاقبة المدين المرتكب ألي من المخالفات السابقة
أضرت بحقوق  أصول لو وأي حقوق مرتبطة بيذا، والتعويض عمى مخالفاتو التي

 (216)مالدائنين 

 خصائص اإلفالس

م اإلفالس؛ ألنو فال يخضع غير التجارلنظا :اإلفالس نظام خاص بالتجار .1
البيئة التجارية، ويمكن إرجاع سبب عدم  أصاًل تجاري، وجد لعالج مشكالت

إلى أحكام اإلفالس، إال أن عدم وفاء غير التاجر بديونو  خضوع غير التجار
ال يؤثر  مواعيد استحقاقيا قد يضر بالمصالح الخاصة لدائنو فقط، مما في

يمس كثيرا المصمحة  وبالتالي البالضرورة في الوضع االقتصادي العام، 
الوفاء بديونو التجارية في مواعيد  أما توقف أحد التجار عن. 23العامة

بمجتمع التجار قد تصيبيم بضرر بميغ، ومن ثم  استحقاقيا فإنو يمثل أزمة
الذين يعممون  ويستثنى من ذلك القضاة والموظفون. 24المصمحة العامة تمس

نمافي التجارة؛ إذ ال يعدون تجار   .يخضعون إلى نظام اإلفالس ًا، وا 

المدين ال يكون إال بحكم  ذلك أن شير إفالس التاجر :اإلفالس إجراء قضائي .2
عن دفع الديون قبل صدور ىذا الحكم أي اثر  قضائي، وال يترتب عمى التوقف

بحكم،  وعميو فال تنشأ حالة اإلفالس إال 25القانون عمى غير ذلك ما لم ينص
ومن ثُميعد اإلفالس إجراء  ت التفميسة لرقابة محكمة البداية،كما تخضع إجراءا

يعد اإلفالس إجراء من إجراءات الحجز  قضائيًا بالمعنى الفني الدقيق، كما
 إال أن الحجز ىنا ال يقع عمى أموال محددة دون غيرىا من عمى أموال المدين،

حكم صدور  أموال المفمس، بل يقع عمى جميع أموالو التي يممكيا عند
ضافة إلى ذلك يعد حكم اإلفالس  26اإلفالس، أو في أثناء سير التفميسة وا 
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 معا، إذ إنو يقرر أو يكشف حالة وقوف التاجر عن دفع كاشفًا ومنشئًا في آن
صدور الحكم نفسو،  الديون التجارية المستحقة، وىي الحالة التي يستند إلييا

حالة جديدة تتمثل بالتصفية ينشئ  كما أن حكم اإلفالس بتقريره ليذه الحالة
 وحرمانو من حقوقو، ووقف الدعاوى واإلجراءات الجماعية وغل يد المدين،

 .27االنفرادية

جماعة الدائنين والذين  حيث ال يوجد إال بوجوداإلفالس إجراء جماعي،  .3
المصير، فيذه الجماعة يجب أن تتمتع  تربطيم عالقة اتحاد المصالح ووحدة

 ورة جماعية قانونية، لتحقيق اليدف تحت مظمة القانون،بص بالحماية والتحرك
 28المفمس في فترة الريبة وقد وفر ليم المشرع آلية التحرك في الطعن بتصرفات

 .29التصرفات وأجاز بعضيا اآلخر بأن أوجب بطالن بعض

فقط في مصالح الدائنين  ذلك أن اإلفالس ال يؤثر :اإلفالس ذو طابع عقابي .4
بالمصمحة العامة، لما يؤدي إليو من خمل  أن يضر الخاصة، بل من شأنو

 التجار يصيب مجتمع

 اإلفالس أنىاع
 :ُيقسم اإلفالس في القانون التجارّي العراقي إلى األنواع التالية

 البسيط اإلفالس
 االقتصادّية بالحالة يرتبط الذي العراقي التجاري   القانون في اإلفالس حاالت من ىو

 تتعمق التي وخصوصاً  سمبيًا، تأثيراً  عميو تؤثر التي العوامل من مجموعةٍ  بسبب لمتاجر؛
 الكساد العوامل: ىذه عمى األمثمة ومن فيو، يوجد الذي السوق في االقتصاديّ  بالوضع

 عن فينتج بيعيا، عمى التاجر قدرة وعدم السمع، اكمتر  إلى يؤدي والذي االقتصادّي،

https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/Pages/default.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/Pages/default.aspx
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 إعالن عمى فيرغم لمدائنين، بديونو الوفاء عمى قدرتو وعدم أرباحو، نسبة في قمةٌ  ذلك
 . عميو المترتّبة الديون سداد أجل من وممتمكاتو حساباتو، وتصفية إفالسو،

 
 التقصيري اإلفالس

 التي األخطاء من مجموعةٍ  عن ينتجُ  الذي العراقي التجاري القانون في إلفالس  ا ىو 
 حساب عمى والعائميّ  الشخصّي، اإلنفاق معدالت في الزيادة مثل: التجار، يرتكبيا

 بورصة في بحوزتوِ  التي المدينة المالية المبالغ يستخدم أن أو األخرى، االلتزامات
 بسبب أصحابو؛ إلى ةالماليّ  المبالغ ىذه ِبردّ  تقصيره بالتالي الّسندات، شراء أو األسيم،
 قانونية ُجنحة بأنو قانونّياً  التصرف ىذا ويصّنف الّسندات، أو البورصة، في خسارتو
 . العراقي التجاري القانون في اإلفالس لمعقوبة طبقا القانون عمييا يعاقب

 االحتيالي اإلفالس
 بإخفاء التاجر فيقوم الُتجار، بعض عميو يعتمد والذي اإلفالس، أنواع أخطر من ىو

 األموال ىذه تكون وعادةً  فييا، استثماراتو توجد التي الدولة خارج بيا اليرب أو أموالو،
 تعمل الحال ىذه وفي والمنشآت، األفراد من لمجموعة عميو مترتّبةً  وديوناً  التزاماٍت،
 التاجر في خاصة أصول أو ممتمكات، أي عن البحث في والقضائّية القانونّية، الجياتُ 

 مالحقة تتم منيا أي وجود عدم حال وفي ألصحابيا، الحقوق وردّ  بيعيا، أجل من
 .جنائّية محاكمةً  وُيحاكم احتيالّيًا، مفمساً  واعتباره قضائّيًا، التاجر
 اخلامتة

 لمشروع وفقيية نظامية واحكام خصائص من ماحواه خالصة نذكر البحث خاتمة ففي
 : االتية االستنتاجات ببعض مذيمة االفالس، نظام
تسيم  يتيح مشروع النظام ــ حسب كالم واضعيو ــ عددًا من اإلجراءات التذي .1

اإلخالل  في تصحيح أوضاع المدين واالستمرار في ممارسة أعمالو دون
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التسوية الوقائية  بحقوق دائنيو وغيرىم من أصحاب المصالح، وىما إجراءي
عادة التنظيم المالي  .وا 

الحالي  نظام اإلفالس الجديد إلى أىداف أىميا: معالجة القصورييدف مشروع  .2
االقتصادية  روعاتة المعمول بيا، وتشجيع النشاطات والمشاألنظم يف

التكمفة المرتبطة  نواالستثمارية من خالل إيجاد نظام إفالس ذو كفاءة يقمل م
عادة الييكمة  .بإجراءات اإلفالس وا 

حالو، وىي  بالمدين بحس علمعالجة وضتضمن مشروع النظام سبعة إجراءات  .3
جراء إعادة التنظيم الم جراء  الي،إجراء التسوية الوقائية، وا  جراء التصفية، وا  وا 

ج ةالتسوية الوقائي إعادة التنظيم المالي لصغار  راءلصغار المدينين، وا 
ج جراء التصفية اإلدارية ارغفية لصالتص راءالمدينين، وا   .المدينين، وا 

اعتبارية ثبت  ة أوالنظام المدين بأنو: " شخص ذو صفة طبيعيعرف مشروع  .4
 .في ذمتو دين،" وىو قريب مع بعض التعاريف الفقيية

 أصولو،( وىذا عس: بأنو: )مدين استغرقت ديونو جميعرف مشروع النظام المفم .5
اإلفالس بمبدأ االستغراق  ونعريف متناسق مع تعريف الفقياء الذين ينوطالت

 .الشروط والتعبيرات ضخالف بينيم في بعواإلحاطة عمى 
بو في  بم المتعثر بأنو: )مدين توقف عن سداد دين مطالعرف مشروع النظا .6

الفقو، وأفرزه  بو في كتود لموعد استحقاقو،( وىو مصطمح حادث، ال وج
المالية، حيث توقف  ةسسات والشركات والبنوك بعد األزمالوضع الجديد لممؤ 

بسبب عدم توفر السيولة  ددةيا في مواعيدىا المحبعض منيا عن سداد ديون
 .لسداد التزاماتيا

 وفقط عمى من نقصت سيولتو، ولم تستغرق ديون الغالب إطالق المتعثر .7
وبين  وألنو مايز بين -فيما يبدو-أصولو، وىذا الذي قصده مشروع النظام 
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تزيده وضوحًا  ةالمفمس بحد لكل منيما؛ لكن تعريف المتعثر ينقصو جممة ميم
حقاقو، تفي موعد اس و)مدين توقف عن سداد دين مطالذب بلو أضيفت فيقال: 

المدين المتوقف عن السداد بسبب  رجبسبب نقص السيولة،( وىو قيد ليخ
 افالسو.

تيسير  عرف مشروع النظام إجراء التسوية الوقائية بأنو: إجراء ييدف إلى .8
 .النظام نكام الفصل الثالث مدائنيو وفق أحتوصل المدين إلى تسوية مع 

 نيعاني المدين م رجح أنجراء التسوية الوقائية إذا كان من الميفتتح إ .9
حمول  دابات مالية أو اقتصادية يخشى معيا توقفو عن سداد ديونو عناضطر 

 .أجل سدادىا، أو إذا كان متعثرًا، أو إذا كان مفمساً 
الدائنين،  دين دونطوعي لمملتسوية الوقائية أنو حق من أىم خصائص إجراء ا .10

مفمسًا، ويحق لو  انارة أموالو ولو كن إدتغل فيو يد المدين، ، وال يعزل عوال 
 إدارة أموالو والوفاء بالتزاماتو التعاقدية

 :الهوامش
                                                           

 .166-165ابن منظور، لسان المسان، تيذيب لسان العرب، حرف السين، فصل الفاء، ص  1
 .238ابن رشد، بداية المجتيد ونياية المقتصد، ص  2
 .290، ص2أبو جيب، القاموس الفقيي، ط  3
 .2، ص1سويدان، االفالس والصمح الواقي، ج  4
 .1966لسنة  12( من قانون التجارة االردني رقم 316المادة )  5
 .13سويدان، االفالس والصمح الواقي، المصدر السابق، ص  6
 (4/228الفتاوى اليندية )  7
 .314شرح حدود ابن عرفو، ص  8
 (.27/323الموسوعة الفقيية الكويتية )  9

 (.4/193روضة الطالبين )  10
 .250، صالمطمع عمى ابواب الفقو  11



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

  
4483 

                                                                                                                                                      

(، 4/193(، روضة الطالبين )7/3(، التاج واالكميل لمختصر خميل )6/48بدائع الصنائع )  12
 (.6/470(، المحمى )5/3المغنى )

 (.5/31تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لمزيمعي )  13
 .9تقرير السياسات العامة في شأن مشروع نظام االفالس في المممكة العربية السعودية، ص  14
(، والبييقي في 2/327، )3594رواه أبو داود في سننو )كتاب االجارة( )باب الصمح(، رقم   15

(، من حديث ابي ىريرة رضي اهلل عنو مرفوعًا، ورواه في مسنده رقم 63-6/65السنن الكبرى )
( مختصرا بمفظ: )الصمح جائز بين المسممين(، وصححو ابن حيان في صحيحو 14/389( )8784)

(، وقال محققو شعيب االرنؤوط: )اسناده حسن( ورواه الترمذي في سننو 11/488)(، 5091رقم )
)باب االحكام( )باب ماذكر عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في الصمح بين الناس(، رقم 

( وقال الترمذي: )ىذا حديث حسن صحيح(، وابن ماجو: )كتاب االحكام( )باب 3/634(، )1352)
(، من حديث عوف بن عمرو 6/65( والبييقي في السنن الكبرى )2/788(، )2353الصمح( رقم )

 المزني رضي اهلل عنو.
، 1982عالء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت،   16
 .74ص
عمب بن عبد السالم بن عمي، البيجة في شرخ التحفة )شرح تحفة الحكام(، تحقيق: محمد   17

 .132ه، ص1418، 1عبدالقادر شاىين، دار الكتب العممية، بيروت، ط
 ( ومابعدىا.17ينظر: الباب الثاني من نظام الشركات )م  18
 الباب الخامس والسادس والسابع من نظام الشركات.  19
 ( ومابعدىا.38الباب الثالث من نظام الشركت )م  20
 ( ومابعدىا.43الباب الرابع من نظام الشركات )م  21
ينظر الخالف في ىذه المسالة: خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سعود الشثري   22
الفقو ، مسؤولية الشركاء في الشركة المساىمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام و 100ص

(، وممن خالف في ىذه 2/239، الشركات د. الخياط )214االسالمي، عبد المحسن الزكري، ص
( 14المسألة الدكتور حسين كامل فيمي في مداخمتو في مؤتمر مجمع الفقو االسالمي بدورتو )

(، وقال: ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر فاسدة، ورفض فكرة تحديد 2/635( )14ع)
(، وقال: انيا في غاية 2/661ولية منعًا لمظمم، ورد عميو الشيخ القره داغي في نفس الدوره )المسؤ 

االىمية في ىذا الوقت، وقد اشتممت من المصالح ما ادى الى تطوير الشركات، وفتحت االفاق لمناس 
ركات، في الدخول فييا، بينما لو كانت المسؤولية غير محدودة لم يمكن ان يدخل في مثل ىذه الش
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وتظل ىذه الشركات غير مطورة خوفًا من ان تقع مشكمة، وقال: الينبغي بعد أن اعترفنا بالشخصية 
 المعنوية، والمسؤولية المحدودة ان نعود وننقضيا مرة اخرى ببساطة.

 .6، ص1المصري، القانون التجاري، االفالس، ط  23
بشأن تصفية االوضاع الناشئة عن  88لسنة  42تنص المذكرة االيضاحية لممرسوم بقانون رقم   24

معامالت االسيم باألجل والصادر بالكويت "ان توقف بعض المتعاممين في سوق االوراق المالية عن 
مين في الوفاء بالتزاماتيم وما واكب ذلك من تشابك المعامالت والمطالبات بين عدد كبير من المتعام

تمك السوق سببا في تفجير االزمة االقتصادية التي عرفت بأزمة سوق االوراق المالية ونظرًا لما 
 عكستو تمك االزمة من آثار خطيرة عمى االقتصاد القومي والنشاط التجاري في الكويت.

 .1980لسنة  61( من قانون التجارة الكويتي 556تنص المادة )  25
 .11ق، صالمصري، المصدر الساب  26
 .35اليياجنة، آثار حكم شير االفالس عمى جماعة ادائنين، ص  27
وىي الفترة الواقعة بعد حادثة التوقف عن الدفع وصدور الحكم بشير افالسو. انظر العكيمي،   28

النظام القانوني لتصرفات المفمس خالل فترة الريبة، مجمة الحقوق السنة السادسة، العدد الرابع، 
 .35الكويت، ص

 من قانون التجارة الكويتي. 584انظر المادة   29
 

 املصادر:
، دار صادر، بيروت، 1ابن منظور، جمال الدين محمد، لسان العرب، تيذيب لسان العرب، ط .1

1990. 
 .1994، مطبعة الشباب، عمان، 1سويدان، مفيدة، االفالس والصمح الواقي، ج .2
ه(، سنن ابن ماجة، تحقيق: 275الحافظ ابي عبداهلل محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة )ت: .3

 محمد فؤد عبدالباقي، دار الفكر.
، 1982عالء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت،  .4

 .74ص
فة الحكام(، تحقيق: محمد عمي بن عبد السالم بن عمي، البيجة في شرخ التحفة )شرح تح .5

 .132ه، ص1418، 1عبدالقادر شاىين، دار الكتب العممية، بيروت، ط
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 . 1987، دار النشر الكبرىن القاىرة، 1المصري، حسني، القانون التجاري، االفالس، ط   .6
. 1993اليياجنة، سعيد، آثار حكم شير االفالس عمى جماعة ادائنين، مطبعة الشباب، عمان،  .7

 .35ص
مي، النظام القانوني لتصرفات المفمس خالل فترة الريبة، مجمة الحقوق السنة السادسة، العدد العكي .8

 .35الرابع، الكويت، ص
ابي بكر احمد بن الحسين بن عمي البييقي، السنن الكبرى، طبعة مجمس دائرة المعارف النظامية  .9

 ه.1344، 1الكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد، ط
 ه.1412، 3روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب االسالمي، طاالمام النووي،  .10
ه(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، 587عالء الدين الكاساني )ت: .11

 .1982بيروت، 
ه(، التاج واالكميل 897محمد بن يوسف بن ابي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي )ت .12

 ه.1416، 1ةن طلمختصر خميل، دار الكتب العممي
العالمة فخر الدين عثمان بن عمي الزيمعي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب  .13

 ، باالوفست.2االسالمي، ط
الموسوعة الفقيية الكويتية، صادر عن/ وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، الكويت، الطبعة )من  .14

 ه(. 1404-1427
 مشروع نظام االفالس في المممكة العربية السعودية. تقرير السياسات العامة في شأن .15
 .1966لسنة  12( من قانون التجارة االردني رقم 316المادة ) .16
 من قانون التجارة الكويتي. 584انظر المادة  .17
 .1980لسنة  61( من قانون التجارة الكويتي 556تنص المادة ) .18
 


