
 

 

 

 ون ـانـروع قــمش

 بإصدار قانون تنظيم 

 إعادة الهيكلة والصلح الواقى واإلفالس

 ـــــــــــــــ

  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

:  نصه، وقد أصدرناه ىقرر مجلس النواب القانون اآلت   

 )المادة األولى(

قى منله  وترلرع عللى شأن إعادة الهيكلة واإلفالس والصلل  اللوا ىعمل بأحكام القانون المرافق في   

، وذلك 1999لرنة  17 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم  10التاجر وفقاً للتعريف الوارد فى المادة 

 ة وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام فيما عدا شركات المحاص  
 )المادة الثانية(

كلام القلانون المرافلق  لالل  ال لة أشلهر يصدر وزير العدل اللوائ  والقرارات الالزملة لتطييلق أح 

 من تاريخ العمل به 

 )المادة الثالثة(

تررع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون اإل يات فى المواد المدنية والتجارية فيما  

 لم يرد بشأنه نص  اص فى القانون المرافق 
   )المادة الرابعة(

لغلى كلل حكلم ، كملا ي  1999لرنة  17لتجارة الصادر بالقانون رقم لغى الياب الخامس من قانون اي   

 يخالف أحكام القانون المرافق 
 )المادة الخامسة(

 نشره          )استيدال( من تاريخ  ال ين يوماً بعد مرور ي نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وي عمل به 

    
 من قوانينها  ي يصم هذا القانون بخاتم الدولة، وي نفذ كقانون
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 قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى واإلفالس

 الباب األول

 أحكام عامة

 الفصل األول

 التعريفات واالختصاص القضائى

 ـــــــــــــــ

 

 (1مادة )

 قصد بالعيارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:فى تطييق أحكام هذا القانون ي   

اإلدارة المنشأة بموجب هذا القانون دا ل كل محكمة اقتصادية لتلقى طليات إعادة الهيكلة  لفسا: إدارة اإل

 والصل  الواقى من اإلفالس وشهر اإلفالس ومياشرة إجراءات الوساطة  

 أحد قضاة إدارة اإلفالس يختص بفحص الطليات المعروضة على اإلدارة  قاضى اإللفسا: 

االبتدائية بالمحكمة االقتصادية المختصة بنظر الدعاوع والمنازعات الناشئة الدائرة  المحكمة المختصة 

 هذا القانون  أحكامعن تطييق 

التدابير الضرورية التى تتخذها المحكمة أو القاضى وفقاً ألحكام هذا القانون بهدف  التدابير التحفظية 

 إ فاء أمواله  أومنع المفلس من الهرب  أوحفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن 

( يقرب وجهات اإلفالسوسيلة ودية لتروية المنازعات التجارية عن طريق وسيط )قاضى  الوساطة 

 النظر بين األطراف المتنازعة بمناسية عالقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول المالئمة لها 

 طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفالسه  الصلح الواقى 

المرئول عن مياشرة إجراءات الصل  بين طالب الصل  الواقى من اإلفالس والدائنين  صلح أمين ال

 ومتابعتها 

 ن لمياشرة إجراءات الصل  الواقى من اإلفالس القاضى المعي   قاضى الصلح 

 ن لمراقية تنفيذ عقد الصل  الواقى من اإلفالس الشخص المعي   الرقيب 

 نه المحكمة إلدارتها للتفليرة الذع تعي  الممثل القانونى  :أمين التفليسة

 الشخص الذع ي ختار لمراقية أعمال التفليرة  المراقب 

 المعين لمياشرة إجراءات التفليرة  ىالقاض قاضى التفليسة 

ممثل التفليرة الذع يتم ا تياره من قيل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع  أمين اتحاد الدائنين 

 لديون المقيولة قائمة ا

 األشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول  يراء إدارة اإلفالس  الخبراء 

 دارع إلاإلجراءات التى تراعد التاجر على  روجه من مرحلة االضطراب المالى وا إعادة الهيكلة 

من  13ى المادة اللجنة المشكلة من بين الخيراء المقيدين بالجدول المنصوص عليه ف لجنة إعادة الهيكلة 

 هذا القانون إلعداد  طة إعادة الهيكلة 

ومتابعة تنفيذ  طة  عواإلدار ىالشخص المرئول عن معاونة التاجر على تقويم وضعه المال المعاون 

 إعادة الهيكلة، وذلك وفقاً ألحكام هذا القانون 

 (2مادة )

ئرتها موطن تجارع للمدين أو تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية التى يقع فى دا 

بنظر الدعاوع التى تنشأ عن تطييق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز  ةالمركز الرئيرى للشرك

  ارج مصر ا تصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز اإلدارة المحلى 

ها محل إقامته وإذا لم يكن للتاجر موطن تجارع كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرت 

 موطناً مختاراً للتاجر آ ر موطن مثيت بالرجل التجارع  د  ع  المعتادة، وي  
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ومع عدم اإل الل باالتفاقات الدولية النافذة فى مصر يجوز شهر إفالس التاجر الذع يكلون لله فلى  

حكملة مصر فلرع أو وكاللة وللو للم يصلدر حكلم بشلهر إفالسله فلى دوللة أجنييلة وفلى هلذه الحاللة تكلون الم

 المختصة بشهر اإلفالس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة 

 (3مادة )

 2008لرلنة  120من قانون المحلاكم االقتصلادية الصلادر بالقلانون رقلم  8استثناء من نص المادة  

عللى بمحكملة االسلتئناف  نشأ بكلل محكملة اقتصلادية إدارة ترلمى )إدارة اإلفلالس( وتشلكل برئاسلة قلا   ت  

رلمون )قضلاة اإلفلالس( تختلارهم جمعيتهلا من قضلاتها بدرجلة رئليس محكملة ي   األقل وعضوية عدد كاف  

 لحق بها عدد كاف  من  يراء إدارة اإلفالس واإلداريين والكتابيين العامة فى بداية كل عام قضائى، وي  

 (4مادة )

 تختص إدارة اإلفالس باآلتى: 

 يات إعادة الهيكلة والصل  الواقى من اإلفالس وشهر اإلفالس مياشرة إجراءات الوساطة فى طل –أ 

اسللتيفاء مرللتندات الطليللات التللى تخللتص بهللا محكمللة اإلفللالس وتحضلليرها وإعللداد مللذكرة بطليللات  –ب 

 الخصوم وأسانيدهم، وذلك  الل مدة ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب 

 (5مادة )

فلالس بعلد قيلدها بقللم كتلاب المحكملة المختصلة، ويقلوم بعلر  م الطليات إللى رئليس إدارة اإلقد  ت   

ى من ذللك  لالل  ال لين يوملاً ملن نته  الطليات على قضاة اإلفالس التخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن ي  

 تاريخ التقدم بالطلب  ولرئيس اإلدارة مد هذه المدة لمدة مما لة، وذلك لمرة واحدة على األكثر 

 (6مادة )

اإلفالس الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقلة بلإجراءات الوسلاطة ملا للم  ىعلى قاضيتعين  

 ها الزماً بمقتضى القانون أو ألغرا  إنفاذ التروية ؤيكن إفشا

 (7مادة )

شترط النعقاد جلرات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل  اص ييي  ي   

 له تروية النزاع 

اضللى اإلفللالس أن يجللرع الوسللاطة بالطريقللة التللى يراهللا مناسللية مللع مراعللاة طليللات ويجللوز لق 

األطراف وظروف الوساطة، وله فى ذلك االجتماع مع أطراف النزاع أو وكالئهم أو االنفلراد بكلل طلرف 

 لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تروية ملزم للطرفين  على حدة، واتخاذ ما يراه مناسياً 

 (8دة )ما

يجوز لقاضى اإلفالس االستعانة بمن يراه الزماً الستكمال إجراءات الوساطة بما فلى ذللك  يلراء  

 لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أع من طرفى النزاع برداد أمانة الخيير 

 (9مادة )

تفاصيل ن به يي  ر اتفاق تروية يوقع عليه كافة األطراف ي  حر  إذا تم التوصل إلى تروية النزاع ي   

االتفاق وما تم من إجراءات الوساطة، ويصدر قاضى اإلفالس قرارا باعتماد التروية وإنهاء الطلب ، 

 ويكون لهذا االتفاق قوة الرند التنفيذع 

 (10مادة )

المحكمللة  أمللاماإلفللالس الطلللب ويحللدد للله جلرللة  ىإذا لللم يللتم التوصللل إلللى الترللوية يللرف  قاضلل 

قد    ع قلم الكتاب الن ذوع الشأن، وذلك بصحيفة تود  ه بإعمالمختصة مكلفاً م 

 

 (11مادة )

 م الطلب أمام قاضى اإلفالس جلرتين يأمر القاضى بحفظ الطلب فى حالة عدم حضور مقد   

 (12مادة )
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قرارات قاضى اإلفالس نهائية ال يجوز الطعلن عليهلا، ملا للم يلنص القلانون عللى  لالف ذللك، أو  

  صها تصاكان القرار مما يجاوز 
 الفصل الثالث

 لجنة إعادة الهيكلة

 (13مادة )

د بله قي للحق بجداول  يراء المحاكم االقتصادية يرمى )جدول  يراء إدارة اإلفالس( ي  نشأ جدول ي  ي   

عللدد كللاف مللن المكاتللب والشللركات المتخصصللة فللى مجللال إعللادة الهيكلللة وإدارة األصللول و يللراء مللن 

والصناعة والقوع العاملة والينك المركلزع المصلرع والهيئلة العاملة  وزارات المالية واالستثمار والتجارة

لالسلتثمار والهيئلة العامللة للرقابلة الماليلة واليورصللة المصلرية واالتحلاد العللام للغلرف التجاريلة المصللرية 

 واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليرة والخيراء المثمنين وغيرهم عند االقتضاء 

تص الالئحة المنظمة ال تيارهم وقيدهم وكيفية مياشلرتهم لعملهلم ومرلاءلتهم وي صدر الوزير المخ 

 من أعمال  يؤدونهوالحدين األقصى واألدنى لمقابل ما 

 (14مادة )

للقاضى المختص فى أع مرحلة كلان عليهلا النلزاع تشلكيل لجنلة ترلمى )لجنلة إعلادة الهيكللة( ملن  

تخلتص بوضلع  طلة إعلادة الهيكللة وإدارة أصلول التلاجر الخيراء المقيلدين بجلدول  يلراء إدارة اإلفلالس 

 وتقييمها وما تكلف به من أعمال أ رع وعليه تقدير أتعاب اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الثانى 
 الطلبات التى تقدم إلى إدارة اإلفالس 

 الفصل األول

 إعادة الهيكلة

 

 (15مادة )

ارة بصللفة مرللتمرة  للالل الرللنتين لكللل تللاجر، ال يقللل رأسللماله عللن مليللون جنيلله، وزاول التجلل 

 الرابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الهيكلة 

 وال يجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية  

 (16مادة )

يجلوز إعللادة هيكللة نشللاط أو أملوال التللاجر بعلد وفاتلله بنلاء علللى طللب ور تلله  لالل الرللنة التاليللة  

 فقة جميع الور ة للوفاة، شريطة موا

 (17مادة )

ال يجوز التقدم بطلب إعلادة الهيكللة فلى حاللة صلدور حكلم بشلهر إفلالس التلاجر أو الحكلم بافتتلاح  

 إجراءات الصل  الواقى 

ويترتب على تقديم طلب إعلادة الهيكللة وقلف طليلى شلهر اإلفلالس والصلل  اللواقى منله إللى حلين  

 انتهاء اليت فى طلب إعادة الهيكلة 
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أو حفلظ الطللب        يجوز تقديم طلب آ ر بإعادة الهيكلة إال بعد مرور  ال ة أشهر من رف  وال 

   الرابق

 (18مادة )

تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع  طة إلعلادة تنظليم أعملال التلاجر الماليلة واإلداريلة تتضلمن كيفيلة  

در التمويل المقترحلة، ويكلون وسداد ديونه مع بيان مصا ع روجه من مرحلة االضطراب المالى واإلدار

ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم األصول، وإعلادة هيكللة اللديون ومنهلا ديلون الدوللة، وزيلادة رأس الملال، 

 وزيادة التدفقات النقدية الدا لية، و ف  التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة اإلدارية 

 (19مادة )

خلذ فلى شلأنه ملن ت  افيه أسياب االضطراب المالى وتاريخ نشلأته وملا  م طلب إعادة الهيكلة مييناً قد  ي   

 إجراءات لتجنب حدو ه أو معالجة آ اره وما يراه من إجراءات الزمة للخروج منه 

 ق بالطلب المرتندات اآلتية:رف  ويجب أن ي   

 الو ائق المؤيدة للييانات المذكورة فيه  –أ 

قيلام التلاجر بملا تفرضله األحكلام الخاصلة بالرلجل التجلارع  شهادة من مكتب الرلجل التجلارع تثيلت –ب 

  الل الرنتين الرابقتين على طلب إعادة الهيكلة 

شهادة من الغرفة التجاريلة تفيلد مزاوللة التجلارة بصلفة مرلتمرة  لالل الرلنتين الرلابقتين عللى طللب  –ج 

 إعادة الهيكلة 

 رنتين الرابقتين على طلب إعادة الهيكلة صورة من الميزانية وحراب األرباح والخرائر عن ال –د 

بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى الرنتين الرابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم  –هـ 

 من إحدع شركات المراهمة 

 بيان تفصيلى باألموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقرييية عند طلب إعادة الهيكلة  –و 

 بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها  بيان –ز 

شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قيل، أو تقدمه بطلب سيق حفظه ومرت فترة  ال ة أشهر  –ح 

 على ذلك 

 منه  شهادة بعدم شهر إفالس التاجر أو عقد صل  واق   –ط 

ق به فضلالً علن الو لائق الملذكورة فلى الفقلرة الرلابقة رف   اصاً بشركة وجب أن ي   وإذا كان الطلب 

صورة من عقد الشلركة ونظامهلا مصلدقاً عليهلا ملن مكتلب الرلجل التجلارع والو لائق المثيتلة لصلفة مقلدم 

الطلللب وقللرار الشللركاء أو الجمعيللة العامللة بطلللب إعللادة الهيكلللة، وبيللان بأسللماء الشللركاء المتضللامنين 

 اوينهم وجنرياتهم وعن

ويجللب أن تكللون تلللك الو للائق مؤر للة وموقعللة مللن الطالللب، وإذا تعللذر تقللديم بعضللها أو اسللتيفاء  

 بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسياب ذلك 

أو مرللتندات                يحللددها بتقللديم معلومللات  ىوللقاضللى إلللزام مقللدم الطلللب  للالل المللدة التلل 

 والمالى إضافية حول وضعه االقتصادع 

 (20مادة )

ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريراً إلى قاضى اإلفالس،  لالل  ال لة أشلهر ملن تلاريخ تقلديم الطللب ،  

متضمناً رأيها عن سيب اضطراب أعمال التاجر وجلدوع إعلادة الهيكللة والخطلة المقترحلة للذلك، ويجلوز 

طلة إعلادة الهيكللة فلى ملدة ال تزيلد عللى مدها بإذن قاضى اإلفالس  ال ة أشهر أ رع، على أن يتم تنفيلذ  

  مس سنوات 

 (21مادة )

اإلفلالس  ىيعتمد قاضى اإلفالس  طة إعادة الهيكلة إذا وافق جميع األطلراف عليهلا  ويعلين قاضل 

لمرللاعدة التللاجر إذا رأع موجيللاً لللذلك، مللن بللين األمنللاء أو الخيللراء المقيللدين بجللدول  يللراء إدارة  معاونللاً 
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د أتعلاب المعلاون وفقلاً لملا اتفلق عليله األطلراف رهم ممن يختاره األطراف على أن يحد  اإلفالس أو من غي

 وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك األتعاب 

 (22مادة )

 يقوم المعاون بجميع األعمال التى يقتضيها الغر  من تعيينه ومنها: 

 معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى واإلدارع  –أ 

 المشورة والدعم الفنى له تقديم  –ب 

 وضع آلية تنفيذ إجراءات  طة إعادة الهيكلة  –ج 

 مراعدة التاجر فى التروية الودية مع دائنيه  –د 

إعداد تقريلر كلل  ال لة أشلهر وعرضله عللى قاضلى اإلفلالس واألطلراف إلطالعهلم عللى تقلدم سلير  –هـ 

 إجراءات  طة إعادة الهيكلة ومدع التزام التاجر بها 

 (23ة )ماد

يجوز لقاضى اإلفالس استيدال المعاون بلخ ر ملن تلقلاء نفرله أو بنلاء عللى طللب أع ملن أطلراف  

  طة إعادة الهيكلة 

 (24مادة )

يرتمر التاجر فى إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل مرئوالً عما ينشأ عنها من التزامات  

 إعادة الهيكلة بما ال يخالف الخطة أو تعاقدات سابقة أو الحقة لتاريخ اعتماد  طة 

 (25مادة )

ال يجوز للتاجر القيام بأع من التصرفات التى تؤ ر على مصال  الدائنين بما فى ذلك الييع الذع ال  

عالقة له بممارسة أعماله التجاريلة المعتلادة والتيلرع والهيلة واالقتلرا  أو اإلقلرا  أو أع ملن األعملال 

 هن أو تأمين أو أع من األعمال المما لة، بما يخالف  طة إعادة الهيكلة المجانية والكفاالت وأع ر

 (26مادة )

 يجوز لكل ذع مصلحة اللجوء إلى قاضى اإلفالس للنظر فى أع طلب يتعلق بخطة إعادة الهيكلة  

 (27مادة )

 األحوال التالية: ىيأمر قاضى اإلفالس بحفظ طلب إعادة الهيكلة ف 

 لى  طة إعادة الهيكلة أ( إذا تعذر االتفاق ع

ك لف بتقديمها  الل األجل اللذع  ىأو الت ب( إذا لم يرفق التاجر بطليه المعلومات أو المرتندات الميينة سلفاً 

دد لذلك   ح 

لللم يقللم التللاجر برللداد التكللاليف والمصللروفات الالزمللة إلجللراءات إعللادة الهيكلللة ومللن بينهللا أتعللاب  إذاج( 

 وداته ال تكفى لردادها تيين أن موج إذاالمعاون أو 

 التقدم بطلب إعادة الهيكلة   إلىدعت التاجر  ىد( زوال األسياب الت

الييانات والمرتندات المقدمة ملع الطللب  إلى كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير مالئمة للتاجر استناداً  إذاه( 

 التقرير الذع تعده لجنة إعادة الهيكلة  إلى أو استناداً 

 ق جميع الور ة على إعادة الهيكلة و( إذا لم يتف

 (28مادة )

ينهى القاضى  طة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها أو تعذر ذلك أو اإل الل بهلا ألع سليب بنلاًء عللى  

 طلب أع من أطرافها 

 (29مادة )

ال يجوز بعد اعتماد  طة إعادة الهيكلة رفع دعوع بين التاجر وأع من اللدائنين الملوقعين ، تكلون  

علقللة بتلللك الخطللة أو الرللير فيهللا أو رفللع الللدعاوع الفرديللة أو اتخللاذ اإلجللراءات القضللائية، وتوقللف مللدد مت

 التقادم المتعلقة بالدعاوع والمطاليات والديون الخاصة بهم وذلك كله لحين انتهاء  طة إعادة الهيكلة 
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 الفصل الثانى 

 الصلح الواقى من اإلفالس

 

 (30مادة )

إفالسله ولللم يرتكلب غشلاً أو  طللأ ال يصلدر علن التللاجر العلادع أن يطلللب لكلل تلاجر يجللوز شلهر  

 من شأنه أن يؤدع إلى توقفه عن الدفع  الصل  الواقى من اإلفالس إذا اضطربت أعماله المالية اضطراباً 

وللتاجر الذع توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفالسله، أن يطللب الصلل  اللواقى ملن اإلفلالس  

الشروط المذكورة فى الفقرة الرابقة وقدم طلب الصل   الل  مرلة عشلر يوملاً ملن تلاريخ إذا توافرت فيه 

 توقفه عن الدفع 

ويجوز إجراء الصل  الواقى من اإلفالس لكل شركة توافرت فيها الشلروط المنصلوص عليهلا فلى  

 دور التصفية  ىالفقرتين الرابقتين، ومع ذلك ال يجوز من  هذا الصل  لشركة ف

 (31مادة )

قيل طلب الصل  الواقى من اإلفالس إال إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مرلتمرة  لالل ال ي   

الرللنتين الرللابقتين علللى تقللديم الطلللب وقللام  للالل هللذه المللدة بمللا تفرضلله عليلله األحكللام الخاصللة بالرللجل 

 التجارع وبالدفاتر التجارية 

صول على إذن بذلك من أغلييلة الشلركاء أو ملن وال يجوز للشركة طلب الصل  الواقى إال بعد الح 

 الجمعية العامة حرب األحوال 

 (32مادة )

رث أو الوصية أن يطليوا الصل  اللواقى إذا قلرروا االسلتمرار فلى لمن آل إليهم المتجر بطريق اإل 

 التجارة وكان التاجر قيل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصل  

هم الصل  الواقى  الل  ال ة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم ويجب أن يطلب الور ة أو الموصى إلي 

على طلب الصل ، وجب على المحكملة أن ترلمع أقلوال ملن علار   يتفق الور ة أو الموصى إليهم جميعاً 

 منهم فى طلب الصل   م تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوع الشأن 

 (33مادة )

 ة الهيكلة أن يطلب صلحاً آ ر ال يجوز للمدين أ ناء تنفيذ الصل  الواقى أو إعاد 

 (34مادة )

إدارة اإلفالس لشهر إفالس المدين وطلب آ ر بالصل  اللواقى ملن اإلفلالس، فلال  إلىدم طلب إذا ق   

 يجوز الفصل فى طلب شهر اإلفالس إال بعد الفصل فى طلب الصل  

 (35مادة )

يين فيله أسلياب اضلطراب تصة ي  قدم طلب الصل  الواقى إلى رئيس إدارة اإلفالس بالمحكمة المخي   

 األعمال ومقترحات الصل  وضمانات تنفيذها 

 (36مادة )

 تية: رفق بطلب الصل  الواقى المرتندات اآلي   

 الو ائق المؤيدة للييانات المذكورة فيه  –أ 

 عتثيلت قيلام التلاجر بملا تفرضله األحكلام الخاصلة بالرلجل التجلار عشهادة من مكتب الرلجل التجلار –ب 

 ل الرنتين الرابقتين على طلب الصل   ال

شهادة من الغرفة التجارية تفيلد بمزاوللة التجلارة بصلفة مرلتمرة  لالل الرلنتين الرلابقتين عللى طللب  –ج 

 الصل  

 صورة من الميزانية وحراب األرباح والخرائر عن الرنتين الرابقتين على طلب الصل   –د 

لرنتين الرابقتين على طللب الصلل  علدا الطللب المقلدم ملن بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى ا –هـ 

 إحدع شركات المراهمة 

 بيان تفصيلى باألموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقرييية عند طلب الصل   –و 
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 بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها  –ز 

 د إيداع ميلغ عشرة آالف جنيه  زينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام ما يفي –ح 

 شهادة بعدم شهر إفالس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة  –ط 

ق به فضلالً علن الو لائق الملذكورة فلى الفقلرة الرلابقة رف  وإذا كان الطلب  اصاً بشركة وجب أن ي   

مصلدقاً عليهلا ملن مكتلب الرلجل التجلارع والو لائق المثيتلة لصلفة مقلدم صورة من عقد الشلركة ونظامهلا 

الطلب وصلورة ملن قلرار الشلركاء أو الجمعيلة العاملة بطللب الصلل  وبيلان بأسلماء الشلركاء المتضلامنين 

 وعناوينهم وجنرياتهم 

ء ويجب أن تكون تلك الو ائق مؤر ة وموقعة من طالب الصل  وإذا تعذر تقلديم بعضلها أو اسلتيفا 

 بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسياب ذلك 

يحددها أن يقلدم مرلتندات إضلافية أو معلوملات حلول  ىوللقاضى إلزام مقدم الطلب  الل المدة الت 

 وضعه االقتصادع والمالى 

 (37مادة )

للمحكمة التى تنظر فى طلب الصل  أن تأمر باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة عللى أملوال الملدين  

 حين الفصل فى الطلب إلى 

نهللا مللن اإلحاطللة بحالللة المللدين الماليللة وأسللياب ويجللوز للمحكمللة أن تتخللذ مللن اإلجللراءات مللا يمك   

 اضطرابها 

وتنظر المحكمة فى طلب الصل  فى غير عالنية وعلى وجه االستعجال وتفصل فلى الطللب بحكلم  

 انتهائى 

 (38مادة )

 اقى فى األحوال اآلتية:يجب أن تقضى المحكمة برف  طلب الصل  الو 

ملن هلذا القلانون أو قلدمها  36إذا لم يقدم طالب الصل  الو ائق والييانلات المنصلوص عليهلا فلى الملادة  –أ 

 ناقصة دون مروغ 

إذا سلليق الحكللم علللى التللاجر باإلدانللة فللى إحللدع جللرائم اإلفللالس بالتللدليس أو فللى جريمللة التزويللر أو  –ب 

أو ا لتالس األملوال العاملة ملا للم    انة أو إصدار شليك بلدون مقابلل وفلاء الررقة أو النصب أو  يانة األم

 د إليه اعتياره يكن قد ر  

 إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار  –ج 

 (39مادة )

إذا قضللت المحكمللة بللرف  طلللب الصللل  الللواقى جللاز أن تحكللم علللى التللاجر بغرامللة ال تقللل عللن  

جنيله إذا تيلين لهلا أنله تعملد اإليهلام باضلطراب أعمالله أو إحلداث عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائلة أللف 

 االضطراب فيها 

 

 (40مادة )

إذا قضت المحكمة بقيلول الصلل  اللواقى، وجلب أن تلأمر بافتتلاح اإلجلراءات، ويجلب أن يتضلمن  

 الحكم ما يأتى:

 ندب أحد قضاة الصل  بالمحكمة  لإلشراف على إجراءاته   –أ 

 أكثر لمياشرة إجراءات الصل  ومتابعتها تعيين أمين أو  –ب 

ع الملدين  زانلة المحكملة أمانلة ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصل  بأن يود   

نقدية لمواجهة مصاريف اإلجراءات ، ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلل  أو بوقفهلا إذا للم 

 عينته ع المدين األمانة فى الميعاد الذع يود  

 (41مادة )
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ي عين أمين الصل  من بين األشخاص أو الشركات المر ص لهلم فلى مزاوللة مهنلة أملين التفليرلة،  

ويدون أمين الصل  يوماً بيوم جميع األعمال المتعلقة بالصل  فى دفتر  اص يضلع قاضلى الصلل  توقيعله 

 طالع عليه ة وأطراف الصل  االه، ويجوز للمحكمءأو  تمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتها

 (42مادة )

ع قللم كتلاب المحكملة وتعللن للذوع الشلأن يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلل  بصلحيفة تلود   

  الل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار 

 وتنظره المحكمة فى أول جلرة على أال يشترك قاضى الصل  فى نظر الطعن  

 (43مادة )

 تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره، ما لم  تأمر باستمرار تنفيذه يترتب على الطعن وقف  

وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة ال تجاوز  مرين ألف جنيله، إذا تيلين لهلا  

 أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى الصل  

 (44مادة )

 فور صدوره الصل  بالحكم الصادر بتعيينه  الكتاب أمين   ر قلم  خط  ي   

ويقوم أمين الصل   الل  مرة أيام من تلاريخ اإل طلار بقيلد الحكلم بافتتلاح إجلراءات الصلل  فلى  

الرجل التجارع ونشلر ملخصله مصلحوباً بلدعوة اللدائنين إللى االجتملاع فلى صلحيفة يوميلة يعينهلا قاضلى 

 الصل  

دعوة إلى االجتماع مرفقاً بهلا وعلى أمين الصل  أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة الرابقة ال 

 مقترحات الصل  إلى الدائنين المعلومة عناوينهم 

 

 (45مادة )

يقوم قاضى الصل  المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصل  بقفل دفاتر المدين ووضع  

 توقيعه عليها 

ات الجلرد ويياشر أمين الصل   الل أربع وعشرين ساعة من وقت إ طاره بصدور الحكم إجلراء 

 بحضور المدين وكاتب المحكمة 

 (46مادة )

يرتمر المدين بعد صدور الحكلم بافتتلاح إجلراءات الصلل  قائملاً عللى إدارة أموالله بإشلراف أملين  

الصل ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية، ومع ذلك ال يجوز االحتجلاج 

 تى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور على الدائنين بالتيرعات ال

ملن أع نلوع  أو رهنلاً  وال يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلل  أن يعقلد صللحاً  

أو أن يجرع تصرفاً ناقالً للملكية ال ترتلزمه أعماله التجارية العادية إال بعد الحصول على إذن من قاضلى 

على الدائنين بكل تصرف يلتم عللى  حتج  المتصرف إليه حرن النية، ال ي  الصل ، ومع عدم اإل الل بحقوق 

  الف ذلك 

 (47مادة )

وقللف جميللع الللدعاوع وإجللراءات التنفيللذ الموجهللة إلللى المللدين بمجللرد الحكللم بافتتللاح إجللراءات ت   

أملين  الصل ، أما الدعاوع المرفوعة ملن الملدين وإجلراءات التنفيلذ التلى باشلرها فتيقلى سلارية ملع إد لال

 الصل  فيها 

ل اللدائنين بقيلد الرهلون وحقلوق ي لوال يجوز بعد صدور الحكم بافتتلاح إجلراءات الصلل  التمرلك ق   

 االمتياز واال تصاص المقررة على أموال المدين 

 (48مادة )

على المدين أو وقف  ىفتتاح إجراءات الصل  حلول آجال الديون التاال يترتب على صدور الحكم ب 

 ئدها سريان عوا
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 (49مادة )

إذا أ فى المدين بعد تقلديم طللب الصلل  جلزءاً ملن أموالله أو أتلفله أو أجلرع برلوء نيلة تصلرفات  

من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء  46ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة ألحكام المادة 

 إجراءات الصل  

 (50مادة )

أو  ابتلة بأحكلام     ة أو مضلمونة بتأمينلات  اصلة ونهم غيلر حال لعلى جميع الدائنين ولو كانت دي 

نهائية أن يرلموا أملين الصلل   لالل  مرلة عشلر يوملاً ملن تلاريخ نشلر ملخلص الحكلم بافتتلاح إجلراءات 

جلدت ومقلدارها مرلتندات ديلونهم مصلحوبة بييلان هلذه اللديون وتأميناتهلا إن و   الصل  فى الصحف أصول  

أو تحلويالت أو  إقفلاالً نية على أساس سعر الصرف المعلن لدع الينك المركزع بيعاً أو مة بالعملة الوطمقو  

ل الييلان والمرلتندات إللى أملين الصلل  بكتلاب رس  إذا لم يوجد سعر تحويالت يوم صدور الحكم، وي   اً بنكنوت

 بعلم الوصول  اً مرجل مصحوب

 لمقيمين  ارج مصر االنرية إلى الدائنين ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة الرابقة  ال ين يوماً ب 

 وال يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين الرابقتين ميعاد للمرافة  

 (51مادة )

من هذا القلانون قائملة بأسلماء  50يضع أمين الصل  بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة  

والمرلتندات التلى تؤيلده  ةناً بمقدار كل دين على حدالدائنين الذين طليوا االشتراك فى إجراءات الصل  وبيا

 جدت وما يراه بشأن قيوله أو رفضه والتأمينات التى تضمنه إن و  

وألمين الصل  أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكمللة مرلتنداته أو تعلديل مقلداره  

 أو صفاته 

 (52مادة )

كتاب المحكمة  الل أربعين يوماً على األكثلر ملن تلاريخ على أمين الصل  إيداع قائمة الديون قلم  

 صدور حكم افتتاح إجراءات الصل ، ويجوز عند االقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من قاضى الصل  

ويقوم أمين الصل  فى اليوم التالى لإليداع بنشر بيان بحصلول اإليلداع فلى صلحيفة يوميلة واسلعة  

 االنتشار يعينها قاضى الصل  

 عة قلم كتاب المحكمة طالع على القائمة المود  ولكل ذع مصلحة اال 

 (53مادة )

للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها  الل عشلرة أيلام ملن  

تاريخ النشر فى الصحف عن حصول اإليداع، وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب وال يضلاف إللى هلذا الميعلاد 

 عاد المرافة مي

 (54مادة )

( ملن هلذا القلانون قائملة 53يضع قاضى الصل  بعد انقضاء الميعاد المنصلوص عليله فلى الملادة ) 

 نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على الييان الخاص بالدين بما يفيد قيوله ومقدار المقيول منه 

 م بشأنه أع منازعة قد  لم ت  ويجوز لقاضى الصل  اعتيار الدين متنازعاً عليه ولو  

ويفصللل قاضللى الصللل  فللى الللديون المتنللازع عليهللا  للالل  ال للين يومللاً مللن تللاريخ انقضللاء ميعللاد  

 المنازعة 

خطلر قللم كتلاب المحكملة ذوع الشلأن بميعلاد الجلرلة قيلل انعقادهلا بثال لة أيلام عللى األقلل، كملا وي   

 ييلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره 

 (55دة )ما

أو رفضلله        يجللوز الطعللن أمللام المحكمللة فللى القللرار الصللادر مللن قاضللى الصللل  بقيللول الللدين  

 الل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو اإل طار به، وال يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلل  إال 

 إذا أمرت المحكمة بذلك 
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اللدين مؤقتلاً بميللغ تقلدره وال يجلوز قيلول ويجوز للمحكمة قيل الفصل فلى الطعلن أن تلأمر بقيلول  

 قيمت بشأنه دعوع جنائية أ   الدين مؤقتاً إذا

 وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قيوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً  

 (56مادة )

ديلونهم ال يجوز أن يشترك فى إجراءات الصل  الواقى الدائنون الذين للم يقلدموا أصلول مرلتندات  

قيلل ديلونهم نهائيللاً أو ملن هلذا القلانون وال اللدائنون اللذين للم ت   50فلى الميعلاد المنصلوص عليله فلى الملادة 

 مؤقتاً 

 (57مادة )

الجتماع اللدائنين للمداوللة فلى مقترحلات  ن قاضى الصل  بعد االنتهاء من تحقيق الديون ميعاداً يعي   

ماع إلى كل دائلن ق يلل دينله نهائيلاً أو مؤقتلاً، ويجلوز لقاضلى ل الدعوة إلى حضور هذا االجترس  الصل ، وت  

 نها الصل  أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعي  

 (58مادة )

ع أمين الصل  قلم كتاب المحكمة قيل الميعاد المعين الجتملاع اللدائنين بخمرلة أيلام عللى األقلل يود   

بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فلى االشلتراك فلى  وبياناً تقريراً عن حالة المدين المالية وأسياب اضطرابها 

 إجراءات الصل ، ويجب أن يتضمن التقرير رأع أمين الصل  فى الشروط التى اقترحها المدين للصل  

 طالع على التقرير المذكور ويجوز لكل ذع مصلحة أن يطلب من قاضى الصل  اإلذن له باال 

 

 

 

 (59مادة )

 ئاسة اجتماع الدائنين يتولى قاضى الصل  ر 

فى حضور االجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفره أو ممثلل  نيب عنه وكيالً ويجوز للدائن أن ي   

منله إال لعلذر يقيلله قاضلى  فى الحضور بدالً  الشركة المدينة بحرب األحوال، وال يجوز أن يقيم عنه وكيالً 

 الصل  

 58وة تقرير أملين الصلل  المشلار إليله فلى الملادة وال تجوز المداولة فى شروط الصل  إال بعد تال 

 من هذا القانون، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصل  أ ناء المداولة 

 (60مادة )

ال يقللع الصللل  إال بموافقللة أغلييللة الللدائنين الللذين ق يلللت ديللونهم نهائيللاً أو مؤقتللاً بشللرط أن يكونللوا  

هاتين األغلييتين اللدائنون اللذين للم يشلتركوا فلى التصلويت حرب فى حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، وال ي  

 كما ال تحرب ديونهم 

بشللركة أصللدرت سللندات قللر  أو صللكوك تمويللل تجللاوز قيمتهللا  للل   وإذا كللان الصللل   اصللاً  

مجموع ديونها فال يجوز من  الصل  إال إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه الرندات أو 

 الصكوك 

 (61دة )ما

ال يجللوز لللزوج طالللب الصللل  وألقاربلله حتللى الدرجللة الثانيللة االشللتراك فللى مللداوالت الصللل  أو  

 التصويت على شروطه 

وإذا نزل أحد هؤالء الدائنين المقيول دينهم نهائياً أو مؤقتلاً علن دينله إللى الغيلر بعلد صلدور الحكلم  

 فى مداوالت الصل  أو التصويت عليه  بافتتاح إجراءات الصل  فال يجوز للمتنازل إليه االشتراك

 (62مادة )

نين أصحاب التأمينات العينية أو المنقولة المرجلة المقررة على أموال طاللب الصلل  ال يجوز للدائ 

االشتراك فى التصويت على الصل  بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إال إذا نزلوا عن هذه التأمينات 
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ذكر التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط أال يقل عما يقابل  ل  الدين، وي  مقدماً، ويجوز أن يكون 

 التنازل فى محضر الجلرة 

إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين فلى الفقلرة الرلابقة فلى التصلويت عللى الصلل  دون أن يصلرح  

 عن التأمين بأجمعه  ير ذلك تنازالً بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعت  

 قت عليه المحكمة فى جميع األحوال ال يكون التنازل عن التأمين نهائياً إال إذا تم الصل  وصد  و 

 بطل الصل  عاد التأمين الذع شمله التنازل وإذا أ   

 (63مادة )

 يوقع الصل  الواقى فى الجلرة التى تم فيها التصويت عليه وإال كان الغياً  

ملن هلذا القلانون تأجللت المداوللة  60صوص عليهما فى المادة وإذا لم تتحقق إحدع األغلييتين المن 

 عشرة أيام ال مهلة بعدها 

عللوا محضللر الصللل  أال ويجللوز للللدائنين الللذين حضللروا االجتمللاع األول أو كللانوا ممثلللين فيلله ووق   

ذة فلى يحضروا االجتماع الثانى، وفى هذه الحالة تيقى موافقتهم على الصل  فى االجتماع األول قائمة ونافل

لوها أو إذا أد لل الملدين االجتماع الثانى إال إذا حضروا هذا االجتماع وعدلوا عن ملوافقتهم الرلابقة أو علد  

 فى مقترحاته بشأن الصل  فى الفترة بين االجتماعين  جوهرياً  تعديالً 

 (64مادة )

ئنون حللرر محضللر بمللا تللم فللى جلرللة الصللل  يوقعلله قاضللى الصللل  وأمللين الصللل  والمللدين والللداي   

 الحاضرون 

يجوز لكل دائن له حق االشتراك فى مداوالت الصل  أن ييللغ قاضلى الصلل  كتابلة بملا لديله ملن و 

 اعترا  على الصل  وأسيابه وذلك  الل عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصل  

قة أن وعلى قاضى الصل   الل سيعة أيام ملن انقضلاء الميعلاد المنصلوص عليله فلى الفقلرة الرلاب 

يرسل محضر الصل  إلى المحكمة التى أصدرت األمر بافتتاح إجراءات الصل  للتصديق عليه، وذللك ملع 

تقرير من القاضى عن حالة المدين المالية وأسياب اضطراب أعماله وشروط الصل  وبيان باالعتراضلات 

 دمت على الصل  وأسيابها التى ق  

 (65مادة )

والدائنين الذين قدموا اعتراضلات عللى الصلل  بميعلاد الجلرلة التلى ييلغ قلم كتاب المحكمة المدين  

لل ددت لنظللر هللذه االعتراضللات وطلللب التصللديق علللى الصللل ، ويجللوز لكللل ذع مصلللحة حضللور هللذه ح 

 الجلرة 

وتفصل المحكمة فى االعتراضات وفى طلب التصديق على الصل  بحكم واحد يكون نهائيلاً سلواء  

   أم برف  التصديق عليه أكان بقيول التصديق على الصل

جللدت ويجللوز للمحكمللة أن تللرف  التصللديق علللى الصللل  ولللو لللم يقللدم بشللأنه أع اعتللرا  إذا و   

 أسياب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تيرر ذلك 

وإذا رفضت المحكمة االعترا  على الصل  جاز لها الحكلم عللى المعتلر  بغراملة ال تقلل علن  

 ال تزيد على عشرين ألف جنيه إذا تيين أنه تعمد تأ ير الصل   مرة آالف جنيه و

 

 (66مادة )

لوفاء اللديون أو الفوائلد، كملا يجلوز أن يتضلمن  يجوز أن يتضمن الصل  الواقى من  المدين آجاالً  

 إبراء المدين من جزء من الدين أو الفوائد 

ن فلى شلروط الصلل  عللى أال علي  ة ت  عقد الصل  بشرط الوفاء إذا أيرر المدين  لالل ملدويجوز أن ي   

عتيلر الملدين قلد أيرلر إال إذا زادت موجوداتله تجاوز  مس سنوات من تاريخ التصديق على الصلل ، وال ي  

على الديون المترتية عليه بما يعادل عشرة فى المائة على األقل، وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى 

 أو شخصى لتنفيذ شروط الصل  



 

 13 

 

 (67مادة )

 شهر الحكم الصادر بالتصديق على الصل  الواقى وفقاً لألحكام المقررة لشهر حكم اإلفالس ي   

نشر فى الصحف عللى اسلم الملدين وموطنله ورقلم قيلده فلى ويجب أن يشتمل ملخص الحكم الذع ي   

 الرجل التجارع والمحكمة التى صدقت على الصل  وتاريخ حكم التصديق 

 (68مادة )

لواقى من اإلفالس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه عللى جميلع اللدائنين اللذين يررع الصل  ا 

 عتير ديونهم عادية وفقاً ألحكام اإلفالس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه ت  

وملع ذللك إذا وقلع  وال يفيد من الصل  الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفالؤه فى الدين 

ص ستفاد من شروطه الشركاء المرئولون فى جميع أموالهم علن ديلون الشلركة إال إذا ن لاالصل  مع شركة 

 فى عقد الصل  على غير ذلك 

وال يررع الصل  على دين النفقة وال على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتلاح إجلراءات  

 الصل  

 (69مادة )

للوفلاء باللديون التلى  ن تمن  المدين بناء على طليه آجاالً يجوز للمحكمة التى صدقت على الصل  أ 

 ال يررع عليها الصل  بشرط أال تجاوز اآلجال التى تمنحها المحكمة األجل المقرر فى الصل  

وال يترتب على التصديق على الصل  حرمان المدين من اآلجال التى تكلون أبعلد ملدع ملن األجلل  

 المقرر فى الصل  

 

 

 

 (70مادة )

عللى تقريلر ملن قاضلى الصلل  باسلتيقاء أملين  أمر المحكمة فى حكم التصلديق عللى الصلل  بنلاءً ت 

الصل  أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقية تنفيذ شروط الصل  وإبالغ المحكمة بما يقع 

 من مخالفات لهذه الشروط 

بالميلالغ المدفوعلة، وفلى جميلع  ويؤشلر أملين الصلل  أو الرقيلب بحرلب األحلوال عللى سلند اللدين 

وقللع مللن أمللين الصللل  أو الرقيللب بحرللب م الللدائن مخالصللة للمللدين بمللا تللم قيضلله ت  األحللوال يجللب أن يرللل  

 األحوال، تحت إشراف قاضى الصل  

ويطلب الرقيلب ملن المحكملة التلى صلدقت عللى الصلل   لالل عشلرة أيلام ملن االنتهلاء ملن تنفيلذ  

ملن  44   شهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادةإلجراءات ، وي  شروط الصل  ، الحكم بقفل ا

 هذا القانون 

قيد ملخصه فى ويصدر الحكم بقفل اإلجراءات  الل  ال ين يوماً من تاريخ النشر فى الصحف، وي   

 الرجل التجارع 

 (71مادة )

عتيلر ملن جانلب الملدين، وي  ل الصل  الواقى ملن اإلفلالس إذا ظهلر بعلد التصلديق عليله تلدليس يط  ي 

 أو تعمد الميالغة فى مقدارها  على وجه الخصوص إ فاء األموال أو إ فاء الديون أو اصطناعها  تدليراً 

ويجب أن يطلب إبطال الصل   الل ستة أشهر من اليوم الذع يظهر فيه التدليس وإال كلان الطللب  

دم بعلد انقضلاء سلنة ملن تلاريخ صلدور الحكلم ذا ق  إ غير مقيول، وفى جميع األحوال ال يكون الطلب مقيوالً 

 بالتصديق على الصل  

لزم الدائنون برد ما قيضوه من ديونهم قيل الحكم بإبطال الصل ، وتيرأ ذمة المدين بقدر ما تم وال ي   

 سداده 

 ويترتب على إبطال الصل  براءة ذمة الكفيل الذع يضمن تنفيذ شروط الصل   
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  درت الحكم بالتصديق على الصل  بنظر دعوع إبطال الصل وتختص المحكمة التى أص 

 (72مادة )

للمحكمة بناء على طلب كل دائن تررع عليه شروط الصل  أن تقضى بفرلخ الصلل  فلى األحلوال  

 اآلتية:

 فق عليها إذا لم ينفذ المدين شروط الصل  كما ات   –أ 

 لملكية متجره دون مروغ مقيول  ناقالً  إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصل  تصرفاً  –ب 

 إذا توفى المدين وتيين أنه ال ينتظر تنفيذ الصل  أو إتمام تنفيذه  –ج 

 لزم الدائنون برد ما قيضوه من ديونهم قيل الحكم بفرخ الصل  وال ي   

وال يترتب على فرخ الصل  براءة ذمة الكفيلل اللذع يضلمن تنفيلذ شلروطه، ويجلب تكليلف الكفيلل  

 نظر فيها طلب فرخ الصل  جلرة التى ي  بحضور ال

 (73مادة )

ع قلرار ود  ملن غيلر اللدائنين، وي ل ايقدر قاضى الصلل  أجلر كلل ملن أملين الصلل  والرقيلب إذا كانل 

القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فلى اليلوم التلالى لصلدوره، ويجلوز لكلل ذع مصللحة االعتلرا  

ر يوماً من تاريخ اإليداع، ويكون الحكم الصادر فى االعتلرا  على القرار أمام المحكمة  الل  مرة عش

 نهائياً 

 (74مادة )

يجللوز للمحكمللة مللن تلقللاء ذاتهللا أو بنللاء علللى تقريللر مللن قاضللى الصللل  أن تللأمر فللى الحكللم بقفللل  

إجراءات الصل  بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كلان ملن اللدائنين وتيلين أنله بلذل فلى عملله جهلداً غيلر 

 وكانت حالة المدين المالية ترم  بذلك  عادع
 الفصل الثالث 

 شهر اإلفالس 

 (75مادة )

لرلنة  17فى حالة إفالس كل تاجر ملزم بموجلب أحكلام قلانون التجلارة الصلادر بالقلانون رقلم  د  ع  ي   

 المالية   هبإمراك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إ ر اضطراب أعمال 1999

تب على التوقف عن الدفع أ ر قيل صلدور حكلم شلهر اإلفلالس، ملا للم يلنص القلانون عللى وال يتر 

 غير ذلك  

 (76مادة )

التاجر بناء على طليله أو طللب أحلد اللدائنين أو النيابلة العاملة ، ويجلوز للمحكملة أن  إفالسشهر ي   

 تقضى بشهر اإلفالس من تلقاء ذاتها  

و اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حاللة ويجوز شهر إفالس التاجر بعد وفاته أ 

توقف عن الدفع  ويجب تقديم طلب شهر اإلفالس  الل الرنة التالية للوفاة أو اعتلزال التجلارة  وال يرلرع 

 هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إال من تاريخ شطب اسم التاجر من الرجل التجارع 

شهر إفالسه بعد وفاته مع مراعاة الميعلاد الملذكور فلى الفقلرة الرلابقة   ويجوز لور ة التاجر طلب 

 فإذا اعتر  بع  الور ة على شهر اإلفالس وجب أن ترمع المحكمة أقلوالهم  لم تفصلل فلى الطللب وفقلاً 

 لمصلحة ذوع الشأن 

علللن صللحيفة دعللوع شللهر اإلفللالس فللى حالللة وفللاة التللاجر إلللى الور للة جملللة فللى آ للر مللوطن وت   

 توفى للم

وال ت قيل دعوع الدائن بشهر إفالس مدينه التلاجر بموجلب ديلن مضلمون بالكاملل بتلأمين عينلى أو  

 منقول مرجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان  

 (77مادة )
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يجب على التاجر أن يطلب شهر إفالسه  الل  مرة عشر يوماً من تاريخ توقفله علن اللدفع وذللك  

 رفق به الو ائق اآلتية:دارة اإلفالس يذكر فيه أسياب التوقف عن الدفع وت  بطلب يقدم إلى إ

 الدفاتر التجارية الرئيرية  –أ 

 صورة من آ ر ميزانية وحراب األرباح والخرائر  –ب 

بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن الرنتين الرابقتين على تقديم طلب شهر اإلفالس أو عن مدة  –ج 

 ة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدع شركات المراهمة اشتغاله بالتجار

بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقوالت وقيمتها التقرييية فى تلاريخ التوقلف علن اللدفع، وكلذلك  –د 

 الميالغ النقدية المودعة باسمه لدع الينوك سواء فى مصر أو  ارجها 

 ن وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها بيان بأسماء الدائنين والمديني –هـ 

 ررت ضد التاجر  الل الرنتين الرابقتين على تقديم طلب شهر اإلفالس بيان باالحتجاجات التى ح   –و 

من اإلفالس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطللب إعلادة هيكللة ملن  شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صل  واق   –ز 

 قيل 

أن تكلون الو لائق المشلار إليهلا فلى الفقلرة الرلابقة مؤر لة وموقعلة ملن التلاجر، وإذا تعلذر  ويجب 

 تقديم بع  هذه الو ائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسياب ذلك 

أو معلوملات حلول  يحلددها بتقلديم مرلتندات إضلافية  ىوللقاضى إلزام مقدم الطلب  الل المدة التل 

 لمالى وضعه االقتصادع أو ا

 (78مادة )

األداء أن يطللب الحكللم بشلهر إفللالس مدينله التللاجر  مللن النلزاع حللال   لكلل دائللن بلدين تجللارع  لال   

 ة فضلالً هذا الحق إذا أ يت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجاريلة الحال ل ويكون للدائن بدين مدنى حال  

 عن دينه المدنى 

هر اإلفالس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فلى ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب ش 

مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرع تصلرفات ضلارة بدائنيله بشلرط 

 ة أن يقدم الدائن ما يثيت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحال  

ارة اإلفللالس التابعللة للمحكمللة المختصللة ويطلللب الللدائن شللهر إفللالس مدينلله بطلللب يقللدم إلللى إد 

مصحوباً بما يفيد إيداع ميلغ عشرة آالف جنيه  زانة المحكمة على سييل األمانة لحراب مصلروفات نشلر 

الحكم الصلادر بشلهر اإلفلالس، يطللب فيله اتخلاذ اإلجلراءات التحفظيلة الالزملة وييلين فيله الظلروف التلى 

 ونه رتدل منها على توقف المدين عن دفع ديي  

 (79مادة )

رتحق عليه من غرامات جنائيلة أو ضلرائب ال يجوز شهر إفالس التاجر بريب توقفه عن دفع ما ي   

 أو رسوم أو تأمينات اجتماعية 

 (80مادة )

من هذا القلانون إذا طليلت النيابلة العاملة شلهر إفلالس  11، 10، 9، 5، 4من أحكام المواد  استثناءً  

 شهر إفالسه من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلرة  التاجر، أو إذا رأت المحكمة

وفى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة ال يجوز للمحكمة أن تنظر فلى شلهر اإلفلالس بنلاء عللى  

 طلب النيابة العامة بعد انقضاء الرنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة 

 (81مادة )

للي    وال يحللول عللدم       المحكمللة المختصللة النيابللة العامللة بطلللب شللهر اإلفللالس،  كتللاب ر قلللم  خط 

 حضورها أو عدم إبداء الرأع دون الحكم فى دعوع اإلفالس 

 (82مادة )
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يجوز للمحكمة المختصلة بنظلر دعلوع اإلفلالس أن تلأمر باتخلاذ التلدابير الالزملة للمحافظلة عللى  

تجدد لمدد أ رع إللى أن يلتم الفصلل فلى اللدعوع، كملا يجلوز أن  أموال المدين أو إدارتها لمدة  ال ة أشهر

 نها من اإلحاطة بحالة المدين المالية وأسياب توق فه عن الدفع مك  تتخذ من اإلجراءات ما ي  

 (83مادة )

تختص محكمة اإلفالس بنظر جميع اللدعاوع الناشلئة علن التفليرلة واللدعاوع التلى للتفليرلة عللى  

 ا الغير أو للغير عليه

وتعتير الدعوع ناشئة عن التفليرة على وجه الخصلوص إذا كانلت متعلقلة بأموالهلا أو بإدارتهلا أو  

 بموجوداتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطييق أحكام هذا القانون 

 (84مادة )

للتوقف عن الدفع، وتعين أمينا للتفليرة وتختلار  مؤقتاً  تحدد المحكمة فى حكم شهر اإلفالس تاريخاً  

د قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليرة، وتأمر بوضع األ تام على محل تجارة المدين لحين االنتهاء من أح

 الجرد 

 من حكم شهر اإلفالس فور صدوره  ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً  

 (85مادة )

تصرف يصدر من الملدين  ترتعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو 

ويكشللف عللن اضللطراب أعماللله أو سللعيه إلللى االسللتمرار فللى نشللاطه التجللارع بوسللائل غيللر مشللروعة أو 

ضللارة بدائنيلله، ويللد ل فللى ذلللك علللى وجلله الخصللوص شللروع المللدين فللى الهللرب أو االنتحللار، أو إ فللاء 

 طائشة  أمواله أو بيعها بخرارة أو عقد قرو  بشروط باهظة أو الد ول فى مضاربات

يلر تلاريخ صلدور وإذا لم يعين فى حكم شهر اإلفالس التاريخ الذع توقف فيه المدين عن الدفع اعت   

 للتوقف عن الدفع  مؤقتاً  حكم شهر اإلفالس تاريخاً 

وإذا صدر حكم شهر اإلفالس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيله تلاريخ التوقلف  

 للتوقف عن الدفع  مؤقتاً  الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً  عن الدفع اعتير تاريخ

 (86مادة )

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناًء على طلب النيابة العاملة أو الملدين أو أحلد اللدائنين أو أملين  

التفليرة أو غيرهم من ذوع المصلحة، تعديل التلاريخ المؤقلت للتوقلف علن اللدفع وذللك حتلى تلاريخ إيلداع 

قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقلف علن اللدفع 

 نهائياً 

وفى جميع األحوال ال يجوز إرجاع تلاريخ التوقلف علن اللدفع إللى أكثلر ملن سلنتين سلابقتين عللى  

   تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس

 (87مادة )

التلى أصلدرت الحكلم بشلهر اإلفلالس بإ طلار أملين التفليرلة فلور صلدور  يقوم قلم كتاب المحكملة 

 بعلم الوصول لمياشرة أعمال التفليرة  اً الحكم بكتاب مرجل مصحوب

 وعلى أمين التفليرة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوق ف عن الدفع فى الرجل التجارع  

ة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر اإلفالس، ويتولى أمين التفليرة نشر ملخص الحكم فى صحيف 

ويجب أن يتم النشر  الل عشلرة أيلام ملن تلاريخ إ طلاره بلالحكم، ويشلتمل الملخلص الملذكور فيملا يتعل لق 

بحكم شهر اإلفلالس عللى اسلم المفللس وموطنله ورقلم قيلده فلى الرلجل التجلارع والمحكملة التلى أصلدرت 

سم أمينها وعنوانله، كملا التوقف عن الدفع واسم قاضى التفليرة والحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت ل

يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليرة، وفلى حاللة تعلديل تلاريخ التوق لف علن اللدفع يشلتمل 

 عن الييانات المذكورة على التاريخ الجديد الذع عينته المحكمة  النشر فضالً 

خطر به من تاريخ إ طاره بحكم شهر اإلفالس، أن ي   رة عشر يوماً وعلى أمين التفليرة،  الل  م 

الينللك المركللزع المصللرع إل طللار الينللوك العاملللة فللى مصللر، والهيئللة العامللة للرقابللة الماليللة واليورصللة 
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المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأشلير بملخصله باسلم جماعلة اللدائنين فلى كلل مكتلب للشلهر العقلارع 

للمفلس، وال يترتب على هذا التأشير أع حق آ ر لجماعة الدائنين، والتأشير بلالحكم  يوجد فى دائرته عقار

 برجل الضمانات المنقولة 

 (88مادة )

يجوز لكل ذع مصلحة من غير الخصوم أن يعتر  على حكم شهر اإلفلالس أملام المحكملة التلى  

رفللع علن عليلله باالسلتئناف في  أصلدرته  لالل  ال للين يوملاً مللن تلاريخ نشلره فللى الصلحف، مللا للم يكلن قللد ط  

 عترا  إلى المحكمة التى تنظر االستئناف اال

ويررع على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوع شهر اإلفالس وغيره ملن األحكلام الصلادرة  

 فى الدعاوع الناشئة عن التفليرة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 (89مادة )

نص كام الصادرة فى دعاوع اإلفالس واجية النفاذ المعجلل بلال كفاللة بمرلودتها ملا للم ي لتكون األح 

 على غير ذلك 

 (90مادة )

 :ىال يجوز الطعن بأع طريق ف 

 األحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استيدال قاضى التفليرة أو أمينها أو مراقيها  –أ 

 ضى التفليرة األحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قا –ب 

األحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليرة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضلى التفليرلة بشلأن  –ج 

 قيول الديون أو رفضها 

  األحكام الصادرة بشأن قيول الديون المتنازع فيها مؤق تاً  –د 

 (91مادة )

ن يحوز حكم شلهر اإلفلالس قلوة إذا أوفى المدين جميع ما هو مرتحق عليه من ديون تجارية قيل أ 

ء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغلاء حكلم شلهر اإلفلالس عللى أن يتحملل الملدين كافلة ىالش

 مصاريف الدعوع 

 (92مادة )

إذا لم توجد فى التفليرة، وقت شهرها، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم اإلفالس ونشره أو وضلع  

ها وجب دفع هذه المصاريف من ميلغ األمانلة التلى أودعهلا طاللب شلهر األ تام على أموال المفلس أو رفع

متياز على جميلع اللدائنين ملن أول نقلود تلد ل اإلفالس ويرترد طالب شهر اإلفالس الميالغ التى دفعها باال

 التفليرة، كما يجوز لقاضى التفليرة أن يأمر بالميادرة بييع بع  أموال التفليرة لمواجهة هذه المصاريف 

 (93ادة )م

إذا طلب المدين شهر إفالسه وقضت المحكمة برف  الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة ال تقلل  

 عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز  مرين ألف جنيه إذا تيين لها أنه تعمد اصطناع اإلفالس 

راملة حكلم عللى اللدائن بالغوإذا طلب أحد الدائنين شهر اإلفالس وقضت المحكمة بلرف  الطللب ي   

نشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها، إذا تيين لها أنله تعملد المنصوص عليها فى الفقرة الرابقة وي  

 اإلساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم اإل الل بحق  المدين فى طلب التعوي  

 (94مادة )

الً قانونيللاً إلدارة التفليرللة تعللين المحكمللة فللى حكللم اإلفللالس مللن جللدول  يللراء إدارة اإلفللالس ممللث 

 يرمى )أمين التفليرة( 

أو المراقللب     ويجلوز فلى كلل وقلت لقاضلى التفليرلة مللن تلقلاء نفرله أو بنلاء عللى طللب المفللس  

 األمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط أال يزيد عددهم على  ال ة 

 ويصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليرات قرار من الوزير المختص  

 (95مادة )
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له حتى الدرجة الرابعة أو ملن كلان  للمفلس أو قريياً  للتفليرة من كان زوجاً  ن أميناً عي  ال يجوز أن ي   

عنه، وكذلك  له أو وكيالً  عنده أو محاسياً  له أو مرتخدماً   الل الرنتين الرابقتين على شهر اإلفالس شريكاً 

 الشرف واألمانة من سيق الحكم عليه باإلدانة فى جناية أو فى جنحة ماسة ب

 (96مادة )

يقوم أمين التفليرة بإدارة أموال التفليرة والمحافظة عليها وينوب عن المفللس فلى جميلع اللدعاوع  

 واألعمال التى تقتضيها هذه اإلدارة 

بيلوم، جميللع األعمللال المتعلقللة بللإدارة التفليرلة فللى دفتللر  للاص تللرق م  ويلدون أمللين التفليرللة، يومللاً  

 ها قاضى التفليرة توقيعه أو  تمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه صفحاته ويضع علي

 ط الع على هذا الدفتر فى كل وقت، وللمفلس أيضاً ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليرة وللمراقب اال 

 طالع عليه بإذن من قاضى التفليرة اال

 (97مادة )

  رألون بالتضامن عن إدارتهمإذا تعدد أمناء التفليرة وجب أن يعملوا مجتمعين وي   

م العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفى هذه الحالة ال ر  قويجوز لقاضى التفليرة أن ي 

 كلف به إال عن العمل الذع ي   يكون أمين التفليرة مرئوالً 

هم، وال يجلوز ويجوز ألمناء التفليرة أن ينييوا بعضهم اليع  فى القيام باألعمال المعهلود بهلا إللي 

بالتضلامن  ن  ي  لهم إنابة الغير إال بإذن من قاضى التفليرة، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليرة ونائيه مرلئول  

 عن األعمال المذكورة 

 (98مادة )

عترا  لدع قاضى التفليرة على أعملال أمينهلا قيلل إتمامهلا، ويترتلب يجوز للمفلس وللمراقب اال 

عترا   لالل سليعة أيلام ملن العمل  ويجب أن يفصل قاضى التفليرة فى اال عترا  وقف إجراءعلى اال

  تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى التفليرة واجب النفاذ فوراً 

 (99مادة )

 أنأو المراقلب،       يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضلى التفليرلة أو المفللس  

 يره أو بإنقاص عدد األمناء إذا تعددوا تحكم بعزل أمين التفليرة وتعيين غ

 (100مادة )

قدر أتعاب ومصاريف أملين التفليرلة بقلرار ملن قاضلى التفليرلة بعلد أن يقلدم األملين تقريلراً علن ت   

 إدارته 

ويجوز لقاضى التفليرة أن يأمر بصرف ميالغ ألمين التفليرة قيل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة  

 عابه من أت الرابقة  صماً 

ويجوز لكل ذع شأن الطعلن أملام المحكملة فلى قلرار قاضلى التفليرلة الخلاص بتقلدير أتعلاب أملين  

 التفليرة ومصاريفه 

 (101مادة )

 يتولى قاضى التفليرة باإلضافة إلى الرلطات المقررة له ما يأتى: 

ملة للمحافظلة عللى أموالهلا، مراقية إدارة التفليرة ومالحظة سير إجراءاتها واألمر باتخاذ التدابير الالز -1

 ذلك تكليف أمين التفليرة بإقامة دعاوع أو مياشرة إجراءات معينة  ىبما ف

 جتماعات جتماع فى األحوال الميينة فى القانون ويتولى رئاسة االدعوة الدائنين إلى اال – 2

علن كلل نلزاع يتعل لق  يقدم للمحكملة كلل  ال لة أشلهر تقريلراً علن حاللة التفليرلة، كملا يقلدم لهلا تقريلراً  – 3

 بالتفليرة ويكون من ا تصاصها الفصل فيه 

اسللتدعاء المفلللس أو ور تلله أو وكالئلله أو مرللتخدميه أو أع شللخص آ للر لرللماع أقللوالهم فللى شللئون – 4

 التفليرة 

 (102مادة )
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ودع القللرارات التللى يصللدرها قاضللى التفليرللة قلللم كتللاب المحكمللة فللى اليللوم التللالى لصللدورها، ت لل 

بعللم  اً أن يأمر قلم الكتاب بإ طارها لكلل ذع مصللحة، ويكلون اإل طلار بكتلاب مرلجل مصلحوب وللقاضى

 الوصول، إال إذا أمر قاضى التفليرة بإ طارها بطريقة أ رع 

 (103مادة )

ال يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليرة ما لم يلنص القلانون عللى غيلر ذللك أو  

ع م الطعن  الل عشرة أيام من تاريخ إيلداع القلرار، بصلحيفة تلود   تصاصه، ويقد  كان القرار مما يجاوز ا

عللن للذوع الشلأن وتنظلره المحكملة فلى أول جلرلة، عللى أال يشلترك قاضلى التفليرلة قلم كتاب المحكمة وت  

 ر  المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم ت

 المحكمة األمر باستمرار تنفيذه 

وإذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة ال تقل علن  مرلة آالف جنيله  

 وال تجاوز عشرين ألف جنيه، إذا تيين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليرة 

 (104مادة )

يرة بغيره من قضاة المحكملة، أو تنلدب غيلره للمحكمة فى كل وقت، أن تأمر باستيدال قاضى التفل 

 فى حالة غيابه المؤقت 

 

 (105مادة )

 أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفرهم لذلك  جوز لقاضى التفليرة تعيين مراقبي 

ويجوز للمفلس ولكل دائن االعترا  على قرار قاضى التفليرة الخلاص بتعيلين المراقلب دون أن  

م االعترا  إللى قاضلى التفليرلة نفرله، ويجلب أن يفصلل قد  را  وقف تنفيذ القرار، وي  يترتب على االعت

 فيه على وجه الررعة 

 (106مادة )

ال يجلوز أن يكلون المراقلب أو النائلب علن الشللخص االعتيلارع المعلين مراقيلاً، زوجلاً للمفلللس أو  

 قريياً له حتى الدرجة الرابعة 

 (107مادة )

ة إلى الرللطات المقلررة لله بنصلوص  اصلة، بفحلص الميزانيلة والتقريلر يقوم المراقب، باإلضاف 

المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليرة فى شأن الرقابة على أعمال أمينها، 

 ومعاونة قاضى التفليرة فى ذلك 

داتهللا ومصللروفاتها وللمراقللب أن يطلللب مللن أمللين التفليرللة إيضللاحات عللن سللير إجراءاتهللا وإيرا 

 وحالة الدعاوع المتعلقة بها 

 (108مادة )

ال يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله، ومع ذللك يجلوز للمحكملة أن تقلرر لله مكافلأة إجماليلة عللى  

 عمله إذا بذل جهداً غير عادع وكانت الحالة المالية للتفليرة ترم  بذلك 

 ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليرة  

 رأل المراقب إال عن  طئه الجريم وال ي   

 (109مادة )

يجوز للمحكمة بنلاًء عللى طللب قاضلى التفليرلة أو النيابلة العاملة أو أملين التفليرلة أو المراقلب أن  

تأمر عند االقتضاء بمنع المفلس من مغادرة اليالد لمدة ال تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديلد إذا قلام بعملل ملن 

وق الدائنين  وللمفلس أن يتظلم ملن هلذا األملر أملام المحكملة المختصلة دون أن يترتلب شأنه اإلضرار بحق

 على التظل م وقف تنفيذه 

 وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر المنع من مغادرة اليالد  

 (110مادة )
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 يجوز بمحل وجوده، وال خطر أمين التفليرة كتابةً ال يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن ي   

 له أن يغير موطنه إال بإذن من قاضى التفليرة 

 (111مادة )

بإصللدار قللانون بتنظلليم مياشللرة الحقللوق  2014لرللنة  45مللع عللدم اإل للالل بأحكللام القللانون رقللم  

ملن مياشلرة الحقلوق  حلرم مؤقتلاً بإصدار قلانون مجللس النلواب، ي   2014لرنة  46الرياسية، والقانون رقم 

أو المجالس المحلية، كل من صدر ضلده حكلم نهلائى الرتكابله  ىفى المجلس النياب الرياسية ومن العضوية

أو التقصير، ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وال  إحدع جرائم التفالس بالتدليس 

 د إليه اعتياره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى يررع ذلك الحرمان إذا ر  

أو النقابلات             شهر إفالسه أن يكون عضواً بالغرف التجارية أو الصلناعية أ  وال يجوز لمن  

أو االشللتغال بأعمللال    أو االتحللادات المهنيللة أو الرياضللية أو مللديراً أو عضللواً بمجلللس إدارة أع شللركة 

لماليلة أو الييلع الينوك أو الوكالة التجارية أو التصلدير واالسلتيراد أو الرمرلرة فلى بيلع أو شلراء األوراق ا

 رد إليه اعتياره  بالمزاد العلنى  كل ذلك ما لم ي  

  وملع ذلللك و التصلرف فيهلا أفالسله أن ينلوب علن غيلره فلى إدارة أموالله إشلهر أ  وال يجلوز لملن  

ن تقضى بناء على طلب من قاضى التفليرة بحلول أمين التفليرلة أو أملين اتحلاد أيجوز للمحكمة المختصة 

شلير بلذلك القضلاء أملع الت ةو موقتلأنابة بصفة دائملة تنفيذ هذه اإل ىاألحوال محل المفلس فالدائنين بحرب 

شلير، وللمحكملة أن تلأذن أعلى هامش التوكيل الصادر للمفلس من الغير ويررع ذلك القضاء من تاريخ الت

 للمفلس فى إدارة أموال أوالده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم 

 (112مادة )

يللد المفلللس بمجللرد صللدور حكللم شللهر اإلفللالس عللن إدارة أمواللله والتصللرف فيهللا، وتعتيللر  ت غللل 

 التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر اإلفالس حاصلة بعد صدوره 

حتج به على الغير إال بالقيد أو الترجيل أو غير ذلك من اإلجراءات فال وإذا كان التصرف مما ال ي   

 الدائنين إال إذا كان التصرف  ابت التاريخ قيل تاريخ التوقف عن الدفع يررع على جماعة 

وال يحللول غللل يللد المفلللس عللن إدارة أمواللله والتصللرف فيهللا دون قياملله بللاإلجراءات الالزمللة  

 للمحافظة على حقوقه 

 (113مادة )

له  أو استيفاء ما           ال يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر اإلفالس الوفاء بما عليه من ديون  

 من حقوق 

ومع ذلك إذا كان المفلس حامالً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إال  

، عللى أن 1999لرلنة  17من قانون التجارة رقم  431إذا عار  أمين التفليرة فى هذا الوفاء طيقاً للمادة 

 فليرة يتم إيداع قيمة الورقة التجارية حراب الت

 (114مادة )

ال تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر اإلفالس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إال  

جد ارتياط بينهما، ويوجلد االرتيلاط عللى وجله الخصلوص إذا نشلأت الحقلوق وااللتزاملات علن سليب إذا و  

   واحد أو شملها حراب جار  

 (115مادة )

ال التى تكون ملكاً للمفلس فى يوم صدور حكم شلهر اإلفلالس واألملوال يشمل غل اليد جميع األمو 

 ول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفالس ئالتى ت

 :ىومع ذلك ال يشمل غل اليد ما يأت 

 األموال التى ال يجوز الحجز عليها قانوناً واإلعانة التى تتقرر للمفلس  –أ 

 األموال المملوكة لغير المفلس  –ب 
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 المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية  الحقوق –ج 

رتحق للمرتفيد فى عقد تأمين صحي  أبرمه المفلس قيل صدور حكم شلهر اإلفلالس التعويضات التى ت   –د 

للى التفليرلة جميلع أقرلاط التلأمين التلى دفعهلا المفللس ابتلداء ملن التلاريخ إومع ذلك يلتزم المرتفيد بأن يرد 

 عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك  الذع عينته المحكمة للتوقف

 (116مادة )

إذا آللت إللى المفللس تركلة فلال يكلون لدائنيله حلق عللى أموالهلا إال بعلد أن يرلتوفى دائنلو الملورث  

 حقوقهم من هذه األموال  

 وال يكون لدائنى المورث أع حق على أموال التفليرة  

 (117مادة )

الرير فيهلا ملع اسلتثناء  س رفع دعوع من المفلس أو عليه أوال يجوز بعد صدور حكم شهر اإلفال 

 ما يأتى:

 الدعاوع المتعلقة باألموال والتصرفات التى ال يشملها غل اليد  –أ 

 الدعاوع المتعلقة بأعمال التفليرة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها  –ب 

 الدعاوع الجنائية  –ج 

مفللس فلى اللدعاوع المتعلقلة بالتفليرلة، كملا يجلوز لهلا أن تلأذن ويجوز للمحكمة أن تأذن بإد ال ال 

 بإد ال الدائن فى هذه الدعاوع إذا كانت له مصلحة  اصة فيها 

فعلت عليله دعلوع جنائيلة أو دعلوع متعلقلة بشخصله أو بأحوالله الشخصلية وإذا رفع المفللس أو ر   

 وجب إد ال أمين التفليرة فيها إذا اشتملت على طليات مالية 

 (118ادة )م

كم على المفلس بعد شهر إفالسه بالتعوي  عن من هذا القانون  إذا ح   121استثناًء من حكم المادة  

ضرر أحد ه للغير قيل تقديم طلب شهر اإلفالس جاز للمحكوم له الد ول فى التفليرلة بلالتعوي  المقضلى 

 س لبه ما لم يثيت تواطؤه مع المف

 (119مادة )

صلرف ملن أملوال التفليرلة بعد سماع أقوال أمينها أن يقلرر إعانلة للمفللس ت   يجوز لقاضى التفليرة 

 طليه أو طلب من يعولهم  ىبناًء عل

ولمن طلب اإلعانة وألمين التفليرة التظلم ملن تقلديرها أملام قاضلى التفليرلة دون أن يترتلب عللى  

 ذلك وقف صرف اإلعانة 

أو بناء على طلب أمين التفليرة أن يعد ل مقدار ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليرة من تلقاء نفره  

 اإلعانة أو أن يأمر بإلغائها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليرة نفره 

المقضلى ، وإذا للم يقلع  ىءويوقف صرف اإلعانة متلى حلاز حكلم التصلديق عللى الصلل  قلوة الشل 

 الصل  يوقف صرف اإلعانة بمجرد قيام حالة االتحاد 

 (120دة )ما

ملن هلذا القلانون يجلوز للمفللس بعلد إذن قاضلى التفليرلة، أن يملارس  111مع مراعاة حكم الملادة  

تجللارة جديللدة بغيللر أمللوال التفليرللة ويكللون للللدائنين الللذين تنشللأ ديللونهم بمناسللية هللذه التجللارة األولويللة فللى 

 استيفاء حقوقهم من أموالها 

 (121مادة )

ماعلة اللدائنين باللديون المقضلى بهلا بموجلب أحكلام صلدرت بعلد ال يجوز التمرلك فلى مواجهلة ج 

مللن هلذا القللانون، كملا ال يجللوز التمرلك فللى 118القضلاء بشلهر اإلفللالس، ملع مراعللاة تطييلق نللص الملادة 

 الدفع  وقيل الحكم بشهر اإلفالس:مواجهتهم بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن 

 أياً كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجرع عليها العرف  من  التيرعات –أ 
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 عتير إنشاء مقابلل وفلاء ورقلة تجاريلة للم يحلل  وفاء الديون قيل حلول األجل أياً كانت كيفية الوفاء، وي   –ب 

 ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قيل حلول األجل 

عتيللر الوفللاء بطريللق األوراق التجاريللة أو النقللل وي  ة بغيللر الشللىء المتفللق عليلله، وفللاء الللديون الحال لل –ج 

 المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود 

كل رهن أو تأمين اتفاقى آ ر وكذلك كل ا تصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً للدين سلابق عللى  –د 

 التأمين 

 (122مادة )

ون و لالل الفتلرة ملن هلذا القلان 121كل ما أجلراه المفللس ملن تصلرفات غيلر ملا ذكلر فلى الملادة  

وكلان  مبهل المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفلاذه فلى مواجهلة جماعلة اللدائنين إذا كلان التصلرف ضلاراً 

 المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوق ف المفلس عن الدفع 

 (123مادة )

س فلال يجلوز أن فعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقيل الحكم بشهر اإلفلالإذا د   

للفللع للله، وإنمللا ي  رللترد مللن الحامللل مللا د  ي   حيت الورقللة التجاريللة لحرللابه بللرد القيمللة لللزم الرللاحب أو مللن س 

المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع، ويقلع االلتلزام بلالرد فلى حاللة 

 صوله على الرند بتوق ف المفلس عن الدفع ر األول إذا كان يعلم وقت حظه  الرند ألمر على الم  

 (124مادة )

يجوز الحكم بعدم نفلاذ حقلوق اللرهن أو االمتيلاز أو اال تصلاص المقلررة عللى أملوال الملدين فلى  

يدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضلاء  ال لين يوملاً ملن تلاريخ تقريلر مواجهة جماعة الدائنين إذا ق  

  تصاص الرهن أو االمتياز أو اال

كم بعدم نفاذه فلى يأ ذ الدائن صاحب الرهن أو اال تصاص التالى للرهن أو اال تصاص الذع ح  و 

عطلى اللدائن الملذكور ملن اللثمن النلاتج ملن بيلع مواجهة جماعة الدائنين مرتية هلذا التلأمين، وملع ذللك ال ي  

ول الفلرق ئاال تصاص الرابق ويالمال المقرر عليه التأمين إال ما كان يحصل عليه بغر  نفاذ الرهن أو 

 إلى جماعة الدائنين 

 (125مادة )

يجوز ألمين التفليرة وحده أو بناء على طلب قاضى التفليرة أن يطلب عدم نفلاذ تصلرفات الملدين  

، ىفى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قيل صدور حكم شهر اإلفالس وذلك وفقاً ألحكام القانون المدن

ادر بعللدم نفللاذ التصللرف فللى حللق جميللع الللدائنين سللواء نشللأت حقللوقهم قيللل حصللول ويرللرع الحكللم الصلل

 التصرف أو بعد حصوله 

 (126مادة )

كم بعدم نفاذ أع تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليرة ما إذا ح   

لزم بدفع عوائلد ملا قيضله ي  وقت قيضه، كما  ىءحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الش

 أو  ماره من تاريخ القي  

ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العو  الذع قدمه للمفلس إذا وجد هذا العو  بعينه فلى  

من  مالتفليرة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليه

 تفليرة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة التصرف وأن يشترك فى ال

 (127مادة )

من هذا  126إلى  121ترقط الدعاوع الناشئة عن تطييق األحكام المنصوص عليها فى المواد من  

 القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس 

 (128مادة )

أصللحاب حقللوق االمتيللاز العامللة بعللد صللدور حكللم شللهر  ال يجللوز للللدائنين العللاديين أو الللدائنين 

 اإلفالس إقامة دعاوع فردية على التفليرة أو اتخاذ أع إجراءات قضائية أ رع ضدها 
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وكللذلك يترتللب علللى صللدور حكللم شللهر اإلفللالس وقللف الللدعاوع الفرديللة المقامللة مللن الللدائنين  

الرلابقة ووقلف إجلراءات التنفيلذ التلى بلدأها هلؤالء اللدائنون قيلل صلدور حكلم شلهر  المذكورين فى الفقلرة

اإلفالس ومع ذلك إذا تحدد يلوم لييلع عقلار المفللس جلاز االسلتمرار فلى إجلراءات التنفيلذ بلإذن ملن قاضلى 

 التفليرة 

وأملا الللدائنون المرتهنللون وأصللحاب حقللوق االمتيللاز الخاصللة والحاصلللون علللى ا تصللاص علللى  

ال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوع الفردية أو االسلتمرار فيهلا فلى مواجهلة أملين التفليرلة، كملا يجلوز أمو

لهم التنفيذ أو االستمرار فيه على األموال التى تقلع عليهلا تأمينلاتهم بشلرط إ طلار قاضلى التفليرلة بالتنفيلذ 

 ويكون التنفيذ فى مواجهة أمين التفليرة 

 (129مادة )

ط آجلال جميلع اللديون النقديلة التلى عللى المفللس سلواء أكانلت عاديلة أم رلق  اإلفلالس ي  الحكم بشهر  

 مضمونة بامتياز عام أو  اص 

 (130مادة )

الحكللم بشللهر اإلفللالس يوقللف سللريان عوائللد الللديون العاديللة بالنرللية إلللى جماعللة الللدائنين فقللط وال  

إال ملن الميلالغ الناتجلة ملن بيلع   ا تصلاص تجوز المطالية بعوائلد اللديون المضلمونة بلرهن أو امتيلاز أو 

 لم العوائلد المرلتحقة قيلل صلدور الحكلم بشلهر  األموال التى يقع عليها التأمين، ويرلتنزل أصلل اللدين أوالً 

 اإلفالس  م العوائد المرتحقة بعد صدوره 

 

 

 (131مادة )

ميلغللاً يعللادل العائللد  ط فيلله عائللد  شللتر  لقاضللى التفليرللة أن يرللتنزل مللن الللدين اآلجللل الللذع لللم         

 المرتحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر اإلفالس إلى تاريخ استحقاق الدين 

 (132مادة )

يجوز االشتراك فى التفليرة بالديون المعلقة على شرط فاسخ، مع تقلديم كفيلل، أملا اللديون المعل قلة  

 ط جنب نصييها فى التوزيعات إلى أن تتيين نتيجة الشرعلى شرط واقف في  

 (133مادة )

هر إفالس أحدهم فلال يترتلب عللى هلذا اإلفلالس أ لر بالنرلية جد جملة ملتزمين بدين واحد وش  إذا و   

 إلى الملتزمين اآل رين ما لم ينص القانون على غير ذلك 

 وإذا تم الصل  مع الملتزم الذع أفلس فال تررع شروطه على الملتزمين اآل رين  

 (134مادة )

ائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين  لم أفللس بلاقى الملتلزمين أو أفللس إذا استوفى الد 

أحدهم فال يجوز للدائن أن يشترك فى التفليرات إال بالياقى من دينه وييقى محتفظاً بحقه فى مطالية الملتزم 

  غير المفلس بهذا الياقى، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليرة بما وفاه عنها

 (135مادة )

إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشلترك فلى كلل تفليرلة بكلل دينله  

 إلى أن يرتوفيه بتمامه، من أصل وعوائد ومصاريف 

 وال يجوز لتفليرة الرجوع على تفليرة أ رع بما أوفته عنها  

وابعه عادت الزيادة إلى تفليرة من يكلون وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وت 

مكفوالً من اآل رين بحرب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إللى التفليرلات 

 التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين 

 (136مادة )
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للى منقلول أو درج أسماء دائنى المفلس الحائزين بوجله قلانونى عللى رهلن أو امتيلاز  لاص عال ت   

 عقار فى جماعة الدائنين إال على سييل التذكرة 

 (137مادة )

يجللوز ألمللين التفليرللة فللى كللل وقللت وبعللد الحصللول علللى إذن مللن قاضللى التفليرللة، دفللع الللدين  

 المضمون برهن واسترداد األشياء المرهونة لحراب جماعة الدائنين 

 

 (138مادة )

التفليرة أن يدفع  الل األيلام العشلرة التاليلة لصلدور الحكلم على أمين التفليرة بعد استئذان قاضى  

والمرتيلات  األجلور   يرة وبالرغم ملن وجلود أع ديلن آ لر،بشهر اإلفالس مما يكون تحت يده من نقود التفل

والميالغ المرتحقة قيل صدور الحكم بشهر اإلفالس عن مدة  ال ين يوماً للعاملين لدع المفلس،  فإذا لم يكن 

جلدت ن التفليرة النقود الالزمة لوفاء هذه اللديون وجلب الوفلاء ملن أول نقلود تلد ل التفليرلة وللو و  لدع أمي

 ديون أ رع  تريقها فى مرتية االمتياز 

  ويكون للميالغ المرتحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتية االمتياز المقررة قانوناً  

 (139مادة )

ملن  143ة فيله المفللس التجلارة طيقلاً للملاد اء إيجار العقار الذع يمارسيكون للمؤجر فى حالة إنه 

هذا القانون امتياز لضمان األجرة المرتحقة لله علن الرلنة الرلابقة عللى صلدور حكلم شلهر اإلفلالس وعلن 

قللت ظلل الملؤجر محتفظلاً بحقله فلى الرنة الجارية، وإذا بيعت المنقوالت الموجودة فى العين الملؤجرة أو ن  

 تياز االم

 (140مادة )

ال يشللمل االمتيللاز المقللرر للحكومللة برلليب الضللرائب علللى ا للتالف أنواعهللا إال ديللن الضللريية  

المرتحقة على المفلس عن الرنتين الرابقتين على صدور الحكم بشهر اإلفالس، وتد ل الضرائب األ رع 

   المرتحقة فى التوزيعات بوصفها ديوناً عادية

 (141مادة )

التفليرة بنلاًء عللى اقتلراح أمينهلا أن يلأمر عنلد االقتضلاء باسلتخدام أول نقلود تلد ل يجوز لقاضى  

التفليرة فى الوفلاء بحقلوق اللدائنين اللذين لهلم امتيلاز عللى منقلوالت المفللس بشلرط أن تكلون أسلماؤهم قلد 

شلار إليهلا فلى الفقلرة األوللى ملن المل ملن هلذا  171 ادةوردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها الم 

 القانون، وإذا حصلت منازعة فى االمتياز فال يجوز الوفاء إال بعد الفصل فيها بحكـم نهائى 

 (142مادة )

ال يترتب على الحكم بشهر اإلفالس فرخ العقود الملزمة للجانيين التى يكون المفلس طرفاً فيهلا إال  

 إذا كانت قائمة على اعتيارات شخصية 

ين التفليرة العقد أو لم يرتمر فى تنفيلذه جلاز للطلرف اآل لر أن يطللب الفرلخ، وكلل وإذا لم ينفذ أم 

عر  على قاضى التفليرة ليأذن به، ويجوز للطرف اآل ر قرار يتخذه أمين التفليرة بشأن العقد يجب أن ي  

 ن ألمين التفليرة مهلة مناسية إليضاح موقفه من العقد أن يعي  

ص علللى فليرللة كلدائن عللادع بلالتعوي  المترتللب عللى الفرللخ إال إذا ن لوللمتعاقلد االشللتراك فلى الت 

 احتفاظ التعوي  باالمتياز المقرر له قانوناً 

 (143مادة )

إذا كان المفلس مرلتأجراً للعقلار اللذع يملارس فيله التجلارة فلال يترتلب عللى صلدور الحكلم بشلهر  

ة المتيق يلة النقضلائها، وكلل شلرط عللى  لالف ذللك يعتيلر  اإلفالس إنهاء اإلجارة أو حلول األجرة عن المد 

 كأن لم يكن 

وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقوالت الموجودة فى العقلار وللم يكلن التنفيلذ قلد تلم عنلد  

صدور الحكم بشهر اإلفالس وجب وقف التنفيذ لملدة ترلعين يوملاً ملن تلاريخ هلذا الحكلم ملع علدم اإل لالل 
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ر فى اتخاذ اإلجراءات التحفظية وفى طلب إ الء العقلار وفقلاً للقواعلد العاملة، ويجلوز لقاضلى  بحق المؤج 

التفليرة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة  ال ين يوماً أ رع لمرة واحدة إذا رأع ضلرورة للذلك، وعللى 

 تمرار فيها أمين التفليرة إ طار مؤجر العقار  الل مدة وقف التنفيذ برغيته فى إنهاء اإلجارة أو االس

وإذا قرر أمين التفليرلة االسلتمرار فلى اإلجلارة وجلب أن يلدفع األجلرة المتلأ رة وأن يقلدم ضلماناً  

كافياً للوفاء باألجرة المرتقيلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليرة إنهاء اإلجارة إذا كان الضمان 

أمللين التفليرللة فللى االسللتمرار فللى  غيللر كللاف  وذلللك  للالل  مرللة عشللر يومللاً مللن تللاريخ إ طللاره برغيللة

 اإلجارة 

وألمين التفليرة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليرة وبعد موافقة الملؤجر تلأجير العقلار ملن  

 الياطن أو التنازل عن اإليجار وفقاً لألحكام المنظمة للعالقة بين المالك والمرتأجر 

 (144مادة )

ر محدد المدة جاز للعامل وألمين التفليرلة إنهلاء العقلد ملع إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غي 

مراعللاة األحكللام المنصللوص عليهللا فللى قللوانين العمللل  وال يجللوز للعامللل فللى هللذه الحالللة مطاليللة التفليرللة 

 بالتعوي  إال إذا كان اإلنهاء تعرفياً أو بغير مراعاة مواعيد اإل طار 

ر عدم االستمرار فلى التجلارة، ويجلوز وإذا كان عقد العمل محدد المدة فال يجوز إ  نهاؤه إال إذا تقر 

 للعامل فى هذه الحالة مطالية التفليرة بالتعوي  

ر له قانوناً    ويكون للتعوي  المرتحق للعامل وفقاً للفقرتين الرابقتين االمتياز المقر 

 

 

 (145مادة )

أو حلق اسلتردادها وقلت شللهر ثيلت لله ملكيتهللا لكلل شلخص أن يرلترد ملن التفليرللة األشلياء التلى ت   

 اإلفالس 

ء ىويكون ألمين التفليرة، بعد أ ذ رأع المراقب والحصول على إذن ملن قاضلى التفليرلة رد  الشل 

فلل  طللب االسللترداد جللاز لطاليله عللر  النللزاع علللى إللى مالكلله أو صللاحب الحلق فللى اسللترداده، وإذا ر  

 المحكمة 

 (146مادة )

فلى حيلازة المفللس، عللى سلييل الوديعلة أو ألجلل بيعهلا لحرلاب يجوز استرداد األشلياء الموجلودة  

مالكها أو ألجل ترليمها إليه، بشرط أن توجد فى التفليرة عيناً  كما يجوز استرداد  من اليضائع إذا للم يكلن 

 قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حراب جار  بين المفلس والمشترع 

 ن يدفع ألمين التفليرة الحقوق المرتحقة للمفلس وعلى المرترد أ 

 وإذا كان المفلس قد أودع اليضائع لدع الغير جاز استردادها منه  

وإذا اقتر  المفلس برهن اليضائع وكلان اللدائن الملرتهن ال يعللم وقلت إنشلاء اللرهن بعلدم ملكيلة  

 هن المفلس لها فال يجوز استردادها إال بعد وفاء الدين المضمون بالر

 (147مادة )

يجوز استرداد األوراق التجارية وغيرها من األوراق ذات القيمة، المرلمة إللى المفللس لتحصليلها  

فعت، وال يجوز اسلترداد أوراق جدت عيناً فى التفليرة ولم تكن قيمتها قد د  أو لتخصيصها لوفاء معين إذا و  

 ذاتيتها  عة لدع المفلس إال إذا أ يت طالب االستردادالنقد المود  

 (148مادة )

رخ عقد الييع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قيل صدور الحكم بشهر إفالس المشترع، جاز ف  إذا  

 لليائع استرداد اليضائع كلها أو بعضها فى التفليرة بشرط أن توجد عيناً 

رداد ويجوز االسترداد ولو وقع الفرخ بعد صدور حكم شهر اإلفالس بشرط أن تكون دعوع االست 

 عت قيل صدور هذا الحكم فأو دعوع الفرخ قد ر  
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 (149مادة )

 إذا أفلس المشترع قيل دفع الثمن وكانت اليضائع ال تزال لدع اليائع، جاز له حيرها  

وإذا أفلس المشترع بعد إرسال اليضائع إليه وقيل د ولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف بييعهلا،  

ومللع ذلللك ال يجللوز االسللترداد إذا فقللدت اليضللائع ذاتيتهللا، أو تصللرف فيهللا  جللاز لليللائع اسللترداد حيازتهللا،

 المفلس قيل وصولها، بغير تدليس، بموجب و ائق الملكية أو النقل 

وفى جميع األحوال يجوز ألمين التفليرة، بعد اسلتئذان قاضلى التفليرلة، أن يطللب ترلليم اليضلائع  

ذا لم يطللب أملين التفليرلة ذللك جلاز لليلائع أن يتمرلك بحقله فلى بشرط أن يدفع لليائع الثمن المتفق عليه، فإ

 الفرخ وطلب التعوي  واالشتراك به فى التفليرة 

 (150مادة )

بشأن تنظليم الضلمانات المنقوللة، إذا أفللس  2015لرنة  115مع عدم اإل الل بأحكام القانون رقم  

وكيله المكلف بييعها، فلال يجلوز لليلائع أن  المشترع قيل دفع الثمن وبعد د ول اليضائع مخازنه أو مخازن

يطلب فرخ الييع أو استرداد اليضائع، كما يرقط حقه فى االمتياز  وكل شرط يكون من شلأنه تمكلين اليلائع 

 حتج به على جماعة الدائنين أو االحتفاظ بامتيازه عليها ال ي           من استرداد اليضائع 

 (151مادة )

 145فلى الملواد ملن   وجه إلى أمين التفليرة فى الحلاالت الملذكورةد التى ت  تتقادم دعاوع االستردا 

 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر اإلفالس  149إلى 

 (152مادة )

 المفلس ومكاتيه و زائنه ودفاتره وأوراقه ومنقوالته  توضع األ تام على محال   

ور الحكم بشهر اإلفالس، وله أن يندب أحد ملوظفى ويقوم قاضى التفليرة بوضع األ تام فور صد 

المحكمة لذلك، كما يقوم بإ طلار رئليس كلل محكملة يوجلد فلى دائرتهلا ملال للمفللس ليلأمر بنلدب ملن يقلوم 

 بوضع األ تام على هذا المال 

وإذا تيين لقاضى التفليرة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز لله أو لملن يندبله، اليلدء فلى  

 جرد فوراً دون حاجة إلى وضع األ تام ال

ويحرر محضر بوضع األ تلام أو بلالجرد يوقعله ملن قلام بهلذا اإلجلراء، ويرللم المحضلر لقاضلى  

 التفليرة 

 (153مادة )

ال يجوز وضع األ تام على المالبس والمنقوالت الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، ويعلين قاضلى  

 فلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليرة والمفلس التفليرة هذه األشياء وترلم إلى الم

 (154مادة )

يجللوز لقاضللى التفليرللة أن يللأمر، مللن تلقللاء نفرلله أو بنللاء علللى طلللب أمللين التفليرللة، بعللدم وضللع  

 األ تام أو برفعها عن األشياء اآلتية:

 الدفاتر التجارية  –أ 

ء فللى ميعللاد قريللب أو التللى تحتللاج إلللى األوراق التجاريللة وغيرهللا مللن األوراق التللى ترللتحق الوفللا –ب 

 إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها 

 النقود الالزمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليرة  –ج 

 األشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة  –د 

 ا تقرر االستمرار فى تشغيله األشياء الالزمة لتشغيل المتجر إذ –هـ 

جلرد األشللياء المللذكورة فللى الفقللرة الرللابقة بحضلور قاضللى التفليرللة أو مللن يندبلله لللذلك، وترلللم وت   

 ألمين التفليرة بقائمة يوقعها 

 (155مادة )

 يأمر قاضى التفليرة، بناًء على طلب أمينها، برفع األ تام لليدء فى جرد أموال المفلس  
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 األ تام والجرد  الل  ال ين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر اإلفالس  ويجب أن ييدأ رفع 

 (156مادة )

يحصل الجرد بحضور قاضى التفليرة أو من يندبه لذلك وأملين التفليرلة وكاتلب المحكملة، ويجلب  

 ر به المفلس ويجوز له الحضور أن يخط  

للذلك وأملين التفليرلة، وكاتلب وتحرر قائمة جرد من نرختين يوقعهما قاضى التفليرة أو ملن ندبله  

 المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة، وتيقى األ رع لدع أمين التفليرة 

 ذكر فى القائمة األموال التى لم توضع عليها األ تام أو التى رفعت عنها وت   

 وتجوز االستعانة بخيير فى إجراء الجرد وتقويم األموال  

 (157مادة )

د وفلاة التلاجر وللم تحلرر قائملة جلرد بمناسلية الوفلاة، أو إذا تلوفى التلاجر بعلد إذا شهر اإلفالس بع 

شهر إفالسه وقيل اليدء فى تحرير قائمة الجرد أو قيل إتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً أو االستمرار فى 

 لهم الحضور خطر به الور ة ويجوز من هذا القانون، ويجب أن ي   156تحريرها بالكيفية الميينة فى المادة 

 (158مادة )

يترلم أمين التفليرة، بعد الجرد، أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقلع فلى نهايلة قائملة الجلرد بملا  

 يفيد ذلك 

 

 (159مادة )

 ال يجوز ترليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليرة إال بعد أن يقوم قاضى التفليرة بإقفالها  

قفلللت الللدفاتر بغيللر أ  إقفللال الللدفاتر التجاريللة، فللإذا لللم يحضللر  دعى المفلللس إلللى حضللور جلرللةوي لل 

 حضوره 

ألسللياب يقيلهللا قاضللى  الوال يجللوز للمفلللس أن ينيللب عنلله غيللره لحضللور جلرللة إقفللال الللدفاتر إ 

 التفليرة 

 (160مادة )

م كتلاب إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليرة أن يقوم بإعدادها، وإيداعها قل 

 المحكمة 

ويترلللم أمللين التفليرللة الرسللائل الللواردة باسللم المفلللس والمتعلقللة بأشللغاله، وألمللين التفليرللة فضللها  

 طالع عليها الواالحتفاظ بها، وللمفلس ا

 (161مادة )

يقوم أمين التفليرة بجميع األعمال الالزمة للمحافظة على حقوق المفلس لدع الغير، ويطاللب بهلذه  

وفيها، وعليه أن يقي د ما للمفلس من حقوق عينية عللى عقلارات مدينله، إذا للم يكلن المفللس قلد الحقوق ويرت

 أجرع القيد 

 (162مادة )

يجوز لقاضى التفليرلة بعلد أ لذ رأع المراقلب وسلماع أقلوال المفللس أو إ طلاره، أن يلأذن ألملين  

 و كان  اصاً بحقوق أو دعاوع عقارية التفليرة بالصل  أو بقيول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليرة، ول

فإذا كان النزاع غير معين القيمة، أو كانت قيمته تزيد على عشرين أللف جنيله، فلال يكلون الصلل   

دعى المفللس إللى الحضلور عنلد بعلد تصلديق قاضلى التفليرلة عللى شلروطه، وي ل الأو قيول التحكليم نافلذاً إ

، وال يكللون العتراضلله أع أ للر، ويجللوز الطعللن أمللام التصللديق ويرللمع قاضللى التفليرللة أقواللله إذا حضللر

 المحكمة فى قرار قاضى التفليرة إذا صدر برف  التصديق على شروط الصل  أو التحكيم 

إال باإلجراءات       وال يجوز ألمين التفليرة النزول عن حق للمفلس، أو اإلقرار بحق للغير عليه  

 هذه المادة  ىالميينة ف
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 (163مادة )

التفليرللة مللن تلقللاء نفرلله أو بنللاًء علللى طللب أمينهللا أو طلللب المفلللس أن ينللدب لجنللة إعللادة  لقاضلى 

الهيكلة، لوضع  طة الستمرار تجارة المفلس بما يشمل تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العاملة أو 

 مصلحة المفلس أو الدائنين 

ليها وبعد أ ذ رأع أمين التفليرة ملن يتلولى ن قاضى التفليرة بناء على اقتراح اللجنة المشار إعي  وي   

إدارة المتجر بناء على  طة إعادة الهيكلة ويحدد أجره، ويجوز تعيين المفلس للإلدارة ويعتيلر األجلر اللذع 

 يحصل عليه بديالً عن اإلعانة 

رياً ويشرف أمين التفليرة أو أمين اتحاد الدائنين على من يعين لإلدارة، وعليه أن يقلدم تقريلراً شله 

 إلى قاضى التفليرة عن سير التجارة 

ويجوز للمفلس وألع من أمينيها وألع من الدائنين الطعن أمام المحكملة فلى قلرار قاضلى التفليرلة  

 برف  اإلذن باالستمرار فى  طة إعادة الهيكلة بما فيها تشغيل المتجر 

 (164مادة )

فلالس، ولهلم أن ينييلوا أحلدهم ليملثلهم فلى فى حالة وفاة المفلس يقوم ور ته مقامه فى إجلراءات اإل 

ذلك، فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليرة بناًء على طلب أمينها إنابة من يمث لهم، وللقاضى فى كل وقت عزل 

 نيب وتعيين غيره أ  من 

 (165مادة )

ين علللى أمللين التفليرللة أن يقللدم إلللى قاضللى التفليرللة  للالل  ال للين يومللاً مللن تللاريخ إ طللاره بللالتعي 

تقريراً عن أسياب اإلفالس وحالة التفليرة الظاهرة وظروفها، ويجلوز لقاضلى التفليرلة ملد الميعلاد المحلدد 

 لتقديم هذا التقرير، وعلى القاضى إحالة التقرير مع مالحظاته إلى النيابة العامة 

مواعيلد  كما يجب عللى أملين التفليرلة أن يقلدم إللى قاضلى التفليرلة تقلارير علن حاللة التفليرلة فلى 

 دورية يحددها القاضى 

 (166مادة )

على جميع الدائنين ولو كانت ديلونهم مصلحوبة بتأمينلات  اصلة أو كانلت  ابتلة بأحكلام نهائيلة أن  

يرلموا أملين التفليرلة عقلب صلدور الحكلم بشلهر اإلفلالس أصلول مرلتندات ديلونهم مصلحوبة بييلان بهلذه 

بالعملة الوطنية على أساس سعر الصلرف المعللن للدع الينلك  مةجدت ومقدارها مقو  الديون وتأميناتها إن و  

إذا لم يوجد سعر تحويالت يوم صدور الحكم بشهر اإلفالس،  اً المركزع بيعاً أو إقفاالً وتحويالت أو بنكنوت

 ويحرر أمين التفليرة إيصاالً بترلمه الييان ومرتندات الدين 

 تفليرة فى دائرة المحكمة ويجب أن يتضمن الييان تعيين محل مختار ألمين ال 

ويكلون أملين التفليرلة مرلئوالً عللن المرلتندات لملدة سلنة ملن تللاريخ انتهلاء التفليرلة، ويعيلدها إلللى  

 الدائنين بعد قفل التفليرة  

 

 

 (167مادة )

الميزانيلة أصلول مرلتندات ديلونهم مصلحوبة بالييلان  ىذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فإ 

من هذا القانون  الل الثال ين يوملا التاليلة لنشلر الحكلم بشلهر اإلفلالس ودعلوة  166المادة  ىه فالمشار إلي

نشلر فيهلا حكلم  ىالصلحيفة اليوميلة التل ىالدائنين للتقدم بلديونهم، وجلب عللى أملين التفليرلة النشلر فلورا فل

 الصحف   ىالنشر فلى إمين التفليرة باإلضافة أاإلفالس وللقاضى تحديد وسيلة نشر أ رع يقوم بها 

 طللار الللدائنين الللواردة إالتفليرللة  للالل الميعللاد المنصللوص عليلله بللالفقرة الرللابقة  أمللينوعلللى  

 طللار كافللة إالتفليرللة، وكللذا  ىحالللة وجودهللا بللالحكم والتقللدم فلل ىهم بالميزانيللة المعتمللدة للمفلللس فللؤأسللما

 عد النشر دليال على علم الكافة الجهات الحكومية وي  
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ملن  ليله  لالل  ال لين يوملاً إئنين تقديم أصول مرتندات ديونهم مصحوبة بالييان المشلار وعلى الدا 

 التفليرة  ىالد ول ف ىسقط حقهم ف وإالالصحف  ىتاريخ النشر الثانى ف

 (168مادة )

 يحقق أمين التفليرة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إ طاره بالحضور  

يرة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون أو فى مقداره أو فى ضلماناته وإذا نازع أمين التفل 

وجب على أمين التفليرة إ طار الدائن فوراً بلذلك ولللدائن تقلديم إيضلاحات كتابيلة أو شلفوية  لالل عشلرة 

 أيام من تاريخ ترلم اإل طار 

ائب علللى ا للتالف وال تخضللع الللديون واجيللة الرللداد المرللتحقة للحكومللة برلليب الرسللوم والضللر 

 أنواعها إلجراءات التحقيق 

 (169مادة )

ع أمين التفليرة قلم كتاب المحكمة بعد االنتهاء من تحقيلق اللديون قائملة بهلا تشلتمل عللى بيلان يود   

أو رفضلها، كملا يلودع كشلفاً بأسلماء  بمرتنداتها، وأسياب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قيولهلا 

عون أن لهللم تأمينللات  اصللة علللى أمللوال المفلللس ميينللاً مقللدار ديللونهم ونللوع تأمينللاتهم د  الللدائنين الللذين يلل

 واألموال المقررة عليها 

ويجب أن يتم هذا اإليداع  الل أربعين يوماً على األكثلر ملن تلاريخ النشلر للدعوة  اللدائنين للتقلدم  

 بديونهم 

 ينشر فى صحيفة يومية بياناً بحصوله  وعلى أمين التفليرة  الل ستة أيام من تاريخ اإليداع أن 

 بقلم كتاب المحكمة  ن  ي  ع  طالع على القائمة والكشف المود  الولكل ذع مصلحة ا 

 (170مادة )

للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون الم درجة بها  الل عشرة أيام ملن  

رسل إليه بكتاب المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ت  تاريخ النشر فى الصحف عن حصول اإليداع، وترلم 

بعلم الوصول  وعلى قلم الكتاب عرضها فوراً عللى قاضلى التفليرلة وال يضلاف إللى هلذا  اً مرجل مصحوب

 الميعاد ميعاد للمرافة 

 (171مادة )

ملة ملن هلذا القلانون قائ 170يضع قاضى التفليرة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليله فلى الملادة  

نهائية بالديون غير المتنازع فيها  الل  ال ين يوماً عللى األكثلر، ويؤشلر أملين التفليرلة عللى الييلان اللذع 

 يل من كل دين منها يصحب مرتندات هذه الديون بما يفيد قيولها ومقدار ما ق  

 م بشأنه أع منازعة ويجوز لقاضى التفليرة اعتيار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقد   

صللل قاضللى التفليرللة فللى الللديون المتنللازع فيهللا  للالل  ال للين يومللاً مللن تللاريخ انقضللاء ميعللاد ويف 

 المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوع الشأن بميعاد الجلرة قيل انعقادها بثال ة أيام على األقل 

 لمتنازع فيها غير ا يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون بعد إيداع القائمة النهائية الديون   

 (172مادة )

أو رفضله، وذللك    يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليرة بقيول الدين  

 الل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، وال يترتلب عللى الطعلن وقلف إجلراءات التفليرلة إال إذا أملرت 

تقضلى بقيلول اللدين مؤقتلاً بميللغ تقلدره، وال المحكمة بوقفها، ويجلوز للمحكملة قيلل الفصلل فلى الطعلن أن 

يجوز الطعن فى حكم المحكمة بلرف  اللدين نهائيلاً أو بقيولله، وإذا كلان الطعلن فلى اللدين متعل قلاً بتأميناتله 

قيلل دينله نهائيلاً أو مؤقتلاً فلى إجلراءات وجب قيوله مؤقتاً بوصفه دينلاً عاديلاً، وال يشلترك اللدائن اللذع للم ي  

 التفليرة 

 (173) مادة



 

 30 

 

إذا توقفت أعملال التفليرلة لعلدم كفايلة األملوال الالزملة إلدارتهلا ومواجهلة أعمالهلا، جلاز لقاضلى  

التفليرة من تلقاء نفره أو بناء على تقرير من أمين التفليرة أو أمين اتحاد الدائنين بحرب األحوال أن يأمر 

 بقفلها بقرار مريب 

ملن قاضلى التفليرلة إلغلاء قلرار القفلل  لالل  وايطلي ويجوز للمفلس ولكل ذع مصلحة وألمينها أن 

 ال ة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أ يت وجلود ملال كلاف  لمواجهلة مصلاريف اسلتكمال أعملال 

 التفليرة أو إذا أودع ميلغاً كافياً لذلك يقدره قاضى التفليرة 

يتقلدم أحلد بطللب لقاضلى التفليرلة فإذا انقضت المدة المنصوص عليهلا فلى الفقلرة الرلابقة دون أن  

 يرت التفليرة منتهية بقوة القانون إللغاء قرار القفل اعت  

 (174مادة )

يجوز التظلم من قرارع قفل التفليرة ورف  إلغائه  الل عشرة أيلام ملن تلاريخ صلدوره عللى أال  

ملن هلذا  173ة ملن الملادة يترتب على اللتظلم وقلف تنفيلذ القلرار أو قطلع الملدة المشلار إليهلا بلالفقرة الثانيل

 القانون 

 (175مادة )

يترتب على نهائيلة قلرار قفلل التفليرلة لعلدم كفايلة أموالهلا أن يعلود إللى كلل دائلن الحلق فلى اتخلاذ  

 اإلجراءات ومياشرة الدعاوع الفردية ضد المفلس 

بنلاء عللى شلهادة  وإذا كان دين الدائن قد  يت نهائياً فى التفليرة جاز له التنفيذ عللى أملوال المفللس 

من قاضى التفليرة بمقدار دينه، تعتير بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ، ويؤشر على سند الدين بملا 

 يفيد استالم الدائن للشهادة 

 دفع باألولوية مصاريف اإلجراءات التى تمت فى أعمال التفليرة وفى جميع األحوال يجب أن ت   

 (176مادة )

 لتفليرة قراراً بانتهاء التفليرة فى الحاالت اآلتية:صدر قاضى اي   

إذا تللم تحقيللق الللديون وأسللفرت عللن عللدم وجللود ديللون مقيولللة فللى التفليرللة أو وجللود ديللون متمثلللة فللى  –أ 

غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على ا تالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائلن واحلد فقلط، 

 ائن واحد أو اجتمعت الديون فى يد د

 سداد جميع الديون المقيولة فى التفليرة  –ب 

 الصل  مع المدين المفلس  –ج 

 عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها  –د 

 تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحراب الختامى  –هـ 

 (177مادة )

ى تقريلر ملن أملين التفليرلة أو أملين طلالع عللالال يجوز لقاضى التفليرة أن يأمر بإنهائها إال بعد ا 

 من هذا القانون   176 اتحاد الدائنين بحرب األحوال ييين فيه تحقق إحدع الحاالت المشار إليها فى المادة 

 وتنتهى التفليرة بمجرد صدور قرار قاضى التفليرة بإنهائها ويرتعيد المفلس جميع حقوقه  

 (178مادة )

كل ذع مصلحة وفى أع مرحلة كانت عليها اإلجلراءات أن يياشلر لقاضى التفليرة بناء على طلب  

يللت إجراءات الوساطة للوصول إلى الصل  وله فى سييل ذلك أن يلأمر قللم الكتلاب بلدعوة اللدائنين اللذين ق  

 ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى طلب الصل  

راً إللى جماعلة اللدائنين مشلتمالً عللى حاللة يقدم أمين التفليرة أو أمين االتحاد حرب األحلوال تقريل 

 التفليرة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس فى الصل  ورأيه فيها  

 (179مادة )
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ال يقع الصل  إال بموافقة جميع الدائنين، وال يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على  

الصلل  بلديونهم المضلمونة بالتأمينلات الملذكورة إال إذا نزللوا أموال المفلس االشتراك فلى التصلويت عللى 

 عن هذه التأمينات مقدماً 

 (180مادة )

يوقع محضر الصل  فى الجلرة التى تم فيها التصويت عليه ويقوم القاضلى بالتصلديق عليله، ويلتم  

 نشره بإحدع الصحف اليومية 

 (181مادة )

وبة اإلفالس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى كم عليه بعقال يجوز عقد الصل  مع مفلس ح   

 جريمة اإلفالس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصل  

 (182مادة )

تزول جميع آ ار اإلفالس بصدور قرار التصلديق عللى الصلل ، ويكلون عللى األملين أن يقلدم إللى  

 ش الحراب بحضور قاضى التفليرة ناق  المفلس حراباً  تامياً وي  

تنتهى مهمة األمين ويرتلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال، وال يكون األمين و 

 مرئوالً عن هذه األشياء إذا لم يرتلمها المفلس  الل سنة من تاريخ إقرار الحراب الختامى 

 ويحرر قاضى التفليرة محضراً بجميع ما تقدم  

 (183مادة )

 يق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدع جرائم اإلفالس بالتدليس ييطل الصل  إذا صدر بعد التصد 

وكذلك ييطلل الصلل  إذا ظهلر بعلد التصلديق عليله تلدليس ناشلئ علن إ فلاء موجلودات المفللس أو  

الميالغة فى ديونه، وفى هلذه الحاللة يجلب أن يكلون طللب إبطلال الصلل   لالل سلتة أشلهر ملن اليلوم اللذع 

لطلب غير مقيول، وفى جميع األحوال ال يكون طلب إبطال الصل  مقيلوال إذا يظهر فيه التدليس وإال كان ا

 قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصل  

 ويترتب على إبطال الصل  براءة ذمة الكفيل الذع يضمن تنفيذ شروطه  

 وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر اإلفالس بنظر دعوع إبطال الصل   

 (184مادة )

قيملت أ  إذا بدأ التحقيق مع المفلس فلى جريملة اإلفلالس بالتلدليس بعلد التصلديق عللى الصلل  أو إذا  

عليه الدعوع الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصل ، جاز للمحكملة التلى أصلدرت حكلم شلهر 

ملن تلدابير للمحافظلة اإلفالس، بناء على طلب النيابة العاملة أو كلل ذع مصللحة، أن تلأمر باتخلاذ ملا تلراه 

وجله  أن اللغى هذه التدابير بحكلم القلانون، إذا تقلرر حفلظ التحقيلق أو صلدر قلرار بلعلى أموال المدين، وت  

 كم بيراءة المفلس أو ح    إلقامة الدعوع

 (185مادة )

إذا لم يقلم المفللس بتنفيلذ شلروط الصلل  جلاز طللب فرلخه ملن المحكملة التلى أصلدرت حكلم شلهر  

 اإلفالس 

 يترتلب علللى فرللخ الصللل  بلراءة ذمللة الكفيللل الللذع يضللمن تنفيلذ شللروطه، ويجللب تكليللف هللذا وال 

 الكفيل بحضور الجلرة التى نظر فيها طلب فرخ الصل  

 (186مادة )

التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصلديق عللى الصلل  وقيلل إبطالله أو فرلخه تكلون نافلذة فلى  

 237فاذها فى حقهم إال طيقًا لألحكام المنصلوص عليهلا فلى الملادة حق الدائنين، وال يجوز لهم طلب عدم ن

 من القانون المدنى 

وترقط دعوع عدم نفاذ التصرف المنصلوص عليهلا فلى الفقلرة الرلابقة بمضلى سلنتين ملن تلاريخ  

 إبطال الصل  أو فرخه 

 (187مادة )
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 رية إلى المفلس فقط تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصل  أو فرخه ديونهم كاملة وذلك بالن 

 ويشترك هؤالء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم األصللية كامللة إذا للم يكونلوا قلد قيضلوا شليئاً  

من القدر الذع تقرر لهم فى الصل  وإال وجب تخفي  ديلونهم األصللية بنرلية ملا حصللوا عليله ملن القلدر 

 المذكور 

ن فى حالة شهر إفلالس الملدين ملرة أ لرع قيلل أن وتررع األحكام المذكورة فى الفقرتين الرابقتي 

 يصدر حكم بإبطال الصل  أو بفرخه 

 (188مادة )

عقد الصل  على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لييعهلا وتوزيلع  منهلا عللى يجوز أن ي   

اإلدارة فلى عن التصلرف و الدائنين، وتررع على هذا الصل  أحكام الصل  القضائى ويظل المدين ممنوعاً 

 األموال التى تخلى عنها 

وتياع األموال التى يتخللى عنهلا الملدين ويلوزع  منهلا طيقلاً للقواعلد المقلررة لييلع وتوزيلع أملوال  

 المفلس فى حالة االتحاد 

وإذا كان الثمن الناتج عن بيع األموال التى تخلى عنها الملدين يجلاوز اللديون المطلوبلة منله وجلب  

 إليه  رد المقدار الزائد

 (189مادة )

يدعو قاضى التفليرة الدائنين إ ر قيام حاللة االتحلاد للمداوللة فلى شلئون التفليرلة والنظلر فلى إبقلاء  

وللللدائنين أصللحاب التأمينللات العينيللة  ،أمللين التفليرللة أو تغييللره، ويرللمى فللى هللذه المرحلللة أمللين االتحللاد

والتصللويت دون أن يترتللب علللى ذلللك سللقوط المقللررة علللى أمللوال المفلللس االشللتراك فللى هللذه المللداوالت 

 تأميناتهم 

وإذا قررت أغليية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليرة وجب على قاضى التفليرة تعيلين غيلره  

 ن على ترمية أمين، بخالف صاحب الدور، يرتجيب قاضى التفليرة ال تيارهم وفوراً، فإن أجمع الدائن

يقللدم إلللى أمللين االتحللاد فللى الميعللاد الللذع يعينلله قاضللى التفليرللة وعلللى أمللين التفليرللة الرللابق أن  

 وبحضوره حراباً عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحراب 

ويجللوز للمحكمللة المختصللة بنللاء علللى طلللب قاضللى التفليرللة تغييللر أمللين اتحللاد الللدائنين إذا أ للل  

 بواجياته 

 (190مادة )

من هذا القانون فى أمر تقرير  189لمنصوص عليه فى المادة يؤ ذ رأع الدائنين  الل االجتماع ا 

 إعانة من أموال التفليرة للمفلس أو لمن يعولهم 

وإذا وافقللت أغلييللة الللدائنين الحاضللرين علللى تقريللر اإلعانللة للمفلللس أو لمللن يعللولهم وجللب علللى  

 ة قاضى التفليرة، بعد أ ذ رأع أمين االتحاد ورأع المراقب، تعيين مقدار اإلعان

ويجوز ألمين االتحاد وكذا المفلس أو من يعولهم، الطعن أملام المحكملة فلى قلرار قاضلى التفليرلة  

 صرف نصف اإلعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن بتعيين مقدار اإلعانة، وفى هذه الحالة ي  

 (191مادة )

من هذا  163عليها فى المادة ال يجوز ألمين االتحاد االستمرار فى  طة إعادة الهيكلة المنصوص  

القانون إال بعد الحصول على تفوي  يصدر بأغليية تمثلل  لثلى اللدائنين علدداً وميلغلاً، ويجلوز لهلم تعلديل 

  طة إعادة التشغيل بعد أ ذ رأع لجنة إعادة الهيكلة وتصديق قاضى التفليرة 

االتحلاد كلان اللدائنون اللذين وإذا نشأت عن تنفيلذ  طلة إعلادة الهيكللة التزاملات تزيلد عللى أملوال  

وافقوا على االستمرار فى التجارة مرئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشلرط أن 

 تكون ناشئة عن أعمال تد ل فى حدود التفوي  الصادر منهم، وتكون مرئولية كل دائن بنرية دينه 
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 الفصل الرابع 

 إفالس الشركات

 (192مادة )

 لى إفالس الشركات األحكام المذكورة فى هذا الفصل والقواعد التالية تررع ع 

 (193مادة )

اضلطراب أعمالهلا الماليلة، ويللزم شلهر  ر    لإفى حالة إفالس كل شركة توقفت عن دفع ديونها  د  ع  ت   

 إفالسها بحكم يصدر بذلك 

 ويجوز شهر إفالس الشركة ولو كانت فى دور التصفية  

 (194مادة )

جللوز للممثللل القللانونى للشللركة أن يطلللب شللهر إفالسللها إال بعللد الحصللول علللى إذن بللذلك مللن ال ي 

 أغليية الشركاء أو من الجمعية العامة حرب األحوال 

ويجب أن يشتمل طلب شهر اإلفالس على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين  رجوا من  

شلريك متضللامن وجنرليته وتللاريخ شلهر  روجلله مللن الشلركة بعللد توق فهلا عللن اللدفع مللع بيلان مللوطن كللل 

 الشركة فى الرجل التجارع 

 (195مادة )

يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفالسها ولو كان شريكاً فيها، أما الشركاء غيلر اللدائنين فلال يجلوز  

 لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفالس الشركة 

 ة الشركاء المتضامنين إذا طلب الدائن شهر إفالس الشركة، وجب ا تصام كافو 

 

 (196مادة )

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناًء على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شلهر إفالسلها لملدة ال  

القلومى ذللك،  االقتصادتجاوز  ال ة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى أو إذا اقتضت مصلحة 

 بير للمحافظة على موجودات الشركة وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدا

 (197مادة )

هر إفالس الشركة وجب شهر إفالس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل شلهر اإلفلالس إذا ش   

الشريك المتضامن الذع  رج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلالس الشلركة قيلل انقضلاء 

 ل التجارع سنة من تاريخ شهر  روج الشريك فى الرج

وتقضى المحكمة بحكلم واحلد بشلهر إفلالس الشلركة والشلركاء المتضلامنين وللو للم تكلن مختصلة  

 بشهر إفالس هؤالء الشركاء 

وتعين المحكمة لتفليرة الشركة وتفليرات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر،  

لتفليرلات ملن حيل  موجوداتهلا و صلومها وإدارتهلا ومع ذللك تكلون كلل تفليرلة مرلتقلة علن غيرهلا ملن ا

  انتهائهاوتحقيق ديونها وكيفية 

 (198مادة )

للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضلى التفليرلة أن تقضلى بإسلقاط الحقلوق المنصلوص  

أ طلاء من هذا القانون علن أعضلاء مجللس إدارة الشلركة أو ملديريها اللذين ارتكيلوا  111عليها فى المادة 

 جريمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع 

لب شهر إفالس الشركة جلاز للمحكملة أن تقضلى أيضلاً بشلهر إفلالس كلل شلخص قلام تحلت إذا ط   

سللتار هللذه الشللركة بأعمللال تجاريللة لحرللابه الخللاص وتصللرف فللى أمللوال الشللركة كمللا لللو كانللت أمواللله 

 الخاصة 

% عللى األقلل ملن ديونهلا، جلاز للمحكملة بنلاًء  20ة ال تكفى لوفلاء وإذا تيين أن موجودات الشرك 

أو الملديرين كلهلم أو بعضلهم            على طلب قاضى التفليرة أن تقضلى بلإلزام أعضلاء مجللس اإلدارة 
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بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إال إذا أ يتوا أنهم بذلوا فى تلدبير شلئون 

 ركة عناية الرجل الحريص الش

 (199مادة )

شهر إفالسها مقامهلا فلى كلل أملر يرلتلزم فيله القلانون أ لذ أ  يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى  

للب منله ذللك واإلدالء بملا رأع المفلس أو حضوره وعليه الحضور أملام قاضلى التفليرلة أو أمينهلا متلى ط  

 طلب من معلومات أو إيضاحات ي  

 (200مادة )

أو المرللاهمين               يجلوز ألمللين التفليرللة بعللد اسللتئذان قاضللى التفليرللة أن يطالللب الشللركاء  

ميعلاد اسلتحقاقه، ولقاضللى  بلدفع اليلاقى ملن حصصللهم أو بلاقى قيملة أسلهمهم فللى رأس الملال وللو للم يحللل  

 التفليرة أن يأمر بقصر هذه المطالية على القدر الالزم لوفاء ديون الشركة 

 (201ة )ماد

ال تخضع سندات القلر  أو صلكوك التمويلل التلى أصلدرتها الشلركة إلجلراءات تحقيلق اللديون،  

سمية بعد استنزال ما تكون الشركة قلد دفعتله منهلا، وإذا اشلترط القيل هذه الرندات أو الصكوك بقيمتها اوت  

حق ملن إليهلا الجلزء اللذع اسلت   سمية مضافاً الأداء مكافأة عند الوفاء برند القر  وجب قيول الرند بقيمته ا

 المكافأة حتى صدور الحكم بشهر اإلفالس 

 (202مادة )

 توضع مقترحات الصل  بموافقة أغليية الشركاء أو الجمعية العامة على حرب األحوال  

 ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصل  إلى جماعة الدائنين  

 (203مادة )

اصاً بشركة أصدرت سندات قر  أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها  ل  مجملوع إذا كان الصل    

ديونها فال يجوز منحها الصل  إال إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعلة ملالكى هلذه الرلندات أو 

 الصكوك وتؤجل دعوة الدائنين إلى االجتماع للمداولة فى الصل  إلى أن تصدر تلك الموافقة 

 (204مادة )

ذا انتهت تفليرة الشركة باالتحاد وتم الصل  مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فال يجلوز إ 

تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هلذا الصلل  أو لضلمان تنفيلذها، وييلرأ الشلريك اللذع حصلل عللى 

 الصل  من التضامن 

تحلاد اسلتمرت الشلركة قائملة وإذا تم الصل  مع الشركة وانتهت تفليرات الشركاء المتضامنين باال 

 إال إذا كان موضوع الصل  هو التخلى عن جميع أموالها 

يللر كللل صللل  مرللتقالً عللن غيللره وال وإذا انتهللت تفليرللة الشللركة وتفليرللات الشللركاء بالصللل  اعت   

 تررع شروطه إال على دائنى التفليرة الخاصة به 

 

 

 (205مادة )

ملن  ىحاد، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تيلين أن ملا بقلحل الشركة بانتهاء تفليرتها باالتال ت   

  د  ج  موجوداتها بعد تصفية االتحاد ال يكفى لمتابعة أعمالها على وجه م  

 (206مادة )

إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة االتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين االتحلاد أن  

حالللة التصللفية وأسللياب التللأ ير فللى إنجازهللا، ويرسللل القاضللى هللذا يقللدم إلللى قاضللى التفليرللة تقريللراً عللن 

التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم لالجتماع لمناقشته، ويتكرر ذلك اإلجراء كلما انقضلت سلتة أشلهر دون أن 

 ينجز أمين االتحاد أعمال التصفية 
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 (207مادة )

ميللاً إلللى قاضللى التفليرللة، ويرسللل يقللدم أمللين االتحللاد بعللد االنتهللاء مللن أعمللال التصللفية حرللاباً  تا 

ر المفلللس بهللذا االجتمللاع وللله خط للالقاضللى هللذا الحرللاب إلللى الللدائنين مللع دعللوتهم لالجتمللاع لمناقشللته، وي  

 حضوره 

وينحل االتحاد وتعتير التفليرة منتهية بحكم القلانون بعلد المصلادقة عللى الحرلاب المشلار إليله فلى  

 الفقرة الرابقة 

مرئوالً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليرة عن اللدفاتر والمرلتندات واألوراق ويكون أمين االتحاد  

 المرلمة إليه 

 (208مادة )

يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة االتحاد الحق فى التنفيلذ عللى الملدين للحصلول عللى اليلاقى ملن  

للدين فلى التفليرلة بمثابلة حكلم دينه بناء على شهادة ملن قاضلى التفليرلة بلالمتيقى ملن دينله، ويعتيلر قيلول ا

 نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ، على أن يؤشر على سند الدين بما يفيد استالم الدائن للشهادة 

 (209مادة )

إذا تيين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها ال تزيد عللى  مرلمائة أللف جنيله جلاز لقاضلى التفليرلة  

لتفليرلة أو أحلد اللدائنين أن يلأمر بالرلير فلى إجلراءات التفليرلة من تلقاء نفره أو بناء على طلب من أمين ا

 وفقاً لألحكام اآلتية:

والفقلرة  167والمادة  165  إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة خف  ت   –أ 

ملن هلذا  171ملن الملادة  والفقلرة الثالثلة 170والمادة  169والفقرة الثانية من المادة  168الثانية من المادة 

 القانون 

تكون جميع قرارات قاضى التفليرة غير قابلة للطعن فيها، ما لم يلنص القلانون عللى  لالف ذللك، أو  –ب 

  ا تصاصهكان القرار مما يجاوز 

 ال يعين مراقب للتفليرة  –ج 

 ر أمين التفليرة عند قيام حالة االتحاد غي  ال ي   –د 

 يع واحد على الدائنين بعد االنتهاء من بيع أموال التفليرة ع إال توزر  ج  ال ي   –هـ 
 الباب الثالث

 تصفية موجــــودات التفليسة

 الفصل األول 

 أحكام عامة 

 (210مادة )

 مع عدم اإل الل بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والرفن والرهن التجارع للمحال   

يللل العقللارع والتللأجير التمللويلى والللرهن الحيللازع والملكيللة الفكريللة التجاريللة والضللمانات المنقولللة والتمو

المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها، تررع عللى بيلع موجلودات التفليرلة األحكلام المنظملة فلى هلذا 

 الياب 

 (211مادة )

والنشر ال يجوز بيع أموال التفليرة  الل فترة اإلجراءات التمهيدية التى يجرع فيها وضع األ تام  

ورفع األ تام والجرد، ومع ذلك يجوز لقاضى التفليرة بناء على طلب أمينهلا أن يلأذن بييلع األشلياء القابللة 

لتلف سريع أو نقص عاجل فى القيمة، أو التى تقتضلى صليانتها مصلاريف باهظلة، كملا يجلوز اإلذن بييلع 

شلئونها، أو كلان الييلع يحقلق نفعلاً أموال التفليرلة إذا كلان الييلع الزملاً للحصلول عللى نقلود للصلرف عللى 

أو للملفلس  وال يجلوز اإلذن بلالييع فلى الحاللة األ يلرة إال بعلد إ طلار المفللس بلالييع          مؤكداً للدائنين

 وسماع أقواله 

 (212مادة )
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يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصلادر ملن قاضلى التفليرلة بييلع أملوال المفللس أ نلاء فتلرة  

 ت التمهيدية  الل عشرة أيام من تاريخ صدور قرار اليدء فى اتخاذ إجراءات الييع اإلجراءا

 (213مادة )

يجب على الدائنين المرتهنين اتخلاذ إجلراءات بيلع المنقلوالت أو العقلارات التلى يقلع عليهلا رهلنهم  

عقلارات وذللك  لالل وفقاً للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقوالت أو ال

عام على األكثر من تاريخ شهر اإلفالس على أن يتم ذلك الييع فى مواجهلة أملين التفليرلة وإال كلان ألملين 

التفليرللة أو أمللين االتحللاد بحرللب األحللوال دون غيللره بعللد إ طللار الللدائن حللق التنفيللذ عليهللا وفقللاً لألحكللام 

 الواردة بهذا القانون 

العقارات المرهونة بناء على طلب الدائن الملرتهن بلثمن يجلاوز اللدين  وفى حالة بيع المنقوالت أو 

وجب على أمين التفليرة أو أمين اتحاد الدائنين قي  المقدار الزائد لحراب جماعة الدائنين وإيداعه حراب 

 التفليرة 

ئن وألمللين اتحللاد الللدائنين بيللع المنقللوالت أو العقللارات المرهونللة بعللد الحصللول علللى موافقللة الللدا 

 المرتهن بالييع قيل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة 

الخاصلة، والحاصللين عللى  االمتيلازهذه المادة عللى أصلحاب حقلوق  ىوتررع األحكام الواردة ف 

 ا تصاص على أموال المدين 
 الفصل الثانى 

 إجراءات البيع 
 

 (214مادة )

إذن أو قلرار ملن قاضلى التفليرلة بمياشلرة إجلراءات الييلع بطريلق بيع موجودات التفليرة ب عيجر 

المزايدة العلنية، بنلاء عللى قائملة شلروط الييلع التلى يودعهلا أملين التفليرلة أو أملين اتحلاد اللدائنين بحرلب 

 األحوال قلم كتاب المحكمة المختصة 

 (215مادة )

بلإعالن القلرار الصلادر ملن قاضلى  فى حالة كون عقار المفللس مرلجالً يقلوم أملين اتحلاد اللدائنين 

التفليرة باتخاذ إجراءات الييع إلى مكتب الشهر العقارع أو إلى مكتب الرلجل العينلى المخلتص للتأشلير بله 

من تاريخ إعالنهما على هامش سند ملكيلة الملدين المفللس للعقلار،  اً بغير رسوم  الل مدة ال تجاوز أسيوع

رب األحوال وإعالن ذلك إللى جميلع اللدائنين المقيلدة حقلوقهم عللى أو بصحيفة الوحدة العقارية مياشرة بح

 العقار وإلى حائزه الفعلى 

 (216مادة )

أو مكتللب            عمكتللب الشللهر العقللار ىيقللوم التأشللير بللالقرار الصللادر مللن قاضللى التفليرللة فلل 

 الرجل العينى مقام ترجيل تنييه نزع الملكية 

 (217مادة )

بتعيين  يير من  يراء التقييم المقيلدة أسلماؤهم بجلدول  يلراء إدارة اً قرار  صدر قاضى التفليرةي   

 آ ر، وذلك لتقييم المييع وفقاً للمعايير اآلتية:  يير اإلفالس وله عند االقتضاء تعيين

 قيمة المييع عند شرائه  –أ 

 التعديالت التى طرأت على المييع  –ب 

 أ ر معدالت التضخم على المييع  –ج 

 القيمة الروقية وقت التقييم  –د 

 القيمة اإليجارية للمييع وقت التقييم  –هـ 

 ( 218مادة )
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يضع أمين التفليرة أو أمين اتحلاد اللدائنين، بحرلب األحلوال، قائملة شلروط الييلع بلالمزاد العلنلى،  

وًما من تلاريخ ويقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة، بعد اعتمادها من قاضى التفليرة  الل  ال ين ي

 : ىصدور قرار قاضى التفليرة بمياشرة إجراءات الييع على أن تتضمن ما يأت

ملع تحديلد مرلاحته وموقعله وحلدوده  ،بيلان أوصلافه ىتفيد ف ىالمييع مع تحديد الييانات الت ىءتعيين الش-1

 حالة بيع العقار  ىف

 تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليرة بمياشرة إجراءات الييع -2

 تاريخ وساعة ومكان إجراءات الييع -3

 العرو   ىشروط الييع والثمن األساسى ليدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج ف-4

 لى صفقات إذا كان لذلك محل مع ذكر الثمن األساسى لكل صفقة إتجزئة المييع -5

المائة من اللثمن  ىرة فالمائة وال يجاوز  م ىالمزاد على أال يقل عن واحد ف ىف االشتراكمقدار تأمين -6

 األساسى للمييع وذلك نقًدا أو بموجب شيك مقيول الدفع 

  ارجها  أوستتم فيها إجراءات الييع سواء بالمحكمة  ىيجار القاعة التإقيمة -7

ل لحراب إجلراءات التفليرلة ليخصلم حص  ت   ىيتحملها الراسى عليه المزاد والت ىتحديد النرية المئوية الت-8

المقررة ألمين التفليرة أو أمين اتحاد الدائنين بحرب األحوال و يراء التقييم وفقًا لقرار قاضى  منها النرية

 المزاد  المائة من قيمة ميلغ رسو   ىالتفليرة وبما ال يجاوز  ال ة ف

إللزام الراسللى عليلله المللزاد برلداد كافللة الرسللوم القضللائية المقللررة عللى بيللع العقللارات والمنقللوالت قيللل -9

 م المييع استال

حتمل تقديمله ملن االعتراضلات عللى القائملة أو المالحظلات تحديد تاريخ الجلرة المحددة للنظر فيما ي   -10

 عليها قيل الجلرة المحددة للييع بأسيوعين على األكثر 

 عن الييع  أتنش ىأصدرت حكم شهر اإلفالس بنظر جميع الدعاوع الت ىوتختص المحكمة الت 

 

 

 ( 219مادة )

أمين التفليرة أو أمين اتحاد الدائنين بحرب األحوال بالنشر عن إيداع قائملة شلروط الييلع فلى  يقوم 

الصحف اليومية واسعة االنتشار أو بأية وسيلة أ رع يحددها قاضى التفليرة، وفلى حاللة بيلع عقلار  إحدع

 المفلس يتم لصق اإلعالنات على العقار 

 ( 220مادة )

على قائمة شروط الييع وذلك بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة  يجوز لكل ذع مصلحة االعترا  

بثال للة أيللام علللى األقللل وإال سللقط حقللة فللى التمرللك  االعتراضللاتالمختصللة قيللل الجلرللة المحللددة لنظللر 

بموجللب حكللم ال يجللوز الطعللن عليلله وذلللك قيللل الجلرللة  االعتللرا ، وتقضللى المحكمللة فللى بللاالعترا 

 المحددة للييع 

 ( 221مادة )

يتحمللل أمللين التفليرللة أو أمللين اتحللاد الللدائنين بحرللب األحللوال مصللاريف إعللادة اجللراءات المللزاد  

 هذا الشأن  ى طئه وال يجوز الطعن على قرار قاضى التفليرة الصادر ف إلى اً والييع إذا كان ذلك راجع

 ( 222مادة )

قاضلى التفليرلة، إجلراء  حضلور ىيتولى أمين التفليرة أو أمين اتحاد اللدائنين بحرلب األحلوال، فل 

اليوم المحدد للييع، وتيدأ المزايدة بالنداء على الثمن األساسلى وتنتهلى باعتملاد قاضلى التفليرلة ى المزايدة ف

 للمزايدة  نهياً د عليه  الل  الث دقائق م  زاي  الييع على من تقدم بأكير عر  ويعتير العر  الذع لم ي  

 ( 223مادة )

أو المتزايللدين           ل مللن الللثمن األساسللى أو لللم يتقللدم أحللد الللدائنين إذا كللان العللر  المقللدم أقلل 

شلر اللثمن للمزاد جاز لقاضى التفليرة تأجيل المزاد إلى يوم آ ر  الل الرتين يوًما التالية وله أن يلنقص ع  
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قلاف األساسى مرة بعد ملرة كلملا اقتضلى الحلال ذللك بملا ال يجلاوز ملرتين يقلوم بعلدها قاضلى التفليرلة بإي

يحددها وعر  األمر على جماعلة اللدائنين، وعللى أملين  ىإجراءات الييع لحين ترويق المييع بالكيفية الت

التفليرللة أو أمللين اتحللاد الللدائنين بحرللب األحللوال اإلعللالن عللن الجلرللة المؤجللل لهللا المللزاد بللاإلجراءات 

 من هذا القانون  214المنصوص عليها بالمادة 

 ( 224مادة )

ع حلال انعقلاد جلرلة الملزاد كاملل اللثمن اللذع يعتمد قاضى التفليرة عطلاءه أن يلود  يجب على من  

ه مهللة السلتكمال الرلداد بعلد اسلتقطاع ؤمد والمصاريف ورسوم إجراء الملزاد ولقاضلى التفليرلة إعطلااعت  

د اللثمن ع الراسلى عليله الملزاميلغ التأمين بما ال يجاوز  ال لة أشلهر ملن تلاريخ جلرلة الملزاد  فلإذا للم يلود  

اسلترداد ميللغ التلأمين، وتعلاد إجلراءات الملزاد بالشلروط الرلابقة  ىكامالً  الل المدة المحددة يرقط حقه فل

 وفقًا آل ر  من محدد 

 ( 225مادة )

من إيلداع بلاقى  هءإعفاكان المتزايد الراسى عليه المزاد دائنًا وكان مقدار دينه ومرتيته ييرران  إذا 

 التوزيعات  إجراءاستنزال تلك القيمة من مقدار دينه المقيول عند  مع ىالقاض أعفاهالثمن، 

 ( 226مادة )

يصدر قاضلى التفليرلة قلراراً بترلليم المنقلوالت والعقلارات الغيلر المرلجلة المياعلة للراسلى عليله  

المزاد بعد سداد كامل الثمن وتقديمه ملا يفيلد سلداد الرسلوم  المرلتحقة عللى الملزاد، ويترتلب عللى صلدور 

 القرار تطهير العقارات والمنقوالت من كافة الديون والحقوق المترتية عليها 

 ( 227مادة )

الييع فى حالة بيع العقارات المرجلة دون غيرهلا بنلاء عللى ملا  بإيقاعيصدر قاضى التفليرة حكماً  

ملن إجلراءات يلع قائمة شلروط الييلع وملا ات   تم من إجراءات وبعد سداد كامل الثمن، على أن يتضمن الحكم

الييع عليه وذلك بعد تقديمه  بإيقاعكم يوم الييع، ويجب أن يتضمن منطوق الحكم األمر بترليم العقار لمن ح  

 ما يفيد سداد الرسوم القضائية المرتحقة على المزاد 

 ( 228مادة )

رفلع شلكل الحكلم، وي   ىإجلراءات المزايلدة أو فل ىال يجوز الطعن فلى حكلم إيقلاع الييلع إال لعيلب فل 

 الطعن باإلجراءات المعتادة  الل  مرة عشر يوًما من تاريخ صدور الحكم 

 ( 229مادة )

طعلن عليله، عللى أن يتحملل مصلاريف شلهر كلم بإيقلاع الييلع عليله أن يشلهر الحكلم ملا للم ي  لمن ح   

الحكللم، ويترتللب علللى هللذا الشللهر تطهيللر العقللار مللن حقللوق االمتيللاز واال تصللاص والرهللون الرسللمية 

وقلع الييلع عليله عللى أال أ  بملكيلة ملن  اً ازية وجميع الحقوق العينية التيعية، ويكون الحكم المشهر سلندوالحي

 ينقل سوع ما كان للمدين المفلس من حقوق على العقار المييع  

 

 

 

 

 ( 230مادة )

تنفيلذه  علن قرار ترليم المنقوالت المياعة والعقارات الغير المرجلة أو حكم إيقاع الييع ويجلرعال ي   

تحاد الدائنين بحرلب األحلوال، بلأن يكللف الملدين أو الحلائز أو الكفيلل االتفليرة أو أمين  أمينبمعرفة  جيراً 

اليلوم والرلاعة المحلددين إلجرائله عللى  ىمكان الترليم ف ىالعينى أو الحارس بحرب األحوال بالحضور ف

العقار منقوالت تعلق بها حق  ىألقل، وإذا كان فأن يتم ذلك التكليف قيل اليوم المعين للترليم بأسيوع على ا
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اتحلاد اللدائنين أن يطللب ملن قاضلى التفليرلة اتخلاذ التلدابير الالزملة  أملينلغير المدين المفلس وجب عللى 

 للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن 

 ( 231مادة )

العقلار أو ال يترتب عللى رفلع دعلوع االسلتحقاق ودعلوع االسلترداد وقلف إجلراءات التنفيلذ عللى  

 المحكمة المختصة بغير ذلك  المنقول بحرب األحوال ما لم تق   

 (232مادة )

فى حالة وجود عقار للمدين المفلس بموجب عقلد أو قلرار تخصليص يلتم اتخلاذ إجلراءات الييلع أو  

هلذا  ىالتنازل عن حق التخصيص وفقاً ألحكام وإجراءات بيع المنقوالت والعقارات غير مرجلة الواردة فل

تحاد إ طار الجهة المانحة بقلرار قاضلى التفليرلة بمياشلرة إجلراءات الييلع للوقلوف الالياب ، وعلى أمين ا

تحللاد اعلللى الشللروط الخاصللة بالتنللازل عللن حللق التخصلليص وإدراجهللا بقائمللة شللروط الييللع، وعلللى أمللين 

 الدائنين اتخاذ إجراءات نقل التخصيص للراسى عليه المزاد بالجهة المانحة  

 ( 233)مادة 

فى حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القرمة بغير ضرر يجرع بيعه بذات الطلرق  

من هلذا  218المادة  ىالواردة بهذا الياب، على أن تشتمل قائمة شروط الييع فضالً عن الييانات المذكورة ف

دائنين جميع الشلركاء بإيلداع قائملة القانون على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم، ويعلن أمين اتحاد ال

شروط الييع، ويكون لهم إبداء ما لديهم من اعتراضات ومالحظات على شلروط الييلع بطريلق االعتلرا  

 على القائمة 

 ( 234مادة )

الميلالغ الناتجلة علن بيلع أملوال المفللس  األحلواليودع أمين التفليرة أو أمين اتحاد الدائنين بحرب  

للزم نكلاً يعينله قاضلى التفليرلة وذللك فلى يلوم العملل التلالى للتحصليل عللى األكثلر، وي   زانة المحكملة أو ب

بالميللالغ  اإليللداع، وعليلله أن يقللدم إلللى قاضللى التفليرللة بيانللاً  ىبتعللوي  يقللدره قاضللى التفليرللة إذا تللأ ر فلل

لغيلر حرلاب المذكورة  الل أسيوع من تاريخ اإليداع، وال يجوز سحب تلك الميالغ أو غيرها مما يودعله ا

 التفليس إال بأمر من قاضى التفليرة 
 الفصل الثالث 

 التوزيعات 

 ( 235مادة )

رللتنزل مللن الميللالغ الناتجللة عللن بيللع أمللوال المفلللس الرسللوم ومصللاريف إدارة التفليرللة والللديون ت   

الممتلازين، المرتحقة على التفليرة واإلعانات المقررة للمفللس ولملن يعلولهم،  والميلالغ المرلتحقة لللدائنين 

ويوزع الياقى بين الدائنين بنرية ديونهم المحققة قرمة غرماء وتجنب حصة الديون المتنازع فيها واللديون 

 يلت مؤقتا وتحفظ حتى يتم الفصل فيها التى ق  

 ( 236مادة )

يجوز لقاضى التفليرة فى أية مرحلة كانت عليها التفليرة أن يأمر بإجراء توزيعلات عللى اللدائنين  

ين حققت ديونهم ويعين مقدار الميلغ الذع يوزع، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليرلة أو الذ

عتمد من قاضى التفليرة بإجراء التوزيلع ولله عنلد االقتضلاء أن يلأمر أمين اتحاد الدائنين حرب األحوال وت  

 صحيفة يومية  ىبنشر قرار التوزيع ف

طعن أمام المحكمة المختصة فى قرار قاضى التفليرلة الخلاص ويجوز للمفلس ولكل ذع مصلحة ال 

 بإجراء توزيعات على الدائنين وذلك  الل عشرة أيام تيدأ من تاريخ إيداع القائمة قلم الكتاب 

 ( 237مادة )

عطلى يؤشر أمين اتحاد الدائنين على سند اللدين بالميلالغ المدفوعلة وفلى جميلع األحلوال يجلب أن ي   

  لى قائمة التوزيعالدائن مخالصة ع

 ( 238مادة )
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إذا حصل توزيع  من العقلارات أو المنقلوالت كلان لللدائنين الملرتهنين أو الممتلازين أو الحاصللين  

على ا تصاص الذين لم يرتوفوا حقوقهم كلها أو بعضها ملن  ملن العقلارات والمنقلوالت المحمللة بالتلأمين 

دائنين العلاديين فلى توزيلع األملوال التلى يتعللق بهلا حلق أن يشتركوا فلى قرلمة الغرملاء باليلاقى لهلم ملع الل

ألحكام هذا القلانون، وإذا تيلين عنلد الترلوية النهائيلة  ققت طيقاً جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد ح  

 أن ما حصل عليه أحدهم يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين  

 

 
 بعالباب الرا

 والعقوبات االعتباررد 

 الفصل األول 

 االعتباررد  

 ( 239مادة )

فيما عدا حالة اإلفالس بالتدليس تعود بحكم القلانون جميلع الحقلوق التلى سلقطت علن المفللس طيقلاً  

 من هذا القانون بعد انقضاء  الث سنوات من تاريخ انتهاء التفليرة  111للمادة 

 ( 240مادة )

ملن  239اد المنصلوص عليله فلى الملادة تيار إلى المفلس ولو لم يلنق  الميعليجب الحكم برد االع 

 هذا القانون إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد على سنتين 

رد إليله اعتيلاره وجوبلاً إال إذا كم بشهر إفالسها فال ي  وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً فى شركة ح   

 شركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد على سنتين أوفى جميع ديون ال

 ( 241مادة )

ملن  239إلى المفلس ولو لم ينق  الميعلاد المنصلوص عليله فلى الملادة  االعتياريجوز الحكم برد  

 هذا القانون فى الحالتين اآلتيتين :

لشلريك المتضلامن فلى ذ شروطه ، ويررع هذا الحكم عللى اإذا حصل المفلس على صل  من دائنيه ونف   -أ 

 ذ شروطه  إذا حصل هذا الشريك على صل   اص به ونف   إفالسهاكم بشهر شركة ح  

ذمته ملن جميلع اللديون أو أنهلم أجمعلوا عللى الموافقلة عللى رد  أبرءواإذا أ يت المفلس أن الدائنين قد  -ب 

 اعتياره 

 ( 242مادة )

أو تعذر معرفة موطنه جلاز إيلداع اللدين  زانلة  إذا امتنع أحد الدائنين عن قي  دينه أو كان غائياً  

 المحكمة وتقوم شهادة اإليداع فيما يتعلق برد االعتيار مقام التخالص 

 ( 243مادة )

بالتقصلير إال  اإلفلالسرد االعتيار إلى المفلس الذع صدر عليه حكم باإلدانة فى إحلدع جلرائم ال ي   

 نها أو انقضائها بمضى المدة  بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو ع

رد االعتيار إلى المفلس الذع صدر عليه حكم باإلدانة فى إحدع جلرائم اإلفلالس بالتلدليس إال وال ي   

 بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه  

ان قلد أوفلى جميلع اللديون المطلوبلة وفى جميع األحوال ال يجوز رد االعتيار إلى المفلس إال إذا كل 

 منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد على سنتين، أو أجرع تروية بشأنها مع الدائنين 

 ( 244مادة )

رد االعتيار إلى المفلس بعلد وفاتله بنلاء عللى طللب أحلد الور لة وذللك طيقلاً لألحكلام المنصلوص ي   

 عليها فى المواد الرابقة 

 ( 245مادة )

 م طلب رد االعتيار مرفقاً به المرتندات المؤيدة له إلى قلم كتاب محكمة اإلفالس المختصة  يقد   

 اب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة  ل قلم كت  ويرس   
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نشر ملخص الطلب فى إحدع الصلحف اليوميلة التلى تصلدر أو تلوزع فلى دائلرة المحكملة عللى وي   

الملدين وتلاريخ صلدور حكلم شلهر اإلفلالس وكيفيلة  اسلميشتمل هذا الملخلص عللى نفقة المدين، ويجب أن 

  انتهاء التفليرة والتنييه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقت   

 ( 246مادة )

اب المحكمللة  للالل  ال للين يومللاً مللن تللاريخ ترلللمها صللورة طلللب رد ع النيابللة العامللة قلللم كت للتللود   

يشللتمل علللى بيانللات عللن نللوع اإلفللالس واألحكللام التللى صللدرت علللى المفلللس فللى جللرائم  االعتيللار تقريللًرا

 اإلفالس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن 

 ( 247مادة )

لكل دائن لم يرتوف حقه أن يقلدم اعتراًضلا عللى طللب رد االعتيلار  لالل  مرلة عشلر يوًملا ملن  

بله  اب المحكملة مرفقلاً ون االعتلرا  بتقريلر كتلابى يقلدم إللى قللم كت لتاريخ نشر الطلب فى الصحف، ويكل

 المرتندات المؤيدة له 

 

 ( 248مادة )

مللن هللذا القللانون  247اب المحكمللة بعللد انقضللاء الميعللاد المنصللوص عليلله فللى المللادة يقللوم قلللم كت لل 

 حددة لنظر الطلب بإ طار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد االعتيار بتاريخ الجلرة الم

 ( 249مادة )

نتهللائى، وإذا قضللت المحكمللة بللرف  الطلللب، فللال اتفصللل المحكمللة فللى طلللب رد االعتيللار بحكللم  

 يجوز تقديمه من جديد إال بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم 

 ( 250مادة )

اإلفلالس أو جريت قيل الفصل فى طلب رد االعتيار تحقيقات ملع المفللس بشلأن إحلدع جلرائم أ  إذا  

قيمت عليه الدعوع الجنائيلة بلذلك، وجلب عللى النيابلة العاملة إ طلار المحكملة فلوراً، وعللى المحكملة أن أ  

 التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوع الجنائية  انتهاءحتى  االعتيارتوقف الفصل فى طلب رد 

 (251مادة )

ير اإلفالس بعد صدور الحكم برد االعتيار اعت  إذا صدر على المدين حكم باإلدانة فى إحدع جرائم  

إال بالشلروط المنصلوص  االعتيلارهذا الحكم كأن للم يكلن، وال يجلوز للملدين الحصلول بعلد ذللك عللى رد 

 من هذا القانون  243عليها فى المادة 
 ىالفصل الثان

 العقوبات

 ( 252مادة )

 األحوال اآلتية: ىد متفالراً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه فع  ي   

 رها إذا أ فى دفاتره أو أعدمها أو غي   -1

 من ماله إضراًرا بدائنيه  إذا ا تلس أو  يأ جزءاً  -2

علن  ذمته حقيقلةً سلواء كلان ذللك ناشلئاً  ىإذا اعترف أو جعل نفره مدينًا بطريق التدليس بميالغ ليرت ف -3

أو علن امتناعله ملن تقلديم أوراق أو  ىره الشلفاهمكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما ملن األوراق أو علن إقلرا

 إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك االمتناع 

 ( 253مادة )

ذلك بالرجن من  الث إلى  مس سنوات وبغرامة ال تقل  ىيعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه ف 

 عن  مرين ألف جنيه  وال تجاوز  مرمائة ألف جنيه 

 ( 254مادة )
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الًرا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدع لخرارة دائنيه بريب عدم حزمله أو تقصليره متف د  ع  ي   

 إحدع األحوال اآلتية: ىيكون ف عالجريم وعلى الخصوص التاجر الذ

 ى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة ئإذا ر   -1

 أعمال وهمية  عأ ىالقمار أو أعمال النصيب المح  أو ف ىإذا استهلك ميالغ كييرة ف -2

أو أصلدر     إذا اشترع بضائع ليييعها بأقل من أسلعارها حتلى يلؤ ر إشلهار إفالسله أو اقتلر  ميلالغ  -3

أ لرع مملا يلؤدع لخرلائر شلديدة لحصلوله عللى النقلود حتلى يلؤ ر إشلهار  ماليلة أو اسلتعمل طرقلاً  أوراقاً 

 إفالسه 

 إذا حصل على الصل  بطريق التدليس   -4

القلانون أو إذا  ىأو علدم إجرائله الجلرد المنصلوص عليله فل بإمراكها يره الدفاتر الملزم قانوناً ـ عدم تحر 5

 عرف منها مركزه المالى  كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحي  ال ي  

الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو  يوت عدم صحة الييانلات الواجلب  ىـ عدم إعالنه التوقف عن الدفع ف 6

 قديمها بمقتضى هذا القانون ت

 ىـ عدم توجهه بشخصه إلى قاضى التفليرة عند عدم وجود األعذار الشرعية أو عدم تقديمه الييانات التل 7

 يطليها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك الييانات 

ئنين أو إذا سلم  لله اللدا ىبعد توقفه علن اللدفع مديونيلة أحلد دائنيله أو تمييلزه إضلرارا بيلاق ـ تأديته عمداً  8

 بمزية  صوصية بقصد الحصول على قيوله الصل  

 كم بإفالسه قيل أن يقوم بالتعهدات المترتية على صل  سابق ـ إذا ح   9

 (255مادة )

حكم عللللى أعضلللاء مجللللس إدارتهلللا وملللديريها إذا أفلرللت شلللركة مرلللاهمة أو شلللركة حصلللص فلللي   

ارتكيلوا أملراً ملن األملور المنصلوص عليهلا فلى الملادة  نهلمأبالعقوبات المقررة للتفلالس بالتلدليس إذا  يلت 

ملللن هلللذا القلللانون أو إذا فعللللوا ملللا يترتلللب عليللله إفلللالس الشلللركة بطريلللق الغلللش أو التلللدليس وعللللى  252

الخصوص إذا ساعدوا على توقلف الشلركة علن اللدفع سلواء بلإعالنهم ملا يخلالف الحقيقلة علن رأس الملال 

أرباحاً وهمية أو بأ ذهم ألنفرهم بطريق الغش ما يزيد عن المر ص لهم المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم 

 به فى عقد الشركة 

 ( 256مادة )

إذا أفلرت شركة مراهمة أو شركة حصص ي حكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات  

 الحاالت اآلتية: ىالمقررة للتفالس بالتقصير ف

 ىوف 254الحالتين الثانية والثالثة من المادة  ىألمور المنصوص عليها فإذا  يت أنهم ارتكيوا أمراً من ا -1

 من هذا القانون   255المادة )إضافة( الميينة فى )حذفت(  األولى والثانية والثالثة والرابعةاألحوال 

 نص عليها القانون  ىنشر عقد الشركة بالكيفية الت ىبطريق الغش ف أهملواإذا  -2

 أعمال مغايرة لما هو منصوص عليه فى النظام األساسى للشركة إذا اشتركوا فى  -3

 

 )نص الحكومة(( 257مادة )

   بغرامة ال تقل عن  مرين ألف جنيه وال تجاوز مائتى ألف جنيهيعاقب المتفالس بالتقصير  

 (258مادة )

ألف جنيه وال فيما عدا أحوال االشتراك الميينة قانونًا، يعاقب بالحيس وبغرامة ال تقل عن  مرين  

 تجاوز  مرمائة ألف جنيه أو بإحدع هاتين العقوبتين فى الحاالت اآلتية:

أ كل أو بع  أموال المفلس من المنقوالت أو العقارات وللو كلان ذللك كل شخص سرق أو أ فى أو  ي   -1

 درجـة الفروع واألصول  ىالشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنريائه الذين ف

ملداوالت الصلل  بطريلق الغلش أو يقلدمون ويثيتلون بطريلق  ىمن ال يكونون من الدائنين ويشتركون ف -2

 أو باسم غيرهم  باسمهمتفليرة سندات ديون صورية  ىالغش ف
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أو غيلره مزايلا  الدائنون الذين يزيلدون قيملة ديلونهم بطريلق الغلش أو يشلترطون ألنفرلهم ملع المفللس  -3

مداوالت الصل  أو التفليرة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة  ىتهم فنظير إعطاء صو ى صوصية ف

 الدائنين  ى صوصية لنفعهم وإضراًرا بياق

 أ ناء تأدية عملهم   أمناء التفليرة الذين يختلرون شيئاً  -4

 ىالتعويضلات التل ىأيضا ومن تلقاء نفرله فيملا يجلب رده إللى جماعلة اللدائنين وفل ىويحكم القاض 

 حالة الحكم باليراءة  ىاسمهـم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فطلب بت  

 (259مادة )

 تررع فى شأن جرائم الصل  الواقى من اإلفالس األحكام اآلتية : 

يعاقب المدين بالحيس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن  مرين ألف جنيله وال تزيلد عللى  - 1

 بتين إذا: مرمائة ألف جنيه أو بإحدع هاتين العقو

 أ فى بروء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصل   -أ  

ترك بروء نية دائناً بدين وهمى أو ممنوعاً أو مغالى فى دينه يشترك فى مداوالت الصل  والتصلويت  -ب 

 نه من ذلك  عليها أو مك  

 أغفل بروء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين   -ج 

برللوء نيللة فللى مللداوالت الصللل   اشللتركيعاقللب الللدائن بالعقوبللة المنصللوص عليهللا بللالفقرة الرللابقة إذا  - 2

، أو كان دينه مغالى فيله، أو قلرر لله الملدين أو أع شلخص االشتراكوالتصويت عليه وهو ممنوع من هذا 

 آ ر مزايا  اصة مقابل تصويته مع الصل   

 إذا قدم أو أقر بروء نية بييانات غير صحيحة عن حالة المدين يعاقب أمين الصل  بذات العقوبة  - 3

 ( 260مادة )

ال يترتللب علللى إقامللة الللدعوع الجنائيللة بللاإلفالس بالتللدليس أو بالتقصللير أع تعللديل فللى األحكللام  

 الخاصة بإجراءات التفليرة إال إذا نص القانون على غير ذلك 

 ( 261مادة )

عللى المفللس يجلب عللى أملين التفليرلة أن يقلدم للنيابلة العاملة أو فى حاللة إقاملة اللدعوع الجنائيلة  

 للمحكمة كل ما تطليه من و ائق أو مرتندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليرة  

وتيقى الو ائق والمرتندات المذكورة أ ناء التحقيق أو المحاكمة لدع النيابة العامة أو المحكمة وترد  

 المحاكمة إلى أمين التفليرة أو إلى المدين أو ور ته على حرب األحوال  بعد انتهاء التحقيق أو

 ( 262مادة )

إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أع شخص مع أحد اللدائنين لملن  هلذا اللدائن مزايلا  

االتفلاق  اصة مقابل التصويت على الصل ، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضلى ملن تلقلاء ذاتهلا بإبطلال هلذا 

وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صلدر الحكلم فلى الجريملة بلاليراءة، وللمحكملة أن تقضلى 

 أيضاً بناء على طلب ذوع الشأن بالتعوي  عند االقتضاء 

 
 


