
 

 

  

  ون ـانـروع قــمش

  بإصدار قانون تنظيم 

  إعادة اهليكلة والصلح الواقى واإلفالس

  ـــــــــــــــ
  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

:  نصه، وقد أصدرناه ىقرر مجلس النواب القانون اآلت   

  (املادة األوىل)
وا ىعمل بأحكام القانون المرافق فيُ    ى شأن إعادة الهيكلة واإلفالس والصلح ال ه. وتسرى عل قى من

ادة  ى الم وارد ف ف ال اً للتعري اجر وفق م  10الت انون رق ارة الصادر بالق انون التج ن ق نة  17 م ، 1999لس

  ة وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام.وذلك فيما عدا شركات المحاصّ 

  (املادة الثانية)
ق أح   ة لتطبي ة أشهر يصدر وزير العدل اللوائح والقرارات الالزم ق خالل ثالث انون المراف ام الق ك

  من تاريخ العمل به.

  (املادة الثالثة)
ة    ة والتجاري واد المدني ى الم ات ف انون اإلثب ة، وق ة والتجاري ات المدني انون المرافع ام ق تسرى أحك

  فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
    (املادة الرابعة)

ا يُ 1999لسنة  17لتجارة الصادر بالقانون رقم لغى الباب الخامس من قانون ايُ    م ، كم لغى كل حك

  يخالف أحكام القانون المرافق.
 (املادة اخلامسة)

ً بعد مرور يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به    نشره.         (استبدال) من تاريخ ثالثين يوما
     

  من قوانينها. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون
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  قانون تنظيم إعادة اهليكلة والصلح الواقى واإلفالس

  الباب األول
  أحكام عامة
  الفصل األول

  التعريفات واالختصاص القضائى
  ـــــــــــــــ

  
  )1مادة (

  قصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:فى تطبيق أحكام هذا القانون يُ   
اإلدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقى طلبات إعادة الهيكلة  فالس:إدارة اإل

  والصلح الواقى من اإلفالس وشهر اإلفالس ومباشرة إجراءات الوساطة .
  أحد قضاة إدارة اإلفالس يختص بفحص الطلبات المعروضة على اإلدارة. قاضى اإلفالس:

االبتدائية بالمحكمة االقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة الدائرة  المحكمة المختصة:
  هذا القانون. أحكامعن تطبيق 

ً ألحكام هذا القانون بهدف  التدابير التحفظية: التدابير الضرورية التى تتخذها المحكمة أو القاضى وفقا
  إخفاء أمواله. أومنع المفلس من الهرب  أوحفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن 

) يقرب وجهات اإلفالسوسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضى  الوساطة:
  النظر بين األطراف المتنازعة بمناسبة عالقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول المالئمة لها.

  طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفالسه. الصلح الواقى:
المسئول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقى من اإلفالس والدائنين  صلح:أمين ال

  ومتابعتها.
  ن لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من اإلفالس.القاضى المعيَّ  قاضى الصلح:

  ن لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقى من اإلفالس.الشخص المعيّ  الرقيب:
  نه المحكمة إلدارتها.للتفليسة الذى تعيّ الممثل القانونى  :أمين التفليسة

  الشخص الذى يُختار لمراقبة أعمال التفليسة. المراقب:
  المعين لمباشرة إجراءات التفليسة. ىالقاض قاضى التفليسة:

ممثل التفليسة الذى يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع  أمين اتحاد الدائنين:
  لديون المقبولة.قائمة ا

  األشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول خبراء إدارة اإلفالس. الخبراء:
  دارى.إلاإلجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة االضطراب المالى وا إعادة الهيكلة:

من  13ى المادة اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بالجدول المنصوص عليه ف لجنة إعادة الهيكلة:
  هذا القانون إلعداد خطة إعادة الهيكلة.

ومتابعة تنفيذ خطة  ىواإلدار ىالشخص المسئول عن معاونة التاجر على تقويم وضعه المال المعاون:
  إعادة الهيكلة، وذلك وفقاً ألحكام هذا القانون.

  )2مادة (
ئرتها موطن تجارى للمدين أو تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية التى يقع فى دا  

بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز  ةالمركز الرئيسى للشرك
  خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز اإلدارة المحلى.
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ها محل إقامته وإذا لم يكن للتاجر موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرت  
  موطناً مختاراً للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجارى. دّ عَ المعتادة، ويُ 

ى    ه ف ون ل ومع عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية النافذة فى مصر يجوز شهر إفالس التاجر الذى يك
ون الم ة تك ى هذه الحال ة وف ة أجنبي ى دول م بشهر إفالسه ف م يصدر حك و ل ة ول رع أو وكال حكمة مصر ف

  المختصة بشهر اإلفالس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة.
  )3مادة (

م  8استثناء من نص المادة    انون رق انون المحاكم االقتصادية الصادر بالق  2008لسنة  120من ق
اٍض تُ  ة اقتصادية إدارة تسمى (إدارة اإلفالس) وتشكل برئاسة ق ل محكم ة االستئناف  نشأ بك ى بمحكم عل

ة يُ  األقل وعضوية عدد كافٍ  يس محكم ا من قضاتها بدرجة رئ ارهم جمعيته سمون (قضاة اإلفالس) تخت
  لحق بها عدد كاٍف من خبراء إدارة اإلفالس واإلداريين والكتابيين.العامة فى بداية كل عام قضائى، ويُ 

  )4مادة (
  تختص إدارة اإلفالس باآلتى:  

  بات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من اإلفالس وشهر اإلفالس.مباشرة إجراءات الوساطة فى طل –أ 
ات  –ب  ذكرة بطلب داد م يرها وإع الس وتحض ة اإلف ا محكم تص به ى تخ ات الت تندات الطلب تيفاء مس اس

  الخصوم وأسانيدهم، وذلك خالل مدة ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب.
  )5مادة (

يس إدارة اإلقدّ تُ    ى رئ ات إل وم بعرض م الطلب ة المختصة، ويق اب المحكم م كت دها بقل د قي فالس بع
اً من نتهَ الطلبات على قضاة اإلفالس التخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن يُ  ين يوم ك خالل ثالث ى من ذل

  تاريخ التقدم بالطلب. ولرئيس اإلدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمرة واحدة على األكثر.
  )6مادة (

م  ىعلى قاضيتعين    ا ل إجراءات الوساطة م ة ب ات المتعلق اإلفالس الحفاظ على سرية كافة المعلوم
  ها الزماً بمقتضى القانون أو ألغراض إنفاذ التسوية.ؤيكن إفشا

  )7مادة (
شترط النعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يُ   

  يبيح له تسوية النزاع.
وز لق   ات ويج اة طلب ع مراع بة م ا مناس ى يراه ة الت اطة بالطريق رى الوس الس أن يج ى اإلف اض

األطراف وظروف الوساطة، وله فى ذلك االجتماع مع أطراف النزاع أو وكالئهم أو االنفراد بكل طرف 
 ً   لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين. على حدة، واتخاذ ما يراه مناسبا

  )8دة (ما
راء    ك خب ى ذل ا ف يجوز لقاضى اإلفالس االستعانة بمن يراه الزماً الستكمال إجراءات الوساطة بم

  لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أى من طرفى النزاع بسداد أمانة الخبير.
  )9مادة (

تفاصيل ن به بيّ ر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة األطراف يُ حرَّ إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يُ   
االتفاق وما تم من إجراءات الوساطة، ويصدر قاضى اإلفالس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب ، 

  ويكون لهذا االتفاق قوة السند التنفيذى.
  )10مادة (

رفض قاض   وية ي ى التس ل إل تم التوص م ي ة  ىإذا ل ه جلس دد ل ب ويح الس الطل اماإلف ة  أم المحكم
  ع قلم الكتاب.الن ذوى الشأن، وذلك بصحيفة تودَ ه بإعمالمختصة مكلفاً ُمقدِّ 

  
  )11مادة (

  م الطلب أمام قاضى اإلفالس جلستين يأمر القاضى بحفظ الطلب.فى حالة عدم حضور مقدِّ   
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  )12مادة (
ك، أو    ى خالف ذل انون عل نص الق م ي ا ل ا، م ن عليه قرارات قاضى اإلفالس نهائية ال يجوز الطع

  .صهاختصاكان القرار مما يجاوز 
  الفصل الثالث

  جلنة إعادة اهليكلة
  )13مادة (

ه قيَّلحق بجداول خبراء المحاكم االقتصادية يسمى (جدول خبراء إدارة اإلفالس) يُ نشأ جدول يُ يُ    د ب
ن  راء م ول وخب ة وإدارة األص ادة الهيكل ال إع ى مج ة ف ركات المتخصص ب والش ن المكات اف م دد ك ع

ة  وزارات المالية واالستثمار والتجارة ة العام والصناعة والقوى العاملة والبنك المركزى المصرى والهيئ
رية  ة المص ام للغرف التجاري اد الع ة والبورصة المصرية واالتح ة المالي ة للرقاب ة العام تثمار والهيئ لالس

  واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند االقتضاء.
م ومساءلتهم ويُصدر الوزير المخ   ة مباشرتهم لعمله دهم وكيفي تص الالئحة المنظمة الختيارهم وقي

  من أعمال. يؤدونهوالحدين األقصى واألدنى لمقابل ما 
  )14مادة (

ة) من    ادة الهيكل ة إع ة تسمى (لجن زاع تشكيل لجن ا الن ان عليه للقاضى المختص فى أى مرحلة ك
راء إدارة اإلفالس  دين بجدول خب اجر الخبراء المقي ة وإدارة أصول الت تختص بوضع خطة إعادة الهيكل

  وتقييمها وما تكلف به من أعمال أخرى وعليه تقدير أتعاب اللجنة.
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الباب الثانى 

  الطلبات الىت تقدم إىل إدارة اإلفالس 
  الفصل األول

  إعادة اهليكلة

  
  )15مادة (

ه، وزاول التج   ون جني ن ملي ماله ع ل رأس اجر، ال يق ل ت نتين لك الل الس تمرة خ فة مس ارة بص
  السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الهيكلة.

  وال يجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية.  
  )16مادة (

ة    نة التالي ه خالل الس ب ورثت ى طل اء عل ه بن د وفات اجر بع وال الت ة نشاط أو أم ادة هيكل يجوز إع
  فقة جميع الورثة.للوفاة، شريطة موا

  )17مادة (
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اح    م بافتت اجر أو الحك م بشهر إفالس الت ة صدور حك ى حال ة ف ال يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكل
  إجراءات الصلح الواقى.

ى حين    ه إل واقى من ى شهر اإلفالس والصلح ال ة وقف طلب ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكل
  انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة.

ض وال   ن رف هر م ة أش رور ثالث د م ة إال بع ادة الهيكل ر بإع ب آخ ديم طل وز تق ظ        يج أو حف
  . الطلب السابق

  )18مادة (
ة    ة تتضمن كيفي ة واإلداري اجر المالي ال الت تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة إلعادة تنظيم أعم

ون وسداد ديونه مع بيان مصا ىخروجه من مرحلة االضطراب المالى واإلدار در التمويل المقترحة، ويك
ال،  ادة رأس الم ة، وزي ون الدول ا دي ديون ومنه ة ال ادة هيكل ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم األصول، وإع

  وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة اإلدارية.
  )19مادة (

ً قدَّ يُ    ا  م طلب إعادة الهيكلة مبينا ن تُّ افيه أسباب االضطراب المالى وتاريخ نشأته وم أنه م ى ش خذ ف
  إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات الزمة للخروج منه.

  ق بالطلب المستندات اآلتية:رفَ ويجب أن يُ   
  الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. –أ 

ام الخاصة بالسجل التجارى  شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت –ب  ا تفرضه األحك اجر بم ام الت قي
  خالل السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.

ب  –ج  ى طل ة التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين عل د مزاول ة تفي ة التجاري شهادة من الغرف
  إعادة الهيكلة.

  سنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.صورة من الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن ال –د 
ـ  ب  –ه دا الطل ة ع ادة الهيكل ب إع ى طل ابقتين عل نتين الس ى الس ية ف روفات الشخص الى بالمص ان إجم بي

  المقدم من إحدى شركات المساهمة.
  بيان تفصيلى باألموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة. –و 
  بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. بيان –ز 
ة  –ح  رة ثالث ل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فت ة من قب ادة هيكل ب إع ه بطل د عدم تقدم شهادة تفي

  أشهر على ذلك.
  منه. شهادة بعدم شهر إفالس التاجر أو عقد صلح واقٍ  –ط 

رة السابقة رفَ خاصاً بشركة وجب أن يُ  وإذا كان الطلب   ى الفق ذكورة ف ائق الم ق به فضالً عن الوث
دم  ة لصفة مق ائق المثبت ا من مكتب السجل التجارى والوث ا مصدقاً عليه د الشركة ونظامه صورة من عق
امنين  ركاء المتض ماء الش ان بأس ة، وبي ادة الهيكل ب إع ة بطل ة العام ركاء أو الجمعي رار الش ب وق الطل

  اوينهم وجنسياتهم.وعن
تيفاء    ها أو اس ديم بعض ذر تق ب، وإذا تع ن الطال ة م ة وموقع ائق مؤرخ ك الوث ون تل ب أن تك ويج

  بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
دة الت   دم الطلب خالل الم زام مق ات  ىوللقاضى إل ديم معلوم أو مستندات                يحددها بتق

  والمالى.إضافية حول وضعه االقتصادى 
  )20مادة (

ب ،    ديم الطل اريخ تق ة أشهر من ت ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريراً إلى قاضى اإلفالس، خالل ثالث
ذلك، ويجوز  ة والخطة المقترحة ل ادة الهيكل اجر وجدوى إع متضمناً رأيها عن سبب اضطراب أعمال الت

ذ خ ى مدها بإذن قاضى اإلفالس ثالثة أشهر أخرى، على أن يتم تنفي د عل دة ال تزي ى م ة ف طة إعادة الهيكل
  خمس سنوات.
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  )21مادة (
ين قاض   ا. ويع اإلفالس  ىيعتمد قاضى اإلفالس خطة إعادة الهيكلة إذا وافق جميع األطراف عليه
 ً ا راء إدارة  معاون دول خب دين بج راء المقي اء أو الخب ين األمن ن ب ذلك، م اً ل اجر إذا رأى موجب اعدة الت لمس

ه األطراف رهم ممن يختاره األطراف على أن يحدَّ اإلفالس أو من غي ق علي ا اتف اً لم اون وفق د أتعاب المع
  وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك األتعاب.

  )22مادة (
  يقوم المعاون بجميع األعمال التى يقتضيها الغرض من تعيينه ومنها:  

  معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى واإلدارى. –أ 
  المشورة والدعم الفنى له.تقديم  –ب 
  وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة. –ج 
  مساعدة التاجر فى التسوية الودية مع دائنيه. –د 

دم سير  –هـ  ى تق م عل ى قاضى اإلفالس واألطراف إلطالعه ة أشهر وعرضه عل ل ثالث إعداد تقرير ك
  إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها.

  )23ة (ماد
ب أى من أطراف    ى طل اء عل اء نفسه أو بن آخر من تلق يجوز لقاضى اإلفالس استبدال المعاون ب

  خطة إعادة الهيكلة.
  )24مادة (

ن    ا م أ عنه ا ينش ئوالً عم ل مس ة ويظ ادة الهيكل رة إع وال فت ه ط ى إدارة أموال اجر ف تمر الت يس
  إعادة الهيكلة بما ال يخالف الخطة.التزامات أو تعاقدات سابقة أو الحقة لتاريخ اعتماد خطة 

  )25مادة (
ذى    ع ال ك البي ى ذل ا ف دائنين بم ال يجوز للتاجر القيام بأى من التصرفات التى تؤثر على مصالح ال

ن  راض أو أى م راض أو اإلق ة واالقت رع والهب ادة والتب ة المعت ه التجاري ة أعمال ه بممارس ة ل ال عالق
االت وأى ر ة والكف ال المجاني ادة األعم ة إع الف خط ا يخ ة، بم ال المماثل ن األعم أمين أو أى م ن أو ت ه

  الهيكلة.
  )26مادة (

ادة    ة إع ق بخط ب يتعل ى أى طل ر ف الس للنظ ى اإلف ى قاض وء إل لحة اللج ل ذى مص وز لك يج
  الهيكلة.
  )27مادة (

  األحوال التالية: ىيأمر قاضى اإلفالس بحفظ طلب إعادة الهيكلة ف  
  لى خطة إعادة الهيكلة.أ) إذا تعذر االتفاق ع

 ً لفا ة س تندات المبين ات أو المس ه المعلوم اجر بطلب ق الت م يرف ديمها خالل األجل  ىأو الت ب) إذا ل ف بتق ُكل
  الذى ُحدد لذلك.

اب  إذاج)  ا أتع ن بينه ة وم ادة الهيكل راءات إع ة إلج روفات الالزم اليف والمص داد التك اجر بس م الت م يق ل
  وداته ال تكفى لسدادها.تبين أن موج إذاالمعاون أو 

  التقدم بطلب إعادة الهيكلة . إلىدعت التاجر  ىد) زوال األسباب الت
تناداً  إذاه)  اجر اس ة للت ر مالئم ة غي ادة الهيكل راءات إع ت إج ى كان ع  إل ة م تندات المقدم ات والمس البيان

  التقرير الذى تعده لجنة إعادة الهيكلة. إلى الطلب أو استناداً 
  ق جميع الورثة على إعادة الهيكلة.و) إذا لم يتف

  )28مادة (
ى    اًء عل ا ألى سبب بن ينهى القاضى خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها أو تعذر ذلك أو اإلخالل به

  طلب أى من أطرافها.



  

 7

  

  )29مادة (
وقعين ، تكون    دائنين الم ال يجوز بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع دعوى بين التاجر وأى من ال

دد مت ف م راءات القضائية، وتوق اذ اإلج ة أو اتخ دعاوى الفردي ع ال ا أو رف ير فيه ك الخطة أو الس ة بتل علق
  التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بهم وذلك كله لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة.

  الفصل الثانى 

  الصلح الواقى من اإلفالس

  
  )30مادة (

وز شهر    اجر يج ل ت ب لك ادى أن يطل اجر الع اً أو خطأ ال يصدر عن الت م يرتكب غش إفالسه ول
 ً   من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع. الصلح الواقى من اإلفالس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا

واقى من اإلفالس    ب الصلح ال وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفالسه، أن يطل
اريخ إذا توافرت فيه  اً من ت الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خالل خمسة عشر يوم
  توقفه عن الدفع.

ى    ا ف ويجوز إجراء الصلح الواقى من اإلفالس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليه
  دور التصفية. ىالفقرتين السابقتين، ومع ذلك ال يجوز منح هذا الصلح لشركة ف

  )31مادة (
تمرة ال يُ    فة مس ارة بص د زاول التج ب ق ان الطال الس إال إذا ك ن اإلف واقى م لح ال ب الص ل طل قب

ام الخاصة بالسجل  ه األحك خالل السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خالل هذه المدة بما تفرضه علي
  التجارى وبالدفاتر التجارية.

صول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من وال يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إال بعد الح  
  الجمعية العامة حسب األحوال.

  )32مادة (
ى لمن آل إليهم المتجر بطريق اإل   رروا االستمرار ف رث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا ق

  التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح.
اة وإذا ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إلي   اريخ الوف ة أشهر من ت هم الصلح الواقى خالل ثالث

 ً ا يهم جميع ى إل ة أو الموص ق الورث م يتف ن  ل وال م مع أق ة أن تس ى المحكم ب عل لح، وج ب الص ى طل عل
  عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوى الشأن.

  )33مادة (
  ة الهيكلة أن يطلب صلحاً آخر.ال يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقى أو إعاد  

  )34مادة (
ال  إلىدم طلب إذا قُ    الس، ف إدارة اإلفالس لشهر إفالس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من اإلف

  يجوز الفصل فى طلب شهر اإلفالس إال بعد الفصل فى طلب الصلح.
  )35مادة (

ه أسباب اضطراب تصة يُ قدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة اإلفالس بالمحكمة المخيُ    ين في ب
  األعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.

  )36مادة (
  تية: رفق بطلب الصلح الواقى المستندات اآليُ   

  الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. –أ 
ام الخاصة بالسجل التجار ىشهادة من مكتب السجل التجار –ب  ا تفرضه األحك اجر بم ام الت  ىتثبت قي
  ل السنتين السابقتين على طلب الصلح.خال
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ب  –ج  ى طل ة التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين عل د بمزاول شهادة من الغرفة التجارية تفي
  الصلح.

  صورة من الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. –د 
دم من بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى ا –هـ  ب المق ب الصلح عدا الطل لسنتين السابقتين على طل

  إحدى شركات المساهمة.
  بيان تفصيلى باألموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. –و 
  بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. –ز 
  د إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.ما يفي –ح 
  شهادة بعدم شهر إفالس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة. –ط 

رة السابقة رفَ وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يُ    ى الفق ذكورة ف ائق الم ق به فضالً عن الوث
ا  د الشركة ونظامه دم صورة من عق ة لصفة مق ائق المثبت ا من مكتب السجل التجارى والوث مصدقاً عليه

ان بأسماء الشركاء المتضامنين  ب الصلح وبي ة بطل ة العام رار الشركاء أو الجمعي ن ق الطلب وصورة م
  وعناوينهم وجنسياتهم.

ديم بعضها أو استيفا   ء ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تق
  بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.

تندات إضافية أو معلومات حول  ىوللقاضى إلزام مقدم الطلب خالل المدة الت   دم مس يحددها أن يق
  وضعه االقتصادى والمالى.

  )37مادة (
دين    وال الم ى أم للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة عل

  حين الفصل فى الطلب.إلى 
ا يمكِّ    راءات م ن اإلج ذ م ة أن تتخ وز للمحكم باب ويج ة وأس دين المالي ة الم ة بحال ن اإلحاط ا م نه

  اضطرابها.
م    ب بحك ى الطل وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير عالنية وعلى وجه االستعجال وتفصل ف
  انتهائى.
  )38مادة (

  اقى فى األحوال اآلتية:يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الو  
ادة  –أ  ى الم ا ف دمها  36إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليه انون أو ق ذا الق من ه

  ناقصة دون مسوغ.
ر أو  –ب  ة التزوي ى جريم دليس أو ف الس بالت ى إحدى جرائم اإلف ة ف اجر باإلدان ى الت م عل إذا سبق الحك

اء السرقة أو النصب أو خيانة األم ل وف دون مقاب م    انة أو إصدار شيك ب ا ل ة م وال العام أو اختالس األم
  د إليه اعتباره.يكن قد رُ 

  إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار. –ج 
  )39مادة (

ن    ل ع ة ال تق اجر بغرام ى الت م عل از أن تحك واقى ج لح ال ب الص رفض طل ة ب إذا قضت المحكم
ف  ة أل اوز مائ ه أو إحداث عشرين ألف جنيه وال تج ام باضطراب أعمال د اإليه ه تعم ا أن ين له ه إذا تب جني

  االضطراب فيها.
  

  )40مادة (
اح اإلجراءات، ويجب أن يتضمن    أمر بافتت واقى، وجب أن ت ول الصلح ال إذا قضت المحكمة بقب

  الحكم ما يأتى:
  ندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة  لإلشراف على إجراءاته . –أ 
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  أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.تعيين أمين أو  –ب 
ودِ    ة ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن ي ة أمان ة المحكم دين خزان ع الم

م  ا إذا ل نقدية لمواجهة مصاريف اإلجراءات ، ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفه
  عينته.ع المدين األمانة فى الميعاد الذى يودِ 

  )41مادة (
ين التفليسة،    ة أم ة مهن ى مزاول م ف يُعين أمين الصلح من بين األشخاص أو الشركات المرخص له

ه  ويدون أمين الصلح يوماً بيوم جميع األعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيع
  طالع عليه.ة وأطراف الصلح االه، ويجوز للمحكمءأو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتها

  )42مادة (
ودَ    ذوى الشأن يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة ت ن ل اب المحكمة وتعل م كت ع قل

  خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار.
  وتنظره المحكمة فى أول جلسة على أال يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن.  

  )43مادة (
  تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره، ما لم  تأمر باستمرار تنفيذه.يترتب على الطعن وقف   
ا    ين له ه، إذا تب وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة ال تجاوز خمسين ألف جني

  أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى الصلح.
  )44مادة (

  فور صدوره.الصلح بالحكم الصادر بتعيينه  الكتاب أمينَ  ر قلمُ خطِ يُ   
ى    اح إجراءات الصلح ف م بافتت د الحك اريخ اإلخطار بقي ويقوم أمين الصلح خالل خمسة أيام من ت

ا قاضى  ة يعينه ى صحيفة يومي اع ف ى االجتم دائنين إل دعوة ال السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوباً ب
  الصلح.

ابقة ال   رة الس ى الفق ذكور ف اد الم ى الميع اً وعلى أمين الصلح أن يرسل ف ى االجتماع مرفق دعوة إل
  بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.

  
  )45مادة (

دين    اتر الم ل دف لح بقف راءات الص اح إج م بافتت دور الحك ور ص رف ف لح المش ى الص وم قاض يق
  ووضع توقيعه عليها.

ات الجرد ويباشر أمين الصلح خالل أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراء  
  بحضور المدين وكاتب المحكمة.

  )46مادة (
ين    ه بإشراف أم ى إدارة أموال اً عل اح إجراءات الصلح قائم م بافتت يستمر المدين بعد صدور الحك

وز  ك ال يج ع ذل ة، وم ه التجاري يها أعمال ى تقتض ة الت رفات العادي ع التص وم بجمي ه أن يق لح، ول الص
  تى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.االحتجاج على الدائنين بالتبرعات ال

   ً د صلحا ً  وال يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعق ا وع  أو رهن من أى ن
ن  ى إذن م ول عل د الحص ة إال بع ة العادي ه التجاري تلزمه أعمال ة ال تس اقالً للملكي رفاً ن رى تص أو أن يج

ة، ال يُ قاضى الصلح، ومع عدم اإلخالل بحقوق  دائنين بكل تصرف  حتجُّ المتصرف إليه حسن الني ى ال عل
  يتم على خالف ذلك.

  )47مادة (
راءات تُ    اح إج م بافتت رد الحك دين بمج ى الم ة إل ذ الموجه راءات التنفي دعاوى وإج ع ال ف جمي وق

ع إدخال ى سارية م ى باشرها فتبق ذ الت دين وإجراءات التنفي ين  الصلح، أما الدعاوى المرفوعة من الم أم
  الصلح فيها.
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اح إجراءات الصلح التمسك قِ    م بافتت وق بَوال يجوز بعد صدور الحك ون وحق د الره دائنين بقي ل ال
  االمتياز واالختصاص المقررة على أموال المدين.

  )48مادة (
م ب   ى صدور الحك ديون التاال يترتب عل ول آجال ال اح إجراءات الصلح حل دين أو  ىفتت ى الم عل

  ئدها.وقف سريان عوا
  )49مادة (

ة تصرفات    ه أو أجرى بسوء ني ه أو أتلف ب الصلح جزءاً من أموال ديم طل إذا أخفى المدين بعد تق
ادة  ام الم ة ألحك رفات مخالف دائنين أو تص ارة بال ا  46ض اء ذاته ن تلق ة م ى المحكم انون تقض ذا الق ن ه م

  بإلغاء إجراءات الصلح.
  )50مادة (

ر حالّعلى جميع الدائنين ولو كانت دي   ات خاصة ونهم غي ام     ة أو مضمونة بتأمين ة بأحك أو ثابت
اح إجراءات  م بافتت اريخ نشر ملخص الحك اً من ت ين الصلح خالل خمسة عشر يوم لموا أم ة أن يس نهائي

ا إن وُ  الصلح فى الصحف أصولَ  ديون وتأميناته ان هذه ال ونهم مصحوبة ببي دارها مستندات دي جدت ومق
اً أو مة بالعملة الوطمقوَّ  ك المركزى بيع دى البن ن ل االً نية على أساس سعر الصرف المعل أو تحويالت  إقف

ً أو بنكنوت م، ويُ  ا وم صدور الحك ويالت ي م يوجد سعر تح ين الصلح رَسإذا ل ى أم تندات إل ان والمس ل البي
ً بكتاب مسجل مصحوب   بعلم الوصول. ا

  لمقيمين خارج مصر.االنسبة إلى الدائنين ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثالثين يوماً ب  
  وال يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة.  

  )51مادة (
ة بأسماء  50يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة    انون قائم ذا الق من ه

ده  ةناً بمقدار كل دين على حدالدائنين الذين طلبوا االشتراك فى إجراءات الصلح وبيا ى تؤي والمستندات الت
  جدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.والتأمينات التى تضمنه إن وُ 

داره    ديل مق تنداته أو تع ة مس وألمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكمل
  أو صفاته.

  )52مادة (
اريخ على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم    ر من ت ى األكث كتاب المحكمة خالل أربعين يوماً عل

  صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح، ويجوز عند االقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من قاضى الصلح.
ة واسعة    ى صحيفة يومي داع ف ان بحصول اإلي ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى لإليداع بنشر بي

  االنتشار يعينها قاضى الصلح.
  عة قلم كتاب المحكمة.طالع على القائمة المودَ ولكل ذى مصلحة اال  

  )53مادة (
ام من    للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خالل عشرة أي

اد  ذا الميع ى ه تاريخ النشر فى الصحف عن حصول اإليداع، وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب وال يضاف إل
  عاد المسافة.مي

  )54مادة (
ادة (   ى الم ه ف اد المنصوص علي ة 53يضع قاضى الصلح بعد انقضاء الميع انون قائم ) من هذا الق

  نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه.
  م بشأنه أى منازعة.قدَّ لم تُ ويجوز لقاضى الصلح اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو   
اد    اء ميع اريخ انقض ن ت اً م ين يوم الل ثالث ا خ ازع عليه ديون المتن ى ال لح ف ى الص ل قاض ويفص

  المنازعة.
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ا ويُ    ل، كم ى األق ام عل ة أي ا بثالث ل انعقاده اد الجلسة قب أن بميع ة ذوى الش اب المحكم م كت خطر قل
  يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره.

  )55دة (ما
دين    ول ال ن قاضى الصلح بقب رار الصادر م ى الق ة ف ام المحكم أو رفضه        يجوز الطعن أم

ف إجراءات الصلح  ى الطعن وق ه، وال يترتب عل رار أو اإلخطار ب خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع الق
  إال إذا أمرت المحكمة بذلك.

ول    أمر بقب ى الطعن أن ت ول ويجوز للمحكمة قبل الفصل ف دره وال يجوز قب غ تق اً بمبل دين مؤقت ال

  قيمت بشأنه دعوى جنائية.أُ  الدين مؤقتاً إذا

  وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.  
  )56مادة (

دموا أصول مستندات    ونهم ال يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يق دي
ادة  ى الم ه ف اد المنصوص علي ى الميع م تُ  50ف ذين ل دائنون ال انون وال ال ذا الق اً أو من ه ونهم نهائي ل دي قب

  مؤقتاً.
  )57مادة (

ى مقترحات  ن قاضى الصلح بعد االنتهاء من تحقيق الديون ميعاداً يعيِّ    ة ف دائنين للمداول اع ال الجتم
اً، ويجوز لقاضى ل الدعوة إلى حضور هذا االجترسَ الصلح، وتُ  اً أو مؤقت ه نهائي ل دين ن قُب ماع إلى كل دائ

  نها.الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعيّ 
  )58مادة (

ل يودِ    ى األق ام عل دائنين بخمسة أي اع ال ين الجتم ع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المع
ً تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها  ى  وبيانا ى االشتراك ف بأسماء الدائنين الذين لهم الحق ف

  إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح.
  طالع على التقرير المذكور.ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من قاضى الصلح اإلذن له باال  

  
  
  

  )59مادة (
  ئاسة اجتماع الدائنين.يتولى قاضى الصلح ر  
دائن أن يُ    وز لل يالً ويج ه وك ب عن ه أو  ني دين بنفس ر الم ب أن يحض اع ، ويج ور االجتم ى حض ف

يالً  دالً  ممثل الشركة المدينة بحسب األحوال، وال يجوز أن يقيم عنه وك ى الحضور ب ه  ف ذر يقبل ه إال لع من
  قاضى الصلح.

ادة وال تجوز المداولة فى شروط الصلح إال بعد تال   ى الم ه ف ين الصلح المشار إلي  58وة تقرير أم
  من هذا القانون، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.

  )60مادة (
وا    رط أن يكون اً بش اً أو مؤقت ونهم نهائي ت دي ذين قُبل دائنين ال ة ال ة أغلبي لح إال بموافق ع الص ال يق

ى التصويت حسب فى حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، وال يُ  م يشتركوا ف ذين ل دائنون ال ين ال هاتين األغلبيت
  كما ال تحسب ديونهم.

   ً ا لح خاص ان الص ث  وإذا ك ا ثل اوز قيمته ل تج كوك تموي رض أو ص ندات ق درت س ركة أص بش
الكى هذه السندات  ة لجماعة م ة العام مجموع ديونها فال يجوز منح الصلح إال إذا وافقت على ذلك الجمعي

  أو الصكوك.
  )61دة (ما
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لح أو    داوالت الص ى م تراك ف ة االش ة الثاني ى الدرج ه حت لح وألقارب ب الص زوج طال وز ل ال يج
  التصويت على شروطه.

م    د صدور الحك ر بع ى الغي ه إل وإذا نزل أحد هؤالء الدائنين المقبول دينهم نهائياً أو مؤقتاً عن دين
  فى مداوالت الصلح أو التصويت عليه. بافتتاح إجراءات الصلح فال يجوز للمتنازل إليه االشتراك

  )62مادة (
ب الصلح ال يجوز للدائ   وال طال نين أصحاب التأمينات العينية أو المنقولة المسجلة المقررة على أم

ذه  ن ه وا ع ذكورة إال إذا نزل ات الم مونة بالتأمين ديونهم المض لح ب ى الص ويت عل ى التص تراك ف االش
ث التأمينات مقدماً، ويجوز أن يكون  ل ثل ا يقاب ل عم أمين بشرط أال يق ى جزء من الت التنازل مقصوراً عل

  ذكر التنازل فى محضر الجلسة.الدين، ويُ 
ى الصلح دون أن يصرح    ى التصويت عل رة السابقة ف ى الفق إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين ف

  عن التأمين بأجمعه. بر ذلك تنازالً بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتُ 
  قت عليه المحكمة.فى جميع األحوال ال يكون التنازل عن التأمين نهائياً إال إذا تم الصلح وصدَّ و  
  بطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل.وإذا أُ   

  )63مادة (
  يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإال كان الغياً.  
ة  60صوص عليهما فى المادة وإذا لم تتحقق إحدى األغلبيتين المن   ت المداول انون تأجل ذا الق من ه

  عشرة أيام ال مهلة بعدها.
ه ووقّ    ين في انوا ممثل اع األول أو ك ذين حضروا االجتم دائنين ال وا محضر الصلح أال ويجوز لل ع

ى يحضروا االجتماع الثانى، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى االجتماع األول قائمة وناف ذة ف
وافقتهم السابقة أو عدّ  دين االجتماع الثانى إال إذا حضروا هذا االجتماع وعدلوا عن م لوها أو إذا أدخل الم

ً  تعديالً    فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين االجتماعين. جوهريا
  )64مادة (

دايُ    دين وال ين الصلح والم ى الصلح وأم ه قاض لح يوقع ة الص ى جلس م ف ا ت ر بم ئنون حرر محض
  الحاضرون.

ه من و   ا لدي ة بم غ قاضى الصلح كتاب يجوز لكل دائن له حق االشتراك فى مداوالت الصلح أن يبل
  اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.

رة الساب   ى الفق ه ف اد المنصوص علي ن انقضاء الميع ام م قة أن وعلى قاضى الصلح خالل سبعة أي
ك  ه، وذل اح إجراءات الصلح للتصديق علي ر بافتت ى أصدرت األم ة الت ى المحكم يرسل محضر الصلح إل
ان  لح وبي روط الص ه وش طراب أعمال باب اض ة وأس دين المالي ة الم ن حال ى ع ن القاض ر م ع تقري م

  دمت على الصلح وأسبابها.باالعتراضات التى قُ 
  )65مادة (

ى يبلغ قلم كتاب المحكمة المدين    اد الجلسة الت ى الصلح بميع دموا اعتراضات عل والدائنين الذين ق
ذه ُح ور ه لحة حض ل ذى مص وز لك لح، ويج ى الص ديق عل ب التص ات وطل ذه االعتراض ر ه ددت لنظ

  الجلسة.
اً سواء    وتفصل المحكمة فى االعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائي

  ح أم برفض التصديق عليه.أكان بقبول التصديق على الصل
راض إذا وُ    أنه أى اعت دم بش م يق و ل لح ول ى الص ديق عل رفض التص ة أن ت وز للمحكم دت ويج ج

  أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
ل عن    ة ال تق ى المعترض بغرام م عل وإذا رفضت المحكمة االعتراض على الصلح جاز لها الحك

  ال تزيد على عشرين ألف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح.خمسة آالف جنيه و
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  )66مادة (
ا يجوز أن يتضمن  يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجاالً    د، كم ديون أو الفوائ لوفاء ال

  إبراء المدين من جزء من الدين أو الفوائد.
دويجوز أن يُ    يَّ ة تُ عقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خالل م ى أال ع ى شروط الصلح عل ن ف

ه تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح، وال يُ  د أيسر إال إذا زادت موجودات دين ق ر الم عتب
ديم ضمان  دائنين أن يشترطوا تق ل، ولل ى األق ة عل ى المائ ادل عشرة ف ا يع ه بم ة علي ديون المترتب ى ال عل

  عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح.
  )67مادة (

  شهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقاً لألحكام المقررة لشهر حكم اإلفالس.يُ   
ى ويجب أن يشتمل ملخص الحكم الذى يُ    ده ف م قي ه ورق دين وموطن نشر فى الصحف على اسم الم

  السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق.
  )68مادة (

ذين يسرى الصلح ا   دائنين ال ع ال ى جمي لواقى من اإلفالس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه عل
  عتبر ديونهم عادية وفقاً ألحكام اإلفالس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه.تُ 

ع  وال يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفالؤه فى الدين   ك إذا وق ومع ذل
ون الشركة إال إذا نُاالصلح مع شركة  ص ستفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن دي

  فى عقد الصلح على غير ذلك.
اح إجراءات    وال يسرى الصلح على دين النفقة وال على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتت
  الصلح.
  )69مادة (

ى  ن تمنح المدين بناء على طلبه آجاالً يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أ   ديون الت اء بال للوف
  ال يسرى عليها الصلح بشرط أال تجاوز اآلجال التى تمنحها المحكمة األجل المقرر فى الصلح.

ن األجل    د مدى م وال يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من اآلجال التى تكون أبع
  المقرر فى الصلح.

  
  
  

  )70مادة (
اءً ت   ى الصلح بن م التصديق عل ين  أمر المحكمة فى حك تبقاء أم ر من قاضى الصلح باس ى تقري عل

ا  ة بم الغ المحكم ذ شروط الصلح وإب ة تنفي رهم لمراقب دائنين أو من غي الصلح أو بتعيين رقيب من بين ال
  يقع من مخالفات لهذه الشروط.

دين   ند ال ى س ب بحسب األحوال عل ين الصلح أو الرقي ع  ويؤشر أم ى جمي الغ المدفوعة، وف بالمب
لِّ  ب أن يس وال يج ه تُ األح م قبض ا ت دين بم ة للم دائن مخالص ب م ال ب بحس لح أو الرقي ين الص ن أم ع م وق

  األحوال، تحت إشراف قاضى الصلح.
ذ    ن تنفي ن االنتهاء م ام م ى الصلح خالل عشرة أي ى صدقت عل ة الت ن المحكم ب الرقيب م ويطل

ل ا ادةإلجراءات ، ويُ شروط الصلح ، الحكم بقف ى الم ا ف ة المنصوص عليه ب بالكيفي ذا الطل  44   شهر ه
  من هذا القانون.

ى الصحف، ويُ    اريخ النشر ف اً من ت ين يوم د ملخصه ويصدر الحكم بقفل اإلجراءات خالل ثالث قي
  فى السجل التجارى.

  )71مادة (
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دليس بطُ ي   ه ت د التصديق علي ر بع ن اإلفالس إذا ظه دين، ويُ ل الصلح الواقى م ب الم ر من جان عتب
 ً   أو تعمد المبالغة فى مقدارها. على وجه الخصوص إخفاء األموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها  تدليسا

ان    دليس وإال ك ه الت ر في ذى يظه وم ال ن الي هر م تة أش الل س لح خ ال الص ب إبط ب أن يطل ويج
اريخ صدور ذا قُ إ الطلب غير مقبول، وفى جميع األحوال ال يكون الطلب مقبوالً  دم بعد انقضاء سنة من ت

  الحكم بالتصديق على الصلح.
ا وال يُ    در م دين بق ة الم رأ ذم لزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتب
  تم سداده.
  ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح.  
  .درت الحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى إبطال الصلحوتختص المحكمة التى أص  

  )72مادة (
وال    ى األح للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح ف

  اآلتية:
  فق عليها.إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتُّ  –أ 

ً  –ب    لملكية متجره دون مسوغ مقبول. ناقالً  إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا
  إذا توفى المدين وتبين أنه ال ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه. –ج 

  لزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح.وال يُ   
ل    ف الكفي ذ شروطه، ويجب تكلي ذى يضمن تنفي ل ال وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفي

  نظر فيها طلب فسخ الصلح.جلسة التى يُ بحضور ال
  )73مادة (

ين الصلح والرقيب إذا كان   ن أم دائنين، ويُ ايقدر قاضى الصلح أجر كل م ر ال ن غي رار ودَ م ع ق
راض  ل ذى مصلحة االعت الى لصدوره، ويجوز لك وم الت ى الي القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة ف

ة عش الل خمس ة خ ام المحكم رار أم ى الق ى عل ادر ف م الص ون الحك داع، ويك اريخ اإلي ن ت اً م ر يوم
  االعتراض نهائياً.

  )74مادة (
ل    م بقف ى الحك أمر ف لح أن ت ى الص ن قاض ر م ى تقري اء عل ا أو بن اء ذاته ن تلق ة م وز للمحكم يج

ر  داً غي ه جه ى عمل ذل ف ه ب ين أن دائنين وتب ان من ال ب إذا ك إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقي
  وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك. عادى

  الفصل الثالث 

  شهر اإلفالس 
  )75مادة (

م  دّ عَ يُ    انون رق انون التجارة الصادر بالق ام ق لسنة  17فى حالة إفالس كل تاجر ملزم بموجب أحك
  المالية . هبإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعمال 1999

ى وال يتر   انون عل نص الق م ي ا ل م شهر اإلفالس، م تب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حك
  غير ذلك .

  )76مادة (
ة العامة ، ويجوز للمحكمة أن  إفالسشهر يُ    دائنين أو النياب د ال ب أح ه أو طل التاجر بناء على طلب

  تقضى بشهر اإلفالس من تلقاء ذاتها .
ه أ   د وفات اجر بع الس الت ى ويجوز شهر إف و ف زل التجارة وه وفى أو اعت ه التجارة إذا ت و اعتزال

زال التجارة. وال  اة أو اعت ة للوف حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر اإلفالس خالل السنة التالي
  يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إال من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى.



  

 15

  

رة السابقة.  ويجوز لورثة التاجر طلب   ى الفق ذكور ف اد الم شهر إفالسه بعد وفاته مع مراعاة الميع
 ً ا ب وفق ى الطل م تفصل ف والهم ث  فإذا اعترض بعض الورثة على شهر اإلفالس وجب أن تسمع المحكمة أق

  لمصلحة ذوى الشأن.
وطن وتُ    ر م ى آخ ة ف ة جمل ى الورث اجر إل اة الت ة وف ى حال الس ف هر اإلف وى ش حيفة دع ن ص عل

  توفى.للم
ى أو    أمين عين ل بت ن مضمون بالكام اجر بموجب دي وال تُقبل دعوى الدائن بشهر إفالس مدينه الت

  منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان .
  )77مادة (

ك    دفع وذل يجب على التاجر أن يطلب شهر إفالسه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن ال
  رفق به الوثائق اآلتية:دارة اإلفالس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وتُ بطلب يقدم إلى إ

  الدفاتر التجارية الرئيسية. –أ 
  صورة من آخر ميزانية وحساب األرباح والخسائر. –ب 
ديم طلب شهر اإلفالس أو عن  –ج  ى تق بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين عل

  ة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.مدة اشتغاله بالتجار
ذلك  –د  دفع، وك اريخ التوقف عن ال بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقوالت وقيمتها التقريبية فى ت

  المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها.
  ن وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.بيان بأسماء الدائنين والمديني –هـ 
  ررت ضد التاجر خالل السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر اإلفالس.بيان باالحتجاجات التى حُ  –و 
ة من  شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واقٍ  –ز  من اإلفالس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكل

  قبل.
ذر  ويجب   اجر، وإذا تع ن الت ة م ابقة مؤرخة وموقع رة الس ى الفق ا ف ائق المشار إليه ون الوث أن تك

  تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك.
تندات إضافية  ىوللقاضى إلزام مقدم الطلب خالل المدة الت   ديم مس أو معلومات حول  يحددها بتق

  لمالى.وضعه االقتصادى أو ا
  )78مادة (

الٍ    دين تجارى خ ن ب ل دائ زاع حالِّ  لك ن الن اجر  م ه الت الس مدين م بشهر إف ب الحك األداء أن يطل
ة الحالّ ويكون للدائن بدين مدنى حالّ   ة فضالً هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجاري

  عن دينه المدنى.
ب ش   ى طل اجر موطن معروف ويكون للدائن بدين آجل الحق ف ه الت م يكن لمدين هر اإلفالس إذا ل

ه  ى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائني ق متجره أو شرع ف رار أو أغل ى الف فى مصر أو إذا لجأ إل
  ة.بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالَّ 

ى إد   دم إل ب يق ه بطل الس مدين هر إف دائن ش ب ال ة ويطل ة المختص ة للمحكم الس التابع ارة اإلف
روفات  اب مص ة لحس بيل األمان ى س ة عل ة المحكم ه خزان غ عشرة آالف جني داع مبل د إي ا يفي مصحوباً بم
ه الظروف  ين في ة ويب ة الالزم ه اتخاذ اإلجراءات التحفظي ب في الس، يطل م الصادر بشهر اإلف نشر الحك

  ونه.ستدل منها على توقف المدين عن دفع ديالتى يُ 
  )79مادة (

ا يُ    ع م ن دف ه ع بب توقف اجر بس الس الت هر إف وز ش ة أو ال يج ات جنائي ن غرام ه م تحق علي س
  ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.

  )80مادة (
ة شهر إفالس  11، 10، 9، 5، 4من أحكام المواد  استثناءً    ة العام من هذا القانون إذا طلبت النياب

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



  

 16

  

ى    اء عل ى شهر اإلفالس بن وفى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة ال يجوز للمحكمة أن تنظر ف
  طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة.

  )81مادة (
مُ خِطيُ    اب ر قل الس،  كت هر اإلف ب ش ة بطل ة العام ة النياب ة المختص دم       المحكم ول ع وال يح

  حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى اإلفالس.
  )82مادة (

ى    ة للمحافظة عل دابير الالزم أمر باتخاذ الت ة المختصة بنظر دعوى اإلفالس أن ت يجوز للمحكم
ا يجوز أن  أموال المدين أو إدارتها لمدة ثالثة أشهر دعوى، كم ى ال تم الفصل ف تجدد لمدد أخرى إلى أن ي

  نها من اإلحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع.مكّ تتخذ من اإلجراءات ما يُ 
  )83مادة (

ى    ى للتفليسة عل دعاوى الت دعاوى الناشئة عن التفليسة وال ع ال تختص محكمة اإلفالس بنظر جمي
  ا.الغير أو للغير عليه

ا أو    ا أو بإدارته ة بأمواله وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلق
  بموجوداتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام هذا القانون.

  )84مادة (
   ً ا الس تاريخ هر اإلف م ش ى حك ة ف دد المحكم ً  تح ا ة  مؤقت ا للتفليس ين أمين دفع، وتع ن ال ف ع للتوق

دين لحين وتختار أح ى محل تجارة الم ام عل أمر بوضع األخت ون قاضياً للتفليسة، وت ة ليك د قضاة المحكم
  االنتهاء من الجرد.

   ً   من حكم شهر اإلفالس فور صدوره. ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا
  )85مادة (

ول أو   ل أو ق ل فع دفع بك ن ال ف ع اريخ التوق ين ت ى تعي ة ف تعين المحكم ن  تس در م رف يص تص
ر مشروعة  المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى االستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غي
اء  ى الهرب أو االنتحار، أو إخف دين ف أو ضارة بدائنيه، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص شروع الم

  طائشة. أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات
اريخ صدور وإذا لم يعين فى حكم شهر اإلفالس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتُ    ر ت ب

 ً ً  حكم شهر اإلفالس تاريخا   للتوقف عن الدفع. مؤقتا
اريخ التوقف    ه ت وإذا صدر حكم شهر اإلفالس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين في

ً  عن الدفع اعتبر تاريخ ً  الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا   للتوقف عن الدفع. مؤقتا
  )86مادة (

ين    دائنين أو أم دين أو أحد ال يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناًء على طلب النيابة العامة أو الم
داع  اريخ إي ى ت ك حت دفع وذل اريخ المؤقت للتوقف عن ال التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة، تعديل الت
دفع  ف عن ال قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوق

  نهائياً.
ى    نتين سابقتين عل ر من س ى أكث دفع إل اريخ التوقف عن ال وفى جميع األحوال ال يجوز إرجاع ت

  . تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس
  )87مادة (

اب المحكمة   ور صدور  يقوم قلم كت م بشهر اإلفالس بإخطار أمين التفليسة ف ى أصدرت الحك الت
ً الحكم بكتاب مسجل مصحوب   بعلم الوصول لمباشرة أعمال التفليسة. ا

جل    ى الس دفع ف ن ال ف ع اريخ التوقّ ديل ت م بتع ذلك الحك م وك هر الحك ة ش ين التفليس ى أم وعل
  التجارى.
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حيف   ى ص م ف ص الحك ر ملخ ة نش ين التفليس ولى أم هر ويت م ش ى حك ة ف ا المحكم ة تعينه ة يومي
ا  ذكور فيم اإلفالس، ويجب أن يتم النشر خالل عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، ويشتمل الملخص الم
ى  ة الت ارى والمحكم جل التج ى الس ده ف م قي ه ورق س وموطن م المفل ى اس الس عل هر اإلف م ش ق بحك يتعلّ

ت ل اريخ المؤق اريخ صدوره والت م وت م قاضى التفليسة وأصدرت الحك دفع واس ف عن ال ا التوق م أمينه س
ف عن  اريخ التوقّ ديل ت ة تع وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة، وفى حال

  عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة. الدفع يشتمل النشر فضالً 
ً وعلى أمين التفليسة، خالل خم   ا م شهر اإلفالس، أن يُ  سة عشر يوم اريخ إخطاره بحك خطر من ت

ة والبورصة  ة المالي ة للرقاب ة العام ى مصر، والهيئ ة ف وك العامل به البنك المركزى المصرى إلخطار البن
ارى  ب للشهر العق ى كل مكت دائنين ف المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأشير بملخصه باسم جماعة ال

ار ه عق ى دائرت د ف ير  يوج دائنين، والتأش ة ال ر لجماع ق آخ ير أى ح ذا التأش ى ه ب عل س، وال يترت للمفل
  بالحكم بسجل الضمانات المنقولة.

  )88مادة (
ى    الس أمام المحكمة الت يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر اإلف

د طُ  ن ق م يك ا ل ى الصحف، م ره ف اريخ نش اً من ت ين يوم تئناف فيُ أصدرته خالل ثالث ه باالس ن علي ع ع رف
  عتراض إلى المحكمة التى تنظر االستئناف.اال

ام الصادرة    ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر اإلفالس وغيره من األحك
  فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

  )89مادة (
م يُتكون األح   ا ل ة بمسودتها م ال كفال اذ المعجل ب نص كام الصادرة فى دعاوى اإلفالس واجبة النف

  على غير ذلك.
  )90مادة (

  :ىال يجوز الطعن بأى طريق ف  
  األحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها. –أ 

  ضى التفليسة.األحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قا –ب 
األحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن  –ج 

  قبول الديون أو رفضها.
ً  –د    .األحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقّتا

  )91مادة (
وة إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أ   ن يحوز حكم شهر اإلفالس ق

ة ىالش دين كاف ل الم ى أن يتحم اء حكم شهر اإلفالس عل ء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغ
  مصاريف الدعوى.

  )92مادة (
ره أو    الس ونش م اإلف هر حك ة ش رة لمواجه ود حاض هرها، نق ت ش ة، وق ى التفليس د ف م توج إذا ل

ا طالب وضع األختام على أموال المفلس أو رفع ها وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ األمانة التى أودعه
ا باال ود شهر اإلفالس ويسترد طالب شهر اإلفالس المبالغ التى دفعه دائنين من أول نق ع ال ى جمي از عل متي

ذه  ة ه ة لمواجه وال التفليس ض أم ع بع ادرة ببي أمر بالمب ة أن ي ى التفليس وز لقاض ا يج ة، كم دخل التفليس ت
  المصاريف.

  )93ادة (م
ه بغرامة ال    م علي ا أن تحك ب جاز له رفض الطل ة ب إذا طلب المدين شهر إفالسه وقضت المحكم

  تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع اإلفالس.
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ب يُ    رفض الطل دائن بالغوإذا طلب أحد الدائنين شهر اإلفالس وقضت المحكمة ب ى ال م عل ة حك رام
رة السابقة ويُ  ى الفق ا ف ه المنصوص عليه ا أن ين له ا، إذا تب ى تعينه ى الصحف الت ه ف ى نفقت م عل نشر الحك

  تعمد اإلساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم اإلخالل بحّق المدين فى طلب التعويض.
  )94مادة (

ث   الس مم راء إدارة اإلف دول خب ن ج الس م م اإلف ى حك ة ف ين المحكم ة تع اً إلدارة التفليس الً قانوني
  يسمى (أمين التفليسة).

ب المفلس    ى طل اء عل اء نفسه أو بن ن تلق ل وقت لقاضى التفليسة م ى ك أو المراقب     ويجوز ف
  األمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط أال يزيد عددهم على ثالثة.

  ويصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص.  
  )95مادة (

يَّ ال يجوز أن يُ    ً ع ا ً  ن أمين ا ان زوج ً  للتفليسة من ك ا س أو قريب ن  للمفل ة أو م ى الدرجة الرابع ه حت ل
 ً ً  كان خالل السنتين السابقتين على شهر اإلفالس شريكا ه أو مستخدما ً  ل ده أو محاسبا يالً  عن ه أو وك ه،  ل عن

  الشرف واألمانة.وكذلك من سبق الحكم عليه باإلدانة فى جناية أو فى جنحة ماسة ب
  )96مادة (

دعاوى    ع ال ى جمي يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس ف
  واألعمال التى تقتضيها هذه اإلدارة.

   ً ا ة، يوم ين التفليس دون أم رقّم  وي ر خاص ت ى دفت إدارة التفليسة ف ة ب ال المتعلق ع األعم وم، جمي بي
  ها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.صفحاته ويضع علي

ب اال   ة وللمراق ى التفليس ة ولقاض وز للمحكم س ويج ت، وللمفل ل وق ى ك دفتر ف ذا ال ى ه الع عل ّط
 ً   طالع عليه بإذن من قاضى التفليسة.اال أيضا

  )97مادة (
  .سألون بالتضامن عن إدارتهمإذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويُ   
ة سِّ قويجوز لقاضى التفليسة أن ي   ذه الحال ى ه ين، وف م العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل مع

  كلف به.إال عن العمل الذى يُ  ال يكون أمين التفليسة مسئوالً 
ي   ا إل ود به ال المعه هم، وال يجوز ويجوز ألمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام باألعم

ه مسئولَ  بالتضامن  نِ يْ لهم إنابة الغير إال بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائب
  عن األعمال المذكورة.

  )98مادة (
ا، ويترتب يجوز للمفلس وللمراقب اال   ل إتمامه ا قب ال أمينه عتراض لدى قاضى التفليسة على أعم
ام من العمل. ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى اال عتراض وقف إجراءعلى اال بعة أي عتراض خالل س

  .تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فوراً 
  )99مادة (

س    ب،       يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفل  أنأو المراق
  يره أو بإنقاص عدد األمناء إذا تعددوا.تحكم بعزل أمين التفليسة وتعيين غ

  )100مادة (
راً عن تُ    ين تقري دم األم د أن يق ن قاضى التفليسة بع رار م ين التفليسة بق قدر أتعاب ومصاريف أم
  إدارته.

ى    ذكور ف ر الم ديم التقري ل تق ة قب ين التفليس الغ ألم رف مب أمر بص ة أن ي ى التفليس وز لقاض ويج
 ً   عابه.من أت الفقرة السابقة خصما

ين    اب أم دير أتع رار قاضى التفليسة الخاص بتق ى ق ة ف ام المحكم ن أم ويجوز لكل ذى شأن الطع
  التفليسة ومصاريفه.
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  )101مادة (
  يتولى قاضى التفليسة باإلضافة إلى السلطات المقررة له ما يأتى:  

ا، مراقبة إدارة التفليسة ومالحظة سير إجراءاتها واألمر باتخاذ التدابير الالز -1 ى أمواله ة للمحافظة عل م
  ذلك تكليف أمين التفليسة بإقامة دعاوى أو مباشرة إجراءات معينة. ىبما ف

  جتماعات.جتماع فى األحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة االدعوة الدائنين إلى اال – 2
راً  – 3 ا تقري دم له ا يق ة التفليسة، كم راً عن حال ة أشهر تقري ل ثالث ق يقدم للمحكمة ك زاع يتعلّ  عن كل ن

  بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
ئون – 4 ى ش والهم ف ماع أق ر لس خص آخ تخدميه أو أى ش ه أو مس ه أو وكالئ س أو ورثت تدعاء المفل اس

  التفليسة.
  )102مادة (

دورها، تُ   الى لص وم الت ى الي ة ف اب المحكم م كت ة قل ى التفليس درها قاض ى يص رارات الت ودع الق
اب مسجل مصحوب وللقاضى ون اإلخطار بكت ا لكل ذى مصلحة، ويك ً أن يأمر قلم الكتاب بإخطاره م  ا بعل

  الوصول، إال إذا أمر قاضى التفليسة بإخطارها بطريقة أخرى.
  )103مادة (

ك أو    ر ذل ى غي انون عل ال يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص الق
ودَ ختصاصه، ويقدَّ كان القرار مما يجاوز ا رار، بصحيفة ت داع الق ع م الطعن خالل عشرة أيام من تاريخ إي

ى أال يشترك قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة وتُ  ى أول جلسة، عل ة ف ذوى الشأن وتنظره المحكم ن ل عل
م  ا ل ره م ى أم ة ف المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكم

  المحكمة األمر باستمرار تنفيذه. رَ ت
ه    وإذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جني

  وال تجاوز عشرين ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة.
  )104مادة (

ره للمحكمة فى كل وقت، أن تأمر باستبدال قاضى التفل   دب غي ة، أو تن يسة بغيره من قضاة المحكم
  فى حالة غيابه المؤقت.

  
  )105مادة (

  أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. جوز لقاضى التفليسة تعيين مراقبي  
ين المراقب دون أن    ويجوز للمفلس ولكل دائن االعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعي

ى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل قدّ راض وقف تنفيذ القرار، ويُ يترتب على االعت م االعتراض إل
  فيه على وجه السرعة.

  )106مادة (
س أو    اً للمفل اً، زوج ين مراقب ارى المع ب أو النائب عن الشخص االعتب ون المراق ال يجوز أن يك

  قريباً له حتى الدرجة الرابعة.
  )107مادة (

ر يقوم المراقب، باإلضاف   ة والتقري ه بنصوص خاصة، بفحص الميزاني ررة ل ى السلطات المق ة إل
ال  ى أعم ة عل أن الرقاب ى ش ا قاضى التفليسة ف ه به ى يكلف ام الت ن المه ك م ر ذل دين وغي ن الم دمين م المق

  أمينها، ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك.
ا وإيرا   ير إجراءاته ن س احات ع ة إيض ين التفليس ن أم ب م ب أن يطل روفاتها وللمراق ا ومص داته

  وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
  )108مادة (
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ى    ة عل أة إجمالي ه مكاف رر ل ة أن تق وز للمحكم ك يج ال يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله، ومع ذل
  عمله إذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.

  ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.  
  سأل المراقب إال عن خطئه الجسيم.وال يُ   

  )109مادة (
ين التفليسة أو المراقب أن    ة أو أم ة العام ب قاضى التفليسة أو النياب ى طل اًء عل يجوز للمحكمة بن

ام بعمل من  د إذا ق تأمر عند االقتضاء بمنع المفلس من مغادرة البالد لمدة ال تجاوز ستة أشهر قابلة للتجدي
ة المختصة دون أن يترتب شأنه اإلضرار بحق ام المحكم ر أم ذا األم تظلم من ه وق الدائنين. وللمفلس أن ي

  على التظلّم وقف تنفيذه.
  وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر المنع من مغادرة البالد.  

  )110مادة (
ه دون أن يُ    ن موطن ب ع س أن يتغي وز للمفل ةً ال يج ة كتاب ين التفليس ر أم وده، وال خط ل وج  بمح

  يجوز له أن يغير موطنه إال بإذن من قاضى التفليسة.
  )111مادة (

م    انون رق ام الق الل بأحك دم اإلخ ع ع نة  45م وق  2014لس رة الحق يم مباش انون بتنظ دار ق بإص
واب، يُ  2014لسنة  46السياسية، والقانون رقم  س الن انون مجل ً بإصدار ق ا وق  حرم مؤقت ن مباشرة الحق م
ه  ىفى المجلس النياب السياسية ومن العضوية ائى الرتكاب م نه أو المجالس المحلية، كل من صدر ضده حك

ة،  إحدى جرائم التفالس بالتدليس  ذ العقوب اريخ تنفي دة ست سنوات من ت ان لم ون الحرم أو التقصير، ويك
  د إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.وال يسرى ذلك الحرمان إذا رُ 

ن    وز لم ناعية أُ وال يج ة أو الص الغرف التجاري واً ب ون عض ه أن يك هر إفالس أو             ش

ركة  س إدارة أى ش واً بمجل ديراً أو عض ية أو م ة أو الرياض ادات المهني ات أو االتح تغال    النقاب أو االش
ع أو شراء األوراق ا ى بي تيراد أو السمسرة ف ة أو التصدير واالس ة التجاري ة بأعمال البنوك أو الوكال لمالي

  رد إليه اعتباره. أو البيع بالمزاد العلنى. كل ذلك ما لم يُ 

ن    ه إشهر أُ وال يجوز لم ى إدارة أموال ره ف وب عن غي ا أفالسه أن ين ك و التصرف فيه ع ذل . وم

ين اتحاد أيجوز للمحكمة المختصة  ن تقضى بناء على طلب من قاضى التفليسة بحلول أمين التفليسة أو أم
ة تنفيذ هذه اإل ىاألحوال محل المفلس فالدائنين بحسب  ع الت ةو موقتأنابة بصفة دائم ذلك القضاء أم شير ب

أذن أعلى هامش التوكيل الصادر للمفلس من الغير ويسرى ذلك القضاء من تاريخ الت شير، وللمحكمة أن ت
  للمفلس فى إدارة أموال أوالده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.

  )112مادة (
ل   ر  تُغ ا، وتعتب رف فيه ه والتص ن إدارة أموال الس ع هر اإلف م ش دور حك رد ص س بمج د المفل ي

  التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر اإلفالس حاصلة بعد صدوره.
ك من اإلجراءات وإذا كان التصرف مما ال يُ    ر ذل د أو التسجيل أو غي ر إال بالقي ى الغي حتج به عل

  الدائنين إال إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع.فال يسرى على جماعة 
ة    اإلجراءات الالزم ه ب ا دون قيام رف فيه ه والتص ن إدارة أموال س ع د المفل ل ي ول غ وال يح

  للمحافظة على حقوقه.
  )113مادة (

ون    ن دي ا           ال يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر اإلفالس الوفاء بما عليه م  أو استيفاء م
  له من حقوق.
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اد استحقاقها    ول ميع د حل ا عن ه بقيمته اء ل ة جاز الوف ومع ذلك إذا كان المفلس حامالً لورقة تجاري
ادة  اً للم اء طبق ذا الوف ى ه ة ف ين التفليس ارض أم م  431إال إذا ع انون التجارة رق ن ق نة  17م ، 1999لس

  فليسة.على أن يتم إيداع قيمة الورقة التجارية حساب الت
  )114مادة (

ن التزامات    ه م ا علي وق وم ا للمفلس من حق ال تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر اإلفالس بين م
ن إال إذا وُ  ات ع وق وااللتزام أت الحق وص إذا نش ه الخص ى وج اط عل د االرتب ا، ويوج اط بينهم د ارتب ج

  . سبب واحد أو شملها حساب جارٍ 
  )115مادة (

ال التى تكون ملكاً للمفلس فى يوم صدور حكم شهر اإلفالس واألموال 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 
  المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. الحقوق –ج 
ى تُ  –د  ات الت هر التعويض م ش دور حك ل ص س قب ه المفل حيح أبرم أمين ص د ت ى عق تفيد ف تحق للمس س

داء من إاإلفالس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد  س ابت ا المفل ى دفعه أمين الت ع أقساط الت لى التفليسة جمي
  عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف

  )116مادة (
ورث    و الم د أن يستوفى دائن ا إال بع ى أمواله ه حق عل ون لدائني ال يك ة ف ى المفلس ترك إذا آلت إل

  حقوقهم من هذه األموال. 
  وال يكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة.  

  )117مادة (
ع استثناء  س رفع دعوى من المفلس أو عليه أوال يجوز بعد صدور حكم شهر اإلفال   ا م السير فيه
  ما يأتى:

  الدعاوى المتعلقة باألموال والتصرفات التى ال يشملها غل اليد. –أ 
  الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها. –ب 
  الدعاوى الجنائية. –ج 

أذن ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال ال   ا أن ت ا يجوز له ة بالتفليسة، كم دعاوى المتعلق ى ال مفلس ف
  بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

س أو رُ    ه الشخصية وإذا رفع المفل ة بشخصه أو بأحوال ة أو دعوى متعلق وى جنائي ه دع فعت علي
  وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.

  )118ادة (م
ادة    انون  إذا حُ  121استثناًء من حكم الم ذا الق التعويض من ه د شهر إفالسه ب ى المفلس بع م عل ك

التعويض  ى التفليسة ب دخول ف ه ال وم ل ب شهر اإلفالس جاز للمحك ديم طل ل تق ر قب ه للغي عن ضرر أحدث
  س.لالمقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المف

  )119مادة (
ة للمفلس تُ  يجوز لقاضى التفليسة   رر إعان وال التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يق صرف من أم
  طلبه أو طلب من يعولهم. ىبناًء عل

ى    ام قاضى التفليسة دون أن يترتب عل ديرها أم تظلم من تق ولمن طلب اإلعانة وألمين التفليسة ال
  ذلك وقف صرف اإلعانة.
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اء نفسه    ت لقاضى التفليسة من تلق ل وق ى ك ّدل ويجوز ف ين التفليسة أن يع ب أم ى طل اء عل أو بن
  مقدار اإلعانة أو أن يأمر بإلغائها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه.

وة الش   ى الصلح ق م التصديق عل ع  ىءويوقف صرف اإلعانة متى حاز حك م يق المقضى ، وإذا ل
  الصلح يوقف صرف اإلعانة بمجرد قيام حالة االتحاد.

  )120دة (ما
ادة    ارس  111مع مراعاة حكم الم د إذن قاضى التفليسة، أن يم انون يجوز للمفلس بع ذا الق من ه

ى  ة ف ارة األولوي ذه التج بة ه ونهم بمناس أ دي ذين تنش دائنين ال ون لل ة ويك وال التفليس ر أم دة بغي ارة جدي تج
  استيفاء حقوقهم من أموالها.

  )121مادة (
ة ج   ى مواجه د ال يجوز التمسك ف ام صدرت بع ا بموجب أحك ديون المقضى به دائنين بال ماعة ال

ادة  ص الم ق ن اة تطبي ع مراع الس، م ى 118القضاء بشهر اإلف وز التمسك ف ا ال يج انون، كم ذا الق ن ه م
  الدفع  وقبل الحكم بشهر اإلفالس:مواجهتهم بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن 

  أياً كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف. منح التبرعات –أ 
م يحلّ وفاء الديون قبل حلول األجل أياً كانت كيفية الوفاء، ويُ  –ب  ة ل ة تجاري اء ورق ل وف  عتبر إنشاء مقاب

  ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول األجل.
ديون الحالّ –ج  اء ال ه، وف ق علي ىء المتف ر الش ل ويُ ة بغي ة أو النق ق األوراق التجاري اء بطري ر الوف عتب

  المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.
دين سابق  –د  دين ضماناً ل وال الم ى أم رر عل ذلك كل اختصاص يتق اقى آخر وك أمين اتف كل رهن أو ت

  على التأمين.
  )122مادة (

ادة    ى الم ر ف ا ذك ر م ان 121كل ما أجراه المفلس من تصرفات غي ذا الق رة من ه ون وخالل الفت
ان التصرف ضاراً  دائنين إذا ك ة جماعة ال ى مواجه اذه ف دم نف ان  مبه المشار إليها فيها يجوز الحكم بع وك

  المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقّف المفلس عن الدفع.
  )123مادة (

الإذا دُ    ال يجوز أن فعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر اإلف س ف
ا دُ يُ  ل م ن الحام ترد م ا يٌ س ه، وإنم ع ل ن ُسف احب أو م زم الس ة ل رد القيم ابه ب ة لحس ة التجاري حبت الورق

ة  ى حال الرد ف زام ب ع االلت المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع، ويق
  صوله على السند بتوقّف المفلس عن الدفع.ر األول إذا كان يعلم وقت حظهِّ السند ألمر على المُ 

  )124مادة (
ى    وال المدين ف ى أم ررة عل از أو االختصاص المق رهن أو االمتي وق ال اذ حق يجوز الحكم بعدم نف

ر مواجهة جماعة الدائنين إذا قُ  اريخ تقري ن ت اً م ين يوم د انقضاء ثالث يدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبع
  ختصاص.الرهن أو االمتياز أو اال

ذى حُ و   رهن أو االختصاص ال الى لل رهن أو االختصاص الت اذه يأخذ الدائن صاحب ال دم نف م بع ك
ع فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين، ومع ذلك ال يُ  ن بي اتج م عطى الدائن المذكور من الثمن الن

رهن أو  اذ ال رض نف ه بغ ل علي ان يحص ا ك أمين إال م ه الت رر علي ال المق ابق ويالم اص الس ول ئاالختص
  الفرق إلى جماعة الدائنين.

  )125مادة (
دين    اذ تصرفات الم يجوز ألمين التفليسة وحده أو بناء على طلب قاضى التفليسة أن يطلب عدم نف

انون  ام الق اً ألحك ك وفق الس وذل هر اإلف م ش دور حك ل ص رف قب ع التص دائنين إذا وق ة ال ق جماع ى ح ف
دن م الصىالم رى الحك ل ، ويس وقهم قب أت حق واء نش دائنين س ع ال ق جمي ى ح رف ف اذ التص دم نف ادر بع

  حصول التصرف أو بعد حصوله.
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  )126مادة (
ى التفليسة إذا حُ    رد إل أن ي ه ب كم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إلي

ة الش ذا التصرف أو قيم ا  ىءما حصل عليه من المفلس بمقتضى ه ا يُ وقت قبضه، كم د م دفع عوائ زم ب ل
  قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.

ه    ذا العوض بعين س إذا وجد ه ه للمفل ذى قدم ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض ال
ى عادت  ة الت دائنين بالمنفع ه أن يطالب جماعة ال ان من حق المتصرف إلي م يوجد ك إذا ل ى التفليسة، ف ف

  تفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة.من التصرف وأن يشترك فى ال معليه
  )127مادة (

واد من    ى الم ا ف ام المنصوص عليه ق األحك ى  121تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبي من  126إل
  هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس.

  )128مادة (
دائنين   اديين أو ال دائنين الع وز لل هر  ال يج م ش دور حك د ص ة بع از العام وق االمتي حاب حق أص

  اإلفالس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أى إجراءات قضائية أخرى ضدها.
دائنين    ن ال ة م ة المقام دعاوى الفردي ف ال الس وق هر اإلف م ش دور حك ى ص ب عل ذلك يترت وك

رة ى الفق م شهر  المذكورين ف ل صدور حك دائنون قب دأها هؤالء ال ى ب ذ الت ف إجراءات التنفي السابقة ووق
إذن من قاضى  ذ ب ى إجراءات التنفي س جاز االستمرار ف ار المفل ع عق وم لبي اإلفالس ومع ذلك إذا تحدد ي

  التفليسة.
ى    ى اختصاص عل از الخاصة والحاصلون عل وق االمتي ون وأصحاب حق دائنون المرتهن ا ال وأم

ا يجوز أمو ين التفليسة، كم ة أم ى مواجه ا ف ة أو االستمرار فيه ال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردي
ذ  اتهم بشرط إخطار قاضى التفليسة بالتنفي ا تأمين ع عليه ى تق لهم التنفيذ أو االستمرار فيه على األموال الت

  ويكون التنفيذ فى مواجهة أمين التفليسة.
  )129مادة (

قِ اإلفالس يُ الحكم بشهر    ة أم س ت عادي واء أكان س س ى المفل ى عل ة الت ديون النقدي ع ال ط آجال جمي
  مضمونة بامتياز عام أو خاص.

  )130مادة (
ط وال    دائنين فق ى جماعة ال بة إل ة بالنس ديون العادي د ال ريان عوائ ف س الس يوق هر اإلف م بش الحك

از أو  رهن أو امتي ديون المضمونة ب د ال ة بعوائ ع   اختصاص تجوز المطالب ن بي الغ الناتجة م ن المب إال م
دين أوالً  م بشهر  األموال التى يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل ال ل صدور الحك د المستحقة قب م العوائ ث

  اإلفالس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
  
  

  )131مادة (
م يِ    ذى ل ل ال دين اآلج ن ال تنزل م ة أن يس ى التفليس ترَ ُ◌◌ُ لقاض دٌ ش ه عائ د  ط في ادل العائ اً يع مبلغ

  المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر اإلفالس إلى تاريخ استحقاق الدين.
  )132مادة (

ة    ديون المعلّق ا ال ل، أم ديم كفي يجوز االشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ، مع تق
  ط.جنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرعلى شرط واقف فيُ 

  )133مادة (
ر بالنسبة جد جملة ملتزمين بدين واحد وشُ إذا وُ    ذا اإلفالس أث ى ه ال يترتب عل هر إفالس أحدهم ف

  إلى الملتزمين اآلخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فال تسرى شروطه على الملتزمين اآلخرين.  
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  )134مادة (
س إذا استوفى الد   زمين أو أفل اقى الملت س ب م أفل ائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ث

ة  ى مطالب ه ف اً بحق ى محتفظ ه ويبق ن دين اقى م ات إال بالب ى التفليس ترك ف دائن أن يش وز لل ال يج دهم ف أح
  .الملتزم غير المفلس بهذا الباقى، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها

  )135مادة (
ه    ل تفليسة بكل دين ى ك إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك ف

  إلى أن يستوفيه بتمامه، من أصل وعوائد ومصاريف.
  وال يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.  
ه وت   ى دين د عل دائن يزي ه ال ا حصل علي وع م ان مجم ن وإذا ك ى تفليسة م ادة إل ه عادت الزي وابع

ى  ادة إل ذا الترتيب عادت الزي م يوجد ه إذا ل دين ف اتهم بال يكون مكفوالً من اآلخرين بحسب ترتيب التزام
  التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين.

  )136مادة (
از خاص عال تُ    ى رهن أو امتي انونى عل ول أو درج أسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه ق ى منق ل

  عقار فى جماعة الدائنين إال على سبيل التذكرة.
  )137مادة (

دين    ع ال ة، دف ى التفليس ن قاض ى إذن م ول عل د الحص ت وبع ل وق ى ك ة ف ين التفليس وز ألم يج
  المضمون برهن واسترداد األشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.

  
  )138مادة (

م على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى    ة لصدور الحك ام العشرة التالي التفليسة أن يدفع خالل األي
ن آخر،بشهر اإلفالس مما يكون تحت يده من نقود التفل ات  األجورَ  يسة وبالرغم من وجود أى دي والمرتب

م  إذا ل دى المفلس،  ف املين ل اً للع ين يوم دة ثالث م بشهر اإلفالس عن م والمبالغ المستحقة قبل صدور الحك
ي دى أم و يكن ل دخل التفليسة ول ود ت ن أول نق اء م ديون وجب الوف ذه ال اء ه ة لوف ود الالزم ن التفليسة النق

  جدت ديون أخرى  تسبقها فى مرتبة االمتياز.وُ 
   ً   .ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة االمتياز المقررة قانونا

  )139مادة (
ارسيكون للمؤجر فى حالة إنه   اد اء إيجار العقار الذى يم اً للم س التجارة طبق ه المفل من  143ة في

م شهر اإلفالس وعن  ى صدور حك ه عن السنة السابقة عل هذا القانون امتياز لضمان األجرة المستحقة ل
ؤجرة أو نُ  ى السنة الجارية، وإذا بيعت المنقوالت الموجودة فى العين الم ه ف ؤجر محتفظاً بحق ت ظل الم قل

  تياز.االم
  )140مادة (

ريبة    ن الض ا إال دي تالف أنواعه ى اخ رائب عل بب الض ة بس رر للحكوم از المق مل االمتي ال يش
رائب  دخل الض الس، وت هر اإلف م بش دور الحك ى ص ابقتين عل نتين الس ن الس س ع ى المفل تحقة عل المس

  . األخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديوناً عادية
  )141مادة (

دخل يجوز لقاضى    ود ت د االقتضاء باستخدام أول نق أمر عن ا أن ي راح أمينه ى اقت اًء عل التفليسة بن
د  ون أسماؤهم ق س بشرط أن تك والت المفل ى منق از عل م امتي ذين له دائنين ال وق ال اء بحق ى الوف التفليسة ف

ن الم ى م رة األول ى الفق ا ف ا الُمشار إليه ذا  171 ادةوردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيه من ه
  القانون، وإذا حصلت منازعة فى االمتياز فال يجوز الوفاء إال بعد الفصل فيها بحكـم نهائى.

  )142مادة (
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ا    اً فيه ون المفلس طرف ى يك انبين الت ة للج ود الملزم ال يترتب على الحكم بشهر اإلفالس فسخ العق
  إال إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.

ب الفسخ، وكل وإذا لم ينفذ أم   ين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف اآلخر أن يطل
د يجب أن يُ  أن العق ين التفليسة بش ذه أم رار يتخ رف ق ه، ويجوز للط أذن ب ى التفليسة لي ى قاض عرض عل

  ن ألمين التفليسة مهلة مناسبة إليضاح موقفه من العقد.اآلخر أن يعيِّ 
ى الت   تراك ف د االش ى الفسخ إال إذا نُوللمتعاق ب عل التعويض المترت دائن عادى ب ة ك ى فليس ص عل

  احتفاظ التعويض باالمتياز المقرر له قانوناً.
  )143مادة (

م بشهر    ى صدور الحك ال يترتب عل ه التجارة ف ذى يمارس في ار ال تأجراً للعق س مس إذا كان المفل
ة ر  اإلفالس إنهاء اإلجارة أو حلول األجرة عن المّدة المتبقّي ك يعتب ى خالف ذل النقضائها، وكل شرط عل

  كأن لم يكن.
د    م عن د ت ذ ق م يكن التنفي وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقوالت الموجودة فى العقار ول

ع عدم اإلخالل  م م ذا الحك اريخ ه اً من ت صدور الحكم بشهر اإلفالس وجب وقف التنفيذ لمدة تسعين يوم
ة، ويجوز لقاضى  بحق المؤّجر فى اتخاذ د العام اً للقواع ار وفق اإلجراءات التحفظية وفى طلب إخالء العق

ى  ذلك، وعل التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثالثين يوماً أخرى لمرة واحدة إذا رأى ضرورة ل
  تمرار فيها.أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خالل مدة وقف التنفيذ برغبته فى إنهاء اإلجارة أو االس

دم ضماناً    أخرة وأن يق دفع األجرة المت ى اإلجارة وجب أن ي وإذا قرر أمين التفليسة االستمرار ف
ان  ارة إذا ك اء اإلج ة إنه ى التفليس ن قاض ب م ؤجر أن يطل وز للم تقبلة، ويج األجرة المس اء ب اً للوف كافي

ة اريخ إخطاره برغب اً من ت ى االستمرار  الضمان غير كاٍف وذلك خالل خمسة عشر يوم ين التفليسة ف أم
  فى اإلجارة.

ار من    أجير العق ؤجر ت وألمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة وبعد موافقة الم
  الباطن أو التنازل عن اإليجار وفقاً لألحكام المنظمة للعالقة بين المالك والمستأجر.

  )144مادة (
ع إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غي   د م اء العق ر محدد المدة جاز للعامل وألمين التفليسة إنه

ة  ة التفليس ة مطالب ذه الحال ى ه ل ف وز للعام ل. وال يج وانين العم ى ق ا ف وص عليه ام المنص اة األحك مراع
  بالتعويض إال إذا كان اإلنهاء تعسفياً أو بغير مراعاة مواعيد اإلخطار.

نهاؤه إال إذا تقّرر عدم االستمرار فى التجارة، ويجوز وإذا كان عقد العمل محدد المدة فال يجوز إ  
  للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.

  ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين االمتياز المقّرر له قانوناً.  
  
  

  )145مادة (
ى تُ    ن التفليسة األشياء الت ا لكل شخص أن يسترد م ه ملكيته ت ل أو حق استردادها وقت شهر ثب
  اإلفالس.
ء ىويكون ألمين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة رّد الش  

ترداده، وإذا رُ  ى اس ه أو صاحب الحق ف ى مالك ى إل زاع عل ه عرض الن ب االسترداد جاز لطالب فض طل
  المحكمة.

  )146مادة (
ياء الموجودة    ا لحساب يجوز استرداد األش ة أو ألجل بيعه ى سبيل الوديع ازة المفلس، عل ى حي ف

م  ن البضائع إذا ل ا يجوز استرداد ثم اً. كم ى التفليسة عين ه، بشرط أن توجد ف ليمها إلي مالكها أو ألجل تس
  يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جاٍر بين المفلس والمشترى.
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  ن يدفع ألمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.وعلى المسترد أ  
  وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.  
ة    دم ملكي رهن بع م وقت إنشاء ال دائن المرتهن ال يعل ان ال وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وك

  هن.المفلس لها فال يجوز استردادها إال بعد وفاء الدين المضمون بالر
  )147مادة (

ى المفلس لتحصيلها    يجوز استرداد األوراق التجارية وغيرها من األوراق ذات القيمة، المسلمة إل
ين إذا وُ  اء مع ها لوف د دُ أو لتخصيص ا ق ن قيمته م تك ة ول ى التفليس اً ف دت عين ترداد ج وز اس ت، وال يج فع

  ذاتيتها. عة لدى المفلس إال إذا أثبت طالب االستردادأوراق النقد المودَ 
  )148مادة (

م بشهر إفالس المشترى، فُ إذا    ل صدور الحك د قب ى العق م أو بمقتضى شرط ف سخ عقد البيع بحك
  جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن توجد عيناً.

وى    ون دع رط أن تك الس بش هر اإلف م ش دور حك د ص خ بع ع الفس و وق ترداد ول وز االس ويج
  عت قبل صدور هذا الحكم.فرداد أو دعوى الفسخ قد رُ االست

  )149مادة (
  إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع ال تزال لدى البائع، جاز له حبسها.  
ف    ه المكل زن وكيل ه أو مخ ا مخازن ل دخوله ه وقب ائع إلي ال البض د إرس ترى بع س المش وإذا أفل

ا، أو تصرف  ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، دت البضائع ذاتيته ك ال يجوز االسترداد إذا فق ع ذل وم
  فيها المفلس قبل وصولها، بغير تدليس، بموجب وثائق الملكية أو النقل.

ب تسليم البضائع    تئذان قاضى التفليسة، أن يطل د اس وفى جميع األحوال يجوز ألمين التفليسة، بع
ى بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإ ه ف ائع أن يتمسك بحق ك جاز للب ين التفليسة ذل ذا لم يطلب أم

  الفسخ وطلب التعويض واالشتراك به فى التفليسة.
  )150مادة (

ة، إذا أفلس  2015لسنة  115مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم    بشأن تنظيم الضمانات المنقول
ائع أن  المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن ال يجوز للب وكيله المكلف ببيعها، ف

ائع  ين الب يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه فى االمتياز. وكل شرط يكون من شأنه تمك
  حتج به على جماعة الدائنين.أو االحتفاظ بامتيازه عليها ال يُ          من استرداد البضائع 

  )151مادة (
ذكورةد التى تُ تتقادم دعاوى االستردا   ن   وجه إلى أمين التفليسة فى الحاالت الم واد م ى الم  145ف

  من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر اإلفالس. 149إلى 
  )152مادة (

  المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقوالته. توضع األختام على محالّ   
د   ور ص ام ف ع األخت ة بوض ى التفليس وم قاض د ويق دب أح ه أن ين الس، ول هر اإلف م بش ور الحك

دب من  أمر بن س لي ال للمفل موظفى المحكمة لذلك، كما يقوم بإخطار رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها م
  يقوم بوضع األختام على هذا المال.

ى    دء ف ه، الب ن يندب وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لم
  جرد فوراً دون حاجة إلى وضع األختام.ال

لم المحضر لقاضى    ذا اإلجراء، ويس ام به ه من ق الجرد يوقع ام أو ب ويحرر محضر بوضع األخت
  التفليسة.

  )153مادة (
ين قاضى    ولهم، ويع ال يجوز وضع األختام على المالبس والمنقوالت الضرورية للمفلس ولمن يع

  فلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس.التفليسة هذه األشياء وتسلم إلى الم
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  )154مادة (
ع    دم وض ة، بع ين التفليس ب أم ى طل اء عل ه أو بن اء نفس ن تلق أمر، م ة أن ي ى التفليس وز لقاض يج

  األختام أو برفعها عن األشياء اآلتية:
  الدفاتر التجارية. –أ 

ا –ب  تحق الوف ى تس ن األوراق الت ا م ة وغيره ى األوراق التجاري اج إل ى تحت ب أو الت اد قري ى ميع ء ف
  إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.

  النقود الالزمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة. –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 
لم وتُ    ذلك، وتس ه ل ن يندب ة أو م ى التفليس ابقة بحضور قاض رة الس ى الفق ذكورة ف ياء الم جرد األش

  ألمين التفليسة بقائمة يوقعها.
  )155مادة (

  يأمر قاضى التفليسة، بناًء على طلب أمينها، برفع األختام للبدء فى جرد أموال المفلس.  
  األختام والجرد خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر اإلفالس. ويجب أن يبدأ رفع  

  )156مادة (
ة، ويجب    ين التفليسة وكاتب المحكم يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأم
  ر به المفلس ويجوز له الحضور.أن يخطَ 
ه    ب وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندب ين التفليسة، وكات ذلك وأم ل

  المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة، وتبقى األخرى لدى أمين التفليسة.
  ذكر فى القائمة األموال التى لم توضع عليها األختام أو التى رفعت عنها.وتُ   
  وتجوز االستعانة بخبير فى إجراء الجرد وتقويم األموال.  

  )157مادة (
د إذا شهر اإلفالس بع   اجر بع وفى الت اة، أو إذا ت ة جرد بمناسبة الوف م تحرر قائم اجر ول اة الت د وف

وراً أو االستمرار  ة ف ر القائم ا، وجب تحري ل إتمامه ة الجرد أو قب شهر إفالسه وقبل البدء فى تحرير قائم
ادة  ى الم ة ف ة المبين ا بالكيفي ى تحريره انون، ويجب أن يُ  156ف ذا الق ن ه ة ويجوز م ه الورث م خطر ب له

  الحضور.
  )158مادة (

ا    ة الجرد بم ة قائم ى نهاي ع ف يتسلم أمين التفليسة، بعد الجرد، أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوق
  يفيد ذلك.

  
  )159مادة (

  ال يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إال بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها.  

ةويُ   ور جلس ى حض س إل ر  دعى المفل م يحض إذا ل ة، ف دفاتر التجاري ال ال ر أُ إقف دفاتر بغي ت ال قفل

  حضوره.
دفاتر إ   ال ال ة إقف ور جلس ره لحض ه غي ب عن س أن يني وز للمفل ى  الوال يج ا قاض باب يقبله ألس
  التفليسة.

  )160مادة (
داعها قل   دادها، وإي وم بإع ة أن يق ين التفليس ى أم ب عل ة، وج دم الميزاني د ق س ق ن المفل م يك م إذا ل

  كتاب المحكمة.
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ها    ة فض ين التفليس غاله، وألم ة بأش س والمتعلق م المفل واردة باس ائل ال ة الرس ين التفليس لم أم ويتس
  طالع عليها.الواالحتفاظ بها، وللمفلس ا

  )161مادة (
ذه    يقوم أمين التفليسة بجميع األعمال الالزمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب به

د الحقوق ويست ن المفلس ق م يك ه، إذا ل ارات مدين ى عق وفيها، وعليه أن يقيّد ما للمفلس من حقوق عينية عل
  أجرى القيد.

  )162مادة (
ين    أذن ألم س أو إخطاره، أن ي وال المفل د أخذ رأى المراقب وسماع أق يجوز لقاضى التفليسة بع

ة، ول ق بالتفليس زاع يتعل ل ن ى ك يم ف ول التحك لح أو بقب ة بالص اوى التفليس وق أو دع اً بحق ان خاص و ك
  عقارية.
ون الصلح    ال يك ه، ف ف جني فإذا كان النزاع غير معين القيمة، أو كانت قيمته تزيد على عشرين أل

ذاً إ يم ناف ى شروطه، ويُ الأو قبول التحك د تصديق قاضى التفليسة عل د بع ى الحضور عن دعى المفلس إل
ر ه إذا حض ة أقوال ى التفليس مع قاض ديق ويس ام التص ن أم وز الطع ر، ويج ه أى أث ون العتراض ، وال يك

  المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم.
ه    ر علي ق للغي رار بح س، أو اإلق ق للمفل ن ح زول ع ة الن ين التفليس وز ألم إال       وال يج

  هذه المادة. ىباإلجراءات المبينة ف
  )163مادة (

ادة  لقاضى   ة إع دب لجن س أن ين ب المفل ا أو طل ب أمينه ى طل اًء عل اء نفسه أو بن ن تلق ة م التفليس
ة  ك المصلحة العام ا يشمل تشغيل المتجر إذا اقتضت ذل الهيكلة، لوضع خطة الستمرار تجارة المفلس بم

  أو مصلحة المفلس أو الدائنين.
يِّ ويُ    ار إع ة المش راح اللجن ى اقت اء عل ة بن ى التفليس ن ن قاض ة م ين التفليس ذ رأى أم د أخ ا وبع ليه

ر  إلدارة ويعتب س ل ين المفل وز تعي ره، ويج دد أج ة ويح ادة الهيكل ة إع ى خط اء عل ر بن ولى إدارة المتج يت
  األجر الذى يحصل عليه بديالً عن اإلعانة.

راً شه   دم تقري رياً ويشرف أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين على من يعين لإلدارة، وعليه أن يق
  إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة.

رار قاضى التفليسة    ى ق ة ف ويجوز للمفلس وألى من أمينيها وألى من الدائنين الطعن أمام المحكم
  برفض اإلذن باالستمرار فى خطة إعادة الهيكلة بما فيها تشغيل المتجر.

  )164مادة (
ى فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى إجراءات اإل   ثلهم ف وا أحدهم ليم م أن ينيب فالس، وله

ل وقت  ى ك ثّلهم، وللقاضى ف ة من يم ا إناب ب أمينه ى طل اًء عل از لقاضى التفليسة بن ذلك، فإذا لم يتفقوا ج

  نيب وتعيين غيره.أُ عزل من 

  )165مادة (
التعي   اره ب اريخ إخط ن ت اً م ين يوم الل ثالث ة خ ى التفليس ى قاض دم إل ة أن يق ين التفليس ى أم ين عل

اد المحدد  د الميع تقريراً عن أسباب اإلفالس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها، ويجوز لقاضى التفليسة م
  لتقديم هذا التقرير، وعلى القاضى إحالة التقرير مع مالحظاته إلى النيابة العامة.

ى   ة التفليسة ف ارير عن حال ى قاضى التفليسة تق دم إل ين التفليسة أن يق ى أم د  كما يجب عل مواعي
  دورية يحددها القاضى.

  )166مادة (
ة أن    ام نهائي ة بأحك ات خاصة أو كانت ثابت ونهم مصحوبة بتأمين على جميع الدائنين ولو كانت دي

ذه  ان به ونهم مصحوبة ببي تندات دي الس أصول مس م بشهر اإلف ب صدور الحك ين التفليسة عق لموا أم يس
ك  مةجدت ومقدارها مقوّ الديون وتأميناتها إن وُ  دى البن ن ل بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعل
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ويالت أو بنكنوت االً وتح اً أو إقف زى بيع ً المرك هر  ا م بش دور الحك وم ص ويالت ي عر تح د س م يوج إذا ل
  اإلفالس، ويحرر أمين التفليسة إيصاالً بتسلمه البيان ومستندات الدين.

  تفليسة فى دائرة المحكمة.ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار ألمين ال  
ى    دها إل ة، ويعي اء التفليس اريخ انته ن ت نة م دة س تندات لم ين التفليسة مسئوالً عن المس ون أم ويك

  الدائنين بعد قفل التفليسة .
  
  

  )167مادة (
ان  ىذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فإ   ونهم مصحوبة بالبي ة أصول مستندات دي الميزاني

م بشهر اإلفالس ودعوة  166المادة  ىه فالمشار إلي ة لنشر الحك ا التالي ين يوم من هذا القانون خالل الثالث
ورا ف ين التفليسة النشر ف ى أم ديونهم، وجب عل دم ب دائنين للتق ة الت ىال م  ىالصحيفة اليومي ا حك نشر فيه

  الصحف . ىالنشر فلى إمين التفليسة باإلضافة أاإلفالس وللقاضى تحديد وسيلة نشر أخرى يقوم بها 
ى    ينوعل ابقة  أم الفقرة الس ه ب وص علي اد المنص الل الميع ة خ واردة إالتفليس دائنين ال ار ال خط

ما س فؤأس دة للمفل ة المعتم دم ف ىهم بالميزاني الحكم والتق ا ب ة وجوده ذا  ىحال ة، وك ة إالتفليس ار كاف خط
 عد النشر دليال على علم الكافة.الجهات الحكومية ويُ 

ان المشار وعلى الدا   ً إئنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبي ا ين يوم ه خالل ثالث من  لي
  التفليسة. ىالدخول ف ىسقط حقهم ف وإالالصحف  ىتاريخ النشر الثانى ف

  )168مادة (
  يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور.  
ين التفل   ازع أم ى وإذا ن داره أو ف ى مق ديون أو ف د ال حة أح ى ص س ف ب أو المفل ة أو المراق يس

ة أو شفوية خالل  ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فوراً بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابي
  عشرة أيام من تاريخ تسلم اإلخطار.

ر   وم والض بب الرس ة بس تحقة للحكوم داد المس ة الس ديون واجب ع ال تالف وال تخض ى اخ ائب عل
  أنواعها إلجراءات التحقيق.

  )169مادة (
ان يودِ    ى بي ا تشتمل عل ة به ديون قائم ق ال ن تحقي اء م ع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد االنته

ا  فاً بأسماء  بمستنداتها، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبوله ودع كش ا ي أو رفضها، كم
ذين ي دائنين ال اتهم دّ ال وع تأمين ونهم ون دار دي اً مق س مبين وال المفل ى أم ة عل ات خاص م تأمين عون أن له

  واألموال المقررة عليها.
دم    دائنين للتق دعوة  ال اريخ النشر ل ر من ت ويجب أن يتم هذا اإليداع خالل أربعين يوماً على األكث
  بديونهم.
  ينشر فى صحيفة يومية بياناً بحصوله. وعلى أمين التفليسة خالل ستة أيام من تاريخ اإليداع أن  
  بقلم كتاب المحكمة. نِ يْ عَ طالع على القائمة والكشف المودَ الولكل ذى مصلحة ا  

  )170مادة (
ام    ا خالل عشرة أي ديون الُمدرجة به ى ال ازع ف ديون أن ين للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة ال

لم  ة أو تُ من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول اإليداع، وتس اب المحكم م كت ى قل ه المنازعة إل رسل إلي
ً بكتاب مسجل مصحوب ى قاضى التفليسة وال يضاف  ا وراً عل اب عرضها ف م الكت ى قل بعلم الوصول. وعل

  إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة.
  )171مادة (
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ادة    ى الم ه ف انون قائ 170يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص علي مة من هذا الق
ذى  ان ال ى البي ين التفليسة عل ر، ويؤشر أم ى األكث اً عل نهائية بالديون غير المتنازع فيها خالل ثالثين يوم

  بل من كل دين منها.يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قُ 
  م بشأنه أى منازعة.ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقدَّ   
اد ويف   اء ميع اريخ انقض ن ت اً م ين يوم الل ثالث ا خ ازع فيه ديون المتن ى ال ة ف ى التفليس ل قاض ص

  المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثالثة أيام على األقل.
  لمتنازع فيها.غير ا يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون بعد إيداع القائمة النهائية الديونَ   

  )172مادة (
دين    ول ال ة بقب ى التفليس ن قاض ادر م رار الص ى الق ة ف ام المحكم ن أم وز الطع ه،    يج أو رفض

ف إجراءات التفليسة إال إذا  ى الطعن وق رار، وال يترتب عل وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ صدور الق
دره، أمرت المحكمة بوقفها، ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن  غ تق اً بمبل دين مؤقت ول ال تقضى بقب

اً  دين متعلّق ى ال ن ف ان الطع ه، وإذا ك اً أو بقبول دين نهائي رفض ال ة ب م المحكم ى حك ن ف وز الطع وال يج
م يُ  ذى ل دائن ال اً، وال يشترك ال اً عادي اً بوصفه دين ه مؤقت ى بتأميناته وجب قبول اً ف اً أو مؤقت ه نهائي ل دين قب

  إجراءات التفليسة.
  )173( مادة

از لقاضى    ا، ج ة أعماله ا ومواجه ة إلدارته وال الالزم ة األم دم كفاي ال التفليسة لع إذا توقفت أعم
دائنين بحسب األحوال أن  ين اتحاد ال ين التفليسة أو أم ن أم ر م ى تقري اء عل اء نفسه أو بن التفليسة من تلق

  يأمر بقفلها بقرار مسبب.
ل خالل  وايطلب ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة وألمينها أن   رار القف اء ق من قاضى التفليسة إلغ

ال  تكمال أعم ة مصاريف اس اٍف لمواجه ال ك ثالثة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أثبت وجود م
  التفليسة أو إذا أودع مبلغاً كافياً لذلك يقدره قاضى التفليسة.

رة السابقة دون أن    ى الفق ا ف ب لقاضى التفليسة فإذا انقضت المدة المنصوص عليه دم أحد بطل يتق
  برت التفليسة منتهية بقوة القانون.إللغاء قرار القفل اعتُ 

  )174مادة (
ى أال    اريخ صدوره عل ن ت يجوز التظلم من قرارى قفل التفليسة ورفض إلغائه خالل عشرة أيام م

الفقرة الثاني ا ب دة المشار إليه رار أو قطع الم ذ الق تظلم وقف تنفي ى ال ادة يترتب عل ن الم ذا  173ة م من ه
  القانون.
  )175مادة (

اذ    ى اتخ ن الحق ف ل دائ ى ك ود إل ا أن يع ة أمواله دم كفاي ل التفليسة لع رار قف ة ق ى نهائي يترتب عل
  اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.

س   وال المفل ى أم ى شهادة  وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائياً فى التفليسة جاز له التنفيذ عل اء عل بن
دين  ى سند ال ذ، ويؤشر عل ذا التنفي ق به ا يتعل ائى فيم م نه من قاضى التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حك

  بما يفيد استالم الدائن للشهادة.
  دفع باألولوية مصاريف اإلجراءات التى تمت فى أعمال التفليسة.وفى جميع األحوال يجب أن تُ   

  )176مادة (
  لتفليسة قراراً بانتهاء التفليسة فى الحاالت اآلتية:صدر قاضى ايُ   

ى  –أ  ة ف ون متمثل ى التفليسة أو وجود دي ة ف ون مقبول ديون وأسفرت عن عدم وجود دي ق ال م تحقي إذا ت
ط،  ن واحد فق غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائ

  ائن واحد.أو اجتمعت الديون فى يد د
  سداد جميع الديون المقبولة فى التفليسة. –ب 
  الصلح مع المدين المفلس. –ج 
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  عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها. –د 
  تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامى. –هـ 

  )177مادة (
ين طالع علالال يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها إال بعد ا   ين التفليسة أو أم ن أم ر م ى تقري

ادة  انون  176 اتحاد الدائنين بحسب األحوال يبين فيه تحقق إحدى الحاالت المشار إليها فى الم ذا الق من ه
.  

  وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها ويستعيد المفلس جميع حقوقه.  
  )178مادة (

ب    ى طل اء عل ة بن ى التفليس راءات أن لقاض ا اإلج ت عليه ة كان ى أى مرحل لحة وف ل ذى مص ك
ذين  دائنين ال دعوة ال اب ب يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله فى سبيل ذلك أن يأمر قلم الكت

  بلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى طلب الصلح.قُ 
ة يقدم أمين التفليسة أو أمين االتحاد حسب األحوال تقري   ى حال دائنين مشتمالً عل ى جماعة ال راً إل

  التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأيه فيها .
  )179مادة (

ررة    ة المق ات العيني حاب التأمين دائنين أص وز لل دائنين، وال يج ع ال ة جمي لح إال بموافق ع الص ال يق
ى  ى التصويت عل تراك ف س االش وال المفل ى أم ذكورة إال إذا عل ات الم ديونهم المضمونة بالتأمين لح ب الص

  نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً.
  )180مادة (

تم    ه، وي يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه ويقوم القاضى بالتصديق علي
  نشره بإحدى الصحف اليومية.

  )181مادة (
ه بعقال يجوز عقد الصلح مع مفلس حُ    ع المفلس كم علي ق م دأ التحقي دليس، وإذا ب ة اإلفالس بالت وب

  فى جريمة اإلفالس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.
  )182مادة (

ى    دم إل ين أن يق ى األم ى الصلح، ويكون عل تزول جميع آثار اإلفالس بصدور قرار التصديق عل
  ش الحساب بحضور قاضى التفليسة.ناقَ المفلس حساباً ختامياً ويُ 

ون و   ال، وال يك ب إيص ه بموج ه من اتره وأوراق ه ودف س أموال تلم المفل ين ويس ة األم ى مهم تنته
  األمين مسئوالً عن هذه األشياء إذا لم يستلمها المفلس خالل سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى.

  ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم.  
  )183مادة (

  يق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم اإلفالس بالتدليس.يبطل الصلح إذا صدر بعد التصد  
س أو    اء موجودات المفل دليس ناشئ عن إخف ه ت د التصديق علي ر بع وكذلك يبطل الصلح إذا ظه

ذى  وم ال ن الي ب إبطال الصلح خالل ستة أشهر م ة يجب أن يكون طل ذه الحال المبالغة فى ديونه، وفى ه
وال يظهر فيه التدليس وإال كان ا ب إبطال الصلح مقب ع األحوال ال يكون طل ى جمي لطلب غير مقبول، وف

  إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
  ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.  
  وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر اإلفالس بنظر دعوى إبطال الصلح.  

  )184مادة (
ى الصلح أو إذا    د التصديق عل دليس بع الس بالت ة اإلف ى جريم قيمت أُ إذا بدأ التحقيق مع المفلس ف

م شهر  ى أصدرت حك ة الت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكم
راه  ا ت أمر باتخاذ م ة أو كل ذى مصلحة، أن ت ة العام دابير للمحافظة اإلفالس، بناء على طلب النياب من ت
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رار بعلى أموال المدين، وتُ  ق أو صدر ق ظ التحقي رر حف انون، إذا تق وجه  أن اللغى هذه التدابير بحكم الق
  كم ببراءة المفلس.أو حُ   إلقامة الدعوى

  )185مادة (
م شهر    ى أصدرت حك ة الت ن المحكم ذ شروط الصلح جاز طلب فسخه م م المفلس بتنفي إذا لم يق
  اإلفالس.
ذا وال   ذ شروطه، ويجب تكليف ه ذى يضمن تنفي ل ال ة الكفي راءة ذم ى فسخ الصلح ب  يترتب عل

  الكفيل بحضور الجلسة التى نظر فيها طلب فسخ الصلح.
  )186مادة (

ى    ذة ف ون ناف ه أو فسخه تك ل إبطال ى الصلح وقب التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق عل
ادة حق الدائنين، وال يجوز لهم طلب عدم ن ى الم ا ف  237فاذها فى حقهم إال طبقًا لألحكام المنصوص عليه

  من القانون المدنى.
اريخ    ابقة بمضى سنتين من ت رة الس ى الفق ا ف وتسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليه

  إبطال الصلح أو فسخه.
  )187مادة (

  سبة إلى المفلس فقط.تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالن  
   ً يئا د قبضوا ش وا ق م يكون ة إذا ل  ويشترك هؤالء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم األصلية كامل

در  ن الق ه م ا حصلوا علي بة م ونهم األصلية بنس من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وإال وجب تخفيض دي
  المذكور.
ل أن وتسرى األحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتي   رة أخرى قب دين م ن فى حالة شهر إفالس الم

  يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه.
  )188مادة (

ى يجوز أن يُ    ا عل ع ثمنه ا وتوزي عقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعه
 ً ا ام الصلح القضائى ويظل المدين ممنوع ذا الصلح أحك ى ه اإلدارة عن التصرف و الدائنين، وتسرى عل

  فى األموال التى تخلى عنها.
وال    ع أم ع وتوزي ررة لبي اً للقواعد المق ا طبق وزع ثمنه دين وي ا الم ى عنه وتباع األموال التى يتخل

  المفلس فى حالة االتحاد.
ه وجب    ة من ديون المطلوب دين يجاوز ال وإذا كان الثمن الناتج عن بيع األموال التى تخلى عنها الم

  إليه. رد المقدار الزائد
  )189مادة (

اء    ى إبق ى شئون التفليسة والنظر ف ة ف اد للمداول ة االتح ام حال يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قي
اد ين االتح ة أم ذه المرحل ى ه مى ف ره، ويس ة أو تغيي ين التفليس ة  ،أم ات العيني حاب التأمين دائنين أص ولل

داوالت  ذه الم ى ه تراك ف س االش وال المفل ى أم ررة عل قوط المق ك س ى ذل ب عل ويت دون أن يترت والتص
  تأميناتهم.
ره    ين غي وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعي

  ن على تسمية أمين، بخالف صاحب الدور، يستجيب قاضى التفليسة الختيارهم.وفوراً، فإن أجمع الدائن
ابق أن    ة الس ين التفليس ى أم ة وعل ى التفليس ه قاض ذى يعين اد ال ى الميع اد ف ين االتح ى أم دم إل يق

  وبحضوره حساباً عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
ل    دائنين إذا أخ اد ال ين اتح ر أم ة تغيي ى التفليس ب قاض ى طل اء عل ة بن ة المختص وز للمحكم ويج
  بواجباته.

  )190مادة (
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اع ا   الل االجتم دائنين خ ذ رأى ال ادة يؤخ ى الم ه ف وص علي ر  189لمنص ى أم انون ف ذا الق ن ه م
  تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم.

ى    ب عل ولهم وج ن يع س أو لم ة للمفل ر اإلعان ى تقري رين عل دائنين الحاض ة ال ت أغلبي وإذا وافق
  ة.قاضى التفليسة، بعد أخذ رأى أمين االتحاد ورأى المراقب، تعيين مقدار اإلعان

رار قاضى التفليسة    ى ق ة ف ام المحكم ويجوز ألمين االتحاد وكذا المفلس أو من يعولهم، الطعن أم
  صرف نصف اإلعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن.بتعيين مقدار اإلعانة، وفى هذه الحالة يُ 

  )191مادة (
ة المنصوص    ادة الهيكل ى خطة إع ادة ال يجوز ألمين االتحاد االستمرار ف ى الم ا ف من  163عليه

م  اً، ويجوز له دائنين عدداً ومبلغ ى ال ل ثلث ة تمث ويض يصدر بأغلبي ى تف د الحصول عل انون إال بع هذا الق
  تعديل خطة إعادة التشغيل بعد أخذ رأى لجنة إعادة الهيكلة وتصديق قاضى التفليسة.

وال    ى أم د عل ات تزي ة التزام ذ خطة إعادة الهيكل ذين وإذا نشأت عن تنفي دائنون ال ان ال االتحاد ك
ادة بشرط  نهم عن الزي والهم الخاصة ودون تضامن بي ى أم وافقوا على االستمرار فى التجارة مسئولين ف

  أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
  

  الفصل الرابع 

  إفالس الشركات
  )192مادة (

  لى إفالس الشركات األحكام المذكورة فى هذا الفصل والقواعد التالية.تسرى ع  
  )193مادة (

زم شهر  رَ ثْإفى حالة إفالس كل شركة توقفت عن دفع ديونها  دُّ عَ تُ    ة، ويل ا المالي اضطراب أعماله
  إفالسها بحكم يصدر بذلك.

  ويجوز شهر إفالس الشركة ولو كانت فى دور التصفية.  
  )194مادة (

ن ال ي   ذلك م ى إذن ب ول عل د الحص ها إال بع هر إفالس ب ش ركة أن يطل انونى للش ل الق وز للممث ج
  أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب األحوال.

ذين خرجوا    اليين وال ى أسماء الشركاء المتضامنين الح ويجب أن يشتمل طلب شهر اإلفالس عل
اريخ شهر خروجه من من الشركة بعد توقّفها عن الدفع مع بيان موطن كل  شريك متضامن وجنسيته وت

  الشركة فى السجل التجارى.
  )195مادة (

ال يجوز    دائنين ف ر ال يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفالسها ولو كان شريكاً فيها، أما الشركاء غي
  لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفالس الشركة.

  ة الشركاء المتضامنين.إذا طلب الدائن شهر إفالس الشركة، وجب اختصام كافو  
  

  )196مادة (
ى شهر إفالسها لمدة    ب الشركة أن تؤجل النظر ف ى طل يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناًء عل

الى أو إذا اقتضت مصلحة  ا الم ل دعم مركزه ومى  االقتصادال تجاوز ثالثة أشهر إذا كان من المحتم الق
  بير للمحافظة على موجودات الشركة.ذلك، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدا

  )197مادة (
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هر إذا ُش   مل ش ا، ويش امنين فيه ركاء المتض ع الش الس جمي هر إف ب ش ركة وج الس الش هر إف
دفع إذا طلب شهر إفالس الشركة  ا عن ال د توقفه ذى خرج من الشركة بع اإلفالس الشريك المتضامن ال

  ل التجارى.قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السج
م تكن مختصة    و ل م واحد بشهر إفالس الشركة والشركاء المتضامنين ول ة بحك وتقضى المحكم

  بشهر إفالس هؤالء الشركاء.
داً أو    اً واح داً وأمين ياً واح امنين قاض ركاء المتض ات الش ركة وتفليس ة الش ة لتفليس ين المحكم وتع

ن ا ا م ن غيره تقلة ع ة مس ل تفليس ون ك ك تك ع ذل ر، وم ومها أكث ا وخص ث موجوداته ن حي ات م لتفليس
  .انتهائهاوإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية 

  )198مادة (
وق المنصوص    ب قاضى التفليسة أن تقضى بإسقاط الحق للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طل

وا  111عليها فى المادة  ذين ارتكب ديريها ال س إدارة الشركة أو م أخطاء من هذا القانون عن أعضاء مجل
  جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع.

ام تحت إذا طُ    ة أن تقضى أيضاً بشهر إفالس كل شخص ق لب شهر إفالس الشركة جاز للمحكم
ه  ت أموال و كان ا ل ركة كم وال الش ى أم رف ف اص وتص ابه الخ ة لحس ال تجاري ركة بأعم ذه الش تار ه س

  الخاصة.
اًء  20ة ال تكفى لوفاء وإذا تبين أن موجودات الشرك   ة بن ا، جاز للمحكم ل من ديونه ى األق % عل

س اإلدارة  م أو بعضهم            على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجل ديرين كله أو الم
دبير  ى ت ذلوا ف م ب وا أنه ها إال إذا أثبت ا أو بعض ركة كله ون الش دفع دي امن ب ر تض نهم أو بغي امن بي بالتض

  ركة عناية الرجل الحريص.شئون الش
  )199مادة (

انون أخذ أُ يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى    ه الق ر يستلزم في ى كل أم ا ف شهر إفالسها مقامه

ى طُ  ا مت ام قاضى التفليسة أو أمينه ا رأى المفلس أو حضوره وعليه الحضور أم ك واإلدالء بم ه ذل لب من
  طلب من معلومات أو إيضاحات.يُ 

  )200مادة (
ب الشركاء    د استئذان قاضى التفليسة أن يطال أو المساهمين               يجوز ألمين التفليسة بع

م يحلّ  و ل ال ول ى رأس الم ة أسهمهم ف اقى قيم اقى من حصصهم أو ب دفع الب تحقاقه، ولقاضى  ب اد اس ميع
  التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر الالزم لوفاء ديون الشركة.

  )201ة (ماد
ديون،    ق ال ى أصدرتها الشركة إلجراءات تحقي ل الت ندات القرض أو صكوك التموي ال تخضع س

ا، وإذا اشترط القبل هذه السندات أو الصكوك بقيمتها اوتُ  ه منه د دفعت سمية بعد استنزال ما تكون الشركة ق
ً الأداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته ا تُ  سمية مضافا ذى اس ا الجزء ال حق من إليه

  المكافأة حتى صدور الحكم بشهر اإلفالس.
  )202مادة (

  توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على حسب األحوال.  
  ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين.  

  )203مادة (
لح خ   ان الص ث إذا ك ا ثل اوز قيمته ل تج كوك تموي رض أو ص ندات ق درت س ركة أص اً بش اص

ذه  الكى ه ة العامة لجماعة م ى شروطه الجمعي ا الصلح إال إذا وافقت عل ال يجوز منحه ا ف مجموع ديونه
  السندات أو الصكوك وتؤجل دعوة الدائنين إلى االجتماع للمداولة فى الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة.

  )204مادة (
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ال إ   امنين ف ركاء المتض ن الش ر م د أو أكث ع واح لح م م الص اد وت ركة باالتح ة الش ت تفليس ذا انته
ذى حصل  رأ الشريك ال ذها، ويب يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفي

  على الصلح من التضامن.
ة وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين باال   تحاد استمرت الشركة قائم

  إال إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها.
لح اعتُ    ركاء بالص ات الش ركة وتفليس ة الش ت تفليس ره وال وإذا انته ن غي تقالً ع لح مس ل ص ر ك ب

  تسرى شروطه إال على دائنى التفليسة الخاصة به.
  
  

  )205مادة (
ا بقحل الشركة بانتهاء تفليستها باالتال تُ    ين أن م من  ىحاد، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تب

  .دٍ جْ موجوداتها بعد تصفية االتحاد ال يكفى لمتابعة أعمالها على وجه مُ 
  )206مادة (

اد    ين االتح ى أم اد دون إنجاز التصفية وجب عل ة االتح ام حال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قي
ذا أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريراً عن  ا، ويرسل القاضى ه ى إنجازه أخير ف ة التصفية وأسباب الت حال

التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم لالجتماع لمناقشته، ويتكرر ذلك اإلجراء كلما انقضت ستة أشهر دون أن 
  ينجز أمين االتحاد أعمال التصفية.

  )207مادة (
اباً ختا   فية حس ال التص ن أعم اء م د االنته اد بع ين االتح دم أم ل يق ة، ويرس ى التفليس ى قاض اً إل مي

ته، ويُ  اع لمناقش وتهم لالجتم ع دع دائنين م ى ال اب إل ذا الحس ى ه ه خَطالقاض اع ول ذا االجتم س به ر المفل
  حضوره.
ى    ه ف ى الحساب المشار إلي د المصادقة عل انون بع م الق وينحل االتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحك

  الفقرة السابقة.
دفاتر والمستندات واألوراق ويكون أمين االتحاد    مسئوالً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن ال

  المسلمة إليه.
  )208مادة (

اقى من    ى الب دين للحصول عل ى الم يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة االتحاد الحق فى التنفيذ عل
ول ا ر قب ه، ويعتب المتبقى من دين ن قاضى التفليسة ب م دينه بناء على شهادة م ة حك ى التفليسة بمثاب دين ف ل

  نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ، على أن يؤشر على سند الدين بما يفيد استالم الدائن للشهادة.
  )209مادة (

ه جاز لقاضى التفليسة    ى خمسمائة ألف جني إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها ال تزيد عل
ى إجراءات التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين ا أمر بالسير ف دائنين أن ي لتفليسة أو أحد ال

  وفقاً لألحكام اآلتية:
ادة خفَّتُ  –أ  ن الم ى م رة األول ى الفق ا ف وص عليه د المنص ف المواعي ى النص ادة  165ض إل  167والم

ادة  168والفقرة الثانية من المادة  ادة  169والفقرة الثانية من الم ة 170والم رة الثالث ادة  والفق ن الم  171م
  من هذا القانون.

ك، أو  –ب  ى خالف ذل انون عل تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها، ما لم ينص الق
  .اختصاصهكان القرار مما يجاوز 

  ال يعين مراقب للتفليسة. –ج 
  ر أمين التفليسة عند قيام حالة االتحاد.غيَّ ال يُ  –د 

  يع واحد على الدائنين بعد االنتهاء من بيع أموال التفليسة.ى إال توزرَ جْ ال يُ  –هـ 
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  الباب الثالث
  تصفية موجــــودات التفليسة

  الفصل األول 

  أحكام عامة 
  )210مادة (

ارى    رهن التج فن وال ائرات والس ارات والط مى للعق رهن الرس د ال ام قي الل بأحك دم اإلخ ع ع م
الّ  ة والتمو للمح مانات المنقول ة والض ة التجاري ازى والملكي رهن الحي ويلى وال أجير التم ارى والت ل العق ي

ة  ام المنظم ع موجودات التفليسة األحك ى بي ا، تسرى عل الفكرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة له
  فى هذا الباب.

  )211مادة (
ام    ع األخت ا وض رى فيه ى يج ة الت راءات التمهيدي رة اإلج الل فت ة خ وال التفليس ع أم وز بي ال يج

ع  أذن ببي ا أن ي ب أمينه ى طل اء عل ة بن ى التفليس وز لقاض ك يج ع ذل رد، وم ام والج ع األخت ر ورف والنش
ا  ى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة، كم ة، أو الت ى القيم ل ف ريع أو نقص عاج ف س ة لتل ياء القابل األش

ى  ود للصرف عل ى نق اً للحصول عل ع الزم ان البي ان يجوز اإلذن ببيع أموال التفليسة إذا ك ئونها، أو ك ش
د إخطار          البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين رة إال بع أو للملفس. وال يجوز اإلذن بالبيع فى الحالة األخي
  المفلس بالبيع وسماع أقواله.

  )212مادة (
رة    اء فت وال المفلس أثن ع أم ن قاضى التفليسة ببي يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر م
  ت التمهيدية خالل عشرة أيام من تاريخ صدور قرار البدء فى اتخاذ إجراءات البيع.اإلجراءا

  )213مادة (
ا رهنهم    ع عليه ى يق ارات الت والت أو العق ع المنق رتهنين اتخاذ إجراءات بي يجب على الدائنين الم

والت أو ال ك خالل وفقاً للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنق ارات وذل عق
ين  ان ألم ين التفليسة وإال ك ة أم عام على األكثر من تاريخ شهر اإلفالس على أن يتم ذلك البيع فى مواجه
ام  اً لألحك ا وفق ذ عليه ق التنفي دائن ح ار ال د إخط ره بع وال دون غي ب األح اد بحس ين االتح ة أو أم التفليس

  الواردة بهذا القانون.
دين  وفى حالة بيع المنقوالت أو   ثمن يجاوز ال العقارات المرهونة بناء على طلب الدائن المرتهن ب

ه  دائنين وإيداع ة ال اب جماع د لحس دار الزائ بض المق دائنين ق اد ال ين اتح ة أو أم ين التفليس ى أم ب عل وج
  حساب التفليسة.

دا   ة ال ى موافق ول عل د الحص ة بع ارات المرهون والت أو العق ع المنق دائنين بي اد ال ين اتح ئن وألم
  المرتهن بالبيع قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة.

وق  ىوتسرى األحكام الواردة ف   ى أصحاب حق ادة عل ازهذه الم ى  االمتي الخاصة، والحاصلين عل
  اختصاص على أموال المدين.

  الفصل الثانى 

  إجراءات البيع 

  
  )214مادة (



  

 37

  

ق بيع موجودات التفليسة ب ىيجر   ع بطري رار من قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البي إذن أو ق
دائنين بحسب  ين اتحاد ال ين التفليسة أو أم ا أم ى يودعه ع الت ة شروط البي ى قائم اء عل ة، بن دة العلني المزاي

  األحوال قلم كتاب المحكمة المختصة.
  )215مادة (

دائنين   ين اتحاد ال وم أم ار المفلس مسجالً يق رار الصادر من قاضى  فى حالة كون عق إعالن الق ب
ه  ى المختص للتأشير ب التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى مكتب الشهر العقارى أو إلى مكتب السجل العين

ً بغير رسوم خالل مدة ال تجاوز أسبوع ار،  ا س للعق ة المدين المفل من تاريخ إعالنهما على هامش سند ملكي
ى أو بصحيفة الوحدة العقارية مباشرة بح وقهم عل دة حق دائنين المقي ع ال ى جمي ك إل سب األحوال وإعالن ذل

  العقار وإلى حائزه الفعلى.
  )216مادة (

ة ف   ى التفليس ن قاض ادر م القرار الص ير ب وم التأش ار ىيق هر العق ب الش ب            ىمكت أو مكت
  السجل العينى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.

  )217مادة (
راء إدارة اً قرار  صدر قاضى التفليسةيُ    دة أسماؤهم بجدول خب بتعيين خبير من خبراء التقييم المقي

  آخر، وذلك لتقييم المبيع وفقاً للمعايير اآلتية: خبير اإلفالس وله عند االقتضاء تعيين
  قيمة المبيع عند شرائه. –أ 

  التعديالت التى طرأت على المبيع. –ب 
  أثر معدالت التضخم على المبيع. –ج 
  القيمة السوقية وقت التقييم. –د 

  القيمة اإليجارية للمبيع وقت التقييم. –هـ 
  ) 218مادة (

ى،    المزاد العلن ع ب ة شروط البي دائنين، بحسب األحوال، قائم ين اتحاد ال يضع أمين التفليسة أو أم
ين ي الل ثالث ة خ ى التفليس ن قاض ا م د اعتماده ة، بع ة المختص اب المحكم م كت داعها قل وم بإي ن ويق ا م وًم

  : ىتاريخ صدور قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع على أن تتضمن ما يأت
ان أوصافه ىتفيد ف ىالمبيع مع تحديد البيانات الت ىءتعيين الش-1 ه وحدوده  ،بي د مساحته وموقع ع تحدي م
  حالة بيع العقار. ىف

  تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع.-2
  تاريخ وساعة ومكان إجراءات البيع.-3
  العروض. ىشروط البيع والثمن األساسى لبدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج ف-4
  لى صفقات إذا كان لذلك محل مع ذكر الثمن األساسى لكل صفقة.إتجزئة المبيع -5
أمين -6 دار ت ل عن واحد ف ىف االشتراكمق ى أال يق زاد عل ة وال يجاوز خم ىالم ن  ىسة فالمائ ة م المائ

  الثمن األساسى للمبيع وذلك نقًدا أو بموجب شيك مقبول الدفع.
  خارجها. أوستتم فيها إجراءات البيع سواء بالمحكمة  ىيجار القاعة التإقيمة -7
ل لحساب إجراءات التفليسة ليخصم حصّ تُ  ىيتحملها الراسى عليه المزاد والت ىتحديد النسبة المئوية الت-8

بة ا النس رار  منه ا لق يم وفقً راء التقي وال وخب ب األح دائنين بحس اد ال ين اتح ة أو أم ين التفليس ررة ألم المق
  المزاد. المائة من قيمة مبلغ رسوّ  ىقاضى التفليسة وبما ال يجاوز ثالثة ف

ل -9 والت قب ارات والمنق ع العق ى بي ررة عل وم القضائية المق ة الرس داد كاف زاد بس ه الم ى علي زام الراس إل
  م المبيع.استال

ة أو المالحظات تحديد تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يُ  -10 ى القائم ل تقديمه من االعتراضات عل حتم
  عليها قبل الجلسة المحددة للبيع بأسبوعين على األكثر.

  عن البيع. أتنش ىأصدرت حكم شهر اإلفالس بنظر جميع الدعاوى الت ىوتختص المحكمة الت  
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  ) 219مادة (
ى  يقوم   ع ف أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب األحوال بالنشر عن إيداع قائمة شروط البي

ار  إحدى ع عق ة بي ى حال الصحف اليومية واسعة االنتشار أو بأية وسيلة أخرى يحددها قاضى التفليسة، وف
  المفلس يتم لصق اإلعالنات على العقار.

  ) 220مادة (
راض   لحة االعت ل ذى مص وز لك اب  يج م كت ى قل ه ف التقرير ب ك ب ع وذل روط البي ة ش ى قائم عل

ر  ددة لنظ ة المح ل الجلس ة قب ة المختص اتالمحكم ى  االعتراض ة ف قط حق ل وإال س ى األق ام عل ة أي بثالث
ك  االعتراضالتمس ى ب ة ف ى المحكم راض، وتقض ل  االعت ك قب ه وذل ن علي وز الطع م ال يج ب حك بموج

  الجلسة المحددة للبيع.
  ) 221مادة (

زاد    راءات الم ادة اج اريف إع وال مص ب األح دائنين بحس اد ال ين اتح ة أو أم ين التفليس ل أم يتحم
ً والبيع إذا كان ذلك راجع   هذا الشأن. ىخطئه وال يجوز الطعن على قرار قاضى التفليسة الصادر ف إلى ا

  ) 222مادة (
دائنين بحسب األحوال، ف   قاضى التفليسة، إجراء  حضور ىيتولى أمين التفليسة أو أمين اتحاد ال

اد قاضى التفليسة ى المزايدة ف ى باعتم اليوم المحدد للبيع، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن األساسى وتنته
ً د عليه خالل ثالث دقائق مُ زايَ البيع على من تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لم يُ    للمزايدة. نهيا

  ) 223مادة (
دم أق   ان العرض المق دائنين إذا ك د ال دم أح م يتق ثمن األساسى أو ل ن ال دين           ل م أو المتزاي

ثمن للمزاد جاز لقاضى التفليسة تأجيل المزاد إلى يوم آخر خالل الستين يوًما التالية وله أن ينقص عُ  شر ال
وم بعدها قاضى التفليسة بإي رتين يق ا ال يجاوز م ك بم ا اقتضى الحال ذل اف األساسى مرة بعد مرة كلم ق

ين  ىإجراءات البيع لحين تسويق المبيع بالكيفية الت ى أم دائنين، وعل يحددها وعرض األمر على جماعة ال
اإلجراءات  زاد ب ا الم ل له ة المؤج ن الجلس الن ع وال اإلع ب األح دائنين بحس اد ال ين اتح ة أو أم التفليس

  من هذا القانون. 214المنصوص عليها بالمادة 
  ) 224مادة (

ودِ يجب على من    ذى يعتمد قاضى التفليسة عطاءه أن ي ثمن ال ل ال زاد كام اد جلسة الم ع حال انعق
زاد ولقاضى التفليسة إعطااعتُ  د استقطاع ؤمد والمصاريف ورسوم إجراء الم ة الستكمال السداد بع ه مهل

ودِ  م ي إذا ل اريخ جلسة المزاد, ف ن ت ة أشهر م زامبلغ التأمين بما ال يجاوز ثالث ه الم ثمن ع الراسى علي د ال
ه ف زاد بالشروط السابقة  ىكامالً خالل المدة المحددة يسقط حق اد إجراءات الم أمين، وتع غ الت استرداد مبل

  وفقًا آلخر ثمن محدد.
  ) 225مادة (

رران  إذا   ه يب ه ومرتبت دار دين ان مق ا وك زاد دائنً ه الم ى علي د الراس ان المتزاي اك داع  هءإعف ن إي م
  التوزيعات. إجراءاستنزال تلك القيمة من مقدار دينه المقبول عند  مع ىالقاض أعفاهباقى الثمن، 

  ) 226مادة (
ه    ر المسجلة المباعة للراسى علي ارات الغي والت والعق ليم المنق راراً بتس يصدر قاضى التفليسة ق

ى صدور  زاد، ويترتب عل ى الم د سداد الرسوم  المستحقة عل ا يفي المزاد بعد سداد كامل الثمن وتقديمه م
  القرار تطهير العقارات والمنقوالت من كافة الديون والحقوق المترتبة عليها.

  ) 227مادة (
ا  بإيقاعيصدر قاضى التفليسة حكماً    ى م اء عل ا بن البيع فى حالة بيع العقارات المسجلة دون غيره

ا اتُ  تم من إجراءات وبعد سداد كامل الثمن، على أن يتضمن الحكم ع وم ع قائمة شروط البي من إجراءات ب



  

 39

  

ن حُ  ار لم ليم العق ر بتس م األم ع، ويجب أن يتضمن منطوق الحك وم البي م ي اعك د  بإيق ك بع ه وذل ع علي البي
  تقديمه ما يفيد سداد الرسوم القضائية المستحقة على المزاد.

  ) 228مادة (
ع إال لعيب ف   اع البي م إيق دة أو ف ىال يجوز الطعن فى حك م، ويُ  ىإجراءات المزاي ع شكل الحك رف

  الطعن باإلجراءات المعتادة خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ صدور الحكم.
  ) 229مادة (

ن حُ    م يُ لم ا ل ه أن يشهر الحكم م ع علي اع البي م بإيق ل مصاريف شهر ك ى أن يتحم ه، عل ن علي طع
مية  ون الرس اص والره از واالختص وق االمتي ن حق ار م ر العق هر تطهي ذا الش ى ه ب عل م، ويترت الحك

ن  اً ازية وجميع الحقوق العينية التبعية، ويكون الحكم المشهر سندوالحي ة م ى أال أُ بملكي ه عل ع علي ع البي وق

  ينقل سوى ما كان للمدين المفلس من حقوق على العقار المبيع .
  
  
  
  

  ) 230مادة (
رىال يُ    ع ويج اع البي م إيق جلة أو حك ر المس ارات الغي ة والعق والت المباع ليم المنق رار تس ن ق  عل

ين  أمينبمعرفة  تنفيذه جبراً  ائز أو االتفليسة أو أم دين أو الح ف الم أن يكل دائنين بحسب األحوال، ب اد ال تح
ور ف وال بالحض ب األح ارس بحس ى أو الح ل العين ليم ف ىالكفي ان التس ددين  ىمك اعة المح وم والس الي

ى ا بوع عل ليم بأس ين للتس وم المع ل الي ف قب ك التكلي تم ذل ى أن ي ه عل ان فإلجرائ ل، وإذا ك ار  ىألق العق
ى  دائنين أن يطلب من قاضى التفليسة  أمينمنقوالت تعلق بها حق لغير المدين المفلس وجب عل اتحاد ال

  اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
  ) 231مادة (

ى    ذ عل ف إجراءات التنفي ع دعوى االستحقاق ودعوى االسترداد وق ى رف ار أو ال يترتب عل العق
  المحكمة المختصة بغير ذلك. المنقول بحسب األحوال ما لم تقِض 

  )232مادة (
ع أو    تم اتخاذ إجراءات البي رار تخصيص ي د أو ق فى حالة وجود عقار للمدين المفلس بموجب عق

ذا  ىالتنازل عن حق التخصيص وفقاً ألحكام وإجراءات بيع المنقوالت والعقارات غير مسجلة الواردة ف ه
وف الالباب ، وعلى أمين ا ع للوق رار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البي تحاد إخطار الجهة المانحة بق

ين  ى أم ع، وعل ة شروط البي ا بقائم ق التخصيص وإدراجه ن ح ازل ع روط الخاصة بالتن ى الش اد اعل تح
  الدائنين اتخاذ إجراءات نقل التخصيص للراسى عليه المزاد بالجهة المانحة .

  ) 233(مادة 
ذات    ه ب رى بيع رر يج ر ض مة بغي ان القس دم إمك يوع لع ى الش وك عل ار الممل ع العق ة بي ى حال ف

ذكورة ف ات الم ع فضالً عن البيان ة شروط البي تمل قائم ى أن تش اب، عل ذا الب واردة به ادة  ىالطرق ال الم
اد ال 218 ين اتح ن أم نهم، ويعل ل م وطن ك ركاء وم ع الش ان جمي ى بي انون عل ذا الق ن ه ع م دائنين جمي

ى شروط  ديهم من اعتراضات ومالحظات عل ا ل داء م م إب ون له ع، ويك ة شروط البي الشركاء بإيداع قائم
  البيع بطريق االعتراض على القائمة.

  ) 234مادة (
وال المفلس  األحواليودع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب    ع أم الغ الناتجة عن بي المب

ة أو ب ة المحكم ر، ويُ خزان ى األكث الى للتحصيل عل ل الت وم العم ى ي ك ف ه قاضى التفليسة وذل اً يعين زم نك ل
أخر ف ة إذا ت ى التفليس دره قاض ويض يق ً  ىبتع ا ة بيان ى التفليس ى قاض دم إل ه أن يق داع، وعلي الغ  اإلي بالمب
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ر حساب المذكورة خالل أسبوع من تاريخ اإليداع، وال يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه ا لغي
  التفليس إال بأمر من قاضى التفليسة.

  الفصل الثالث 

  التوزيعات 
  ) 235مادة (

ديون تُ    ة وال اريف إدارة التفليس وم ومص س الرس وال المفل ع أم ن بي ة ع الغ الناتج ن المب تنزل م س
دائنين  الغ المستحقة لل ولهم،  والمب ن يع ررة للمفلس ولم ازين، المستحقة على التفليسة واإلعانات المق الممت

ا  ازع فيه ديون المتن ة ال ب حص اء وتجن مة غرم ة قس ونهم المحقق بة دي دائنين بنس ين ال اقى ب وزع الب وي
  بلت مؤقتا وتحفظ حتى يتم الفصل فيها.والديون التى قُ 

  ) 236مادة (
دائنين    ى ال إجراء توزيعات عل يجوز لقاضى التفليسة فى أية مرحلة كانت عليها التفليسة أن يأمر ب

ين التفليسة الذ دها أم ة يع ع بمقتضى قائم ون التوزي وزع، ويك ذى ي ين حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ ال
د االقتضاء أن أو أمين اتحاد الدائنين حسب األحوال وتُ  ه عن ع ول إجراء التوزي د من قاضى التفليسة ب عتم

  صحيفة يومية. ىيأمر بنشر قرار التوزيع ف
لحة ال   ل ذى مص س ولك وز للمفل ة ويج ى التفليس رار قاض ى ق ة ف ة المختص ام المحكم ن أم طع

  الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين وذلك خالل عشرة أيام تبدأ من تاريخ إيداع القائمة قلم الكتاب.
  ) 237مادة (

ع األحوال يجب أن يُ    ى جمي الغ المدفوعة وف دين بالمب عطى يؤشر أمين اتحاد الدائنين على سند ال
  .لى قائمة التوزيعالدائن مخالصة ع

  ) 238مادة (
ازين أو الحاصلين    دائنين المرتهنين أو الممت ان لل والت ك ارات أو المنق إذا حصل توزيع ثمن العق

أمين  ة بالت والت المحمل ارات والمنق ن ثمن العق على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها م
ع ال م م اقى له اء بالب ى قسمة الغرم ا حق أن يشتركوا ف ق به ى يتعل وال الت ع األم ى توزي اديين ف دائنين الع

ً جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حُ  ة  ققت طبقا د التسوية النهائي ين عن انون، وإذا تب ذا الق ألحكام ه
  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 (

اً    ى سقطت عن المفلس طبق وق الت ع الحق انون جمي فيما عدا حالة اإلفالس بالتدليس تعود بحكم الق
  من هذا القانون بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة. 111للمادة 
  ) 240مادة (

نقض الميعيجب الحكم برد االع   ادة تبار إلى المفلس ولو لم ي ى الم ه ف من  239اد المنصوص علي
  هذا القانون إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد على سنتين.

اً إال إذا كم بشهر إفالسها فال يُ وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً فى شركة حُ    اره وجوب ه اعتب رد إلي
  شركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد على سنتين.أوفى جميع ديون ال
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  ) 241مادة (
ادة  االعتباريجوز الحكم برد    ى الم ه ف من  239إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص علي

  هذا القانون فى الحالتين اآلتيتين :
ى ذ شروطه ، ويسرى هذا الحكم على اإذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفَّ  -أ  لشريك المتضامن ف

  ذ شروطه .إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفَّ  إفالسهاكم بشهر شركة حُ 
ى رد  أبرءواإذا أثبت المفلس أن الدائنين قد  -ب  ة عل ى الموافق وا عل م أجمع ديون أو أنه ع ال ذمته من جمي

  اعتباره.
  ) 242مادة (

   ً ة إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا دين خزان داع ال  أو تعذر معرفة موطنه جاز إي
  المحكمة وتقوم شهادة اإليداع فيما يتعلق برد االعتبار مقام التخالص.

  ) 243مادة (
بالتقصير إال  اإلفالسرد االعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم باإلدانة فى إحدى جرائم ال يُ   

  نها أو انقضائها بمضى المدة .بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو ع
دليس إال وال يُ    رد االعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم باإلدانة فى إحدى جرائم اإلفالس بالت

  بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه .
ة وفى جميع األحوال ال يجوز رد االعتبار إلى المفلس إال إذا ك   ديون المطلوب ع ال ى جمي د أوف ان ق

  منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.
  ) 244مادة (

ام المنصوص يُ    اً لألحك ك طبق ة وذل ب أحد الورث ى طل اء عل ه بن د وفات رد االعتبار إلى المفلس بع
  عليها فى المواد السابقة.

  ) 245مادة (
  م طلب رد االعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب محكمة اإلفالس المختصة .يقدَّ   
  اب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة .ل قلم كتَّ ويرسِ   
ى ويُ    رة المحكمة عل ى دائ وزع ف ى تصدر أو ت ة الت نشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومي

ى نفقة المدين، ويجب أن  ة  اسميشتمل هذا الملخص عل م شهر اإلفالس وكيفي اريخ صدور حك دين وت الم
  .انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتٍض 

  ) 246مادة (
ودِ    م كتَّت ة قل ة العام ب رد ع النياب ورة طل لمها ص اريخ تس ن ت اً م ين يوم الل ثالث ة خ اب المحكم

ًرا ار تقري رائم  االعتب ى ج س ف ى المفل درت عل ى ص ام الت الس واألحك وع اإلف ات عن ن ى بيان تمل عل يش
  اإلفالس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن.

  ) 247مادة (
ا من    ار خالل خمسة عشر يوًم ى طلب رد االعتب دم اعتراًضا عل لكل دائن لم يستوف حقه أن يق

م كتَّتاريخ نشر الطلب فى الصحف، ويك ى قل دم إل ابى يق ر كت راض بتقري ً ون االعت ا ة مرفق ه  اب المحكم ب
  المستندات المؤيدة له.

  
  ) 248مادة (

م كتَّ   وم قل ادة يق ى الم ه ف وص علي اد المنص اء الميع د انقض ة بع انون  247اب المحكم ذا الق ن ه م
  حددة لنظر الطلب.بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد االعتبار بتاريخ الجلسة الم

  ) 249مادة (
م    ار بحك ب رد االعتب ى طل ة ف ل المحكم ال اتفص ب، ف رفض الطل ة ب ائى، وإذا قضت المحكم نته

  يجوز تقديمه من جديد إال بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.



  

 42

  

  ) 250مادة (

س بشأن إحدى جرائم أُ إذا    ع المفل اإلفالس أو جريت قبل الفصل فى طلب رد االعتبار تحقيقات م

ة أن أُ  ى المحكم وراً، وعل ة إخطار المحكمة ف ة العام ى النياب ذلك، وجب عل ة ب دعوى الجنائي قيمت عليه ال

  التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية. انتهاءحتى  االعتبارتوقف الفصل فى طلب رد 
  )251مادة (

رائم    ى إحدى ج ة ف م باإلدان دين حك ى الم ار إذا صدر عل رد االعتب م ب د صدور الحك اإلفالس بع
ى رد اعتُ  ك عل د ذل ول بع دين الحص وز للم ن، وال يج م يك أن ل م ك ذا الحك ر ه ارب روط  االعتب إال بالش

  من هذا القانون. 243المنصوص عليها فى المادة 

  ىالفصل الثان

  العقوبات
  ) 252مادة (

  األحوال اآلتية: ىد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه فعَ يُ   
  رها.إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّ  -1
  من ماله إضراًرا بدائنيه. إذا اختلس أو خبأ جزءاً  -2
ً  ىإذا اعترف أو جعل نفسه مدينًا بطريق التدليس بمبالغ ليست ف -3 ئا ك ناش ان ذل ةً سواء ك عن  ذمته حقيق

را ديم أوراق أو  ىره الشفاهمكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من األوراق أو عن إق ن تق أو عن امتناعه م
  إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك االمتناع.

  ) 253مادة (
نوات وبغرامة ال  ىيعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه ف   ى خمس س الث إل ك بالسجن من ث ذل

  تقل عن خمسين ألف جنيه  وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
  ) 254مادة (

ه أو متف دُّ عَيُ    دم حزم بب ع ه بس ارة دائني اجر أدى لخس ل ت وم ك ه العم ى وج ير عل ا بالتقص الًس
  إحدى األحوال اآلتية: ىيكون ف ىتقصيره الجسيم وعلى الخصوص التاجر الذ

  ى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.ئإذا رُ  -1
  أعمال وهمية. ىأ ىالقمار أو أعمال النصيب المحض أو ف ىإذا استهلك مبالغ كبيرة ف -2
الغ  -3 ؤخر إشهار إفالسه أو اقترض مب ى ي أو أصدر     إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حت

 ً ً  أوراقا ا ة أو استعمل طرق ؤخر إشهار  مالي ى ي ود حت ى النق ؤدى لخسائر شديدة لحصوله عل ا ي أخرى مم
  إفالسه.

  إذا حصل على الصلح بطريق التدليس . -4
ً ـ عدم تحر 5 ه ف بإمساكها يره الدفاتر الملزم قانونا ه الجرد المنصوص علي انون أو إذا  ىأو عدم إجرائ الق

  عرف منها مركزه المالى .كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث ال يُ 
دفع ف 6 ن ال ف ع ه التوق دم إعالن ات  ىـ ع حة البيان دم ص وت ع ة أو ثب ه الميزاني دم تقديم اد أو ع الميع

  قديمها بمقتضى هذا القانون.الواجب ت
ات  7 ه البيان د عدم وجود األعذار الشرعية أو عدم تقديم ى قاضى التفليسة عن ه بشخصه إل ـ عدم توجه
  يطلبها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات. ىالت
اق ـ تأديته عمداً  8 زه إضرارا بب ه أو تميي ة أحد دائني دفع مديوني دا ىبعد توقفه عن ال ه ال ئنين أو إذا سمح ل

  بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
  كم بإفالسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.ـ إذا حُ  9

  )255مادة (
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يُ    ص ف ركة حص اهمة أو ش ركة مس ت ش ديريها إذا أفلس ا وم س إدارته اء مجل ى أعض حكم عل
دليس إذا ثبت  الس بالت ررة للتف مأبالعقوبات المق ادة  نه ى الم ا ف ور المنصوص عليه راً من األم وا أم ارتكب

ى  252 دليس وعل ش أو الت ق الغ ركة بطري الس الش ه إف ب علي ا يترت وا م انون أو إذا فعل ذا الق ن ه م
ال  ة عن رأس الم ا يخالف الحقيق إعالنهم م دفع سواء ب ف الشركة عن ال الخصوص إذا ساعدوا على توق

د عن المرخص المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم  ا يزي ق الغش م ة أو بأخذهم ألنفسهم بطري أرباحاً وهمي
  لهم به فى عقد الشركة.

  ) 256مادة (
ديريها    ا وم س إدارته اء مجل ى أعض م عل ص يُحك ركة حص اهمة أو ش ركة مس ت ش إذا أفلس

  الحاالت اآلتية: ىبالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير ف
ن ا -1 راً م وا أم ا فإذا ثبت أنهم ارتكب ور المنصوص عليه ادة  ىألم ن الم ة م ة والثالث التين الثاني  254الح
  من هذا القانون.  255المادة (إضافة) المبينة فى (حذفت)  األولى والثانية والثالثة والرابعةاألحوال  ىوف
  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 خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائتى ألف جنيهيعاقب المتفالس بالتقصير   

  )258مادة (
ل عن خمسين    ة ال تق الحبس وبغرام ب ب ا، يعاق ة قانونً ه فيما عدا أحوال االشتراك المبين ف جني أل

  وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى الحاالت اآلتية:
ى أو خبَّ -1 ان كل شخص سرق أو أخف و ك ارات ول والت أو العق وال المفلس من المنق ل أو بعض أم أ ك

  درجـة الفروع واألصول. ىذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين ف
ق  ىمن ال يكونون من الدائنين ويشتركون ف -2 ون بطري دمون ويثبت ق الغش أو يق داوالت الصلح بطري م

  أو باسم غيرهم. باسمهمتفليسة سندات ديون صورية  ىالغش ف
س  -3 ع المفل ق الغش أو يشترطون ألنفسهم م ونهم بطري دون قيمة دي ذين يزي ا  الدائنون ال ره مزاي أو غي

ية ف و ىخصوص اء ص ر إعط دون  ىتهم فنظي ه أو يعق د بإعطائ ة أو الوع لح أو التفليس داوالت الص م
  الدائنين. ىمشارطة خصوصية لنفعهم وإضراًرا بباق

4-  ً   أثناء تأدية عملهم . أمناء التفليسة الذين يختلسون شيئا
دائنين وف ىويحكم القاض   ى جماعة ال ا يجب رده إل اء نفسه فيم  ىالتعويضات الت ىأيضا ومن تلق

  حالة الحكم بالبراءة. ىاسمهـم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فطلب بتُ 
  )259مادة (

  تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من اإلفالس األحكام اآلتية :  
د  - 1 ه وال تزي ف جني ل عن خمسين أل ة ال تق تة أشهر وبغرام ل عن س دة ال تق الحبس م دين ب يعاقب الم

  بتين إذا:على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقو
  أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح. -أ  
لح  -ب  داوالت الص ى م ترك ف ه يش ى دين الى ف اً أو مغ ى أو ممنوع دين وهم اً ب ة دائن وء ني رك بس ت

  نه من ذلك .والتصويت عليها أو مكَّ 
  أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين . -ج 
ابقة إذا  - 2 الفقرة الس ا ب وص عليه ة المنص دائن بالعقوب ب ال تركيعاق لح  اش داوالت الص ى م ة ف وء ني بس

دين أو أى شخص االشتراكوالتصويت عليه وهو ممنوع من هذا  ه الم رر ل ، أو كان دينه مغالى فيه، أو ق
  آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .

  إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين.يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة  - 3
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  ) 260مادة (
ام    ى األحك ديل ف ير أى تع دليس أو بالتقص اإلفالس بالت ة ب دعوى الجنائي ة ال ى إقام ب عل ال يترت

  الخاصة بإجراءات التفليسة إال إذا نص القانون على غير ذلك.
  ) 261مادة (

ة    دعوى الجنائي ة ال ة إقام ى حال ة أو ف ة العام دم للنياب ين التفليسة أن يق ى أم س يجب عل ى المفل عل
  للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة .

ة    ة أو المحكم ة العام دى النياب ة ل ق أو المحاكم اء التحقي ذكورة أثن تندات الم ائق والمس ى الوث وتبق
  المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب األحوال. وترد بعد انتهاء التحقيق أو

  ) 262مادة (
ا    دائن مزاي ذا ال نح ه دائنين لم إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد ال

ذا  ا بإبطال ه اء ذاته ن تلق اق خاصة مقابل التصويت على الصلح، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى م االتف
ة أن تقضى  البراءة، وللمحكم ة ب ى الجريم وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم ف

  أيضاً بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند االقتضاء.
  

  


