
أو إذا أق���دم التاج���ر، بع���د التوق���ف ع���ن الدف���ع، على 
تصريف بضاعة بأقل من ثمنها، أو عقد للغاية نفسها 
قروضًا أو توس���ل بطرق أخرى غير مشروعة للحصول 
عل���ى المال، أو إذا أق���دم على إيفاء دائن إضرارًا بكتلة 
الدائنين. ويعتبر هذا اإلفالس جنحة يعاقب مرتكبها 

بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات.

اإلفالس االحتيالي أو بالتدليس

ويعتبر ه���ذا النوع من اإلفالس م���ن الجرائم العمدية، 
ألن التاج���ر يتعم���د اإلضرار حين يق���وم ببعض األعمال 
كإخفاء دفاتره التجارية أو إتالفها، أو اختالس أو تبديد 
ج���زءًا من أمواله، أو المبالغة فيما عليه من ديون. وقد 
يحصل الُمفلس فيه على الصلح بالتدليس، لذا تكون 

العقوبة بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات.
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معهد الدراسات المصرفية
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المالية  بالتزاماته  الوفاء  قادرًا على  ال يكون  المالية بحيث  التاجر  أحوال  اإلفالس هو اضطراب في 
اإلفالس  يتم شهر  أن  ويجب  الشركة.  أو  الفرد  التاجر  له  يتعرض  وقد  ديونه،  ويتوقف عن سداد 
بُحكم صادر من المحكمة، فهو يتعلق بالنظام العام وال يهم الدائنين فقط، بل يهم المجتمع 
بأكمله، ألن توقف التاجر عن الدفع قد يشيع االضطراب في المعامالت التجارية ويخلق جوًا من عدم 

الثقة بين الفعاليات االقتصادية األمر الذي يعرقل مسيرة الدولة في التقدم واالزدهار.
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مفهوم اإلفالس

اإلف���الس ف���ي اللغة هو وصف لحالة كل ش���خص أصابه 
العسر. وفي معجمي لسان العرب والقاموس المحيط: 
أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، ُيراد به أنه صار إلى حال 

يقال فيها ليس معه فلس. 

أم���ا تعريف اإلف���الس قانونًا فهو توق���ف التاجر عن دفع 
ديون���ه التجاري���ة. وق���د اس���تخدمه الُمش���رع لُينش���أ به 
نظام���ًا للتنفي���ذ الجماع���ي على أم���وال المدي���ن التاجر 
الذي يتوقف عن س���داد ديونه بس���بب اضطراب أعماله 
وتدني أوضاعه المالية بما يزعزع الثقة بائتمانه ويهدد 
مصال���ح دائنيه. ويتم ذلك وفق���ًا لمجموعة من القواعد 
واإلج���راءات تهدف ف���ي مجملها إلى تحقيق المس���اواة 
فيم���ا بي���ن ه���ؤالء الدائني���ن. واس���تنادًا إلى ذل���ك فإن 
المدين غي���ر التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه والتاجر 
ال���ذي يتوق���ف عن دف���ع ديونه المدنية ال يمكن إش���هار 
إفالسهما، وبالتالي ال تطبق عليهما أحكام اإلفالس بل 

أحكام اإلعسار المنصوص عليها في القانون المدني.

شهر اإلفالس وإجراءاته

تختل���ف قواني���ن اإلف���الس م���ن دول���ة ألخ���رى، وكذل���ك 
األح���كام الص���ادرة في كل منها لمعالج���ة هذا النظام. 
وس���وف نلج���أ في طرح ه���ذا الموض���وع غالب���ًا لألحكام 
الت���ي وضعه���ا المش���رع الكويتي ف���ي قان���ون التجارة 
رقم 68 لس���نة 1980 ضم���ن الكتاب الرابع وهي األحكام 

الخاصة باإلفالس )المواد من 555 حتى 800(، وكذلك ما 
أقره الُمشرع الس���وري. وأهم األحكام المرتبطة بشهر 

اإلفالس هي:

ش��هر إفالس التاجر: نظرًا لخط���ورة النتائ���ج التي قد 
تترتب على اإلفالس فإن الُمش���رع اش���ترط صدور حكم 
بش���هر اإلفالس، وهذا يتطلب: أن يكون المدين تاجرًا، 
وأن يكون متوقفًا عن دفع ديونه التجارية. ومن الشروط 
الواجب توافرها كي ُيعّد الشخص تاجرًا أن يتخذ األعمال 
التجاري���ة مهنة له، وأن يكون كامل األهلية. وعلى هذا 
ال يجوز شهر إفالس القاصر أو األشخاص الذين يقومون 
بأعم���ال تجاري���ة لحس���اب غيرهم كالمس���تخدمين في 
المحالت التجارية ومديري الش���ركات المساهمة وربابنة 

السفن. 

وفي ح���ال توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية 
فإن الُمش���رع قد أعطى للمحكمة س���لطة مطلقة في 

تقدي���ر ه���ذه األمور م���ن الوقائ���ع التي أمامه���ا. وقد َعّد 
القض���اء بعض الوقائ���ع قرائن على التوق���ف عن الدفع 
تكفي لش���هر إفالس التاجر مثل االحتجاجات التي تبلغ 
إل���ى المدين لعدم دفع قيمة األوراق التجارية في تواريخ 
اس���تحقاقها، أو إغ���الق المدين محالت���ه التجارية وتواريه 
عن األنظار، أو صدور ع���دة أحكام قضائية نهائية ضده 

وعجزه عن تنفيذها وغير ذلك.

حق طلب شهر اإلفالس: يتم شهر اإلفالس بُحكم من 
المحكمة المختصة بناًء عل���ى طلب من التاجر المدين 
أو م���ن أحد دائني���ه أو من المحكمة نفس���ها بناء على 
طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها. وفي حال طلب 
التاجر نفس���ه ش���هر إفالس���ه فإن عليه أن يرف���ق تقرير 
بأسباب التوقف عن الدفع باإلضافة لبعض المستندات 
مثل: الدفاتر التجارية الرئيس���ية، صورة من آخر القوائم 
المالية وبيان بالمصروفات الشخصية آلخر ثالث سنوات 
وبيان آخر بأسماء الدائنين والمدينين ومقدار ديونهم، 

وكذلك بيان تفصيلي باألصول المملوكة له.

ُحكم ش��هر اإلفالس: يجب النظر ف���ي دعاوي اإلفالس 
على وجه الس���رعة، وتكون األحكام فيها واجبة النفاذ 
المعجل بدون كفالة. ويش���تمل الُحكم الصادر بش���هر 
اإلف���الس تحدي���د تاري���خ التوق���ف ع���ن الدف���ع، وتعيي���ن 
كل م���ن مدي���ر التفليس���ة والقاضي المنت���دب وكذلك 
اإلج���راءات الت���ي تأم���ر به���ا المحكم���ة للمحافظ���ة على 
حقوق الدائنين. يختلف الُحكم الصادر بش���هر اإلفالس 
ع���ن غيره من األحكام األخرى في أنه ُحجة مطلقة عامة 
ويتمس���ك به من كانوا طرفًا فيه وهم المدين ودائنوه 

الذين اش���تركوا في طلب ش���هر التفليس���ة أو غيرهم 
كالدائنين الذين لم يشتركوا في الطلب على السواء. 
ونتيجة لذلك فقد ألزم المشرع أن يقوم مدير التفليسة 
بنشر ملخص ُحكم اإلفالس في الجريدة الرسمية خالل 
أسبوعين من تاريخ صدوره، وكذلك قيد الُحكم باسم 
جماع���ة الدائني���ن ف���ي مكت���ب الس���جل العق���اري خالل 
ثالثي���ن يوما م���ن تاريخ صدور الُحك���م. والغاية من ذلك 

هو إطالع الناس كافة على هذا الُحكم.

• هيئة التفليس��ة: ال بد من وجود أش���خاص وهيئات 
في كل تفليس���ة لتنفيذ اإلجراءات التي تستتبع حكم 

شهر اإلفالس وأهم هؤالء األطراف هم: 

• م��دراء التفليس��ة: مدير التفليس���ة هو ال���ذي يقوم 
مقام الُمفلس بإدارة أمواله والمحافظة عليها، وُيعين 
في متن الحكم القاضي بش���هر اإلفالس. ويش���ترط أال 
يكون قريبًا أو مصاه���رًا للُمفلس حتى الدرجة الرابعة. 
ويج���وز أن يكون للتفليس���ة أكثر من مدير ش���ريطة أال 
يتج���اوز عددهم الثالث���ة، ويتقاضون مرتب���ات تحدد من 

قبل القاضي المنتدب.

• القاضي المنتدب: ُيعي���ن القاضي المنتدب من بين 
أعض���اء المحكم���ة التي أص���درت ُحكم ش���هر اإلفالس، 
ويخت���ص بمراقب���ة عمليات اإلف���الس وإدارته���ا. وكذلك 
يمكن���ه تعيي���ن مراقب���ًا أو أكث���ر م���ن بي���ن الدائني���ن 

لمساعدته في مراقبة عمل مدير التفليسة.

• محكم��ة التفليس��ة: تخت���ص محكم���ة التفليس���ة 
بالنظر في جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد 
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المختصة باإلفالس ولها صالحية تعيين مدير التفليسة 
كما يحق لها أن تجيز بعض األعمال الضرورية.

آثار اإلفالس

يترت���ب على الحكم القاضي بش���هر اإلفالس آثار كثيرة 
يمكن حصرها فيما يلي: 

آثار اإلف��الس المتعلقة بالمدين: تخل���ي الُمفلس عن 
إدارة جمي���ع أموال���ه، ووق���ف المالحق���ات الفردي���ة حياله، 
وسقوط آجال الديون المترتبة في ذمته، ووقف سريان 
الفوائد، وس���قوط بعض حقوقه المدنية والسياس���ية 
وع���دم تمكن���ه م���ن مزاول���ة أي وظيفة أو مهم���ة عامة. 
عل���ى أن رفع ي���د الُمفلس عن إدارة أموال���ه ال يعني نزع 
ملكيت���ه لها، بل يس���تمر مال���كًا لها. ويج���وز للُمفلس 

بإذن م���ن القاضي أن يمارس تج���ارة جديدة بغير أموال 
التفليس���ة بش���رط أال يترتب على ذلك ض���رر للدائنين، 
ويك���ون للدائني���ن الذين تنش���أ ديونهم بس���بب هذه 

التجارة األولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

آثار اإلف��الس المتعلقة بالدائنين: يترتب على ش���هر 
آث���ار ع���دة تم���ّس الدائني���ن وأهمه���ا  ُحك���م اإلف���الس 
االس���ترداد. أي أنه يحق لألشخاص الذين يّدعون ملكية 
األم���وال أو البضائ���ع الموج���ودة في حي���ازة المفلس أن 
يطلب���وا اس���تردادها وفق���ًا لعدد من الش���روط الواجب 

توافرها.

حلول قضايا اإلفالس

تنتهي التفليسة بأحد الحلول التالية: 

الصلح البس��يط: ق���د ال يج���د الدائن���ون مصلحة لهم 
بمتابع���ة إج���راءات اإلف���الس والوص���ول أخي���رًا إل���ى بيع 
موج���ودات المفلس وتوزيع ثمنه���ا عليهم، فيرتضون 
إجراء صلح م���ع الُمفلس. ولهذا ألزم الُمش���رع القاضي 
المنتدب أن يوجه دعوة إلى الدائنين لالجتماع من أجل 
المفاوض���ة في عقد صلح م���ع الُمفلس وذلك في األيام 
الثالثة الت���ي تلي إغالق جدول الدي���ون للدائنين الذين 
جرى تثبيت ديونهم نهائي���ًا. ويرأس القاضي المنتدب 
ه���ذا االجتماع، ولكن هذا الصلح ال ينت���ج أثره وال يكون 
نافذًا إال بعد عرضه على محكمة التفليس���ة للتصديق 
علي���ه. وق���د يتضمن عق���د الصلح من���ح الُمفل���س آجاًل 

لوف���اء ديون���ه وتقس���يطها أو إب���راءه من ج���زء كبير أو 
صغير منها.

اتح��اد الدائني��ن: االتح���اد ه���و حالة م���ن ح���االت إنهاء 
التفليس���ة. وتت���م ف���ي األح���وال الث���الث التالي���ة: إذا ل���م 
يطل���ب المدين الُمفلس عقد الصل���ح، إذا طلب المدين 
الُمفل���س عق���د الصلح ورفض���ه الدائن���ون، أو إذا حصل 
المدين الُمفلس على الصلح ثم أبطل أو فس���خ. وعلى 
إث���ر قيام حالة االتحاد، يدع���و القاضي المنتدب الدائنين 
للمداول���ة فيم���ا يتعلق بأعم���ال اإلدارة وفي ش���أن إبقاء 
مدراء التفليسة أو استبدال غيرهم بهم. ويقوم وكالء 
االتح���اد بتصفية موج���ودات التفليس���ة، أي التحقق من 
موجودات الُمفل���س وتحصيل الديون وبيع الموجودات 
وتوزيع حاصل التصفية على الدائنين بنسبة ديونهم.

الصلح بتن��ازل الُمفلس ع��ن موجوداته: يج���وز إجراء 
عقد صلح بين الُمفل���س ودائنيه، إما بالتنازل الكلي أو 
بالتن���ازل الجزئي عن موجوداته. وبعد االتفاق على عقد 
الصلح، يتم رفع يد الُمفلس عن األموال المتنازل عنها، 
ويتم بيعها بوساطة وكالء يتم تعيينهم لهذه الغاية. 
وتخضع إجراءات البيع إلى القواعد نفسها المتبعة في 

حالة االتحاد.

إغ��الق التفليس��ة لع��دم كفاي��ة الموج��ودات: يجوز 
للمحكم���ة م���ن تلق���اء نفس���ها، أو بناء عل���ى تقرير من 
القاض���ي المنت���دب قبل تصدي���ق عقد الصل���ح، أو قيام 
حال���ة االتحاد، أن تحك���م بإغالق التفليس���ة إذا تبين لها 
عدم كفاي���ة الموجودات )األموال(. كما ُيمكن للمحكمة 
الرج���وع عن هذا الحكم إذا ثبت لديه���ا وجود ماٍل كاٍف 

لمواجه���ة مصروفات أعمال التفليس���ة بناء على طلب 
من الُمفلس.

أحكام إفالس الشركات

حال���ة اإلفالس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض 
له���ا الش���ركة التجاري���ة، باعتب���ار أن األخي���رة ش���خصية 
قانونية في التعامل التجاري ويس���ري عليها ما يس���ري 
عل���ى التجار في العمل التجاري. وتفلس الش���ركة حين 
تعل���ن أنها ل���م تعد قادرة عل���ى الوف���اء بالتزاماتها إزاء 
الدائني���ن. لذا، يتعين عليها قانونًا تصفية كل أمالكها 
وحساباتها البنكية لتسدد أقصى ما يمكنها تسديده 
م���ن تل���ك االلتزامات ف���ي أجلها، ثم بعد ه���ذا تخرج من 

سوق العمل إذ لم يعد لها وجود قانوني.

وبوجه عام، يسري على الشركات ما يسري على التاجر 
الف���رد م���ن أح���كام اإلفالس. وس���وف نس���تعرض بعض 
األحكام الخاصة بإفالس الشركات في القانون الكويتي 

فيما يلي:

 - الش���ركات التي يجوز إشهار إفالس���ها هي الشركات 
التي تكتس���ب الصف���ة التجارية، مثل ش���ركة التضامن 
المس���اهمة  وش���ركة  بنوعيه���ا  التوصي���ة  وش���ركة 
والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك اكتساب 
الش���ركة الشخصية المعنوية المس���تقلة عن أشخاص 
الش���ركاء. ومفه���وم ه���ذا الش���رط ع���دم جواز إش���هار 
إفالس ش���ركة المحاص���ة حيث أن ش���خصيتها اعتبارية 
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غي���ر معنوي���ة، وأال تكون الش���ركة تح���ت التصفية عند 
طلب إفالسها.

- ال تنش���أ حالة اإلفالس إال بُحكم يصدر بش���هر اإلفالس 
م���ن المحكم���ة المختص���ة، وال يترتب عل���ى الوقوف عن 
دف���ع الديون قبل صدور ه���ذا الحكم أي أثر ما لم ينص 

القانون على غير ذلك.

- يج���وز لكل دائن للش���ركة أن يطلب ش���هر إفالس���ها 
س���واء كان ش���ريكا أو غي���ر ش���ريك، أم���ا الش���ركاء غير 
الدائني���ن فال يج���وز لهم هذا الطلب، كم���ا ال يجوز ذلك 
لمدي���ر الش���ركة أو المصفي إال بع���د الحصول على إذن 
من أغلبية الش���ركاء في ش���ركات التضامن وش���ركات 
التوصية البس���يطة ومن الجمعي���ة العامة العادية في 
غيره���ا م���ن الش���ركات. ويجب أن يش���مل تقرير ش���هر 
اإلف���الس على أس���ماء وبيان���ات الش���ركاء المتضامنين 
الحاليي���ن والذين خرجوا من الش���ركة بعد وقوفها عن 

الدفع.

- وإذا كان اضط���راب أح���وال الش���ركة مؤقت���ًا ويمك���ن 
تج���اوزه ومن المحتمل دعم مركزه���ا المالي، فإنه يجوز 
للمحكم���ة م���ن تلقاء ذاتها أو بناًء على طلب الش���ركة 
أو بطل���ب م���ن النياب���ة العام���ة أن تأم���ر بتأجيل ش���هر 
إفالس الش���ركة مع اتخاذ ما تراه من احتياطات وتدابير 

للمحافظة على موجودات الشركة.

- وإذا أفلس���ت الش���ركة فال يجوز إفالس الشركاء فيها 
الخت���الف الذمم المالية لكل من الش���ريك والش���ركة، إال 
ف���ي ش���ركات التضام���ن فإنه يتم ش���هر إف���الس جميع 

الش���ركاء المتضامني���ن فيه���ا بم���ن فيه���م الش���ريك 
المتضام���ن الذي خ���رج من الش���ركة بع���د توقفها عن 
الدفع إذا كان طلب شهر اإلفالس قبل انقضاء سنتين 
من تاريخ خروج الش���ريك والتأش���ير بذلك في الس���جل 
التج���اري. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بش���هر إفالس 
كل ش���خص قام تحت س���تار الشركة الُمشهر إفالسها 
بأعم���ال تجاري���ة لحس���ابه الخ���اص وتص���رف ف���ي أموال 
الش���ركة كما لو كانت أمواله الخاصة. أما في الشركات 
المس���اهمة والش���ركات المحدودة المسئولية فال تأثير 
إلف���الس الش���ركة عل���ى الش���ركاء ألنهم ال يكتس���بون 
الصف���ة التجاري���ة، فهم مس���ئولون عن ديون الش���ركة 

فقط بما كانوا قد قدموه من حصص أو أسهم.

- وتقض���ي المحكم���ة بُحك���م واحد عند ش���هر إفالس 
الشركة والشركاء المتضامنين فيها، مع استقالل كل 
تفليس���ة عن األخرى من حي���ث إدارتها وتحقيق ديونها 
وكيفي���ة انتهائه���ا. وتتأل���ف أصول تفليس���ة الش���ركة 
من موجوداتها بما فيها حصص الش���ركاء وال تش���مل 
خصومه���ا إال حق���وق دائنيه���ا. أم���ا تفليس���ة الش���ريك 
المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل 

خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة. 

- وإذا انتهت تفليس���ة الش���ركة وتفليس���ات الشركاء 
بالصل���ح، اعتبر كل صلح مس���تقاًل عن غيره، وال تس���ري 
ش���روطه إال على دائني التفليس���ة الخاص���ة به. وكذلك 
ال يج���وز أن تنتهي تفليس���ة الش���ركة بالصلح إذا كانت 
ف���ي دور التصفية. أما إذا طلبت الش���ركة التي ليس���ت 
ف���ي دور التصفي���ة الصلح، وضع���ت مقترحاته بموافقة 

أغلبي���ة الش���ركاء ف���ي ش���ركات التضام���ن وش���ركات 
التوصية البس���يطة وبموافقة الجمعية العامة العادية 

في الشركات األخرى.

- كم���ا أن الُمش���رع لم يغفل عن اإلهم���ال والخطأ الذي 
ي���ؤدي إلى اضطراب أحوال الش���ركة وإفالس���ها. فيجوز 
للمحكم���ة التي تنظر في اإلفالس أن تقضي بس���قوط 
الحقوق السياس���ية ع���ن أعضاء مجلس إدارة الش���ركة 
أو مديريه���ا الذي���ن ارتكب���وا أخط���اء جس���يمة أدت إلى 
اضطراب أعمال الش���ركة ووقوفه���ا عن الدفع. هذا إلى 
جان���ب مس���اءلة القائمي���ن عل���ى إدارة الش���ركة بجرائم 
اإلفالس والصلح الواقي وفقًا لألخطاء التي تم ارتكابها.

-  وإذا تبين بعد إفالس الشركة أن موجوداتها ال تكفي 
لس���داد 20 % عل���ى األق���ل م���ن ديونها، ج���از للمحكمة 

وبن���اء على طل���ب مدي���ر التفليس���ة أن تقض���ي بإلزام 
جمي���ع أعضاء مجل���س اإلدارة أو المديري���ن أو بعضهم 
بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الش���ركة كلها 
أو بعضه���ا، إال إذا أثبتوا أنهم بذلوا العناية الواجبة في 

إدارة الشركة.

أنواع اإلفالس

ت���م تحدي���د ث���الث أن���واع لإلف���الس والت���ي تخض���ع لذات 
اإلج���راءات والقواع���د المنص���وص عليه���ا ف���ي  القانون 
التج���اري، ولك���ن التميي���ز بينه���ا تكم���ن أهميت���ه ف���ي 
العقوب���ة الت���ي توق���ع ح���ال اقتران���ه بجريم���ة واخت���الف 
هذه العقوبة بحس���ب ما إذا كان اإلف���الس بالتقصير أو 
بالتدلي���س. عالوة على ذلك، فإن ارت���كاب التاجر إلحدى 

جرائم اإلفالس يحول بينه وبين الحصول على الصلح.

اإلفالس الحقيقي

هو اإلف���الس الناتج ع���ن توقف المدين ع���ن دفع ديونه 
التجارية المستحقة الوفاء، وذلك لسبب خارج عن إرادته 
وتوقعاته كإفالس مدينيه أو حدوث أزمة اقتصادية نتج 
عنها كساد عام في النشاط التجاري، أو تعرض المحل 

التجاري لسرقة أو حريق مثاًل. 

اإلفالس التقصيري

ه���و اإلفالس ال���ذي ينتج عن أخط���اء ارتكبه���ا التاجر أو 
تقصير من جانبه، كما لو أسرف في نفقاته الشخصية، 


