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إهداء
أىدي ىذا الجيد إلى:
والدي المذين سي ار عمى سعادتي ،أمي التي أشرفت عمى تعميمي وتربيتي منذ
نعومة أظافري حتى لحظة كتابة ىذه السطور ،ووالدي الذي تولى تعميمي بنفسو ولم
يدخر جيدا في مساعدتي وتشجيعي حتى ىذه المرحمة ،رحميما هللا كما ربياني
صغي ار وأمد في عمرييما.
إلى إخوتي وسائر أفراد عائمتي الذين كانوا ممجا آمنا لي عند توعر المسالك ،حفظيم
هللا جميعا.
إلى كل من عممني حرفا انتفعت بو لدنياي وآخرتي.

الباحث
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شكر وعرفان
الحمد والثناء هلل أول وآخ ار عمى جزيل نعمو التي جمت عن اإلحصاء
واإلعداد  ،الذي وفقني إلتمام ىذا العمل ولول لطفو وتوفيقو لما رأى ىذا العمل
النور ،وأصبح شيئا مذكو ار.
وأشكر دولة السودان حكومة وشعبا عمى جيودىا المقدرة في مدي بكل
أسباب الراحة والطمئنان مما خفف عني الشعور بالغربة طيمة إقامتي بيا وىيأ لي
بيئة مناسبة إلكمال ىذا البحث ،وأممي أن أكون خير سفير ليا ردا لمجميل واعترافا
بو.
كما أشكر جامعة إفريقيا العالمية ،جامعة ل كالجامعات في شمولية مناىجيا
وتميز كوادرىا ،والتي تسد ثغرة كبيرة ،وفراغا خطي ار في إفريقيا والعالم اإلسالمي،
بتعميم أبنائو وتأىيميم ليتمكنوا من انتشال مجتمعاتيم من وحل الجيل والتخمف،
أشكر ىذه المؤسسة العمالقة لمنحيا إياي فرصة إلكمال دراستي الجامعية بيا ثم
دراسة الماجستير.
والشكر لعمادة مكتبات جامعة إفريقيا العالمية والعاممين بيا ،لحسن تعاونيم
معي أثناء إعداد ىذه الرسالة ،فجزاىم هللا خي ار.
وأخص بالشكر فارس الفرسان في ميدان العمم ،وفي العموم الشرعية
والقانونية عمى وجو الخصوص ،البروفسور موسى دمحم عمي ،الذي شرفني باإلشراف
عمى ىذه الرسالة ،لم أزل من العالة عمى مائدتو العممية العامرة منذ أن وطئت
قدماي أرض السودان ،فمم يبخل عمي يوما بتوجيياتو وتصويباتو ،حتى جاءت ىذه
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الرسالة عمى ىذا الشكل ،ول أممك إل أن أقول جزاك هللا عن تمميذك خير الجزاء
وسأظل أذكر لك ىذا الجميل ما حييت.
والشكر لوالدي الذين وقفا معي منذ ولدتي وفي كل مراحمي التعميمية ،فقد كانا
الدافع األكبر والمؤثر األعظم طيمة مسيرتي العممية ،ول أممك إل أن أدعو هللا ليما
أن يرحميما ويضاعف أجرىما.
والشكر إلخوتي وزمالئي في طمب العمم ممن كان ليم دور مباشر أو غير
مباشر في إنجاح ىذا العمل العممي.

الباحث
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مستخلص البحث
جاء ىذا البحث تحت عنوان " :شير اإلفالس وآثاره في الشريعة والقانون"،
حاول فيو الباحث حل مشكمتو التي تمحورت حول إيضاح مفيوم اإلفالس وآثاره عمى
الدائن والدائنين بنوعييم العاديين وغير العاديين في القانون الوضعي ،مقارنة مع
الشريعة اإلسالمية ،إضافة لما تعمق بذلك من إجراءات شير اإلفالس وادارة
التفميسة.
ويستمد البحث أىميتو من تزايد الىتمام بالتجارة وتطور وسائميا مما انعكس
عمى نظام اإلفالس وفرض عمى المشرعين والميتمين بالقانون واقعا جديدا يتطمب
دراسات جادة ،وىذا البحث إسيام من الباحث في تجويد نظام اإلفالس في آثاره
ليكون أكثر انسجاما مع المبادئ العدلية التي يقوم عمييا .
جاء البحث في أربعة فصول ،تناول أوليا أساسيات البحث ،بينما الثاني شكل
اإلطار النظري لمبحث وفيو حدد الباحث مفيوم اإلفالس عند الفقياء من القانونيين
والشرعيين ،إضافة إلى تقديم نبذة عن تاريخ نظام اإلفالس والمراحل التي مر بيا.
وناقش الباحث في الفصل الثالث الجانب اإلجرائي لما بعد صدور الحكم من تكون
جماعة الدائنين وتمثيميا .وختاما يأتي الفصل الرابع مشتمال عمى اآلثار الموضوعية
لحكم شير اإلفالس عمى المدين والدائنين.
وفي نياية البحث جاءت الخاتمة متناولة بعض النتائج وأىميا أن القوانين
العربية تركز عمى شخص المدين أكثر من المشروع التجاري .وأن الشريعة اإلسالمية
تتضمن مبادئ راقية في نظام اإلفالس سبقت بيا القوانين الوضعية.
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ومن أىم التوصيات التي توصل إلييا الباحث ضرورة كتابة البحوث في
الموضوع بالمغات األوروبية إثباتا ألسبقية الشريعة في إرساء مبادئ نظام اإلفالس
المعروفة في التشريعات الوضعية الحديثة .كما يوصي باألخذ بالتجاه الحديث الذي
يركز عمى المشروع التجاري أكثر من المدين المفمس.
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Abstract:
This research comes under the title: “ Declaration Of
Bankruptcy And Its Effects In Islamic Sharia And Law", covering
a wide range of relevant topics in an effort to solve the
research problem that boils down to clarification of bankruptcy
concept and its effects on the bankrupt and both his secured
and unsecured creditors.
The study derives its importance from the vastly growing
business transactions that demand a relevant bankruptcy
system, the fact that obliges the legislators and stakeholders of
law field to garner their efforts towards developing a bankruptcy
system that can regulate such nexus of business dealings.
The first chapter makes the research proposal , while
the second

one captures the theoretical part including the

concept of bankruptcy and its history. Petition procedures are
discussed in chapter three. The appointment of the official
receiver and the mobilization of creditors make vital part of this
chapter.
Finally main results and recommendations are given in
the light of this research. Some of the results include that most
of the Arab legislations emphasize on the bankrupt rather than
~ ~ح

the business project that he runs, and that Islamic sharia has
preceded the current laws in terms of embracing most of the
principles on which the bankruptcy system stands .for the
conclusions the researcher calls for writing researches in
European languages to promote knowledge of the Islamic
bankruptcy system.
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