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Abstract
This paper aims to point out the legal procedures for company winding-
up in the light of Yemeni company law 22/1997 and its amendments and
the Islamic Fiqh (the Islamic jurisprudence)
This paper gets a great importance in the current time for the increasing
number of company winding-up given rise from the word financial crisis.
To reach the ends aimed from this study, the researcher has analyzed
what was written in the topic to come to the basic concepts in
connection with this study and debated Fiqh (Islamic Jurisprudence)
views and legal texts.
In order to carry out this purpose, I aimed at touching on most of the
law sides regarding these measures by clearing up in the first part the
privileges of the liquidator, then highlighting his duties in the second
part and finally bringing to many conclusions and recommendations.
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