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إجراء إعادة التنظيم املالي وفقاً لنظام اإلفالس السعودي
دراسة قانونية تأصيلية
The Financial Restructuring Procedure According
to the Saudi Bankruptcy Law
)(An Establishing Legal Study
إعداد:
د .أمحد عبد الرمحن اجملالي
األتساذ املشذرك بقسم القذنون اخلذص بكلية احلقوق جبذعةة ييةة ابملينةة املةور
الربني اإللكرتوينDr.majali@gmail.com :

إجراء إعادة التنظيم املايل وفقاً لنظام اإلفالس السعودي -دراسة قانونية أتصيلية ،د .أمحد عبد الرمحن اجملايل

املستخلص
صير نظذم اإلفالس ونظم يف ييذته أحكذم إجراء إعذد الاةظيم املذيل الذي مل نكن
عةروفذً عن قةل ،فةظذم الاسونة الواقية عن اإلفالس ونظذم احملكمة الاجذرنة اللذان كذان
نةظمذن أحكذم اإلفالس قةل صيوره مل نةصذ عليه الةاة ،فجميع نصوصه جيني  ،أدرجهذ
املةظم ألول عر يف هذا الةظذم ،وقي حرص على إدراجهذ ملواكةة الاطورات االقاصذدنة اليت
تشهيهذ اململكة ،وألمهياه الكربى يف محذنة االقاصذد الويين ،حيث نهيف يف املقذم األول
إىل محذنة نشذط املينن عن خطر الاصفية.
وتامحور إشكالية البحث يف الاسذؤالت الاذلية :نص نظذم اإلفالس على الةيني عن
اإلجراءات ،لكن عذ هي املةذنري واملميزات اليت تيعو الخايذر إجراء إعذد الاةظيم املذيل دون
غريه عن اإلجراءات؟ عذ هي صفة املينن اخلذضع هلذا اإلجراء :هل جيب أن نكون شخصذً
اعاةذرايً أو ميكن أن نكون شخصذً يةيةيذً؟ عن اآلاثر القذنونية املرتتةة على افااذح اإلجراء
تةليق املطذلةذت وإهنذء الةقود ،فهل مجيع املطذلةذت نام تةليقهذ ومجيع الةقود نام إهنذؤهذ؟
أتتسيسذً على عذ تسةق ،تاجسي أمهية البحث يف إبراز عفهوم إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،ومتيزه
عن غريه عن إجراءات اإلفالس األخرى ،وحتيني الشروط الواجب توفرهذ الفااذحه ،وبيذن
األشخذص اخلذضة ن له ،واآلاثر القذنونية املرتتةة على افااذحه وإهنذئه .هلذا ،يهدف البحث
إىل إجيذد دراتسة قذنونية أتصيلية حتليلية تة ن أحكذم هذا اإلجراء ،وجتيب على األتسئلة
اتساخيم املةهج الوصفي التحليلي لذلك.
السذبقة ،وقي ُ
الكلمات املفتاحية( :اإلفالس ،إعذد الاةظيم املذيل ،الاصفية ،الاسونة الوقذئية ،املينن
املفلس ،املينن املاةثر).
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Abstract
For the first time in Saudi Arabia, the legislator regulated the
provisions of the Financial Restructuring Procedure (FRP) in the
Bankruptcy Law, before that, the (FRP) was never known in two Saudi laws
that regulated the bankruptcy provisions (Bankruptcy Settlement Act, Law
of the Commercial Court). So, the provisions of the (FRP) are recent and
issued with the promulgation of the Bankruptcy Law. The legislator was
keen to regulate its provisions to keep abreast of economic developments,
which occur in the world and in the Kingdom, for its importance in the
protection of the national economy and because the (FRP) is intended to
protect the debtor's activity - bankrupt, insolvent or financially troubled from liquidation risk. The problem of the research focuses on answering the
following questions: The bankruptcy law provides many procedures, but
what are the criteria and advantages that make the debtor choose the (FRP)
without other procedures? What is the debtor's status subject to the (FRP):
Should he be a legal person, or can he be a natural person? Some of Legal
effects arising from opening the (FRP) are: Suspension of claims and
termination of contracts, but are all claims being suspended and all contracts
terminated?
Based on the above, the importance of the research is based on
highlighting the concept of the (FRP), distinguishing it from other
bankruptcy proceedings, determining the conditions that must be met for its
opening, indicating the person's subject to this procedure and the legal
effects arising from its opening and its termination. For this reason, this
research aims to find a specialized legal study in the provisions of the
Financial Restructuring Procedure and answer the previous questions.
Keywords
(Bankruptcy, Financial Restructuring Procedure, Liquidation
Procedure, protective settlement, bankrupt, troubled debtor).
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املقدمة
مبرتسوم علكي تسذم صير نظذم اإلفالس مبوجب القرار رقم (م )50/وباذرنخ
 1439/5/28هـ املوافق  2018/2/14م ،وأصةح تسذرايً وأدخل حيز الاةفيذ اعاةذراً عن
اترنخ  1439/12/3هـ املوافق 2018/8/14م ،وجذء حبزعة عن األحكذم القذنونية املوائمة
للاطورات االقاصذدنة احلينثة اليت تشهيهذ اململكة الةربية السةودنة ،التسيمذ الفصل الرابع
عةه واملةةون إبجراء إعذد الاةظيم املذيل ،ليةذجل حذالت تةثر املينن ونةيي تةظيم أوضذعه
املذلية ،فيهيف هذا اإلجراء -بشكل أتسذتسي -إىل إنقذ نشذط املينن املاةثر وجتةيةه الاصفية
قير اإلعكذن ،فلم تةي أحكذم اإلفالس أحكذعذً عقذبية كمذ كذنت يف السذبق ،بل أصةحت
وقذئية وعةذجلة لألزعذت االقاصذدنة اليت قي مير هبذ املينن.
ونةيأ إجراء إعذد الاةظيم املذيل بطلب نُقيم إىل احملكمة الفااذحه ،فاةظر يف حتقق
شرويه ،فإ ا كذنت عكاملة فاةلن عن افااذح اإلجراء ،ونةاج عن لك عي آاثر قذنونية
أمههذ :تةليق املطذلةذت ،إهنذء الةقود ،إجةذر املينن على تقيمي عقرتح نة ن عن خالله اخلطة
اليت تسيةفذهذ إلنقذ نشذيه وتسيني دنونه ،ولكي تضمن احملكمة الازام املينن بذلك ،تُة ن
أعيةذً إلجراء إعذد الاةظيم املذيل نشرف على إدار نشذط املينن ،كمذ خياذر اليائةون عن
بيةهم أعضذءً نشكلون جلةة تسمى بـِ"جلةة اليائة ن".
وتكمن إشكالية البحث يف بيان أحكام إجراء إعادة التنظيم املايل وذلك من
خالل اإلجابة على التساؤالت التالية :عذ هو عفهوم إجراء إعذد الاةظيم املذيل؟ وعذ هو
الفرق بيةه وب ن اإلجراءات األخرى؟ عن هم األشخذص اخلذضةون له؟ عذ هي الشروط
الواجب توفرهذ الفااذحه؟ وعذ هي اآلاثر القذنونية املرتتةة على افااذحه؟ وعذ هي أتسةذب إهنذئه
واآلاثر القذنونية الةذجتة عن لك؟
ممذ تسةق ،تربز أمهية الدراسة يف تسليط الضوء على أحكذم إجراء إعذد الاةظيم املذيل
عن حيث كيفية يلب افااذحه ،وحتيني األشخذص الذنن حيق هلم يلب لك ،وبيذن
الشروط الواجب توفرهذ فيه ،واليت تةقسم إىل :شروط شخصية ،وشروط عوضوعية ،وبيذن
ضمذانت حتقيق هذه الشروط عن خالل الرقذبة املقرر على أعمذل وتصرفذت املينن ييلة فرت
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اإلجراء ،وحتيني اآلاثر القذنونية الةذجتة عن افااذحه ،وبيذن احلذالت اليت تؤدي إىل إهنذئه
والةاذئج املرتتةة عن لك.
وبسةب حياثة املوضوع ونير األحبذث اليت عذجلاه ،اتساخيام الةذحث املنهج
الوصفي التحليلي ،فام وصف اإلشكذليذت القذنونية املاةلقة إبجراء إعذد الاةظيم املذيل،
وعن مث حتليلهذ الاحليل القذنوين اليقيق املؤني ابلةصوص القذنونية ،كمذ اتساخيم الةذحث –
يف بةض املواضيع -املنهج املقارن ،فقذرن ب ن أحكذم إجراء إعذد الاةظيم املذيل يف نظذم
اإلفالس السةودي وب ن أحكذم إجراء إعذد الاةظيم املذيل يف القذنون األعرنكي والفرنسي،
األعر الذي أدى إىل الاوصل إىل ناذئج وتوصيذت عملية تؤدي إىل تطونر وحتس ن أحكذم
إجراء إعذد الاةظيم املذيل.
وتسيقاصر نطاق البحث على دراتسة الفصل الرابع (إجراء إعذد الاةظيم املذيل) ،دون
الفصل السذبع (إجراء إعذد الاةظيم املذيل لصغذر امليني ن) ،و لك ألن دراتساهمذ عةذً حتاذج
إىل دراتسة عطولة وعسافيضة ال ناسع هلذ املقذم هةذ ،كمذ أن اإلجراءنن نشرتكذن يف كثري عن
األحكذم ،وأن إجراء إعذد الاةظيم املذيل هو األصل واألمشل وناضمن األحكذم الةذعة
املشرتكة ب ن اإلجراءنن ،وحتذل عليه الكثري عن أحكذم الفصل السذبع ،حيث أفرد املةظم عذد
عساقلة يف هذا الفصل وهي املذد ( )159حتيل إىل الفصل الرابع الةيني عن األحكذم ،لذا
تسيقاصر الةحث على دراتسة إجراء إعذد الاةظيم املذيل فقط.
ومبذ أن إجراء إعذد الاةظيم املذيل نةارب عن اإلجراءات املساحيثة اليت اتساحيثهذ نظذم
اإلفالس ،ومل نُيرج يف أنظمة اإلفالس السةودنة عن قةل ،وبسةب قلة األحبذث القذنونية اليت
تة ن أحكذعه ،لذا يهدف البحث إىل إجيذد دراتسة قذنونية أتصيلية عفصلة حتلل وتة ن
األحكذم القذنونية املاةلقة به ،وآثران أن نة ن لك عن خالل عةحث ن رئيسي ن وعةحث
متهييي ،على الةحو اآليت:
املبحث التمهيدي :ماهية إجراء إعادة التنظيم املايل.
املبحث األول :افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل.
املبحث الثاين :اآلاثر القانونية الناجتة عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل.
- 627 -

إجراء إعادة التنظيم املايل وفقاً لنظام اإلفالس السعودي -دراسة قانونية أتصيلية ،د .أمحد عبد الرمحن اجملايل

املبحث التمهيدي :ماهية إجراء إعادة التنظيم املالي
لةيذن عذهية إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،البي بيانةً عن اإلحذية مبفهوعه (املطلب
األول) ،وعن مث متييزه عن غريه عن إجراءات اإلفالس األخرى (املطلب الثذين).
املطلب األول :مفهوم إجراء إعادة التنظيم املالي
حىت ناضح عفهوم إجراء إعذد الاةظيم املذيل بشكل جلي ،البي بيانةً عن بيذن
عفهوعه يف نظذم اإلفالس السةودي (الفرع األول) ،وعن مث بيذن عفهوعه يف القذنون املقذرن
(الفرع الثذين).
الفرع األول :مفهوم إجراء إعادة التنظيم املايل يف نظام اإلفالس السعودي
عرفت املذد ( )1عن نظذم اإلفالس إجراء إعذد الاةظيم املذيل على أنه" :إجراء
نهيف إىل تيسري توصل املينن إىل اتفذق عع دائةيه على إعذد الاةظيم املذيل لةشذيه حتت
إشراف أع ن إعذد الاةظيم املذيل" .فذهليف األتسذتسي عن هذا اإلجراء هو احملذفظة على
نشذط املينن  -املاةثر أو الذي نةذين عن اضطراابت عذلية -وإنقذ ه عن عهلكة الاصفية،
فإ ا نُفذ كمذ هو خمطط له خيرج اجلميع عةه حمققذً عةاغذه :فذملينن نكون قي ختطى أزعاه
املذلية ،وحذفظ على نشذيه ،وتسيد عذ عليه عن دنون ،واليائةون قي اتساوفوا دنوهنم .وميذثل
إجراء إعذد الاةظيم املذيل املةصوص عليه يف نظذم اإلفالس كالً عن إجراء إعذد الاةظيم املذيل
األعرنكي ( ،)Reorganizationوإجراء احلمذنة الفرنسي ( La procédure de
.)sauvegarde

الفرع الثاين :مفهوم إجراء إعادة التنظيم املايل يف القانون املقارن
تسةة ن يف هذا الفرع عفهوم إجراء إعذد الاةظيم املذيل يف القذنون األعرنكي والقذنون
الفرنسي ،لوجود تشذبه ب ن عفهوعهمذ وب ن عفهوم إجراء إعذد الاةظيم املذيل يف نظذم
اإلفالس السةودي.
أوالً :مفهوم إعادة التنظيم املايل يف قانون اإلفالس األمريكي ()Reorganization

نسمى إجراء إعذد الاةظيم املذيل يف أعرنكذ بـِ ( )Reorganizationوقي نظمه قذنون
اإلفالس الفيرايل األعرنكي ( )Bankruptcy Actالصذدر عذم  1978م ابلفصل احلذدي
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عشر ( ،)Chapter 11هلذا نطلق الكثريون عليه "إجراء الفصل احلذدي عشر" )1(،ونرتكز
عفهوعه على إعذد جيولة دنون شركة والازاعذهتذ عن خالل إعذد تقينر قيم أصوهلذ لاصل
إىل القيمة السوقية احلذلية ،على أن نام لك ابلاوازي عع إعذد هيكلة االلازاعذت وحقوق
()2
املسذمه ن ليةكس اخنفذضذً يف قيم أصول الشركة حىت تساطيع الافذوض عع دائةيهذ.
وتاخذ الشركة قرار إعذد الاةظيم املذيل إعذ حملذولة جتةب اإلفالس أو كجزء عةه،
فيساخيم كمحذولة للحفذظ على شركة عاةثر عذليذً ،أو يف حذلة إفالس لكةهذ قذبلة للحيذ ،
ونةفذ هذا اإلجراء عن خالل خطة نضةهذ املينن تة ن كيف تساغري الشركة هيكلهذ املذيل
لاساطيع تسياد دنوهنذ واتسامرارهذ ابلةمل ،على أن تةفذ هذه اخلطة حتت إشراف احملكمة ،أو
جهة رقذبية تةظيمية ،حتيدهذ احملكمة لضمذن إنقذ الشركة ،وإ ا مت اعامذد اخلطة ميكن
للمذلك أو املينر األصلي للشركة احلفذظ على السيطر عليهذ ،ويف أحيذن أخرى نصةح دائةو
()3
الشركة املذلك ن اجليد هلذ.
اثنياً :إجراء إعادة التنظيم املايل يف قانون التجارة الفرنسي ()La procédure de sauvegarde

نطلق القذنون الفرنسي على إجراء إعذد الاةظيم املذيل إبجراء احلمذنة
) ، )de sauvegardeوقي صير هذا اإلجراء مبوجب القذنون رقم ( loi 2005-845 du 26
 ،)juillet 2005واتساميت الةيني عن أحكذعه عن إجراء إعذد الاةظيم املذيل األعرنكي
املشذر إليه يف األعلى ،ومت إضذفة إجراء احلمذنة ( )La procédure de sauvegardeإىل
قذنون الاجذر الفرنسي  )Le Code de) Commerceيف الةةوان الثذين ( TITRE II : De
 )la sauvegardeللكاذب السذدس املسمى ابلشركذت املاةثر LIVRE VI : Des
 ،)difficultés) des entreprisesوهذا اإلجراء هو عةذر عن إجراء مجذعي نهيف إىل
محذنة الشركذت املاةثر وغري املاوقفة عن تسياد دنوهنذ -ولكةهذ قذدر على تسياده يف
املساقةل -بواتسطة خطة تضةهذ حتت إشراف احملكمة وعوافقة اليائة ن واملالك ،وتسمح هلذ
La procédure

)1( Brecuel and Giuliani, Chapter 11 of the united states bankruptcy code: Background and
summary, (2012) p. 1; Gregory Germain, Bankruptcy Law and Practice, (1ed Edition,
CALI, 2016), p: 356.
)2( Gregory Germain, op. cit., p: 356; Brecuel and Giuliani, op. cit. p: 3.
)3( Brecuel and Giuliani, op. cit. p: 3; Gregory Germain, op. cit., p: 356.
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هذه اخلطة إبعذد جيولة دنوهنذ وختفيض وتقليص أنشطاهذ عن أجل احملذفظة على كيذهنذ
ووجودهذ(.)1
املطلب الثاني :التمييز بني إجراء إعادة التنظيم املالي وإجراءات اإلفالس األخرى
ابلرغم عن وجود بةض االخاالف ب ن إجراء إعذد الاةظيم املذيل وإجراءات اإلفالس
األخرى ،إال أن هةذلك الةيني عن األحكذم املشرتكة بيةهم ،هلذا تسةميز بيانةً ب ن إجراء
إعذد الاةظيم املذيل والاسونة الوقذئية (الفرع األول) ،عن مث ،ب ن إجراء إعذد الاةظيم املذيل
والاصفية (الفرع الثذين).
الفرع األول :التمييز بني إجراء إعادة التنظيم املايل وإجراء التسوية الوقائية
بسةب الاشذبه الكةري ب ن إجراء إعذد الاةظيم املذيل والاسونة الوقذئية قي ال نساطيع
املينن املاةثر أو املفلس اخايذر أايً عةهمذ ،و لك ألهنمذ نشرتكذن يف هيف واحي وهو
احملذفظة على نشذط املينن ،لكةهمذ خيالفذن يف بةض األحكذم والشروط أمههذ:
 .1األشخذص الذي حيق هلم يلب افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل  -حسب الفقر
( )1عن املذد ( )42عن نظذم اإلفالس -هم :املينن ،اليائن ،اجلهة املخاصة ،بيةمذ يف
إجراء الاسونة الوقذئية -وفقذً لةص الفقر ( )1عن املذد ( )13عن نظذم اإلفالس -ال ميكن
أن نطلب افااذح اإلجراء إال املينن ،وهذا فرق جوهري وأتسذتسي ب ن اإلجراءنن.
 .2أعطت املذد ( )69عن نظذم اإلفالس احلق للمينن االحافذظ إبدار نشذيه عةي
افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل و لك حتت إشراف األع ن ،وكذلك املذد ( )16عن نظذم
اإلفالس أعطت احلق للمينن االحافذظ إبدار نشذيه عةي افااذح إجراء الاسونة الوقذئية لكن
دون رقذبة عن أع ن اإلفالس.

)1) Yves. Guyon, Droit des affaires 2, Entreprises en difficultés, (6è éd., Economica,) p.
147; Pierre-Michel Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz
action, n°120.09. 2015/2016) p: 151.
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الفرع الثاين :التمييز بني إجراء إعادة التنظيم املايل وإجراء التصفية
ناشذبه إجراء إعذد الاةظيم املذيل والاصفية يف أن كال اإلجراءنن ميكن أن نطلب
افااذحهمذ كل عن :املينن ،اليائن ،اجلهة املخاصة ( ،)1إال أهنمذ خيالفذن يف بةض األعور أمههذ:
 .1يف إجراء إعذد الاةظيم املذيل ال نشرتط أن نكون الينن حذالً فقي نكون حذالً أو
عؤجالً أو عةلقذً على شرط ،بيةمذ نشرتط لك يف الاصفية فيجب أن نكون الينن
()2
حذل األجل وحميد املقيار والسةب والضمذانت.
 .2يف إجراء إعذد الاةظيم املذيل حيافظ املينن إبدار نشذيه املذيل حتت إشراف أع ن
اإلفالس ( ،)3بيةمذ يف إجراء الاصفية تغل ني املينن عن إدار نشذيه وتام إدارته عن
()4
قةل األع ن بيالً عن املينن.
 .3يف إجراء إعذد الاةظيم املذيل حتكم احملكمة ابفااذح اإلجراء إ ا تة ن هلذ أن املينن ميكةه
االتسامرار بةشذيه وتسونة دنونه خالل فرت عةيةة ،بيةمذ يف إجراء الاصفية حتكم احملكمة
ابفااذح اإلجراء إ ا تة ن هلذ أن املينن عذجز عن االتسامرار يف ممذرتسة نشذيه وتسياد
()5
دنونه.
)6
 .4يف إجراء إعذد الاةظيم املذيل نضع املينن عقرتحذً وخطة لاةفيذه ،بيةمذ ال نوجي
()7
عقرتح يف إجراء الاصفية بل نام بيع مجيع أصول املينن وقسماهذ ب ن اليائة ن.

) (1الفقر ( )1عن املذد ( )42عن نظذم اإلفالس ،و املذد ( )92عن نظذم اإلفالس.
( )2الفقر ( )1عن املذد ( )93عن نظذم اإلفالس.
) (3املذد ( )69عن نظذم اإلفالس.
( )4املذد ( )100عن نظذم اإلفالس.
( )5املذد ( )99عن نظذم اإلفالس.
) (6املذد ( )70عن نظذم اإلفالس.
) (7املذد ( )103عن نظذم اإلفالس واليت تليهذ.
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املبحث األول :افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي
نام افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل عن خالل يلب نُقيم إىل احملكمة عن قةل اليائن
أو املينن أو اجلهة املخاصة ،والبي أن تاوافر فيه شروط عةيةة تيرتسهذ احملكمة بيقة وتصير
حكمهذ إعذ بقةول أو رفض الطلب ،فإ ا رأت أن الشروط عةطةقة تةلن عن افااذحه ،وإ ا
رأت غري لك فرتفضه .وال نةاهي دور احملكمة مبجرد قةول الطلب وإعالن افااذح اإلجراء،
بل تةقى تراقب أعمذل املينن ييلة فرت تسراين اإلجراء ،و لك لااأكي عن عراعذته للشروط،
وهلذا الغرض ،تة ن أعيةذً نراقب إدار املينن لةشذيه ،كمذ خياذر اليائةون عن بيةهم جلةة
تسمى بـِ "جلةة اليائة ن" تراقب تصرفذت املينن املذلية ،لذا جني أن نظذم اإلفالس قي قرر -
إلجراء إعذد الاةظيم املذيل -رقذبة عزدوجة على تصرفذت وأعمذل املينن عكونة عن األع ن
وجلةة اليائة ن ،هلذا تسةة ن يف هذا املةحث :شروط افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل (املطلب
األول) ،والرقذبة على شروط االفااذح (املطلب الثذين).
املطلب األول :شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي
ال نام افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل إال إ ا حتققت احملكمة عن توافر الشروط اليت
نص عليهذ نظذم اإلفالس ،وهذه الشروط قي تاةلق ابألشخذص الذنن حيق هلم تقيمي يلب
االفااذح ،واليت ميكن أن نطلق عليهذ الشروط الشخصية (الفرع األول) ،وقي تاةلق بةشذط
املينن أو ابلينن الذي يف عاه ،واليت ميكن أن نسميهذ ابلشروط املوضوعية (الفرع الثذين).
الفرع األول :الشروط الشخصية
نقصي ابلشروط الشخصية الواجب توفرهذ الفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،تلك اليت
تاةلق بصفة عقيم يلب افااذح اإلجراء (الفرع األول) ،وابحلذلة املذدنة للمينن (الفرع الثذين).
أوالً :الشروط املتعلقة بصفة مقدم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل
اشرتيت املذد ( ) 42عن نظذم اإلفالس أن نام تقيمي يلب افااذح إجراء إعذد
الاةظيم املذيل عن قةل األشخذص الذنن حيملون إحيى الصفذت الاذلية :دائن أو عينن أو
جهة خماصة ،لكن عذ املقصود هبؤالء األشخذص عن عةظور نظذم اإلفالس بشكل عذم ،وعن
- 632 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

عةظور إجراء إعذد الاةظيم املذيل بشكل خذص(.)1
أ .املدين
عرفت املذد ( ) 1عن نظذم اإلفالس املينن على أنه" :شخص ثةت يف عاه دنن"،
وهو أكثر شخص ميكن أن نسافيي عن إجراء إعذد الاةظيم املذيل فيساطيع عن خالله إنقذ
نشذيه عن خطر الاصفية ،هلذا مسحت له املذد ( )42عن نظذم اإلفالس يلب افااذح إجراء
إعذد الاةظيم املذيل بةفسه ،لكن هل هذا اإلجراء عاذح جلميع املينة ن؟ اإلجذبة ابلاأكيي ال،
فحىت خيضع املينن إلجراء إعذد الاةظيم املذيل البي أن نكون اباياءً خذضةذً ألحكذم نظذم
اإلفالس ،وحىت خيضع ألحكذعه ،جيب أن نكون عن ب ن األشخذص املذكورنن يف املذد ()4
عن نظذم اإلفالس ،وهؤالء األشخذص هم" :أ -الشخص ي الصفة الطةيةية الذي ميذرس
يف اململكة أعمذالً جتذرنة ،أو عهةية ،أو أعمذالً هتيف إىل حتقيق الربح .ب -الشركذت
الاجذرنة واملهةية والكيذانت املةظمة وغريهذ عن الشركذت والكيذانت األخرى اهلذدفة إىل حتقيق
الربح ،املسجلة يف اململكة .ج -املساثمر غري السةودي ي الصفة الطةيةية أو االعاةذرنة
الذي ميلك أصوالً يف اململكة ،أو نزاول أعمذالً جتذرنة ،أو عهةية أو أعمذالً هتيف إىل حتقيق
الربح ،عن خالل عةشأ عرخص هلذ يف اململكة ".واجلينر ابلذكر أن املذد ( )4عن نظذم
اإلفالس متذثل املذد ( )L620-2عن قذنون الاجذر الفرنسي ( ،)2واملذد ( )Section 109عن
()3
قذنون اإلفالس األعرنكي.
) (1عةي الرمحن السيي قرعذن ،األوراق الاجذرنة وإجراءات اإلفالس يةقذً لألنظمة القذنونية املةفذ لرؤنة
اململكة  ،2030ط(،1دار اإلجذد  ،الرايض ،)2019 ،ص343 :
(2) Article L620-2, Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 3:
"La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité
commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant
une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne
"morale de droit privé.
(3) Richard M. Hynes, Anne Lawton, Margaret Howard, National Study of Individual Chapter
11 Bankruptcies, (Michigan State University College of Law, Faculty Publications, 2017),
p: 65; Anne Lawton, Musings on BAPCPA and the Individual Chapter 11 Debtor,
(Michigan State University College of Law, Faculty Publications, 2016) p: 307. ; Anne
Lawton, The Individual Chapter 11 Debtor Pre- and Post-BAPCPA, (Michigan State
University College of Law, Faculty Publications, 2015), p: 455.
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والسؤال الذي نطرح هةذ هو :هل كل شخص تسري عليه أحكذم املذد ( )4عن الةظذم
تسري عليه أحكذم إجراء إعذد الاةظيم املذيل؟ ابلرجوع إىل أحكذم نظذم اإلفالس جني أن املةظم مل
خيصص فئة عةيةة عن األشخذص املذكورنن يف املذد ( )4حىت تسري عليهم أحكذم هذا
اإلجراء ،ومل نساث ِن أحياً عةهم ،وابلاذيل خيضع مجيع األشخذص املذكورنن يف املذد ( )4هلذا
اإلجراء تسواء كذن شخصذً يةيةيذً أو عةةوايً ،فيمكن له أن نطلب افااذح اإلجراء ،لةيم وجود أي
نص ميةع لك أو نساثين أي شخص عذكور يف نص املذد ( )4عن اخلضوع له.
ونرى أن ُخيصص الفصل الرابع "إجراء إعذد الاةظيم املذيل" لألشخذص االعاةذرن ن
املةصوص عليهم يف الفقر (ب) عن املذد ( )4فقط دون غريهم ،وأن ُخيصص الفصل السذبع
املاةلق "إبجراء إعذد الاةظيم املذيل لصغذر امليني ن" لألشخذص الطةيةي ن املةصوص عليهم يف
الفقر (أ) عن املذد ( )4على اعاةذر أهنم عن "صغذر املينة ن" ،فال داعي ألن خيضع
األشخذص الطةيةيون للفصل الرابع يذملذ أن الفصل السذبع عاذح هلم واهليف عن وجوده -
كمذ نصت املذد ( - )142هو تيسري توصل املينن الصغري إىل اتفذق عع دائةيه إلعذد
الاةظيم املذيل لةشذيه خالل فرت عةقولة عرب إجراءات نسري باكلفة عةخفضة وكفذنة عذلية،
فإجراء إعذد الاةظيم املذيل لصغذر املينة ن خييم األشخذص الطةيةي ن أكثر عن إجراء إعذد
الاةظيم املذيل ،كمذ أن ختصيص إجراء إعذد الاةظيم املذيل لألشخذص االعاةذرن ن ناوافق عع
يةيةة نشذط هؤالء األشخذص على اعاةذر أن اهليف عةه هو احلفذظ على املةشأ ونشذيهذ
وعيم تصفياهذ.
ب .اجلهة املختصة
كرت الفقر ( )1عن املذد ( )42عن نظذم اإلفالس اجلهة املختصة عن ب ن
األشخذص الذنن حيق هلم يلب افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،وقي عرفاهذ املذد ( )1عن
نظذم اإلفالس على أهنذ" :اجلهة املخاصة باةظيم نشذط الكيان املنظم والرقذبة واإلشراف
عليه" ،فهي اجلهة اليت تةظم وتشرف وتراقب نشذط الكيذانت املةظمة ،فال ميكن للكيذانت
املةظمة اللجوء إىل أحكذم نظذم اإلفالس إال عن خالهلذ ،فهي الوحيي اليت ميكن هلذ يلب
افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل نيذبة عن الكيذن املةظم ،وهذا عذ أكيته الفقر ( )2عن املذد
( )3عن نظذم اإلفالس واليت نصت على أنه إ ا كذن املينن كيذانً عةظمذً فال جيوز قيي يلب
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افااذح أي عن إجراءات اإلفالس أو اإلنياع القضذئي له إال بةي صيور قرار ابملوافقة عن
اجلهة املخاصة ابعاةذرهذ املشرفة على نشذيه.
ج .الدائن
عرفت املذد ( ) 1عن نظذم اإلفالس اليائن على أنه "شخص ثةت له دنن يف عة
ّ
املينن" .فكل شخص ثةت له يف عة املينن دنن حيق له يلب افااذح إجراء إعذد الاةظيم
املذيل ،بشرط أن نكون املينن خذضةذً ألحكذم نظذم اإلفالس كمذ بيةذ يف األعلى ،لكن هل
كل دنن ثةت لليائن يف عة املينن نةطي احلق لليائن أن نطلب افااذح إجراء إعذد الاةظيم
املذيل؟ أو هل هةذلك شروط خذصة يف الينن؟ تسةجيب على هذنن السؤال ن عةي دراتسة
الشروط الواجب توفرهذ ابلينن الذي يف املينن.
اثنياً :الشروط املتعلقة ابحلالة املادية للمدين
اشرتيت الفقر ( )1عن املذد ( )42عن نظذم اإلفالس شرويذً تاةلق ابحلذلة املذدنة
للمينن ،فحىت حتكم احملكمة ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل جيب أن تاأكي عن أن املينن
إعذ عفلس أو عاةثر أو عن املرجح أن نةذين عن اضطراابت عذلية خيشى عةهذ تةثره ،لكن عذ
املقصود بذلك؟
أ .املدين املفلس
عرفت املذد ( )1عن نظذم اإلفالس املينن املفلس أبنه " :عينن اتساغرقت دنونه مجيع
ّ
أصوله ".فحىت نةارب املينن عفلسذً البي أن تساغرق دنونه أصوله ،ونةارب هذا الشرط حجر
الزاونة وشريذً أتسذتسيذً يف اعاةذر املينن عفلسذً فإ ا توقف عن تسياد دنونه واتساغرقت دنونه
مجيع أصوله فيةارب عينةذً عفلسذً ،أعذ إ ا توقف عن تسيادهذ لكن مل تساغرق دنونه مجيع
أصوله فال نةارب عفلسذً ،فقي نكون عاةثراً أو عضطرابً عذليذً.
ب .املدين املتعثر
عرفت املذد ( )1عن نظذم اإلفالس املينن املاةثر أبنه" :عينن توقف عن تسياد دنن
ّ
عطذلب به يف عوعي اتساحقذقه" .وهةذلك عي أتسةذب للاةثر فقي تكون إرادنة انجتة عن غش أو
خطأ جسيم ،أو عن إمهذل أو تسوء إدار  ،وقي تكون يذرئة انجتة عن ظروف اقاصذدنة أو أزعذت
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عذلية ،فيكون الاةثر حذداثً عرضيذً عؤقاذً وغري عاوقع ،وحىت تقةل احملكمة افااذح إجراء إعذد
الاةظيم املذيل جيب أال نكون الاةثر إرادايً بل جيب أن نكون خذرجذً عن إراد املينن(.)1
وعةي عقذرنة تةرنف املينن املاةثر ابملينن املفلس جني أن حذلة املينن املاةثر أهون عن
حذلة املينن املفلس ،فهو مل نيخل عرحلة اإلفالس ،فذملاةثر ناوقف عن تسياد دنن عن دنونه
املساحقة األداء ،وال نشرتط يف الينن أن نساغرق مجيع أصوله ،كمذ هو عقرر يف حذلة املينن
املفلس ،وهذا هو الفرق اجلوهري ب ن املينن املاةثر واملينن املفلس (.)2
ج .املدين الذي من املرجح أن يعاين من اضطراابت مالية
نةرف نظذم اإلفالس "املينن الذي عن املرجح أن نةذين عن اضطراابت عذلية" ومل نة ن
مل ّ
الشروط الواجب توفرهذ فيه حىت نصل إىل هذه احلذلة ،إال أنه ميكن اتساةاذج لك عن خالل
اتساةةذد حذليت املينن املفلس واملاةثر ،فذملينن املرجح أن نةذين عن اضطراابت عذلية هو عينن
ليس ابملفلس الذي اتساغرقت دنونه مجيع أصوله ،وال ابملاةثر الذي حل دنن عساحق األداء
واعاةع عن تسياده ،بل هو عينن حذلاه املذلية مل تصل إىل حذلة املفلس وال إىل حذلة املاةثر ،لكةه
نةذين عن صةوابت عذلية إ ا اتسامرت قي توصله إىل عرحلة الاةثر ،وعةيذر "االضطراب املذيل" هو
عةيذر عوضوعي نقيره قذضي املوضوع )3( .ممذ تسةق ميكةةذ تةرنف املينن املرجح أن نةذين عن
اضطراابت عذلية على أنه :عينن ليس ابملفلس وال ابملاةثر ،نةذين عن صةوابت عذلية أدت إىل
زعزعة ثقاه االئامذنية ،ويف حذل اتسامرارهذ قي نصةح عاةثراً.
( ) 1عالء الينن عةي هللا اخلصذونة ،محذنة حقوق اليائة ن واملينن يف عملية إعذد الاةظيم املذيل وهيكلة
الشركذت املاةثر دراتسة يف قذنون اإلفالس اإلعذرايت لسةة  2016والاشرنع الفرنسي واألعرنكي،
(جملة الشرنةة والقذنون -كلية القذنون -جذعةة اإلعذرات الةربية املاحي  ،الةيد السذدس والسةةون،
السةة الثذنية والثالثون ،أكاوبر 2018م – حمرم  1440ه) ،ص165 :؛ عسةود نوتسف عطوان،
إهنذض املشروعذت املاةثر ووقذناهذ عن اإلفالس ،دراتسة عقذرنة ب ن القذنون الوضةي والفقه
اإلتسالعي( ،عكاةة الوفذء القذنونية ،اإلتسكةيرنة2010 ،م) ص133 :
) (2عةي اجمليي صذحل املةصور ،الاكييف الفقهي (إلجراءات عشروع نظذم اإلفالس اجليني) عركز الاميز
الةحثي يف فقه القضذاي املةذصر ( ،جذعةة اإلعذم حممي بن تسةود اإلتسالعية1438 ،ه) ،ص29 :
( )3علي مجذل الينن عوض ،اإلفالس يف قذنون الاجذر اجليني ،ط( ،2دار الةهضة الةربية 2000م) ،ص49 :
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الفرع الثاين :الشروط املوضوعية
ابإلضذفة إىل الشروط الشخصية هةذلك شروط عوضوعية جيب توفرهذ حىت تساطيع
احملكمة أن حتكم ابفااذح إجراء إعذد الةظيم املذيل واليت تامثل مبذ نلي :الشروط املاةلقة ابلينن
الذي يف عة املينن (أوالً) ،والشروط املاةلقة بةشذط املينن (اثنيذً).
أوالً :الشروط املتعلقة ابلدين الذي يف ذمة املدين.
عرفت املذد ( )1عن نظذم اإلفالس الينن على أنه" :االلازام املذيل الثذبت يف عة املينن
ّ
" ،عن هذا الاةرنف ميكةةذ اتساةةذط الشروط الواجب توفرهذ ابلينن حىت حتكم احملكمة ابفااذح
اإلجراء ،وهذه الشروط هي:
أ .جيب أن يكون الدين التزاماً مالياً يف ذمة املدين
حىت نُفااح إجراء إعذد الاةظيم املذيل البي أن نكون الينن الذي يف عة املينن "الازاعذً
عذليذً" وهذا ال ميكن أن نكون إال عةلغذً نقيايً ( ،)1فإ ا مل نكن كذلك كذاللازام ابلقيذم بةمل
أو ابالعاةذع عن عمل أو باسليم شيء عة ن أو حنو لك ،فيجب حتونله إىل الازام عذيل ،أي
إىل عةلغ نقيي(.)2
ب .جيب أن يكون الدين اثبتاً ومقدراً يف ذمة املدين
حىت حتكم احملكمة ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل جيب أن نكون الينن اثباذً يف
عة املينن ،وقي ب ن الةةي (ب) عن الفقر ( )1عن املذد ( )44عن نظذم اإلفالس أن
املقصود ابلينن الثذبت يف الذعة هو أن "ال نكون الينن حمل نزاع" ،وحىت نكون كذلك
جيب أن نكون :حميد املقيار ،والسةب ،والضمذانت ،وغري عاةذزع يف وجوده ،أو يف عقياره،
أو يف عيةذد اتساحقذقه( ،)3فذملةذزعة يف الينن متةع عن قةول افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل،
) (1هذين مسري عةي الرزاق ،عسئولية جملس إدار شركة املسذمهة يف حذلة إفالس الشركة ،ط( ،3 .دار
الةهضة الةربية ،القذهر  ،مجهورنة عصر الةربية2010 ،م) ،ص65 :
) (2هذين مسري عةي الرزاق ،عرجع تسذبق ،ص65 :؛ على مجذل الينن عوض ،عرجع تسذبق ،ص58 :
عرفت املذد ( )93عن نظذم اإلفالس الينن غري املاةذزع فيه على أنه :الينن حال األجل ،وحمدد
)ّ (3
املقدار ،وحمدد السبب ،والضماانت املقررة ،ومستحق األداء  ....ومل ينازع يف وجوده أو يف
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وهذا عذ أكيته الفقر (ب) عن املذد ( )44عن نظذم اإلفالس واليت أعطت احلق للمينن
االعرتاض على افااذح اإلجراء إ ا كذن الينن حمل نزاع.
ج .جيب أن يكون الدين مستحق األداء
الينن املساحق األداء هو دنن غري عؤجل وال عةلق على شرط ،فحىت تصير احملكمة
حكمهذ ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل البي أن نكون الينن املطذلب به عساحق األداء،
فال نكون عؤجالً وال عةلقذً على شرط ،و لك ألنه ال ميكن إجةذر املينن ابلوفذء بينن
عؤجل )1( .اتساثةذءً عن لك ميكن لليائن أن نطلب عن احملكمة افااذح اإلجراء بسةب دنن
آجل ،و لك يف ظروف عةيةة كأن نةيأ املينن باهرنب أعواله ،أو ناصرف تصرفذت تضر
بيائةيه كذلاربع غري املربر أبعواله ،ففي هذه األحوال ميكن لليائن يلب افااذح اإلجراء حىت
ولو كذنت دنونه غري عساحقة األداء ،بشرط أن نقيم للمحكمة األدلة والقرائن اليت تؤني
دعواه(.)2
د .جيب أن يكون الدين متعلقاً ابلنشاط الذي ميارسه املدين
بيةت الفقر (أ) عن املذد ( )4عن نظذم اإلفالس األنشطة اليت إ ا عذرتسهذ الشخص
تسري عليه أحكذم نظذم اإلفالس وهذه األنشطة إعذ أن تكون أنشطة جتذرنة أو عهةية أو
هتيف إىل حتقيق الربح ،فيجب أن نكون الينن عاةلقذً هبذه األنشطة ،غري لك ال نساطيع
اليائن املطذلةة ابفااذح اإلجراء.
اثنياً :الشروط املتعلقة بنشاط املدين
حىت تقرر احملكمة افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل البي هلذ أن تاأكي عن أن نشذط املينن
=

مقداره أو يف ميعاد استحقاقه".
) (1مسيحة القليويب ،أحكذم اإلفالس( ،دار الةهضة الةربية ،القذهر 2011،م) ص 74 :؛ بشذر
امللكذوي ،إنقذ املشروعذت املاةثر وفق عشروع قذنون إعذد اهليكلة املذلية واإلفالس( ،جملة عجمذن
لليراتسذت والةحوث ،اجمللي الرابع عشر ،الةيد  ،)2014 ،1ص7 :
) (2مسيحة القليويب ،عرجع تسذبق ،ص 75 :؛ هذين مسري عةي الرزاق ،عرجع تسذبق ،ص64 .
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تاوفر فيه شروط عةيةة ،وهذه الشروط إعذ أن تاةلق بةوعية الةشذط ،أو مبيى اتسامرارناه.
أ .نوعية النشاط
حىت تفااح احملكمة إجراء إعذد الاةظيم املذيل جيب أن تاحقق عن نوعية نشذط
املينن ،وهذه الةوعية ختالف فيمذ إ ا كذن املينن شخصذً يةيةيذً أو شخصذً اعاةذرايً.
 .1الشروط املتعلقة بنشاط املدين كشخص طبيعي
حىت تسري على الشخص الطةيةي أحكذم نظذم اإلفالس أوجةت الفقر (أ) عن املذد
( )4على املينن أن ميذرس يف اململكة نوعية عةيةة عن األعمذل تةحصر ابألعمذل الاذلية:
أعمذل جتذرنة ،أو عهةية أو أعمذل هتيف إىل حتقيق الربح ،وتاشذبه أحكذم الفقر (أ) عن
املذد ( )4عن نظذم اإلفالس بشكل كةري عع أحكذم املذدت ن )L620-2( :عن قذنون الاجذر
الفرنسي ،و ( )Section 109عن قذنون اإلفالس األعرنكي ،فهذاتن املذداتن تةطيذن احلق
للشخص الطةيةي االتسافذد عن إجراء إعذد الاةظيم املذيل بشكل اتساثةذئي ،فذألصل أن هذا
اإلجراء خمصص لألشخذص االعاةذرن ن واتساثةذءً عن لك ميكن لألشخذص الطةيةي ن
االتسافذد عةه بشرط حتقيقهم لشرط املمذرتسة ،فالبي هلم أن ميذرتسوا أعمذالً جتذرنة أو عهةية أو
()1
أعمذالً هتيف إىل حتقيق الربح.
فإ ا ثةت للمحكمة أن املينن كشخص يةيةي ميذرس أي عمل عن األعمذل السذبق
كرهذ يف املذد ( )4فاحكم بقةول افااذح اإلجراء ،وإ ا مل نثةت هلذ لك فرتد الطلب لةيم
حتقق شرط املمذرتسة.
 .2الشروط املتعلقة بنشاط املدين كشخص اعتباري
بيةت الفقر (ب) عن املذد ( )4عن نظذم اإلفالس الشروط الواجب توفرهذ ابملينن
كشخص اعاةذري حىت خيضع إلجراء إعذد الاةظيم املذيل ،وهذه الشروط هي أن نكون.1 :
(1) Daniela Borcan, Chapter IV. Les nouvelles procédures collectives d’apurement du
passif en Europe centrale : de l’inspiration allemande, américaine et française et des
tendances fortes des règles régissant ces procédures, L’ouverture De L'Europe Vers
;L’est, (Presses universitaires François-Rabelais, Gabriel Poulalion ed., 2013), p: 55
François-Xavier Lucas, L’ouverture de la procédure collective, (Petites Affiches n°116,
10 juin 2004) p: 45.

- 639 -

إجراء إعادة التنظيم املايل وفقاً لنظام اإلفالس السعودي -دراسة قانونية أتصيلية ،د .أمحد عبد الرمحن اجملايل

شركة جتذرنة  .2أو شركة عهةية  .3أو كيذانً عةظمذً  .4أو أي شركة أو كيذن نهيف إىل
حتقيق الربح ،وجيب أن نكونوا مجيةهم عسجل ن يف اململكة ،تسةة ن هةذ هؤالء األشخذص
على الةحو اآليت:
أ -الشركات التجارية :عرفت املذد ( )2عن نظذم الشركذت السةودي الشركذت
الاجذرنة ،وبيةت املذد ( )3أشكذهلذ كمذ نلي :شركة الاضذعن ،شركة الاوصية الةسيطة ،شركة
احملذصة ،شركة املسذمهة ،الشركة ات املسؤولية احمليود  .فجميع أشكذل هذه الشركذت
َّ
تسري عليهذ أحكذم إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،فيمكن أن تطلب افااذح اإلجراء أو أن
نطلب أحي دائةيهذ لك.
نةرف نظذم الشركذت املهةية هذا الةوع عن الشركذت ،إال
ب -الشركات املهنية :مل ّ
أن املذد ( ) 1عةه كرت أنه ميكن لألشخذص املرخص هلم مبزاولة عهةة حر أن نكونوا فيمذ
بيةهم شركة عينية تاماع ابلشخصية املةةونة ،وهذا الةوع عن الشركذت تسري عليه أحكذم
إجراء إعذد الاةظيم املذيل مبوجب الفقر (ب) عن املذد ( )4عن نظذم اإلفالس ،فيمكن
()1
للشركة املهةية أن تطلب افااذح هذا اإلجراء ،وميكن ألحي دائةيهذ أن نطلب لك.
ج -الكياانت املنظمة :عرفت املذد ( )1عن نظذم اإلفالس الكيذن املةظم على أنه
"شخص عرخص له مبمذرتسة نشذط عذيل أو نينر عرفقذً عذعذً ،وفقذً ملذ ورد يف املذد (الثذلثة)
عن الةظذم" .وعيدت الفقر ( )1عن املذد ( )3عن نظذم اإلفالس الكيذانت املةظمة اليت
تطةق عليهذ أحكذم نظذم اإلفالس و لك على تسةيل احلصر ،فذلكيذانت املةظمة املذكور يف
الفقر السذبقة هي وحيهذ اليت ختضع ألحكذم نظذم اإلفالس وابلاذيل نسري عليهذ أحكذم
إجراء إعذد الاةظيم املذيل.
والكيذانت املةظمة ال ميكن هلذ أن تطلب افااذح إجراء إعذد الةظيم املذيل إال عن
خالل اجلهة املختصة ،و لك وفقذ لةص الفقر ( )1عن املذد ( )42عن نظذم اإلفالس،
وهذا عذ بيةذه يف األعلى.
) (1شرنف عكرم ،عرجع تسذبق ،ص118 :؛ عذيف حممي الفقي ،اإلفالس( ،دار الةهضة الةربية-
القذهر 2008 ،م) ص.90 :
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ب .استمرارية النشاط
إن اهليف األتسذس واملرجو عن إجراء إعذد الاةظيم املذيل هو احملذفظة على نشذط
املينن واتسامرارناه ،فحىت حتكم احملكمة بقةول يلب افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل اشرتط
الةةي (أ) عن الفقر ( )2عن املذد ( )47عن نظذم اإلفالس أن نرتجح لينهذ أن املينن ميكن
أن نسامر يف نشذيه وأن نكون قذدراً على تسونة عطذلةذت اليائة ن خالل عي عةقولة ،فال
جيب على احملكمة أن تتأكد عن أن املينن ميكن أن نسامر يف نشذيه ،بل نكفي أن يرتجح
لينهذ أن املينن قذدر على لك ،وعسألة "ترجيح احملكمة التسامرار املينن يف نشذيه" هي
عسألة عوضوع تقيرهذ حمكمة اإلفالس وال ختضع لرقذبة احملكمة الةليذ يف لك ،ونام تقينر
لك بةذءً على املقرتح الذي نقيعه املينن ،فإ ا تة ن هلذ إعكذنية اتسامرار نشذيه واحملذفظة
عليه ،وتسياد دنونه ،فاحكم ابفااذح اإلجراء ،وإ ا ترجح لينهذ غري لك فاحكم برد الطلب.
املطلب الثاني :الرقابة على شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي
حىت تضمن احملكمة الازام املينن بشروط افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،تة ن -يف
احلكم اليت تصيره بقةول افااذح اإلجراء -أعيةذً نراقب إدار املينن لةشذيه (الفرع األول)،
وحىت نضمن اليائةون تسياد دنةهم حسب املقرتح املةي عن قةل املينن ،نشكلون جلةة عن
بيةهم تسمى بلجةة اليائة ن ،تراقب الةمليذت املذلية اليت نقوم هبذ املينن (الفرع الثذين).
الفرع األول :أمني إعادة التنظيم املايل
عرفت املذد ( )1عن نظذم اإلفالس األع ن على أنه" :عن تةيةه احملكمة أو عقيم
الطلب -حبسب األحوال -ألداء املهمذت والواجةذت املةوية به حبسب نوع اإلجراء،
ونشمل لك أع ن إعذد الاةظيم املذيل " .ومل نضع املةظم السةودي نظذعذً خذصذً ملهةة
األع ن ،إال أنه نص يف نظذم اإلفالس على شروط تةييةه (أوالً) ،واملهذم املةوية به (اثنيذً)،
وعسؤولياه (اثلثذً).
أوالً :تعيني األمني
نصت الفقر ( )1عن املذد ( )50عن نظذم اإلفالس على أنه مبجرد أن حتكم احملكمة
بقةول افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل تُة ن  -بةفس احلكم  -أعيةذً نشرف على إدار نشذط
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املينن ،وعةي تةيي ةهذ لألع ن ال تكون احملكمة علزعة ابلرجوع إىل رأي اليائة ن ،وال خيضع
حكمهذ يف هذا األعر إىل أنة عراجةة ،وهةذلك الةيني عن الشروط الواجب توفرهذ ابألع ن
حىت نام تةييةه وهي:
أ -أن يكون مسجالً يف قائمة أمناء اإلفالس
حىت نام تةي ن األع ن عن قةل احملكمة البي أن نكون عسجالً يف قذئمة أعةذء
اإلفالس ،وهذا عذ أكيته الفقر ( )1عن املذد ( )50عن نظذم اإلفالس ،وعرفت املذد ()1
عن نظذم اإلفالس قذئمة أعةذء اإلفالس على أهنذ :قذئمة تةيهذ جلةة اإلفالس ونقيي فيهذ أعةذء
اإلفالس الذي تاوفر فيهم الشروط اليت حتيدهذ الالئحة.
ب -أن يكون لديه مؤهالت علمية وقدرة مالية
اشرتيت الفقر ( )2عن املذد ( )50عن نظذم اإلفالس على احملكمة أن تراعي عةي
تةييةهذ لألع ن عؤهالته الةلمية وعؤهالت فرنق الةمل عةه ،ومل تة ن الفقر السذبقة عذ نوعية
هذه املؤهالت ،لكن يةيةة عمل األع ن حتام عليه أن نكون هو أو أحي فرنق عمله عؤهالً
أتهيالً حمذتسةيذً أو قذنونيذً على األقل( ،)1فطةيةة عمله تسايعي أن نقوم ابلكثري عن األعمذل
احملذتسةية كجرد أعوال املينن وحصرهذ ،كمذ تسايعي القيذم ابلةيني عن األعمذل القذنونية
) (1نص الةةي (اثنيذً) عن قرار جملس الوزراء رقم ( )622باذرنخ  24/12/1439هـ ،واملاةلق إبصيار
الالئحة الاةفيذنة لةظذم اإلفالس على أن" :نةي عرخصذً وعيرجذً يف قذئمة األعةذء ليى جلةة اإلفالس
ملي عذم هجري عن اترنخ نفذ الةظذم ،كل عن تاوافر فيه الشروط اآلتية:
أ -أن نكون تسةودي اجلةسية.
ب -أن نكون حسن السري والسلوك ،وأال نكون قي حكم عليه يف جرمية خملة ابلشرف أو األعذنة،
أو أدنن عن أي حمكمة أو جلةة أتدنةية ،عذ مل نكن قي رد إليه اعاةذره.
ج -أن نكون حذصالً على الةضونة األتسذتسية يف اهليئة السةودنة للمحذتسة ن القذنوني ن ،أو حمذعيذً
عرخصذً مبزاولة عهةة احملذعذ وحذصالً على أتهيل علمي أو عهين يف جمذل احملذتسةة ،عةامي عن
اهليئة السةودنة للمحذتسة ن القذنوني ن.
د -أن تكون لينه خرب عملية ال تقل عن ( )3تسةوات بةي حصوله على الةضونة األتسذتسية أو
رخصة احملذعذ ".
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كإهنذء الةقود ورفع اليعذوى وغريهذ ،ويف رأنةذ عن املساحسن أن نشرتط املةظم اجامذع
الاأهيل ن القذنوين واحملذتسيب يف األع ن وفرنق عمله عةذً ،فإ ا كذن األع ن قذنونيذً نكون أحي فرنق
عمله حمذتسةذً ،وإ ا كذن األع ن حمذتسةذً نكون أحي فرنقه قذنونيذً حبيث جيامع الاأهيالن عةذً.
ج -أن يكون لديه قدرة مالية
اشرتيت الفقر ( )2عن املذد ( ) 50عن نظذم اإلفالس على احملكمة أن تراعي عةي
تةييةهذ لألع ن قيراته املذلية ،نقرتح على املةظم أن نساةيل عةذر " قيراته املذلية" بةةذر أن
"نقيم كفذلة عذلية" لةيم وجود عالقة ب ن قيراته املذلية وإدار نشذط املينن ،أعذ "الكفذلة
املذلية" فيمكن أن تكون عفيي يف عمل األع ن ،فاةمل كغطذء عذيل نُةوض عةهذ املاضرر عن
املخذلفذت اليت قي نرتكةهذ األع ن أثةذء القيذم بةمله.
د -أال يكون من األشخاص احملظورين
لضمذن الةزاهة واحليذد ،أوجةت املذد ( )52عن نظذم اإلفالس على احملكمة عةي
تةييةهذ لألع ن أن أتخذ بة ن االعاةذر أال نكون عن األشخذص احملظورنن ابلةمل كأع ن،
ونكون كذلك إ ا كذن:
 .1دائن املينن أو زوجه أو صهره أو قرنةه حىت اليرجة الرابةة.
 .2شرنك املينن أو الةذعل لينه أو عراجع حسذابته أو وكيله خالل السةا ن
السذبقا ن الفااذح اإلجراء .فإ ا كذن الشخص له أي صفة عن الصفذت السذبقة فيجب على
احملكمة أن تساثةيه وال تةيةه حىت ولو كذن امسه عيرجذً يف قذئمة األعةذء.
اثنياً :مهام األمني
لألع ن الةيني عن املهذم يف إجراء إعذد الاةظيم املذيل أمههذ:
أ -اإلشراف على نشاط املدين
املهمة الرئيسة لألع ن هي اإلشراف على نشذط املينن عن أجل الاحقق عن عيالة
اإلجراء وتةفيذ اخلطة كمذ جيب مبذ نضمن تسرعة األداء وتوفري احلمذنة الالزعة ملصذحل املاأثرنن
ابإلجراء ،وتقاصر عهماه على اإلشراف على كيفية إدار املينن لةشذيه ،وال تةاقل اإلدار
إىل األع ن ،وهذا عذ أكيته املذد ( )69عن نظذم اإلفالس واليت بيةت أن تةي ن األع ن ال
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نةين اناقذل إدار الةشذط عن املينن إىل األع ن ،وهذه عيز يف هذا اإلجراء على عكس إجراء
الاصفية واليت تةقل فيهذ إدار نشذط املينن إىل األع ن ،فذملينن يف إجراء إعذد الاةظيم املذيل
نسامر يف إدار أعمذله ونشذيه لكن حتت إشراف األع ن ،إال إ ا أتسذء اإلدار وتصرف
تصرفذً نةطوي على إمهذل أو تسوء إدار أو عيم تةذون عع األع ن أو ارتكب أايً عن األفةذل
اجملرعة يف الةظذم فاةاقل إدار الةشذط عن املينن إىل األع ن أو إىل شخص آخر.
ب -اإلعالن عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل
أوجةت املذد ( )56عن نظذم اإلفالس على األع ن أن نةلن بةي أن تصير احملكمة قراراً
ابفااذح اإلجراء على املوقع اإللكرتوين للجةة اإلفالس عن افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل.
ج -دعوة مجيع الدائنني إىل تقدمي مطالباهتم وإعداد قائمة بذلك
كمذ أوكلت املذد ( )56عن نظذم اإلفالس إىل األع ن عهمة دعو مجيع اليائة ن إىل
تقيمي عطذلةذهتم ،خالل عي ال تزني عن (تسة ن) نوعذً عن إعالن افااذح اإلجراء ،وعليه
إعياد قذئمة ابملطذلةذت.
د -جرد أصول التفليسة
فرضت املذد ( )65عن نظذم اإلفالس على األع ن أن نةي قذئمة جرد ألصول
الافليسة تشامل على تفذصيل أصول الافليسة وأي ضمذانت عقرر وبيذن عذ حيوزه املينن عن
هذه األصول وعذ نكون عةهذ حمالً ليعوى عن الغري ،وغري لك عن املةلوعذت ات الصلة.
اثلثاً :مسؤولية األمني
ختالف عسؤولية املينن إ ا مت تةييةه بشكل عفرد عن عسؤولياه إ ا مت تةي ن أكثر عن
أع ن عةه.
أ .مسؤولية األمني الذي يعمل بشكل منفرد
أكيت الفقر ( )2عن املذد ( )58عن نظذم اإلفالس على وجوب أن ميذرس األع ن
عمله أبعذنة وصيق ،وأن نلازم بةذل الةةذنة الواجةة عةي ممذرتسة صالحيذته وعهمذته ،ونصت
الفقر ( )3عن املذد ( )85عن نظذم اإلفالس على أن األع ن ال نةارب عسؤوالً أعذم الغري عن
أي خسذر أو ضرر نرتتب على عوافقاه على أي عمل عن أعمذل املينن يذملذ كذن هذا
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الةمل نيخل عن ضمن صالحيذته وعهمذته وبذل الةةذنة الواجةة لاحقيقه .إال أن الفقر ()1
عن املذد ( )54عن نظذم اإلفالس بيةت أنه ميكن عزل األع ن إ ا وجيت احملكمة تسةةذً
عشروعذً للةزل ،والسةب املشروع ناحقق-يف رأنةذ -عةي خمذلفة أحكذم الفقر ( )2عن املذد
( )58والفقر ( )3عن املذد ( )85عن نظذم اإلفالس ،فإ ا مل نلازم بةذل الةةذنة الواجةة
للقيذم بةمله ،أو عذرتسه خبياع وتيليس وغنب ،فيمكن للمحكمة أن تةزله عن تلقذء نفسهذ
أو بةذء على يلب عن أي ي عصلحة.
ب .مسؤولية األمني يف حال تعدد األمناء
نصت الفقر ( )5عن املذد ( )50عن نظذم اإلفالس على أنه ميكن للمحكمة أن
تة ن أكثر عن أع ن ،ومل حتيد الفقر السذبقة حياً أقصى لةيدهم فرتكت تقينر لك
للمحكمة حسب حجم الةمل املةوط هبم ،ونصت الفقر ( )2عن املذد ( )22عن الالئحة
الاةفيذنة لةظذم اإلفالس على وجوب أن تة ن احملكمة يف حكمهذ بيذانً مبهمة وصالحيذت كل
واحي عةهم ،ابلرغم عن توزنع املهذم والصالحيذت عليهم إال أهنم نسألون ابلاضذعن عن
أعمذهلم و لك ألهنم نةملون جمامة ن وناخذون قراراهتم ابألغلةية الةسيطة.
الفرع الثاين :جلنة الدائنني
عرفت املذد ( ) 1عن نظذم اإلفالس اليائن على أنه "شخص ثةت له دنن يف عة
ّ
املينن" .وقي نكون هةذلك عي دائة ن ثةت هلم دنن يف عة املينن ،يف هذه احلذلة حيق هلم
تشكيل جلةة تسمى بلجةة اليائة ن ،وتةشأ هذه اللجةة بقو الةظذم مبجرد صيور احلكم عن
احملكمة ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،واهليف عن إنشذئهذ هو حتقيق املسذوا ب ن
اليائة ن والوقوف على عصلحاهم املشرتكة ،فكل دائن حيذول أن حيصل على نصيةه كذعالً
غري عةقوص ،حىت ولو كذن لك على حسذب اليائة ن اآلخرنن )1( ،لذلك وضع املةظم
قواعي حتكم عالقة اليائة ن بةضهم بةةض ،تضمن حتقيق املسذوا بيةهم ،لذا ناجسي اهليف
( ) 1تسذعي اخلرابشة ،الاةظيم القذنوين إلعذد هيكلة الشركذت املسذمهة الةذعة ،دراتسة عقذرنة( ،عمذن :دار
الثقذفة للةشر والاوزنع2008 ،م) ،ص. 84 :
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عن أتتسيسهذ يف اليفذع عن عصذحل وحقوق اليائة ن ومحذناهذ )1( .إال أن إنشذء هذه اللجةة
ال نغري شيئذً يف املراكز القذنونية لليائة ن ،فذليائةون الةذدنون نةقون دائة ن عذدن ن ،واليائةون
وو األولونة نةقون عفضل ن على اليائة ن الةذدن ن .ولةيذن آلية عمل اللجةة بشكل عفصل
تسةة ن :كيفية تشكيلهذ (أوالً) ،وعهذعهذ (اثنيذً).
أوالً :قرار تشكيل جلنة الدائنني
بيةت املذد ( )24عن الالئحة الاةفيذنة لةظذم اإلفالس أن جلةة اليائة ن تُشكل بةذءً
على قرار عن احملكمة تاخذه إعذ عن تلقذء نفسهذ ،أو بةذءً على يلب عن األع ن ،أو جمموعة
عن اليائة ن متثل عطذلةذهتم ( )٪50عن إمجذيل قيمة الينون ،ونام تشكيلهذ عن ثالثة أعضذء
على األقل ،ونشرتط يف الةضو الذي نرتشح لةضونة اللجةة عذ نلي:
 .1أن يكون للدائن مطالبة مقبولة يف قائمة املطالبات
ال تشكل جلةة اليائة ن إال عن اليائة ن الذنن لينهم عطذلةذت عقةولة ،وتسوف نة ن
املقصود ابملطذلةة املقةولة عةي دراتسة تةليق املطذلةذت.
 .2جيب أال يكون دينه حمل املطالبة مضموانً بكامله
ال تشكل جلةة اليائة ن إال عن اليائة ن الةذدن ن ،أعذ اليائةون املضمونة دنوهنم فال
نيخلون يف تشكيلة جلةة اليائة ن .ونقيم الةضو يلب الرتشح لألع ن وتصير احملكمة قرارهذ
باشكيل جلةة اليائة ن ،وال نرتتب على عضونة دائن يف جلةة اليائة ن حظر تةذعله عع املينن،
عىت كذن هذا الاةذعل حبسن نية وبقيمة عذدلة.
اثنياً :مهام جلنة الدائنني
بيةت الفقر ( )1املذد ( )26عن الالئحة الاةفيذنة لةظذم اإلفالس عي عهذم للجةة
اليائة ن ،إال أن عهذعهذ تاأصل يف إبياء الرأي عةي إعياد عقرتح إجراء إعذد الاةظيم املذيل،
( ) 1إليذس انصيف ،عوتسوعة الوتسيط يف قذنون الاجذر  ،الصلح الواقي عن اإلفالس ،ج( ،2املوتسوعة
احلينثة للكاذب ،يرابلس – لةةذن2008 ،م) ص 10 :؛ عالء الينن عةي هللا اخلصذونة ،عرجع
تسذبق ،ص.185 :
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أو عةي تةينله ،أو عةي حصول املينن على متونل عضمون ،أو يف حذل إهنذء عقود املينن،
أو الاةليغ عن أي خمذلفة للةظذم أو الالئحة.
املبحث الثاني :آثار افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي
نةاج عن قةول احملكمة افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل عي آاثر قذنونية أمههذ :تةليق
املطذلةذت وإهنذء الةقود (املطلب األول) ،وإعياد عقرتح عن قةل املينن نصوت عليه اليائةون
وتصذدق عليه احملكمة فيسمى يف هذه احلذلة ابخلطة (املطلب الثذين) ،ويف حذل اناهذء املينن
عن تةفيذ اخلطة ،أو اتساحذلة تةفيذهذ ،فاحكم احملكمة إبهنذء اإلجراء (املطلب الثذلث).
املطلب األول :تعليق املطالبات وإنهاء العقود
نةارب تةليق املطذلةذت وإهنذء الةقود عن أهم اآلاثر القذنونية الةذجتة عن افااذح اإلجراء،
لكن هل مجيع املطذلةذت نام تةليقهذ؟ (الفرع األول) ،وهل مجيع الةقود نام إهنذؤهذ؟ (الفرع
الثذين).
الفرع األول :تعليق املطالبات
عرفت املذد ( ) 1عن نظذم اإلفالس تةليق املطذلةذت على أهنذ " :تةليق احلق يف اختذ
ّ
أو اتساكمذل أي إجراء أو تصرف أو دعوى جتذه املينن أو أصوله أو الضذعن لينن املينن،
خالل فرت حميد وفقذً ألحكذم الةظذم ".وقي أكيت الفقر ( )1عن املذد ( )63عن نظذم
اإلفالس على أن املطذلةة ابلينن( )1ال متةع عن قةول افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل فال
نشرتط فيهذ أن تكون اثباة يف عة املينن ،فيمكن أن تكون حذلّة األداء ،أو عساقةلية ،أو
حماملة ،أو عوقوفة على شرط ،على عكس املةذزعة يف الينن اليت متةع عن افااذح اإلجراء كمذ
بيةذ تسذلفذً .وحىت تساة ن عسألة تةليق املطذلةذت بشكل جلي ،البي عن بيذن وقت بيء
الاةليق(أوالً) ،واملطذلةذت املقةولة وغري املقةولة (اثنيذً) ،وقذئمة املطذلةذت (اثلثذً).
)" (1املطذلةة تكون مبذ نةرف به املطلوب ،كمطذلةة ابلينن ،وال تقع إال عع اإلقرار به ،واملةذزعة ال تكون
إال فيمذ نةكر املطلوب ،وال تقع فيمذ نقره اخلصمذن ".أبو هالل احلسن عةي هللا الةسكري ،الفروق
اللغونة( ،دار الكاب الةلمية 1439 ،هـ) ص76 :
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أوالً :وقت بدء تعليق املطالبات
بيةت املذد ( )46عن نظذم اإلفالس أنه مبجرد قيي يلب افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل
أو صيور حكم احملكمة ابفااذح اإلجراء تاوقف مجيع املطذلةذت الفردنة ،فال حيق ألي دائن أن
نقيم أي عطذلةة له يف عة املينن بشكل عةفرد ،فوضةت هذا املذد اترخي ن للاةليق(:)1
أ -اتريخ قيد طلب االفتتاح
إ ا كذن افااذح اإلجراء عةةيذً على يلب عقيم عن املينن أو اليائن أو اجلهة املخاصة،
فيام تةليق املطذلةذت الفردنة عن اترنخ تقيمي الطلب وليس عن اترنخ صيور حكم احملكمة.
ب -اتريخ صدور حكم احملكمة ابفتتاح اإلجراء
إ ا حكمت احملكمة ابفااذح اإلجراء عن تلقذء نفسهذ وبيون يلب عن أحي ،فيةيأ الاةليق
عن اترنخ صيور احلكم ،فقي حتكم احملكمة ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل عن تلقذء نفسهذ،
تطةيقذً لذلك ،أجذزت املذد ( )41عن نظذم اإلفالس للمحكمة -يف حذل إهنذء إجراء الاسونة
الوقذئية -افااذح إجراء اإلفالس املةذتسب والذي قي نكون إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،ففي هذه
احلذلة نكون تةليق املطذلةذت عن اترنخ افااذح احملكمة إجراء إعذد الاةظيم املذيل.
اثنياً :املطالبات املقبولة وغري مقبولة
هةذلك عطذلةذت عقةولة وعطذلةذت غري عقةولة
أ .املطالبات املقبولة
بيةت املذد ( )63عن نظذم اإلفالس الشروط الواجب توفرهذ ابملطالبة املقبولة حىت
تيرج يف املقرتح للاصونت عليهذ عن قةل اليائة ن ،و لك على الةحو اآليت:
 .1أن نكون دنن اليائن قي نشأ قةل صيور حكم احملكمة ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل.
 .2أن نقيم اليائن إىل األع ن عطذلةاه خالل عي ال تزني على (تسة ن) نوعذً عن اترنخ
إعالن األع ن حكم احملكمة ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل.
 .3ميكن لليائن أن ناقيم أبي عطذلةة له حذلة أو آجلة ،أو عوقوفة على شرط أو حماملة.
) (1عةي الرمحن السيي قرعذن ،عرجع تسذبق ،ص346 :
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 .4جيب أن نرفق اليائن مبطذلةاه الواثئق واملةلوعذت املةصوص عليهذ يف الالئحة وبيذانً
بقيمة عطذلةاه يف اترنخ حكم احملكمة ابفااذح اإلجراء ،والينن الذي مل نساحق بةي
وعوعي اتساحقذقه.
 .5جيب على اليائن أن حييد عذ إ ا كذنت عطذلةاه عضمونة ويةيةة الضمذانت املقيعة هلذ.
ب .املطالبات غري املقبولة
اتساةةيت املذد ( )64عن نظذم اإلفالس عن الاصونت على املقرتح كل عطذلةة مل
ناقيم هبذ اليائن خالل املي السذبق كرهذ يف املذد ( ،)63إال إ ا أثةت اليائن للمحكمة
قةل الاصونت:
 .1أنه قيم عطذلةاه ومل تصل إىل األع ن لسةب خذرج عن إرادته.
 .2أن املينن أتسقط عطذلةاه عن القذئمة املقيعة إىل األع ن.
 .3أن األع ن أتسقط عطذلةاه عن القذئمة املقيعة إىل احملكمة.
ج .املطالبات املستثناة من التعليق
اتساثىن نظذم اإلفالس بةض املطذلةذت عن الاةليق ،فسمحت املذد ( )30عن الالئحة
الاةفيذنة لةظذم اإلفالس للدائن الذي جيي ع ن عذله عةي املينن أن نطلب عن احملكمة
اتسرتداده إ ا حتققت الشروط الاذلية:
أ -إ ا مل ناغري عذله بزايد أو نقصذن أو تةينل أو خلط عع آخر مبذ نغري عن يةيةاه.
ب -إ ا مل نقةض اليائن أي جزء عن مثن هذا املذل.
ج -إ ا تقيم اليائن بطلةه خالل (مخسة) أايم عن اترنخ تةليق املطذلةذت.
كمذ مسحت املذد ( )67عن نظذم اإلفالس للغري الذنن ميلكون أصوالً تقع يف حيذز
املينن أو حمجوز لينه املطذلةة ابتسرتدادهذ ،فقي توجي أموال مملوكة للغري -بشرط إثةذت
تسةي امللكية -عةي املينن ونةاقي اليائةون أهنذ مملوكة له فيحق هلم املطذلةة ابتسرتدادهذ ،والةلة
يف لك أن هذه األعوال ليست مملوكة ابألصل للمينن بل مملوكة للغري لكةهذ يف حيذزته.
اثلثاً :قائمة املطالبات
أوجةت املذد ( )68عن نظذم اإلفالس على األع ن أن نُةي قذئمة ابملطذلةذت تاضمن
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عةوان كل دائن وعةلغ عطذلةاه ،وحتيد اليائة ن املضمون ن ،والينون القذبلة للمقذصة ،وتوصية
بشأن كل عطذلةة عقيعة إليه ابلقةول أو الرفض أو الةرض على خةري .وأوجةت املذد ()51
عن نظذم اإلفالس على كل دائن أن حييد قيمة عطذلةاه بيقة ،فإ ا مل نساطع فيقير قيماهذ،
وناحقق األع ن عن تقينر القيمة الفةلية لكل عطذلةة ،وميكن له االتساةذنة خبةري للقيذم بذلك.
الفرع الثاين :إهناء العقود
تطةيقذً لألحكذم الةذعة للةقود ،التسيمذ يف الةقود امللزعة جلذنة ن ،ال ميكن ألي يرف
()1
عن أيراف الةقي االنفراد إبهنذئه أو تةينل أي بةي عن بةوده دون عوافقة الطرف اآلخر،
اتساثةذءً عن لك ،حيق لألع ن عةي افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل إهنذء أو تةينل بةض
الةقود ،وجيب الاةونه إىل أن صيور حكم احملكمة ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل ال نؤدي
حبي اته إىل فسخ الةقود املربعة بشكل صحيح ،ألنه ال نةارب مبثذبة القو القذهر اليت تفضي
إىل اتساحذلة الاةفيذ )2( ،لذلك ليس كل عقي حيق لألع ن إهنذؤه بل البي أن تاوفر شروط
عةيةة لإلهنذء (أوالً) ،فهةذلك عقود عساثةذ عن اإلهنذء (اثنيذً) ،ونرتب اإلهنذء عي آاثر
قذنونية (اثلثذً) ،وميكن االعرتاض على إهنذء الةقود (رابةذً).
أوالً :شروط إهناء األمني للعقود
بيةت الفقر ( )1عن املذد ( )61عن نظذم اإلفالس الشروط اليت جيب على األع ن
عراعذهتذ عةي إهنذء أي عقي عن الةقود اليت أبرعهذ املينن عع الغري ،وهذه الشروط هي:
 .1أن يكون اإلهناء الزماً لتنفيذ املقرتح
حىت نساطيع األع ن إهنذء أي عقي أبرعه املينن عع الغري البي أن نكون إهنذؤه الزعذ
لاةفيذ املقرتح ،أعذ إ ا مل نكن كذلك فال ميكن لألع ن إهنذؤه ،ويف حذل مت لك فيمكن
االعرتاض على اإلهنذء.
( ) 1عةي الرزاق السةهوري ،الوتسيط يف شرح القذنون امليين ،نظرنة االلازام بوجه عذم ،عصذدر االلازام،
ج( ،1دار إحيذء الرتاث الةريب ،بريوت لةةذن1968 ،م) ص623 :
( )2عصطفى كمذل يه ،وائل بةيق ،أصول اإلفالس( ،دار الفكر اجلذعةي ،اإلتسكةيرنة2007 ،م) ص163 :
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 .2أن يكون اإلهناء محاية ملصاحل أغلبية الدائنني
إ ا تة ن لألع ن أن اإلبقذء على عقي عن الةقود نؤدي إىل اإلضرار جبمذعة اليائة ن
فيمكةه إهنذؤه.
 .3أال يلحق اإلهناء ضرراً ابلغاً ابملتعاقد مع املدين ولو نص العقد على خالف ذلك
إ ا كذن إهنذء الةقي ال نلحق ضراراً ابلغذً ابملاةذقي عع املينن فيحق لألع ن إهنذؤه.
اثنياً :العقود والتصرفات املستثناة من اإلهناء
نوجي عقود وتصرفذت ال حيق لألع ن إهنذؤهذ لوجود عذنع عن لك ،وهي:
 .1عقود املنافسات واملشرتايت احلكومية اليت تربمها اجلهات احلكومية مع املدين
عةةت الفقر ( )7عن املذد ( )61عن نظذم اإلفالس األع ن إهنذء هذا الةوع عن
الةقود ،و لك ألهنذ أبرعت يف األصل عن أجل حتقيق عصلحة عذعة ،فإهنذؤهذ نفوت هذه
املصلحة على الةذس.
 .2عقود التمويل اليت تربمها الشركات املصرفية أو شركات التمويل مع املدين
عةةت الفقر ( )8عن املذد ( )61عن نظذم اإلفالس األع ن إهنذء هذه الةقود ،و لك
ألن إهنذءه نؤدي إىل حلول أجل الينن ،وهذا نؤثر تسلةذً على املينن وعلى اليائة ن اآلخرنن.
 .3العقود اليت ال يصدر األمني قراراً إبهنائها
بيةت الفقر ( )5عن املذد ( )61عن نظذم اإلفالس أن الةقود اليت ال نصير األع ن
قراراً إبهنذئهذ ،إعذ لةيم اكامذل شروط اإلهنذء اليت بيةذهذ يف األعلى ،أو ألن إهنذءه ال حيقق
عصلحة أغلةية اليائة ن ،أو ألي تسةب آخر نراه األع ن ،تةقى تسذرنة وجيب على املينن
تةفيذهذ.
 .4الديون القابلة للمقاصة
نص الةةي (ج) عن الفقر ( )1عن املذد ( )68عن نظذم اإلفالس على أن نة ن
األع ن يف قذئمة املطذلةذت الينون القذبلة للمقذصة ،وجذء هذا الةص لكي نةطي لليائن
الذي حتققت شروط املقذصة يف دنةه احلق ابملطذلةة هبذ وإدراجهذ عن ضمن قذئمة املطذلةذت،
وتقع املقذصة إ ا حتققت شرويهذ قةل صيور حكم احملكمة ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل
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ابعاةذرهذ نوعذ عن أنواع الوفذء( ،)1وشروط حتققهذ وفقذً للةظرنة الةذعة لاللازاعذت هي :أن
نكون هةذلك تقذبل ب ن الينة ن ،أن نكون متذثل يف حمل الينة ن ،أن نكون كال الينة ن
خذليذً عن الةزاع وعساحق األداء ،وصالحية الينة ن للمطذلةة هبمذ قضذء( .)2فإ ا حتققت هذه
الشروط جتري املقذصة ب ن الينة ن ،أعذ إ ا مل تاحقق فال جتري املقذصة بيةهمذ ونطذلب اليائن
بينةه كسذئر اليائة ن اآلخرنن ودون أن نكون له أي عيز أو األولونة والاقيم يف اتسايفذء
الينن(.)3
 .5األفعال الضارة واملخالفات
ال تُةلق املطذلةذت الةذجتة عن املخذلفذت واألفةذل الضذر اليت نرتكةهذ املينن وتلحق
ضرراً ابلغري ،ف ال تيخل عن ضمن املطذلةذت اليت نام تةليقهذ حىت ولو ارتكةت بةي صيور
احلكم ابفااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل(.)4
اثلثاً :األثر القانوين إلهناء العقود
أعطت الفقر ( )3عن املذد ( )61عن نظذم اإلفالس احلق للماةذقي عع املينن
املطذلةة ابلاةونض عمذ حلقه عن ضرر جراء اإلهنذء ،ونقيم عطذلةاه إىل األع ن لييرجهذ عن
ضمن املطذلةذت.
رابعاً :االعرتاض على إهناء العقود
عةحت الفقر ( )4عن املذد ( )61عن نظذم اإلفالس احلق لكل شخص تضرر جراء
( )1أمحي عةي الرمحن امللحم  ،عقذصة اإلفالس دراتسة عقذرنة يف الةظرنة والاطةيق ،جذعةة احلقوق
الكوناية ،الةيد األول  ،السةة اخلذعسة والةشرون ،حمرم  – 1422عذرس) ، 2012ص142 :
( ) 2عةي الرزاق السةهوري ،الوتسيط يف شرح القذنون امليين ،نظرنة االلازام ،بوجه عذم ،األوصذف ،احلوالة،
االنقضذء ،ج( ،3دار إحيذء الرتاث الةريب ،بريوت لةةذن1968 ،م) ص 894 :؛ جالل حممي
إبراهيم ،أحكذم االلازام ،ط( ،1عطةةة اإلتسراء2000 ،م) ،ص885 :
( )3عصطفى كمذل يه ،وعلي الةذرودي ،القذنون الاجذري( ،عةشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،
2001م) ،ص 354 :؛ إليذس انصيف ،عرجع تسذبق ،ص207 :
( )4إليذس انصيف ،عرجع تسذبق ،ص207 :
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إهنذء عقيه بسةب افااذح اإلجراء االعرتاض على لك ليى احملكمة اليت حكمت ابفااذحه.
وتقةل احملكمة االعرتاض إ ا ثةت لينهذ أن :إهنذء الةقي كذن غري الزم لاةفيذ اخلطة ،أو أنه ال
حيقق محذنة عصذحل أغلةية اليائة ن ،أو أن إهنذءه نلحق ضرراً ابلغذً ابلطرف املاةذقي.
املطلب الثاني :إعداد مقرتح إلعادة التنظيم املالي
ال تقرر احملكمة افااذح اإلجراء إال إ ا أعي املينن عقرتحذً نة ن عن خالله كيف
تسيينر نشذيه ونسيد دنونه ،يف هذا املطلب تسةة ن الةةذصر املكونة للمقرتح (الفرع األول)،
إجراءات اعامذده وكيفية تةفيذه (الفرع الثذين).
الفرع األول :عناصر مقرتح إعادة التنظيم املايل
ناكون عقرتح إعذد الاةظيم املذيل عن الةةذصر األتسذتسية الاذلية :الشخص املكلف
إبعياد املقرتح (أوالً) ،وعضمون املقرتح (اثنيذً).
أوالً :الشخص املكلف إبعداد مقرتح إعادة التنظيم املايل
نصت املذد ( )75عن نظذم اإلفالس على أن املينن هو الشخص املكلف إبعياد
عقرتح إعذد الاةظيم املذيل ونسذعيه األع ن يف لك ،فمن الةذحية الةملية نام إعياده عن قةل
املينن واألع ن ،ونام إعياده خالل عي حتيدهذ احملكمة يف احلكم الذي تصيره ابفااذح
اإلجراء ،وحيق لألع ن أن ناقيم إىل احملكمة بطلب املوافقة على تضم ن املقرتح بةياً باةينل
أي ضمذن عىت كذن لك ضرورايً لاةفيذ املقرتح ،على أن نُضمن يف الةةي اته عذ نفيي
حصول اليائن املضمون املاأثر على ضمذن عكذفئ لضمذنه األصلي ،ونةي األع ن تقرنرا
ناضمن رأنه يف إعكذنية املوافقة على املقرتح عن اليائة ن وقذبلياه للاةفيذ ،ونودع األع ن نسخة
عن املقرتح ليى احملكمة ،وحتيد احملكمة عوعياً للاصونت عليه ،ولألع ن أن نقرتح على
احملكمة املوعي الذي نراه عةذتسةذً.
اثنياً :مضمون املقرتح
نصت املذد ( )75عن نظذم اإلفالس على وجوب أن حياوي املقرتح على نةذ عن
الوضع املذيل للمينن وأتثريات الوضع االقاصذدي عليه ،وبيةت املذد ( )16عن الالئحة
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الاةفيذنة لةظذم اإلفالس عضمون املقرتح بشكل عفصل ،فأكيت على وجوب أن حياوي
على عةلوعذت عن املينن ونشذيه ،وبيذن وضةه املذيل ،وأتثريات الوضع االقاصذدي عليه،
وحتيني أصوله وتقينر القيمة اإلمجذلية هلذ ،وأي ضمذانت نقيعهذ يرف آخر للينون اليت يف
عاه ،وأي ضمذانت للمقرتح نقيعهذ عالك املينن أو عينروه أو أي شخص آخر ،وحتيني
أصول املينن اليت تكون حمل ضمذن لينن ،وحتيني أصول املينن املساةةي عن املقرتح
وقيماه ،وبيذانت تفصيل ية عن األصول غري اململوكة للمينن املراد إدراجهذ ضمن املقرتح،
وبيذن املطذلةذت واليعذوى اليت أقذعهذ املينن يف اترنخ تقيمي املقرتح إىل احملكمة أو أي
دعذوى نرتجح إقذعاهذ ،وقذئمة الينون اليت يف عة املينن ،وبيذن املطذلةذت واليعذوى املقذعة
ضي املينن ،وتفذصيل أي تسونة عقرتحة ،مبذ يف لك إعذد هيكلة أعمذل املينن أو أنشطاه
أو رأس عذله أو دنونه ،ويرنقة عزاولة املينن لةشذيه خالل عي تسراين اإلجراء ،وبيذانت
تفصيلية عن أي متونل جيني نرني املينن احلصول عليه ،وكيفية الوفذء به ،وبيذانت تفصيلية
عن أي إجراءات إفالس عذبر للحيود قذئمة أو حماملة ،وتصةيف اليائة ن عع عراعذ أي
عةيذر نؤثر يف تصةيفهم.
الفرع الثاين :اعتماد املقرتح وتنفيذه
حىت نةامي املقرتح البي عن الاصونت واملصذدقة عليه (أوالً) ،عن مث ميكن للمينن
تةفيذه (اثنيذً).
أوالً :التصويت والتصديق على املقرتح
حىت نةامي املقرتح جيب الاصونت عليه عن قةل أشخذص حيدهم الةظذم وتصذدق
عليه احملكمة.
 .1التصويت على املقرتح
األشخذص الذنن حيق هلم الاصونت على املقرتح هم:
أ .الدائنون
ليس مجيع دائين املينن حيق هلم الاصونت على املقرتح ،فحىت نساطيع اليائن
الاصونت على املقرتح اشرتيت الفقر ( )1عن املذد ( )76عن نظذم اإلفالس عي شروط
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لذلك وهي:
 .1أن نكون اليائن ممن نرتب املقرتح أثراً يف حقوقه الةظذعية أو الاةذقينة.
 .2جيب أن نكون لليائن عطذلةة عيرجة يف قذئمة املطذلةذت املقةولة اليت اعاميهتذ
احملكمة.
ب .املالك
عن األشخذص الذنن حيق هلم الاصونت على املقرتح املالك ،لكن عذ املقصود ابملالك؟
عرفت املذد ( )1عن نظذم اإلفالس املذلك على أنه" :شخص ميلك حصة أو تسهمذً يف رأس
عذل املينن".
وحىت نساطيع املذلك الاصونت على املقرتح أوجةت الفقر ( )2عن املذد ( )76عن
نظذم اإلفالس أن نكون اليائن ممن نرتب املقرتح أثراً يف حقوقه الةظذعية أو الاةذقينة ،وبيةت
الفقر ( )1عن املذد ( )45عن الالئحة الاةفيذنة لةظذم اإلفالس أن قرار املالك ابملوافقة على
املقرتح نصير أبغلةية ثلثي األتسهم أو احلصص املصوتة ،عذ مل نةص عقي أتتسيس الشركة أو
نظذعهذ األتسذس على غري لك.
 .2التصديق على املقرتح (اخلطة)
باصينق احملكمة على املقرتح نصةح امسه "اخلطة" ،فقي عرفت املذد ( )1عن نظذم
اإلفالس اخلطة على أهنذ" :املقرتح املقةول أو املصيق عليه ،حبسب نوع اإلجراء".
نصت الفقر ( )2عن املذد ( )80عن نظذم اإلفالس على أن الاصينق على املقرتح
نكون عن قةل احملكمة بةذءً على يلب األع ن ،و لك إ ا رأت أن املقرتح عساوف ملةذنري
الةيالة ،ونكون كذلك ،إ ا قةلت مجيع فئذت اليائة ن واملالك ابملقرتح ،أو إ ا قةلت فئة
واحي على األقل عن فئذت اليائة ن ابملقرتح ،وصوت ابملوافقة عليه دائةون متثل عطذلةذهتم
(مخس ن يف املذئة) على األقل عن جمموع قيمة عطذلةذت اليائة ن املصوت ن يف مجيع الفئذت،
ورأت احملكمة أن الاصينق على املقرتح حيقق عصذحل أغلةية اليائة ن.
اثنياً :تنفيذ املقرتح
بيةت املذد ( )84عن نظذم اإلفالس أن عن املهذم الرئيسة واألتسذتسية لألع ن اإلشراف
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على تةفيذ اخلطة ،ونامثل لك إبلزام املينن تقيمي تقرنر يف هنذنة كل (ثالثة) أشهر إىل
األع ن عن تسري تةفيذ اخلطة ،ونراجع األع ن الاقرنر للاحقق عن صحة املةلوعذت الوارد فيه
وإ ا اكاشف أن املةلوعذت اليت أوردهذ املينن غري صحيحة وخمذلفة للواقع ،أو نوجي هةذلك
خمذلفة يف الاةفيذ ،فيمكن أن نطلب عن احملكمة إهنذء اإلجراء .أعذ إ ا نفذ املينن اخلطة كمذ
جيب ،فأعطت املذد ( )86عن نظذم اإلفالس احلق للمينن أن نطلب عن األع ن تقيمي
يلب إىل احملكمة للحكم إبهنذء اإلجراء.
املطلب الثالث :إنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي
هةذلك عي أتسةذب إلهنذء إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،عةهذ عذ هو يةيةي انتج عن
تةفيذ املينن للخطة ،وعةهذ عذ هو اتساثةذئي انتج عن وجود خمذلفة يف تةفيذه ،وقي حيد نظذم
اإلفالس األشخذص الذنن حيق هلم يلب اإلهنذء( ،الفرع األول) ،واآلاثر القذنونية الةذجتة عن
اإلهنذء (الفرع الثذين).
الفرع األول :األشخاص الذين حيق هلم طلب إهناء إجراء إعادة التنظيم املايل
تقضي احملكمة إبهنذء إجراء إعذد الاةظيم املذيل بةذءً على يلب األشخذص اآلتية:
(املينن ،األع ن ،و عصلحة).
أ -املدين
مسحت املذد ( )87عن نظذم اإلفالس للمينن أن ناقيم بطلب إهنذء اإلجراء إ ا تة ن
له أن شروط افااذح اإلجراء مل تةي عةطةقة عليه ،أو إ ا تة ن له أنه ال نساطيع االتسامرار يف
تةفيذ اإلجراء لاةذر تةفيذ اخلطة.
ب -األمني
وكذلك مسحت املذد ( )87عن نظذم اإلفالس لألع ن أن نطلب إهنذء اإلجراء يف حذل
اكامذل تةفيذ اخلطة ،أو يف حذل تةذر تةفيذهذ ،أو إ ا مل نكامل الةصذب املطلوب لاصونت
اليائة ن على املقرتح ،أو تةذر تصوناهم عليه يف املوعي احمليد لذلك .أو إ ا يلب املينن عن
األع ن إهنذء اإلجراء لةيم رغةاه يف االتسامرار يف إدار نشذيه أو اتساكمذل تةفيذ اخلطة.
- 656 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

ج -ذو مصلحة
ال نقاصر يلب إهنذء إجراء إعذد الاةظيم املذيل على املينن واألع ن ،بل مسحت املذد
( )87عن نظذم اإلفالس لكل ي عصلحة أن نطلب اإلهنذء ،و لك إ ا تة ن وجود خمذلفذت عؤثر
خالل اإلجراء ،أو إ ارتكب املينن أحي األفةذل اجملرعة يف الةظذم خالل فرت تسراين اإلجراء.
الفرع الثاين :اآلاثر القانونية الناجتة عن إهناء إجراء إعادة التنظيم املايل
خيالف األثر القذنوين إلهنذء اإلجراء ابخاالف وقت اإلهنذء )1( ،فإ ا كذن اإلهنذء بةي
اتساكمذل املينن تةفيذ اخلطة (أوالً) ،فيةاج عن لك آاثر قذنونية خمالفة فيمذ إ ا كذن اإلهنذء
قةل تةفيذهذ (اثنيذً).
أوالً :اآلاثر القانونية الناجتة عن إهناء اإلجراء بعد استكمال تنفيذ اخلطة
يف حذل اتساكمل املينن تةفيذ اخلطة املافق عليهذ نةاهي إجراء إعذد الاةظيم املذيل
اناهذءً يةيةيذً ،ونةاج عن لك عي آاثر قذنونية أمههذ:
أ -محاية النشاط
إن أهم أثر قذنوين انتج عن إهنذء اإلجراء بسةب اتساكمذل املينن اخلطة هو محذنة
نشذط املينن ،وهذا هو اهليف األتسذس عن افااذح اإلجراء ،فةهذا اإلهنذء الطةيةي حيافظ
املينن بةشذيه وال نام تصفياه.
ب -سداد الديون
ابناهذء اإلجراء بسةب اتساكمذل املينن اخلطة ،نكون املينن قي تسيد عذ يف عاه عن
دنون ليائةيه ،فال ميكن أن نساكمل تةفيذ اخلطة إال إ ا تسيد املينن عذ عليه عن دنون ليائةيه.
اثنياً :اآلاثر القانونية الناجتة عن إهناء اإلجراء قبل استكمال تنفيذ اخلطة
قي تةهي احملكمة إجراء إعذد الاةظيم املذيل بسةب آخر غري اتساكمذل املينن تةفيذ
اخلطة ونةاج عن لك عي آاثر قذنونية أمههذ:
) (1عةي الرمحن السيي قرعذن ،عرجع تسذبق ،ص376 :
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أ -افتتاح إجراء التصفية أو التصفية اإلدارية
عن أهم اآلاثر القذنونية الةذجتة عن إهنذء إجراء إعذد الاةظيم املذيل حكم احملكمة
ابفااذح إجراء الاصفية أو الاصفية اإلدارنة ،فقي نصت املذد ( )90عن نظذم اإلفالس على
أن احملكمة حتكم -عن تلقذء نفسهذ أو بةذء على يلب عن ي عصلحة -ابفااذح إجراء
الاصفية أو إجراء الاصفية اإلدارنة إ ا حتققت الشروط اآلتية:
أ -أن نكون املينن عاةثراً أو عفلسذً.
ب -اتسايفذء شروط افااذح إجراء الاصفية أو إجراء الاصفية اإلدارنة املراد افااذحه.
ج -أن نكون إهنذء إجراء إعذد الاةظيم املذيل عةةيذً على الفقر (ج) أو الفقر (د) أو
()1
الفقر (هـ) أو الفقر (و) أو الفقر (ز) عن املذد ( )87عن الةظذم.

) (1تةص املذد ( )87عن نظذم اإلفالس على أن:
"تقضي احملكمة إبهنذء إجراء إعذد الاةظيم املذيل يف أي عن احلذالت اآلتية:
أ -إ ا تقيم املينن بطلب إهنذء اإلجراء ألن شروط افااذح اإلجراء مل تةي عةطةقة عليه ،على أن نرفق
بطلةه تقرنراً عن األع ن نؤني لك.
ب -إ ا تقيم األع ن بطلب إهنذء اإلجراء الكامذل تةفيذ اخلطة واناهذء عهمذته.
ج -إ ا تقيم األع ن بطلب إهنذء اإلجراء لةيم حتقق الةصذب املطلوب لاصونت اليائة ن على
املقرتح أو تةذر تصوناهم عليه يف املوعي احمليد لذلك ،و لك دون اإلخالل حبكم الفقر ( )5عن
املذد (الاذتسةة والسةة ن) عن الةظذم.
د -إ ا رفضت احملكمة الاصينق على املقرتح.
هـ -إ ا تقيم األع ن أو اليائن بطلب إهنذء اإلجراء لاةذر تةفيذ اخلطة.
و -إ ا تقيم األع ن بطلب عوقع عن املينن إبهنذء اإلجراء لةيم رغةة املينن يف االتسامرار يف إدار
نشذيه أو اتساكمذل تةفيذ اخلطة ،و لك دون إخالل أبحكذم املذد (الاذتسةة والسا ن) عن الةظذم.
ز -إ ا تقيم و عصلحة بطلب إهنذء اإلجراء لوجود خمذلفذت عؤثر خالل اإلجراء أو الرتكذب
املينن أحي األفةذل اجملرعة يف الةظذم خالل فرت تسراين اإلجراء ،و لك دون إخالل أبحكذم
املذد (الاذتسةة والسا ن) عن الةظذم".
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ب -إلزام الضامن ابلتزاماته
بيةت الفقر ( )1عن املذد ( )88عن نظذم اإلفالس أن عن ناذئج إهنذء إجراء إعذد
الاةظيم املذيل قةل اتساكمذل املينن تةفيذ اخلطة أن الضذعة ن لاةفيذهذ نسامرون ابلازاعذهتم
ابلرغم عن إهنذء اإلجراء.
ج -احتفاظ الدائنني مبا حصلوا عليه
عن اآلاثر القذنونية الةذجتة عن إهنذء إجراء إعذد الاةظيم املذيل قةل اتساكمذل تةفيذ
اخلطة ،أنه ال جيب على اليائة ن إعذد عذ حصلوا عليه عن املينن كوفذء لينوهنم ،فةصت
الفقر ( )2عن املذد ( )88عن نظذم اإلفالس على أن حيافظ كل دائن مبذ حصل عليه عن
املينن قةل إهنذء اإلجراء ،فذليائن الذي اتسرتد دنةه ابلكذعل أو جزءاً عةه قةل صيور احلكم
إبهنذء اإلجراء ال نرده.
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اخلامتة
ب ن الةحث األحكذم املاةلقة إبجراء إعذد الاةظيم املذيل ،وخلص إىل عي نتائج

أمهها:
 .1أن املةظم مل نقصر إجراء إعذد الاةظيم املذيل على األشخذص االعاةذرن ن فقط ،بل
مشل األشخذص الطةيةي ن.
 .2أن املةظم أخضع إلجراء إعذد الاةظيم املذيل املينن املاةثر والذي نةذين عن اضطراابت
عذلية وكذلك املينن املفلس.
 .3أن عن شروط افااذح إجراء إعذد الاةظيم املذيل أن نكون الينن الازاعذً عذليذً اثباذً يف الذعة
غري عاةذزع فيه وعساحق األداء ،أعذ املطذلةة ابلينن فال نشرتط فيهذ كذلك فيمكن أن
تكون عاةذزعذً فيهذ وغري عساحق األداء.
 .4أن اآلاثر القذنونية الةذجتة عن افااذح اإلجراء تامثل يف تةليق املطذلةذت وإهنذء الةقود
وإعياد عقرتح عن قةل املينن نةفذه عن خالل خطة نوافق عليهذ اليائةون وتصذدق
عليهذ احملكمة ونشرف على تطةيقهذ األع ن ،وبيةذ أن املةظم اشرتط عي شروط لاة ن
األع ن عن بيةهذ عراعذ عؤهالته الةلمية وقيراته املذلية.
 .5أن إجراء إ عذد الاةظيم املذيل قي نةاهي باةفيذ اخلطة ونةاج عن لك أن املينن نكون
قي حفظ نشذيه عن الاصفية ،وقي نةاهي قةل تةفيذ اخلطة ونةاج عن لك أن املينن
خيسر نشذيه فاحكم احملكمة باصفياه.
أتسيساً على ما سبق ،نوصي مبا يلي:
 .1أنعل عن املةظم أن نقاصر إجراء إعذد الاةظيم املذيل على األشخذص االعاةذرن ن دون
األشخذص الطةيةي ن ،فيخصص الفصل الرابع عن نظذم اإلفالس واملةةون بـِ "إجراء
إعذد الاةظيم املذيل" لألشخذص االعاةذرن ن ،وخيصص الفصل السذبع املاةلق "إبجراء
إعذد الاةظيم املذيل لصغذر املينة ن" لألشخذص الطةيةي ن ألنه خييعهم أكثر عن
إجراء إعذد الاةظيم املذيل ،كمذ أن ختصيص الفصل الرابع لألشخذص االعاةذرن ن
ناوافق عع يةيةة نشذيهم على اعاةذر أن اهليف عن هذا اإلجراء هو احلفذظ على
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املةشأ ونشذيهذ وعيم تصفياهذ.
 .2يذملذ أن اهليف عن إجراء إعذد الاةظيم املذيل هو إنقذ نشذط املينن ،فال ناصور
إنقذ نشذط عينن عفلس اتساغرقت دنونه مجيع أصوله ،لذا أنعل عن املةظم أن نقاصر
إجراء إعذد الاةظيم املذيل على املينن املاةثر أو املرجح أن نةذين عن اضطراابت عذلية
فقط دون املينن املفلس ألن هذا اإلجراء ال خييعه ،فيشرتط الفااذح إجراء إعذد
الاةظيم املذيل أال نكون املينن عفلسذً.
 .3أنعل عن املةظم أن نيرج يف نص املذد األوىل عن نظذم اإلفالس تةرنف املةذزعة
واملطذلةة يف الينن ،حىت ال حيصل خلط بيةهمذ.
 .4نصت الفقر ( )2عن املذد ( ) 50عن نظذم اإلفالس على أن تراعي احملكمة عةي
تةييةهذ لألع ن عؤهالته الةلمية وعؤهالت فرنق الةمل عةه ،لكن مل تة ن عذ نوعية هذه
املؤهالت ،ومبذ أن يةيةة عمل األع ن حتام عليه أن نكون هو أو أحي فرنق عمله
عؤهالً أتهيالً حمذتسةيذً وقذنونيذً ،لذلك أنعل عن املةظم أن نشرتط صراحةً على اجامذع
الاأهيل القذنوين واحملذتسيب يف األع ن وفرنق عمله ،فإ ا كذن األع ن قذنونيذً نكون أحي
فرنق عمله حمذتسةذً ،وإ ا كذن األع ن حمذتسةذً نكون أحي فرنق عمله قذنونيذً حبيث جيامع
الاأهيل ن عةذً.
 .5نصت الفقر ( )2عن املذد ( )50عن نظذم اإلفالس على أن تراعي احملكمة عةي
تةييةهذ لألع ن قيراته املذلية ،أنعل عن املةظم أن نساةيل عةذر " قيراته املذلية" بـِ
"خرباته املذلية" ،لةيم وجود عالقة ب ن قيراته املذلية وإدار نشذط املينن ،أعذ خرباته
املذلية فيمكن أن تكون عفيي يف إدار نشذط املينن ،كأن نكون حمذتسةذً.
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