
العودة للصفحة الرئيسية

٩١٥الباب األول : التعاريف
٩١٥الباب الثاين : أحكام عامة

٩١٥الفصل األول : نطاق التطبيق
٩٢٢الفصل الثاين : افتتاح اإلجراءات

٩٢٢الفرع األول : تقديم الطلبات
٩٢٦الفرع الثاين : البت يف الطلبات

٩٢٨الفصل الثالث : تعيني األمني واملراقب واملفتش
٩٣٢الفصل الرابع : اإلخطارات

٩٣٣الباب الثالث : التسوية الوقائية
٩٣٣الفصل األول : طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

٩٣٤الفصل الثاين : أثر صدور قرار إفتتاح إجراءات التسوية الوقائية
الفصل الثالث : املوافقة عيل مقرتح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه

٩٣٧الفرع األول : املوافقة عيل مقرتح التسوية الوقائية
٩٤٠الفرع الثاين : التصديق عيل مقرتح التسوية الوقائية

٩٤٢الفرع الثالث : تنفيذ مقرتح التسوية الوقائية
٩٤٢الفصل الرابع : إهناء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها

الباب الرابع : إعادة اهليكلة
٩٤٤الفصل األول : طلب افتتاح إجراءات إعادة اهليكلة

٩٤٦الفصل الثاين : آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة اهليكلة
٩٤٦الفرع األول : إدارة أموال وأعامل املدين

٩٤٨الفرع الثاين : إعادة قائمة الديون
٩٥٠الفصل الثالث : مبارشة إجراءات إعادة اهليكلة

٩٥٠الفرع األول : إعداد خطة إعادة اهليكلة
٩٥٤الفرع الثاين : املوافقة عيل خطة إعادة اهليكلة والتصديق عليها

٩٥٤الباب اخلامس : شهر اإلفالس
٩٥٤الفصل األول: أحكام عامة

٩٥٥الفصل الثاين : آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر اإلفالس
٩٥٦الفرع األول :جرد أموال املدين

٩٥٦الفرع الثاين : إدارة أموال املدين وأعامله
٩٥٨الفرع الثالث : العقود

٩٦٢الفصل الثالث : شهر اإلفالس
٩٦٣الفصل الرابع: التصفية والتوزيع

الفرع األول: خطة التصفية والتوزيع
٩٦٤الفرع الثاين: التصويت عى خطة التصفية والتوزيع

٩٦٥الفرع الثالث: اعتامد خطة التصفية والتوزيع
٩٦٦الفرع الرابع: ترتيب الديون

٩٦٧الفرع اخلامس: تنفيذ خطة التصفية والوزيع
الفصل اخلامس: إقفال التفليسة وانتهائها

٩٦٩الفرع األول: إقفال التفليسة لعدم كفاية األموال
٩٦٩الفرع الثاين: انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنني

٩٦٩الفرع الثالث: الصلح، إبرام الصلح وأثاره
٩٧٤الباب السادس : األحكام املشرتكة

٩٧٤الفصل األول: آثار صدور قرار بافتتاح اإلجراءات
٩٧٤الفرع األول: الدائنون املرهتنون والدائنون أصحاب احلقوق املمتازة

٩٧٦الفرع الثاين: امللتزمون بدين واحد
٩٧٧الفرع الثالث: الرتكة

٩٧٧الفرع الرابع: الوفاء بالديون
٩٧٧الفرع اخلامس: املقاصة

٩٧٨الفرع السادس: توزيع األرباح وترف املدراء ىف أسهمهم
٩٧٨الفرع السابع: التسوية والتقاص لألوراق املالية

٩٨١الفرع الثامن: االسرتداد
٩٨١الفصل الثاين: الرشكات

٩٨٣الفصل الثالث: مديونيات املرشوعات الصغرية واملتوسطة
الباب السابع : التظلامت و االستئناف

٩٨٤الفصل األول: التظلامت
٩٨٥الفصل الثاين: االستئناف

٩٨٦الباب الثامن : اجلرائم والعقوبات ورد اإلعتبار
٩٨٦الفصل األول: اجلرائم والعقوبات

٩٩١الفصل الثاين: رد اعتبار املفلس

القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠
بشأن قانون االفالس



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١ إصدار
يعمــل بأحــكام القانــون املرافــق يف شــأن اإلفــالس ، وتــري أحــكام قوانــني اإلجراءات 
واملحاكــامت اجلزائيــة، واملرافعــات املدنيــة والتجاريــة ، واإلثبــات يف املــواد املدنيــة 
والتجاريــة ، واإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة ، فيــام مل يــرد بشــأنه نــص يف القانــون 

املرافــق .
  املادة ٢ إصدار

حتيــل املحكمــة املختصــة بشــهر اإلفــالس وفقــًا للــامدة )٥٦٣(مــن قانــون التجــارة مــن 
تلقــاء نفســها مــا يوجــد لدهيــا مــن إجــراءات اإلفــالس واملنازعــات والتظلــامت ، وكافــة 
الدعــاوي الناشــئة عــن اإلفــالس إيل إدارة اإلفــالس باحلالــة التــي تكــون عليهــا بــدون 
رســوم، وتعتــرب صحــف تلــك الدعــاوي طلبــات افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس وفقًا 
للقانــون املرافــق وختضــع ألحكامــه ، كــام ختضــع إجــراءات اإلفــالس التــي مل تكتمل قبل 

العمــل هبــذا القانــون لإلجــراءات الــواردة بأحــكام القانــون املرافــق . 
رقــم )٢(لســنة  بالقانــون  املرســوم  للــامدة )١٥(مــن  وفقــًا  املنشــأة  الدائــرة  وحتيــل 
٢٠٠٩املشــار إليــه مــن تلقــاء نفســها الطلبات املنظــورة أمامهــا إيل دائرة اإلفــالس باحلالة 
التــي تكــون عليهــا بــدون الرســوم، وتعتــرب طلبــات إعــادة اهليكلــة وفقــًا للقانــون املرافــق 

وختضــع ألحكامــه . 
ــوم  ــكام املرس ــق أح ــادرة وف ــة الص ــة اهليكل ــق خط ــادرة بتصدي ــكام الص ــتمر األح وتس

ــا . ــة ألثره ــة ومنتج ــم ٢/٢٠٠٩ قائم ــون رق بقان

املادة ٣ إصدار
ال تــري أحــكام املــادة الســابقة عــيل الدعــاوي والطعــون املحكــوم فيهــا ، أواملؤجلــة 
ــا  ــادرة فيه ــكام الص ــي األح ــون ، وتبق ــذا القان ــل هب ــخ العم ــل تاري ــم قب ــق باحلك للنط
خاضعــة للقواعــد املنظمــة لطــرق الطعــن الســارية يف تاريــخ صدورهــا . وتســتمر حمكمة 
التمييــز واإلســتئناف يف نظــر الطعــون املرفوعــة أمامهــام ، قبل تاريــخ العمل هبــذا القانون 

، حتــي متــام الفصــل فيهــا . 
وتعتــرب أيــة إجــراءات تــم اختاذهــا وفقــًا حلكــم املــادة )٥٦٥( مــن قانــون التجــارة بمثابــة 
ــوز  ــق ، جي ــون املراف ــكام القان ــًا ألح ــالس وفق ــايض اإلف ــن ق ــذة م ــة متخ ــري حتفظي تداب

لقــايض اإلفــالس تعديلهــا أو إلغائهــا .
 

 املادة ٤ إصدار
يصــدر وزيــر التجــارة والصناعــة الالئحــة التنفيذيــة والقــرارات الالزمــة لتطبيــق أحــكام 
القانــون املرافــق ، خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا القانــون يف اجلريــدة الرســمية 

.

القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠
بشأن قانون اإلفالس  



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٥ إصدار
يلغــي املرســوم بقانــون رقــم )٢(لســنة ٢٠٠٩املشــار إليــه ، وتلغــي املــواد مــن )٥٥٥إيل 
٨٠٠(مــن املرســوم بقانــون رقــم )٦٨(لســنة ١٩٨٠ املشــار إليــه ، وتلغــي املــواد )٢٩٢، 
الفقــرة األويل والثانيــة والرابعــة من املادة ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ ، ٢٩٦(من املرســوم بقانون 

رقم )٣٨(لســنة ١٩٨٠املشــارإليه . 
كام يلغي كل نص خيالف أحكام القانون املرافق .

املادة ٦ إصدار
عــيل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــرش 
يف اجلريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــرش الالئحــة التنفيذيــة 

يف اجلريــدة الرســمية . 

املادة ١
يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ، يقصــد بالكلــامت والعبــارات التاليــة املعنــي املوضــح 

قريــن كل منهــا : 
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . 

الوزير : وزارة التجارة والصناعة .
اهليئة : هيئة أسواق املال . 

البنك املركزي : بنك الكويت املركزي . 
الوحدة : وحدة التأمني 

اجلهــة الرقابيــة : البنــك املركــزي أو اهليئــة أو الــوزارة أو الوحــدة ، كل يف حــدود اجلهــات 
اخلاضعــة لرقابته . 

ــوية  ــرتح التس ــيل مق ــه ع ــن ودائني ــاق املدي ــدف إيل اتف ــراءات هت ــة : إج ــوية الوقائي التس
ــون .  ــذا القان ــكام ه ــُا ألح ــة وفق الوقائي

إعــادة اهليكلــة : إجــراءات هتــدف إيل اتفــاق املديــن ودائنيــة عــيل خطــة إعــادة اهليكلــة ، 
بمســاعدة أمــني إعــادة اهليكلــة وإرشاف قــايض اإلفــالس وفقــًا ألحــكام القانــون . 

ــة مــن  ــه تســوية مجاعي ــن جتــاه دائني ــون املدي اإلفــالس : إجــراءات هتــدف إيل تســوية دي
خــالل تصفيــة أموالــه وأعاملــه وتوزيــع ناتــج التصفيــة عــيل دائنيــه ، وذلــك كلــه وفقــاص 

ألحــكام هــذا القانــون . 
الصلح : هو الصلح عيل املديونية بعد صدور حكم هنائي بشهر إفالس املدين . 

الطلــب : الطلــب املقــدم مــن ذوي الشــأن بافتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 
اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس - بحســب األحــوال - وفقــًا للقانــون . 

األمــني : شــخص مرخــص لــه مــن اهليئــة أو مســجل لدهيــا يف ســجل مراقبــي احلســابات 
يتــويل املهــام املبينــة هبــذا القانــون . 

املراقــب : شــخص مرخــص لــه القيــام بأعــامل األمــني ويتــويل متابعــة تنفيــذ إجــراءات 
التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة وشــهر اإلفــالس مــن خــالل مــا يتلقــاه مــن املديــن أو 

األمــني والدائنــني مــن معلومــات . 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١٦       -العودة لفهرس القانون

املفتــش : شــخص مرخــص لــه القيــام بأعــامل األمــني ويقــوم بالتفتيــش يف مجيــع أعــامل 
املديــن وســجالته أو التفتيــش يف عمليــات أو وقائــع حمــددة وتقديــم تقريــر عنهــا . 

أمــوال املديــن : األمــوال املنقولــة وغــري املنقولــة اململوكــة للمديــن، ومجيع احلقــوق املالية 
املســتحقة عــيل الغــري ســواء أكانــت حالــة أو مؤجلــة ، واحلقــوق التــي تــرد عــيل أي منها ، 
وغــري ذلــك ممــا قــد يكــون لــه قيمــة ماليــة حاليــة أو مســتقبلية ، وال تشــمل أمــوال املديــن 

األمــوال التــي ال جيــوز احلجــز عليهــا وفقــًا للقانــون . 
أعامل املدين : األنشطة التجارية التي يزاوهلا املدين . 

ــة لإلســتمرارية إذا قــدم  ــن قابل ــن لإلســتمرارية : تكــون أعــامل املدي ــة أعــامل املدي قابلي
املديــن تقريــرًا فنيــًا صــادرًا مــن أحــد األشــخاص الذيــن جيــوز هلــم القيــام بمهــام األمنــاء 

وفقــًا هلــذا القانــون يتضمــن مــا يفيــد بأنــه يرجــح اآليت : 
-١ أن املديــن ســيتمكن مــن اإلســتمرار يف ســداد ديونــه التي ســتخضع للتســوية الوقائية 

أو إعــادة اهليكلــة يف الســياق العــادي ملامرســة أعامله . 
-٢ أنــه ســيرتتب عــيل املوافقــة عــيل مقــرتح التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة أن تعــود 

أعــامل املديــن إيل الربحيــة . 
ديــون املديــن : الديــون املســتحقة عــيل املدين عنــد تاريخ صدور قــرار افتتــاح اإلجراءات 
وفــق أحــكام هــذا القانــون ، أو تلــك الناشــئة عــن التــزام ترتــب يف ذمتــه قبــل صــدور 

القــرار املشــار إليــه . 
التوقــف عــن الدفــع : عــدم الوفــاء بــأي ديــن حــال األداء بعــد مــي أســبوع عــيل إنــذاره 
، حتــي لــو كانــت أمــوال املديــن تكفــي لســداد ديونــه ، وحتــي لــو كان الديــن الــذي مل 

يســدد مضمــون بضامنــات تكفــي لســداده . 
العجز يف املركز املايل : أال تكفي أموال املدين لسداد ديونه . 

التدابــري التحفظيــة : اإلجــراءات التــي تتخذهــا حمكمــة أو قــايض اإلفالس وفقــًا ألحكام 
ــة دون  ــة واحليلول ــوال التفليس ــن أو أم ــوال املدي ــظ وإدارة أم ــدف حف ــون هب ــذا القان ه
إخفائهــا ، بــام يف ذلــك وضــع األختــام عــيل مقــر أعــامل املديــن أو تعيــني أمــني مؤقــت 
إلدارة أموالــه ، أو وضــع قيــود عــيل املديــن أو أي طــرف ذو عالقــة باملديــن يف التــرف 
يف أموالــه ، أو منعــه وأي مــن أعضــاء جملــس إدارتــه أو مدرائــه أو أعضــاء جملــس إدارة 
أو مــدراء أي رشكــة ذو عالقــة باملديــن ، مــن الســفر خــالل فــرتة معينــة أو حتــي حتقــق 

أمــر معــني . 
وقــف املطالبــات : وقــف أي دعــوي أو إجــراء تنفيــذي يكــون مقــام ضــد املديــن متــي 
كان متعلقــًا بأموالــه أو ديونــه ويشــمل اســتعامالت الدائنــون املرهتنــون ملــا يكــون مقــررًا 
ــربي ،  ــذ اجل ــراءات التنفي ــاع إج ــه دون اتب ــون أو بيع ــئ املره ــك الش ــق متل ــن ح ــم م هل
كــام يشــمل أيــة طلبــات أخــري تكــون مقدمــة الفتتــاح اإلجــراءات وفقــًا هلــذا القانــون 
، باســتثناء الدعــاوي العامليــة ودعــاوي األحــوال الشــخصية مــا عــدا دعــاوي الرتكــة . 
ســيرتتب عــيل املوافقــة عــيل مقــرتح التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة أن تعــود أعــامل 

ــة .  املديــن إيل الربحي
املطلــع : هــو الشــخص املطلــع عــيل املعلومــات غــري املعلــن عنهــا واملرتبطة بأعــامل املدين 
أو بأموالــه أو بشــخصه أو بمركــزه املــايل أو بإدارتــه وهلــا تأثــري عــيل أصولــه أو خصومــه 
أو وضعــه املــايل أو عــيل املســار العــام ألعاملــه أو بقدرتــه عــيل الوفــاء بالتزاماتــه ، ويعتــرب 
أعضــاء جملــس اإلدارة واجلهــاز اإلداري لــدي املديــن ورشكاتــه التابعــة ولــدي الرشكــة 
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األم مــن االشــخاص املطلعــني . 
اإلخطــار : التبليــغ بواقعــة أو مســتند أو بيــان أي أمــر آخــر وفقــًا هلــذا القانــون وذلــك عن 
ــة وســيلة أخــرى توافــق  ــد العــادي أو املســجل أو أي ــد االلكــرتوين أو الربي ــق الربي طري

عليهــا إدارة اإلفــالس أو قــايض اإلفــالس أو حمكمــة االســتئناف أو األمــني .
النرش : يف اجلريدة الرسمية . 

اإلعــالن : يف جريدتــني يوميــني حمليتني، تصدر أحدمهــا باللغة اإلنجليزيــة، أو أي طريقة 
أخــرى حيددها قايض اإلفــالس أو إدارة اإلفالس.

القيــد: التأشــري يف الســجل التجــاري أو املهنــي، أو أي ســجالت أخــرى تكــون خمصصــة 
لقيــد التجــار أو أصحــاب املهــن أو الــرشكات أو أنظمــة االســتثامر اجلامعــي .

جلنة اإلفالس : اللجنة املشكلة بقرار من الوزير لتقوم باملهام املبينة بالقانون .
الديــون اخلاضعــة إلرشاف جلنــة اإلفــالس: هــي ديــون الــرشكات املدرجــة يف البورصــة 
وأنظمــة االســتثامر اجلامعــي والــرشكات اخلاضعــة لرقابــة اهليئــة والوحــدات اخلاضعــة 
لرقابــة البنــك املركــزي ورشكات التأمــني والــرشكات اململوكــة للدولــة بالكامــل، وأي 

ديــون أخــرى يكلــف قاضــی اإلفــالس اللجنــة بــاإلرشاف عليهــا .
تصنيف الدائني : تصنيف فئات الدائنني وفقًا لتشابه حقوقهم جتاه املدين، ومنهم :

١- الدائنون أصحاب الديون العادية.
٢- الدائنــون أصحــاب الديــون املضمونــة برهــن أو امتيــاز خــاص عــى منقــول أو عقــار 

أو امتيــاز عــام عــى أمــوال املديــن.
٣- الدائنون من أصحاب الديون املساندة.

٤- الدائنون أصحاب الصكوك والسندات املستديمة .
وذلــك لعــرض مناقشــة مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة أو ألي غــرض 

آخــر منصــوص عليــه يف هــذا القانــون.
األغلبيــة املطلوبــة : األغلبيــة املطلوبــة العتبــار املســألة املعروضــة عــى اجتــامع الداائنــني 

قــد متــت املوافقــة عليهــا، وتتحقــق يف حالــة توافــر الــرشوط التاليــة:
ــف  ــى نص ــد ع ــا يزي ــى م ــن ع ــن احلائزي ــني املتأثري ــر أو الدائن ــن املتأث ــور الدائ ١- حض

ــت. ــه التصوي ــيتم في ــذي س ــامع ال ــل االجت ــى األق ــرة ع ــون املتأث الدي
٢- موافقة الدائن أو الدائنني احلائزين عى ثلثي الديون املمثلة يف االجتامع.

٣- موافقــة األغلبيــة العدديــة للدائنــني املتأثريــن بعــد اســتبعاد األطــراف ذوي العالقــة 
مــن التصويــت يف االجتــامع.

دائــن متأثــر : كل دائــن تتأثــر حقوقــه بنتيجــة التصويــت عــى املســألة املطروحة للمناقشــة 
والتصويــت باجتــامع الدائنــني، والتــي ســتؤدي نتيجــة التصويــت إىل عــدم حصولــه عــى 

حقوقــه وفقــًا التفاقــه مــع املديــن .
أصحــاب الديــون املســاندة : فئــة الدائنــني التــي تــيل الدائــن العــادي يف املرتبــة وتتقــدم 
عــى محلــة الســندات و الصكــوك املســتديمة، التــي تدخــل ضمــن الرشحيــة األوىل لــرأس 

مــال املديــن، كــام تتقــدم عــى محلــة األســهم العاديــة.
محلــة الســندات والصكــوك املســتديمة : فئــة الدائنــني التي تيل أصحــاب الديون املســاندة 

يف مرتبــة الدائنــني وتتقــدم عى محلــة األســهم العادية.
طرف ذو العالقة : أ- إذا كان املدين شخصًا طبيعيًا :

١. زوج املديــن، أو القريــب أو الصهــر حتــى الدرجــة الرابعــة، أو الرشيــك مــع املديــن 
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يف رشكــة حماصــة أو إحــدى رشكات األشــخاص، أو املوظــف أو املحاســب أو الوكيــل.
٢. الشخص االعتباري الذي يسيطر عليه املدين بشكل مبارش أو غري مبارش.

٣. الشخص الذي يدير املدين نشاطه بموجب عقد.
٤. الشخص الذي يدير نشاط املدين بموجب عقد . 

ب- إذا كانت املدين شخصًا اعتباريًا:
١. الشخص الذي يملك السيطرة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش عى املدين.

٢. الرشكة التابعة للمدين.
٣. الرشكة العضو يف نفس املجموعة التي يكون املدين تابعًا هلا.
٤. العضو يف جملس إدارة املدين أو العضو يف اإلدارة التنفيذية.

٥. رشكــة حتــت الســيطرة أو الســيطرة املشــرتكة أو التأثــري اهلــام لألشــخاص املشــار إليهم 
يف البنــد )٤( مــن هــذا التعريــف بــام يملكونــه مــن قــوة تصويــت هامــة بشــكل مبــارش أو 

ــارش. غري مب
ويؤخــذ يف االعتبــار عنــد حتديــد الطــرف ذو العالقــة مــا ورد يف معايــري املحاســبة الدوليــة 

يف هــذا اخلصــوص .
التأثــري اهلــام: يتحقــق عنــد متلــك رشكــة بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش - نســبة تصــل إىل 
٢٠% أو أكثــر يف رشكــة أخــرى مــا مل تثبــت عــدم وجــود أي تأثــري عليهــا، ويمكــن إثبــات 

مثــل هــذا التأثــري بإحــدى الطــرق التاليــة: 
أ.التمثيل يف جملس إدارة الرشكة.

ب. املشــاركة يف عمليــات وضــع األنظمــة، بام يف ذلــك القرارات املتعلقــة بتوزيع األرباح 
أو أيــة توزيعــات أخرى .

ج. أية معامالت هامة بني الرشكتني.
د. تبادل بني املوظفني اإلدارين.

ه. توفري املعلومات التقنية األساسية .
ــرتايض  ــاس اف ــى أس ــه ع ــره أو بيع ــم تقدي ــادي يت ــرشوع اقتص ــزاول: م ــم وي ــاط قائ نش
اســتمراريته يف مزاولــة نشــاطه، ومــا يشــتمل عليــه من عنــارص مادية ومعنوية مثل االســم 
التجــاري والرتاخيــص الصناعيــة أو التجاريــة أو غريهــا مــن الرتاخيــص أو العقــارات 
أو املنقــوالت أو األدوات أو املعــدات أو عقــود االنتفــاع أو اإلجيــار والســمعة التجاريــة 
واالتصــال بالعمــالء وغــري ذلــك مــن عنــارص ماديــة ومعنوية يتكــون منها ذلــك املرشوع 

وتكــون الزمــة الســتمراريته يف مزاولــة نشــاطه .

 املادة ٢
تري أحكام هذا القانون عى:

١- كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.
٢- الرشكات الكويتية، وفروع الرشكات األجنبية، فيام عدا رشكات املحاصة.

٣- أنظمــة االســتثامر اجلامعــي التــي تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ودون اإلخــالل 
ــة  ــالس وحمكم ــايض اإلف ــالس وق ــأن إدارة اإلف ــون بش ــذا القان ــواردة هب ــكام ال باألح
اإلفــالس وحمكمــة االســتئناف واالختصاصــات املوكلــة لــكل منهــم، جيــوز لــكل مــن 
ــك املركــزي والوحــدة - كل يف حــدود اختصاصــه - وضــع قواعــد تنظــم  ــة والبن اهليئ
إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة وشــهر اإلفــالس لبورصــات األوراق املالية 
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ووكاالت املقاصــة والبنــوك ورشكات التأمــني، عــى نحــو مغايــر ملــا ورد هبــذا القانــون 
ووفقــًا ملــا تقتضيــه طبيعــة هــذه الكيانــات، وجيــوز الطعــن عــى القــرارات الصــادرة عــن 

ــة أو البنــك املركــزي أو الوحــدة - هبــذا الشــأن - أمــام املحكمــة املختصــة. اهليئ
 

املادة ٣
ال جيــوز تقديــم طلــب تســوية وقائيــة أو إعــادة هيكلــة أو شــهر اإلفــالس بشــان مديونيــة 
مســتحقة عــى أي مــن اجلهــات املبينــة يف هــذه املــادة، إال بعــد العلــامء عــرشة أيــام مــن 

تاريــخ إخطــار اجلهــة املبينــة قريــن كل منهــا: 
١- الــرشكات التــي متلــك فيهــا الدولــة أو إحــدي اهليئــات أو املؤسســات العامــة أكثــر 

مــن نصــف رأس املــال، يوجــه اإلخطــار للوزيــر املختــص.
٢- رشكات التأمني، يوجه اإلخطار للوحدة .

ــة البنــك املركــزي، يوجــه اإلخطــار  ــة أو الــرشكات اخلاضعــة لرقاب ٣- البنــوك الكويتي
للبنــك املركــزي.

٤- بورصــة الكويــت أو وكالــة املقاصــة أو أنظمــة االســتثامر اجلامعــي التــي تتمتــع 
بالشــخصية االعتباريــة أو الــرشكات اخلاضعــة لرقابــة اهليئــة ، يوجــه اإلخطــار للهيئــة.

 املادة ٤
تشــكل بمقــر املحكمــة الكليــة حمكمــة إفــالس تتألــف من دائــرة أو أكثــر، يصــدر بتحديد 
ــرة  ــة املجلــس األعــى للقضــاء ، تتكــون كل دائ ــر العــدل بموافق ــرار مــن وزي مقرهــا ق
مــن ثالثــة مــن الــوكالء باملحكمــة ختتارهــم اجلمعيــة العاديــة يف بدايــة كل عــام قضائــي، 
ــة مــن بــني املســجلني لدهيــا،  يعاوهنــا عــدد كاف مــن مراقبــي احلســابات ختتارهــم اهليئ
ــة  ــة، وختصــص وزارة املالي وحتــدد كافآهتــم وفقــًا للقواعــد الــواردة يف الالئحــة التنفيذي
االعتــامدات املاليــة الالزمــة ملراقبــي احلســابات الذيــن ختتارهــم اهليئــة وفقــًا هلــذه املــادة .

 املادة ٥
مــع مراعــاة االختصاصــات املقــررة بموجــب هــذا القانــون لقــايض اإلفــالس، ختتــص 
حمكمــة اإلفــالس بالفصــل يف املنازعــات التــي تنشــأ عــن تطبيــق هــذا القانــون والبــت يف 
الطلبــات التــي تقــدم إليهــا وفقــًا ألحكامه ويتــويل مراقبو احلســابات املعاونــني للمحكمة 
القيــام بأعــامل اخلــربة املحاســبية واملاليــة واالقتصاديــة يف كل مســألة تــرى فيهــا املحكمــة 

االســتعانة بخبــري.

 املادة ٥ إصدار
يلغــي املرســوم بقانــون رقــم )٢(لســنة ٢٠٠٩املشــار إليــه ، وتلغــي املــواد مــن )٥٥٥إيل 
٨٠٠(مــن املرســوم بقانــون رقــم )٦٨(لســنة ١٩٨٠ املشــار إليــه ، وتلغــي املــواد )٢٩٢، 
الفقــرة األويل والثانيــة والرابعــة من املادة ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ ، ٢٩٦(من املرســوم بقانون 

رقم )٣٨(لســنة ١٩٨٠املشــارإليه . 
كام يلغي كل نص خيالف أحكام القانون املرافق .
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املادة ٦
ــذ  ــة التنفي ــون واجب ــذا القان ــًا هل ــالس وفق ــة اإلف ــن حمكم ــادرة ع ــكام الص ــون األح تك
ــف  ــوز وق ــام ال جي ــا ، ك ــكال فيه ــوز اإلش ــالن ، وال جي ــدون إع ــودهتا وب ــب مس بموج
ــذ  تنفيذهــا إال بموجــب حكــم يصــدر عــن حمكمــة االســتئناف يف طلــب بوقــف التنفي

ــن. ــتئناف للطع ــة اإلس ــر حمكم ــاء نظ ــم أو أثن ــى احلك ــن ع ــة الطع ــدم بصحيف مق
 

املادة ٦ إصدار
عــيل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــرش 
يف اجلريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــرش الالئحــة التنفيذيــة 

يف اجلريــدة الرســمية . 

  املادة ٧
تنشــأ باملحكمــة الكليــة إدارة تســمي إدارة اإلفــالس برئاســة قــاض ال تقــل درجتــه عــن 
مستشــار وعضويــة عــدد كاف مــن وكالء املحكمــة وقضاهتــا يســمون قضــاة اإلفــالس، 

ختتارهــم اجلمعيــة العامــة للمحكمــة يف بدايــة كل عــام قضائــي .
وخيتــص قــايض اإلفــالس بالنظــر فيــام يقــدم إليــه مــن طلبــات افتتــاح اإلجــراءات ومــا 
يرتبــط هبــا مــن طلبــات، رشيطــة أال يكــون ذلــك مــن اختصــاص حمكمــة اإلفــالس أو 

أي جهــة أخــرى وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.
ويصدر قايض اإلفالس قراراته املنصوص عليها يف هذا القانون بغري خصومة.

 
املادة ٨

تكــون القــرارات الصــادرة عــن قــايض اإلفــالس وفقــًا هلــذا القانــون ســندات تنفيذيــة ، 
وتضــع عليهــا إدارة اإلفــالس الصيغــة التنفيذيــة وفقــًا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 
القانــون، وتكــون واجبــة التنفيــذ فــور صدورهــا وبــدون إعــالن ، وال جيــوز اإلشــكال 
يف هــذه القــرارات ، كــام ال جيــوز وقــف تنفيذهــا إال بموجــب قــرار يصــدر عــن قــايض 
اإلفــالس بذلــك أو بموجــب حكــم يصدر عــن حمكمة االســتئناف يف طلــب بوقف تنفيذ 

القــرار مقــدم بصحيفــة الطعــن عــى القــرار أو أثنــاء نظــر حمكمــة االســتئناف للطعــن.
 

املادة ٩
ختتص إدارة اإلفالس باآليت:

١. تلقي الطلبات التي تقدم وفقًا ألحكام هذا القانون وقيدها .

٢. توجيه اإلخطارات لذوي الشأن وفقًا ألحكام هذا القانون .
ــة  ــالس وأي ــهر اإلف ــة وش ــادة اهليكل ــة وإع ــوية الوقائي ــات التس ــن أن طلب ــق م ٣. التحق
طلبــات تقــدم اســتنادًا هلــذا القانــون مســتوفية للمعلومــات والبيانــات واملســتندات 

ــون. ــذا القان ــا هب ــوص عليه املنص
٤. إصــدار مجيــع القــرارات التــي خيتــص هبــا قــايض اإلفــالس بموجــب هــذا القانــون 

وإخطــار ذوي الشــأن هبــا واإلعــالن عنهــا ونرشهــا 
٥. مراقبــة إدارة أمــوال املديــن و أعاملــه ورسعــة ســري اإلجــراءات واختــاذ التدابــري 

ــون. التحفظيــة الالزمــة وذلــك عــى النحــو املبــني هبــذا القان
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ــی  ــرى قــايض اإلفــالس طرحــه عليهــم، ويتول ــام ي ــني ملناقشــهم في ــامع بالدائن ٦. االجت
ــوع مــن االجتامعــات. ــه رئاســة هــذا الن قــايض اإلفــالس أو مــن يندب

ــامع  ــر لس ــخص آخ ــتخدميه أو أي ش ــه أو مس ــه أو عمالئ ــن أو ورثت ــتدعاء املدي ٧. اس
ــه . ــه أو أعامل ــن أو أموال ــون املدي ــق بدي ــأن يتعل ــم يف أي ش أقواهل

وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها يف هذا القانون.

املادة ١٠
عــى إدارة اإلفــالس عــرض مجيــع الطلبــات واإلخطــارات والتظلــامت واملذكــرات 
املقدمــة هلــا عــى رئيــس اإلدارة أو مــن ينــوب عنــه فــور ورودهــا ليتخــذ مــا يــراه بشــأهنا، 
وإذا كان املوضــوع متعلقــًا بإجــراء معــروض عى قــايض اإلفالس، فعــى اإلدارة عرضها 
عليــه خــالل موعــد أقصــاه يــوم العمــل التــايل لتاريــخ ورودهــا ليتخــذ مــا يــراه بشــأهنا.

املادة ١١
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر، جلنــة أو أكثــر تســمى جلنــة اإلفــالس تتكــون من ثالثــة أعضاء 
عــى األقــل مــن األشــخاص الذيــن جيــوز هلــم القيــام بمهــام األمنــاء وفقــًا هلــذا القانــون، 
وجيــوز أن تتــم اللجنــة أعضــاء آخريــن مــن ذوي اخلــربة يف الشــئون املاليــة أو القانونيــة أو 

اإلقتصادية.
وحيــدد القــرار الصــادر بتشــكيل اللجنــة رئيســها ونائبــه ومــدة ونظــام عملهــا والقواعــد 
التنفيذيــة واإلجرائيــة التــي متكنهــا مــن ممارســة اختصاصاهتــا، واملكافــآت املقــررة 

ــا. ألعضائه
ــة فريــق عمــل إداري ملعاونتهــا يف إنجــاز مهامهــا يعــني أو ينتــدب بقــرار  ويكــون للجن
مــن الوزيــر، وللجنــة أن تســتعني بمــن تــراه مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص ملعاونتهــا يف 
عملهــا، وال تكــون االســتعانة بمقابــل إال بنــاًء عــى قــرار مــن الوزيــر، وختصــص وزارة 

املاليــة االعتــامدات املاليــة الالزمــة للجنــة.

املادة ١٢
ختتص جلنة اإلفالس بام يأيت:

١. اإلرشاف عــى إجــراءات إعــادة اهليكلــة واإلفــالس والصلح بشــأن الديــون اخلاضعة 
إلرشاف اللجنة.

٢. إبــداء الــرأي بشــأن الطلبــات املقدمــة الفتتــاح اإلجــراءات وفقــًا هلــذا القانــون بشــأن 
الديــون اخلاضعــة إلرشاف اللجنــة، وإبــداء الــرأي يف مقــرتح التســوية الوقائيــة وخطــة 

إعــادة اهليكلــة والصلــح وخطــة تصفيــة أمــوال املديــن وتوزيعهــا بشــأن هــذه الديــون.
٣. وضــع جــدول بأتعــاب األمنــاء واملراقبني واملفتشــني الذيــن يتم تعيينهــم وفقًا ألحكام 
هــذا القانــون، وأيــة تكاليــف يتحملوهنــا بســبب إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 

اهليكلــة أو اإلفــالس، وعرضــه عــى الوزيــر العتــامده.
٤. اختيــار األمنــاء واملراقبــني وحتديــد أتعاهبــم وإبــداء الــرأي بشــأن مروفاهتــم ، وذلك 

يف األحــوال التــي يتقــرر فيهــا تعيــني أمــني أو مراقــب وفقــًا ألحــكام هــذا القانون.
٥. إنشــاء وتنظيــم ســجل تقيــد فيــه الطلبــات املقدمــة بشــأن الديــون اخلاضعــة إلرشاف 

اللجنــة، ومــا اختــذ فيهــا مــن إجــراءات.
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٦. رفــع تقاريــر دوريــة إىل الوزيــر بأعامهلــا وإنجازاهتــا ومقرتحاهتــا بشــأن املهــام املوكلــة 
إليهــا بموجــب هــذا القانــون.

٧. إعــداد النــدوات التوعويــة وعقــد املؤمتــرات واحللفــات النقاشــية وإصــدار األحداث 
والدراســات املتعلقــة بالقانون.

٨. تقديــم املقرتحــات بشــأن الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانون والقــرارات الصــادرة تنفيذًا 
لــه، وأيــة مقرتحــات أخــرى هتــدف تطويــر القانــون أو تطويــر إجــراءات تنفيذه.

٩. أيــة اختصاصــات أخــرى ينــص عليهــا هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة أو تنــاط هبــا 
مــن قبــل الوزيــر.

املادة ١٣
للمديــن أن يقــدم إلدارة اإلفــالس بطلــب افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 
اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس خــالل موعــد أقصــاه شــهرين مــن تاريــخ التوقف عــن الدفع، 
ــه ســيعجز عــن ســداد  ــة ترجــح بأن ــه معلومــات لدي ــذي توافــرت في ــخ ال أو مــن التاري
ــد  ــة ق ــات الرقابي ــني أو اجله ــن الدائن ــن أي م ــا مل يك ــك م ــتحقاقها، وذل ــد اس ــه عن ديون
تقــدم بطلــب افتتــاح اإلجــراءات خــالل املــدة املشــار إليهــا، وال يرتتــب عــى عــدم تقديم 

الطلــب خــالل املواعيــد املبينــة هبــذه الفقــرة عــدم قبــول الطلــب.
ويرتتــب عــى تقــدم املديــن بطلــب افتتــاح إجــراءات شــهراإلفالس غــل يــد املديــن عــن 
ــه  ــه يف أموال ــدر عن ــرف يص ــل أي ت ــه، ويبط ــخ تقديم ــن تاري ــارًا م ــه اعتب إدارة أموال
اعتبــارًا مــن ذلــك التاريــخ، وال يــري ذلــك عــى األمــوال التــي ال جيــوز احلجــز عليهــا 
ــب  ــة بطل ــة اخلاص ــف القانوني ــول والتكالي ــن يع ــن وم ــة املدي ــة لنفق ــوال الالزم أو األم
ــني  ــالس لتعي ــايض اإلف ــى ق ــه ع ــوم تقديم ــب يف ي ــرض الطل ــراءات، ويع ــاح اإلج افتت

أمــني مؤقــت يتــويل إدارة أمــوال املديــن وأعاملــه.
وتبــني الالئحــة التنفيذيــة احلــد األدنــى ملبلــغ املديونيــة التــي توقــف املديــن عــن دفعهــا أو 

كان ســيعجز عــن ســدادها عنــد اســتحقاقها واملشــار إليهــا يف هــذه املــادة.

املادة ١٤
ــن عــادي ال يقــل  ــني بدي ــن عــادي، أو جمموعــة مــن الدائن ــني بدي جيــوز ألي مــن الدائن
ــني  ــة الدائن ــن أو جمموع ــك الدائ ــاه ذل ــن جت ــة املدي ــل مديوني ــة وال تق ــن ثالث ــم ع عدده
عــن املبلــغ الــذي حتــدده الالئحــة التنفيذيــة يف تاريــخ تقديــم الطلــب، أن يتقدمــوا بطلــب 
إعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس إذا كانــوا قــد ســبق وأن أخطــروا املدين بــرضورة الوفاء 

بالديــن املســتحق عليــه ومل يبــادر بالوفــاء بــه خــالل شــهر مــن تاريــخ اإلخطــار .
ويــري ذلــك عــى الدائنــني املضمونــة ديوهنــم برهــن عــى املحــل التجــاري للمديــن أو 
حوالــة حــق عــى التدفقــات النقديــة املتأتيــة مــن أمــوال املديــن أو أعاملــه، كــام يــري عى 
الدائنــني املضمونــة ديوهنــم برهــن أو امتيــاز رشيطــة أن تكــون قيمــة الضامنــات الضامنــة 
حلقوفهــم يف تاريــخ تقديــم الطلــب تقــل عــن قيمــة مديونيــة املديــن جتــاه الدائــن املتقــدم 
منفــردًا بالطلــب أو جمموعــة الدائنــني املتقدمــني جمتمعــني بالطلــب بفــارق ال يقــل عــن 

املبلــغ الــذي حتــدده الالئحــة التنفيذيــة .
وجيــب اســتطالع رأي اجلهــة الرقابيــة املعنيــة قبــل حتديــد املبالــغ املشــار إليهــا هبــذه املــادة 

بالنســبة للمدينــني اخلاضعــني لرقابتهــا.
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املادة ١٥
إذا عــدل الدائــن عــن املطالبــة بدينــه بســبب تســوية ذلــك الديــن أو االتفــاق مــع املديــن 

عــى تأجيــل ســداده أو ألي ســبب آخــر، فــال يعــرب املديــن متوقفــًا عــن الدفــع.

 املادة ١٦
للجهــة الرقابيــة تقديــم الطلــب بافتتــاح إجــراءات إعادة اهليكلة أو شــهر اإلفالس بشــأن 
أي مديــن خاضــع لرقابتهــا، رشيطــة قيامهــا بتقديــم مــا يفيــد بــأن املديــن يف حالــة توقــف 
عــن الدفــع أو حالــة عجــز يف مركــزه املــايل أو تتوقــع أن يكــون يف أي مــن احلالتــني خــالل 
فــرتة ال تتجــاوز ســنة ، وذلــك رشيطــة أن تقــوم بمخاطبتــه واعطائــه فرصــة للــرد خــالل 

مــدة ال جتــاوز شــهر.

وتبني الالئحة التنفيذية - بعد استطالع رأي اجلهة الرقابية املعنية - احلد األدن ملبلغ 
املديونية التي يتوقف املدين عن دفعها أو من املتوقع أن يتوقف عن دفعها، كام تبني احلد 

األدين ملقدار العجز يف املركز املايل احلاصل واملتوقع املشار إليه يف هذه  
املادة ١٧

إذا تــم تقديــم أكثــر مــن طلــب بشــأن مديونيــات ذات املديــن يتــم ضمهــا مجيعــًا واختــاذ 
ــة  ــوية وقائي ــب تس ــى طل ــات ع ــذه الطلب ــتملت ه ــإذا اش ــة، ف ــأهنا جممع ــراءات بش اإلج
وطلــب إعــادة هيكلــة وطلــب شــهر إفــالس، اعتــربت الطلبــات املقدمــة يف طلــب افتتاح 
إجــراءات إعــادة اهليكلــة كطلــب أصــيل وطلب افتتــاح إجراءات شــهر اإلفــالس كطلب 

احتياطــي، ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره يف طلــب التســوية الوقائيــة بعــدم قبولــه.
وإذا تعــددت الطلبــات املقدمــة مــن املديــن، فيجــب أن يقــدم طلــب افصــاح إجــراءات 
التســوية الوقائيــة عــى إعــادة اهليكليــة، ويقــدم طلــب إعــادة اهليكلــة عى شــهر اإلفالس، 
ويعتــرب الطلــب األســبق هــو الطلــب األصــيل ومــا يليــه احتياطــي، وال جيــوز البــت يف 

الطلــب االحتياطــي إال إذا مل يصــدر القــايض قــراره بقبــول الطلــب األصــيل.

املادة ١٨
إذا كان املديــن رشكــة، فيجــوز تقديــم الطلــب بشــأن ديوهنــا وإن كانــت يف حالــة تصفيــة 

أو حكــم بإبطاهلــا واســتمرت كرشكــة واقــع .
ويرتتــب عــى تقديــم الطلــب وقــف الدعــاوى التــي يكــون موضوعهــا تصفيــة الرشكــة 
أو وضعهــا حتــت احلراســة القضائيــة وقفــًا تعليقيــًا حلــني البــت فيــه، وذلــك مــا مل يقــرر 

قــايض اإلفــالس غــري ذلــك.

 املادة ١٩
مــع مراعــاة حكــم املــادة )١٤( مــن هــذا القانــون، جيــوز تقديــم الطلــب بعــد وفــاة املديــن 
أو اعتزالــه التجــارة أو فقــده األهليــة خــالل الســنتني التاليتــني للوفــاة أو لشــطب اســم 
التاجــر مــن الســجل التجــاري أو فقــد األهليــة وتتــم اإلخطــارات بالنســبة للمديــن اوي 

يف آخــر موطــن لــه دون حاجــة إىل تعيــني الورثــة.
ومــع مراعــاة أحــكام املــادة )١٣( مــن هــذا القانــون، جيــوز لورثــة املديــن تقديــم الطلــب 
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خــالل الســنني التاليتــني للوفــاة، فــإذا مل جيمــع الورثــة عــى تقديــم الطلــب جــاز تقديمــه 
مــن أحدهــم، ولقــايض اإلفــالس يف هــذه احلالــة أن يقــرر حفــظ الطلــب أو قبــول افتتــاح 

اإلجــراءات وفقــًا ملــا يــراه حمققــًا ملصلحــة دائنــي املديــن املتــويف والورثــة .
ويتعــني عــى ورثــة املديــن أو من يقــوم مقامهــم قانونــًا اختيار مــن يمثلهــم يف اإلجراءات 
وفقــًا هلــذا القانــون، فــإذا تعــذر ذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطارهــم مــن إدارة 
اإلفــالس، يقــوم قــايض اإلفــالس بتكليــف أحــد الورثــة بتمثيلهــم، ولقــايض اإلفــالس 

عــزل ممثــل الورثــة وتعيــني غــريه مــن الورثــة أو مــن يقــوم مقامهــم قانونــًا.

املادة ٢٠
يقــدم الطلــب مــن املديــن أو اجلهــة الرقابيــة مبينــًا فيــه اإلجــراء املطلــوب وســببه ويرفــق 

بــه املســتندات التاليــة حســب األحــوال: 
١- مذكــرة تضمــن وصفــًا موجــزًا لوضــع املديــن االقتصــادي واملــايل ومعلومــات عــن 

أموالــه، باإلضافــة إىل بيانــات مفصلــة عــن العاملــني لديــه.
٢- صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.

٣- صــورة مــن الدفاتــر التجاريــة أو البيانــات املاليــة املتعلقــة بأعامل املدين عن الســنوات 
املاليــة الثالثــة الســابقة عــى تاريخ تقديــم الطلب.

٤- بيــان بالقضايــا املقامــة مــن املديــن وضــده، واملبلــغ التقديــري لــكل منهــا، وال يعــد 
هــذا البيــان إقــرار مــن املديــن بصحــة هــذه الديــون.

٥- بيــان بجميــع القضايــا أو إجــراءات التنفيــد أو غريهــا مــن اإلجــراءات التــي ســيتم 
وقفهــا كأثــر عــى صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات وفقــًا هلــذا القانــون أو بنــاء عــى قــرار 

قــايض اإلفــالس.
٦- تقرير يتضمن اآليت :

ــاح واخلســائر عــن فــرتة الســنة  ــن وتوقعــات األرب ــة للمدي أ - توقعــات الســيولة النقدي
ــم الطلــب. ــة لتقدي التالي

ب - بيــان بأســامء الدائنــني واملدينــني املعلومــني وعناوينهــم االلكرتونية والعاديــة وأرقام 
هواتفهــم وقيمــة حقوقهــم أو ديوهنــم والضامنــات املقدمــة هلــا إن وجــدت، وتصنيــف 

هــؤالء الدائنــني واملدينــني 
ج- بيــان تفصيــيل بأمــوال املديــن والقيمــة الرضيبيــة لــكل مــن هــذه األمــوال يف تاريــخ 

تقديــم الطلــب، وبيــان أيــة ضامنــات أو حقــوق للغــري ترتتــب عليهــا.
٧- تســمية أمــني يرشــحه مقــدم الطلــب لتويل مهام أمــني إعــادة اهليكلة أو أمني التفليســة 
وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون. ٨- بيــان مــا إذا كان املديــن قــادر عــى إدارة أموالــه ويرغب 
يف إدارهتــا وســند ذلــك، أم أن مصلحــة الدائنــني تقتــي تعيــني أمــني لتــوىل اإلدارة ومربر 

ذلك وســنده.
٩- بيــان أيــة إجــراءات حتفظيــة تقتــي مصلحــة الدائنني اختاذهــا وما إذا كانــت مصلحة 

الدائنــني تقتــي اختاذهــا بشــكل عاجــل ومربر ذلك وســنده.
ــة أو إعــادة هيكلــة ســيحتاج  ١٠- مــا إذا كان الديــن املقــدم بشــأنه طلــب تســوية وقائي
للحصــول عــى متويــل خــالل الفــرتة مــن تاريــخ صــدور قــرار افتــاح اإلجــراءات وحتــى 
اعتــامد التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلة مــن عدمــه، ويف احلالة األوىل بيــان القيمة 
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اإلمجاليــة املقــدرة ملــا ســيحتاجه مــن متويــل خــالل الفــرتة املشــار إليهــا وأغراضــه ومدتــه 
وضامناتــه وتأثــريه عــى التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة وعــى حقــوق الدائنــني 

املضمونــة ديوهنــم وغريهــم مــن الدائنــني.
١١- إذا كان مقــدم الطلــب رشكــة، جيــب أن يرفــق مــع الطلــب صــورة عــن قــرار اجلهــة 
املختصــة يف الرشكــة بتخويــل مقــدم الطلــب بتقديــم طلــب افتتــاح اإلجــراءات، وصورة 

عــن مســتندات تأســيس الرشكــة وأيــة تعديــالت طــرأت عليهــا.
١٢- أيــة معلومــات أو بيانــات أو مســتندات أخــرى تدعــم املعلومــات الــواردة بالطلــب 

أو تطلبهــا إدارة اإلفــالس .
وإذا مل يتمكــن مقــدم الطلــب مــن تقديــم أي مــن البيانــات أو املعلومــات أو املســتندات 
املطلوبــة وفقــًا ألحــكام الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة فعليــه أن يذكــر مــربرات ذلــك يف 

طلبــه.

املادة ٢١
ــامدة  ــًا لل ــتندات وفق ــات واملس ــات واملعلوم ــم البيان ــب تقدي ــدم الطل ــى مق ــذر ع إذا تع
الســابقة بســبب عــدم متكنــه مــن احلصــول عليهــا مــن اجلهــة التــي حتتفــظ هبــا، فعليــه أن 
يبــني ذلــك، وجيــوز لقــايض اإلفــالس أن يكلــف أي شــخص لديــه املعلومــات والبيانات 
ــت يف  ــة للب ــا رضوري ــرر أهن ــدده إذا ق ــل حي ــالل أج ــا خ ــة بتقديمه ــتندات املطلوبي واملس

الطلــب .
وال جيــوز ألي شــخص أن يمتنــع عــن تقديــم البيانــات واملســتندات واملعلومــات التــي 
ــون يلزمــه بواجــب املحافظــة  كلفــه قــايض اإلفــالس بتقديمهــا عــى ســند مــن أن القان

عــى رسيتهــا.
املادة ٢٢

ــار  ــار املش ــن اإلخط ــخة م ــه نس ــًا ب ــبابه، و مرفق ــه أس ــًا ب ــن مبني ــن الدائ ــب م ــدم الطل يق
إليــه يف املــادة )١٤( مــن هــذا القانــون، وأي بيانــات ومعلومــات و مســتندات ذات صلــة 

بالديــن وضامناتــه.

املادة ٢٣
فيــام عــدا الطلبــات املقدمــة مــن اجلهــات الرقابيــة، جيب عــى مقــدم الطلب أن يــودع لدى 
خزينــة املحكمــة مبلًغــا مــن املــال أو كفالــة مرفيــة حتــدد قيمتهــا الالئحــة التنفيذيــة، عى 
أســاس إمجــايل ديــون املديــن أو أصولــه يف تاريــخ تقديــم الطلــب أو إمجــايل ديــون الدائــن 
مقــدم الطلــب إذا كان الطلــب مقدمــًا مــن دائــن، وجيــوز لرئيــس إدارة اإلفــالس أن يقــرر 

إيــداع مبلــغ أقــل وفقــًا ملــا يــراه مالئــام هبــذا الشــأن .
ويكــون اإليــداع عــى النحــو ويف التاريــخ الــذي تقــرره إدارة اإلفــالس، ويســتخدم املبلغ 
املــودع أو الكفالــة لتغطيــة نفقــات وتكاليــف اإلجراءات األوليــة الختاذ قــرار يف الطلب.

وجيــوز لرئيــس إدارة اإلفــالس تأجيــل إيــداع املبلــغ أو الكفالــة املشــار إليهــا يف حــال كان 
ــم  ــخ تقدي ــداع يف تاري ــه الســيولة الالزمــة لإلي ــر لدي ــن ومل تتوف مقــدم الطلــب هــو املدي

الطلــب، أو أن اإلجــراءات األوليــة لــن حتتــاج ألي تكاليــف.
ــة التــي تســتحق عــن الطلبــات و الدعــاوی  ــة الرســوم القضائي وتبــني الالئحــة التنفيذي

ــون، واملكلــف بأدائهــا. والتظلــامت والطعــون املقدمــة اســتنادًا هلــذا القان
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املادة ٢٤
ــكل  ــا وب ــراءات و مرفقاهت ــاح اإلج ــات افتت ــالس بطلب ــة اإلف ــالس جلن ــر إدارة اإلف ختط
فــرار وإجــراء يتخــذ فيهــا، وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم تلــك الطلبــات 

إلدارة اإلفــالس أو اختــاذ القــرار أو اإلجــراء . 

املادة ٢٥
ــام مــن تاريــخ إخطارهــا بالطلــب - مــا مل حيــدد  ــة اإلفــالس خــالل عــرشة أي تقــوم جلن
هلــا قــايض اإلفــالس مــدة أقــل أو أكثــر - بتقييــم وضــع املديــن، بالنســبة للمديونيــات 
اخلاضعــة إلرشافهــا، وتقديــم تقريــر إلدارة اإلفالس بشــأنه يشــتمل عــى األمــور التالية:

١ مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة اهليكلة من عدمه.
٢- ما إذا كانت أموال املدين كافية لتغطية تكاليف إعادة اهليكلة من عدمه.

٣- ما إذا كان جيب اختاذ تدابري حتفظية عى نحو عاجل من عدمه ومربر ذلك.
٤- مــا إذا كان املديــن قــادرًا عــى إدارة أعاملــه وأموالــه بنفســه، أو كانــت مصلحتــه 

ومصلحــة الدائنــني تقتــي أن تســند إدارة أعــامل وأمــوال املديــن ألمــني .
٥- اسم األمني املقرتح تعيينه إلعادة اهليكلة أو اإلفالس وأتعابه

املادة ٢٦
تقــوم إدارة اإلفــالس بإخطــار املديــن بالطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه إذا 
كان مقدمــًا مــن غــريه، وجيــب عليــه أن يقــدم رده عــى الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن 
تاريــخ إخطــاره، وأن يقــدم كافــة املعلومــات والبيانــات واملســتندات املبينــة باملــادة )٢٠( 
مــن هــذا القانــون وذلــك مــا مل يطلــب مــن قــايض اإلفــالس إعفائــه مــن تقديــم البيانــات 
واملســتندات واملعلومــات لعــدم توافــر رشوط قبــول الطلــب، فإذا كلف قــايض اإلفالس 
املديــن بتقديــم البيانــات واملعلومــات واملســتندات املشــار إليهــا ، وجــب عليــه تقديمهــا 

خــالل املوعــد املحــدد مــن قــايض اإلفــالس .
كــام تقــوم إدارة اإلفــالس خــالل الفــرتة املشــار إليهــا بالفقــرة األويل بإخطــار الدائنــني 
املــدرج بياناهتــم بالطلــب، وجيــوز ألي مــن هــؤالء الــرد عــى الطلــب خــالل عــرشة أيــام 

مــن تاريــخ إخطــاره.

املادة ٢٧
فيــام عــدا احلــاالت التــي يقــدم فيهــا طلــب افتتــاح اإلجــراءات مــن املديــن جيــوز ملقــدم 
الطلــب أن يتنــازل عنــه يف أي وقــت قبــل صــدور قــرار قــايض اإلفــالس بالبــت فيــه أو 

اختــاذ أي تدابــري حتفظيــة بشــأنه .
يصــدر قــايض اإلفــالس قــراره بحفــظ الطلــب، مــا مل يكــن أي شــخص آخــر مــن 
األشــخاص الذيــن جيوزلفهــم تقديــم طلــب وفقــًا هلــذا القانــون قــد تقــدم بطلــب آخــر أو 

ــراءات. ــري يف اإلج ــه يف الس ــا رغبت ــدى فيه ــب أب ــى الطل ــرده ع ــرة ب ــدم مذك ق

املادة ٢٨
جيوز لقايض اإلفالس أن يستدعي أي شخص حيوز معلومات ذات صلة بالطلب.
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وجيــوز لــه أن يأمــر بإدخــال أي شــخص طبيعــي أو معنــوي يف اإلجــراءات املنصــوص 
ــة للدائنــني إذا كانــت  ــة مالئمــة وكافي ــًا لــرشوط توفــر محاي ــون وفق عليهــا يف هــذا القان
أمــوال ذلــك الشــخص تتداخــل مــع أمــوال املديــن بشــكل يصعــب فصلــه، أو يف حــال 
ــًا مــن حيــث التكلفــة أن تفتتــح  ــًا أو جمدي ــه لــن يكــون عملي اعتــرب قــايض اإلفــالس بأن

إجــراءات منفصلــة فيــام يتعلــق هبــؤالء األشــخاص.

املادة ٢٩
يبــت قــايض اإلفــالس يف الطلــب، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املحــددة 
ــة أو  ــادة اهليكل ــة أو إع ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــراره بافتت ــدار ق ــه، بإص ــرد علي لل

ــًا للتوقــف عــن الدفــع . شــهر اإلفــالس، ويعــني يف قــراره تارخيــًا مؤقت
وإذا مل يعــني يف قــرار افتتــاح اإلجــراءات التاريــخ الــذي توقــف فيــه املديــن عــن الدفــع، 

ُأعتــرب تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات تارخيــًا مؤقتــًا للتوقــف عــن الدفــع.
وإذا صــدر قــرار افتتــاح اإلجــراءات بعــد وفــاة املديــن أو بعــد اعتزالــه التجــارة ومل يعــني 
تاريــخ التوقــف عــن الدفــع، أعتــرب تاريخ الوفــاة أو اعتزال التجــارة تارخيًا مؤقتــًا للتوقف 

ــن الدفع. ع

املادة ٣٠
جيــوز لقــايض اإلفــالس مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء عــى طلــب املديــن أو أحــد الدائنــني 
أو األمــني أو غريهــم مــن ذوي املصلحــة، تعديــل التاريــخ املؤقــت للتوقــف عــن الدفــع 
وذلــك حتــى تاريــخ اعتــامد قائمــة الديــون، وبعــد انقضــاء هــذا امليعــاد يصــري التاريــخ 

املعــني للتوقــف عــن الدفــع هنائيــًا.
ــر مــن ســنتني  ــع إىل أكث ــخ التوقــف عــى الدف ــع األحــوال ال جيــوز إرجــاع تاري ويف مجي

ــاح اإلجــراءات. ــرار افتت ــخ صــدور ق ســابقني عــى تاري

املادة ٣١
يصــدر قــايض اإلفــالس قراره بعــدم قبول الطلــب إذا مل يتــم تقديم املســتندات والبيانات 
املنصــوص عليهــا يف املــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون، أو إذا قدمــت ناقصــة دون مســوغ، 

وذلــك مــا مل يقــرر قبــول الطلــب وفــق الــرشوط التــي يراهــا مناســبة.
كــام يصــدر قــراره برفــض الطلــب إذا مل تتوافــر رشوطــه أو تبــني لــه أنــه مل يقصــد به ســوى 
اإلســاءة للمديــن، ويف هــذه احلالــة جيــوز للمديــن ولــكل مــن حلقــه رضر مــن الطلــب أن 

يطلــب تعويضــُا عــام أصابــه مــن رضر، وتقــام دعــوى املســئولية أمــام حمكمــة اإلفــالس.

املادة ٣٢
لقــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن اجلهــة الرقابيــة أو مــن أي طــرف ذو 
مصلحــة، أن يقــرر اختــاذ أي مــن التدابــري التحفظيــة بــام يف ذلــك وضــع األختــام عــى مقر 
أعــامل املديــن أو تعيــني أمــني مؤقــت إلدارة أموالــه، أو وضــع قيــود عليــه يف التــرف 
يف أموالــه، أو منعــه وأي مــن أعضــاء جملــس إدارتــه أو مدرائــه مــن الســفر خــالل فــرتة 

معينــة أو حتــى حتقــق أمــر معــني .
ــف  ــراره بوق ــدر ق ــن، أن يص ــن املدي ــه م ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاء ع ــالس بن ــايض اإلف ولق
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ــات. املطالب

املادة ٣٣
ــالس  ــايض اإلف ــرار ق ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــالس خ ــوم إدارة اإلف تق
ــه وإخطــار  ــاح اإلجــراءات أو رفضهــا أو عــدم قبوهلــا بنــرش القــرار واإلعــالن عن بافتت
ذوي الشــأن بــه واإلفصــاح يف بورصــة الكويــت لــألوراق املاليــة إذا كان املديــن مدرجــا 
فيهــا، وتكليــف املديــن باإلفصــاح عنــه عــى موقعــه اإللكرتوين، وذلــك ما مل يقــرر قايض 

اإلفــالس االكتفــاء بــأي مــن هــذه الطــرق أو غريهــا.
ــة  ــف اليومي ــدى الصح ــرار بإح ــن الق ــالن ع ــرر اإلع ــالس أن يق ــايض اإلف ــوز لق وجي
ــه  ــه أو أعامل ــن أو أموال ــي املدي ــن دائن ــري م ــب كب ــة إذا كان جان ــة أجنبي ــادرة يف دول الص

ــالس . ــايض اإلف ــراه ق ــر ي ــبب آخ ــة أو ألي س ــك الدول بتل
ويف مجيــع األحــوال جيــب قيــد القــرار الصــادر بافتتــاح اإلجــراءات خــالل املهلــة املبينــة 

هبــذه املــادة.

املادة ٣٤
إذا قــرر قــايض اإلفــالس قبــول افتتــاح اإلجــراءات بإعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس، 
يعــني يف ذات القــرار األمــني الــذي رشــحته جلنة اإلفــالس وقــدرت أتعابه وفقــًا ألحكام 

هــذا القانــون .
وجيــوز لقــايض اإلفــالس بنــاًء عــى اقــرتاح مــن جلنــة اإلفــالس أن يعــني أمينــا أو أكثر من 
غــري األشــخاص املرخــص هلــم مــن اهليئــة أو املســجلني لدهيــا، متــى كان ذلــك ملصلحــة 

ــن والدائنني. املدي

املادة ٣٥
جيــوز لقــايض اإلفــالس مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب املديــن أو جلنــة اإلفــالس 
ــراره  ــدر ق ــم، ويص ــد أتعاهب ــني وحتدي ــن أم ــر م ــيح أكث ــالس برتش ــة اإلف ــف جلن أن يكل

ــامد أتعاهبــم . ــم واعت بتعيينه
إذا تعــدد األمنــاء، وجــب أن يعملــوا جمتمعــني ويكــون األمنــاء مســئولني بالتضامــن عــن 
أعامهلــم، وجيــوز أن ينيــب بعضهــم بعضــا، وال جتــوز هلــم إنابــة الغــري إال بــإذن مــن قــايض 
ــالس أن  ــايض اإلف ــن، وجيــوز لق ــه مســئولني بالتضام ــني ونائي ــالس، ويكــون األم اإلف
يقســم العمــل بــني األمنــاء، أو يعهــد إىل أحدهــم بعمــل معــني، ويف هــذه احلالــة ال يكــون 

األمــني مســئوالً إال عــن األعــامل التــي كلــف هبــا.

املادة ٣٦
يف مجيــع األحــوال التــي يقــدر فيهــا قرار بتعيــني أمني بعد اعتــامد قائمة الدائنــني، أو يصدر 
قــايض اإلفــالس قــرارًا باســتبدال األمــني أو تعيــني أمــني جديــد، تقــوم جلنــة اإلفــالس - 
حتــى لــو كانــت املديونيــة ال ختضــع إلرشافهــا - خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور 
ذلــك القــرار بدعــوة مجيــع الدائنــني، بــام فيهــم الدائنــون أصحــاب الديــون املضمونــة، 
لرتشــيح أمــني وتقديــر أتعابــه، وللجنــة اإلفــالس أن تضــع قائمــة مــن ثالثــة مرشــحني 
أو أقــل أو أكثــر ليتــم االختيــار منهــا، ويــرتأس رئيــس جلنــة اإلفــالس أو مــن حيــدده هــذا 
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االجتــامع ، ويتــم اختيــار املرشــح بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة.
إذا وافقــت جلــان الدائنــني عــى ترشــيح أمــني عــى النحو الســابق وقــدرت أتعابــه، قامت 
جلنــة اإلفــالس بإخطــار إدارة اإلفــالس بذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن اجتــامع الدائنــني، 
ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املبينــة هبــذه 

الفقــرة بتعيــني األمــني.

املادة ٣٧
ــر ليتــويل مهــام  ــه أو أكث ــاًل ل ــه أن يســمي ممث ــًا فعلي ــاري أمين ــم تعيــني شــخص اعتب إذا ت
األمــني، ويكــون األمــني مســئوالً عــن ممثلــه، ويف مجيــع األحــوال جيــب أن يكــون ممثــل 

األمــني مــن شــاغيل الوظائــف واجبــة التســجيل لــدى اهليئــة.

املادة ٣٨
لألمــني املعــني وفــق أحــكام هــذا القانــون أن يتقــدم إلدارة اإلفــالس بــأي طلــب الختــاذ 
قــرار مــن شــأنه أن يســاعده عــى أداء مهمتــه عــى الوجــه املطلــوب، ويشــمل ذلــك عــى 
ســبيل املثــال، طلــب تعيــني أو نــدب أمــني أو أكثــر ملســاعدته يف أي مــن األمــور املختــص 

. هبا

املادة ٣٩
ال جيوز تعيني أي من األشخاص التاليني أمينًا :

١- أحد الدائنني.
٢- طرف ذو عالقة بالنسبة للمدين.

٣- أي شــخص صــدر عليــه حكــم بــات بإدانتــه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة جنحــة خملــة 
بالــرشف أو األمانــة أو يف إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون أو أي 
جنحــة خاصــة بالغــش يف املعامــالت التجاريــة أو ماســة باالقتصــاد الوطنــي مــا مل يــرد 

إليــه اعتبــاره .

املادة ٤٠
ــى  ــراءات ع ــة اإلج ــه متابع ــالس، وعلي ــت إرشاف إدارة اإلف ــه حت ــني مهام ــارش األم يب
وجــه الرعــة، والتأكــد مــن قيامــه باختــاذ مجيــع التدابــري التــي توفر محايــة مصلحــة املدين 

والدائنــني.

املادة ٤١
يف األحــوال التــي يعهــد فيهــا لألمــني بــإدارة أمــوال املديــن وأعاملــه، يقــوم األمــني 
باملحافظــة عــى تلــك األمــوال، وينــوب عــن املديــن يف مجيــع الترفــات التــي تقتضيهــا 

ــه. ــه وأعامل إدارة أموال
ــد  ــررة يف عق ــات املق ــه ذات االختصاص ــون ل ــني يك ــإن األم ــة، ف ــن رشك وإذا كان املدي

ــة. ــر الرشك ــذي ومدي ــس التنفي ــس والرئي ــس املجل ــس اإلدارة ورئي ــة ملجل الرشك
وإذا كانــت بعــض أعــامل اإلدارة أو بعــض الترفــات اخلاصــة بالرشكــة تســتلزم موافقــة 
اجتــامع الــرشكاء أو اجلمعيــة العامــة العاديــة أو غــري العاديــة للرشكــة، حتل جلنــة اإلفالس 
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حملهــم يف إصــدار هــذه املوافقة.

املادة ٤٢
ــالس  ــايض اإلف ــن ق ــإذن م ــني، ب ــوز لألم ــابقة، جي ــادة الس ــا بامل ــار إليه ــوال املش يف األح
يصــدره بعــد ســامع أقــوال املديــن أو إخطــاره، الصلــح أو قبــول التحكيــم يف كل نــزاع 

ــه، والنــزول عــن حــق املديــن، واإلقــرار بحــق الغــري. يتعلــق بأمــوال املديــن أو أعامل

املادة ٤٣
ــه باســتالم مراســالت  ــن وأعامل ــويل إدارة أمــوال املدي ــه لت يقــوم األمــني بمجــرد تعيين
املديــن املتعلقــة بأعاملــه واالطــالع عليهــا واالحتفــاظ هبــا، وعليــه أن يمكــن املديــن مــن 
االطــالع عليهــا، وأن يســلمه أية مراســالت ذات طبيعة شــخصية أو التــي ختضع لقواعد 

الريــة املهنيــة والتــي ال تتعلــق باإلجــراءات.

املادة ٤٤
عــى األمــني أن يــودع أي مبلــغ يســتلمه ضمــن اإلجــراءات يف حســاب خــاص بالــرف 
الــذي حيــدده قــايض اإلفــالس خــالل مــدة ال تزيــد عــى عــرشة أيــام مــن تاريخ اســتالمه، 
وأن يقــدم إىل إدارة اإلفــالس كشــف حســاب بتلــك املبالــغ خــالل عــرشة أيام مــن تاريخ 

اإليــداع أو خــالل أي فــرتة أخــرى حيددهــا قــايض اإلفالس.
ــول،  ــربر مقب ــداع دون م ــرض اإلي ــتلمها لغ ــغ اس ــة مبال ــداع أي ــني يف إي ــر األم وإذا تأخ
ــغ  ــع ٧% ســنويًا مــن قيمــة املبال ــة تأخــري بواق ــع غرام ــه بدف فلقــايض اإلفــالس أن يلزم
التــي مل يتــم إيداعهــا، وتــودع هــذه الغرامــة يف احلســاب املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة 

ــني . ــام للداائن ــامن الع ــل يف الض وتدخ
وجيوز لقايض اإلفالس يف احلالة املشار إليها بالفقرة السابقة استبدال األمني.

املادة ٤٥
يــدون األمــني مجيــع األعــامل املتعلقة بــإدارة أموال املديــن وأعامله يف الدفاتر والســجالت 
ــة اإلفــالس و ممثــيل  ــًا. وجيــوز للجن املعــدة لذلــك، وجيــوز أن يكــون التدويــن الكرتوني
جلــان الدائنــني والدائنــني- يف حالــة عــدم تشــكيل جلنــة داائنــني- واملديــن االطــالع عــى 
هــذه الدفاتــر والســجالت، كــام جيــوز هلــم أن يطلبــوا تزويدهــم بصــور مــن املســتندات 
املتوفــرة لــدى األمــني متــی كانــت متعلقــة بأمــوال املديــن أو أعاملــه أو تزويدهــم ببيانــات 

أو معلومــات عــن واقــع الدفاتــر والســجالت املشــار إليهــا.
ــف  ــالس تكلي ــايض اإلف ــن ق ــب م ــأن أن يطل ــكل ذي ش ــني، فل ــاع األم ــة امتن ويف حال
األمــني بتزويــده باملســتندات أو متكينــه مــن االطــالع عليهــا، ويصــدر قــايض اإلفــالس 

ــام مــن تاريــخ تقديمــه. فــراره يف الطلــب خــالل عــرشة أي

املادة ٤٦
جيــوز للمديــن وجلنــة األفــالس، يف حــال كانت املديونيــة خاضعة إلرشافهــا ، االعرتاض 
لــدى قــايض اإلفــالس عــى أعــامل األمــني قبــل إمتامهــا، ويرتتــب عــى االعــرتاض وقــف 
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إجــراء العمــل إذا كان االعــرتاض مقدمــًا مــن جلنــة اإلفالس.
ويصدر قايض اإلفالس قراره يف االعرتاض خالل عرشة أيام من تاريخ تقديمه.

املادة ٤٧
عــى األمــني أن يقــدم إلدارة اإلفــالس وجلنــة اإلفالس حســب األحوال - تقريرًا شــهريًا 
ــه  ــن وأعامل ــة إدارة أمــوال املدي أو يف أي موعــد آخــر حيــدده قــايض اإلفــالس عــن حال

وســري إجــراءات إعــادة اهليكلــة وشــهر اإلفــالس

املادة ٤٨
ــد  ــرار بتحدي ــن أن يطلــب مــن قــايض اإلفــالس إصــدار ف ــن أو أي دائ لألمــني أو املدي
ــك إىل  ــؤدي ذل ــى أال ي ــة ع ــائل معين ــالة أو مس ــوص مس ــني بخص ــلطات األم ــاق س نط
وقــف أو تعطيــل اإلجــراءات، ويف مجيــع األحــوال خيتــص قــايض اإلفــالس بإصــدار مــا 

يــرى مــن قــرارات بشــأن ســلطات األمــني.

املادة ٤٩
يســتويف األمــني أتعابــه املحــددة بقــرار تعيينــه واملروفــات الالزمــة التــي يتكبدهــا مــن 
أمــوال املديــن املعلومــة إلدارة اإلفــالس، وجيــوز بقرار مــن قايض اإلفــالس رصف دفعة 

مــن تلــك األتعــاب واملروفــات حتــت احلســاب.

املادة ٥٠
جيــوز لقــايض اإلفــالس مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب املديــن أو جلنــة اإلفــالس أن 
يكلــف جلنــة اإلفــالس برتشــيح مراقــب أو أكثــر- مــن بــني األشــخاص الذيــن جيــوز هلم 
القيــام بمهــام األمنــاء وفقــًا هلــذا القانــون- وحتديــد أتعاهبــم، ويصــدر قــراره بتعيينهــم و 

ــامد أتعاهبم. اعت
ويعــد املراقــب تقريــرًا بســري اإلجــراءات يف حالــة طلــب قــايض اإلفــالس ذلــك، ودون 
أن يتدخــل يف اإلجــراءات، وتــري بشــأن املراقــب أحــكام املــواد )٣٧، ٣٩، ٤٩ ( مــن 

هــذا القانــون.

املادة ٥١
ــة اإلفــالس أو جهــة  ــاء عــى طلــب مســبب يقــدم مــن جلن جيــوز لقــايض اإلفــالس، بن
رقابيــة أو أحــد الدائنــني أو املراقــب أو األمــني أو مــن تلقــاء نفســه، أن يعــني مفتشــًا مــن 
بــني األشــخاص الذيــن جيــوز هلــم القيام بأعــامل األمــني أو من غريهــم ويكلفــه بالتفتيش 
ــن  ــددة م ــع حم ــة أو وقائ ــش يف واقع ــه أو العي ــه أو ترفات ــن أو أموال ــامل املدي يف كل أع
ــاح إجــراءات  ــه طلــب افتت ــن مقــدم بشــأن ديون كان طلــب تعيــني املفتــش يتعلــق بمدي
وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون، ويف حالــة تعــني أمــني أو مرافــب يتــويل األمــني أو املراقــب 

بحســب األحــوال مهمــة التفتيــش.
ويبــت قــايض اإلفــالس يف الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه إلدارة 
اإلفــالس، ويبــني القــرار الصــادر بتعيــني املقتــش املهمــة املوكلــة لــه واختصاصاتــه 
ــري  ــب، وت ــني أو مراق ــم كأم ــم تعيينه ــن ت ــن الذي ــن م ــه إن مل يك ــه وأتعاب وصالحيات
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عليــه يف هــذه احلالــة أحــكام املادتــني )٣٤، ٣٥( مــن هــذا القانــون، ولقــايض اإلفــالس 
ــه. ــة إلي ــة املوكل ــاز املهم ــرى إلنج ــن ي ــتعانة بم ــش باالس ــرح للمفت أن ي

وتــري عــى أتعــاب املفتــش املــادة )٤٩( مــن هــذا القانــون، وجيــوز لقــايض اإلفــالس 
أن يكلــف الدائــن الــذي طلــب التفتيــش بــأداء تلــك األتعــاب مقدمــًا عــى أن يســرتدها 
مــن أمــوال املديــن يف حالــة انتهــاء املفتــش إىل صحــة الوقائــع التــي اســتند إليهــا الدائــن 

يف طلــب التفتيــش.

املادة ٥٢
جيــوز للمفــش يف ســبيل تنفيــذ املهمــة املكلــف مــا، أن يطلــب ســامع شــهادة أي شــخص 
بغــري حلــف يمــني، كــام جيــوز لــه أن يطلــب أي معلومــات أو مســتندات مــن املديــن أو 
أحــد الدئنــني أو الوحــدات اخلاضعــة للبنــك املركــزي أو األشــخاص املرخــص هلــم مــن 

اهليئــة أو اجلهــات الرقابيــة أو أي جهــة أخــرى حكوميــة أو غــري حكوميــة .
وإذا رأى الشــخص أو اجلهــة املشــار إليهــام أعــاله عدم تعلــق تلك الشــهادة أو املعلومات 
أو املســتندات باملهمــة املكلــف هبــا املفتــش فعليــه أن يتقــدم بطلــب إىل قــايض اإلفــالس 
خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره بطلــب املفتــش بإعفائــه ممــا طلبــه املفتــش كلــه 
ــام مــن تاريــخ  أو بعضــه، ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره يف الطلــب خــالل عــرشة أي

تقديمــه ويكــون قــراره هنائيــًا.

 املادة ٥٣
عــى املفتــش إنجــاز املهمــة املكلــف بتنفيذهــا وتقديــم تقريــراإلدارة اإلفــالس يبــني فيــه 
كيفيــة تنفيذهــا ومــا خلــص إليه مــن نتائج خــالل املواعيــد املحددة بقــرار تكليفــه، وجيوز 

لقــايض اإلفــالس أن يمــدد مــدة تنفيــذ املهمــة بنــاء عــى طلــب املفتــش.

 املادة ٥٤
جيــوز لقــايض اإلفــالس يف أي وقــت - بعــد أخــذ رأي جلنــة اإلفــالس إذا كانــت 
ــني  ــتبدال األم ــرر اس ــة - أن يق ــة إلرشاف اللجن ــون اخلاضع ــة بالدي ــراءات متعلق اإلج
أو املراقــب أو املفتــش، كــام جيــوز للمديــن وألي دائــن أن يطلــب مــن قــايض اإلفــالس 
ــن،  ــني أو املدي ــح الدائن ــرض بمصال ــه ي ــتمرار تعيين ــت أن اس ــم إذا أثب ــتبدال أي منه اس
وال يرتتــب عــى الطلــب وقــف اإلجــراءات ويبــت قــايض اإلفــالس يف الطلــب خــالل 

ــام. عــرشة أي
وعــيل األمــني أو املراقــب أو املفتــش الــذي يقــرر قــايض اإلفــالس اســتبداله أن تعــاون 
بالقــدر الــالزم لتمكــني بديلــه مــن تويل مهامــه، ويري هــذا احلكم عــى مدراء التفليســة 

املعينــني قبــل رسيــان هــذا القانــون.
ــه ،  ــن مهام ــه م ــالس إعفائ ــايض اإلف ــن ق ــب م ــش أن يطل ــب أو املفت ــني أو املراق لألم
ولقــايض اإلفــالس أن يقبــل ذلــك الطلــب ويعــني بديــاًل عنــه، ولــه أن حيــدد لألمــني أو 

ــًا مقابــل مــا أداه مــن خدمــات . املفتــش الــذي قبــل طلبــه أتعاب

املادة ٥٥
تكــون اإلخطــارات التــي تتــم وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون عــن طريــق إدارة اإلفــالس أو 
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جلنــة اإلفــالس أو األمــني أو املفتــش أو املديــن أو الدائنــني أو ممثــل جلنــة الدائنــني أو ممثيل 
ــد اإللكــرتوين أو أي طريقــة  ــق الربي ــني منتجــة آلثارهــا إذا متــت عــن طري ــات الدائن فئ
أخــرى متفــق عليهــا أو حيددهــا قــايض اإلفــالس أو إدارة اإلفــالس أو حمكمــة اإلفــالس 

أو حمكمــة األســتئناف.
وفيــام عــدا اإلخطــارات املوجهــة مــن املديــن وممثــل جلنــة الدائنــني وممثــيل فئــات الدائنني، 
جيــوز توجيــه اإلخطــار عــن طريــق االعــالن أو النــرش، ويــري عــى اإلخطــار بالربيــد 

اإللكــرتوين األحــكام املبينــة بالقانــون رقــم ٢٠ لســنة ٢٠١٤ املشــار إليــه.

 املادة ٥٦
ــن  ــش واملدي ــب واملفت ــني واملراق ــالس واألم ــة اإلف ــالس وجلن ــن إدارة اإلف ــزم كل م تلت
ــد  ــق الربي ــن طري ــارات ع ــظ اإلخط ــني بحف ــدات الدائن ــو ف ــني وممثل ــة الدائن ــل جلن وممث

ــك. ــاص بذل ــرتوين خ ــي أو إلك ــجل ورق ــه يف س ــل ب ــكل املرس ــرتوين يف الش اإللك
 

  املادة ٥٧
ــون  ــوص عليهــا يف قان ــة املنص ــالن األوراق القضائي ــة بإع ــد املتعلق ــن القواع ــتثناء م اس
ــغ فيهــا عــن  ــم التبلي ــي يت ــة، ودون اإلخــالل باحلــاالت الت ــة والتجاري ــات املدني املرافع
طريــق اإلخطــار عــى النحو املبني هبــذا القانون، جيــوز إعالن األوراق املتعلقــة بالدعاوي 
والطلبــات والطعــون املبينــة هبــذا القانون عن طريــق الربيد اإللكرتوين أو الربيد الســجل 

أو أيــة وســيلة أخــرى توافــق عليهــا حمكمــة اإلفــالس أو حمكمــة األســتئناف.
كــام جيــوز أن تتــم اإلخطــارات وتقديــم املســتندات واملعلومــات والبيانــات مــن خــالل 
توفريهــا بغرفــة بيانــات إلكرتونيــة، يتــاح لــذوي الشــأن الوصــول إليهــا عــرب اإلنرتنــت 
مــن خــالل اســم مســتخدم ورقم رسي يســلم للشــخص الــذي جيــب توجيه اإلخطــار له 
أو تزويــده باملســتندات واملعلومــات والبيانــات عــى النحــو الــذي تبينه الالئحــة التنفيذية 

للقانون.

 املادة ٥٨
ــوز  ــراءات ، جي ــاح اإلج ــب افتت ــأن طل ــون بش ــذا القان ــررة هب ــكام املق ــاة األح ــع مراع م

ــيل: ــا ي ــًا مل ــة وفق ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــب افتت ــدم بطل ــن أن يتق للمدي
١- إذا كان متوقفــًا عــن الدفــع، أو كانــت هنــاك مــن األســباب مــا جيعلــه يتوقــع أو خيــي 
مــن العجــز عــن ســداد ديونه عنــد اســتحقاقها كلهــا أو بعضها وفقــًا ملا هو مبــني بالالئحة 

التنفيذية.
٢- إذا كان يف حالــة عجــز يف املركــز املــايل أو كانــت هنــاك مــن األســباب مــا جيعلــه يتوقع 
أو خيشــى أن يكــون يف حالــة عجــز يف املركــز املــايل عنــد اســتحقاق ديونــه بعضهــا أو كلهــا 

وفقــًا ملــا هــو مبــني بالالئحــة التنفيذية .
٣- أن تكون أعامل املدين قابلة لالستمرارية .

ــبق  ــد س ــة أو كان ق ــوية الوقائي ــا بالتس ــوا مقرتح ــه أن رفض ــبق لدائني ــد س ٤- إذا كان ق
ــة،  لقــايض اإلفــالس أن أصــدر قــرارا برفــض التصديــق عــى مقــرتح بالتســوية الوقائي
حتــى لــو كان ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــري املقــدم بشــاهنا الطلــب، فــال جيــوز 
تقديــم الطلــب إال بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــامع الدائنــني أو قــرار قــايض 
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اإلفــالس املشــار إليــه.
٥- إذا كان قــد ســبق لدائنيــه أن رفضــوا خطــة بإعــادة اهليكلــة أو كان قــد ســبق لقــايض 
اإلفــالس أن أصــدر قــرارا برفــض التصديــق عــى خطــة بإعــادة اهليكلــة، حتــى لــو كان 
ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــري املقــدم بشــأنا الطلب، فــال جيــوز تقديــم الطلب إال 
بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــامع الدائنــني أو قــرار قــايض اإلفــالس املشــار 

إليــه.
٦- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر قــرار من قــايض اإلفالس أو حكم عــن حمكمة اإلفالس 
بإهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة، حتــى لــو كان ذلك 
عــن ديــون أخــرى للمديــن غــري املقــدم بشــأهنا الطلــب، فــال جيــوز تقديــم الطلــب إال 
بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور قــرار قــايض اإلفــالس أو حكــم املحكمــة 

املشــار إليــه .
٧- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر حكــم هنائــي بشــهر إفــالس املديــن، فــال جيــوز تقديــم 

الطلــب إال بعــد مــرور ثــالث ســنوات مــن انتهــاء التفليســة.
ــًا  ــراءات وفق ــة إج ــت خاضعــة ألي ــة املقــدم بشــأن الطلــب الزال ــت املديوني ٨- إذا كان
هلــذا القانــون تنفيــذًا لقــرار صــادر بافتتــاح اإلجــراءات وفقــًا هلــذا القانــون، فــال جيــوز 

ــم الطلــب . تقدي
واســتثناء مــن أحــكام البنــود أرقــام )٤، ٥، ٦، ٧، ٨( مــن هــذه املــادة ، جيــوز للمديــن 
تقديــم الطلــب يف أي وقــت إذا أرفــق بــه مــا يفيــد املوافقــة املســبقة لألغلبيــة املطلوبــة عــى 

مقــرتح التســوية الوقائيــة املقــدم بشــأنه الطلــب.

املادة ٥٩
مــع مراعــاة حكــم املــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون، جيــب أن يرفــق املديــن بطلــب افتتــاح 

إجــراءات التســوية الوقائيــة مــا يــيل:
١- البيانــات واملعلومــات واملســتندات الدالــة عــى حتقق الــرشوط الالزمــة لتقديم طلب 

افتتاح إجــراءات التســوية الوقائية.
٢- رشح موجــز ملقــرتح التســوية الوقائيــة، مبــني بــه رشوطــه وكيفيــة تنفيــذه، وضامنــات 

تنفيــذه إن وجــدت، والربنامــج الزمنــي للتنفيــذ.
٣- موجــز عــن العقــود واالتفاقيــات الــالزم توقيعها بني املديــن والدائنــني لتنفيذ مقرتح 

التســوية الوقائية.
٤- تصنيف الدائنني.

٥- يف حالــة تشــكيل جلنــة الدائنــني وفقــًا لتصنيــف الدائنــني، يتعــني عــى املديــن إرفــاق 
كشــف بأعضــاء تلــك اللجنــة مــع بيــان اســم املمثــل عــن كل فئــة مــن فئــات الدائنــني، 
وبريدهــم االلكــرتوين والعــادي وأرقــام هواتفهــم، واملســتندات الدالة عــى تعيني هؤالء 

األعضــاء واملمثلــني وحــدود تفويضهــم مــن قبــل الدائنــني.
٦- إجــراءات الدعــوة الجتــامع الدائنــني ملناقشــة مقــرتح التســوية الوقائيــة وكيفيــة 

ــت. ــق التصوي ــم ح ــن هل ــا وم ــت عليه التصوي

املادة ٦٠
يظــل املديــن، بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة قائــاًم بــإدارة أعاملــه 
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وأموالــه، ولــه أن يقــوم بجميــع الترفــات التــي يقضيهــا تســيري نشــاطه التجــاري، بــام 
ال يــرض بمصالــح الدائنــني، مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس غــري ذلــك.

وال جيــوز للمديــن القيــام بأيــة ترفــات تقــع خــارج نطــاق أعامهلــا االعتياديــة إال بعــد 
احلصــول عــى موافقــة قــايض اإلفــالس

املادة ٦١
يرتتــب عــى صــدور قــرار افتتاح إجــراءات التســوية الوقائية وقــف املطالبات ملــدة الثالثة 
أشــهر الالحقــة لتاريــخ صــدور القــرار، ولقــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلــب املديــن أن 
يمــدد مــدة وقــف املطالبــات ملــرة أو أكثــر عــى أال تزيــد يف كل مــرة عــى شــهر، ويف مجيــع 
األحــوال جيــب أال تزيــد مــدة وقــف املطالبــات عــن ســتة أشــهر وتقــوم إدارة اإلفــالس 

بنــاء عــى طلــب املديــن بتزويــده بشــهادة بوقــف املطالبــات ومــدة الوقــف.

املادة ٦٢
عــى املديــن أن يقــوم خــالل فــرتة وقــف املطالبــات ببــذل العنايــة الالزمــة إلقنــاع دائنيــه 
بالتصويــت باملوافقــة عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة، كــام يلتــزم بتزويــد الدائنــني بكافــة 
املســتندات واملعلومــات والبيانــات التــي متكنهــم مــن اختــاذ قــرار بشــأن مقــرتح التســوية 

الوقائيــة، والــرد عــى مــا يقــدم لــه مــن استفســارات مــن الدائنــني.

املادة ٦٣
تنتهي فرتة وقف املطالبات يف حالة حتقق أي من احلاالت التالية:

١- تصديق قايض اإلفالس عى مقرتح التسوية الوقائية .
٢- صدور قرار عن قايض اإلفالس باهناء إجراءات التسوية الوقائية.

٣ - انتهاء املدة املنصوص عليها يف املادة )٦١(.

املادة ٦٤
ال يرتتــب عــى صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة حلــول آجــال الديــون 
التــي عــى املديــن، وال وقــف رسيــان فوائدهــا، ويعترب كأن مل يكــن أي رشط يــرد بالعقود 

املربمــة مــع املديــن ينــص عــى خــالف ذالــك. 

املادة ٦٥
ــود  ــف العق ــة وق ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــرار افتتت ــدور ق ــى دور ص ــب ع ال يرتت
ــو نــص عــى خــالف ذلــك يف  ــام فيهــا عقــود اإلجيــار أو إهناؤهــا ول ــن ب الســارية للمدي
العقــد، وجيــب عــى املتعاقــد مــع املديــن االســتمرار يف الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة طاملــا 
ــاح  ــرار افتت ــه الالحقــة عــى تاريــخ صــدور ق ــاء بالتزامات ــن مل يتوقــف عــن الوف أن املدي

ــراءات . اإلج
وفيــام عــدا العقــود املشــمولة بإجــراءات التســوية الوقائيــة، ويف حالــة إخــالل املديــن بأي 
مــن التزاماتــه العقديــة، واســتثناء مــن وقــف املطالبــات جيــوز ملحكمــة اإلفــالس - بنــاء 

عــى طلــب التعاقــد - أن حتكــم بفســخ العقــد.
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املادة ٦٦
ملحكمــة اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب املديــن أن حتكــم بفســخ أي عقــد نافــذ يكــون املديــن 
طرفــًا فيــه إذا كان ذلــك رضوريــًا لتمكينــه مــن مزاولــة أعاملــه أو حيقــق مصلحــة الدائنــني 
رشيطــة أال يــؤدي الفســخ إىل إحلــاق رضر جســيم بمصالــح التعاقد مع املديــن، ما مل تفرر 
املحكمــة تعويــض املتعاقــد تعويضــًا عــادالً، ويف هــذه احلالــة حيــق للمتعاقــد االشــرتاك 

يف إجــراءات التســوية الوقائيــة كدائــن عــادي بالتعويــض املرتتــب عى الفســخ.

املادة ٦٧
جيــوز للمديــن أن يقــرتض أو حيصــل عــى تســهيالت مرفية - أيــًا كان نوعهــا - بضامن 
ــدم إلدارة  ــب يق ــراءات أو أي طل ــاح اإلج ــب افتت ــوارد بطل ــًا لل ــامن وفق ــدون ض أو ب

اإلفــالس بعــد تقديــم طلــب افتتــاح اإلجــراءات وقبــل صــدور قــرار فيــه.
اكــام جيــوز لــه االقــرتاض أو احلصــول عــى تســهيالت مرفيــة بعــد صــدور قــرار افتتــاح 
ــة  ــه األغلبي ــت علي ــرتح أو وافق ــن املق ــك ضم ــيل ذل ــًا ع ــراءات إذا كان منصوص اإلج
ــرض أو  ــار املق ــه إخط ــب علي ــك، وجي ــري ذل ــالس غ ــايض اإلف ــرر ق ــا مل يق ــة، م املطلوب
اجلهــة مانحــة التســهيالت املرفيــة بأنــه خاضــع إلجــراءات التســوية الوقايــة وفقــًا هلــذا 

القانــون.

املادة ٦٨
جيــوز لقــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلــب املديــن - وبعــد اســتيفاء رأي جلنة اإلفــالس، يف 
حــال كانــت املديونيــة خاضعة إلرشافها - أن يــأذن للمدين اخلاضع إلجراءات التســوية 
الوقائيــة باحلصــول عــى متويــل جديــد يكــون للدائــن فيــه األولويــة عــى أي ديــن عــادي 
ــاح اإلجــراءات، متــى كان هــذا التمويــل الزمــًا  ــن بتاريــخ قــرار افتت ــم يف ذمــة املدي قائ

ألعــامل املديــن وال يــرض باملصلحــة املشــرتكة للدائنــني أو إجــراءات التســوية الوقائيــة.

املادة ٦٩
جيــوز أن يكــون التمويــل اجلديــد مضمونــًا برتتيــب رهــن عــى أي مــن أمــوال املديــن غــري 
املرهونــة أو املرهونــة، يف احلالــة األخــرية يكــون الرهــن تاليــًا يف مرتبتــه للرهــن أو الرهون 

املرتتبــة عــى األمــوال املطلــوب رهنها .
كــام جيــوز أن يكــون التمويــل اجلديــد مضمونــًا برتتيــب رهــن عــى أي مــن أمــوال املديــن 
املرهونــة مســاويا يف مرتبتــه ملرتبــة أي رهــن قائم عــى األمــوال املطلوب رهنهــا أو متقدمًا 
عليــه، ويف هــذه احلالــة جيــب موافقــة الدائنــني املرهتنــني الســابقني يف املرتبة جلنــة الدائنني.

املادة ٧٠
يقــوم املديــن خــالل عــرشة أيــام مــن صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة 
ــه ويــرتأس  ــة الدائتــني مــن ممثلــني عــن فئــات ديون بالتنســيق مــع الدائنــني لتشــكيل جلن
اللجنــة ويمثلهــا الدائــن احلائــز عــى أكــرب قــدر مــن ديــون املديــن، ويمثــل كل فئــة مــن 
فئــات ديــون املديــن الدائــن احلائــز عــى أكــرب قــدر مــن ديــون املديــن مــن هــذه الفئــة ، 
وذلــك مــا مل توافــق األغلبيــة املطلوبــة أو يوافق الدائنــون احلائزون عى أغلبيــة فئة الديون 
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عــى تعــني ممثلــني لفنــات ديــون املديــن وللجنــة الدائنــني مــن غــري الدائنــني احلائريــن عى 
أكــرب الديــون أو مــن غــري الدائنــني.

وجيــوز بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة للدائنــني أو موافقــة الدائنــني احلائزيــن عــى أغلبيــة فئة 
الديــون إعفــاء ممثــل اللجنــة مــن مهامــه وتعيــني مــن حيــل حملــه. ويف حالــة عــدم حصــول 
هــذا األخــري عــى املوافقــات املذكــورة يكــون املمثــل مــن الدائنــني احلائزيــن عــى أكــرب 

الديــون ثــم الــذي يليــه نــزوالً ثــم الــذي يليــه.

املادة ٧١
عــى املديــن أن يــودع لــدى إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن انتهــاء املــدة املبينــة 
باملــادة الســابقة قائمــة بفئــات الديــون، مبــني هبــا نــوع الديــن ومقــداره وتصنيفــه واســم 
الدائــن وممثلــه و عنــوان بريــده العــادي واإللكــرتوين وتشــكيل جلنــة الدائنــني مبــني بــه 
ــد  ــوان بري ــو وعن ــا كل عض ــي يمثله ــون الت ــة الدي ــا وفئ ــة وأعضائه ــس اللجن ــم رئي اس

العضــو العــادي واإللكــرتوين .
ويصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا باعتــامد تشــكيل اللجنــة خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ 
إيــداع هــذا التشــكيل، وتقــوم إدارة اإلفــالس بأخطــار املديــن والدائنــني واملرافــب وجلنة 

اإلفــالس- يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا- بذلــك القــرار،

املادة ٧٢
عــى جلنــة الدائنــني أن تقــوم خالل عــرشة أيام مــن تاريخ إخطارهــا بقرار تشــكيل اللجنة 
ــة وإخطــار املديــن و إدارة اإلفــالس  بتحديــد املســائل التــي تفــوض فيهــا رئيــس اللجن

وجلنــة اإلفــالس -حســب األحــوال - بذلــك.
واعتبــارًا مــن تاريــخ هــذا اإلخطــار، يكــون إخطــار الدائنــني بكافــة األمــور التــي يوجــب 

القانــون إخطارهــم هبــا مــن خــالل ممثــل الدائنــني .
وجيــب عــى ممثــل اللجنــة إخطــار أعضائهــا بــام تلقــاه مــن إخطــارات يف موعــد أقصــاه 
يــوم العمــل التــايل لتاريــخ تلقيهــا، ويــري ذات احلكــم عــى ممثــل كل فئــة مــن فئــات 

الديــون جتــاه الدائنــني مــن تلــك الفئــة.

املادة ٧٣
جيب أن يشمل مقرتح التسوية الوقائية عى ما يأيت :

١-خطة املدين ملزاولة نشاطه.
٢. تصنيــف فئــات الدائنــني، واملبالــغ املســتحقة لــكل منهــم والضامنــات املقدمــة مقابــل 

كل مديونيــة وقيمهــا .
٣- التأكيد عى قابلية أعامل املدين لالستمرارية .
٤. نشاطات املدين التي يتعني وقفها أو إهناؤها.

٥. أحكام ورشوط تسوية أية التزامات .
٦ .أية ضامنات حلسن تنفيذ املقرتح يكون مطلوبًا تقديمها من املدين إن وجدت.

٧. أي عــرض لــرشاء كل أمــوال املديــن أو جــزء منهــا عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول 
أو عــى أجــزاء، إن وجــد.

٨. مدد السامح وخصومات الدفع.
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٩ مدى إمكانية حتويل الدين إىل حصص أو أسهم يف رأس مال أي رشكة أو مرشوع.
ــد أو إنشــاء أو فــك أو بيــع أو اســتبدال أيــة ضامنــات إذا كان  ــة توحي ١٠. مــدى إمكاني

ــًا لتنفيــذ مقــرتح التســوية الوقائيــة. ذلــك رضوري
١١. اقرتاح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

١٢. مــدى احتيــاج املديــن لتمويــل أثنــاء مــدة تنفيــذ املقــرتح، وأغــراض ذلــك التمويــل 
وضامناتــه.

١٣. آليــة متابعــة الدائنــني واملراقــب - يف حالــة تعيينــه - لتنفيــذ املقــرتح ومــا يقــدم مــن 
تقاريــر بشــأن تنفيذهــا ومواعيــد تقديــم تلــك التقاريــر وحمتواهــا.

ــرى  ــة وي ــوية الوقائي ــرتح التس ــذ مق ــة يف تنفي ــن جمدي ــا املدي ــرى يراه ــور أخ ــة أم ١٤. أي
ــرتح. ــا باملق تضمينه

١٥ .احلقــوق التــي حيصــل عليهــا الدائنــون وفقــًا ملقــرتح التســوية الوقائيــة باملقارنــة مــع 
احلقــوق التــي يمكــن أن حيصلــوا عليهــا يف حــال شــهر اإلفــالس.

 
املادة ٧٤

عــى املديــن أن يــودع نســخة مــن مقــرتح التســوية الوقائيــة لــدى إدارة اإلفــالس مرفقــًا 
هبــا ملخــص املقــرتح خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور فــرار افتتــاح اإلجــراءات، 
وجيــوز لقــايض اإلفــالس مــد هــذه الفــرتة ملــدة مماثلــة أو أكثــر بنــاء عــى طلــب املديــن 
بعــد االســتامع للجنــة اإلفــالس ويف مجيــع األحــوال جيــب موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عــى 

أي متديــد مــن شــأنه أن جيعــل مــدة إيــداع مقــرتح التســوية الوقائيــة جتــاوز ســتة أشــهر.
وعــى املديــن خــالل املوعــد املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة أن خيطــر جلنــة اإلفــالس - يف 
حــال كانــت املديونيــة خاضعة إلرشافهــا - وممثل جلنــة الدائنني وأعضــاء اللجنة باملقرتح 
ومرفقاتــه، وعــى ممثــل جلنــة الدائنــني وكل عضــو مــن أعضائهــا أن يقــوم بإخطــار فئــة 
الدائنــني التــي يمثلهــا باملقــرتح ومرفقاتــه يف موعــد أقصــاه هناية يــوم العمل التــايل لتاريخ 

تســلمه للخطــة ومرفقاهتــا.
ويف حالــة عــدم إيــداع مقــرتح التســوية الوقائيــة خــالل املوعــد املبــني هبــذه املــادة، جيــوز 
ــالس  ــة اإلف ــني أو جلن ــد الدائن ــن أح ــه م ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاء ع ــالس، بن ــايض اإلف لق
ــدر  ــة، ويص ــوية الوقائي ــراءات التس ــاء إج ــا، بإهن ــة إلرشافه ــة خاضع ــت املديوني إذا كان

القــايض قــراره خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.

املادة ٧٥
ــل تســوية  ــه مقاب ــن عــن بعــض أموال جيــوز أن يؤســس املقــرتح عــى أســاس ختــيل املدي
ديونــه كلهــا أو بعضهــا، ومــن ثــم ســداد كامــل ديــون املديــن ســدادًا عينيــًا أو نقديــًا، أو 
ــة الباقــي بحيــث  ــًا وإســقاط الباقــي أو جدول ــًا أو نقدي ســداد جانــب منهــا ســدادًا عيني
تــربأ ذمــة املديــن مــن الديــن كلــه أو بعضــه وجيــب موافقــة اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة 
يف رشكــة املســامهية املدينــة أو مــا يقــوم مقــام اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة يف الــرشكات 

األخــرى عــى املقــرتح.

املادة ٧٦
عــى املديــن أن يقــوم بدعــوة الدائنــني للموافقــة عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة بموجــب 
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ــرتح  ــواردة بمق ــراءات ال ــًا لإلج ــه، وفق ــامع ومكان ــد االجت ــى موع ــتمل ع ــار يش إخط
التســوية الوقائيــة ، وعــى أن يتــم عقــد االجتــامع بعــد عــرشة أيــام عــى األقــل مــن تاريــخ 
توجيــه الدعــوة لالجتــامع وخــالل مــدة ال تزيــد عــى شــهر مــن تاريــخ إخطــار ممثــل جلنــة 

الدائنــني وأعضــاء اللجنــة باخلطــة ومرفقاهتــا.
كــام يقــوم املديــن بتوجيــه الدعــوة خــالل املوعد املبــني بالفقــرة الســابقة للجنــة اإلفالس، 
يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا، وإىل اجلهــة الرقابيــة املعنيــة إذا كان املديــن 
خيضــع إلرشافهــا ويــرتأس املديــن االجتــامع وجيــوز بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة اختيــار 

مــن يــرتأس االجتــامع مــن الدائنــني أو مــن غريهــم .
ويف حالة امتناع املدين عن عقد االجتامع عى النحو املبني بالفقرة األويل من هذه املادة، 

يكلف قايض اإلفالس، بناء عى طلب يقدم إليه من األمني أو أحد الدائنني، جلنة 
اإلفالس حتى لو كانت املديونية غري خاضعة إلرشافها، بالدعوة الجتامع الدائنني، 

وبرئاسة من تفوضه من بني أعضائها، ويف القيام بكافة األعامل التي يتعني أن يقوم هبا 
املدين وفقًا للمواد التالية هبذا الفرع والفرع اخلاص بالتصديق 

املادة ٧٧
يقــر حــق التصويــت عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة عــى الدائنــني املتأثريــن باملقــرتح، 

وال جيــوز ألي طــرف ذو عالقــة باملديــن أن يشــارك يف التصويــت .
كــام ال جيــوز اعتبــار الدائنــني أصحــاب الديــون املضمونــة برهــن أو امتيــاز دائنــني غــري 

متاثريــن ملجــرد كوهنــم حيتفظــون بضــامن لديوهنــم.
ويبــت قــايض اإلفــالس يف أي خــالف يقــوم بشــأن أحقيــة الدائــن يف التصويــت ومــن 
يــرتأس االجتــامع وذلــك بقــرار يصــدر خــالل عــرشة أيام مــن تاريــخ تقديم طلــب پذلك 

إلدارة اإلفــالس.

املادة ٧٨
جيــب عــى املديــن أن يقــدم رشحــًا وافيًا لبنــود مقــرتح التســوية الوقائية أثنــاء االجتامعات 
التــي تعقــد ملناقشــة املقــرتح وأي تعديــالت تــرد عليــه ،وجيــوز ألي مــن الدائنــني أو جلنــة 
الدائنــني أو ممثلهــا أو جلنــة اإلفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا - 

حضــور االجتامعــات وابــداء الــرأي يف مقــرتح التســوية أو تعديالتــه . 
كــام جيــب عليــه دعــوة الدائنــني املتأثريــن بالتعديــالت املقرتحــة الجتامعات أخــرى للنظر 

يف تلــك التعديــالت والتصويــت عليها.

املادة ٧٩
ــة  ــه األغلبي ــني إذا وافقــت علي ــة مســتوفية موافقــة الدائن يكــون مقــرتح التســوية الوقائي
املطلوبــة، فــإذا مل حيصــل املقــرتح عــى موافقــة هــذه األغلبيــة يف االجتــامع األول للدائنني، 

يؤجــل االجتــامع ملــدة عــرشة أيــام الجتــامع ثــاين يعقــد للتصويــت عــى املقــرتح.
وإذا مل حيصــل املقــرتح عــى موافقــة األغلبيــة املطلوبــة يف االجتــامع املؤجــل، يعتــرب ذلــك 

رفضــًا ملقــرتح التســوية الوقائيــة.

املادة ٨٠
حيــرر حمــرض مــا تــم يف اجتــامع التصويــت عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة يوقعــه املديــن 
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ــة  ــني، ويف حال ــة الدائن ــل جلن ــت، وممث ــم التصوي ــق هل ــن حي ــارضون الذي ــون احل والدائن
ــم ذكــر اســمه يف املحــرض وســبب رفضــه . ــع يت ــني التوقي رفــض أحــد الدائن

وإذا كان االجتــامع عــن طريــق وســائل االتصــال احلديثــة فيجــب أن حيــرض املراقــب فــإذا 
مل يكــن قــد تــم تعيينــه حيــرض ممثــل عــن جلنــة الدائنــني أو ممثــل عــن جلنــة اإلفــالس، يف 
حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا ، ويكــون االكتفــاء بتوقيــع املديــن واملراقــب 
أو املديــن وممثــل جلنــة الدائنــني أو املديــن وممثــل جلنــة اإلفــالس بحســب األحــوال عــى 

املحــرض، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة رشوط وضوابــط هــذا االجتــامع.

املادة ٨١
ــخ املوافقــة عــى مقــرتح التســوية  ــام مــن تاري ــأن يقــوم خــالل عــرشة أي ــن ب ــزم املدي يلت
الوقائيــة أو رفضــه بإخطــار إدارة اإلفــالس واملراقــب وجلنــة اإلفــالس واجلهــة الرقابيــة 
ــارض  ــة وحم ــدة أو املرفوض ــة املعتم ــاق اخلط ــك وإرف ــوال - بذل ــب األح ــة – بحس املعني
االجتامعــات التــي تــم فيهــا التصويــت واملســتندات الدالــة عــى اإلخطــارات املوجهــة 
حلضــور االجتامعــات ودليــل احلضــور ودليــل التصويــت، ويف حالــة املوافقــة عــى اخلطة 

يطلــب ضمــن اإلخطــار التصديــق عــى اخطــة. 
وجيــوز ملمثــل جلنــة الدائنــني أو ممثــل أي فئــة مــن فئــات الدائنــني أو الدائنــني احلائزيــن 
ــه  ــن ب ــام املدي ــة عــدم قي ــن أن يقومــوا هبــذا اإلخطــار يف حال ــون املدي عــى ٢٥% مــن دي
ــن  ــام م ــرشة أي ــالل ع ــالس خ ــى إدارة اإلف ــابقة وع ــرة الس ــة يف الفق ــدة املبين ــالل امل خ
تاريــخ تســلمها اإلخطــار املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة إخطــار مجيــع الدائنــني بــه وبكافــة 

ــه. مرفقات
ويف حالــة رفــض املقــرتح يقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطــار 
إدارة اإلفــالس بإصــدار قــرار بإهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة وحفظ الطلــب، وجيوز 
لــه بنــاء عــى طلــب املديــن أو اجلهــة الرقابيــة أو الدائنــني أن يقــرر افتتــاح إجــراءات إعادة 

اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس وفقــًا ملــا يــراه مالئــاًم لوضــع املديــن ومصلحــة الدائنــني.

املادة ٨٢
يقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تســلم إدارة اإلفــالس لإلخطــار 
بموافقــة الدائنــني عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة ومرفقاتــه بالتصديــق عــى املقــرتح بعــد 

التحقــق مــن توافــر الرشطــني التاليــني:
١.أن املقرتح حاز عى موافقة األغلبية املطلوبة.

٢. أن املقرتح تتوافر فيه معايري العدالة للدائنني املتأثرين الواردة يف املادة التالية.

املادة ٨٣
يكون مقرتح التسوية الوقائية مستوفيًا معايري العدالة إذا توافر فيه ما ييل:

١ .حصــول الدائنــني عــى معلومــات وافية ووقت كاف لدراســة مقرتح التســوية الوقائية 
.

٢. عــدم اإلخــالل بإجــراءات اجتــامع الدائنــني والتصويــت الــواردة بمقــرتح التســوية 
ــة املعروضــة عــى إدارة اإلفــالس قبــل افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة. الوقائي

٣. مراعــاة احلقــوق القائمــة للدائنــني - خاصــة حقــوق الدائنــني أصحاب حقــوق الرهن 
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واالمتيــاز - واملســاواة بــني أصحــاب احلقــوق ذات املراكــز املتســاوية، خاصــة مــا يتعلــق 
بتقاســم اخلســائر وتوزيــع اخقــوق اجلديــدة.

املادة ٨٤
يصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا برفــض التصديق عــى املقــرتح أو تعليق التصديــق عليه يف 
حالــة حتقــق أي مــن احلــاالت التاليــة: ١. إذا شــاب البطــالن إجــراءات الدعــوة لالجتامع 

أو إجــراءات التصويــت فيه.
٢. إذا مل تستوف موافقة األغلبية املطلوبة عى املقرتح.

٣. إذا مل يسوف املقرتح معايري العدالة وفقًا للامدة السابقة .
ــق التصديــق عــى املقــرتح يبــني قــايض اإلفــالس التعديــالت املطلــوب  ــة تعلي ويف حال
إجرائهــا عليــه أو اإلجــراء املطلــوب اســتيفائه وحيــدد أجــاًل للمديــن الســتيفاء موافقــة 
ــالس  ــرى إلدارة اإلف ــرة أخ ــه م ــادة تقديم ــدل وإع ــرتح املع ــى املق ــة ع ــة املطلوب األغلبي
ــايض  ــدق ق ــة ص ــة املطلوب ــة األغلبي ــى موافق ــدل ع ــرتح املع ــاز املق ــإن ح ــق، ف للتصدي
ــة عــدم موافقــة الدانتــني عــى املقــرتح املعــدل يصــدر قــايض  ــه، ويف حال اإلفــالس علي

ــق. ــض التصدي ــرارا برف ــالس ف اإلف

املادة ٨٥
جيــوز ألي مــن الدائنــني املتأثريــني الذين مل يصوتــوا باملوافقة عى مقرتح التســوية االوقائية 
التظلــم مــن فــرار الدائنــني باملوافقــة عــى مقــرتح هــذه التســوية إلدارة اإلفــالس خــالل 
عــرشة أيــام مــن تاريــخ انعقــاد اجتــامع الدائنــني الــذي تقــرر فيــه املوافقــة إذا كان الدائــن 
قــد حــرض هــذا االجتــامع ورفــض املقــرتح أو كان قــد أخطــر بموعــد ذلــك االجتــامع ومل 
حيــرض بعــذر مقبــول، أو مــن تاريــخ إخطــار الدائــن مــن إدارة اإلفــالس بموافقــة الدائنني 

عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة إذا مل حيــرض اجتــامع الدائنــني ألنــه مل خيطــر بموعــده.
ويبــت قــايض اإلفــالس يف التظلــم بــذات القرار الصــادر بالتصديــق عى مقرتح التســوية 
الوقائيــة، ويف حالــة قبــول التظلــم جيــوز لقــايض اإلفــالس تعليــق التصديــق عــى املقــرتح 

لتصويــب األجــراء الباطــل أو تعديــل املقــرتح أو رفــض التصديــق عليه.
ويف حالــة رفــض التصديــق يقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطار 
إدارة اإلفــالس بإصــدار قــرار بإهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة وحفظ الطلــب، وجيوز 
لــه بنــاء عــى طلــب املديــن أو اجلهــة الرقابيــة أو الدائنــني أن قلــرر افتتــاح إجــراءات إعادة 

اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس وفقــًا ملــا يــراه مالئــاًم لوضــع املديــن ومصلحــة الدائنني.

املادة ٨٦
يكــون مقــرتح التســوية الوقائيــة املصــدق عليــه مــن قــايض اإلفــالس نافــذًا يف حــق مجيــع 
الدائنــني الذيــن شــملهم بــام يف ذلــك الدائنــني الذيــن رفضــوا املقــرتح والذيــن مل حيــرضوا 

اإلجتــامع اخلــاص بالتصويــت عــى املقــرتح .
ــامدة  ــًا لل ــد وفق ــاح والقي ــار واإلفص ــرش واإلخط ــالن والن ــالس باإلع ــوم إدارة اإلف وتق
)٣٣( مــن هــذا القانــون لــكل قــرار يصــدر بالتصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة أو 
ــادة  ــراءات إع ــاح إج ــراءات أو افتت ــاء اإلج ــق أو إهن ــق التصدي ــرتح أو تعلي ــض املق برف
اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار، وجيــوز 
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لقــايض اإلفــالس االكتفــاء بقيــد القــرار يف ســجل اإلفــالس والســجل التجــاري.

املادة ٨٧
ــه الدائنــون وصــدق  ــة وفقــًا ملــا وافــق علي ــذ مقــرتح التســوية الوقائي ــزم املديــن بتنفي يلت
عليــه قــايض اإلفــالس، كــام يلتــزم بــأن يقــوم خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ متــام تنفيــذ 
ــات  ــان باملديوني ــار بي ــق باإلخط ــك ويرف ــالس بذل ــار إدارة اإلف ــوية بإخط ــرتح التس مق
ــدال عــى التســوية، ويصــدر  ــم تســويتها وطريقــة التســوية كــام يرفــق املســتند ال ــي ت الت
قــايض االفــالس قــرارًا بتــامم تنفيــذ مقــرتح التســوية وانتهــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة 
ــام مــن تاريــخ تســلم إدارة اإلفــالس لإلخطــار، ويــري عــى القــرار  خــالل عــرشة أي
الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )٨٦( مــن هــذا القانــون، وجيــوز لقــايض اإلفــالس أن يطلــب 
رأي املراقــب يف حالــة تعيينــه بشــأن متــام تنفيــذ التســوية قبــل إصــدار القــرار املشــار إليــه، 
كــام جيــوز لــه أن يطلــب رأي جلنــة اإلفــالس بشــأن متــام تنفيــذ التســوية حتــى لــو كانــت 

املديونيــة غــري خاضعــة إلرشافهــا وذلــك قبــل إصــدار القــرار املشــار إليــه.
وجيــوز للدائنــني الذيــن ينازعــون يف صحــة مــا جــاء بإخطــار املديــن بشــأن تســوية 
ــول التظلــم  ــة قب ــه بالفقــرة الســابقة، ويف حال مديونيتهــم التظلــم مــن القــرار املشــار إلي
يلتــزم املديــن بتنفيــذ مقــرتح التســوية الوقائيــة بشــان الدائــن الــذي قبــل تظلمــه ويعتــري 

ــن. ــذا الدائ ــبة هل ــذه بالنس ــم تنفي ــة مل يت ــوية الوقائي ــرتح التس مق

املادة ٨٨
ــوة  ــه الدع ــة أن يوج ــوية الوقائي ــرتح التس ــذ مق ــاء تنفي ــت أثن ــن يف أي وق ــوز للمدي جي
لدائنيــه ملناقشــة أيــة تعديــالت يــرى رضورة إجرائهــا عــى املقــرتح وجيــب إخطــار 
ــام  ــرشة أي ــامع بع ــدد لالجت ــد املح ــل املوع ــا قب ــة ومربراهت ــالت املقرتح ــني بالتعدي الدائن
ــة عــى املقــرتح املعــدل يقــوم بإخطــار  ــة املطلوب ــة األغلبي ــة موافق عــى األقــل، ويف حال
إدارة اإلفــالس هبــذا املقــرتح وحمــارض اجتامعــات الدائنــني ودليــل احلضــور والتصويــت 
ويطلــب التصديــق عليــه ويقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن إخطــار إدارة 
اإلفــالس باملقــرتح املعــدل بالتصديــق عليــه إذا كان مســتوفيًا ملعايــري العدالــة وحــاز عــى 

ــق . ــق التصدي ــام بتعلي ــه أو ق ــق علي ــة وإال رفــض التصدي ــة املطلوب ــة األغلبي موافق
وجيــوز التظلــم مــن قــرار التصديــق عــى املقــرتح املعــدل وفقــًا لألحــكام املبينــة يف املــادة 

)٨٥( مــن هــذا القانــون.

املادة ٨٩
جيــوز ملحكمــة اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليهــا مــن أحــد الدائنــني املتأثريــن خالل 
الفــرتة الالحقــة لقــرار التصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة وقبل متــام تنفيــذ املقرتح، 
ــاالت  ــق أي يف احل ــة حتق ــك يف حال ــة، وذل ــوية الوقائي ــراءات التس ــاء إج ــم بإهن أن حتك

التاليــة:
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــم املنص ــد اجلرائ ــن يف أح ــد املدي ــة ض ــوى اجلزائي ــة الدع ١. إقام
القانــون، ويشــرتط أن يتــم تقديــم الطلــب خــالل الســتة أشــهر الالحقــة لتاريــخ إقامــة 
هــذه الدعــوى، كــام يشــرتط أن تكــون هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بعــد التصديــق عــى 

ــوالً. ــري مقب ــذه، وإال كان غ ــام تنفي ــل مت ــة وقب ــوية الوقائي ــرتح التس مق
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٢ .صــدور حكــم بإدانــة املديــن يف أحــد اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بعــد 
التصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة وقبــل متــام تنفيــذه.

٣. إذا مل يقم املدين بتنفيذ رشوط مقرتح التسوية الوقائية.
٤. إذا تويف املدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ املقرتح .

٥. إذا طــرأت أمــور بعــد تاريــخ التصديــق عــى املقــرتح مــن شــأهنا أن جتعل أعــامل املدين 
غــري قابلــة لالســتمرارية، أو أثــرت عــى قــدرة املديــن عــى تنفيــذ مقــرتح التســوية بحيــث 

أصبــح مــن غــري املتوقــع أن يتمكــن املديــن مــن تنفيــذ هــذا املقــرتح وفقــًا لرشوطه. 
٦. إذا امتنــع املديــن عــن تقديــم املعلومــات والبيانــات واملســتندات املطلــوب منــه 

تقديمهــا.
٧. إذا ارتكــب املديــن خطــأ جســياًم يف إدارتــه ألموالــه أو أعاملــه خــالل الفــرتة الالحقــة 

عــى صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة.
٨. إذا ارتكــب املديــن لــدى تقديمــه طلــب افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو بعــده 

غشــًا أو حتايــاًل أو قــدم معلومــات مضللــة.

ــري  ــن تداب ــاًم م ــراه مالئ ــا ت ــأن م ــب ذوي الش ــى طل ــاًء ع ــم بن ــة أن حتك ــوز للمحكم وجي
ــن. ــرباءة املدي ــًا ب ــم هنائي ــري إذا حك ــذه التداب ــي ه ــة، وتلغ حتفظي

املادة ٩٠
يرتتــب عــى إهنــاء إجراءات التســوية الوقائية اســتنادًا للبنديــن )١ و ٢( من املادة الســابقة 
ــت  ــة، إذا كان ــوية الوقائي ــذ رشوط التس ــة لتنفي ــة املقدم ــن الكفال ــل م ــة الكفي ــراءة ذم ب
األفعــال التــي أدت الختــاذ اإلجــراءات املشــار إليهــا يف هذيــن البنديــن قــد صــدرت مــن 
املديــن قبــل صــدور قــرار التصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة وكان هلــا تأثــري عــى 

إرادة الكفيــل .
ــادة  ــد )٨( مــن ذات امل ــة اســتنادًا للبن كــام يرتتــب عــى إهنــاء إجــراءات التســوية الوقائي

ــة . ــذ رشوط التســوية الوقائي ــة املقدمــة لضــامن تنفي ــل مــن الكفال ــراءة ذمــة الكفي ب
وال يرتتــب عــى إهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة اســتنادًا للبنــود مــن )٣( إىل )٧( بــراءة 

ــة الكفيل. ذم
ويف مجيــع األحــوال جيــب تكليــف الكفيــل املشــار إليــه وكفــالء املديونية بحضور اجللســة 

التــي ينظــر فيهــا طلــب إهناء اإلجــراءات.

املادة ٩١
ــل  ــة الكفي ــراءة ذم ــة لبطــالن إجراءاهتــا ب ــب عــى إهنــاء إجــراءات التســوية الوقائي يرتت

ــا. ــض رشوطه ــذ كل أو بع ــن تنفي ــذي ضم ــة ال ــن الني حس

املادة ٩٢
ملحكمــة اإلفــالس أن تضمــن يف حكمهــا الصــادر باهنــاء اإلجــراءات وشــهر اإلفــالس، 
وضــع األختــام عــى أمــوال املديــن، كــام جيــوز للمحكمــة أن تضمــن يف ذلــك احلكــم أي 

تدابــري حتفظيــة أخــرى.
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املادة ٩٣
جيــوز لقــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلب يقــدم إليه خــالل الفــرتة الالحقــة لقــرار التعديل 
عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة وقبــل متــام تنفيذ املقــرتح، أن يقرر إهنــاء إجراءات التســوية 

الوقائيــة، إذا حتققــت أي من احلالتــني التاليتني:
١- إذا تقــدم املديــن بطلــب إهنــاء اإلجــراءات تأسيســًا عــى أن رشوط افتتــاح إجــراءات 
التســوية الوقائيــة مل تعــد منطبقــة عليــه، أو عــى تعــذر تنفيذ مقرتح التســوية وفقــًا لرشوط 

املقرتح.
٢- إذا تقــدم املديــن أو اجلهــة الرقابيــة بطلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة أو شــهر 

اإلفــالس.
وتقــوم إدارة اإلفــالس باخطــار الدائنــني وجلنــة اإلفــالس واملراقــب بحســب األحــوال 
بالطلــب وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه. ويصــدر قــايض اإلفــالس قراره 

باملوافقــة عــى الطلــب أو برفضــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.

املادة ٩٤
إذا قــرر قــايض اإلفــالس إهنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة، جيــوز لــه بنــاء عــى طلــب 
يقــدم إليــه مــن الديــن أو اجلهــة الرقابيــة أو الدائنــني الذيــن حيــق هلــم تقديــم طلــب افتتاح 
إجــراءات وفقــا هلــذا القانــون، أن يقــرر افتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة أو افتتــاح 

إجــراءات شــهر اإلفــالس.
وتقــوم إدارة اإلفــالس، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار بنــرشه وإعالنــه 
واإلفصــاح عنــه واإلخطــار بــه وقيــده وفقا للــامدة )٣٣( من هــذا القانون، وجيــوز لقايض 

اإلفــالس االكتفــاء بقيــد القــرار يف ســجل االفــالس والســجل التجــاري.

املادة ٩٥
تكــون الترفــات الصــادرة مــن املديــن، بعد صــدور قــرار التصديق عيل مقرتح التســوية 
ــة نافــذة يف حــق الدائنــني، وال جيــوز هلــم طلــب عــدم نفاذهــا إال وفــق القواعــد  الوقائي
املقــررة بشــأن دعــوى عــدم نفــاذ الترفــات، وال تســمع هــذه الدعــوى بعــد انقضــاء 
ــى أي  ــن ع ــوز الطع ــوال ال جي ــع األح ــراءات، ويف مجي ــاء اإلج ــخ إنته ــن تاري ــنتني م س

تــرف صــدر عــن املديــن تنفيــذًا ملقــرتح التســوية الوقائيــة املصــدق عليــه.

املادة ٩٦
ــا قبضــوه مــن  ــرد م ــني ب ــزام الدائن ــة إل ــراءات التســوية الوقائي ــب عــى إهنــاء إج ال يرتت
الديــون قبــل صــدور احلكــم أو قــرار اإلهنــاء، وختصــم هــذه املبالــغ مــن قيمــة ديوهنــم.

املادة ٩٧
مــع مراعــاة األحــكام املقــررة هبــذا القانون بشــأن طلب افتتــاح اإلجراءات جيــوز للمدين 
والدائنــني واجلهــة الرقابيــة تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلة وفقــًا للضوابط 

التالية: 
١- إذا كان املدين متوقفًا عن الدفع.
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٢- إذا كان املدين يف حالة عجز يف املركز املايل.
٣- أن تكون أعامل املدين قابلة لالستمرارية.

٤- إذا كان قــد ســبق لدائنــي املديــن رفــض خطــة بإعــادة اهليكلــة أو كان قد ســبق لقايض 
اإلفــالس أن أصــدر قــرارًا برفــض التصديــق عــى خطــة إعــادة اهليكلــة، حتــى لــو كان 
ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــري املقــدم بشــأهنا الطلــب، فــال جيــوز تقديــم الطلــب 
إال بعــد انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــامع الدائنــني أو قــرار قايض اإلفالس املشــار 

ليه. إ
٥- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر قــرار من قــايض اإلفالس أو حكم عــن حمكمة اإلفالس 
ــري  ــن غ ــرى للمدي ــون أخ ــك عــن دي ــو كان ذل ــى ل ــة حت ــادة اهليكل ــراءات إع بإهنــاء إج
املقــدم بشــأهنا الطلــب، فــال جيــوز تقديــم الطلــب إال بعــد انقضــاء ثالثة أشــهر مــن تاريخ 

صــدور قــرار قــايض اإلفــالس أو حكــم املحكمــة املشــار إليــه.
٦- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر حكــم هنائــي بشــهر إفــالس املديــن، فــال جيــوز تقديــم 

الطلــب إال بعــد انقضــاء ثــالث ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة.
٧- إذا كانــت املديونيــة املقــدم بشــأهنا الطلــب الزالت خاضعــة إلجراءات إعــادة اهليكلة 
تنفيــذًا لقــرار صــادر بافتتــاح اإلجــراءات وقفــًا هلــذا القانــون، فــال جيــوز تقديــم الطلــب، 
ويــري هــذا احلكــم عــى احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنديــن )٥،٤( مــن هــذه املادة.
٨- إذا كانــت املديونيــة املقــدم بشــأهنا الطلــب الزالــت خاضعــة إلجــراء ات شــهر 
اإلفــالس تنفيــذا لقــرار صــادر بافتتــاح اإلجــراءات وفقًا هلــذا القانــون، فيجب أن يســتند 
ــه  ــق بطلب ــة لالســتمرارية ويرف ــد أصبحــت قابل ــن ق مقــدم الطلــب عــى أن أعــامل املدي

الدليــل عــى ذلــك.
واســتثناء مــن أحــكام البنــود )٤, ٥, ٦, ٧، ٨( مــن هــذه املــادة جيــوز تقديــم الطلــب يف أي 
وقــت إذا أرفــق بــه مــا يفيــد موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عــى خطــة إعــادة اهليكلــة املقــدم 

بشــائها الطلــب.

املادة ٩٨
مــع مراعــاة حكــم املــادة )٢٠( مــن هــذا القانون، جيــب أن يرفق بطلــب افتتــاح إجراءات 

إعــادة اهليكلــة مــا ييل:
١.البيانــات واملعلومــات واملســتندات الدالــة عــى حتقــق الــرشوط الالزمــة لتقديــم طلب 

افتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلة.
٢. رشح موجــز خلطــة إعــادة اهليكلــة، مبينــا به رشوطــه وكيفيــة تنفيذه، وضامنــات نتفيذه 

إن وجــدت، والربنامج الزمنــي للتنفيذ.
٣. موجــز عــن العقــود واالتفاقيــات الــالزم توقيعهــا بــني املديــن والدائنــني لتنفيــذ خطــة 

ــادة اهليكلة. إع
٤. تصنيف الدائنني.

٥. يف حالــة تشــكيل جلنــة الدائنــني وفقــًا لتصنيــف الدائنــني، يتعني إرفاق كشــف بأعضاء 
تلــك اللجنــة مــع بيان اســم املمثل عــن كل فئة مــن فئات الدائنــني، وبريدهــم االلكرتوين 
والعــادي وأرقــام هواتفهــم، واملســتندات الدالــة عــى تعيــني هــؤالء األعضــاء واملمثلــني 

وحــدود تفويضهــم مــن الدائنني.
٦. إجــراءات الدعــوة الجتــامع الدائنــني ملناقشــة خطــة إعــادة اهليكلــة وكيفيــة التصويــت 
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عليهــا ومــن هلــم حــق التصويــت .
٧. يف حــال صــدور موافقــة مبدئيــة عــن بعــض الدائنــني عــى خطــة إعــادة اهليكلــة، يقــدم 
كشــفًا بأســامء هــؤالء الدائنــني وفقــًا لتصنيفهــم ومقــدار ديــون املديــن جتاههــم وضامناهتــا 

ونســبها املئويــة إىل إمجــايل ديــون املديــن.
وتعفــي الطلبــات املقدمــة من اجلهة الرقابية مــن تقديم البيانات واملعلومات واملســتندات 

املشــار إليهــا بالبندين )١ و٤( مــن هذه املادة .

املادة ٩٩
يبقــي املديــن - بعــد صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة - قائــاًم بــإدارة أعاملــه 
وأموالــه حتــت إرشاف األمــني، ولــه أن يقــوم بجميــع الترفــات التــي يقتضيهــا نشــاطه 
ــام ال يــرض بمصلحــة الدائنــني وذلــك مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس خــالف  التجــاري ب

ذلــك .

ــالس أو  ــالس أو إدارة اإلف ــة اإلف ــني أو جلن ــن أو الدائن ــن املدي ــب م ــني أن يطل و لألم
ــأي معلومــات أو مســتندات متوفــرة لدهيــم بشــأن ديــون  ــده ب املراقــب أو املفتــش تزوي
املديــن أو أعاملــه أو أموالــه، ولألمــني اختــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة ملراقبــة عمليــات 

ــه. ــه وأعامل ــن ألموال ــة والتحقــق مــن ســالمة إدارة املدي ــن املالي املدي
ــا  ــر هب ــن أن خيط ــى املدي ــب ع ــي جي ــات الت ــامل والترف ــة األع ــة التنفيذي ــني الالئح وتب
األمــني قبــل إتياهنــا، وتلــك التــي جيــب عــى املديــن احلصــول عــى موافقــة األمــني قبــل 

القيــام هبــا.

املادة ١٠٠
ــه، يتوقــف  ــن وأموال ــًا إلدارة أعــامل املدي ــًا مؤقت إذا كان قــايض اإلفــالس قــد عــني أمين
األمــني عــن إدارة أمــوال املديــن وأعاملــه ويســلمها للمديــن خــالل عــرشة أيام مــن تاريخ 
صــدور القــرار بافتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة، وذلــك مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس 

خــالف ذلــك.

املادة ١٠١
ــني  ــاء عــى طلــب مســبب يقــدم مــن األمــني أو أحــد الدائ جيــوز لقــايض اإلفــالس، بن
أو جلنــة اإلفــالس – حســب األحــوال - أن يقــرر خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب مــع املديــن أو جملــس إدارتــه أو مدرائــه مــن إدارة أموالــه وأعاملــه وأن يعهد بتلك 
ــن  ــي للمدي ــات الت ــة الصالحي ــة كاف ــذه احلال ــني يف ه ــون لألم ــني، ويك اإلدارة إىل األم
ــي  ــات الت ــك بالنســبة للترف ــه العامــة، وذل ــة ومجعيت ــه التنفيذي ــه وإدارت وجملــس إدارت

حتتــاج موافقــة اجلمعيــة العامــة، مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس خــالف ذلــك.
يف مجيع األحوال جيب أن يكون قرار قايض اإلفالس بقبول الطلب أو رفضه مسبيًا.

املادة ١٠٢
ــارًا  ــات اعتب ــف املطالب ــة وق ــادة اهليكل ــراءات إع ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــى ص ــب ع يرتت
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مــن اليــوم التــايل لتاريــخ صــدور هــذا القــرار وحتــى تاريــخ التصديــق عــى خطــة إعــادة 
ــذه  ــف ه ــادة بوق ــه- إف ــيل طلب ــاء ع ــن - بن ــليم املدي ــالس تس ــى إدارة اإلف ــة، وع اهليكل

ــات. املطالب

املادة ١٠٣
تنتهــي فــرتة وقــف املطالبــات بتصديــق قــايض اإلفــالس عــى خطــة إعــادة اهليكلــة، أو 

صــدور قــرار مــن قــايض اإلفــالس بإهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة.

املادة ١٠٤
تــري عــى العقــود والتمويــل اجلديــد وجلنــة الدائنني األحــكام املقررة يف البــاب اخلاص 

بالتســوية الوقائيــة من هــذا القانون.  

املادة ١٠٥
ــخ  ــام مــن تاري ــه خــالل عــرشة أي ــرار الصــادر بتعيين ختطــر إدارة اإلفــالس األمــني بالق
ــن، وعــى  ــر لدهيــا حــول املدي ــي تتواف ــة املعلومــات الت ــده بكاف صــدوره، وعليهــا تروي

ــاآليت: ــام ب ــة القي ــرار تعبين ــاره بق ــخ إخط ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــني خ األم
ــالن  ــن اإلع ــى أن يتضم ــراءات، ع ــاح اإلج ــادر بافتت ــرار الص ــص الق ــالن ملخ ١- إع
ــه خــالل  ــك وتســليمها إلي ــدة لذل ــم مطالباهتــم واملســتندات املؤي ــني لتقدي دعــوة الدائن

مــدة ال تزيــد عــى شــهر مــن تاريــخ اإلعــالن.
ــات  ــده باملطالب ــه لتزوي ــة لدي ــني املعلومــة عناوينهــم االلكرتوني ــع الدائن ٢- إخطــار مجي

ــاح اإلجــراءات. واملســتندات خــالل شــهر مــن تاريــخ إعــالن ملخــص قــرار افتت
وعــى املديــن أن يــزود األمــني بــأي تفاصيــل إضافيــة مل خيطــر إدارة اإلفــالس هبــا، ســواء 
حــول دائنيــه أو مبالــغ الديــون، وتفاصيــل أي عقــود قيــد التنفيــذ وأيــة إجــراءات قضائية 
ــا فيهــا، وذلــك خــالل املــدة الزمنيــة التــي حيددهــا  معلقــة أو جاريــة يكــون املديــن طرًف

األمــني.

املادة ١٠٦
يعــد األمــني ســجاًل يــدون فيــه كافــة داتنــي املديــن املعلومــني لديــه ويقــدم نســخة حمدثــة 

مــن قيــود ذلــك الســجل إىل إدارة اإلفــالس، وعليــه أن يقيــد يف الســجل مــا يــأيت:
١- عنوان الربيد العادي وااللكرتوين لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.

٢- حتديــد الدائنــني أصحــاب الديــون املضمونــة برهــن أو امتيــاز مع تفاصيــل الضامنات 
املقــررة لــكل منهــم والقيمــة التقديريــة هلــذه الضامنات يف حــال التنفيــذ عليها

٣- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقًا ألحكام هذا القانون.
٤- أية بيانات أخرى يراها األمني ألزمة ألداء مهامه.

املادة ١٠٧
لألمــني أن يطلــب أي بيانــات أو معلومــات ذات صلــة بأمــوال أو أعــامل املديــن مــن أي 
شــخص تتوفــر لديــه تلــك املعلومــات، وجيــب عــى كل شــخص لديــه معلومــات حــول 
أمــوال أو أعــامل املديــن أن يــزود األمــني هبــا خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ طلبهــا منــه، 
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بــام يف ذلــك أي مســتندات ودفاتــر احلســابات املتعلقــة باملديــن.
وعــى األمــني املحافظــة عــى رسية أي معلومــات تتعلــق باملدين وأن يمتنع عــن اإلفصاح 
عنهــا خــارج إطــار اإلجــراءات املبينــة هبــذا القانــون، فيــام عــدا املعلومــات التــي جيــب 

اإلفصــاح عنهــا بموجــب القانــون أو اللوائــح أو تعليــامت اجلهــات الرقابيــة.
وإذا رفــض أي شــخص تزويــد األمــن باملعلومات املطلوبــة، فلألمني رفــع األمر القايض 

اإلفــالس التقريــر أمهيــة املعلومات التــي يمكن عليهــا والكلــني بتقديمها لألمني

املادة ١٠٨
عــى مجيــع الدائنــني ولــو كانــت ديوهنــم غــري حالــة أو مضمونــة برهــن أو امتيــاز، أو غــري 
ثابتــة بأحــكام باتــة، أن يســلموا األمــني خــالل املهلــة الزمنيــة املقــررة يف الدعــوة املوجهــة 
إليهــم وفقــًا ألحــكام املــادة )١٠٥( عــن هذا القانــون، مســتندات ديوهنم مصحوبــة ببيان 
ــار  هــذه الديــون وضامناهتــا إن وجــدت وتواريــخ اســتحقاقها ومقدارهــا مقومــة بالدين

الكويتــي عــى أســاس ســعر الــرف الســائد يــوم صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات.
ويف هــذه احلالــة لألمــني أن يطلــب مــن الدائــن أن يســتكمل مســتنداته أو أن يقــدم 
إيضاحــات عــن الديــن - بتحديــد مقــداره أو صفاتــه - كــام جيــوز لــه أن يطلــب املصادقــة 

ــات مــن مراقــب حســابات مســتقل أو مراقــب حســابات الدائــن. عــى أي مطالب

املادة ١٠٩
ــه مــن ضامنــي املديــن أو  عــى الدائــن الــذي اســتلم دفعــة مقدمــة عــى حســاب مطالبت
ــة يقدمهــا لألمــني، وألي مــن ضامنــي  ــام بخصــم مــا اســتلمه مــن أي مطالب الغــري القي
ــن  ــاء لدي ــذي ســدده وف ــغ ال ــه لألمــني يف حــدود املبل ــن أو الغــري أن يقــدم مطالبات املدي

املديــن.

املادة ١١٠
جيــب عــى األمــني حتقيــق الديــون خــالل شــهر مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املبينــة بالبنديــن 
)١، ٢( مــن املــادة )١٠٥( مــن هــذا القانــون ولــه أن يســتعني يف ذلــك بلجنــة اإلفــالس 

او املديــن.
بعــد االنتهــاء مــن حتقيــق الديــون يــودع لــدى إدارة اإلفــالس قائمــة الديــون التي تشــتمل 
ــاح اإلجــراءات،  ــخ افتت ــكل منهــم كــام يف تاري ــغ املســتحق ل ــني واملبل عــى أســامء الدائن
ومســتنداته وأســباب املنازعــة يف دينــه ومــا يــراه بشــان قبولــه أو رفضــه، كــام تشــتمل عــى 
أســامء الدائنــني الذيــن حيتفظــون بتأمينات خاصــة عى أمــوال املدين وبني املبلغ املســتحق 
لــكل منهــم يف تاريــخ افتتــاح اإلجــراءات وبيــان بالتأمينــات املقدمــة لــكل منهــم وقيمتها 

التقديريــة يف تاريــخ اإلجــراءات.
ويقــوم األمــني خــالل العــرشة أيــام املاليــة إليــداع قائمــة الديــوان باإلعــالن عــن القائمــة 

وبيــان املبالــغ التــي يــرى قبوهلــا مــن كل ديــن وتلــك التــي يــرى رفضهــا.
وتعتــرب الديــون املســتحقة للحكومــة بســبب الرضائــب أو الرســوم عى اختــالف أنواعها 
ديونــًا مقبولــة دون حاجــة التدقيــق األمــني حتــي ولــو كانــت حمــل نــزاع مــن املديــن أو 

غــريه، وتــم تعديــل قيمــة تلــك الديــون يف ضــوء مــا يصــدر مــن أحــكام هنائيــة بشــأهنا.
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املادة ١١١
للمديــن ولــكل دائــن حتــى لــو مل يــرد اســمه بقائمــة الديــون أن يتظلــم إلدارة اإلفــالس 
مــن الديــون املدرجــة يف القائمــة، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريخ إعــالن القائمــة، وختتص 

حمكمــة اإلفــالس بالفصــل يف التظلــم.

املادة ١١٢
يعتمــد قــايض اإلفــالس، بعــد انقضــاء املــدة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة، قائمــة 
هنائيــة بالديــون غــري املتنــازع فيهــا، ويــؤرش األمــني عــيل البيــان الــذي يصحب مســتندات 

هــذه الديــون بــام يفيــد قبوهلــا وقيمــة مــا قبــل مــن الديــن.

املادة ١١٣
جيــوز القــايض اإلفــالس، قبــل الفصــل يف التظلــم أو يف الطعــن املقــام عى احلكــم الصادر 
ــًا بمبلــغ يقــدره مــا مل يكــن قــد رفعــت بشــأنه دعــوی  ــول الديــن موقت ــه، أن يقــرر قب في

جزائيــة.
يعتمــد قــايض اإلفــالس قائمــة الدائنــني املقبولــة ديوهنــم مؤقتــًا وختطــر إدارة اإلفــالس 

األمــني بذلــك.

املادة ١١٤
إذا كانت املنازعة متعلقة بضامنات الدين وجب قبوله مؤقتًا بوصفه دينًا عاديًا. 

املادة ١١٥
ــًا مــن حصيلــة بيــع أمــوال املديــن وعنــد إجــراء أي  حيفــظ نصيــب الديــن املقبــول مؤقت
ــون، ويف حــال قــررت حمكمــة اإلفــالس  ــع عــى الدائنــني وفــق أحــكام هــذا القان توزي
ــة أو تــم ختفيضــه يتــم إعــادة النصيــب املحفــوظ  عــدم االعــرتاف بالديــن املقبــول مؤقت

ــني. بقــدر نســبته إىل الضــامن العــام للدائن

املادة ١١٦
جيــوز للدائــن الــذي مل يقــدم املســتندات املؤيــدة لدينــه يف األجــل املحــدد يف املــادة )١٠٤( 
مــن هــذا القانــون، التقــدم بطلب لألمني لقبوهلــا واالشــرتاك يف اإلجــراءات، ويتم اعتامد 
موافقــة األمــني عــى ذلــك مــن قبل قــايض اإلفــالس، ويتــم تعديل قائمــة الديــون وإعادة 
إعالهنــا، ويســتويف هــذا الدائــن دينــه ممــا جيــري مــن توزيعــات الحقــة عــى تاريــخ قبــول 

دينه.
وإذا رفــض األمــني طلــب الدائــن أو مل يــرد عليــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، 
فللدائــن أن يتقــدم إىل قــايض اإلفــالس بطلــب قبــول تقديــم مســتنداته املؤيــدة لدينــه، 
ويصــدر قــاديض اإلفــالس قــرارًا بقبــول الطلــب أو رفضــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريخ 
تقديــم الطلــب، وإذا أمــر بقبــول الديــن، يتــم تعديــل قائمــة الديــون وفقــا لذلــك ويقــوم 

األمــني بإعــادة إعالهنــا.
ولقــايض اإلفــالس أن يكلــف األمــني بتقديــم تقريــر عــن مــدى تأثــري الديــن اجلديــد عى 
مــرشوع اخلطــة، ورفعــه لــه للتصديــق عليــه، ويف مجيــع األحــوال ال توقــف اإلجــراءات 
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املنصــوص عليهــا يف هــذا البــاب.

املادة ١١٧
إذا أصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا بافتتــاح إجــراءات إعــادة اهليكلــة، يقــوم املديــن حتــت 
إرشاف األمــني بإعــداد خطــة إعــادة اهليكلــة، وللمديــن أن يســتعني بلجنــة اإلفــالس يف 
إعــداد اخلطــة إذا كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافها، وعى املديــن أن يقوم بايــداع اخلطة 
إدارة اإلفــالس خــالل مــدة ال جتــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ القــرار، وجيــوز للقــايض 
ــن بعــد االســتامع  ــاء عــى طلــب املدي ــر بن ــة أو أكث ــدة مماثل اإلفــالس مــد هــذه الفــرتة مل
اللجنــة اإلفــالس، ويف مجيــع األحــوال جيــب موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عــى أي متديــد 

مــن شــأنه أن جيعــل مــدة إعــداد وتطويــر خطــة إعــادة اهليكلــة جتــاوز ســتة أشــهر.
ويف حالــة عــدم إيــداع خطــة إعــادة اهليكلــة خــالل املوعــد املبني هبــذه املادة، جيــوز لقايض 
اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن أحــد الدائنــني أو جلنــة اإلفــالس إذا كانــت 
املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا، بإهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة، ويصــدر القــايض قــراره 

خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.

املادة ١١٨
جيب أن تشتمل خطة إعادة اهليكلة عى ما يأيت:

١- خطة املدين ملزاولة نشاطه.
٢- تصنيــف فئــات الدائــني، واملبالــغ املســتحقة لــكل منهــم والضامنــات املقدمــة مقابــل 

كل مديونيــة وقيمتهــا.
٣- التأكيد عى قابلية أعامل املدين لالستمرارية.
٤- نشاطات املدين التي يتعني وقفها أو إهناؤها.

٥- أحكام ورشوط تسوية أية التزامات.
٦- أية ضامنات حلسن تنفيذ اخلطة يكون مطلوبًا تقديمها من املدين إن وجدت.

٧- أي عــرض لــرشاء كل أمــوال املديــن أو جــزء منهــا عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول 
أو عــى أجــزاء، إن وجــد. 

٨- مدد السامح وخصومات الدفع.
٩- مدى إمكانية حتويل الدين إىل حصص أو أسهم يف رأس مال أي رشكة أو مرشوع.

١٠- مــدى إمكانيــة توحيــد أو إنشــاء أو فــك أو بيــع أو اســتبدال أيــة ضامنــات إذا كان 
ذلــك رضوريــًا لتنفيــذ اخلطــة.

١١- اقرتاح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.
١٢- مــدى احتيــاج املديــن لتمويــل أثنــاء مــدة تنفيــذ اخلطــة، وأغــراض ذلــك التمويــل 

وضامناتــه.
١٣- آليــة متابعــة الدائنــني واألمــني لتنفيــذ اخلطــة ومــا يقــدم مــن تقاريــر بشــأن تنفيذهــا 

ومواعيــد تقديــم تلــك التقاريــر وحمتواهــا.
١٤- أيــة أمــور أخــرى يراهــا املدين جمديــة يف تنفيذ مقرتح إعــادة اهليكلة ويــرى تضمينها 

باملقرتح.
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املادة ١١٩
ــة  ــون اخلاضع ــن الدي ــن م ــالس، إذا كان الدي ــة اإلف ــالس وجلن ــني إدارة اإلف ــر األم خيط

إلرشافهــا كل شــهر بمــدى تقــدم ســري إعــداد خطــة إعــادة اهليكلــة.

املادة ١٢٠
عــى املديــن أن يقــوم خــالل املوعــد املبني باملــادة )١١٧( من هــذا القانــون بإخطار األمني 
وجلنــة اإلفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا - وممثــل جلنــة الدائنــني 
وأعضــاء اللجنــة باخلطــة ومرفقاهتــا، وعــى ممثــل جلنــة الدائنــني وكل عضــو مــن أعضائها 
أن يقــوم بإخطــار فئــة الدائنــني التــي يمثلهــا باخلطــة ومرفقاهتــا يف موعــد أقصــاه هناية يوم 

العمــل التــايل لتاريــخ تســلمه للخطــة ومرفقاهتا.
 

املادة ١٢١
جيــوز أن تؤســس اخلطــة عــى أســاس ختــيل املديــن عــن أموالــه كلهــا أو بعضهــا مقابــل 
ــًا أو  ــدادًا عيني ــن س ــون املدي ــل دي ــداد كام ــم س ــن ث ــا، وم ــا أو بعضه ــه كله ــوية ديون تس
نقديــًا، أو ســداد جانــب منهــا ســدادًا عينيــًا أو نقديــًا وإســقاط الباقــي أو جدولــة الباقــي 
بحيــث تــربأ ذمــة املديــن مــن الديــن كلــه أو بعضــه، وجيــب موافقــة اجلمعيــة العامــة غــري 
ــة يف  ــري العادي ــة غ ــة العام ــام اجلمعي ــوم مق ــا يق ــة أو م ــامهة املدين ــة املس ــة يف رشك العادي

الــرشكات األخــرى عــى اخلطــة.
 

املادة ١٢٢
فيــام عــدا األحــكام الــواردة هبــذا الفــرع، تــري عــى املوافقــة عــى خطــة إعــادة اهليكلــة 
وعــى التظلــم مــن هــذه املوافقــة وعــى التصديــق عى اخلطــة وأثر هــذا التصديــق وكذلك 
عــى تنفيــذ اخلطــة وإهنــاء إجراءاهتــا قبــل تنفيذهــا األحــكام الــواردة يف البــاب اخلــاص 

بالتســوية الوقائيــة.
املادة ١٢٣

عــى املديــن أن يقــوم بدعــوة الدائنــني للموافقة عــى خطة إعــادة اهليكلة بموجــب إخطار 
يشــتمل عــى موعــد االجتــامع ومكانــه، وذلــك وفقــًا لإلجــراءات الــواردة بخطــة إعــادة 
اهليكلــة، عــى أن يتــم عقــد االجتــامع يف موعــد أقصــاه شــهر مــن تاريــخ إخطــار عمــل 

جلنــة الدائنــني وأعضــاء اللجنــة باخلطــة و مرفقاهتــا.
ــد  ــني أو أح ــني األم ــة تعي ــة املطلوب ــة األغلبي ــوز بموافق ــامع، وجي ــن اإلجت ــرتأس املدي وي

ــامع. ــرتؤس االجت ــم ل ــني أو غريه الدائن
كــام يقــوم املديــن بتوجيــه الدعــوة خــالل املوعــد املبــني بالفقــرة الســابقة للجنــة اإلفــالس 
يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا وإىل اجلهــة الرقابيــة املعنيــة إذا كان املديــن 
خيضــع إلرشاف إحــدى اجلهــات الرقابيــة. يف حالــة امتنــاع املديــن عــن عقــد االجتــامع 
عــى النحــو املبــني بالفقــرة األويل مــن هــذه املــادة، يكلــف قــايض اإلفــالس، بنــاء عــى 
ــع  ــة ال ختض ــت املديوني ــو كان ــى ل ــالس حت ــة اإلف ــني، جلن ــد الدائن ــني أو أح ــب األم طل
إلرشافهــا، أو األمــني بالدعــوة الجتــامع الدائنــني، ويــرتأس األمــني أو مــن تفوضــه جلنــة 

اإلفــالس مــن بــني أعضائهــا - حســب األحــوال - اإلجتــامع. 
وإذا كان احلضــور عــن طريــق وســائل االتصــال احلديثــة فيجــب أن حيــرض األمــني 
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االجتــامع، ويف هــذه احلالــة جيــوز االكتفــاء بتوقيــع املديــن واألمــني أو رئيــس االجتــامع 
ــون عــى غــري ذلــك. ــة هلــذا القان ــا مل تنــص الالئحــة التنفيذي ــك م عــى املحــرض، وذل

 
املادة ١٢٤

ــة  ــة املطلوب ــة األغلبي ــخ موافق ــن تاري ــام م ــرشة أي ــا ع ــدة أقصاه ــالل م ــني خ ــوم األم يق
عــى خطــة إعــادة اهليكلــة أو رفضهــا بإخطــار إدارة اإلفــالس وجلنــة اإلفــالس- حســب 
األحــوال - بذلــك، ويرفــق باإلخطار اخلطة املعتمــدة أو املرفوضة وحمــارض اإلجتامعات 
و دليــل احلضــور والتصويــت، ويف حالــة املوافقــة عــى اخلطــة يطلــب التصديــق عليهــا .

ــه  ــار إلي ــار املش ــلمها لإلخط ــخ تس ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــالس خ ــوم إدارة اإلف تق
بالفقــرة الســابقة، بإخطــار املديــن ومجيــع الدائنــني باإلخطــار املشــار إليــه بالفقرة الســابقة 

ومرفقاتــه. 

ويف حالــة رفــض اخلطــة لقــايض اإلفــالس خــالل مــدة أقصاهــا عــرشة أيــام مــن تاريــخ 
إخطــار إدارة اإلفــالس بذلــك بإصــدار قــرار - بنــاء عــى طلــب املديــن - بالتصديــق عى 
اخلطــة التــي تــم رفضهــا رشيطــة أن ال تقــل حقــوق الدائنــني باخلطــة املرفوضــة عــام كان 
ســيتحصلون عليــه يف حالــة إفــالس املديــن وذلــك بعــد أخــذ رأي األمــني يف هــذا الشــأن 
وســامع اعرتاضــات الدائنــني، أو بإهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة وحفــظ الطلــب، وجيوز 
لقــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم لــه مــن املديــن أو اجلهــة الرقابيــة أو الدائنــني - 
وفقــًا ملــا هــو مقــرر هبــذا القانــون يف شــأن تقديــم طلــب افتتــاح اإلجــراءات - أن يقــرر 

- بموجــب قــرار مســبب - افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس.

املادة ١٢٥
ــايض  ــن ق ــدر ع ــرار يص ــى كل ق ــابقة ع ــادة الس ــن امل ــرية م ــرة األخ ــم الفق ــري حك ي

ــة . ــى اخلط ــق ع ــض التصدي ــالس برف اإلف

املادة ١٢٦
يتــويل األمــني اإلرشاف عــى تنفيــذ خطــة إعــادة اهليكلــة طيلــة مدة اخلطــة وحتــى االنتهاء 
مــن تنفيذهــا، وإذا كانــت املديونيــة مــن بــني الديــون اخلاضعــة إلرشاف جلنــة اإلفــالس، 
ــة -  ــادة التالي ــني بامل ــو املب ــى النح ــني ع ــع األم ــيق م ــالل التنس ــن خ ــة - م ــوىل اللجن تت

اإلرشاف عــى تنفيــذ خطــة إعــادة اهليكلــة.

املادة ١٢٧
يلتزم األمني بام ييل:

ــب  ــالس - بحس ــة اإلف ــالس وجلن ــار إدارة اإلف ــة وإخط ــري اخلط ــدم س ــة تق ١- مراقب
ــا. ــن تنفيذه ــف ع ــأي ختل ــوال- ب األح

٢- التأكــد مــن أن بيــع أي مــن أمــوال املديــن التــي يتقــرر بيعهــا وفقــًا خلطة إعــادة اهليكلة 
ســيتم بأفضــل ســعر يمكــن احلصــول عليــه يف ظــل الظــروف الســائدة يف الســوق بتاريــخ 

البيــع، وأن إيــرادات البيــع ســيتم اســتخدامها عــى النحــو الــوارد باخطة.
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٣- أن يقــدم إلدارة اإلفــالس وجلنــة اإلفــالس -بحســب األحــوال- تقريــرًا عــن تقــدم 
ــن احلــق يف احلصــول عــى صــورة مــن هــذا  ــكل دائ ــة أشــهر، ول ــذ اخلطــة كل ثالث تنفي

التقريــر.

املادة ١٢٨
جيــوز للمديــن يف أي وقــت خــالل تنفيــذ خطــة إعــادة اهليكلــة، بعــد إخطار األمــني وجلنة 
اإلفــالس يف حــال كانــت املديونيــة خاضعة إلرشافهــا ، أن يوجه الدعوة للدائنني ملناقشــة 
أيــة تعديــالت يــرى رضورة إجرائهــا عــى اخلطــة، وجيــب إخطــار الدائنــني بالتعديــالت 
املقرتحــة ومربراهتــا قبــل املوعــد املحــدد لالجتــامع بعــرشة أيــام عــى األقــل، ويف حالــة 
موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عــى التعديــالت، يقــوم املدين بإخطــار إدارة اإلفــالس باخلطة 
املعدلــة وحمــارض اجتامعــات الدائنــني ودليل احلضــور والتصويت ويطلــب التصديق عى 
اخلطــة املعدلــة، ويقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن إخطــار إدارة اإلفــالس 

باخلطــة املعدلــة بالتصديــق عليهــا إذا كانت
مســتوفية ملعايــري العدالــة وحــازت عــى موافقــة األغلبيــة املطلوبــة وإالرفــض التصديــق 

عــى اخلطــة املعدلــة أو قــام بتعليــق التصديــق عليهــا.
وجيــوز التظلــم مــن قــرار التصديــق عــى اخلطــة املعدلــة وفقــًا لألحــكام املبينــة يف املــادة 

)٨٤(مــن هــذا القانــون.

املادة ١٢٩
ــرار  ــة لق ــرتة الالحق ــالل الف ــه خ ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاًء ع ــالس، بن ــايض اإلف ــوز لق جي
التصديــق عــى خطــة إعــادة اهليكلــة وقبــل متــام تنفيــذ اخلطــة، أن يقــرر إهنــاء إجــراءات 

ــني: ــني التاليت ــن احلالت ــق أي م ــة حتق ــك يف حال ــة، وذل ــادة اهليكل إع
ــراءات إعــادة  ــاح إج ــتنادا إىل أن رشوط افتت ــن إهنــاء اإلجــراءات اس ــب املدي ١. إذا طل
اهليكلــة مل تعــد منطبقــة عليــه، أو كان مــن غــري املتوقــع تنفيــذ خطــة إعــادة اهليكلــة وفقــا 

لــرشوط اخلطــة.
٢، إذا طلــب املديــن أو اجلهــة الرقابيــة افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس. وتقــوم إدارة 
ــخ  ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــك خ ــب وذل ــني بالطل ــني واألم ــار الدائن ــالس باخط اإلف
تقديمــه، ويصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا باملوافقــة عــى الطلــب أو برفضــه خــالل عرشة 

أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.

املادة ١٣٠
إذا قــرر قــايض اإلفــالس إهنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة، جيــوز لــه بنــاء عــى طلــب يقــدم 
إليــه مــن املديــن أو األمــني أو اجلهــة الرقابيــة أو أحــد الدائنــني أن يقــرر افتتــاح إجــراءات 

ــهر اإلفالس. ش
وتقــوم إدارة اإلفــالس، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار بنــرشه وإعالنــه 
واإلفصــاح عنــه واإلخطــار بــه وقيــده وفقا للــامدة )٣٣( من هــذا القانون، وجيــوز لقايض 

اإلفــالس االكتفــاء بقيــد احلكــم يف ســجل اإلفــالس والســجل التجــاري.
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املادة ١٣١
مــع مراعــاة األحــكام املقــررة هبــذا القانــون بشــأن طلــب افتتــاح اإلجــراءات وكذلــك 
احلــاالت املبينــة بالبــاب اخلــاص بالتســوية الوقائيــة والباب اخلــاص بإعــادة اهليكلة والتي 
جيــوز لقــايض اإلفــالس أن يصــدر فيهــا قــرارًا بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، يصدر 
قــايض اإلفــالس قــراره بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس إذا توافــرت الــرشوط التالية:

١- أن يكون املدين متوقفًا عن الدفع.
٢- أن يوجد عجز يف املركز املايل للمدين.

٣- أن تكون أعامل املدين غري قابلة لالستمرارية.

املادة ١٣٢
ــاح إجــراءات شــهر  ــع األحــوال التــي يصــدر فيهــا قــايض اإلفــالس قــراره بافتت يف مجي
اإلفــالس حتيــل إدارة اإلفــالس ملــف طلــب افتتــاح اإلجــراءات إىل حمكمــة اإلفــالس 
خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار قــايض اإلفــالس بافتتــاح إجــراءات شــهر 
اإلفــالس، ويــودع بامللــف تقريــر بــام تــم يف الطلــب مــن إجــراءات منــذ تقديمــة وحتــى 

صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات مــع بيــان األســانيد الواقعيــة والقانونيــة للقــرار.

املادة ١٣٣
إذا مل يكــن قــد ســبق إعــداد قائمــة الديــون وفقــًا لألحــكام املبينــة بالبــاب اخلــاص 
بإجــراءات إعــادة اهليكلــة، يقــوم األمــني بإعــداد قائمــة الديــون واعتامدهــا مــن قــايض 

اإلفــالس.
فــإن كان قــد ســبق إعــداد قائمــة الديــون، يقــوم األمــني خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ 
إخطــاره بتعيينــه أو مــن تاريــخ نرش قــرار افتتاح إجراءات شــهر اإلفــالس، إن كان معينًا، 
بتكليــف الدائنــني بتقديــم أي مطالبــات هنائيــة مل تقــدم مــن قبــل خــالل عــرشة أيــام مــن 
تاريــخ إخطارهــم، وجيــوز لألمــني توجيــه هــذا التكليــف مــن خــالل اإلعــالن، وال يعتــد 

بأيــة مطالبــات تــرد بعــد هــذا التاريــخ مــا مل يكــن لســبب يقبلــه قــايض اإلفــالس.
فيــام عــدا مــا ورد بالفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة، يــري عــى إعــداد قائمــة الديــون وفقــا 
للفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة وحتديثهــا وفقــا للفقــرة الثانيــة أحكام إعــداد قائمــة الديون 

املنصــوص عليهــا يف البــاب اخلــاص بإجــراءات إعــادة اهليكلة.

املادة ١٣٤
ال يعتــد بــأي مطالبــات ســبق رفضهــا مــن قــايض اإلفــالس وفقــا ألحــكام هــذا القانــون، 

متــی كان قــرار الرفــض قــد أصبــح هنائيــًا.   

املادة ١٣٥
ــه أن  ــني ل ــا إذا تب ــة هب ــداد قائم ــون أو إع ــق للدي ــام تدقي ــراء أو إمت ــني بإج ــزم األم ال يلت
إيــرادات بيــع أمــوال املديــن ســيعرف مجيعهــا لســداد أتعــاب ورســوم وتكاليــف اختــاذ 

ــراءات. اإلج
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املادة ١٣٦
ــام مــن  ينــدب قــايض اإلفــالس أحــد موظفــي إدارة اإلفــالس ليقــوم خــالل عــرشة أي
تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، بوضــع األختــام عى حمــال املدين 
و مكاتبــه وخمازنــه ودفاتــره وأوراقــه ومنقوالتــه، وحيــرر حمــرض بوضــع األختــام يســلم 

لقــايض اإلفــالس.
وإذا تبــني لقــايض اإلفــالس إمــكان جــرد موجــودات املديــن يف يــوم واحــد، جــاز لــه أن 

ينــدب مــن يــرى للقيــام باجلــرد دون حاجــة لوضــع األختــام.

املادة ١٣٧
ال جيــوز وضــع األختــام عــى املالبــس واملنقــوالت واألشــياء الرضوريــة للمديــن ومــن 

يعوهلــم والتــي تســلم إليــه بقائمــة يوقعهــا.
وجيــوز لقــايض اإلفــالس أن يأمــر بعــدم وضــع األختــام أو برفعهــا مــن الدفاتــر التجاريــة 
واألوراق التجاريــة وغريهــا مــن األوراق التــي تســتحق الوفــاء يف ميعــاد قريــب أو التــي 
حتتــاج إىل إجــراءات املحافظــة عــيل احلقــوق الثابتــة فيهــا والنقــود الالزمــة للــرف عــى 
ــع أو لنقــص عاجــل يف  ــة لتلــف رسي ــن واألشــياء القابل ــة ألعــامل املدي الشــئون العاجل
القيمــة أو التــي تقتــي صيانتهــا نفقــات باهظــة واألشــياء الالزمــة ملامرســة أعــامل املديــن 
إذا تقــرر االســتمرار يف ممارســتها وجتــرد األشــياء املذكــورة يف الفقــرة الســابقة بحضــور 
ــة إال  ــر التجاري ــه قــايض اإلفــالس لذلــك، وتســلم لألمــني. وال تســلم الدفات مــن يندب

بعــد أن يقــوم قــايض اإلفــالس بإقفاهلــا بحضــور املديــن.

املادة ١٣٨
ــام جلــرد أمــوال املديــن،  ــاء عــى طلــب األمــني، برفــع األخت يأمــر قــايض اإلفــالس، بن
وجيــب أن يبــدأ رفــع األختــام واجلــرد خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح 

إجــراءات شــهر اإلفــالس.

املادة ١٣٩
حيصــل اجلــرد بحضــور قــايض اإلفــالس أو مــن يندبــه لذلــك واألمــني وخيطــر املديــن 
ــايض  ــام ق ــختني يوقعه ــن نس ــرد م ــة ج ــرر قائم ــور، وحت ــه احلض ــوز ل ــرد، وجي ــوم اجل بي
اإلفــالس أو مــن يندبــه لذلــك واألمــني، وتــودع إحدامهــا بــإدارة اإلفــالس واألخــرى 
لــدى األمــني، وتذكــر يف القائمــة األمــوال التــي مل توضــع عليهــا األختــام أو التــي رفعــت 

عنهــا، وجيــوز االســتعانة بمقيــم أصــول يف إجــراء اجلــرد وتقويــم األمــوال.

املادة ١٤٠
للنيابــة العامــة احلــق يف حضــور اجلرد، وهلــا أن تطلب يف كل وقت االطــالع عى األوراق 
والدفاتــر املتعلقــة بالتفليســة، وطلــب إيضاحــات عــن حالتهــا وســري إجراءاهتــا وكيفيــة 

إدارهتا.

املادة ١٤١
إذا صــدر قــرار افتتــاح االجــراءات بعــد وفاة املديــن ومل حترر قائمــة جرد بمناســبة الوفاة، 
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أو إذا تــويف املديــن بعــد صــدور القــرار املشــار إليــه وقبــل الــرشوع يف حتريــر قائمــة اجلــرد 
أو قبــل إمتامهــا، وجــب حتريــر القائمــة فــورًا أو االســتمرار يف حتريرهــا بالكيفيــة املبينــة 
ــد إخطارهــم  ــن أو بع ــة املدي ــك بحضــور ورث ــون، وذل ــادة )١٣٩( مــن هــذا القان يف امل
باحلضــور، ويف حالــة وفــاة املديــن بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس 
وإمتــام قائمــة اجلــرد، يقــوم ورثتــه مقامــه يف إجــراءات شــهر اإلفــالس وهلــم أن ينيبــوا 
عنهــم مــن يمثلهــم يف ذلــك، وإال اختــار قــايض اإلفــالس مــن ينــوب عنهــم وفقــًا لنــص 

املــادة )١٩( مــن هــذا القانــون.

املادة ١٤٢
يتســلم األمــني بعــد اجلــرد أمــوال املديــن ودفاتــره وأوراقــه، ويوقــع يف هنايــة قائمــة اجلــرد 

بــام يفيــد ذلــك.
كــام يتســلم الرســائل الواردة باســم املدين واملتعلقة بأشــغاله، ولألمني فضهــا واالحتفاظ 

هبــا، وللمدين االطــالع عليها.

املادة ١٤٣
إذا مل يكــن املديــن قــد قــدم امليزانيــة، وجــب عــى األمــني أن يقــوم بإعدادهــا فــورًا وأن 

يودعهــا بــإدارة اإلفــالس .

املادة ١٤٤
بمجــرد صــدور قــرار بافتتــاح إجراءات شــهر اإلفــالس، تغل يــد املدين عــن الترف يف 
أموالــه وأعاملــه وحــني إدارهتــا، ويتــويل األمــني إدارة أمــوال املديــن وأعاملــه، وتعترب مجيع 
الترفــات التــي جيرهيــا املديــن يــوم صــدور القــرار املشــار إليــه حاصلــة بعــد صــدوره، 
ويعتــرب كأن مل يكــن أي تــرف يصــدر خالفــًا لذلــك، ويكــون لألمــني إقامــة الدعــوى 
أمــام حمكمــة اإلفــالس الســتصدار احلكــم بعــدم نفــاذه، كــام جيــوز أن يتقــدم بالطلبــات 
الالزمــة لقــايض اإلفــالس الختــاذ مــا يلــزم مــن تدابــري حتفظيــة حلاميــة حقــوق الدائنــني .

وال حيــول غــل يــد املديــن دون قيامــه باإلجــراءات الالزمــة للمحافظــة عــى حقوقــه بــام 
ال يــرض بمصالــح الدائنــني.

املادة ١٤٥
إذا كان التــرف ممــا ال حيتــج بــه إال بالقيــد أو التســجيل أو غــري ذلــك مــن اإلجــراءات، 
ــاح إجــراءات  ــرار افتت ــل صــدور ق ــم اإلجــراء قب ــني إال إذا ت ال ينفــذ يف مواجهــة الدائن

شــهر اإلفــالس.

املادة ١٤٦
يشــمل غــل يــد املديــن مجيــع األمــوال اململوكــة لــه يــوم صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات 

شــهر اإلفــالس واألمــوال التــي تــؤول ملكيتهــا إليــه بعــد صــدور القــرار املشــار إليــه.
وال يشمل غل يد املدين ما يأيت:

١- األموال التي ال جيوز احلجز عليها قانونًا واإلعانة التي تقرر له. 
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٢- األموال اململوكة لغريه.
٣- احلقوق املتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية. 

ــل  ــن قب ــه املدي ــح أبرم ــني صحي ــد تأم ــتفيد يف عق ــتحق للمس ــي تس ــات الت ٤- التعويض
صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، ويلتــزم املســتفيد بــأن يــرد إىل األمــني 
مجيــع أقســاط التأمــني التــي دفعهــا املديــن ابتــداء مــن اليــوم الــذي عينــه قــايض اإلفــالس 
أو حمكمــة اإلفــالس تارخيــًا للتوقــف عــن الدفــع مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك.

املادة ١٤٧
لقــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب األمــني أو املديــن، أن يــأذن يف االســتمرار يف تشــغيل 
ــني  ــة الدائن ــن أو مصلح ــة املدي ــة أو مصلح ــة العام ــت املصلح ــن إذا اقتض ــامل املدي أع
ذلــك ، ويعــني قــايض اإلفــالس بنــاء عــى طلــب األمــني مــن يتــوىل إدارة أعــامل املديــن 
ــن  ــه م ــل علي ــذي حيص ــر ال ــرب األج ــإلدارة ويعت ــه ل ــن نفس ــني املدي ــوز تعي ــره، وجي وأج
ــهريًا إىل  ــرًا ش ــدم تقري ــه أن يق ــإلدارة، وعلي ــني ل ــن يع ــى م ــني ع ــرشف األم ــة، وي النفق

ــة. قــايض اإلفــالس عــن أعــامل املديــن التجاري

وجيوز لقايض اإلفالس أن يطلب رأي جلنة اإلفالس فيام يقدم من
طلبات استنادًا هلذه املادة حتى لو كانت املديونية غري خاضعة إلرشاف اللجنة.

املادة ١٤٨
ال جيــوز بيــع أمــوال املديــن خــالل فــرتة اإلجــراءات التمهيديــة، ومــع ذلــك جيــوز لقايض 
ــي  ــة للتلــف أو الت ــع األشــياء القابل ــأذن يف بي ــاء عــى طلــب األمــني، أن ي اإلفــالس، بن
تقتــي صيانتهــا مروفــات باهظــة ، كــام جيــوز اإلذن يف بيــع أمــوال املديــن للحصــول 

عــى نقــود للــرف يف شــؤون التفليســة .
ويتــم البيــع يف األحــوال املبينــة بالفقــرة الســابقة بالكيفيــة التــي يعينهــا قــايض اإلفــالس، 
وجيــوز لــه أن يطلــب مــن املراقــب أو جلنــة اإلفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة 

إلرشافهــا - تزويــده برأهيــام هبــذا الشــأن.

املادة ١٤٩
جيــوز لقــايض اإلفــالس، بنــاء عــى اقــرتاح األمــني، أن يأمــر عنــد االقتضــاء باســتخدام 
أول مبالــغ يتــم حتصيلهــا حلســاب التفليســة يف الوفــاء بديــون الدائنــني الذيــن هلــم امتيــاز 
عــى أمــوال املديــن ووردت أســامؤهم بالقائمــة النهائية للديــون غري املتنــازع فيها، وذلك 
ــغ، وإذا حصلــت  ــخ أداء تلــك املبال ــن يف تاري ــة للدي يف حــدود مقــدار األمــوال الضامن
منازعــة يف اإلمتيــاز، مل جيــز الوفــاء إال بعــد الفصــل يف املنازعــة بحكــم هنائــي، وختتــص 

حمكمــة اإلفــالس بالفصــل يف تلــك املنازعــات.

املادة ١٥٠
ال يشــمل اإلمتيــاز املقــرر للحكومــة بســبب الرضائــب والرســوم عــى اختــالف أنواعهــا 
إال الرضيبــة املســتحقة عــى املديــن عــن الســنتني الســابقتني عــى صــدور قــرار بافتتــاح 

إجــراءات شــهر اإلفــالس.
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املادة ١٥١
إذا كان املديــن مســتأجرًا للعقــار الــذي يــزاول فيــه التجارة، يســتمر عقد اإلجيــار وال حتل 
األجــرة عــن املــدة الباقيــة النقضائــه بصــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، 

ويكــون باطــال كل رشط يقــي بخــالف ذلــك.

املادة ١٥٢
ــهر  ــراءات ش ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــًا م ــتني يوم ــالل س ــني، خ ــوز لألم جي
ــد  ــك بع ــه، وذل ــن جتارت ــه املدي ــزاول في ــذي ي ــار ال ــاء إجيارالعق ــرر إهن ــالس، أن يق اإلف
احلصــول عــى إذن مــن قــايض اإلفــالس، وعــى األمــني يف هــذه احلالــة إخطــار مؤجــر 

ــورة. ــدة املذك ــالل امل ــرار خ ــذا الق ــار هب العق

املادة ١٥٣
يكــون ملؤجــر العــني للمديــن، يف حالــة إهنــاء اإلجيــار طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون، امتياز 
عــيل الســنتني الســابقتني عــيل صــدور قــرار بافتتاح إجــراءات شــهر اإلفالس وعن الســنة 

اجلاريــة، يف كل مــا يتعلــق بتنفيــذ عقــد اإلجيــار ومــا قــد حيكــم بــه مــن تعويض.
وإذا بيعت املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة أو نقلت دون إهناء

ــرة  ــور يف الفق ــو املذك ــى النح ــاز ع ــه يف اإلمتي ــتعمل حق ــر أن يس ــار، كان للمؤج اإلجي
ــة  ــة الســنة اجلاري ــدأ مــن هناي ــاز عــن ســنة أخــرى تب ــه فــوق ذلــك امتي الســابقة، وكان ل
التــي صــدر خالهلــا قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، ســواء كان عقــد اإلجيــار 

ــخ. ــت التاري ــخ أو غــري ثاب ــت التاري ثاب

املادة ١٥٤
إذا قــرر األمــني االســتمرار يف اإلجــارة، وجــب عليــه أن يدفــع األجــرة املتأخــرة، وذلــك 
دون اإلخــالل بحــق املؤجــر يف طلــب إهنــاء عقــد اإلجيــار بســبب االمتنــاع أو التأخــر يف 
ســداد األجــرة، وجيــوز للمؤجــر أن يطلــب مــن حمكمــة اإلفــالس إهنــاء اإلجــارة مــا مل 

يقــدم األمــني ضامنــًا كافيــًا لســداد األجــرة يف مواعيــد اســتحقاقها . 
ولألمــني، بعــد احلصــول عــى إذن مــن قــايض اإلفــالس، تأجــري العقــار مــن الباطــن أو 
النــزول عــن اإلجيــار، ولــو كان املديــن ممنوعــًا مــن ذلــك بموجــب عقــد اإلجيــار، بــرشط 

أال يرتتــب عــى ذلــك رضر للمؤجــر.  
 

املادة ١٥٥
ــد  ــل وكان عق ــرب العم ــبة ل ــالس بالنس ــهر اإلف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق إذا ص
ــن،  ــدة، فــال جيــوز إهنــاؤه إال إذا تقــرر عــدم االســتمرار يف أعــامل املدي العمــل حمــدد امل
وجيــور للعامــل يف حالــة إهنــاء العقــد املطالبــة بالتعويــض، وذلــك كلــه مــا مل يقــرر قــايض 
اإلفــالس غــري ذلــك محايــة ملصلحــة املديــن والدائنــني ومــع مراعــاة مصلحــة العامــل.
وإذا كان عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة، جــاز لــكل مــن األمــني والعامــل إهنــاء العقــد مــع 
مراعــاة األحــكام املنصــوص عليهــا يف قوانــني العمــل. وإذا تقــرر االســتمرار يف أعــامل 
املديــن، عــى األمــني أن يدفــع األجــور واملرتبــات بانتظــام يف موعدهــا املتفــق عليــه إذا 
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كان يف أحــوال املديــن مــا يكفــي لذلــك.

املادة ١٥٦
إذا تقــرر االســتمرار يف أعــامل املديــن، فعــى األمــني أن يدفــع أمــوال مــوردي البضائــع 
ومــزودي اخلدمــات الالزمــة الســتمرار أعــامل املديــن بانتظــام يف موعدهــا املتفــق عليــه 

بالعقــد إذا كان يف أمــوال املديــن مــا يكفــي لذلــك.

املادة ١٥٧
عــى األمــني أن يدفــع خــالل األيــام العــرشة التالية لصــدور قــرار بافتتاح إجراءات شــهر 
اإلفــالس، ممــا يكــون حتــت يــده مــن نقــود وبالرغــم مــن وجــود أي ديــن آخــر، األجــور 
واملرتبــات املســتحقة قبــل صــدور القــرار بافتتــاح اإلجــراءات فــإذا مل يكــن لــدى األمــني 
النقــود الالزمــة لوفــاء هــذه الديــون، وجــب الوفــاء مــن أول نقــود حتصــل ولــو وجــدت 

ديــون أخــرى تســبقها يف مرتبــة األمتيــاز . 
ويكــون للمبالــغ الزائــدة عــى مــا تقدم املســتحقة للفئــات املذكــورة مرتبة االمتيــاز املقررة 

قانونا.

املادة ١٥٨
ال جيــوز التمســك يف مواجهــة الدائنــني بالترفــات اآلتيــة إذا قــام هبــا املديــن الذي صدر 
قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس بشــأن ديونــه خــالل الثالثــة أشــهر الســابقة عــى 

تاريــخ التوقــف عــن الدفع:
١. التربعات أو اهلبات، ما عدا اهلدايا الصغرية التي جيري هبا العرف.

٢. أي معامــالت تكــون فيهــا التزامــات املديــن غــري متوازنــة بشــكل ملحــوظ مــع 
التزامــات الطــرف املقابــل، ســواء كانــت هــذه االلتزامــات

عينية أو نقدية.
٣. وفــاء الديــون قبــل حلــول األجــل أيــا كانــت كيفيــة هــذا الوفــاء، أو بطريقــة ختتلــف 
عــن تلــك التــي تتبــع عــادة لســداد ذلــك النــوع مــن الديــون، ويعتــرب إنشــاء مقابــل وفــاة 
ورقــة جتاريــة مل حيــل ميعــاد اســتحقاقها يف حكــم الوفــاء قبــل حلــول األجــل، وذلــك مــا 

مل يكــن هنــاك اختبــارات جتاريــة تــربر ذلــك.
٤. وفــاء الديــون احلالــة بغــري الــيء املتفق عليــه، ويعرب الوفــاء بطريــق األوراق التجارية 

أو النقــل املــريف الوفــاء بالنقــود، وذلــك مــا مل يكــن هناك اعتبــارات جتارية تــربر ذلك 
٥. ترتيــب أي نــوع مــن أنــواع الضــامن اجلديــد عــى أموالــه لضــامن ســداد ديــن ســابق، 

وذلــك مــا مل يكــن هنــاك اختبــارات جتاريــة تــربر ذلــك.
وفيــام عــدا الترفــات املشــار إليهــا يف الفقــرة الســابقة جيــوز ملحكمــة اإلفــالس أن حتكــم 
بعــدم نفــاذ أي تــرف أجــراه املديــن خــالل الفــرتة املذكــورة إذا كان ضــارًا بالدائنــني، 
ــه أن يعلــم وقــت وقوعــه بتوقــف املديــن عــن  ــه يعلــم أو يفــرتض ب وكان املتــرف إلي

الدفــع أو أنــه يف حالــة عجــز يف املركــز املــايل.
وتكــون املــدة املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ســنتان إذا كانــت الترفــات املشــار إليهــا 
هبــذه املــادة قــد متــت بــني املديــن وبــني أحــد املطلعــني عــى املعلومــات الداخليــة أو طرف 

عالقة. ذو 
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املادة ١٥٩
جيــوز احلكــم بعــدم نفــاذ قيــد حقــوق الرهــن أو االمتيــاز املقــررة عى أمــوال املديــن الذي 
ــني إذا  ــة الدائن ــه يف مواجه ــأن ديون ــالس بش ــهر اإلف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق ص
حصــل القيــد بعــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع رشيطــة إثبــات علــم الدائــن بــأن املديــن 

متوقــف عــن دفــع ديونــه.
ــد  ــاز لغــرض جتدي ــد حــق الرهــن واالمتي ــرة الســابقة إذا كان قي وال يــري حكــم الفق
ديــن قائــم مضمــون بــذات احلقــوق عــى ذات األمــوال وتــم قيــد هــذه احلقــوق ضامنــًا 
للديــن القائــم يف تاريــخ ســابق عــى تاريــخ التوقــف عــن الدفــع، أو كان القيــد قــد ثــم 

نفــاذًا لعقــد موثــق يف تاريــخ ســابق عــى تاريــخ الوقــوف عــن الدفــع.
ويأخــذ الدائــن صاحــب الرهــن التــايل للرهــن املحكــوم بعــدم نفــاذه مرتبــة هــذا الرهــن، 
ومــع ذلــك ال يعطــى مــن الثمــن الناتــج مــن بيــع املــال املقــرر عليــه الرهــن إال مــا كان 

حيصــل عليــه بفــرض نفــاذ الرهــن الســابق ويــؤول الفــرق إىل مجاعــة الدائنــني.

املادة ١٦٠
تســقط الدعــاوى التــي ترفــع تأسيســًا عــى املادتــني الســابقتني، بمــي ســنة مــن تاريــخ 

نــرش قــرار افتتــاح اإلجــراءات.
ــن  ــام املدي ــا أن قي ــني هل ــاوى، إذا تب ــك الدع ــض تل ــي برف ــالس أن تق ــة اإلف وملحكم
بالتــرف كان بحســن نيــة وهبــدف ممارســة أعاملــه، وأنــه عنــد قيامــه بذلــك كانــت هنــاك 

ــه . ــة حتقيــق التــرف نفعــًا ألعامل أســباب تــؤدي إىل اإلعتقــاد بإمكاني

املادة ١٦١
لألمــني طلــب عــدم نفــاذ بــرف املديــن احلاصــل قبــل صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات 
شــهر اإلفــالس إرضارًا بالدائنــني وفقــًا ألحــكام القانــون املــدين بشــأن الدعــوى عــدم 
نفــاذ الترفــات، ويرتتــب عــى احلكــم بعــدم نفــاذ التــرف عــدم نفــاذه يف حــق مجيــع 

الدانتــني، ســواء نشــأت حقوقهــم قبــل حصــول الــرف أو بعــد حصولــه.

املادة ١٦٢
إذا حكــم بعــدم نفــاذ تــرف يف حــق الدائنــني، التــزم املتــرف إليــه بــأن يــرد إىل املديــن 
أو األمــني بحســب األحــوال مــا حصــل عليــه مــن املديــن بموجــب التــرف املذكــور 
أو قيمــة هــذا الــيء وقــت قبضــه إذا تعــذر رده عينــًا، كــام يلتــزم بدفــع فوائــد مــا قبضــه 
أو ثــامره مــن تاريــخ القبــض. ويكــون للمتــرف إليــه احلــق يف اســرتداد العــوض الــذي 
قدمــه للمديــن إذا وجــد هــذا العــوض بعينــه يف إدارة أمــوال املديــن، فــإذا مل يوجــد كان 
مــن حــق املتــرف إليــه أن يطالــب املديــن والدائنــني باملنفعــة التــي عــادت عليهــم مــن 

التــرف وأن يشــرتك يف اإلجــراءات بوصفــه دائنــًا عاديــًا بــام يزيــد عــى ذلــك.

املادة ١٦٣
إذا كان املديــن ملتزمــًا بدفــع مرتــب دوري مــدى احليــاة أو بالوفــاء بتعهــدات مقســطة، 
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ــاء عــى طلــب الدائــن أن يأمــر،  وكان ذلــك مقابــل عــوض، جــاز لقــايض اإلفــالس بن
بعــد ســامع رأي األمــني، وخــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، بتجنيــب مبلــغ 

كاف للوفــاء باملرتبــات واألقســاط املذكــورة مــع بيــان كيفيــة أدائهــا.

املادة ١٦٤
ــا  ــل، أم ــم كفي ــع تقدي ــراءات م ــرتك يف اإلج ــخ يش ــى رشط فاس ــه ع ــق دين ــن املعل الدائ
الدائــن املعلــق دينــه عــى رشط واقــف نصيبــه يف التوزيعــات إىل أن يتبــني مصــري الديــن.

املادة ١٦٥
ــن أو مــن يعوهلــم، وبعــد ســامع أقــوال  ــاء عــى طلــب املدي جيــوز لقــايض اإلفــالس، بن
ــالس  ــهر إف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق ــذي ص ــن ال ــة للمدي ــرر نفق ــني، أن يق األم
بشــأن مديونيتــه أو تقــرر إســناد إدارة أعاملــه وأموالــه ألمــني، ولــه أن يزيــد مقــدار النفقــة 

أو ينقصهــا أو أن يأمــر بإلغائهــا وفقــًا ملقتــي احلــال.

املادة ١٦٦
ال جيــوز بعــد صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس رفــع الدعــوى عــى املديــن 

أو الســري فيهــا فيــام عــدا الدعــاوى اآلتيــة:
١. الدعاوى املتعلقة باألموال والترفات التي ال يمتد إليها غل يد املدين.

ــه  ــز ل ــي جيي ــون الت ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه ــراءات املنص ــة باإلج ــاوى املتعلق ٢. الدع
ــا. ــام فيه ــا أو االختص ــون إقامته القان

٣. الدعاوى اجلزائية.
وإذا رفــع املديــن أو رفعــت عليــه دعــوى جزائيــة أو دعــوي متعلقــة بشــخصه أو بأحوالــه 

الشــخصية، وجــب إدخــال األمــني فيهــا إذا اشــتملت عــى طلبــات مالية.
ــهر  ــراءات ش ــة بإج ــاوى املتعلق ــن يف الدع ــال املدي ــأذن يف إدخ ــة أن ت ــوز للمحكم وجي
ــه  ــت ل ــاوى إذا كان ــذه الدع ــن يف ه ــال الدائ ــأذن يف إدخ ــا أن ت ــوز هل ــام جي ــالس، ك اإلف

ــا. ــة فيه ــة خاص مصلح

املادة ١٦٧
تنقــي الوكالــة بصــدور قــرار افتتــاح إجراءات شــهر إفــالس الوكيل أو إفــالس املوكل، 
ومــع ذلــك ال تنقــي بصــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس إذا كان للوكيــل 

أو للغــري مصلحــة فيهــا.
ــون  ــن أن يك ــوز للمدي ــالس ال جي ــهر اإلف ــراءات ش ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــرد ص وبمج

ــة. ــس إدارة أي رشك ــوًا يف جمل ــرًا أو عض مدي

املادة ١٦٨
يرتتــب عــى صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفالس ســقوط آجــال مجيــع الديون 
النقديــة التــي عــى املديــن، ســواء كانــت ديونــًا عاديــة أو كانــت ديونــًا مضمونــة بامتيــاز 

عــام أو خــاص، كــام يوقــف رسيــات فوائــد الديــون العاديــة بالنســبة إىل الدائنــني فقــط.
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وال جتــوز املطالبــة بفوائــد الديــون املضمونــة برهــن أو امتيــاز إال مــن املبالــغ الناجتــة مــن 
بيــع األمــوال الضامنــة هلــذه الديــون، ويســتنزل أصــل الديــن أوالً، ثــم الفوائــد املســتحقة 
قبــل صــدور قــرار بافتتاح إجراءات شــهر اإلفــالس، ثم الفوائد املســتحقة بعــد صدوره.
وإذا كانــت الديــون مقومــة بغــري الدينــار الكويتــي، وجــب حتويلهــا إىل الدينــار الكويتــي 

طبقــًا لســعر الــرف الرســمي يــوم صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس.

املادة ١٦٩
ــًا  ــد مبلغ ــه فوائ ــرتط في ــذي مل يش ــل ال ــن املؤج ــن الدي ــتنزل م ــالس أن تس ــة اإلف ملحكم
ــاح إجــراءات شــهر  ــرار بافتت ــة عــن املــدة مــن تاريــخ صــدور ق ــدة القانوني يعــادل الفائ

ــن. ــتحقاق الدي ــخ اس ــالس إىل تاري اإلف

املادة ١٧٠
جيــوز للمديــن بــإذن من قــايض اإلفالس، أن يــامرس جتارة جديــدة بغري أموال التفليســة، 
ــم  ــأ ديوهن ــن تنش ــني الذي ــون للدائن ــني، ويك ــك رضر للدائن ــى ذل ــب ع ــرشط أال يرتت ب

بمناســبة هــذه التجــارة األولويــة يف اســتيفاء حقوقهــم مــن أمواهلــا .
املادة ١٧١

إذا دفــع املديــن قيمــة ورقــة جتاريــة بعــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع وقبــل صــدور القــرار 
بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس، ال جيــوز اســرتداد مــا دفــع مــن احلامــل وإنــام يلــزم 
الســاحب أو مــن ســحبت الورقــة التجاريــة حلســابه بــرد القيمــة املدفوعــة إىل األمــني أو 
املديــن - ســحب األحــوال - إذا كان يعلــم وقــت إنشــاء الورقــة التجاريــة بوقــف املديــن 

عــن الدفــع.
ويقــع االلتــزام بالــرد يف حالــة الســند ألمر عــى املظهــر األول إذا كان يعلــم وقت حصوله 

عــى الســند بتوقــف املدين عــن الدفع.

  املادة ١٧٢
ال تنشأ حالة اإلفالس إال بحكم يصدر بشهر اإلفالس.

ــهر  ــم بش ــدور احلك ــخ ص ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــوم خ ــالس أن تق ــى إدارة اإلف وع
اإلفــالس بإعــالن منطوقــه ونــرشه واإلفصــاح عنــه يف بورصــة الكويــت لــألوراق املاليــة 
إذا كان املديــن مدرجــًا فيهــا، وتكليــف املديــن باإلفصــاح عنــه عــى موقعــه اإللكــرتوين 
وقيــده عــى النحــو املبــني باملــادة )٣٣( مــن هــذا القانــون، كــام تقــوم خــالل عــرشة أيــام 

مــن تاريــخ صــدور ذلــك احلكــم بنــرش ملخصــه وإعالنــه.

 املادة ١٧٣
فضــاًل عــن األحــكام الــواردة يف هــذا الفصــل، تظــل اآلثــار التــي ترتبــت عــى صــدور 
قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس وفقــًا هلــذا القانــون قائمة عــى املفلــس، كام تري 

عــى إفالســه األحــكام الــواردة يف البــاب الســادس مــن هــذا القانــون.

 املادة ١٧٤
ــة أو  ــس النيابي ــة يف املجال ــن العضوي ــية، وم ــوق السياس ــارشة احلق ــن مب ــًا م ــرم مؤقت حي
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املجالــس املهنيــة، أو مــن تــويل وظيفــة أو مهمــة عامــة، أو مــن أن يكــون عضــوًا بمجلــس 
إدارة غرفــة التجــارة والصناعــة أو جمالــس إدارة اجلمعيــات التعاونيــة واالحتــادات 
واألنديــة الرياضيــة أو مديــرًا أو عضــوًا بمجلــس إدارة أي رشكــة، كل مــن صــدر ضــده 
حكــم بــات الرتكابــه إحــدى جرائــم اإلفالس بالتدليــس، وذلــك إىل أن يرد إليــه اعتباره 

وفقــًا للقانــون.

املادة ١٧٥
ال جيوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن خيطر األمني كتابة بمحل إقامته.

 
املادة ١٧٦

يلــزم تضمــني مجيــع املراســالت اخلاصــة بأعــامل املفلــس أثناء إجــراءات إشــهار اإلفالس 
اإلشــارة إىل أن املديــن خيضــع إلجــراءات إشــهار افالس وتصفيــة األموال.

 املادة ١٧٧
جيــوز لقــايض اإلفــالس، مــن تلقــاء نفســه أو بناء عــى طلــب النيابــة العامــة أو األمني، أن 
يقــرر وضــع املفلــس حتــت املراقبة، وتقــوم النيابة العامــة بتنفيذ هــذا القرار فــور صدوره، 
وللمفلــس أن يطعــن عــى هــذا القــرار أمــام حمكمــة اإلفــالس وفقــًا هلــذا القانــون، وجيوز 

لقــايض اإلفــالس أن يقــرر يف أي وقــت رفــع املراقبة عــن املفلس.

 املادة ١٧٨
إذا صــار املديــن، قبــل أن يصبــح حكــم شــهر اإلفــالس هنائيــًا، قــادرًا عــى الوفــاء بجميــع 
مــا هــو مســتحق عليــه مــن ديــون، جيــوز ملحكمــة اإلســتئناف، بنــاء عــى طلــب املديــن أو 
األمــني، أن متنــح املديــن أجــاًل للوصــول إىل تســوية مــع دائنيــه أو وقــف الطعــن للمــدة 
التــي تراهــا مالئمــة، فــإن تــم االتفــاق عــى التســوية يتــم تقديمهــا للمحكمــة العتامدهــا 

وإلغــاء حكــم شــهر اإلفــالس، عــى أن يتحمــل املديــن مروفــات الدعــوي.

 املادة ١٧٩
يدعــو األمــني املديــن والدائنــني الجتــامع لتقديــم مقرتحاهتــم بشــأن التصفيــة والتوزيــع، 
عــى أن يتــم عقــد االجتــامع خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تســلم األمــني ألمــوال املديــن 
وفقــًا لنــص املــادة )١٤٢( مــن هــذا القانــون، وتوجــه الدعــوة عــن طريــق اإلخطــار قبــل 
املوعــد املحــدد لالجتــامع بعــرشة أيــام عــى األقــل، ويــرتأس األمــني االجتــامع، وجيــوز 
بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة تعيــني أحــد الدائنــني أو غريهــم لــرتأس االجتــامع إذا كانــت 

هنــاك أســباب تربيــر ذلــك.
وتوجــه الدعــوة حلضــور االجتــامع للجنــة اإلفــالس يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة 

إلرشافهــا.
ويبــت قــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم لــه مــن ذي مصلحــة خــالل عــرشة أيــام 
مــن تقديــم الطلــب، يف أي خــالف يثور بشــأن ما يعقــد من اجتامعــات الدائنــني وفقًا هلذا 
البــاب، ســواء كان اخلــالف بشــأن من له حق الدعــوة لالجتامع أو حضــوره أو التصويت 
فيــه وصحــة إجــراءات عقــد االجتــامع والتصويــت فيــه، وجيــوز لقــايض اإلفــالس، بنــاء 
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عــى طلــب أحــد الدائنــني أن يكلــف جلنــة االفــالس، يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة 
إلرشافهــا، بالدعــوة لعقــد تلــك اإلجتامعــات وتفويــض أحــد أعضائهــا برتأســها إذا مل 

يقــم األمــني بعقدهــا يف املواعيــد املحــددة لعقدهــا.

 املادة ١٨٠
يضــع األمــني خطــة لتصفيــة أمــوال املديــن وتوزيعهــا عــى الدائنــني عــى أن ينتهــي مــن 
ــني - يف  ــة والدائن ــاء اللجن ــني وأعض ــة الدائن ــل جلن ــا ممث ــر هب ــة وخيط ــك اخلط ــداد تل إع
حالــة عــدم تشــكيل جلنــة للدائنــني - وإدارة اإلفــالس وجلنــة اإلفــالس، يف حــال كانــت 
املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا ، وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ اجتــامع الدائنــني، وجيــوز 
لقــايض اإلفــالس بنــاًء عــى طلــب األمــني متديــد هــذه املــدة بحــد أقــى ثالثــة أشــهر.

 املادة ١٨١
جيب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع عى ما ييل:
١- كشف بجميع أموال املدين وأحدث تقييم هلا.

٢- الطريقــة التــي يقرتحهــا األمــني لتصفيــة أمــوال املديــن ومــربرات ذلــك. ٣- مــا إذا 
كان يمكــن بيــع كل أمــوال املديــن دفعــة واحــدة أو جانــب كبــري منــه عــى أســاس نشــاط 

قائــم ويــزاول أم ســيتعذر ذلــك وســيباع عــى أجــزاء، ومــربره يف ذلــك.
ــًا أم غــري ممكــن،  ــًا ممكن ٤- مــا إذا كان توزيــع أمــوال املديــن عــى الدائنــني توزيعــًا عيني

ويف حالــة كونــه ممكــن فأهيــام أفضــل.
٥- التوقيت املالئم للبيع.

٦- بيــان باألمــوال التــي تبــاع باملــزاد، وتلــك التــي يفــرح بيعهــا بغــري مــزاد. ٧- مــا إذا 
كان يمكــن إجــراء تســوية مــع مســامهي املديــن مقابــل التخــيل عــن ملكيتهــم يف الرشكــة 
املدينــة للدائنــني وتســوية املديونيــة مقابــل أســهمهم يف الرشكــة، ومــا إذا كان ذلك أفضل 
للدائنــني، ومــا إذا كان ذلــك ســيتم مــن خــالل تأســيس رشكــة ذات غــرض خــاص تنقل 
إليهــا أمــوال املديــن وتــوزع أســهمها عــى الدائنــني، أم من خالل حتويل أســهم املســامهني 

يف الرشكــة املدينــة للدائنــني أو بــأي طريقــة أخــرى.
٨- بيــان بالكيفيــة التــي ســيوزع هبــا ناتــج تصفيــة أمــوال املديــن عــى الدائنــني، عــى أن 

يوضــح بــه ترتيــب الدائنــني وأولوياهتــم، والقــدر املتوقــع حتصيلــه مــن كل منهــم.
٩- الربنامج الزمني املتوقع لإلنتهاء من عملية التصفية والتوزيع .

١٠- مــا إذا كان األمــني ســيقوم بإعــداد قائمــة توزيــع بشــأن ناتــج األصــول التــي يبيعهــا 
خــالل فــرتات معينــة، مثــل ثالثــة أو ســتة أشــهر، أم ســيعد قائمــة توزيــع كلــام بــاع نســبة 

مئويــة معينــة مــن أمــوال املديــن، أم غــري ذلــك، ومــربره يف ذلــك.
١١- أقى فرتة يمكن أن متر بني حتصيل ناتج بيع األصل وتوزيعه عى الدائنني.

وأي أمور أخرى يرى األمني رضورة إيرادها باخلطة أو يكلفه هبا قايض اإلفالس.
وجيــوز لقــايض اإلفــالس إعفــاء األمــني مــن ايــراد أي مــن البنــود الــواردة هبــذه املــادة إذا 

رأى عــدم مالءمتهــا حلالــة املفلــس.
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 املادة ١٨٢
عــى األمــني أن يقــوم بدعــوة الدائنــني للموافقــة عــى خطــة التصفيــة بموجــب إخطــار 
يتضمــن عــى موعــد االجتــامع ومكانــه، وعــى أن يتــم عقــد يف موعــد أقصــاه شــهر مــن 

تاريــخ إخطــار ممثــل جلنــة الدائنــني وأعضــاء اللجنــة أو الدائنــني باخلطــة ومرفقاهتــا.
ويــرتأس األمــني اإلجتــامع، وجيــوز بموافقــة األغلبيــة املطلوبــة تعيــني أحــد الدائنــني أو 

غريهــم لــرتأس االجتــامع إذا وجــدت أســباب تــربر ذلــك .
كــام يقــوم األمــني بتوجيــه الدعــوة خــالل املوعــد املبــني بالفقــرة الســابقة للجنــة اإلفالس 

يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافها .
يف حالــة امتنــاع األمــني عــن عقــد االجتــامع عــى النحــو املبــني بالفقــرة األوىل مــن هــذه 
املــادة، يكلــف قــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن أحــد الدائنــني، جلنــة 
اإلفــالس حتــى لــو كانــت املديونيــة ال ختضــع إلرشافهــا، بالدعــوة الجتــامع الدائنــني، 

ويــرتأس مــن تفوضــه جلنــة اإلفــالس مــن بــني أعضائهــا االجتــامع.

 املادة ١٨٣
ــة  ــون املقبول ــع إال الدائن ــة والتوزي ال جيــوز أن يشــرتك يف التصويــت عــى خطــة التصفي
ــع قــد اســتوفت موافقــة الدائنــني  ــة والتوزي ــًا، وتكــون خطــة التصفي ــو مؤقت ديوهنــم ول
إذا وافــق عليهــا األغلبيــة املطلوبــة، فــإذا مل حتصــل اخلطــة عــى موافقــة األغلبيــة املطلوبــة 
ــد  ــاين يعق ــامع ث ــام الجت ــرشة أي ــدة ع ــامع مل ــل االجت ــني، يؤج ــامع األول للدائن يف االجت

للتصويــت عــى اخلطــة.
ــل  ــة، ومل حتص ــى اخلط ــوا ع ــن مل يوافق ــني الذي ــع الدائن ــوية م ــول لتس ــم الوص وإذا مل يت
ــة يف االجتــامع املؤجــل، يعتــرب ذلــك رفضــًا خلطــة  ــة املطلوب اخلطــة عــى موافقــة األغلبي

ــع. ــة والتوزي التصفي
 

املادة ١٨٤
حيــرر حمــرض بــام تــم يف اجتــامع التصويــت عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع يوقعــة األمــني 
ومــن تــرأس اإلجتــامع والدائنــون احلــارضون الذيــن جيــوز هلــم التصويــت، وممثــل جلنــة 
الدائنــني، ويف حالــة رفــض أحــد الدائنــني التوقيــع يتــم ذكــر اســمه يف املحــرض وســبب 

رفضــه التوقيــع.
ــة فيجــب أن يوقــع األمــني عــى  ــق وســائل االتصــال احلديث إذا كان احلضــور عــن طري

ــة اإلفــالس، حســب األحــوال.    املحــرض مــع ممثــل عــن جلن

املادة ١٨٥
يقــوم األمــني خــالل عــرشة أيــام مــن موافقــة الدائنــني عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع أو 
رفضهــا بإخطــار إدارة اإلفــالس بذلــك، ويرفــق باإلخطــار اخلطــة التــي تــم عرضهــا عى 
الدائنــني وحمــارض اجتامعــات الدائنــني ودليــل احلضــور والتصويــت، ويف حالــة املوافقــة 

عــى اخلطــة يطلــب اعتامدهــا مــن قــايض اإلفــالس.
ويف حالــة رفــض الدائنــني للخطــة، يقــوم قــايض اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريخ 
إخطــار إدارة اإلفــالس بذلــك بتكليــف جلنــة اإلفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة 
ــات  ــوء مالحظ ــة يف ض ــى اخلط ــة ع ــالت الالزم ــراء التعدي ــا - بإج ــة إلرشافه خاضع
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الدائنــني ورأي األمــني وبــام حيقــق املصلحــة املشــرتكة للدائنــني أو بتقديــم خطــة بديلــة 
وذلــك خــالل امليعــاد الــذي حيــدده.

ويف مجيــع األحــوال، يصــدر قــايض اإلفــالس قــراره باعتــامد اخلطــة خــالل عــرشة أيــام 
مــن تاريــخ إخطــار إدارة اإلفــالس هبــا.

 املادة ١٨٦
جيــوز لقــايض اإلفــالس أن يوافــق عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع حتــى لــو كانــت تقــرتح 
بيــع أمــوال املديــن كلهــا أو بعضهــا مــن خــالل مزايــدة علنيــة أو بــدون مزايــدة علنيــة، 
أو أن يتــم بيــع أمــوال املديــن كلهــا أو جانــب منهــا كوحــدة واحــدة عــى أســاس نشــاط 

قائــم ويــزاول أو عــى أي أســاس آخــر أو بيعهــا عــى أجــزاء أو أي مقرتحــات أخــري.
ــدة،  ــالل املزاي ــن خ ــن م ــوال املدي ــع أم ــراءات بي ــة رشوط وإج ــة التنفيذي ــني الالئح وتب
عــى أن تشــتمل اإلجــراءات عــى كيفيــة حتديــد ســعر األســاس الــذي ســتفتتح بــه املزايدة 
لبيــع أمــوال املديــن مــن األوراق املاليــة أو العقــارات أو غــري ذلــك مــن أمــوال املديــن، 
وإجــراءات اإلعــالن عــن املزايدة، وكيفيــة تقديم العطــاءات، وأحكام تقديــم العطاءات 
بمظاريــف مغلقــة، واحلــاالت التي يبقــي فيها املزايــد ملتزمًا بعطائه، وإجــراءات ختفيض 
ســعر األســاس وبيــع املــال بــدون حتديــد ســعر أســاس عــى صاحــب أعــى ســعر يف حالــة 

عــدم تقــدم مشــرت للــرشاء بســعر األســاس.
 

املادة ١٨٧
ال جيــوز للمديــن أو أي طــرف ذو عالقــة بــه تقديــم عــرض لــرشاء أي مــن أصــول املديــن 

املعروضــة للبيــع إال عنــد عرضهــا يف مــزاد علني.

 املادة ١٨٨
يقــدم األمــني إىل قــايض اإلفــالس بيانًا شــهريًا عن حالة التصفيــة ومقدار املبالــغ املودعة، 

ومــا أجــراه مــن توزيعات عــى الدائنني وفقــًا للخطة.

 املادة ١٨٩
١- تســتويف تكاليــف بيــع أمــوال املفلــس املقــرر عليهــا حــق امتيــاز أو رهــن باألولويــة 

عــى حقــوق الدائــن صاحــب حــق االمتيــاز أو الرهــن عــى تلــك األمــوال.
٢- مــع مراعــاة حكــم الفقــرة الســابقة، يكــون للدائــن صاحــب حــق االمتيــاز أو الرهــن 
األولويــة عــى غــريه مــن الدائنــني يف اســتيفاء حقوقــه مــن ناتــج بيــع مــال املديــن املقــرر 

لــه عليــه حــق امتيــاز أو رهــن.
٣- يــوزع مــا بقــي مــن أمــوال املديــن عــى دائنيــه، فــإن مل تكن أمــوال املديــن كافية لســداد 
ديونــه، ودون إخــالل حكــم البنديــن )١و٢( مــن هــذه املــادة، تــوزع أمــوال املديــن وفقــًا 
للرتتيــب املبــني هبــذا البنــد، ويكــون لــكل دائــن مــن الدائنــني أولويــة يف اســتيفاء كامــل 

حقوقــه عــى الدائــن الــذي يليــه: 
أ- النفقة املقررة للزوجة واألبناء واألقارب.

ب- أيــة أتعــاب أو رســوم أو نفقــات ترتبــت لتوفــري ســلع وخدمــات لنشــاط املديــن أو 
أي ديــون كانــت الزمــة ألعــامل املديــن أو عــادت بالنفــع عــى أموالــه، وكان ذلــك كلــه 
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قــد نشــأ بعــد صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات.
ــذا  ــًا هل ــراءات وفق ــة إج ــارشة أي ــن مب ــئة ع ــف الناش ــاب والتكالي ــوم واألتع ج- الرس

القانــون.
د- أي أجــور أو مرتبــات أو مكافــآت غــري مدفوعــة لعــامل املديــن وتكــون ناشــئة عــن 
قوانــني العمــل، ويدخــل ضمــن ذلــك االشــرتاكات التــي جيــب عــى املديــن رب العمــل 

أدائهــا عــن عاملــه للمؤسســة العامــة للتأمينــات اإلجتامعيــة.
هـــ- املبالــغ التــي تفــرض عــن التأخر يف ســداد االشــرتاكات املســتحقة للمؤسســة العامة 

ــات اإلجتامعية. للتأمين
ــام  ــًا للنظ ــتحقة وقف ــامرك واملس ــودة باجل ــع املوج ــى البضائ ــرر ع ــوم املق ــغ الرس و- مبل

ــي.  اجلمرك
ــتحق  ــن مس ــة أو أي دي ــات العام ــات واملؤسس ــوزارات واهليئ ــتحقة لل ــون املس ز- الدي

ــة. ــة للدول ــة العام للخزان
ح- الديــون الناشــئة عــن التمويــل غــري املضمــون الــذي تــم منحــه املديــن بعد افتتــاح أي 
إجــراء مــن اإلجــراءات املبينــة هبــذا القانــون، وذلــك مــا مل تنــص رشوط منــح التمويــل 

عــى غــري ذلــك.
ط- الديــون املســتحقة للدائنــني العاديــني )الدائنــون غــري املضمونــة ديون املديــن جتاههم 
ــري  ــدر غ ــدود الق ــاز يف ح ــن أو امتي ــم بره ــة ديوهن ــون املضمون ــاز والدائن ــن أو امتي بره

املدفــوع مــن الديــن بعــد توزيــع ناتــج بيــع املــال املقــرر عليــه امتيــاز أو رهــن(.
ي- الديون املساندة ،ما مل تتضمن مستندات نشأة هذه الديون عى ما خيالف ذلك.

ك- الصكــوك والســندات الدائمــة، مــا مل تتضمــن مســتندات نشــأة هــذه الديــون عــى مــا 
ــف ذلك. خيال

ل - إن بقــي يشء بعــد ذلــك يكــون للمســامهني أو الــرشكاء، يــوزع بينهــم حســب نســبة 
ملكيــة كل منهــم.

ــاز  ــوع االمتي ــاز حســب ن ــة بامتي ــون املضمون ــة الدائنــني أصحــاب الدي ٤- حتــدد أولوي
ــة  ــدد درج ــاز، كــام تتح ــق االمتي ــأ ح ــذي أنش ــون ال ــني بالقان ــو مب ــا ه ــًا مل ــه وفق وأولويت
الدائــن املرهتــن بمرتبــة رهنه، فــإن كان الدائنــون يف ذات أولوية األمتيــاز أو مرتبة الرهن، 

يقســم مــال املديــن املقــرر عليــه حــق امتيــاز أو رهــن بينهــم قســمة غرمــاء.
٥- يف حالــة عــدم كفايــة ناتــج بيــع مــال املديــن املقــرر عليــه حــق امتيــاز أو رهــن للوفــاء 
بكامــل حقــوق الدائــن صاحــب حــق األمتياز أو الرهــن، فإن ذلــك الدائن يعامــل كدائن 

عــادي بالنســبة للقــدر املتبقــي مــن دينه.
 

املادة ١٩٠
ال جيــوز لألمــني الوفــاء بحصــة الدائــن يف التوزيعــات إال إذا قــدم ســند الديــن مــؤرشًا 

عليــه بتحقيقــه وقبولــه، ويــؤرش عــى ســند الديــن باملبالــغ املدفوعــة.
ــع  ــأذن يف دف ــن، جــاز لقــايض اإلفــالس أن ي ــم ســند الدي ــن تقدي وإذا تعــذر عــى الدائ
دينــه بعــد التحقــق مــن قبولــه، ويف مجيــع األحــوال جيــب أن يعطــى الدائــن خمالصــة عــى 

قائمــة التوزيــع.
 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٦٨       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٩١
ــى  ــب ع ــا، وج ــوس فيه ــور ملم ــة، أو تط ــاز التصفي ــهر دون إنج ــتة أش ــت س إذا انقض
ــة التصفيــة وأســباب التأخــري يف  ــرًا عــن حال األمــني أن يقــدم إىل قــايض اإلفــالس تقري
إنجازهــا، وختطــر إدارة اإلفــالس الدائنــني هبــذا التقريــر وتدعوهــم لالجتــامع ملناقشــته، 
و يتكــرر هــذا اإلجــراء كلــام انقضــت ســتة أشــهر دون أن ينجــز األمــني أعــامل التصفيــة.

 املادة ١٩٢
يقــوم األمــني خــالل عــرشة أيــام من االنتهــاء من أعــامل التصفيــة بإخطــار إدارة اإلفالس 
والدائنــني بذلــك ويرفــق باإلخطــار حســابًا ختاميــًا بأعــامل التفليســة مبينــًا به كيفيــة تنفيذ 
خطــة التصفيــة والتوزيــع ، ويقــوم بتوجيــه الدعــوة للدائنــني واملديــن لالجتــامع ملناقشــة 
ــرض  ــن حي ــًا بم ــامع صحيح ــد االجت ــه، وينعق ــم علي ــداء مالحظات ــي وإب ــاب اخلتام احلس
اإلجتــامع مــن الدائنــني أو املديــن، وتوجــه الدعــوة للجنــة اإلفــالس حلضــور االجتــامع 
يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا ، ويتــم عقــد االجتــامع يف موعد أقصاه شــهر 
ــة  ــني باحلســاب اخلتامــي أنصب ــة. يب ــني بانتهــاء أعــامل التصفي ــخ اخطــار الدائن مــن تاري
الديــون التــي مل يتــم قبوهلــا بصــورة هنائيــة وتلك التــي مل تنتهــي املنازعات بشــأهنا، وجتنب 
وحتفــظ يف خزانــة املحكمــة حتــى يفصــل هنائيــًا فيهــا، وتعــرف للمســتحق بنــاء عــى قــرار 

مــن قــايض اإلفــالس.
 املادة ١٩٣

يقــوم األمــني بإخطــار إدارة اإلفــالس والدائنــني بنســخة مــن حمــرض االجتــامع املشــار إليه 
باملــادة الســابقة خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ االجتــامع، وتعتــرب التفليســة منتهيــة بحكــم 
القانــون بعــد انفضــاض االجتــامع املذكــور يف املــادة الســابقة، ويكــون األمــني مســؤوالً 
ملــدة ثالث ســنوات مــن تاريخ انتهــاء الطلبة عــن الدفاتر واملســتندات واألوراق املســلمة 

إليــه مــن املديــن أو اخلاصــة بــه.
كــام يقــوم خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ االجتــامع باإلعــالن عــن انتهــاء التفليســة ونــرش 

بيــان يفيــد ذلــك وقيــده.
ويبــت قــايض اإلفــالس يف أي تظلــم يقــدم بشــأن انتهــاء التفليســة بنــاء عــى طلــب يقــدم 

إليــه مــن الدائــن ذي املصلحــة وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم التظلــم.

املادة ١٩٤
عــى األمــني تســليم املديــن أيــة مبالــغ فائضــة عنــد التصفيــة بعــد الوفــاء بجميــع ديونــه، 
وعليــه إعــادة كافــة الوثائــق التــي يف عهدتــه إىل صاحــب الصفــة يف تســلمها بعــد انتهــاء 

اإلجــراءات وأدائــه ألعاملــه.  

املادة ١٩٥
يعــود إىل كل دائــن بعــد انتهــاء التفليســة احلــق يف اختــاذ اإلجــراءات الفرديــة للحصــول 
عــى مــا تبقــى مــن دينــه، وإذا كان ديــن الدائــن قــد حقــق وقبــل هنائيــًا يف التفليســة، يعتــرب 
احلكــم الصــادر بشــهر إفــالس املديــن ســندًا تنفيذيــًا، ينفــذ كل دائــن بمقتضاه عــى أموال 
مدينــه ويف حــدود دينــه، ويصــدر قلــم كتــاب حمكمــة اإلفــالس أو األســتئناف بحســب 
األحــوال صــورة تنفيذيــة مــن احلكــم لــكل دائــن مبــني فيهــا اســم صاحبهــا ومبلــغ الدين 
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اخلــاص بــه، وذلــك بنــاًء عــى شــهادة تصــدر بذلــك عــن إدارة اإلفــالس.

 املادة ١٩٦
إذا تــم ايقــاف أعــامل التفليســة لعدم كفايــة األموال قبــل التصديق عى الصلــح القضائي، 

جاز لقــايض اإلفالس أن يقــرر إقفاهلا.
ويرتتــب عــى قــرار إقفــال التفليســة لعــدم كفايــة أمواهلــا أن يعــود إىل كل دائــن احلــق يف 
اختــاذ اإلجــراءات ومبــارشة الدعــاوى الفرديــة، وإذا كان ديــن الدائــن قــد حقــق وقبــل 
ــًا يف التفليســة جــاز لــه التنفيــذ عــى املديــن وفقــا ألحــكام املــادة )١٩٥( مــن هــذا  هنائي

القانــون.
ويكــون أمــني التفليســة مســؤوالً ملــدة ســنة مــن تاريــخ قــرار إقفــال التفليســة عــن 

املســتندات التــي ســلمها لــه الدائنــون.

 املادة ١٩٧
جيــوز للمفلــس ولــكل ذي مصلحــة أن يطلــب مــن قــايض اإلفــالس العــدول عــن قــرار 
إقفــال التفليســة إذا ثبــت وجــود مــال كاف ملواجهــة مروفــات أعــامل التفليســة، أو إذا 

ســلم لألمــني مبلغــًا كافيــا لذلــك.

املادة ١٩٨
عــى إدارة اإلفــالس أن تقــوم بنــرش قــرار اقفــال التفليســة وإعالنــه وقيــده خــالل عــرشة 

أيــام مــن تاريــخ صــدوره.
 

املادة ١٩٩
جيــوز لقــايض اإلفــالس، بعــد وضــع القائمــة النهائيــة للدائنــني عــى النحــو امليــني هبــذا 
القانــون بنــاء عــى طلــب املفلــس أو األمــني، أن يصــدر قــرارًا بانتهــاء التفليســة، إذا توافر 

أي مــن الرشطــني التاليــني:
١. الوفاء بكل ديون املدين املدرجة بالقائمة النهائية للدائنني.

٢. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون املدين.

 املادة ٢٠٠
ال جيــوز لقــايض اإلفــالس أن يصــدر قــرارًا بانتهــاء التفليســة لــزوال مصلحــة احلالتــني 
ــه حتقــق أحــد الرشطــني املنصــوص عليهــام يف  ــرًا يبــني في إال بعــد أن يقــدم األمــني تقري

املــادة الســابقة. 
وتنتهــي التفليســة بمجــرد صــدور القــرار، وتقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام من 

تاريــخ صــدور القــرار بنــرشه وإعالنــه وقيده.

 املادة ٢٠١
ــًا  ــن وفق ــالس املدي ــهر إف ــي بش ــم هنائ ــدور حك ــد ص ــة بع ــى املديوني ــح ع ــوز الصل جي
لألحــكام املبينــة باملــواد التاليــة، وال جيــوز عقــد الصلــح مــع مفلــس حكــم عليــه بعقوبــة 
اإلفــالس بالتدليــس، وإذا بــدأ التحقيق مــع املفلس يف جريمة اإلفــالس بالتدليس وجب 
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ــة اإلفــالس بالتقصــري  تأجيــل النظــر يف الصلــح. وال حيــول احلكــم عــى املفلــس بعقوب
دون الصلــح معــه، وإذا بــدأ التحقيــق مــع املفلــس يف جريمــة اإلفــالس بالتقصــري، جــاز 

للدائنــني املداولــة يف الصلــح أو تأجيــل املداولــة.

 املادة ٢٠٢
يقــدم طلــب الصلــح إلدارة اإلفــالس مــن املديــن أو األمــني مبينــًا بــه رشوطــه، ومرفقــًا 

بــه قائمــة حمدثــة بالدائنــني و مقــدار ديوهنــم يف تاريــخ تقديــم الطلــب .

 املادة ٢٠٣
إذا كان طلــب الصلــح مقدمــًا مــن األمــني فعليــه أن يرفــق بــه تقريــر مشــتماًل عــن حالــة 
التفليســة، ومــا تــم بشــأهنا مــن إجــراءات، ومــا يفيــد قيامــه بعــرض رشوط الصلــح عــى 
املديــن ومنحــه مهلــة عــرشة أيــام عــى األقــل إلبــداء رأيــه بشــأنه، ومــا إذا كان املديــن قــد 

أبــدى رأيــه يف رشوط الصلــح مــن عدمــه، وتعليــق األمــني عــى رأي املديــن.
ــه أن خيطــر األمــني بــرشوط الصلــح  ــن، فيجــب علي وإذا كان الطلــب مقدمــا مــن املدي
قبــل تقديــم الطلــب، ويطلــب منــه تزويــده برآيــه فيهــا وكذلــك تزويــده بتقريــر عــن حالة 
التفليســة ومــا تــم بشــأهنا مــن إجــراءات ، وعــى األمــني أن يــزود املدين باملطلــوب خالل 
عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره، وعــى املديــن أن يبــني بالطلــب مــا يفيــد اختــاذه هــذه 
اإلجــراءات، كــام يبــني مــا تلقــاه مــن مالحظــات مــن األمــني وتعليقــه عليهــا، ويرفــق 
ــى  ــد رد ع ــني ق ــون األم ــة أن يك ــك يف حال ــني وذل ــن األم ــل م ــر املرس ــب التقري بالطل

املديــن.
 

املادة ٢٠٤
تقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيام مــن تقديم طلــب الصلح بإخطــار جلنة اإلفالس 
بالطلــب و مرفقاتــه، يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا، كــام تقــوم خــالل ذات 
املهلــة بإخطــار الدائنــني واألمــني إن كان الطلــب مقدمــا مــن املديــن، كــام ختطــر بــه املدين 

إن كان الطلــب مقدمــا مــن األمني   

املادة ٢٠٥
يقــوم األمــني خــالل عــرشة أيام مــن إخطــاره بتوجيــه الدعــوة للدائنــني لالجتامع ملناقشــة 
رشوط الصلــح، وإذا كان الطلــب مقدمــا مــن املديــن ومل يكــن األمني قد ســبق وأن أبدى 
مالحظاتــه عــى رشوط الصلــح أو زود املديــن بالتقريــر املشــار إليــه باملــادة )٢٠٣( مــن 
هــذا القانــون، فعليــه أن يرفــق بالدعــوة التقريــر املشــار إليــه باملــادة املذكــورة ومالحظاتــه 

ــى رشوط الصلح. ع
وتري عى الدعوة لالجتامع والتصويت فيه أحكام املادة )١٨٢( من هذا القانون.

 املادة ٢٠٦
ــح أو رفضــه خــالل  ــني عــى الصل ــة الدائن عــى األمــني إخطــار إدارة اإلفــالس بموافق
ــه أن  ــض، وعلي ــة أو الرف ــه املوافق ــررت في ــذي تق ــامع ال ــخ االجت ــن تاري ــام م ــرشة أي ع
يرفــق باإلخطــار رشوط الصلــح وحمــارض االجتامعــات ودليــل احلضــور والتصويــت، 
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ويف حالــة موافقــة الدائنــني عــى رشوط الصلــح يطلــب التصديــق عليــه، ويقــوم قــايض 
اإلفــالس بالتصديــق عليــه خــالل عــرشة أيام من تاريــخ اخطــار إدارة اإلفــالس باملوافقة 
ــق  ــام مــن صــدور قــرار التصدي عــى الصلــح، وتقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أي
عــى الصلــح بنــرش القــرار وإعالنــه وقيــد ملخصــه، وختطــر بــه إدارة التســجيل العقــاري 

والتوثيــق ووكالــة املقاصــة وأمنــاء احلفــظ.
والتصديــق عــى الصلــح جيعلــه نافــذًا يف حــق الدائنــني الذيــن حيــق هلــم التصويــت عــى 
رشوط الصلــح، كــام ينفــذ يف حــق مــن وافــق عليــه مــن الدائنــني ومــن رفضــه أو اعــرتض 

عليــه أو مل حيــرض االجتــامع.

 املادة ٢٠٧
ــًا حلقــوق الدائنــني الذيــن يــرى عليهــم الصلــح، تقــوم كل مــن إدارة التســجيل  ضامن
ــظ، كل يف  ــاء احلف ــة وأمن ــة املقاص ــاري ووكال ــجل التج ــق وإدارة الس ــاري والتوثي العق
حــدود اختصاصــه، خــالل عــرشة أيــام مــن إخطــاره بالصلــح، برتتيــب رهــن عــى مــا 
يملكــه املفلــس مــن عقــارات بســجالت إدارة التســجيل العقــاري والتوثيــق ومــا يملكــه 
ــتثامرية أو  ــظ اس ــن حماف ــه م ــا يمتلك ــة وم ــة مقاص ــدى وكال ــة ل ــة مودع ــن أوراق مالي م
أمــوال مودعــة لــدى أمــني حفــظ، ومــا هــو مســجل بالســجل التجــاري بانــه مــن متجــر 
وحصــص يف رشكات أشــخاص، وذلــك مــا مل ينــص يف عقــد الصلــح عى خــالف ذلك، 

ويقــوم األمــني بشــطب الرهــن بعــد تنفيــذ رشوط الصلــح.

  املادة ٢٠٨
يــرشف األمــني عــى تنفيــذ رشوط الصلــح، ويقــدم تقريــر دوري، كل شــهر أو أي مــدة 
ــة  ــه إدارة اإلفــالس والدائنــني واملديــن وجلن أخــرى حيددهــا قــايض اإلفــالس، خيطــر ب
األفــالس - يف حــال كانــت املديونيــة خاضعــة إلرشافهــا - عــام تــم بشــأن تنفيــذ رشوط 

الصلــح.

 املادة ٢٠٩
يف حالــة متــام تنفيــذ رشوط الصلــح يقــوم األمني بتقديم طلــب إلدارة اإلفــالس إلصدار 
ــذا  ــابقة هب ــادة الس ــة بامل ــات املبين ــار اجله ــوم بإخط ــح، ويق ــة بالصل ــاء العقلي ــرار بانته ق
الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، وعى الدائنــني تقديــم اعرتاضاتــم إلدارة 

اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطارهــم بالطلــب. 
ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره يف الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، ويف 
حالــة موافقــة عــى الطلب يصدر قــراره بانتهاء التفليســة بالصلح، وتقــوم إدارة اإلفالس 

بنــرش القــرار وإعالنــه وقيــده خــالل عــرشة أيــام مــن تاريخ صــدوره.

 املادة ٢١٠
عــى األمــني أن يقــدم إلدارة اإلفــالس حســابًا ختاميــًا عــن التفليســة خــالل عــرشة أيــام 
ــن  ــار املدي ــالس بإخط ــوم إدارة اإلف ــح، وتق ــة بالصل ــاء التفليس ــرار انته ــدور ق ــن ص م

باحلســاب اخلتامــي خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.
ــخ  ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــي خ ــاب اخلتام ــى احلس ــرتاض ع ــن االع ــوز للمدي وجي
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إخطــاره، ويقــدم االعــرتاض إىل إدارة اإلفــالس، وخيطــر بــه األمــني خــالل عــرشة أيــام 
مــن تاريــخ تقديمــه، وعــى األمــني أن يقــوم بالــرد عــى االعــرتاض خــالل عرشة أيــام من 
تاريــخ إخطــاره، وتقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن انتهــاء املهلــة املمنوحــة 
لألمــني للــرد بإحالــة ملــف االعــرتاض ملحكمة اإلفــالس للفصــل يف االعــرتاض، مرفقًا 

بــه مذكــرة برأهيــا يف االعــرتاض .

 املادة ٢١١
ــح  ــال الصل ــح إبط ــة بالصل ــاء التفليس ــرار انته ــدور ق ــالس بص ــار اإلف ــع آث ــزول مجي ت

ــخه وفس

 املادة ٢١٢
يبطل الصلح يف حالة حتقق أي من احلالتني التاليتني:

١. إذا صــدر بعــد التصديــق عليــه أو بعــد صــدور قــرار انتهــاء التفليســة بالصلــح، حكــم 
بإدانــة املفلــس يف إحــدى جرائــم اإلفــالس بالتدليــس.

٢. إذا ظهــر بعــد التصديــق عليــه أو بعــد صــدور قــرار بانتهاء التفليســة بالصلــح، تدليس 
ناشــئ عــن إخفــاء موجــودات املفلــس أو املبالغــة يف ديونــه، ويف هــذه احلالــة جيــب طلــب 

إبطــال الصلــح خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ العلــم بالتدليس.
 املادة ٢١٣

لكل ذي شأن طلب فسخ الصلح، إذا مل يقم املفلس بتنفيذ رشوطه .

 املادة ٢١٤
يقــدم طلــب إيطــال الصلــح أو فســخه إىل إدارة اإلفــالس، مــن أحــد الدائنــني، مرفقــًا بــه 
كافــة املســتندات والبيانــات واملعلومــات الدالــة عــى حتقق إحــدى حالتي بطــالن الصلح 
ــم  ــن تقدي ــام م ــرشة أي ــالل ع ــالس، خ ــوم إدارة اإلف ــخ وتق ــبب الفس ــق س ــى حتق أو ع
ــن وأمــني التفليســة  ــه املدي ــه، كــام ختطــر ب ــب ومرفقات ــني بالطل ــار الدائن ــب، بإخط الطل
ــة  ــة خاضع ــت املديوني ــال كان ــالس يف ح ــة اإلف ــة وجلن ــًا إلدارة التفليس ــذي كان معين ال

إلرشافهــا.
وعــى املديــن أن يقــوم بالــرد عــى الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره، وجيوز 

لألمــني إبــداء مــا لديــه مــن مالحظــات عــى الطلــب خــالل ذات املدة. 

املادة ٢١٥
إذا كان ظاهــر الطلــب ومرفقاتــه يكشــف عــن جديتــه، يصــدر قــايض اإلفــالس قــرارًا 
ــادة  ــن امل ــة م ــرة الثاني ــة بالفق ــة املبين ــاء املهل ــخ انته ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــه خ بقبول
الســابقة، وحييــل ملــف الطلــب إىل حمكمــة اإلفــالس مرفقــًا بــه تقريــر عــن الطلــب ومــا 

تــم فيــه مــن إجــراءات .
ويقــوم األمــني بحضــور قــايض اإلفــالس أو مــن ينيبــه لذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن 
صــدور القــرار املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة بعمل جــرد تكمييل ألمــوال املفلــس وبوضع 

ميزانيــة إضافيــة.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٧٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢١٦
ينــرش قــرار قبــول الطلــب واإلحالــة حمكمــة اإلفــالس ويعلــن ويقيــد وخيطــر بــه املديــن 
والدائنــون واألمــني وجلنــة اإلفــالس خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدوره. ويرتــب 
عــى هــذا القــرار ذات اآلثــار املرتتبــة عــى قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس وفقــًا 
هلــذا القانــون، ويعــود أمــني التفليســة إلدارة أموال املديــن اعتبارًا مــن اليوم التــايل لتاريخ 
صــدوره، فــإذا تعــذرت عودتــه بســبب تنحيــه أو ألي ســبب آخــر يقــوم قــايض اإلفــالس 

بتعيــني أمــني آخــر وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.

 املادة ٢١٧
يعتــرب القــرار املشــار إليــه باملــادة الســابقة الغيــًا بقــوة القانــون، مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك 

مــن آثــار، يف حالــة حتقــق إحــدى احلالتــني التاليتــني:
١- صــدور حكــم عــن حمكمــة اإلفــالس برفــض طلــب بطــالن الصلــح أو رفــض طلــب 

فســخه أو عــدم قبــول الطلــب.
٢- إذا كان القــرار صــادرًا بشــأن طلــب بطــالن الصلــح وصــدر قــرار عــن النيابــة العامــة 
ــأن ذات  ــم يف ش ــرباءة املته ــة ب ــة اجلزائي ــن املحكم ــم ع ــدر حك ــق أو ص ــظ التحقي بحف

الوقائــع املقــدم بشــأهنا الطلــب.

 املادة ٢١٨
مــع مراعــاة حكــم املادتــني الســابقتني، إذا بــدأ التحقيــق مــع املفلــس يف جريمــة اإلفــالس 
بالتدليــس بعــد التصديــق عــى الصلــح أو بعــد صــدور قــرار بانتهــاء التفليســة بالصلــح، 
أو رفعــت عليــه الدعــوى اجلزائيــة يف هــذه اجلريمــة بعــد هــذا الصديــق أو القــرار، جــاز 
لقــايض اإلفــالس، بنــاء عــى طلــب النيابــة العامــة أو أي ذي شــأن، أن يأمــر باختــاذ مــا 
يــراه مــن تدابــري حتفظيــة للمحافظــة عــى أمــوال املديــن، وتلغــي هــذه التدابــري تلقائيــًا إذا 

تقــرر حفــظ التحقيــق أو حكــم بــراءة املفلــس.

  املادة ٢١٩
حتكــم حمكمــة اإلفــالس يف الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ اجللســة األويل لنظــره 

.
وإذا قضــت املحكمــة ببطــالن الصلــح أوفســخه تقــوم إدارة اإلفــالس خــالل عــرشة أيام 

مــن تاريــخ صــدور احلكــم بنــرش ملخــص هــذا احلكــم واعالنــه وقيده.

 املادة ٢٢٠
يدعــو األمــني الدائنــني اجلــدد لتقديم مســتندات ديوهنم وفقــًا إلجراء ات حتقيــق الديون، 
وحتقــق الديــون اجلديــدة وفقــًا لتلــك اإلجــراءات، ودون أن يعــاد حتقيــق الديــون التــي 

ســبق قبوهلــا ويقــوم األمــني بتحديــث بياناهتــا عــى ضــوء مــا تــم ســداده منهــا.

 املادة ٢٢١
يرتتــب عــى إبطــال الصلــح بــراءة ذمــة الكفيــل حســن النيــة الــذي يضمــن تنفيــذ رشوط 
الصلــح، وال يرتتــب عــى فســخ الصلــح بــراءة ذمــة الكفيل الــذي يضمن تنفيــذ رشوطه، 
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وجيــب تكليــف هــذا الكفيــل بحضــور اجللســة التــي ينظــر فيهــا طلــب فســخ الصلح.

 املادة ٢٢٢
ــبة إىل  ــك بالنس ــة، وذل ــم كامل ــخه ديوهن ــح أو فس ــال الصل ــد إبط ــني بع ــود إىل الدائن تع
املفلــس فقــط، ويشــرتك هــؤالء الدائنــون يف مجاعــة الدائنــني بديوهنــم األصليــة كاملــة إذا 
مل يكونــوا قــد قبضــوا شــيئا مــن القــدر الــذي تقــرر هلــم يف الصلــح، وإال وجــب ختفيــض 

ديوهنــم بقيمــة مــا قبضــوا.
وتــري األحــكام املذكــورة يف الفقــرة الســابقة يف حالــة شــهر إفــالس املديــن قبــل إمتــام 

تنفيــذ رشوط الصلــح.

 املادة ٢٢٣
تــري األحــكام املنصــوص عليهــا يف هذا البــاب عى إجراءات التســوية الوقائيــة وإعادة 

اهليكلــة وشــهر اإلفــالس، وذلــك مــا مل ينص عى غــري ذلك.

 املادة ٢٢٤
جيــوز ملالــك األصــول التــي يف حيــازة املديــن بعــد احلصول عــى إذن من قــايض اإلفالس 
اســرتداد تلــك األصــول إذا أثبــت أنــه ســيلحق بــه رضر جســيم جــراء عــدم اســرتدادها 

بــام ال يتناســب مــع الــرضر الــذي يلحــق باملديــن والدائنــني اآلخريــن نتيجــة فقداهنــا.
ويتحقــق الــرضر اجلســيم املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة يف حــال حتقــق أي مــن احلالتــني 

التاليتــني :
أ- إذا كان من املتوقع انخفاض قيمة األصول انخفاضًا جوهريًا.

ب- إذا كانــت األصــول غــري رضوريــة لتنفيــذ مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة 
اهليكلــة أو بيــع أمــوال املديــن املفلــس كنشــاط قائــم ويــزاول . 

املادة ٢٢٥
جيــوز للدائنــني أصحــاب الديــون املضمونــة بعــد احلصــول عــى إذن قــايض اإلفــالس، 
اختــاذ إجــراءات التنفيــذ عــى األمــوال الضامنــة لديوهنــم أو ممارســة حقوقهــم املنصــوص 
ــة  ــني ودون حاج ــالل األم ــن خ ــة م ــذه احلال ــع يف ه ــم البي ــوز أن يت ــد، وجي ــا بالعق عليه
التبــاع إجــراءات التنفيــذ، ويــؤدي الدائــن رســوم بيــع إلدارة اإلفــالس حتددهــا الالئحــة 
التنفيذيــة هلــذا القانــون، كــام يــؤدي أتعابــًا لألمــني وفقــًا ملــا يصــدر بــه قــرار عــن الوزيــر 
بنــاء عــى اقــرتاح جلنــة اإلفــالس وحتصــل رســوم البيــع وأتعــاب األمــني بعــد متــام البيــع 
وحتصيــل الثمــن، فــإذا مل يكــن قــد تــم تعيــني أمــني، جيــوز لقــايض اإلفــالس تعيــني أمــني 

بنــاء عــى طلــب الدائــن للقيــام باملهــام املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة.
 

املادة ٢٢٦
ــة  ــة خاضع ــت املديوني ــال كان ــالس - يف ح ــة اإلف ــن وجلن ــني واملدي ــار األم ــب إخط جي
ــامدة  ــًا لل ــة وفق ــون املضمون ــني أصحــاب الدي ــن الدائن ــأي طلــب يقــدم م إلرشافهــا- ب
الســابقة خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، وجيــوز للجنــة اإلفــالس أو األمــني أو 
املديــن أن يعــرتض عــى طلــب الدائــن لــدى قــايض اإلفــالس، خــالل عــرشة أيــام مــن 
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ــة: ــك يف األحــوال التالي ــخ إخطارهــم، وذل تاري
١- إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة املدين عن ممارسة نشاطه عى نحو جمدي.

٢- إذا كان مــن شــأن قبــول الطلــب أن حيــول دون تقديــم مقــرتح بالتســوية الوقائيــة أو 
خطــة إعــادة اهليكلــة يمكــن قبوهلــا مــن الدائنــني أو جيعــل مــن التســوية الوقائيــة أو إعــادة 

اهليكلــة غــري جمديــة.
٣- إذا كان مــن شــأن قبــول الطلــب أن يلحــق باملديــن والدائنــني رضرًا يفــوق الــرضر 

الــذي قــد يلحــق بالدائــن يف حــال رفــض طلبــه.
ويصدر قايض اإلفالس قراره يف اإلعرتاض خالل عرشة أيام من تاريخ تقديمه.

 املادة ٢٢٧
مــع مراعــاة حكــم املــادة الســابقة، يصــدر قــايض اإلفــالس قــراره خــالل عــرشة أيــام مــن 
ــن أو األمــني مراعــاة  ــإذا أصــدر اإلذن، جيــب عــى الدائ ــم طلــب اإلذن، ف ــخ تقدي تاري
عــدم بيــع األمــوال الضامنــة لديــون املديــن أو نقــل ملكيتهــا بأقــل مــن قيمتهــا الســوقية 
خــالل الشــهرين الســابقني عــى البيــع أو نقــل امللكيــة بواقــع ١٠% أو أكثــر، وإال حصــل 

عــى إذن جديــد مــن قــايض اإلفــالس بالبيــع أو التملــك هبــذه القيمــة.

 املادة ٢٢٨
جيــوز لقــايض اإلفــالس رفــض اإلذن بالبيــع، ســواء كانــت املديونيــة خاضعــة إلجراءات 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس، بنــاًء عــى اعــرتاض يقــدم إليــه من 
املديــن أو األمــني أو جلنــة اإلفــالس - حســب األحــوال - خــالل املواعيــد املبينــة باملــادة 
ــوال  ــاع كل أم ــي أن تب ــني تقت ــة الدائن ــرتاض أن مصلح ــدم االع ــت مق )٢٢٦( إذا أثب
ــة للدائنــني املشــار إليهــم -  ــي يدخــل ضمنهــا األمــوال الضامن ــن أو بعضهــا - الت املدي

عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول.
 

املادة ٢٢٩
ــاًل  ــًا بدي ــة ضامن لألمــني أو املديــن أن يعــرض عــى الدائنــني أصحــاب الديــون املضمون
عــى أن يكــون معــادالً للضــامن القائــم، ويف حــال عــدم قبوهلــم هــذا العــرض فلمحكمــة 
اإلفــالس أن حتكــم باســتبدال الضــامن إذا تبــني هلا أن الضــامن البديل ال يقــل يف قيمته عن 
الضــامن القائــم وال يــرض بمصلحــة الدائــن املعــروض عليــه الضــامن البديــل ومــن دون 
اإلخــالل بامتيــازات القيــد الســابق وآثــاره، ويؤخــذ يف االعتبــار لــدى مقارنــة الضــامن 

القائــم مســتوى القابليــة للبيــع ومســتوى التقلــب يف األســعار.

 املادة ٢٣٠
تــري مــواد هــذا الفــرع عــى املتعاقــد مــع املديــن يف اتفاقيــات إعــادة الــرشاء، إذا كان 
املتعاقــد قــد متلــك يشء مــن أمــوال املديــن مقابــل منــح املديــن مبلــغ مــن املــال واحتفــظ 
املديــن بحــق اســرتداد ذلــك الــيء إن هــو دفــع مبلــغ مــن املــال للمتعاقــد خــالل فــرتة 

معينــة.
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املادة ٢٣١
ــع  ــج بي ــؤدي نات ــون، ي ــًا للقان ــون وفق ــتيفاء الدي ــة يف اس ــق األولوي ــالل بح دون اإلخ
األمــوال الضامنــة للديــون املضمونــة لألمــني، ويقــوم األمــني بــأداء مــا يســتحق للدائــن 
املضمــون دينــه مــن ناتــج البيــع، وإذا كان نتائــج البيــع يزيــد عــن الديــن املضمــون قــام 
األمــني باالحتفــاظ بالفائــض حســاب ســداد باقــي ديــون املديــن، يف حــال كان األمــني 
ــإذا مل يكــف  ــن، ف ــك الفائــض للمدي ــه، وإال ســلم ذل ــن وأعامل ــويل إدارة أمــوال املدي يت
ناتــج البيــع لســداد كامــل الديــن املضمون، اشــرتك الدائــن بمبلــغ الفــارق يف اإلجراءات 

بوصفــه دائنــًا عاديــًا.
وتــؤدي املبالــغ املبينــة بالفقــرة الســابقة للدائــن املضمــون دينه خــالل موعد أقصــاه عرشة 
ــام مــن تاريــخ حتصيــل األمــني ناتــج البيــع ودون انتظــار إلجــراءات توزيــع الديــون  أي

عــى الدائنــني وفقــًا هلــذا القانــون.
وإذا بيعــت األمــوال الضامنــة للديــن أثنــاء إجــراءات التســوية الوقائية فيــؤدي ناتج بيعها 
للدائــن مبــارشة بــام ال جيــاوز مقــدار الديــن املضمــون، فــإن كان ناتــج البيــع جيــاوز الديــن 
املضمــون فيــؤدى الفائــض للمديــن، فــإن مل يكــف نائــج البيــع لســداد الديــن املضمــون، 

اشــرتك الدائــن بمبلــغ الفــارق يف اإلجــراءات بوصفــه دائنــًا عاديًا.

 املادة ٢٣٢
جيــوز لألمــني أو املدين- حســب األحــوال - بعد احلصول عى إذن مــن قايض اإلفالس، 

ســداد الديــن املضمون برهن الســتخدام املال املرهون ملصلحــة باقي الدائنني .

  املادة ٢٣٣
إذا وجــد مجلــة ملتزمــني بديــن واحــد، وصــدر قــرار بافتتــاح اإلجــراءات بشــأن أحدهــم 
يف هــذا الديــن، مل يرتتــب عــى هــذا القــرار أثــر بالنســبة إىل امللتزمــني اآلخريــن مــا مل ينــص 

عــى غــري ذلــك.
ــح  ــة أو الصل ــادة اهليكل ــة إع ــة أو خط ــوية الوقائي ــرتح التس ــى مق ــق ع ــم التصدي وإذا ت
اخلــاص باملديونيــة التــي صــدر بشــأهنا قــرار افتتــاح اإلجــراءات، تــري رشوطــه عــى 

ــن. ــني اآلخري امللتزم

املادة ٢٣٤
إذا اســتويف الدائــن مــن أحــد امللتزمــني بديــن واحــد جــزء مــن الديــن، ثــم صــدر قــرار 
ــن أن يشــرتك يف  ــي امللتزمــني أو أحدهــم ،مل جيــز للدائ ــاح اإلجــراءات بالنســبة لباق افتت
ــذي مل  ــزم - ال ــة امللت ــه، ويبقــی حمتفظــًا بحقــه يف مطالب اإلجــراءات إال بالباقــي مــن دين
ــزم أن  ــذا امللت ــوز هل ــي، وجي ــذا الباق ــراءات - هب ــاح إج ــرار افتت ــه ق ــأن التزام ــدر بش يص
ــرار  ــأنه ق ــادر بش ــن الص ــن املدي ــاه ع ــام وف ــون ب ــذا القان ــًا هل ــراءات وفق ــرتك يف اإلج يش

ــراءات. ــاح اإلج افتت

املادة ٢٣٥
إذا صــدر قــرار افتتــاح إجــراءات بالنســبة جلميــع امللتزمــني بديــن واحــد دفعــة واحــدة، 
جــاز للدائــن أن يشــرتك يف كل إجــراءات خاصــة بــكل ملتــزم بــكل دينــه إىل أن يســتوفيه 



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٧٧       -العودة لفهرس القانون

بتاممــه مــن أصــل وفوائــد ومروفــات. وإذا كان جممــوع مــا حصــل عليــه الدائــن يزيــد 
عــى دينــه وتوابعــه عــادت الزيــادة إىل أمــوال املديــن الــذي يكــون مكفــوالً مــن اآلخريــن 
ــادة إىل  ــإذا مل يوجــد هــذا الرتتيــب عــادت الزي ــن، ف ــب التزاماهتــم يف الدي بحســب ترتي

أمــوال املدينــني التــي دفعــت أكثــر مــن حصتهــا يف الديــن.

 املادة ٢٣٦
ــه إخطــار األمــني أو الدائنــني - حســب األحــوال  إذا آلــت إىل املديــن تركــة، جيــب علي
- وال يكــون لدائنيــه حــق عــى أمواهلــا إال بعــد أن يســتويف دائنــو املــورث حقوقهــم مــن 

هــذه األمــوال وال يكــون لدائنــي املــورث أي حــق عــى أمــوال املديــن.
وإذا كانــت أمــوال املديــن ختضــع إلدارة األمــني أو كان قــد اختــذ بشــأهنا تدابــري حتفظيــة، 
فعــى األمــني أن يتخــذ اإلجــراءات الالزمــة حلاميــة مصالــح الدائنني بشــأن حقــوق املدين 

يف تلــك الرتكــة.

 املادة ٢٣٧
ال جيوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح اإلجراءات الوفاء بام عليه من ديون.

وال يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى الديــون الناشــئة عــن حقــوق العــامل و املورديــن 
لــآالت واملعــدات واألدوات والبضائــع واخلدمــات أو غــري ذلــك ممــا يلــزم الســتمرار 
أعــامل املديــن واملحافظــة عــى أموالــه وتنميتهــا، كــام ال يــری حكــم الفقــرة الســابقة عى 
مــا يلــزم للمديــن وأرستــه مــن نفقــة، بحيــث تــؤدي هــذه املبالــغ يف مواعيــد اســتحقاقها 

بشــكل دوري مــن أمــوال املديــن.

 املادة ٢٣٨
ــن  ــا مل يك ــراءات م ــاح اإلج ــرار افتت ــد ق ــت بع ــون ترتب ــني دي ــة ب ــراء املقاص ــوز إج ال جي
ذلــك بنــاء عــى تنفيــذ مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة أو بنــاًء عــى قــرار 
قــايض اإلفــالس، الــذي يصــدر خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم طلــب إليــه بذلــك 

مــن األمــني أو الدائــن.
 

املادة ٢٣٩
ــن  ــن دون املدي ــة ضم ــراء املقاص ــد إج ــن بع ــتحق للدائ ــن املس ــن الدي ــي م ــل الباق يدخ
وحيتــل املرتبــة التــي كان هلــا الديــن األصــيل، كــام يدخــل الباقــي املســتحق للمديــن ضمــن 

أمــوال املديــن، ويســدد إىل القائــم بــإدارة أمــوال املديــن وأعاملــه.

 املادة ٢٤٠
ــن أن يتمســك بإجــراء املقاصــة بــني مــا آل  الجيــوز ملــن حــل حلــول اتفاقــي حمــل الدائ
إليــه مــن حقــوق مــن الدائــن وبــني مــا عليــه مــن ديــون جتــاه املديــن ، وعليــه أن يــؤدي 
حقــوق املديــن وفقــًا إلتفاقــه مــع املديــن وحيــل حمــل الدائــن الــذي أحــال لــه حقوقــه يف 

اإلجــراءات ضــد املديــن .



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٧٨       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٤١
ال جيــوز بعــد صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات قيــام املديــن أو األمني بأي مــن الترفات 

التاليــة إال بــإذن من قــايض إلفالس.
١- توزيع أرباح عى املسامهني والرشكاء .

٢- ترف أعضاء جملس اإلدارة واملدراء يف أسهمهم يف الرشكة املدينة.
كــام ال جيــوز إجــراء أي تعديــل عــى عقــد الرشكــة إال بعــد احلصــول عــيل موافقــة جلنــة 
اإلفــالس بالنســبة للتعديــالت التــي جتــرى أثنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة أو األمــني 

بالنســبة للتعديــالت التــي جتــرى أثنــاء إجــراءات إعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس.
ــام مــن إخطــاره إذا  ــل خــالل عــرشة أي ــة اإلفــالس أو األمــني أن يرفــض التعدي وللجن
كان مــن شــأن التعديــل أن يؤثــر عــى حقــوق الدائنــني، وحيــق للمديــن االعــرتاض لــدى 
قــايض اإلفــالس عــى قــرار جلنــة اإلفــالس أو األمــني خــالل عــرشة أيــام مــن إخطــاره، 

ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديــم االعــرتاض.
 

املادة ٢٤٢
ال يؤثــر صــدور القــرارات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بــام يف ذلــك قــرار افتتــاح 
اإلجــراءات أو قــرار التصديــق عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة أو عــى خطة إعــادة اهليكلة 
ــة  أو صــدور حكــم شــهر اإلفــالس عــى إجــراءات التســوية والتقــاص لــألوراق املالي
التــي جتــري عــن طريــق وكالــة املقاصــة أو الوســيط املركــزي، وتظــل تلــك اإلجــراءات 
خاضعــة ألحــكام القانــون رقــم )٧( لســنة ٢٠١٠ املشــار إليــه، والقواعــد املعمــول هبــا 

لــدى البورصــة واملعتمــدة مــن اهليئــة.
وال تدخــل الضامنــات التــي يقدمهــا املديــن أو الكفيــل العينــي أو أمــوال املديــن املودعــة 
ــك  ــون ، وذل ــي ختضــع هلــذا القان ــة نظــام التســوية والتقــاص ضمــن األمــوال الت خلدم
بالقــدر الــالزم لضــامن عمليــات التســوية والتقــاص، ويكون لوكالــة املقاصة أو الوســيط 
ــرار  ــاز عــيل هــذه األمــوال وملــدة ســنتني ســابقتني عــى صــدور ق املركــزي حقــوق امتي

افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس وعــن الســنة اجلاريــة.
ويكــون لوكالــة املقاصــة أو الوســيط املركزي احلــق يف اهناء آجــال العقود القائمة بالنســبة 

للمديــن املتوقــف عــن الســداد أو من املحتمــل أن يتوقف عن الســداد.

 املادة ٢٤٣
ــة أمــوال أخــرى  ــة واحلصــص والعقــارات وأي ــع واألوراق املالي جيــوز اســرتداد البضائ
موجــودة يف حيــازة املديــن عــى ســبيل الوديعــة أو ألجــل بيعها حلســاب مالكهــا أو ألجل 
تســليمها إليــه، بــرشط أن توجــد بعينهــا يف أمــوال املديــن، وتكــون النقود موجــودة بعينها 
يف أمــوال املديــن إذا تــم إيداعهــا لــدى مؤسســة ماليــة يف حســاب خــاص بعمــالء املدين.
وإذا كان املديــن قــد أودع األمــوال املشــار إليهــا لــدى الغــري، جــاز اســرتدادها مــن هــذا 

الغــري.
وإذا اقــرتض املديــن ورهــن األمــوال املشــار إليهــا تأمينــًا هلــذا القــرض، وكان املقــرض 
ــة املديــن هلــا، مل جيــز اســرتدادها إال بعــد وفــاء الديــن  ــد الرهــن بعــدم ملكي ال يعلــم عن

املضمــون بالرهــن.
وتقــدم طلبــات االســرتداد املنصــوص عليهــا هبــذا الفصــل إلدارة اإلفــالس مرفقــًا هبــا 
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املســتندات الدالــة عــى أحقية طالب اإلســرتداد يف طلبــه ، وتقــوم إدارة اإلفالس بإخطار 
ــا ،  ــع إلرشافه ــة ختض ــت املديوني ــالس، إن كان ــة اإلف ــني وجلن ــني واألم ــن والدائن املدي
بالطلــب ومرفقاتــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، وجيــوز لــكل منهــم أن يبــدى 
ــالس يف  ــايض اإلف ــت ق ــه ، ويب ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــب خ ــه يف الطل رأي

الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املحــددة للــرد عــى الطلــب.

  املادة ٢٤٤
جيــوز اســرتداد ثمــن البضائــع أو األوراق املاليــة أو احلصــص أو العقــارات التــي باعهــا 
املديــن حلســاب مالكهــا إذا مل يكــن قــد تــم الوفــاء بــه نقــدًا أو بورقــة جتاريــة أو بمقاصة يف 
حســاب جــار بــني املديــن واملشــرتي، مــا مل يكــن ذلــك احلســاب خــاص بعمــالء املديــن.

املادة ٢٤٥
ــني  ــع لألم ــابقتني أن يدف ــني الس ــا يف املادت ــوص عليه ــوال املنص ــرتد، يف األح ــى املس ع

ــن. ــتحقة للمدي ــوق املس احلق

 املادة ٢٤٦
إذا تــم فســخ عقــد البيــع بحكــم أو بموجــب رشط يف العقــد قبــل صــدور قــرار بافتتــاح 
إجــراءات شــهر اإلفــالس بالنســبة ملديونيــة املشــرتي جــاز للبائــع اســرتداد البضائــع أو 

األوراق املاليــة أو احلصــص أو العقــارات مــن أمــوال املديــن إذا وجــدت عينــًا.

وجيــوز االســرتداد ولــو وقــع الفســخ بعــد صــدور قــرار بافتتــاح اإلجــراءات، بــرشط أن 
تكــون دعــوى االســرتداد أو الفســخ قــد رفعــت قبــل صــدور القــرار املذكــور.

ــا  ــًا هب ــالس مرفق ــرع إلدارة اإلف ــذا الف ــا هب ــوص عليه ــرتداد املنص ــات االس ــدم طلب وتق
املســتندات الدالــة عــى أحقية طالب اإلســرتداد يف طلبــه ، وتقــوم إدارة اإلفالس بإخطار 
املديــن والدائنــني واألمــني وجلنــة اإلفــالس، إذ كانــت املديونيــة ختضــع إلرشافهــا ، 
بالطلــب ومرفقاتــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، وجيــوز لــكل منهــم أن يبــدي 
ــالس يف  ــايض اإلف ــت ق ــه ، ويب ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــب خ ــه يف الطل رأي

الطلــب خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املحــددة للــرد عــى الطلــب.

 املادة ٢٤٧
إذا صــدر القــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس بالنســبة للمشــرتي قبــل دفــع الثمــن 
وكانــت البضائــع ال تــزال عنــد البائــع، أو كانت البضائــع مل تدخل بعد يف خمازن املشــرتي 
ــة أو احلصــص أو  أو خمــازن وكيلــه املأمــور ببيعهــا، أو كان البائــع مل ينقــل األوراق املالي
العقــارات الســم املشــرتي، جــاز للبائــع حبــس األمــوال املشــار إليهــا أو اســرتداد حيــازة 

مــا ختــى عــن حيازتــه منهــا لغــرض تســليمها للمشــرتي وفســخ عقــد البيــع.
ومــع ذلــك ال جيــوز اســرتداد البضائــع إذا فقــدت ذاتيتهــا أو تــرف فيهــا املديــن قبــل 
وصوهلــا بغــري تدليــس بموجــب قائمــة امللكيــة أو وثيقــة النقــل. ويف مجيــع األحــوال جيوز 
لألمــني أو املديــن، بعــد اســتئذان قــايض اإلفــالس أن يطلــب تنفيــذ عقــد البيــع برشط أن 
يدفــع للبائــع الثمــن املتفــق عليــه، فــإذا مل يطلــب األمــني ذلــك، جــاز للبائــع أن يتمســك 
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حقــه يف الفســخ وطلــب التعويــض - إن كان لــه مقتضــی - واالشــرتاك بــه يف إجــراءات 
شــهر اإلفــالس.

 املادة ٢٤٨
ــل دفــع  ــة املشــرتي قب ــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس بشــأن مديوني ــرار بافتت إذا صــدر ق
ــد  ــك بع ــا، وكذل ــور ببيعه ــه املأم ــازن وكيل ــه أو خم ــع خمازن ــول البضائ ــد دخ ــن وبع الثم
نقــل ملكيــة األوراق املاليــة أو احلصــص أو العقــارات الســم املشــرتي، مل جيــز للبائــع أن 

يطلــب فســخ البيــع أو االســرتداد ، كــام يســقط حقــه يف االمتيــاز بالنســبة للبضائــع.

 املادة ٢٤٩
جيــوز اســرتداد األوراق التجاريــة وغريهــا مــن األوراق ذات القيمــة املســلمة إىل املديــن 
ــن ومل  ــًا يف أمــوال املدي ــاء معــني، إذا وجــدت عين ــل قيمتهــا أو لتخصيصهــا لوف لتحصي

تكــن قيمتهــا قــد دفعــت عنــد صــدور قــرار افتتــاح اإلجــراءات.
ــني  ــار ب ــاب ج ــورة يف حس ــدت األوراق املذك ــرتداد إذا وج ــوز االس ــك ال جي ــع ذل وم

ــن. ــرتداد واملدي ــب اإلس طال

 املادة ٢٥٠
ال جيــوز اســرتداد أوراق النقــد املودعــة عنــد املديــن، إال إذا أثبت املســرتد ذاتيتهــا، وتثبت 
ذاتيــة النقــود إذا كانــت مودعــة لــدى بنــك أو أمــني حفــظ يف حســاب خمصــص لعمــالء 

املديــن، وجيــوز إثبــات ذاتيــة النقــود وفقــًا هلــذه املــادة بكافــة طــرق اإلثبــات.

 املادة ٢٥١
لــكل شــخص أن يســرتد مــن أمــوال املديــن مــا يثبــت ملكيتــه لــه مــن أشــياء ، فــإذا رفــض 
املديــن أو األمــني -حســب األحــوال - الــرد وجب عــرض النزاع عى حمكمــة اإلفالس.

يف مجيــع األحــوال التــي يقــدم فيهــا طلــب االســرتداد بعــد صــدور قــرار افتتاح إجــراءات 
شــهر اإلفــالس ال جيــوز أن يســلم طالــب اإلســرتداد مــا يطالــب بــه إال بعــد احلصــول 

عــى إذن مــن قــايض اإلفــالس.

 املادة ٢٥٢
ال جيــوز ألي مــن الزوجــني أن يســرتد مــن أمــوال الــزوج اآلخــر التربعــات التــي قررهــا 
ــام ال  ــوت، ك ــد امل ــا بع ــاف إىل م ــاء أو مض ــني األحي ــرف ب ــزواج بت ــاء ال ــه أثن ــه زوج ل

جيــوز للدائنــني أن يطالبــوا بذلــك.

  املادة ٢٥٣
ــن  ــرتد م ــزواج - أن يس ــع يف ال ــايل املتب ــام امل ــًا كان النظ ــني - أي ــن الزوج ــكل م ــوز ل جي
ــه هلــا، وتبقــى هــذه األمــوال  ــة إذا أثبــت ملكيت ــة والعقاري ــه املنقول أمــوال اآلخــر أموال

ــوين. ــه قان ــا بوج ــري عليه ــبها الغ ــي كس ــوق الت ــة باحلق حممل
وإذا كان طلــب االســرتداد مقــدم بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس ، 
ال جيــوز أن يســلم طالــب االســرتداد مــا يطالــب بــه إال بعــد احلصــول عــى إذن من قايض 
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اإلفالس.

 املادة ٢٥٤
تــري عــى إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة وشــهر اإلفــالس املقدمــة 
بشــأن مديونيــات الــرشكات نصــوص هــذا القانــون بوجــه عــام ، وتــري بوجــه خــاص 

ــة. النصــوص اآلتي

املادة ٢٥٥
ال جيــوز ملديــر الرشكــة أو للمصفــي أن يتقــدم بطلــب بافتتــاح اإلجــراءات وفقــًا ألحــكام 
ــة  ــرشكاء يف رشك ــة ال ــن أغلبي ــك م ــة بذل ــى موافق ــول ع ــد احلص ــون إال بع ــذا القان ه
ــك يف  ــك املال ــة، ومــن الرشي ــني يف رشكــة التوصي ــة الــرشكاء املتضامن التضامــن وأغلبي
ــة يف الــرشكات األخــرى،  ــة العامــة غــري العادي رشكــة الشــخص الواحــد ومــن اجلمعي

ــي . ويكتفــي بموافقــة األمــني بالنســبة للصلــح القضائ
وجيــب أن يشــتمل الطلــب عــى أســامء الــرشكاء املتضامنــني وقــت تقديــم الطلــب والذين 
خرجــوا مــن الرشكــة بعــد توقفهــا عــن الدفــع، مــع بيــان موطــن كل رشيــك متضامــن 

وجنســيته وتاريــخ شــهر خروجــه مــن الرشكــة يف الســجل التجــاري.

 املادة ٢٥٦
إذا كان املديــن رشكــة وتقــرر افتتــاح اإلجــراءات بالنســبة لديوهنــا، يوقــف الفصل يف كل 
طلــب يكــون موضوعــه تصفيــة الرشكــة، أو وضعهــا حتــت احلراســة القضائيــة، وتســتمر 
شــخصية الرشكــة التــي تكــون حتــت التصفيــة حتــى اإلنتهــاء مــن اإلجــراءات املنصوص 

عليهــا يف هــذا القانــون.

 املادة ٢٥٧
يقــوم األمــني مقــام الرشكــة التــي أشــهر إفالســها يف كل أمــر يســتلزم فيــه القانــون أخــذ 

رأي املفلــس أو حضــوره أو موافقــة جملــس إدارتــه أو مجعيتــه العامــة.

 املادة ٢٥٨
فيــام عــدا الــرشكات اخلاضعــة إلجــراءات التســوية الوقائيــة، إذا كان بعــض الــرشكاء أو 
املســامهني مدينــني للرشكــة بســبب عــدم دفــع الباقــي مــن حصصهــم يف رأس املــال أو أي 
ســبب آخــر، فيجــوز أن يعهــد قــايض اإلفــالس لألمــني بمتابعة حتصيــل هــذه الديون ويف 
متثيــل الرشكــة يف حتصيلهــا حتــى لــو كانــت الرشكــة خاضعــة إلجــراءات إعــادة اهليكلــة 

وحتتفــظ بــإدارة أمواهلــا وأعامهلــا– 
ويف حالــة صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر اإلفــالس جيــوز لقــايض اإلفــالس أن 
ــة الــرشكاء أو املســامهني باملبالــغ غــري املدفوعــة مــن حصصهــم  يــرح لألمــني بمطالب
يف رأس املــال حتــى لــو مل يكــن قــد حــل أجــل اســتحقاقها، ولقــايض اإلفــالس أن يأمــر 

بقــر هــذه املطالبــة عــى القــدر الــالزم لوفــاء ديــون الرشكــة.
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املادة ٢٥٩
ــل  ــون، وتقب ــق الدي ــراءات حتقي ــة إلج ــا الرشك ــي أصدرهت ــة الت ــع األوراق املالي ال ختض

ــه الرشكــة مــن هــذه القيمــة . هــذه األوراق بقيمتهــا بعــد اســتنزال مــا دفعت

 املادة ٢٦٠
يعتــرب طلــب افتتــاح اإلجــراءات املقــدم بشــأن مديونيــة الرشكــة مقــدم يف الوقــت ذاتــه 
ــب  ــم الطل ــخ تقدي ــا يف تاري ــني فيه ــرشكاء املتضامن ــن ال ــك م ــة كل رشي ــأن مديوني بش

ــا– ــني بديوهن ــوا ملتزم ــة وظل ــن الرشك ــوا م ــن خرج ــرشكاء الذي ــة لل باإلضاف
وتكــون كل مديونيــة مســتقلة عــن غريهــا مــن حيــث اإلجــراءات مثــل حتقيــق الديــون 
وتعيــني األمنــاء واجتامعــات الدائنــني واخلطــط املقدمــة واألمنــاء واملراقبــني، ومــا يتخــذ 
ــا يصــدر فيهــا مــن أحــكام، وتتألــف أصــول الرشكــة  ــرارات وم ــة مــن ق يف كل مديوني
مــن موجوداهتــا بــام فيهــا حصــص الــرشكاء وال تشــمل خصومهــا إال حقــوق دائنيهــا، 
أمــا الرشيــك املتضامــن فتتألــف أصولــه مــن أموالــه اخلاصــة، وتشــمل خصومــه حقــوق 

دائنيــه ودائنــي الرشكــة.
وإذا صــدر قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر إفــالس الرشكــة أو قــي بشــهر إفالســها فــإن 
ذلــك ال يمنــع مــن إصــدار قــرار بافتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة 
بالنســبة للرشيــك أو العكــس، ويــري ذات احلكــم عــى مديونيــة كل رشيــك متضامــن 

بالنســبة لغــريه مــن الــرشكاء.

 املادة ٢٦١
جيــوز لقــايض اإلفــالس أن يعترب طلــب افتتاح اإلجــراءات املقدم بشــأن مديونيــة الرشكة 
مقــدم بشــأن مديونيــة أي شــخص قــام حتــت ســتار هــذه الرشكــة بأعــامل جتاريــة حلســابه 
ــه اخلاصــة، وتــري أحــكام  ــو كانــت أموال اخلــاص وتــرف يف أمــوال الرشكــة كــام ل

الفقرتــني الثانيــة والثالثــة مــن املــادة الســابقة عــى احلالــة املبينــة هبــذه املــادة.

 املادة ٢٦٢
إذا حكــم بشــهر إفــالس الرشكــة فلمحكمــة اإلفــالس بنــاء عــى طلــب قــايض اإلفــالس 
أو األمــني أو جلنــة اإلفــالس أو أحــد الدائنني أن تلــزم أعضاء جملــس اإلدارة أو املديرين، 
أو القائمــني عــى التصفيــة يف إجــراءات التصفيــة التــي متــت خــارج إطــار هــذا القانــون، 
بســداد مبلــغ يتناســب مــع مــا هــو منســوب للشــخص املعني مــن خطــأ، ويســتخدم املبلغ 
لتغطيــة ديــون الرشكــة وذلــك إذا ثبــت قيــام أي منهــم بارتــكاب أي مــن األفعــال التاليــة 

خــالل الســنتني الســابقني عــى توقــف الرشكــة عــن الدفــع :
١. اســتعامل أســاليب جتاريــة غــري مدروســة املخاطــر، كالتــرف بالســلع بأســعار أدنــى 
مــن قيمتهــا الســوقية بغيــة احلصــول عــى األمــوال بقصــد جتنــب إجــراءات اإلفــالس أو 

تأخــري بدئهــا. 
٢. الدخــول يف معامــالت مــع طــرف ثالــث للتــرف باألمــوال بــدون مقابــل أو لقــاء 

بــدل غــري كاف ودون منفعــة مؤكــدة أو متناســبة مــع أمــوال الرشكــة .
٣. الوفاء بديون أي من الدائنني بقصد إحلاق الرضر بغريهم من الدائنني. 

٤. إذا تبــني بعــد إفــالس الرشكــة أن موجوداهتــا ال تكفــي لوفــاء ٢٠% عــى األقــل مــن 
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ديوهنــا، متــى ثبــت أهنــم قــروا يف إدارة الرشكــة عــى النحو الــذي أدى لتدهــور وضعها 
املايل.

وال تصــدر املحكمــة حكمهــا املنصــوص عليــه يف هذه املادة إذا أثبت الشــخص املنســوب 
إليــه األفعــال املبينــة هبــذه املــادة أنــه قــد اختــذ كافــة اإلجــراءات االحتياطيــة التــي يمكــن 

للشــخص املعتــاد اختاذهــا لتقليــص اخلســائر املحتملــة عــى أمــوال الرشكــة ودائنيها. 
وجيــب إقامــة الدعــوى املبينــة هبــذه املــادة خــالل ســنتني مــن تاريــخ صــدور احلكم بشــهر 

إفــالس الرشكــة وإال ســقط احلــق يف إقامتهــا . 
ويعفــي مــن املســؤولية عــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة كل شــخص أثبــت 

حتفظــه كتابيــًا عليهــا.

 املادة ٢٦٣
إذا كان املديــن املقــدم بشــأنه طلــب افتتــاح إجــراءات وفقــا ألحــكام هذا القانــون يصنف 
عــى أنــه مــرشوع صغــري أو متوســط، وفقــا للقانــون رقــم ٩٨ لســنة ٢٠١٣ املشــار إليــه، 
يف تاريــخ تقديــم الطلــب، جــاز لقــايض اإلفــالس، مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب 
املديــن أو أحــد الدائنــني أن يأمــر بــأن ختفــض املواعيــد املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون 
إىل النصــف، وجيــرب الرقــم غــري الصحيــح يف هــذه املواعيــد إىل أقــرب أكــرب رقــم صحيــح 

.
ــني أو التصويــت فيهــا،  ــاء مــن تشــكيل جلــان الدائن كــام جيــوز لقــايض اإلفــالس اإلعف
وإصــدار قــراره يف األمــور التــي يوجــب القانــون عرضهــا عيل جلــان الدائنني بغــري حاجة 

ملوافقتهــا أو إعفاءهــا مــن أي إجــراءات أخــرى منصــوص عليهــا هبــذا القانــون.

 املادة ٢٦٤
اســتثناء مــن حكــم املــادة )١٩٥( مــن هــذا القانــون، إذا انتهت التفليســة بالنســبة للمدين 
ــراء  ــه يف املــادة الســابقة، حيــق للمديــن أن يتقــدم بطلــب إلدارة اإلفــالس إلب املشــار إلي

ذمتــه ممــا تبقــى عليــه مــن ديــون يف تاريــخ تقديــم الطلــب. 
ــة مــن املــادة )١٩٢( مــن هــذا  فــإذا كان الديــن مــن الديــون املشــار إليهــا بالفقــرة الثاني
ــم  ــذي ت ــن ال ــب الدائ ــن نصي ــا زاد ع ــدود م ــن يف ح ــة املدي ــراءة ذم ــون ب ــون، فيك القان
جتنيبــه وحفظــه للدائــن موجــب تلــك الفقــرة. وترتــب عــى تقديــم الطلــب وقــف مجيــع 

ــن جتاههــم. ــة املدي اإلجــراءات املتخــذة مــن الدائنــني الســتيفاء املتبقــي مــن مديوني
ــه،  ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــب خ ــراره يف الطل ــالس ق ــايض اإلف ــدر ق ويص
ويــرى هــذا احلكــم عــى أي ضامنــات شــخصية تقــدم هبــا الــرشكاء بالرشكــة املفلســة.

املادة ٢٦٥
ال جيــوز أن يرتتــب عــيل إبــراء ذمــة املديــن مــن الديــون وفقــًا للــامدة الســابقة أن يســرتد 
الديــن أمــواالً كانــت خاضعــة للتصفيــة والتوزيــع وفقــًا ألحكام هــذا القانون عــى النحو 
الــذي يفــوت عــى الدائنــني األطــراف يف إجــراءات التصفية والتوزيــع من اســتيفاء كامل 

ديوهنم.
ــع احلجــر  ــد أوق ــن ق ــي يكــون الدائ ــادة الســابقة عــى األمــوال الت وال يــري حكــم امل
عليهــا حتــى تاريــخ اليــوم الســابق عــى تقديــم طلــب إبــراء الذمــة مــن املتبقــي مــن الديــن 
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وفقــًا للــامدة الســابقة، ويــري إبــراء ذمــة املديــن يف هــذه احلالــة عــى مــا يزيــد مــن ديــن 
الدائــن احلاجــز عــى األمــوال املحجــوز عليهــا.

 املادة ٢٦٦
ال جيــوز إبــراء ذمــة املديــن مــن املتبقــي مــن الديــن وفقــًا للــامدة )٢٦٤( مــن هــذا القانــون 

يف احلــاالت التاليــة : 
١. إذا كان الديــن مســتحقًا يف ذمتــه بموجــب قانــون األحــوال الشــخصية، أو ناشــئًا عــن 

ديــون مســتحقة للخزانــة العامــة، أو مضمونــًا بتأمينــات شــخصية . 
٢. إذا أخفــي املديــن أي معلومــات أو مســتندات أوجــب عليــه هــذا القانــون تقديمهــا أو 
صــدر لــه أمــر مــن قــايض اإلفــالس بتقديمهــا وامتنــع عــن تقديمهــا أو قــدم مســتندات 

أو معلومــات مضللــة.
ــا يف  ــوص عليه ــراءات املنص ــري اإلج ــلوك أدى إىل تأخ ــن أي س ــن املدي ــدر ع ٣. إذا ص

ــون .  هــذا القان
٤. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقًا هلذا

القانــون خــالل الســت ســنوات الســابقة عــى تاريــخ انتهــاء التفليســة التــي تقــدم بشــأهنا 
بطلــب إبــراء ذمتــه مــن الديــن. 

٥. صــدور حكــم بــات عــى املديــن بعقوبة ســالبة للحريــة يف أي جريمة ماســة باالقتصاد 
الوطنــي أو إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون، مــا مل يكــون قــد رد إليــه 
اعتبــاره ، فــإذا كانــت الدعــوى اجلزائيــة املتعلقــة بــأي مــن اجلرائــم املذكــورة ال زالــت قيد 
التحقيــق أو املحاكمــة، توقــف إجــراءات طلــب إبــراء الذمــة وكافــة اإلجــراءات املتخــذة 
ــايض  ــا، ولق ــات فيه ــم ب ــدور حك ــني ص ــن حل ــن الدي ــي م ــتيفاء املتبق ــن الس ــد املدي ض
اإلفــالس يف هــذه احلالــة أن يصــدر مــا يــراه مــن تدابــري حتفظيــة للمحافظــة عــى حقــوق 

الدائنني.

 املادة ٢٦٧
لــكل ذي مصلحــة أن يتظلــم أمــام قــايض اإلفــالس عنــد قيــام املديــن أو األمــني بــأي من 

ــال اآلتية: األفع
١- إذا مل يقــم بأخطــاره بحضــور أي مــن اجتامعــات الدائنــني أو مل يقــم باإلعــالن عــن 

ذلــك االجتــامع وفقــا ألحــكام هــذا القانــون.
٢- إذا اقرتح الترف أو ترف بطريقة غري عادلة لإلرضار بمصاحله. 

ــول  ــا لألص ــة وفق ــة الواجب ــا العناي ــذل فيه ــه أو مل يب ــر يف أداء مهام ــل أو ق ٣- إذا أمه
ــة. املرعي

ــل  ــا، أو أخ ــن أو احتجزه ــدة للمدي ــكات عائ ــوال أو ممتل ــتعامل أي أم ــاء اس ٤- إذا أس
ــح املديــن. ــه لصال ــزام متوجــب علي ــأي الت ب

 املادة ٢٦٨
لــكل ذي مصلحــة أن يتظلــم أمــام قــايض اإلفــالس عنــد عــدم قيــام إدارة اإلفــالس بــأي 

مــن التزاماهتــا املبينــة هبــذا القانــون.
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 املادة ٢٦٩
يقــدم التظلــم خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ علــم املتظلــم بالواقعــة املتظلــم منهــا، فــإذا 
كانــت هــذه الواقعــة ختضــع لإلخطــار أو اإلعــالن أو النــرش وقفــًا هلــذا القانــون، فيبــدأ 

ميعــاد التظلــم مــن تاريــخ إخطــار املتظلــم أو اإلعــالن أو النــرش أهيــام أســبق.

 املادة ٢٧٠
يقــدم التظلــم إلدارة اإلفــالس التــي تقــوم بإخطــار األمــني وجلنــة اإلفــالس واملراقــب 
واملديــن إن كان التظلــم مقدمــًا مــن غــريه بــه خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، كــام 
خيطــر بالتظلــم أي شــخص آخــر قــد تتأثــر حقوقــه بالقــرار الصــادر يف التظلــم وذلــك 

وفقــًا ملــا حيــدده قــايض اإلفــالس هبــذا الشــأن.
ــرة  ــدم بمذك ــم أن يتق ــاره بالتظل ــخ إخط ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع ــأن خ ــكل ذي ش ول

ــه. ــرد علي ــالس بال إلدارة اإلف
ويصــدر قــايض اإلفــالس قــراره يف التظلــم خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء املــدة 

املبينــة بالفقــرة الســابقة.

املادة ٢٧١
ال يرتتــب عــى التظلــم وقــف اإلجــراءات مــا مل يقــرر قــايض اإلفــالس غري ذلــك، وجيوز 
لقــايض اإلفــالس أن يطلــب مــن املتظلــم تقديــم كفالــة عينيــة أو بنكيــة صــادرة عــن أحــد 
البنــوك العاملــة يف دولــة الكويــت أو أي كفالــة أخــرى يقررهــا القــايض لضــامن أي رضر 

حيتمــل وقوعــة نتيجــة وقف اإلجــراءات.
ويسرتد املتظلم الكفالة يف حالة الفصل لصاحله يف التظلم.

 املادة ٢٧٢
لــكل ذي مصلحــة أن يطعــن عــى قــرار قــايض اإلفــالس أمــام حمكمــة اإلســتئناف خــالل 

شــهر مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار أو نــرشه أو إعالنــه.

كــام جيــوز الطعــن عــى األحــكام الصــادرة عــن حمكمــة اإلفــالس أمــام حمكمة االســتئناف 
خــالل شــهر مــن تاريــخ صــدور احلكم.

 املادة ٢٧٣
يقــدم الطعــن إىل إدارة اإلفــالس التــي تتــوىل قيــده بمحكمة اإلســتئناف، وحتــدد املحكمة 

جلســة لنظــره خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديمه .
وتقــوم إدارة اإلفــالس بإخطــار اخلصــوم بالطعــن واخطــار جلنــة اإلفــالس - إذا تعلــق 
الطعــن بمديونيــة خاضعــة إلرشافها- وكذلك األمــني واملراقــب إن مل يكونوا خمتصمني، 
وكل مــن يــرى قــايض اإلفــالس إخطــاره، وذلــك خــالل موعــد أقصــاه عــرشة أيــام مــن 

تاريــخ تقديــم الطعــن. 
وعــى جلنــة اإلفالس -حســب األحــوال - واألمني واملراقــب أن يقدمــا إلدارة اإلفالس 
مذكــرة برأهيــام يف الطعــن خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ إخطارمهــا، ولــكل ذي شــأن أن 

يتقــدم إلدارة اإلفــالس خــالل املــدة املشــار إليهــا بمذكــرة بدفاعــه أو برأيه.



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٨٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٧٤
حتيــل إدارة اإلفــالس ملــف الطعــن ومــا تســلمته مــن مذكــرات إىل حمكمــة االســتئناف 
ــادة  ــن امل ــرية م ــرة األخ ــا بالفق ــار إليه ــدة املش ــاء امل ــخ انته ــن تاري ــام م ــرشة أي ــالل ع خ
الســابقة، عــى أن ترفــق بــه مذكــرة برأهيــا فيــه، وال يرتتــب عى الطعــن وقــف اإلجراءات 

أو احلكــم أو القــرار املطعــون عليــه، مــا مل تقــرر املحكمــة غــري ذلــك.
ــق مــن طــرق  ــأي طري ــه ب ــًا ال جيــوز الطعــن علي ويكــون حكــم املحكمــة يف الطعــن بات

ــن .  الطع
تنفــذ األحــكام الصــادرة عــن حمكمــة اإلســتئناف بموجــب مســودهتا وبغــري إعــالن، وال 

جيــوز اإلشــكال فيهــا.

املادة ٢٧٥
ــة أشــد ينــص عليهــا يف  ــة عقوب ــاب بأي ــات املنصــوص عليهــا يف هــذا الب ال ختــل العقوب

قانــون آخــر.

  املادة ٢٧٦
يعتــرب مديــرًا يف حكــم هــذا البــاب، الرئيــس التنفيــذي لرشكــة املســامهة ومــدراء رشكــة 
التضامــن والتوصية وذات املســئولية املحدودة ورشكة الشــخص الواحد، وكل شــخص 
يعمــل لــدى الشــخص اإلعتباري اخلاضع ألحــكام هذا القانون ويشــغل لديــه الوظائف 
التــي يتصــل اختصاصهــا بالنشــاطات األساســية للشــخص اإلعتبــاري، ســواء كان يتبــع 
الرئيــس التنفيــذي للشــخص االعتبــاري أو املديــر بشــكل مبــارش يف اهليــكل التنظيمــي 
ــن يتبعــون  ــع بشــكل مبــارش األشــخاص الذي ــاري أو كان يتب املعتمــد للشــخص االعتب

الرئيــس التنفيــذي أو املديــر يف اهليــكل التنظيمــي املشــار إليــه.
ويعــري األمــني واملراقــب واملفتــش موظفــًا عامــًا فيــام يتعلــق باألفعــال التــي قــررت هلــا 

ــة أو شــددت مــن عقوبتهــا إذا ارتكبــت مــن موظــف عــام. القوانــني عقوب

  املادة ٢٧٧
يعتــرب مفلســًا بالتدليــس، ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات، وبالغرامــة 
التــي ال تزيــد عــى مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مديــن صــدر حكم 

هنائــي بشــهر إفالســه، وثبــت ارتكابــه بعــد توقفــه عــن الدفــع أحــد األفعــال اآلتيــة:
١. اخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتالفها أو تغيريها بقصد اإلرضار بدائنيه.

٢. التــرف يف أموالــه بعــد توقفــه عــن الدفــع أو بعــد أن أصبــح يف حالــة عجــز يف املركــز 
املــايل، متــى كان ذلــك بقصــد إقصــاء هــذه األمــوال عــن الدائنني.

٣. اختالس جزء من ماله أو إخفائه بقصد اإلرضار بدائنيه.
٤. اإلقــرار بديــون غــري واجبــة عليــه أو القيــام بتخفيــض أموالــه وهــو يعلــم ذلك، ســواء 
رفــع اإلقــرار كتابــة أو شــفاهة أو يف امليزانية أو باإلمتناع عن تقديــم أوراق أو إيضاحات.

٥ . احلصول عى تصديق عى رشوط صلح بطريق التدليس.



قانون االفالس
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٨٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٧٨
يعاقــب رئيــس وأعضــاء جملــس إدارة الرشكــة ومديروهــا و مراقبــو حســاباهتا والقائمون 
بتصفيتهــا باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات، وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى مائــة 
ألــف دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني،إذا ارتكبــوا بعــد صــدور قــرار هنائــي 

بافتتــاح اإلجــراءات ضــد الرشكــة أحــد األفعــال اآلتيــة:
١. إخفاء دفاتر الرشكة كلها أو بعضها أو اتالفها أو تغيريها.

٢. اختالس جزء من أموال الرشكة أو إخفاؤها.
٣. اإلقــرار بديــون غــري واجبــة عــى الرشكــة مــع العلــم بذلــك، ســواء كان اإلقــرار كتابــة 
أو شــفاهة أو يف امليزانيــة أو باالمتنــاع عــن تقديــم أوراق أو إيضاحــات يف حيازهتــم مــع 

علمهــم بــام يرتتــب عــى ذلــك.
٤ . احلصــول عــى تصديــق عــى مقــرتح تســوية وقائيــة أو خطــة إعــادة هيكلــة أو رشوط 

صلــح بطريــق التدليــس.
٥ .إعــالن مــا خيالــف احلقيقــة عــن رأس املــال املكتســب بــه أو املدفــوع، أو توزيــع أربــاح 
ــت  ــى ثب ــآت، مت ــورة مكاف ــة يف ص ــوال الرشك ــن أم ــى أي م ــتيالء ع ــة، أو االس صوري
علمهــم وقــت االســتيالء عــى تلــك األمــوال بعــدم اســتحقاقهم هلــا كلهــا أو بعضهــا.

 
املادة ٢٧٩

يعتــرب مفلســًا بالتقصــري، ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنتني وبالغرامــة التــي ال 
تزيــد عــى عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مديــن أشــهر إفالســه 

بحكــم هنائــي، وثبــت ارتكابــه أحــد األعــامل اآلتيــة:
ــه، إذا كان أي  ــه الشــخصية أو مروفــات منزل ــغ باهظــة عــى مروفات ١ .إنفــاق مبال

مــن ذلــك مــن بــني أســباب توقفــه عــن الدفــع.
٢. عــدم إمســاك دفاتــر جتاريــة تكفــي للوقــوف عــى حقيقــة مركــزه املــايل أو عــدم القيــام 

باجلــرد املفــروض طبقــًا للقانــون.
٣. االمتنــاع عــن تقديــم البيانــات التــي يطلبهــا منــه قــايض اإلفــالس أو األمــني أو حمكمة 

اإلفــالس أو حمكمة االســتئناف.
٤. ســداد أي مديونيــة خالفــًا لــرشوط مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة 

املصــادق عليهــا، أو تــرف بــأي أمــوال خالفــًا ملــا هــو وارد يف املقــرتح أو اخلطــة.
٥. الوفــاء بعــد توقفــه عــن الدفــع ديــن ألحــد الدائنــني إرضارًا بالباقــني أو قــرر تأمينــات 
أو مزايــا خاصــة ألحــد الدائنــني الذيــن تفضيــاًل لــه عــى الباقــني، ولــو كان ذلــك بقصــد 
ــادة  ــة إع ــة أو خط ــوية وقائي ــرتح تس ــى مق ــة ع ــة املطلوب ــة األغلبي ــى موافق ــول ع احلص

هيكلــة أو صلــح.
٦ . التــرف يف بضائعــه أو أي مــن أموالــه أو حقوقــه بأقــل مــن ســعرها أو قيمتهــا 
الســوقية بفــارق ملحــوظ بقصــد تأخــري توقفــه عــن الدفــع أو شــهر إفالســه أو تأخــري 
ــذا  ــًا هل ــأ حتقيق ــة، أو التج ــادة هيكل ــة إع ــة أو خط ــوية وقائي ــرتح تس ــح أو مق ــخ صل فس

ــود. ــى نق ــول ع ــة للحص ــري مرشوع ــائل غ ــرض إىل وس الغ
٧. إنفاق مبالغ جسيمة يف املضاربات الومهية يف غري ما تستلزمه أعامله التجارية.
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املادة ٢٨٠
ــا  ــس إدارهت ــاء جمل ــب أعض ــة، يعاق ــه رشك ــهر إفالس ــي بش ــم هنائ ــدور حك ــة ص يف حال
ومديروهــا ومصفوهــا باحلبــس ملــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات وبالغرامة التــي ال تزيد 

عــى مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني إذا ارتكبــوا أحــد األفعــال اآلتيــة:
١. تقريــر مكافــآت باهظــة ألعضــاء جملــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي واملــدراء خــالل 
ــباب  ــن أس ــك م ــع، وكان ذل ــن الدف ــة ع ــف الرشك ــى توق ــابقة ع ــنوات الس ــالث س الث

التوقــف.
٢. عــدم إمســاك دفاتــر جتاريــة تكفــي للوقــوف عــى حقيقــة مركــز الرشكــة املــايل أو عــدم 

القيــام باجلــرد املفــروض طبقــًا للقانــون.
ــات التــي يطلبهــا قــايض اإلفــالس أو األمــني أو حمكمــة  ــم البيان ــاع عــن تقدي ٣. اإلمتن

ــات غريصحيحــة . ــم بيان اإلفــالس أو حمكمــة األســتئناف، أو تعمــد تقدي
٤. التــرف يف أمــوال الرشكــة بعــد توقفهــا عــن الدفــع، متــى كان ذلــك بقصــد إقصــاء 

هــذه األمــوال عــن الدائنــني.
٥ .ســداد أي مديونيــة خالفــًا لــرشوط مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة 

املصــادق عليهــا، أو ترفــوا بــأي أمــوال خالفــًا ملــا هــو وارد يف املقــرتح أو اخلطــة.
٦. الوفــاء بعــد توقــف الرشكــة عــن الدفــع دين ألحــد الدائنــني إرضارًا بالباقــني أو قرروا 
تأمينــات أو مزايــا خاصــة ألحــد الدائنــني تفضيــاًل لــه عــى الباقني، ولــو كان ذلــك بقصد 
احلصــول عــى موافقــة األغلبيــة املطلوبــة عى مقرتح تســوية وقائيــة أو خطة إعــادة هيكلة 

أو رشوط صلح. 
ــعرها أو  ــن س ــل م ــا بأق ــا أو حقوقه ــن أمواهل ــة أو أي م ــع الرشك ــرف يف بضائ ٧. الت
ــري  ــد تأخ ــه بقص ــامح في ــى التس ــرف ع ــري الع ــوظ ال جي ــارق ملح ــوقية بف ــا الس قيمته
توقــف الرشكــة عــن الدفــع أو شــهر إفالســها أو تأخــري فســخ مقــرتح تســوية وقائيــة أو 
خطــة إعــادة هيكلــة أو رشوط صلــح، أو التجــأوا حتقيقــًا هلــذا الغــرض إىل وســائل غــري 

مرشوعــة للحصــول عــى نقــود.
ــا تســتلزمها أعــامل الرشكــة  ــة يف غــري م ــات الومهي ــغ جســيمة يف املضارب ٨. إنفــاق مبال

ــة. التجاري
 

املادة ٢٨١
إذا أقيمــت الدعــوى اجلزائيــة باإلفــالس بالتدليــس أو بالتقصــري أو صــدر حكــم بذلــك 
وفقــًا ألحــكام املــواد الســابقة، تظــل إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة وشــهر 
اإلفــالس والصلــح حمتفظــة باســتقالهلا عــن الدعوى اجلزائيــة، دون أن حتــال إىل املحكمة 
اجلزائيــة، أو أن يكــون مــن حــق هــذه املحكمــة التصــدي هلــا، مــا مل ينــص القانــون عــى 

غــري ذلــك.

املادة ٢٨٢
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات وبالغرامــة التــي ال جتــاوز مائــة ألــف 
دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل أمــني اختلــس مــاالً للمديــن أثنــاء قيامــه 

عــى إدارهتــا.
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املادة ٢٨٣
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى مخــس ســنوات كل مــن رسق أو اختلــس أو أخفــى 
مــاالً للمديــن مــع علمــه بصــدور قــرار افتتــاح اجــراءات شــهر إفالســه، ولــو كان زوجــًا 

لــه أو مــن أصولــه أو فروعــه أو أصــول أو فــروع زوجــه.
وتقــي املحكمــة مــن تلقــاء ذاهتــا بــرد األمــوال، وللمحكمــة أن تقــي بنــاء عــى طلــب 

ذوي الشــأن بالتعويــض عنــد اإلقتضــاء.

املادة ٢٨٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى ثالثــني 
ــاح  ــرار افتت ــأنه ق ــدر بش ــن ص ــن ملدي ــني كل دائ ــني العقوبت ــدى هات ــار أو إح ــف دين أل

ــة: إجــراءات ارتكــب أحــد األفعــال األتي
١. زاد من ديونه عى املدين بطريق الغش.

٢. اشــرتط لنفســه مــع املديــن أو مــع غــريه مزايــا خاصــة مقابــل التصويت لصالــح املدين 
يف اجتامعــات الدائنني.

ــًا يكســبه مزايــا خاصــة إرضارًا  ٣. عقــد مــع املديــن بعــد توقفــه عــن الدفــع اتفاقــًا رسي
بباقــي الدائنــني مــع علمــه بذلــك.

وتقــي املحكمــة مــن تلقــاء ذاهتــا ببطــالن اإلتفاقــات املذكــورة بالنســبة إىل املديــن وألي 
شــخص آخــر، وبإلــزام الدائــن بــرد مــا اســتويل عليــه بموجــب االتفــاق الباطــل، ولــو 
صــدر احلكــم بالــرباءة، وللمحكمــة أن تقــي بنــاًء عــى طلــب ذوي الشــأن، بالتعويــض 

عنــد االقتضــاء.

املادة ٢٨٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات، وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى مائــة 
ألــف دينــار أو إحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن قــدم بطريــق الغــش أثنــاء إجــراءات 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة أو شــهر اإلفــالس ، ديونــًا صوريــة باســمه أو باســم 

غــريه.

 املادة ٢٨٦
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى ثالثــني 

ألــف دينــار أو إحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مديــن قــام بأحــد األفعــال التاليــة:
١- إذا أخفــى عمــدًا كل أموالــه أو بعضهــا، وذلــك بقصــد احلصول عى موافقــة األغلبية 

املطلوبــة عــى مقــرتح تســوية وقائية أو خطة إعــادة هيكلــة أو رشوط صلح.
٢- إذا مكــن عمــدًا دائنــًا ومهيــًا أو ممنوعــًا مــن االشــرتاك يف اإلجــراءات أو مغــايل يف دينه 

مــن االشــرتاك يف املــداوالت والتصويــت، أو تركــه عمــدا يشــرتك يف ذلك.
٣- إذا أغفل عمدًا ذكر دائن يف قائمة الدائنني.

 
املادة ٢٨٧

يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنتني، وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــى عرشيــن ألــف 
أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل دائــن قــام بأحــد األفعــال التاليــة:
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١- تعمد املغاالة يف تقدير ديونه .
٢- اشرتك يف املداوالت أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونًا من ذلك .

٣- عقــد اتفاقــًا رسيــًا مــع املديــن يكســبه مزايــا خاصــة إرضارًا بباقــي الدائنــني مــع علمــه 
بذلك.

املادة ٢٨٨
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة والغرامــة التــي ال تزيــد عــيل عرشيــن الــف دينــار 

أو إحــدى هاتــني العقوبتني:
١- كل من مل يكن دائنًا واشرتك وهو يعلم ذلك يف املداوالت أو التصويت.

٢- كل مراقــب أو أمــني أو مفتــش تعمــد إعطــاء بيانــات غــري صحيحــة عــن حالــة املدين 
أو أيــد هــذه البيانــات أو أفــي بيانــات ذات طبيعــة رسيــة وصلــت إليــه بمناســبة تعيينــه 

مراقــب أو أمــني أو مفتــش وفقــا هلــذا القانــون.

املادة ٢٨٩
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة والغرامة التــي ال تزيد عــى عــرشة آالف دينار أو 
إحــدى هاتــني العقوبتــني كل شــخص امتنــع عــن تنفيــذ قرار صــادر عن قــايض اإلفالس 

وفقــًا هلــذا القانــون بتقديم بيانــات أو معلومات أو مســتندات أو اإلدالء بشــهادته.

املادة ٢٩٠
إذا قــرر قــايض اإلفــالس افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة اهليكلــة وفقــًا هلــذا 
القانــون، توقــف أي إجــراءات جزائيــة اختــذت أو ســتتخذ يف مواجهــة املديــن إذا كانــت 
ــن  ــا املدي ــي حرره ــيكات الت ــن الش ــد ع ــدون رصي ــيك ب ــدار ش ــا إص ــن قضاي ــئة ع ناش
قبــل مبــارشة اإلجــراءات املشــار إليهــا، ويدخــل الدائــن حامــل الشــيك الــذي ال يقابلــه 

رصيــد ضمــن الدائنــني و يصبــح دينــه جــزًء مــن جممــوع ديــون املديــن.

املادة ٢٩١
يســتمر أثــر وقــف اإلجــراءات اجلزائيــة املنصــوص عليــه يف املــادة الســابقة إىل حــني قيــام 
قــايض اإلفــالس بالبــت يف مقــرتح التســوية الوقائيــة وإعــادة اهليكلــة بالتصديــق عليــه أو 

رفــض التصديــق وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.
ويف حــال تصديــق قــايض اإلفــالس عــى مقــرتح التســوية الوقائيــة أو خطة إعــادة اهليكلة 
فــإن ذلــك يــؤدي إىل حتديد وقــف اإلجــراءات اجلزائية التي متــت مبارشهتا حتــى االنتهاء 

مــن تنفيــذ املقــرتح أو اخلطة . 
ــة أو خطــة إعــادة  ــذ مقــرتح التســوية الوقائي ــرار بانتهــاء تنفي ــن عــى ق وإذا حصــل املدي
اهليكلــة، تصــدر النيابــة العامــة قــرارًا حفــظ التحقيــق، وتصــدر املحكمــة حكــاًم بانقضــاء 
الدعــوى اجلزائيــة، وإذا كان قــد صــدر حكــم بــات يف الدعــوى اجلزائيــة يوقــف تنفيــذه. 
ــرار أو حكــم بإهنــاء إجــراءات  ــة بمجــرد صــدور ق وينتهــي وقــف اإلجــراءات اجلزائي

ــا. ــة أو بطالهن ــادة اهليكل ــة أو إع ــوية الوقائي التس
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املادة ٢٩٢
عــى إدارة اإلفــالس أن تنــرش مجيــع األحــكام اجلزائيــة الصــادرة يف اجلرائــم املنصــوص 
عليهــا يف هــذا القانــون بالطــرق املقــررة لنــرش األحــكام الصــادرة بشــهر اإلفــالس وفــق 

أحــكام هــذا القانــون.

املادة ٢٩٣
ــواد )٢٨٧، ٢٨٨ ، ٢٨٩ (  ــا يف امل ــم املنصــوص عليه ــة يف اجلرائ ــد اإلدان للمحكمــة عن
ــة  ــة أو مزاول ــن إدارة أي رشك ــه م ــوم علي ــان املحك ــم بحرم ــون، أن حتك ــذا القان ــن ه م
أي نشــاط جتــاري ، وذلــك ملــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة، 
ويتــم قيــد اســم املحكــوم عليــه والعقوبــة الصــادرة عليــه يف الســجل التجــاري أو املهنــي 

حســب األحــوال ، وإن كان مقيــدًا يتــم التأشــري بالعقوبــة الصــادرة عليــه.

املادة ٢٩٤
مــا مل تقــض أحــكام هــذا الفصــل بغــري ذلــك، تعــود احلقــوق التــي حــرم منهــا مــن أشــهر 
ــني خاصــة،  ــون أو أي قوان إفالســه بموجــب األحــكام املنصــوص عليهــا يف هــذا القان

وذلــك بانقضــاء ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة .

املادة ٢٩٥
ــادة  ــه يف امل ــوص علي ــاد املنص ــض امليع ــو مل ينق ــس ول ــار للمفل ــرد االعتب ــم ب ــب احلك جي
ــت  ــذي أبرئ ــزء ال ــا اجل ــام فيه ــف، ب ــل ومصاري ــن أص ــه م ــع ديون ــابقة، إذا أويف مجي الس

ــه. ــه من ذمت

وإذا كان املفلــس رشيــكًا متضامنــًا يف رشكــة حكــم بشــهر إفالســها، فــال يــرد إليــه اعتباره 
إال إذا أويف مجيــع ديــون الرشكــة مــن أصــل ومصاريف.

املادة ٢٩٦
ــم  ــدى جرائ ــة يف إح ــم باإلدان ــه حك ــدر علي ــذي ص ــس ال ــار للمفل ــوز رد االعتب ال جي
اإلفــالس بالتدليــس إال بعــد انقضــاء ثالث ســنوات عــى تنفيذ العقوبــة، أو العفــو عنها، 
أو ســقوطها بمــي املــدة، أو انقضــاء مدهتــا إذا حكــم بوقــف تنفيذهــا، بــرشط أن يكــون 
قــد أويف بجميــع ديونــه مــن أصــل وفوائــد ومروفــات، أو اتفــق عــى صلــح بشــأهنا مــع 

الدائنــني ونفــذ رشوط الصلــح.
فــإذا مل يكــن قــد أويف بديونــه فــال جيــوز رد اعتبــاره إال بعــد انقضــاء عــرش ســنوات عــى 
تنفيــذ العقوبــة أو انقضــاء مدهتــا إذا حكــم بوقــف تنفيذهــا، أو عــى العفــو عنهــا، أو عــى 

ســقوطها بمــي املــدة .

املادة ٢٩٧
جيــوز احلكــم بــرد االعتبــار للمفلــس بالتدليــس ولــو مل ينقــض امليعــاد املنصــوص عليــه يف 

املــادة الســابقة يف احلالتــني اآلتيتني:
ــك  ــى الرشي ــم ع ــذا احلك ــري ه ــح، وي ــذ رشوط الصل ــة بتنفي ــت التفليس ١. إذا انته
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املتضامــن يف رشكــة حكــم بإشــهار إفالســها، إذا تــم التصالــح مــع الرشيــك وفــق رشوط 
صلــح خاصــة بالرشيــك وقــام الرشيــك بتنفيــذ رشوطهــا وانتهــت التفليســة بالنســبة لــه.
٢. إذا أثبــت أن الدائنــني قــد أبــرؤه مــن مجيــع الديــون التــي بقيــت يف ذمتــه بعــد انتهــاء 

التفليســة.

املادة ٢٩٨
ــالس  ــم اإلف ــدى جرائ ــم يف إح ــه حك ــدر علي ــذي ص ــس ال ــار للمفل ــوز رد االعتب ال جي
بالتقصــري، إال بعــد تنفيــذ العقوبــة املحكــوم هبا أو انقضــاء مدهتا إذا حكم بوقــف تنفيذها 

أو عــى ســقوطها بمــي املــدة.

املادة ٢٩٩
ــد  ــة، وحتســب املواعي ــاء عــى طلــب أحــد الورث ــه، بن ــار للمفلــس بعــد وفات ــرد االعتب ي
املنصــوص عليهــا يف املــواد أرقــام )٢٩٤ إىل ٢٩٧ ( مــن هــذا القانــون اعتبــارًا مــن تاريــخ 

الوفــاة.

املادة ٣٠٠
ــه  ــًا، أو تعــذر معرفــة حمــل إقامت ــه، أو كان غائب ــع أحــد الدائنــون عــن قبــض دين إذا امتن
ــار  ــرد االعتب ــام يتعلــق ب ــداع في ــة املحكمــة ويعتــرب إيصــال اإلي ــداع الديــن خزان جــاز إي

ــة خمالصــة. بمثاب

املادة ٣٠١
يقــدم طلــب رد االعتبــار مرفقــًا بــه املســتندات املؤيــدة لــه إىل إدارة اإلفــالس، وترســل 
ــة العامــة وإىل  ــخ تقديمــة إىل النياب ــام مــن تاري إدارة اإلفــالس الطلــب خــالل عــرشة أي

ــده بالســجل . إدارة الســجل التجــاري لقي
كــام تقــوم خــالل ذات املــدة بإخطــار الدائنــني الذيــن قبلــت ديوهنــم يف التفليســة بطلــب 
رد االعتبــار، وينــرش ملخــص الطلــب يف اجلريــدة الرســمية عــى نفقــة املفلــس، وجيــب 
أن يشــتمل امللخــص املذكــور عــى اســم املفلــس وتاريــخ صــدور حكــم شــهر اإلفــالس 
وكيفيــة انتهــاء التفليســة والتنبيــه عــى الدائنــني بتقديــم معارضتهــم إن كان هلــا مقتــض.

املادة ٣٠٢
تقــدم النيابــة العامــة إىل إدارة اإلفــالس، خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ تســلمها صــورة 
ــرًا يشــتمل عــى بيانــات عــن نــوع اإلفــالس واألحــكام التــي  ــار، تقري طلــب رد اإلعتب
صــدرت عــى املفلــس يف جرائــم اإلفــالس أو املحاكــامت أو التحقيقــات اجلاريــة معــه يف 

هــذا الشــأن ورأهيــا يف الطلــب.

املادة ٣٠٣
كل دائــن مل يســتوف حقــه أن يقــدم اعرتاضــًا عــى طلــب رد االعتبــار خــالل عــرشة أيــام 
مــن نــرش ملخــص الطلــب يف اجلريــدة الرســمية، ويكــون االعــرتاض بتقريــر كتــايب يقــدم 

إىل إدارة اإلفــالس مرفقــًا بــه املســتندات املؤيــدة لــه.
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املادة ٣٠٤
ــة ملــف  ــة العامــة بإحال ــام مــن تلقيهــا رد النياب تقــوم إدارة اإلفــالس، خــالل عــرشة أي
ــدد  ــب، وحت ــا يف الطل ــر برأهي ــه تقري ــًا ب ــالس مرفق ــة اإلف ــات حمكم ــب واالعرتاض الطل
املحكمــة جلســة عاجلــة لنظــر الطلــب خيطــر هبــا الدائنــون الذيــن قدمــوا اعرتاضــات.

املادة ٣٠٥
ــض  ــة برف ــت املحكم ــي، وإذا قض ــم هنائ ــار بحك ــب رد االعتب ــة يف طل ــل املحكم تفص
الطلــب، فــال جيــوز تقديمــه مــن جديــد إال بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ صــدور احلكــم.

املادة ٣٠٦
إذا أجريــت قبــل الفصــل يف طلــب رد االعتبــار حتقيقات مع املفلس بشــأن إحــدى جرائم 
اإلفــالس، أو أقيمــت عليــه الدعــوى اجلزائيــة بذلــك، وجــب عــى النيابــة العامــة إخطــار 

حمكمــة اإلفالس فــورًا.
ــات أو  ــاء التحقيق ــى انته ــار حت ــب رد االعتب ــل يف طل ــف الفص ــة أن توق ــى املحكم وع

ــة. ــوى اجلزائي ــي يف الدع ــم هنائ ــدور حك ص

املادة ٣٠٧
ــرد  ــم ب ــد احلك ــالس بع ــم اإلف ــدى جرائ ــة يف إح ــم باإلدان ــس حك ــى املفل ــدر ع إذا ص

ــن . ــري كأن مل يك ــم األخ ــذا احلك ــرب ه ــاره، اعت اعتب

وال جيــوز للمفلــس احلصــول عــى رد االعتبــار بعــد ذلــك، إال طبقــًا للــرشوط املنصوص 
عليهــا يف املــواد )٢٩٤ إىل ٢٩٧( مــن هــذا القانــون .

املادة ٣٠٨
ــة  ــه السياســية وإزال ــار اســرتداد املفلــس حلقوق ــرد االعتب يرتتــب عــى صــدور احلكــم ب
كافــة القيــود عــى أهليتــة املدنيــة الكتســاب احلقــوق ومحــل االلتزامــات وتقلــد الوظائــف 
العامــة، ويعــود املفلــس مــن حيــث األهليــة إىل احلالــة التــي كان عليهــا قبــل توقفــه عــن 

دفــع ديونــه .


