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مشروع قانون اإلعسار
باب تمهيدي :أحكام عامة
مادة ) :)1تعاريف
مادة ( :)2أهــــداف القـــانون

مادة ( :)3نطاق تطبيق القانون

مادة ( :)4استثناء الديون الشخصية والعائلية واالستهالكية
مادة ( :)5سجل اإلعسار
الباب األول :افتتاح إجراءات اإلعسار
الفصل األول :سير إجراءات اإلعسار

مادة ( :)6دعوى المدين الفتتاح إجراءات اإلعسار

مادة ( :)7نظـــر المحكمة دعـــوى المدين الفتتاح إجراءات اإلعسار
مادة ( :)8دعوى الــــــــدائن الفتتاح إجراءات اإلعسار

مادة ( :)9نظـــر المحكمة دعـــوى الدائن الفتتاح إجراءات اإلعسار

مادة ( :)10تقديم طلب افتتاح إجراءات اإلعسار ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة
مادة ( :)11استمرار المدين في إدارة أعماله وتشغيل منشأته
مادة ( :)12محتويات الئحة دعـــــــــوى المدين

مادة ( :)13محتويات الئحة دعـــــــــوى الدائنين
مادة ( :)14رسوم دعوى افتتاح إجراءات اإلعسار والطلبات
مادة ( :)15إيداع أمانة مالية
مادة ( :)16التدابير المؤقتة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات اإلعسار
مادة ( :)17الموافقـــــــة على افتتاح إجراءات اإلعسار
مادة ( :)18الحق في المشاركة في إجراءات اإلعسار والحصول على المعلومات
مادة ( :)19واجب السرية
مادة ( :)20إساءة استغالل إجراءات اإلعسار
مادة ( :)21إنزال مرتبة أولوية سداد المطالبة

الفصل الثاني :المحكمة المختصة بإجراءات اإلعسار
مادة ( :)22اختصــــــاص المحكمة
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مادة ( :)23المسائل التي تتطلب موافقة أو قرار من المحكمة
مادة ( :)24المسائل التي ال تتطلب موافقة المحكمــــة
مادة ( :)25اإلعالن وفرصة سماع الرأي

مادة ( :)26إجراءات اإلعـــــــــــالن

مادة ( :)27تغيير محـــل اإلقامة أو المقر
مادة ( :)28الحق في االعتراض واعادة النظر
مادة ( :)29الطعـــــــــــن على ق اررات وأوامر المحكمة

مـــادة ( :)30رفـــــــــض الــــدعـــــوى

مادة ( :)31غلق الدعاوى واعادة فتحها
الفصل الثالث :أمين اإلعسار

مادة ( :)32تعيين أمين اإلعسار

مادة ( :)33تعيين أمين إعسار مؤقت
مادة ( :)34تعدد أمناء اإلعسار

مادة ( :)35القيد في جدول الخبراء

مادة ( :)36شروط القيد في جدول الخبراء
مادة ( :)37تعارض المصـــــــالح

مادة ( :)38مكافأة أمين اإلعسار

مادة ( :)39مهام وواجبات أمين اإلعسار

مادة ( :)40احتفاظ أمين اإلعسار بسجالت

مادة ( :)41التزام أمين اإلعسار بإيداع تقارير عن أعماله
مادة ( :)42واجب األمانة ومعيار المسئولية
مادة ( :)43سلطات أمين اإلعسار

مادة ( :)44التعاقد مع المحامين والخبراء
مادة ( :)45مكافأة الخبراء

مادة ( :)46إعفاء أمين اإلعسار
الباب الثاني :األحكام المشتركة إلجراءات اإلعسار
الفصل األول :نطاق أصول اإلعسار
مادة ( :)47تحـــــــديد أصــــــــــول اإلعسار
مادة ( :)48أمـــــــوال المدين المستثناة من أصول اإلعسار
مادة ( :)49نقل وتسليم األمــــوال إلى أمين اإلعسار
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الفصل الثاني :وقف األعمال واإلجراءات المتخذة ضد أصول اإلعسار
مادة ( :)50وقف اإلجراءات
مادة ( :)51استثناء بعض اإلجراءات من الوقف
مادة ( :)52مخالفة وقف واإلجراءات
مادة ( :)53إنهاء الوقف عن الديون المضمونة
مادة ( :)54إنهاء الوقـــــــــــف عن الديون غير المضمونة
الفصل الثالث :التصرفات الواردة على أصول اإلعسار والعقود غير المنفذة
مادة ( :)55التصرف في أصــــــــــول اإلعسار
مادة ( :)56التصرف في أموال مضمونة من أصـــول اإلعسار
مادة ( :)57التصرف في األموال القابلة للهالك أو التلف أو تناقص القيمة
مادة ( :)58حلول آجــــال الديون
مادة ( :)59معاملة العقــــــــــود القائمة
مادة ( :)60اتخاذ قرار على وجه االستعجال في العقود القائمة
مادة ( :)61أداء االلتزامات العقدية قبل التمسك بالعقد القائم أو فسخه
مادة ( :)62االستمرار في العـــــــــــقود القائمة
مادة ( :)63فسخ العقود القائمة
مادة ( :)64حــــــــــوالة العقـــــــــود القائم
مادة ( :)65العقود الالحقة لبدء إجراءات اإلعسار

مادة ( :)66األموال النقدية الخاصة بأصول اإلعسار
مادة ( :)67حقوق المقاصة

مادة ( :)68التخلي عن المال

مادة ( :)69الحق في التخلي عن عقود المشتقات المالية
مادة ( :)70الحق في طلب إرجاع السلع

الفصل الرابع :بطالن المعامالت والتصرفات

مادة ( :)71إبطال المعامالت االحتيالية والضارة

مادة ( :)72إبطال التصرفات التي تعطي أفضلية للدائنين
مادة ( :)73استرداد الحق أو المال المتصرف فيه

مادة ( :)74عدم خضوع عقود المشتقات المالية إلجراءات اإلبطال
مادة ( :)75صالحيات أخرى ألمين اإلعسار
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مادة ( :)76تقديم طلب إبطال المعامالت
الفصل الخامس :الحصول على االئتمان
مادة ( :)77التمويل غير المضمون في السياق المعتاد لألعمال
مادة ( :)78التمويل في غير السياق المعتاد لألعمال
مادة ( :)79الحصول على تمويل مضمون

مادة ( :)80االعتراف باألولوية في التمويل الالحق
الفصل السادس :المطالبات المضمونة

مادة ( :)81تحديد مقدار المطالبات المضمونة
مادة ( :)82حق حماية المطالبة المضمونة

مادة ( :)83طلب الدائن المضمون الحصول على حماية

مادة ( :)84إنهاء وقف الدعاوى واإلجراءات عن المال المثقل بحق ضمان
الفصل السابع :المطالبات واألولويات
مادة ( :)85المطالبات التي يجوز تقديمها
مادة ( :)86تقديم المطالبات

مادة ( :)87مبلغ وصحة المطالبات

مادة ( :)88النظر في المطالبات ورفضها
مادة ( :)89القبول المؤقت للمطالبات المعترض عليها
مادة ( :)90آثار قبول المطالبات
مادة ( :)91المطالبات اإلدارية
مادة ( :)92أولوية المطالبات

مادة ( :)93التنازل عن مرتبة المطالبة في األولوية

مادة ( :)94المطالبات ذات المرتبة المتساوية في األولوية
الباب الثالث :إعادة التنظيم
الفصل األول :واجبات ومهام أمين إعادة التنظيم والمدين
مادة ( :)95واجبات ومهام أمين إعادة التنظيم
مادة ( :)96واجبات ومهام المـــــــدين
مادة ( :)97تســـــــــــيير أعمال المدين التجارية
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مادة ( :)98التحسينات التشغيلية على أعمــــــــــال المدين
مادة ( :)99تقـــــــــييد أعمال المــــــــدين
مادة ( :)100تقــــــييد صالحيات المدين في إدارة األعمال
الفصل الثاني :لجنة الدائنين
مادة ( :)101تعيين لجنة الـــــــــدائنين
مادة ( :)102مهام وواجبات لجنة الـــــــدائنين
مادة ( :)103دعوة الدائنين إلى االجتماع
مادة ( :)104إعفاء عضو لجنة الدائنين
الفصل الثالث :إعداد خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)105مقترح خطة إعادة التنظيم

مادة ( :)106خطة إعادة التنظيم المعتمدة قبل افتتاح إجراءات اإلعسار
مادة ( :)107األشخاص الذين يجوز لهم تقديم خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)108وقت تقديم مقترح خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)109محتوى خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)110معاملة الدائنين في خطة إعادة التنظيم
الفصل الرابع :إجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)111التـــــصويت على خطــــــــة إعادة التنظيم
مادة ( :)112بيان اإلفصـــــــــــاح
مادة ( :)113التصـــــــويت على خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)114المصادقة على خطة إعادة التنظيم
الفصل الخامس :نفاذ خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)115آثـــــــــار المصادقة على خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)116اإلعـــــــــــالن عن نفاذ خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)117الطعن في خطة إعادة التنظيم بعد نفاذها
مادة ( :)118إجراء التوزيعات بموجب خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)119تنفــــــــــــيذ خطة إعادة التنظيم
مادة ( :)120تعـــــــــــديل خطة إعادة التنظيم
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الفصل السادس :إنهاء إجراءات إعادة التنظيم
مادة ( :)121التحول من إعادة التنظيم إلى التصفية
مادة ( :)122بطالن مقترح إعادة التنظيم
مادة ( :)123إنهاء إجراءات إعادة التنظيم
مادة ( :)124اآلثار المترتبة على التحول إلى إجراءات التصفية

الباب الرابع :التصفــــــــــــية
الفصل األول :واجبات ومهام أمين التصفية والمــــدين

مادة ( :)125واجبات ومهام أمين التصفية
مادة ( :)126واجبات ومهام المـــــــدين
الفصل الثاني :لجنة الدائنين

مادة ( :)127تعيين لجنة الـــــــــدائنين

مادة ( :)128مهام وواجبات لجنة الـــــــدائنين
الفصل الثالث :إجــــــــراءات التصفية

مادة ( :)129خطة تصفية أصول اإلعسار

مادة ( :)130إدارة أعمال المــــــدين وتسيير منشأته لمـــــــدة محدودة
مادة ( :)131التحول من التصفية إلى إعــــــــادة التنظيم
مادة ( :)132تحـــــــــــديد المطالبات

مادة ( :)133إبراء ذمــــة الشخص الطبيعي المدين

مادة ( :)134التوزيعات على الدائنين واألشخاص اآلخــرين
مادة ( :)135كيفية إجراء التوزيعات

مادة ( :)136المساواة في معاملة المطالبات المتماثلة
مادة ( :)137التوزيعات الجزئية

مادة ( :)138األولوية في التــــــــــــوزيعات
مادة ( :)139التوزيعات غير المطالب بها
مادة ( :)140إعفاء أمين التصفية
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الباب الخامس :اإلعسار عبر الحدود
الفصل األول :أحكام عامة

مادة ( :)141أهداف هذا الباب
مادة ( :)142نطاق التطبيق
مادة ( :)143التعاريف

مادة ( :)144االلتزامات الدولية على هذه الدولة
مادة ( :)145المحكمة المختصة

مادة ( :)146مخالفة النظام العام
مادة ( :)147المساعدة اإلضافية بموجب قوانين أخرى
مادة ( :)148التفسير

الفصل الثاني :طرق وصول الممثلين والدائنين األجانب إلى المحكمة
مادة ( :)149الحق في الوصول المباشر إلى المحكمة
مادة ( :)150االختصاص القضائي المحدود

مادة ( :)151طلب ممثل أجنبي في البدء بإجراءات اإلعسار
مادة ( :)152مشاركة ممثل أجنبي في إجراءات اإلعسار

مادة ( :)153طرق وصول الدائنين األجانب إلى إجراءات اإلعسار
مادة ( :)154إعالن الدائنين األجانب بإجراءات اإلعسار

الفصل الثالث :االعتراف باإلجراءات وطرق االنتصاف األجنبية
مادة ( :)155طلب االعتراف بإجراء أجنبي

مادة ( :)156القرائن االفتراضية بشأن االعتراف
مادة ( :)157قرار االعتراف بإجراء أجنبي
مادة ( :)158المعلومات الالحقة

مادة ( :)159اإلجراءات التي يجوز اتخاذها قبل قبول طلب االعتراف بإجراء أجنبي
مادة ( :)160آثار االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي

مادة ( :)161اإلجراءات التي يجوز اتخاذها بعد االعتراف بإجراء أجنبي
مادة ( :)162حماية الدائنين وغيرهم من األشخاص المعنين

مادة ( :)163الدعاوي الرامية إلى تفادي األفعال الضارة بالدائنين
مادة ( :)164تدخل الممثل األجنبي في اإلجراءات
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الفصل الرابع :التعاون مع المحاكم األجنبية والممثلين األجانب

مادة ( :)165التعاون واالتصال المباشر بالمحاكم األجنبية أو الممثلين األجانب
مادة ( :)166طرق التعاون
الفصل الخامس :اإلجراءات المتزامنة

مادة ( :)167البدء في إجراءات بموجب هذا القانون بعد االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي
المادة ( :)168التنسيق بين إجراءات هذا القانون واجراء أجنبي
المادة ( :)169التنسيق بين أكثر من إجراء أجنبي واحد

مادة ( :)170افتراض اإلعسار استناداً إلى االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي
مادة ( :)171توزيع المبالغ في إطار اإلجراءات المتزامنة

الباب السادس :إعسار صغار المدينين

مادة ( :)172أحكام خاصة لحاالت إعسار صغار المدينين
مادة ( :)173لجنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الباب السابع :المسئولية الجنائية
مادة ( :)174العقوبات

مادة ( :)175مسئولية الشخص االعتباري
مادة ( :)176نشر ملخص الحكم
الباب الثامن :أحكام ختامية
مادة ( :)177استبدال عبارات واردة في القوانين واألنظمة
مادة ( :)178إصدار الق اررات
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة
بإصدار قانون اإلعسار
نحن حمد بن عيسى آل خليفة
بعد االطالع على الدستور،

ملك مملكة البحرين.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الص ا ا ا ا ااادر بالمرس ا ا ا ا ااو ب انون رق  )12لس ا ا ا ا اانة ،1971

وتعديالته،

وعلى المرسو ب انون رق  )3لسنة  1972بشأن الرسو ال ضائية وتعديالته،
وعلى قانون الع وبات الصادر بالمرسو ب انون رق  )15لسنة  1976وتعديالته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسو ب انون رق  )7لسنة  ،1987وتعديالته،
وعلى قانون اإلفالس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسو ب انون رق  )11لسنة ،1987

وعلى المرسو ب انون رق  )10لسنة  1992بشأن الوكالة التجارية ،وتعديالته،

وعلى المرسو ب انون رق  )3لسنة  1995بشأن خبراء الجدول،

وعلى ال انون المدني الصادر بالمرسو ب انون رق  )19لسنة ،2001

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسو ب انون رق  )21لسنة  ،2001وتعديالته،

وعلى المرسو ب انون رق  )28لسنة  2002بشأن المعامالت اإللكترونية ،وتعديالته،

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسو ب انون رق  )46لسنة  ،2002وتعديالته،

وعلى ال انون رق  )7لسنة  2003بشأن األسرار التجارية ،وتعديالته،

وعلى قانون رق  )19لسنة  2006بشأن تنظي سوق العمل ،وتعديالته،
وعلى قانون رق

 )57لسنة  2006بإنشاء صندوق العمل ،المعدل بال انون رق

 )19لسنة

،2015

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بال انون رق  )64لسنة ،2006

وتعديالته،

وعلى قانون العمل في ال طاع األهلي الصادر بال انون رق  )36لسنة  ،2012وتعديالته،

وعلى المرسو ب انون  )48لسنة  2012بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب ال انون اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة األولى
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يعمل بأحكا ال انون المرافق ،وذلك مع مراعاة أحكا المادة الثانية
المادة الثانية

ُيا ا ا ا ا اال ى قانون اإلفالس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسو ب انون رق  )11لسنة  ،1987كما
يل ى كل نص يتعارض مع أحكا ال انون المرافق.
ومع ذلك ،تسري أحكا ال انون اإلفالس والصلح الواقي منه على الدع ا ا ا ا ا ا اااوى والطلبات المرفوعة

وف ا ألحكامه قبل تاريخ العمل بأحكا هذا ال انون.

المادة الثالثة

ويعمل به بعد
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصا ا ا ا ااه -تنفيذ أحكا هذا ال انونُ ،
مضي ثالثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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قانون اإلعسار
باب تمهيدي
أحكام عامة
مادة ))1
تعاريف
في تطبيق أحكا هذا ال انون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما

ل ي تض سياق النص خالف ذلك:
المملكة :مملكة البحرين.

الوزارة :الو ازرة المعنية بشئون العدل.
الوزير :الوزير المعني بشئون العدل.
المحكمة :المحكمة المشار إليها في المادة  )22من هذا ال انون.
الجهة الرقابية :الجهة اإلدارية المختصة بالترخيص للمدين وتنظي نشاطه والرقابة واإلشراف عليه.
أصول اإلعسار :أموال المدين الخاضعة إلجراءات اإلعسار.

قاضي اإلعسار :ال اضي المعين من المحكمة وف ا ألحكا الف رة ب) من المادة  ،)17ويشمل

قاضي إعادة التنظي في حالة إجراءات إعادة التنظي أو قاضي التصفية في حالة إجراءات

التصفية.

أمين اإلعسار :الشخص الذي تعينه المحكمة ألداء المها والواجبات المنصوص عليها في أحكا

هذا ال انون بحسب نوع اإلجراءات ،ويشمل أمين التصفية في حالة إجراءات التصفية أو أمين

إعادة التنظي في حالة إجراءات إعادة التنظي .

جدول الخبراء :الجدول المشار إليه في قانون خبراء الجدول.
قائمة أمناء اإلعسار :ال ائمة التي تنشأ ضمن جدول الخبراء ألمناء اإلعسار.
سجل اإلعسار :سجل تودع فيه كافة البيانات والمعلومات المتعل ة بدعاوى اإلعسار وذلك على
النحو المنصوص عليه في أحكا المادة  )5من هذا ال انون.
دعوى اإلعسار أو الدعوى :الدعوى التي يت رفعها وف ا ألحكا هذا ال انون لمباشرة إجراءات إعادة
التنظي أو إجراءات التصفية.
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إجراءات إعادة التنظيم :اإلجراءات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا ال انون.
إجراءات التصفية :اإلجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا ال انون.
إجراءات اإلعسار :إجراءات إعادة التنظي أو إجراءات التصفية بحسب األحوال.
اإلعسار عبر الحدود :إجراءات اإلعسار التي تتضمن عنص ار أجنبيا سواء على المدينين الذين
لديه أصوال في أكثر من دولة واحدة أو على الدائنين غير المنتمين إلى الدولة التي تتخذ فيها
إجراءات اإلعسار.
مطالبة إدارية :المعنى المنصوص عليه في المادة  )91من هذا ال انون.

حق ضمان :حق عيني يرد على أموال من ولة وينشأ بموجب اتفاق وذلك لضما ااان أداء قيمة االلت از
المضمون أو الوفاء به.

دائن مضمون :الدائن الذي يكون له حق ضمان.

شخص :أي شخص طبيعي أو اعتباري.

مالك حصة :كل شخص يملك حصص أو أسه في المدين.

المدين :أي من األشخاص المشار إليه في الف رة أ) من المادة  )3من هذا ال انون من غير
المرخ ااص له من قبل مصرف البحرين المركزي.

سياق المعتاد لألعمال :المعامالت التي تتسق مع أعمال المدين قبل افتتاح إجراءات اإلعسار أو

مع شروط األعمال المألوفة.

لجنة الدائنين :لجنة تمثل الدائنين غير المضمونين وتعين وف ا ألحكا هذا ال انون.

عقود مشتقات مالية " :"Financial Derivatives Contractsالمعنى الذي يت تحديده وف ا
ألحكا مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
مادة ()2

أهــــداف القـــانون

يراعى عند تطبيق أحكا ال انون أو تفسيره أه ا ا ا ا ااداف ال انون التالية:
 -1المحا ااافظة على أص ا ا ا ااول اإلعسار وحمايتها.

 -2تعظي قيمة أصا ا ا ا ا ااول اإلعسار إلا ا ااى أقصى ح ا ا ااد ممك ا ا ا اان.
 -3نظر إجراءات اإلعسار بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل يتس بالسرعة والتنظي .
 -4إعادة تنظي الم ا ا ا ا ا اادين وتجنب تصفيته كلما كان ذلك ممكنا على نحا ا ااو مع ول.
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 -5كفالة التوزيع العادل على الدائنين ،وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباته على

قد المساواة ومعاملة جميع األشخاص الذي يكون له مصلحة في إج ا ا ا اراءات اإلعسار
بشكل منصف.

مادة ()3

نطاق تطبيق القانون

أ -تسري إجراءات اإلعسار الم ررة وف ا ألحكا هذا ال انون على المدينين من التجار من
األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين مما يلي:

 -1الشركات التج ااارية التي أُسست أو في المملكة ،بما في ذلك الشركات التي تنشأ بموجب
قانون أو مرسو .

 -2التجار من األشخاص الطبيعيين الذي يزاولون أعماال تجارية ويكون مركزه الرئيسي في
المملكة .وألغراض هذا البن ااد يعتبر المركز الرئيسي ألعمال الشخص الطبيعي في المملكة
إذا كان يوجد فيها مح اال إقامته المعتادة فيها ،ما ل يثبت خالف ذلك.

ب -تسري أحكا الباب الخامس من هذا ال انون بشأن إجراءات اإلعسار التي تتضمن عنص ار
أجنبيا.

ج -استثناء من أحكا البند  )1من الف رة أ) ،ال تسري أحكا هذا ال انون على الشركات التي
تنشأ ب انون وينص على عد خضوعها ألحكا هذا ال انون.
مادة ()4

استثناء الديون الشخصية والعائلية واالستهالكية

ال تسري أحكا هذا ال انون على ما في ذمة الشخص الطبيعي من دي ا ا ا ااون ألغ ا ا ا ا اراض شخصية
أو عائلية أو استهالكية بما في ذلك شراء السلع أو الخدمات أو شراء ع ار لسكنه الخاص أو

لعائلته .ومع ذلك تسري أحكا هذا ال انون على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون لتحصيل
ديونه من أصول اإلعسار.
مادة ()5

سجل اإلعسار

أ -تنشأ الو ازرة سجال يسمى سجل اإلعسار) لكل دعا ا ااوى إعسار ،ويكون عبارة عن سجل ورقي

أو إلكتروني يودع فيه البيانات والمعلومات المتعل ة بالدعا ااوى وصورة من المحاضر واألوراق
والمستندات المتعل ة بالوقائع وحجج األطراف وطلباته ودفاعه واعتراضاته وما استندوا إليه
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من أدلة وما ت دموا به من طلبات وما اتخا ا ا ا ا ااذ من أوامر أو ق اررات أو أحكا أو تدابير وغير

ذلك من معلومات وبيانات ومستندات.

ب -يصدر قرار من الوزير ،بعد مواف ة المجلس األعلى لل ضاء ،ينظ قواعد وضوابط السجل
وطري ة االطالع عليه والبيانات والمعلومات ومستندات التي يجب إدراجها فيه ،والضمانات

الالز توافُُرها في السجل ،بما يكفل حماية كافة البيانات والمعلومات المدرجة والمستندات أو
المودعة فيه ،وبيان أية ت ييرات تت في هذه البيانات أو المعلومات.

ج -مع مراعاة أحكا الف رة د) من هذا ال انون ،يكون السجل متاحا لالطالع عليه من الجمهور
َّ
مصدقة من البيانات والمعلومات المدرجة والمستندات المودعة فيه أو شهادة
واستخراج صورة

سلبية بعد إدراج أمر أو إيداع مستند معيَّن فيه ،وذلك بعد سداد الرسو الم ررة.

د -يج ا ا ا ااوز للمحكمة بناء على طلب من أي طرف له مصلحة ،وبعد الموازنة بين حماية األسرار
التجارية وحق إطالع الكافة ،أن تحظا ا ا ا اار االطالع على بيانات أو معلومات أو مستندات

معينة إذا كان ذلك ضروريا لحماية األسرار التجارية أو تكون ذات طابع حساس تجاريا أو
تتضمن إساءة أو تشهي ار.

الباب األول

افتتاح إجراءات اإلعسار
الفصل األول

سير إجراءات اإلعسار
مادة ()6

أ-

دعوى المدين الفتتاح إجراءات اإلعسار

على الما ا ا اادين أن يرفع دعوى إلى المحكمة ،ت د إلى قس تسجيل الدعاوى الفتتاح إجا اراءات
اإلعسار ،في أي من األحا اوال التالية:

 -1إذا عج ااز عن دفع ديااونه خا ا ا ا ااالل ثالثين يوما من تاريخ استح اقها أو سوف يعجا ااز
عن دفعها في مواعيد استح اقها.

 -2إذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجا اااوز قيما ااة أصا ااوله.
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ب -ألغ ا اراض البند  )1من الف رة أ) من هذه المادة ،يعتبر الما اادين عاج از عن دفع دينه إذا
تخلف عن الوفاء بدينه في موع ااد استح اقه ول يكن الديا اان بكامله محال لمنازعة مشروعة

قبل ت دي طلب افتتاح إجراءات اإلعسار أو م اصة بم دار دي اان المطالبة.

ج -إذا كان المدين خاضعا لجهة رقابية وجب عليه إخطار تلك الجهة كتابة عن عزمه ت دي
دعوى افتتاح إجراءات اإلعسار .ويجب على المدين في هذه الحالة أن يرفق مع الئحة

الدعوى ما يفيد توجيه ذلك اإلخطار.

مادة ()7

نظـــر المحكمة دعـــوى المدين الفتتاح إجراءات اإلعسار

أ -على المحكمة قبل المواف ة على دعوى المدين الفتتاح إج ا ا ا ا اراءات اإلعسار التح ق من اآلتي:
 -1أن المدين أح ا ا ا ا ا ا ا ااد األشخاص الخاضعين إلجراءات اإلعسار وف ا ألحكا هذا ال انون.

 -2أن المدين مخ ا ا ا ا اوال قانونا برفع الدعوى أو حصل على إذن بذلك إذا كان م د الدعوى
ممثال للمدين.

 -3أن المدين عاج ا ااز أو سيكون عاج از عن سداد ديونه أو أن قيمة التزاماته المالية تتجا اااوز
قيما ااة أصا ااوله.

 -4أن الئحة الدعوى استوفت المتطلبات المنصوص عليها في المادة  )12من هذا ال انون.

ب -تص ا ا اادر المحكمة بناء على ظاهر األوراق خالل خمسة أيا عماال من رف ا ا ااع الدع ا ا ا ا ااوى ق ار ار
مؤقتا بالمواف ة على دعا ا ا ا ااوى المدين الفتتاح إج ا ا ا اراءات اإلعسار إذا تح ت من استيفاء

المتطلبات المنصوص عليها في الف رة أ) من هذه المادة .وعلى المحكمة أن تعلن قرارها

المؤقت بالمواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار وف ا ألحكا الف رة ج) من المادة  )17من

هذا ال انون.

ج -إذا قررت المحكمة ع ا ا ا ااد استيفاء الئحة الدعا ا ا ا ا ااوى المتطلبات المنصوص عليها في الف رة
أ) من هذه المادة ،وجب عليها إعالن المدين بأوجه الن ص واعطاءه فرصة مع ولة تحددها

لتصحيح أو استكمال أوجه الن ص ،واال جاز لها شطب الدعوى أو المواف ة على افتتاح

إجراءات اإلعسار بالحالة المرفوعة عليها الدعوى أو أن تصدر ال رار الذي تستصوبه.

ه -للدائنين االعتراض على قرار المحكمة المؤقت بالمواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار ،بت دي
طلب برفض الدعوى استنادا إلى عد استيفاء المدين أي من متطلبات رفع الدعوى.

ويجب أن ي د طلب االعتراض خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالن بافتتاح إجراءات

اإلعسار ،واال أصبح ال رار المؤقت نهائيا.
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مادة ()8

دعوى الــــــــدائن الفتتاح إجراءات اإلعسار

أ -مع مراعاة أحكا الف رة ج) من هذه المادة ،للا ا اادائن أن يرفع دعوى إلى المحكمة ض ا ا ااد المدين

ت د إلى قس تسجيل الدعاوى الفتتاح إجا اراءات اإلعسار ،وذلك في أي من الحالتين التاليتين:

 -1إذا عج ااز عن دفع المدين دينه في موعد استح اقه بعد إعذاره كتابيا وعد المبادرة بالوفاء
به خا ااالل ثالثين من تاريخ إعذاره.

 -2إذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجا اااوز قيما ااة أصا ااوله.

ب -ألغ ا اراض البند  )1من الف رة أ) من هذه المادة ،يعتبر الما اادين عاج از عن دفع دينه إذا تخلف
عن الوفاء بدينه في موع ااد استح اقه ول يكن الديا اان بكامله محال لمنازعة مشروعة قبل ت دي

طلب افتتاح إجراءات اإلعسار أو م اصة بم دار دي اان المطالبة.

ج -يجب أن ترفع الئحة دعوى افتتاح إجراءات اإلعسار من ثالثة دائنين على األقل إذا كانت
مجموع مطالباته ت ل عن عشرين ألف دينار.

مادة ()9

نظـــر المحكمة دعـــوى الدائن الفتتاح إجراءات اإلعسار

أ -على المحكمة قبل المواف ة على دعوى الدائن الفتتاح إج ا ا ا ا اراءات اإلعسار أن تتح ق من
اآلتي:

 -1أن المدين أح ا ا ا ا ا ا ا ااد األشخاص الخاضعين إلجا ا ا اراءات اإلعسار وف ا ألحكا هذا ال انون.

 -2أن الئحة الدعوى استوفت المتطلبات المنصوص عليها في المادة  )13من هذا ال انون.

 -5أن الما اادين عاجز عن دفع دينه أو ديونه أو أن قيمة التزاماته المالية تتجا اااوز قيما ااة أصا ااوله.
ب -للما ا ا اادين االعتا ا ا ا اراض على دعوى الدائن الفتتاح إج ا ا ا ا اراءات اإلعسار خالل خمسة عشر يوما
من إع ااالنه بالدعوى أو خالل الم ا ا ا اادة التي تحددها المحكمة ،فإذا قد االعتا ا اراض في الوقت
المح ا ا اادد وجب على المحكمة أن تع ا ا ا ا ااد جلسة استماع لرأي المدين والدائنين الذين رفع ا ا ا اوا

الدعوى وعرض أدلته  .فإن ل ي د االعت ا ا ا اراض في الوقت المحدد له جاز للمحكمة المواف ة

افتتاح إجا ا ا ا اراءات اإلعسار استنادا إلى الئحة الدعوى وما قدمه الدائن من مستندات وبيانات
في الئحة دعواه.

ج -إذا رفضت المحكمة الئحة الدعوى الم دمة من الدائنين ،وجب عليها أن تعلن المدين ب رار
رفضها .ويجا ااوز لها أن ت رر:

 -1إل از الدائنين بكافة تكاليف ومصاريف الدع ااوى التي تحملها الما ا اادين بما في ذلك الرسو
الم ررة لت دي المدين طلب اعتراضه على الدعوى.
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 -2مع عد اإلخا ا ا ااالل بأحكا المادة  )20من هذا ال انون ،إل از الدائنين ،بناء على طلب
المدين ،بالتعويضات عن األضا ا ا ا ارار الناجمة عن رفع الدعوى إذا ثبت للمحكمة أن رفعها
كان بسا ااوء نية.

ه -مع مراعاة أحكا الف رة ب) من هذه المادة تصدر المحكمة قرار قرارها بالمواف ة على افتتاح
إجراءات الدعوى إذا تح ت من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الف رة أ) من هذه

المادة.

مادة ()10

تقديم طلب افتتاح إجراءات اإلعسار ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة
أ -يجوز للدائنين ت دي طلب افتتاح إجراءات اإلعسار ضد الت ا ا ا اااجر ،إذا كان شخصا طبيعيا،
بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ،إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة عجز عن السداد أو أن

قيمة التزاماته المالية تتجا اااوز قيما ااة أصا ااوله.

ب -ي د طلب افتتاح إجراءات اإلعسار خالل مدة ال تجاوز السنة التالية للوفاة أو اعتزال التج ا ا ا ااارة،
وال يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إال من تاريخ شطب قيد التاجر من السجل

التجاري.

مادة ()11
استمرار المدين في إدارة أعماله وتشغيل منشأته
ال يترتب على رفع دعوى افتتاح إجراءات اإلعسار أو المواف ة على افتتاح اإلجراءات منع المدين
من االستمرار في إدارة أعماله وتسيير منشأته واستخا اادا أمواله واجراء التصرفات إذا كان ذلك في

السياق المعتاد لألعمال ،ما ل ت ا اارر المحكمة خا ا ااالف ذلك.
مادة ()12

محتويات الئحة دعـــــــــوى المدين

أ -يجب أن تشتمل الئحة دعوى المدين الفتتاح إجراءات اإلعسار على اآلتي:
 -1اس المدين ومحل إقامته أو موطنه المختار ،ورق الهاتف ،ورقمه الشخصي أو رق سجله

التجاري ورق الفاكس والبريد اإللكتروني إن وجدوا ،واس من يمثله ومهنته أو وظيفته

وصفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورق الهاتف ،ورقمه الشخصي أو رق سجله
التجاري ورق الفاكس والبريد اإللكتروني إن وجدوا.

 -2ت رير يتضمن وصفا ألوضاع المدين المالية ومعلومات عن أمواله وطبيعتها ،وبيانات
العاملين لديه.
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 -3بيان يحدد الما ا اادين فيه بوضوح طلب البدء في إجراءات إعادة التنظي أو إجراءات التصفية.
 -4صورة عن البيانات المالية المتعل ة بأعماله عن السنة المالية الساب ة على ت دي الطلب.
 -5قائمة بجميع أموال المدين المستثناة من أصول اإلعسار.

 -6بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينه وم دار ح وقه أو دينوه والضمانات والكفاالت
الم دمة إليه إن وج اادت.

 -7أي مستندات أخرى تدعا ا الئح ا ا ااة الدعوى ويرى المدين ضرورة إرفاقها.
 -8توقيع المدين أو من يمثله.

 -9أي مستندات أو بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بع ااد التشاور مع الوزير
المعني بشئون التجارة.

ب -يجوز للمحكمة أن تطلب من المدين تزويدها بنسخة من أي مستندات أو بيانات إضافية أخرى
تدعا ا الئحة افتتاح إجراءات اإلعسار.

ج -إذا كان المدين غير قادر على ت ا اادي أي من المستندات المشار إليها في الف رة أ) من هذه
المادة ،وجب عليه أن يبين أسباب ذلك في الئحة دعواه.
مادة ()13

محتويات الئحة دعـــــــــوى الدائنين
أ -يجب أن تشتمل الئحة دعوى الدائنين الفتتاح إجراءات اإلعسار على اآلتي:

 -1اس المدين ومحل إقامته أو موطنه المختار ،ورق الهاتف ورق ورقمه الشخصي أو رق
سجله التجاري ،الفاكس والبريد اإللكتروني إن وجدوا ،فإن ل يكن له محل إقامة أو موطن
معلو وقت رفع الدعوى فآخر محل إقامة أو موطن كان له.

 -2أسماء الدائنون ومحل إقامته أو موطنه المختار وأرقا هواتفه  ،وأرقامه الشخصية أو
أرقا سجله التجاري وأرقا الفاكس وعناوين البريد اإللكتروني إن وجدوا ،وأسماء من
يمثله ومهنته أو وظيفته وصفته ومحل إقامته أو موطنه المختار وأرقا الهاتف،

وأرقامه الشخصية وأرقا الفاكس وعناوين البريد اإللكتروني إن وجدوا.

 -3تفاصيل كل دين وم داره والمستندات المؤيدة له.

 -4نسخة من اإلعا ااذار المشار إليه في البند  )1من الف رة أ) من المادة  )8من هذا
ال انون ،ورد المدين على اإلعذار إن وجد.

 -5بيان يحدد الدائنون فيه بوضوح طلب البدء في إجراءات إعادة التنظي أو إجراءات التصفية.
 -6أي مستندات أخرى تدعا ا الئح ا ا ااة الدعوى ويرى الدائنون ضرورة إرفاقها.
 -7توقيع الدائنون أو من يمثله .
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 -8أي مستندات أو بيانات يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع وزير المعني
بشئون التجارة.

ب -يجوز للمحكمة أن تطلب من الدائنين تزويدها بنسخة من أي مستندات أو بيانات إضافية أخرى
لديه تدعا ا الئحة افتتاح إجراءات اإلعسار.

ج -إذا ع ااجز الدائنون عن ت ا اادي أي من المستندات المشار إليها في الف رة أ) من هذه المادة،
وجب عليه أن يبينوا أسباب ذلك في الئحة دعواه .
مادة ()14

رسوم دعوى افتتاح إجراءات اإلعسار والطلبات
أ -على م د الئحة دعوى افتتاح إجراءات اإلعسار أن يؤدي الرس كاماال.

ب -يفرض رس يحدد وف ا ألحكا قانون الرسو ال ضائية دعاوى طلب افتتاح إجراءات اإلعسار
والطعون والطلبات المنصوص عليها في المواد  )16و  )20والف رة ج) من المادة )22

والمادة  )28والف رة ج) من المادة  )29والف رة أ) من المادة  )46والف رة د) من المادة

 )53والف رة أ) من المادة  )54والف رة ب) من المادة  )62والف رة ب) من المادة )64

والف رة ج) من المادة  )76والف رة أ) من  )83والف رة ج) من المادة  )101والف رة ح)

من المادة  )114و  )117من هذا ال انون ،وسائر الطلبات الم دمة بموجب أحكا الباب
الخامس من هذا ال انون وف ا ألحكا قانون الرسو ال ضائية.

ج -يجوز ب رار من الوزير تأجيل سداد الرس أو اإلعفاء منها كليا أو جزئيا.
مادة ()15
إيداع أمانة مالية
أ -يجب على م ا ااد طلب افتتاح إج ا اراءات اإلعسار أن يودع لدى خزينة المحكمة أمانة مالية
ت درها المحكمة وذلك لت طية رسو ونف ات وتكاليف إدارة إجراءات اإلعسار .ومع ذلك يجوز

للمحكمة تأج اايل إيداع األمانة أو اإلعف اااء منها في األحوال الملجئة التي ت درها المحكمة.

ب -يسترد الدائن الذي أودع األمانة مبلغ األمانة من أصول اإلعسار إذا واف ت المحكمة على طلب

افتتاح إجراءات اإلعسار وكانت هناك أمواال كافية من أصول اإلعسار ،كما تسترد المبالغ التي
دفعت من خزانة المحكمة باالمتياز على جميع الدائنين.
مادة ()16

التدابير المؤقتة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات اإلعسار
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أ -يجوز للمحكمة بناء على طلب المدين أو الدائن أو أي طرف له مصلحة في الدعوى أن
تصدر أوامر بت رير تدابير مؤقتة قبل المواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار ،وذلك إذا كانت
تلك التدابير ضرورية لحماية أموال المدين أو مصالح الدائنين في الفترة بين ت دي دعوى افتتاح
إجراءات اإلعسار والبت في افتتاح اإلجراءات ،ويجوز أن تشمل التدابير المؤقتة اآلتي:
 -1وقف أي من األعمال واإلجراءات المنصوص عليها في الف رة أ) من المادة  )50من
هذا ال انون.
 -2فرض قيود مؤقتة على الم ا اادين في إدارة أعماله وتسيير منشأته أو إجراء التصا ارفات أو
الح ااد من صالحياته.
 -3إسناد إدارة أعمال المدين وتسيير منشأته ،بما في ذلك صالحية استخدا أمواله أو
التصرف فيها في السياق المعتاد لألعمال ،إلى أمين إعسار مؤقت أو أي شخص مناسب
آخر تعينه المحكمة.
 -4إسناد مهمة تسييل أموال المدين في غير السياق المعتاد لألعمال إلى أمين إعسار مؤقت
أو أي شخص مناسب آخر تعينه المحكمة وذلك إذا كانت األموال بحك طبيعتها أو بسبب
ظروف معينة ،عرضة للها ا ا ا ا ااالك أو التلف ،أو تناقص قيمتها إلى حد كبير.
 -5أي تدابير مؤقتة أو تحفظية أخرى ت درها المحكمة.
ب -على المحكمة قبل المواف ة على الطلب أن تعلن المدين وذوي الشأن بالطلب وأن تعطيه
الفرصة الكافية لسماع رأيه  ،ما ل ت رر المحكمة أن الوقت غير كاف إلجراء اإلعالن أو
سماع الرأي ،على أن يت إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي في أقرب فرصة ممكنة.
ج -يجوز للمحكمة أن تطلب من م د الطلب إيداع خزينة المحكمة أمانة مالية ت درها المحكمة
وذلك لت طية النف ات والمصاريف أو أي خسارة قد تلحق المدين أو ذوي الشأن.
د -يجوز للمحكمة من تل اء نفسها أو بناء على طلب ي د إليها من قبل من له مصلحة تعديل
التدابير المؤقتة المتخذة أو إنهائها.
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مادة ()17
الموافقـــــــة على افتتاح إجراءات اإلعسار
أ -يترتب على إصدار المحكمة ق ار ار بالمواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار خضوع المدين

إلجراءات اإلعسار .ويعد المدين مفلسا ويشهر إفالسه إذا كان قرار المحكمة بالمواف ة على

إجراءات التصفية.

ب -تعين المحكمة فور مواف تها على افتتاح إجراءات اإلعسار قاضيا لإلعسار من بين أعضائها
لإلشراف على إجراءات اإلعسار.

ج -تعل ا ا ا ا ا اان المحكمة فور المواف ة على افتتاح إجا ا ا ا اراءات اإلعسار المدين والدائنين وأي ط ا ا ا اارف
له مصلحة في الدعوى بافتتاح إجا ا ا اراءات اإلعسار ،على أن يشتمل اإلعالن على اآلتا ا ا ا ا ااي:

 -1المواف ة على دعوى افتتاح إج ا ا ا ا ا اراءات إعادة التنظي أو إجراءات التصفية بحسب
األحا ا ا اوال.

 -2اس الما ا ا ا اادين وعنوانه.
 -3المحكمة المختصة بنظا ا ا ا اار دعا ا ا ااوى اإلعسار.
 -4اس قاضي اإلعسار.

 -5المعلومات والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير مواف ة المجلس األعلى
لل ضاء.

 -6أي معلومات أو بيانات أخرى تراها المحكمة ذات أهمية.
د -توقف المحكمة النظر في أي طلب البدء في إجراءات التصفية إلى حين الفصل في أي طلب
م د إليها لبدء إجراءات إعادة التنظي .

| P a g e 22

مشروع قانون اإلعسار

مادة ()18
الحق في المشاركة في إجراءات اإلعسار والحصول على المعلومات
لكل من الم اادين والدائنين ومن له مصلحة في الدع ااوى الحق في المشاركة في إجا ا ا اراءات اإلعسار
وفي الحصااول على المعلومات المتعل ة باإلجراءات والتدابير المتخا ااذة من المحكمة أو من أمين
اإلعسار ،وذلك كله وف ا ألحكا هذا ال انون.
مادة ()19

واجب السرية

يحا ااظر على المدين والدائنين وأمين اإلعسار ولجنة الدائنين وكافة األطراف ذات الصلة بإجراءات

اإلعسار إفشاء أو استخدا لمصلحته الشخصية أي معلومات أو بيانات أو حسابات تتعلق بالمركز

المالي للمدين أو بعالقاته التجارية أو بأسرار عمله التي وصلت إليه أثناء أو بسب مشاركته في

إجراءات اإلعسار.

وتشمل تلك المعلومات والبيانات دون حصر األسرار التجارية والمعلومات ذات الطابع الحساس

ك وائ العمالء والموردين ومعلومات البحث والتطوير واألسرار المهنية وغير ذلك من معلومات

مماثلة.

مادة ()20

إساءة استغالل إجراءات اإلعسار

للمحكمة ،من تل اء نفسها أو بناء على طلب ي د إليها من قبل من له مصلحة ،أن تفرض غرامة
بما ال يجا ا ااوز عشرين ألف دينار على م ااد الئحة دعوى أو طلب وف ا ألحكا هذا ال انون وكان
باعث ت دي الالئحة أو الطلب عرقلة أو تأخير إجراءات اإلعسار دون مسوغ مشروع أو تح يق

أغ ا ا ا اراض غير مشروعة أو تعمد اصطناع اإلعسار أو اإلساءة إلى سمعة المدين أو أساء است الل

إجراءات اإلعسار .ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرار ال رامة على نف ة المحكو عليه في صحيفة
يومية أو أكثر واسعة االنتشار تصدر في المملكة أو خارجها بالل ة العربية أو بل ة أجنبية.
مادة ()21

إنزال مرتبة أولوية سداد المطالبة

للمحكمة إنزال مرتبة أولوية سداد أي مطالبة إذا تعمد الدائن أو صاحب مصلحة الم االة في
ت دير ديونه أو ح وقه أو حاول دون وجه مشروع اكتساب مزايا خاصة إض ار ار بباقي الدائنين أو
| P a g e 23

مشروع قانون اإلعسار

قد بيانات كاذبة أو مضللة أو حجب عن المحكمة أو أمين اإلعسار بيانات أو معلومات أو

سجالت أو مستندات من تلك التي يتعين عليه ت ديمها.

الفصل الثاني

المحكمة المختصة بإجراءات اإلعسار
مادة ()22

اختصــــــاص المحكمة

أ -ألغراض هذا ال انون ،تكون المحكمة المختصة المحكمة المدنية الكبرى أو الجهة ال ضائية
التي تشكل لهذا ال ا اارض بموجب قرار من الوزير بعد مواف ة المجلس األعلى لل ضاء من

ال ضاة وغيره من ذوي االختصاص على أن تكون األغلبية للعنصر ال ضائي.

ب -تختص المحكمة بكافة المسائل المتعل ة بإج ا اراءات اإلعسار بما في ذلك المس ااائل الناشئة
أثناء سير تلك اإلج ا اراءات ،ولها على األخا ا ا ااص:

 -1المواف ة على دعوى طلب افتتاح إجا ا ا ا ا اراء اإلعسار أو رفضه ا ا ااا.

 -2المواف ة عل ااى بيع أصول اإلعسار في غير السياق المعتاد لألعمال أو إجراء أي تصا ا ا ا اارف
آخر عليها.

 -3التثبت من صحة وم ا ا ا ا اادار المطالبات ض ا ا ااد الما ا ا ا اادين.
 -4اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية.

 -5إل از أي شخص يحوز معلومات أو بيانات أو مستندات ذات صلة بإج ارءات اإلعسار،
بت ديمها للمحكمة أو ألمين اإلعسار.

 -6اإلشا ا ا ا ا اراف على أعمال أمي ا اان اإلعسار ومراقبتها.
 -7أي اختصاصات أخا ا ا ا ا ا اارى منصوص عليها في ال انون.

 -8البت في الطلبات الم دمة لها حول المسائل الناشئة عن إج ا ا ا ا اراءات اإلعسار،
وباألخا ا ا ا ا ااص:

أوالً :الطلبات الم دمة من أميا ا اان اإلعسار في شأن وقف الدعاوى واإلجا اراءات ال ضائية
واجراءات التنفيذ ال ضائي ضا ا ا ااد الدائنين أو وقف سريان الفائدة ال انونية أو التعاقدية
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أو إنهاء الع ا ا ا ا ااود التي أبرمها الما ا اادين أو ت رير عد نفاذ التصرفات التي أجراها قبل
افتتاح إجراءات اإلعسار.

ثانياً :الطلبات الم دمة من الدائنون أو المدين بإلا ا ا ا ا ا از أما ا ا ا ا ااين اإلعسار بأداء مهامه

وواجباته المنص ا ا ا ا ااوص عليها في هذا ال انون أو إعفائه أو تعيين أكثر من أمين

إعسار أو غير ذلك من الطلبات التي يجوز ت ديمها وف ا ألحكا هذا ال انون.
ثالثاً :أي طلبات أخرى تتعلق بمسائل ناشئة عن إجراءات اإلعسار.
ج -تختص المحكمة في الفصل في الدعاوى التي يرفعها أمين اإلعسار ضد أي شخا ااص ،ما ل
يرد نص خاص في ال انون باختصاص محكمة أخا ا ا ا ا اارى بنظرها.

د -تنظر المحكمة في كافة طلبات إجراءات اإلعسار على وجه االستعجال وتصدر أحكامها
وق ارراتها وأوام اارها دون تأخا ا ا ا ا ااير ،وتكون واجبة النفاذ المعجل بال كفالة ما ل ت رر المحكمة

خ ا ا ا ااالف ذلك.

ه -للمحكمة كافة الصالحيات الالزمة لمنع إساءة است الل إجا ا ا اراءات اإلعسار أو اإلخا ا ااالل
بأحكا هذا ال انون.

مادة ()23

المسائل التي تتطلب موافقة أو قرار من المحكمة

يشا ا ا ا ا ااترط الحا ا ا ا ا ااصول على مواف ة المحكمة في المسائل التالية:

 -1تصرف أميا ا ا اان اإلعسار في أي أموال من أصول اإلعسار في غير السياق المعتاد
لألعمال.

 -2ت دير وصرف مكافآت أو مصاريف أمين اإلعسار والخبراء والوكالء والفنيين الذين ت
تعيينه وف ا ألحكا هذا ال انون.

 -3خطة إعادة التنظ ا ا ا ا ا ااي والتعديا ا ا ا ااالت الواردة عليها.
 -4إجا ا ا ا ا ا اراء التوزيعات عند التصفية.

 -5أي إجراءات أو أعمال أو طلبات تشترط أحكا هذا ال انون الحصول على مواف ة المحكمة
في شأنها.

مادة ()24

المسائل التي ال تتطلب موافقة المحكمــــة
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أ -ألميا ا ا اان اإلعسار ال يا بكافة أعماله دون الحصول على مواف ة مسب ة من المحكمة ،ما ل

ينص ال انون على خالف ذلك أو ت ا اارر المحكمة من تل اء نفسها أو بناء على طلب م د لها

من شخص ذي مصلحة بشأن أعمال معينة.

ب -يشترط في الطلب الم د إلى المحكمة المشار إليه في الف رة أ) من هذه المادة ،أن يكون في
مسألة تتعلق بأعمال أمين اإلعسار .وال يترتب على ت ا ا ا ا اادي الطلب ت ييد أمين اإلعسار في

ال يا بأعماله ما ل ت رر المحكمة خ ا ا ا ااالف ذلك .وفي جميع األحوال ،يستمر أمين اإلعسار

في ال يا بأعماله إلى حين البت في الطلب.

ج -ال يترتب على ت دي طلب إلى المحكمة وف ا ألحكا الف رة أ) من هذا ال انون ،ت ييد أعمال
المدين في شأن ال يا بأعماله ،ما ل تأمر المحكمة خالف ذلك .ويستمر المدين في ال يا
بكافة أعماله إلى حين البت في الطلب.

مادة ()25

اإلعالن وفرصة سماع الرأي

على المحكمة عنا ا ا ا ااد إجراء اإلعالن إلعطاء فرصة سماع الرأي أن تراعي اآلت ا ا ا ااي:
 -1إعالن أي طرف له مصلحة قد تتأثر عنا ااد البت في الطلب المنظور أما المحكمة في

وقت مناسب ،واعطائه الفرصة الكافية لسماع رأيه والرد باالعتراض أو ال بول أما المحكمة.

 -2يج ا ا ااوز للمحكمة أن تبت في أي طلب يتعلق بإجراءات اإلعسار على وجه االستعجال من
دون إج ا ا ا اراء إع ا ا ا ا ا ااالن أو إعطاء فرصة سماع الرأي إذا قدرت المحكمة ضرورة البت فيه

لمنع أي ضرر قد يلحق أصول اإلعسار أو ي ااؤثر على فاعلية إجراءات اإلعسار ،على
أن يت إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي في أق اارب فرصة ممكنة.

 -3على المحكمة ق ا اابل المواف ة على خط ااة إعادة التنظي أو بيع أو التصرف في جزء رئيسي

من أصول اإلعسار أو أي إج ا ا ا اراء ضروري من إجراءات اإلعسار أن تراعي إجراءات

اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي.

مادة ()26

إجراءات اإلعـــــــــــالن

أ -يت إعالن المدين وف ا ألحكا قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ب -يت إعالن كل من قد طلبا للمحكمة على العنوان الذي دونه في طلبه.

ج -يت إعالن الدائنين ال ير معروفة عناوينه على عنوانه الم يد في السجل التجاري إذا كانوا

من التجار ،واذا كانوا من غير التجار يت إعالنه من خالل النشر في صحيفة محلية أو بأية
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وسيلة مناسبة تراها المحكمة مناسبة وتكفل تح ق العل وذلك بمراعاة أحكا قانون المرافعات

المدنية والتجارية.

د -يت إعالن الدائنين المعروفة عناوينه وف ا ألحكا قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ومع
ذلك يجوز إعالنه من خالل النشر أو أي وسيلة أخرى م بولة لدى المحكمة إذا كان عدد

الدائنين يجاوز الثالثين أو كانت مجموع مطالباته ت اال عن ثالثين ألف دينار.

مادة ()27
تغيير محـــل اإلقامة أو المقـــر
أ -على الم ا اادين ،إذا كان شخصا طبيعيا ،وأعضاء مجلس اإلدارة في الشخص االعتباري أن
يخطروا المحكمة بت يير محل إقامته أثناء السير في إجراءات اإلعسار ،كما يجب أن يحصلوا
على مواف تها في حال اتخاذ محل إقامة معتاد خارج مملكة.
ب -ال يجوز للمدين ،إذا كان شخصا اعتباريا ،ت يير م ره قبل الحصول على مواف ة المحكمة أو
أمين اإلعسار.
مادة ()28

الحق في االعتراض واعادة النظر

أ -يجوز للطرف الذي له مصلحة قد تتأثر بأي من إجراءات اإلعسار ت دي طلب إعادة نظر
إلى المحكمة في قرارها أو في أي مسألة يشترط وف ا ألحكا هذا ال انون الحصول على

مواف تها.

ب -يجوز للطرف الذي له مصلحة قد تتأثر بأي من إجراءات اإلعسار ت دي اعتراض إلى المحكمة
حول أي مسألة ال يشترط وف ا ألحكا هذا ال انون الحصول على مواف ة المحكمة بشأنها.
مادة ()29

الطعـــــــــــن على ق اررات وأوامر المحكمة

أ -مع عد اإلخالل بأحكا البند  )2من الف رة أ) من المادة  )172من هذا ال انون ،ال يجوز
الطعن باالستئناف على قا ا اررات وأوامر المحكمة في إجا ا ا اراءات اإلعسار إال في األمور التالية:

 -1التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة  )16من هذا ال انون.
 -2البت في طلبات افتتاح إجراءات اإلعسار.
 -3تعيين أو إعفاء أمين اإلعسار.
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 -4ت دير مكافآت أو مصاريف أمين اإلعسار والخبراء والوكالء والفنيين الذين ت تعيينه وف ا
ألحكا هذا ال انون.

 -5المصادقة على خطة إعادة التنظي أو تعديلها.

 -6بيع أو التصرف في جزء رئيسي من أص ااول اإلعسار.
 -7قبول أو رف ا ا ا ااض المطالبات.
 -8إنهاء إجراءات اإلعسار.

 -9األح ا ا ا ا اوال التي ينص ال انون على جا ا ا اواز الطعن فيها.
ب -يكون الطعن باالستئناف في ق اررات وأوام اار المحكمة أما محكمة االستئناف العليا المدنية

خالل عشرة أيا عمل من تاريخ إيداع نسخة منها في السجل المنصوص عليه في الف رة أ)

من المادة  )30من هذا ال انون أو من تاريخ إعالنها بحسب األحوال .وال يترتب على الطعا ا ا اان
وقف ال رار أو األمر ،ما ل ت ا اارر محكمة االستئناف العليا المدنية خالف ذلك .ولمحكمة

االستئناف العليا المدنية أن ت رر عند وقف ال رار أو األمر إل از م د الطعن بإيداع كفالة ن دية
لضمان أي ضرر قد يترتب على الوقف.

ج -تنظ ا ا اار محكمة االستئناف العليا في الطعون على وجه االستعجال وتصدر ق ارراتها من دون
تأخير ،ويعتبر ال رار أو الحك الصادر فيها نهائيا.

مـــادة ()30

رفـــــــــض ـدعـــــوى اإلعسار

أ -بناء على طلب أمين اإلعسار أو لجنة الدائنين أو أي طرف له مصلحة في الدعوى ،يجوز
للمحكمة ،وبعا ا ا ااد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،رفض دعوى اإلعسار في أي
من األحوال اآلتية:

 -1إذا كان رفض الدعوى يح ق أفضل مصلحة لكل من المدين ودائنيه.
 -2إذا كانت إدارة الدعوى لن تح ق غرض مشروع لإلعسار.

 -3إذا تبين أن قرار المواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار قا ااد صدر مخالفا ألحكا المادتين
 )6و  )8من هذا ال انون.

ب -يجوز للمحكمة في حال رفض الدعوى أن ت رر ما تراه الزما لحماية األشخاص الذين اعتمدوا
على ال اررات واألوامر التي سبق للمحكمة أن أصدرتها في الدعوى.
مادة ()31

غلق الدعاوى واعادة فتحها

| P a g e 28

مشروع قانون اإلعسار

أ -يجب على المحكمة بعد االنتهاء كليا من إدارة أصول اإلعسار أن ت و بناءا على طلب أمين
اإلعسار الحك بانتهاء إجراءات اإلعسار واغالق الدعوى.

ب -يجوز إعادة فتح الدعوى بناء على طلب أمين اإلعسار أو المدين الذي ت إعادة تنظيمه إذا

كان ذلك ضروريا إلدارة أية أصول إضافية أو التزامات أو التخاذ إجراء مناسب بشأن الدعوى.

الفصل الثالث

أمين اإلعسار
مادة ()32

تعيين أمين اإلعسار

أ -تعا ااين المحكمة عند المواف ة على افتتاح إجا ا ا ا ا اراءات اإلعسار أمين إعسار أو أك ااثر بناء
على ترشيح م د من الدائنين الذين يملكون ما ال ي ل عن  %10من مجموع الديون غير

المضمونة أو لجنة الدائنين أو الم ا ا اادين ،فإذا ل يت ترشيح شخص مناسب ،كان للمحكمة
أن تعين أمينا لإلعسار مناسبا.

ب -يجا ااوز للجنة الدائنين أن تطلب من المحكمة تع ا ا ا اايين شخص مناسب آخر أمينا لإلعسار
مع األمين المعين وف ا ألحكا الف ا ا ا ا ا ا ارة أ) من هذه المادة أو بدال عنا ااه وذلك خالل ثالثين
يوما من تعيي ا ا ا اانه.

ج -على الشخص عند ترشيحه للتعيين كأمين إعسار أن يفصح للمحكمة وف ا لالستمارة المشار
إليها في الف رة ج) من المادة  )37من هذا ال انون عن كل الظروف التي تؤدي إلى إثارة
شكوك حول حيدته أو است الله حول حياده واست الله أو تتعارض مع م تضيات مهمته.

د -يراعى في تعيين أمين اإلعسار ،ب در اإلمكان ،توافر المعرفة فيه والمؤهالت والخبرات
ذات الصلة بأعمال المدين.

ه -تخطر المحكمة أمين اإلعسار ب رار تعيينه خالل ثالثة أيا من صدوره.
مادة ()33

تعيين أمين إعسار مؤقت
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أ -يجوز للمحكمة أن تعين أمين إعسار مؤقت قبل البت في طلب افتتاح إجراءات اإلعسار
للتح ق من حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ،كما يجوز أن تكلفه بمهمة المحافظة

على أصول اإلعسار وادارة أعمال المدين أو اإلشراف عليها مؤقتا.

ب -على أمين اإلعسار المؤقت توفير المعلومات عن أعمال المدين وحالته المالية للمحكمة
والدائنين والتي تكون ذات صلة في تكوين الرأي ح ااول افتتاح اإلجراءات.

ج -يستمر أمين اإلعسار المؤقت في أداء مهمته لحين الفصا اال في طلب افتتاح إجراءات
اإلعسار ما ل ت رر المحكمة خالف ذلك.

د -فيما ل يرد في شأنه نص خاص ،تسري على أمين اإلعسار المؤقت األحكا التي تسري
على أمين اإلعسار.

مادة ()34

تعدد أمناء اإلعسار

أ -يجوز تعيين أكثر من أمين إعسار بشرط أال يزيد عا ا اادده عن ثالثة إذا كان ذلك ضروريا
بالنظر إلى حج الواجبات أو الخب ا ا ا ا ا ارات المطلوبة أو لضمان حماية مختلف فئات الدائنين

أو غير ذلك من االعتبارات التي ت درها المحكمة.

ب -مع مراعاة أحكا الف رة ج) من هذه المادة ،إذا تعدد أمناء اإلعسار وجب أن يعملوا مجتمعين
ويسألون بالتضامن عن إدارته .

ج -يجوز للمحكمة أن ت س العمل بين أمناء اإلعسار أو أن تعهد إلى أحده بعمل معين ،وفي
هذه الحالة ال يكون أمين اإلعسار مسئوال إال عن األعمال التي كلف بها.

د -يجوز ألمناء اإلعسار أن ينيبوا بعضه البعض في ال يا باألعمال المعهود بها إليه  .وال يجوز
له إنابة ال ير إال بعد مواف ة المحكمة .ويكون أمين اإلعسار ونائبه مسئولين بالتضامن عن

تلك األعمال.

مادة ()35

القيد في جدول الخبراء

أ -يخصص ضمن جدول الخبراء قائمة ألمناء اإلعسار تض فئة أمناء إعادة التنظي وفئة أمناء
التصفية .ويصدر قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التجارة بتنظي ال واعد
الالزمة لل يد في الفئتين.
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ب -تكون متاحة لالطالع عليها من الجمهور قائمة أمناء اإلعسار وموج از لسيرته المهنية
َّ
مصدقة من المعلومات الم يَّدة فيه أو شهادة سلبية بعد إدراج أمر معيَّن فيه،
واستخراج صورة
وذلك بعد سداد الرس الم رر.

ج -تسري على أمناء اإلعسار قانون خبراء الجدول فيما ال يتعارض مع أحكا هذا الفصل.
مادة ()36

شروط القيد في جدول الخبراء

أ -يجب أن يت ا ا اوافر في أم ا ا ااين اإلعسار ال ااشروط التالية ل يده في جدول الخبراء:
 -1أن يكون متمتعا بأهلية التصا ا اارف.

 -2المؤهالت والخب ا ا ا ارات المناسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع
الوزير المعني بشئون التجارة.

 -3أال يكون قد سبق الحك عليه في جريمة تفالس بالت صير أو بالتدليس ،أو جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة ،أو في جريمة بسبب مخالفته ألحكا هذا ال انون ولو كان قا ا ااد ُرّد
إليه اعتباره.

 -4أال يكون زوج الما اادين أو صهره أو أح ا ا ااد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

 -5أال يكون دائنا للمدين أو شريكا له أو عامال لديه أو مدقق حسابته أو وكيله خالل السنتين
الساب تين على افتتاح إجراءات اإلعسار.

 -6أال يكون عض ا اوا في أي من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو أي من المجالس
البلدية.

 -7أي شروط يصدر بتحا ا ا ا ااديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون
التجارة.

ب -إذا كان أميا ا اان اإلعسار شخصا اعتباريا وجب عليه تسمية أحد العاملين المؤهلين لديه لتمثيله
في إجراءات اإلعسار ،ويجب على هذا العامل أن يحلف اليمين الم ررة وف ا ألحكا قانون

جدول الخبراء .ويصدر الوزير بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التجارة الشروط والمؤهالت
والخبرات المناسبة ل يد الشخص االعتباري في جدول الخبراء.

ج -تتولى الو ازرة بالتنسيق مع الو ازرة المعنية بشئون التجارة إعداد برامج دراسية ودورات تدريبية
إلمناء اإلعسار بما يكفل االرت اء بمستواه .

مادة ()37

تعارض المصـــــــالح
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أ -يجب أن يتمتع أمين اإلعسار بالحيدة واالست الل ،وعليه عند ترشيحه لتعيينه أن يفصح
للمحكمة عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عن أي ظاروف أو مالبسات

يحتمل أن تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيدته أو است الله أو تتعارض مع م تضيات مهمته

فإذا استجدت أي من تلك الظروف أو المالبسات أثناء مهمته وجب عليه أن يفصح بذلك فو ار
من دون تراخي للمحكمة بشكل كتابي.

ب -للمحكمة ،من تل اء نفسها أو بناء على طلب ي د من قبل من له مصلحة ،لها أن ت ا اارر ما
تراه مناسبا في شأن تعارض المصالح بما في ذلك إعفاء أمين اإلعسار وتعيين أمين آخ ا ا ا اار
يحل محله بالطري ة المنصوص عليها في المادة  )32من هذا ال انون.

ج -يص اادر الوزير ،بعد الحصول على مواف ة المجلس األعلى لل ضاء ،استمارة تتضمن استبيانا
للتح ق من الحيدة واالست الل وعد وجود تعارض مصالح ،ويتعين على أمين اإلعسار اإلجابة

على االستبيان وت ديمه للمحكمة وف ا ألحكا هذه المادة .كما يجب موافاة المحكمة فو ار بأي

ت يير يط أر على المعلومات الواردة في إجابة االستبيان.
مادة ()38

مكافأة أمين اإلعسار

أ -يكون ألما ا ا ااين اإلعسار الحق في الحصول على مكافأة مع ولة عن خ ا ا ا ا اادماته تدفع من
أصا ا ا ا ااول اإلعسار ،وي ارع ا ا ااى في تحا ا ا ااديدها طبيعة منشأة المدين وحجمها واألعمال التي قا

األمين بأدائها ودرجة تع يدها وحج التا ا ا اادابير الضرورية التي ت اتخاذها ونتائج عمله والوقت

الذي أنف ه إلنجاز مهمته وأي اعتبارات أخا ا ا ا ا اارى ذات صلة في بمهامه أو بما قا به من

أعمال.

ب -تختص المحكمة بت دير مكافأة ومصاريف أمين اإلعسار بعد استطالع رأي لجنة الدائنين إن
وجدت  .ويجوز للدائنين أو المدين أو أي طرف له مصلحة االعتراض أما المحكمة على
ت دير مكافأة أو مصاريف أمين اإلعسار وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تحديدها .وعلى

المحكمة قبل البت في االعتراض االستماع إلى رأي الطرفا ااين.

ج -يجوز للمحكمة ،من وقت آلخر ،إعادة النظر في مكافأة أمين اإلعسار من تل اء نفسها أو
بناء على طلب من المدين أو لجنة الدائنين أو من الدائنين الذين يملكون ما ال ي ل عن %10

من مجموع الديون غير المضمونة.

د -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب أمين اإلعسار ،أن يت دفع مكافأته على شكل دفعات جزئية

وف ا لت ا ا ا ا ااد العمل إذا كان ذلك مناسبا بالنظاار للمدة التي تست رقها مهمته وحج األعمال التي

قا بها وتع يدها أو أي اعتبارات أخ ا اارى ت درها المحكمة.
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ه -يكون ألمين اإلعسار الحق في الحص ااول على م ابل مصاريفه تدفع من أصول اإلعسار عن

النف ات الضرورية التي تكبدها أثناء تأديته لمهامه .ويجب أن تدفع تلك المصاريف فو ار وقب ا اال

انتهاء أمين اإلعسار من كافة مهامه وواجباته.

د -على أمين الحساب أن ي د المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن النف ات الضرورية مع بيان
و ٍ
اف عن أسس ت ديرها ،فإذا كان هناك أكثر من أمين إعسار وجب أن ت د المطالبة معا ما
ل تكن هناك أسباب خ اااصة لت ديمها منفصلة.

ه -تكون لمكافأة أمين اإلعسار والمصاريف الم ررة له أولوية على جمي ااع ديون المدين األخا اارى
غير المضمونة بما في ذلك المطالبات اإلدارية ،وتسدد مما قد يكون متواجدا من مبالغ ضمن

أصول اإلعسار أو من من أول مبالغ تدخل أصول اإلعسار إذا ل يكن يوجد فيها أي مبالغ.
مادة ()39

مهام وواجبات أمين اإلعسار

يتولى أمين اإلعسار ال يا باألعمال الالزمة لحماية أصول اإلعسار وادارتها وحماية مصالح

الدائنين ،ويجب عليه بوجه خاص:

 -1التأشير في السجل التجاري ب رار المحكمة بالمواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار في فور
تعيينه.

 -2إع ااداد ت رير ،فور تعيينه ،عن أصول المدين وأعماله وكافة الظروف المؤثرة على المركز
المالي للمدين والتطورات المتا ااوقعة.

 -3إعداد سجل يدون فيه بيانات الدائنين والدائنين المضمونين ومبالغ مطالباته وتاريخ
استح اقها وطبيعة الضمانات الم ررة له على أصول اإلعسار وبيان المستندات التي تؤي ااد

تلك المطالبات.

 -4إعداد قائمة بالع ود غير المن اافذة.

 -5إدارة أصول اإلعسار نيابة عن الما ا اادين أو اإلشراف أو الرقابة على إدارتها إذا ل يكن
المدين مستم ار في اإلدارة.

 -6طلب إبطال التصرفات التي أجراها المدين قبل تاريخ المواف ة على افتتاح إجراءات
اإلعسار.

 -7العمل على تحصيل أي أما اوال للما ا ا اادين أو ح وق له قبل ال ااير وت دي طلبات إثبات ملكية
المدين على األموال أو ح ه عليها.
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 -8إبداء الرأي في م ترح خطة إعادة التنظي وت دي المساعدة في إعا ااداده.

 -9إجا ا ا ا ا اراء الم اصة بين ما هو مستحق على المدين لدائنيه وما هو مستحق له قبل دائنيه.
 -10عرض ت ارير دورية عل ا ااى المحكمة عن نشاطه وما اتخذه من إجراءات ونتائج إدارة
أصول اإلعسار ومالحظاته عن سير أعماله وعن كافة التطورات المتوقعة.

 -11سائر المها والواجبات األخا اارى المنصوص عليها في هذا ال انون أو الالزمة ألداء
مهامه.

مادة ()40

احتفاظ أمين اإلعسار بسجالت

مع مراعاة أحكا الف رات  )2و  )3و  )4من المادة  )39من هذا ال انون ،يجب على أمين
اإلعسار:

 -1إعداد جرد ألصول المدين عند بدء إجراءات اإلعسار ،وأن يودع الجرد لدى المحكمة.
 -2مسك سجل اإليصاالت والتوزيعات لألموال التي يتولى إدارتها في الدعوى.

 -3مسك سجالت بشأن اإلدارة المالية ألصول اإلعسار وأي أعمال تتعلق باإلدارة المالية لتلك
األصول واي أعمال يتولى إدارتها بناء على طلب من المحكمة.
مادة ()41

التزام أمين اإلعسار بإيداع تقارير عن أعماله

أ -يجب على أمين اإلعسار أن ي و بإعداد ت ارير بشأن إدارته ألصول اإلعسار وف ا لما تطلبه
المحكمة.

ب -يجب على أمين اإلعسار أن ي و حال انتهائه من إدارة أصول اإلعسار بإعداد ت رير ختامي
بشأن إدارته ألصول اإلعسار وايداعه لدى المحكمة.
مادة ()42

واجب األمانة ومعيار المسئولية
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أ -يلتز أمين اإلعسار بتنفيذ مهامه وواجباته بشرف وأمانة وأن يرمي من تصرفاته صالح أصول
اإلعسار على أفضا ا اال وجه .وأن يبذل في تنفيذ مهامه وواجباته العناية التي يبذلها في أعماله
الخاصة على أال ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من مثله.

ارر بالمدين أو الدائنين أو
ب -ال يكون أمين اإلعسار مسئوال مسئولية شخصية إال إذا لحق ض ا ا ٌ
أي طرف له مصلحة بسبب مجاوزته للحدود المرسومة له في قرار تعيينه أو بسبب خطئه
العمدي أو إهماله الجسي .

ج -يجوز للوزير ،بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التجارة ،إصدار قرار بإل از أمين اإلعسار
بت دي بوليصة تأمين عن أخطائه أو أخطاء الخبراء أو الفنيين أو الوكالء المعينين من قبله

لمعاونته في أداء مهامه وواجباته ،وذلك وف ا لل واعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من

الوزير.

مادة ()43

سلطات أمين اإلعسار

أ -ألمين اإلعسار السلطات الالزمة لل يا بمهامه وواجباته المنصوص عليها في هذا ال انون،
وله على األخ ااص:

 -1الحق في دخا ا ا ا ااول المباني ذات الصلة بنشاط المدين واالطالع على دفاتر المدين التجارية
ومراسالته التجارية وأية مستندات أو معلومات أو بيانات أخ ا ا ا ا ا اارى.

 -2الحق في المشاركة في اجتماعات األجه ا ا ا ازة اإلدارية ألعمال المدين ،ويجب أن ترسل إليه
إخطارات مسب ة ع اان ت االك االجتماعات.

 -3اإلب اء على الفنيين العاملين عند الما اادين لمعاونته في أداء مهامه وواجباته.

 -4تعيين خبراء أو فنيين لمعاونته في أداء مهامه وواجباته من دون الت يد بجدول الخبراء التي
تمسكه و ازرة العدل وذلك بعد الحصول على مواف ة المحكمة.

ب -بصرف النظر عن أي أحكا تتعلق بالسرية واردة في أي قانون أو اتف اااق ،يكون ألمين اإلعسار
ذات سلطات المدين في الحصول على المعلومات والبيانات المتعل ة بأي معامالت أو اتفاقات

مالية أو بأي التزامات أو أمور ذات صلة بمركز الم اادين المالي أو بأعماله بما في ذلك

المعلومات عن حساباته المصرفية.

ج -ألمين اإلعسار أن يت د إلى المحكمة بطلبات تتعلق بوقف الدعاوى واإلجا اراءات ال ضائية
واجراءات التنفيذ ال ضائي ضا ا ا ااد الدائنين أو وقف سريان الفائدة ال انونية أو التعاقدية أو إنهاء
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الع ود التي أبرمها المدين أو عد نفاذ التصرفات التي أجراها المدين أو غير ذلك من الطلبات

الالزمة لل يا بمهامه.

د -يجب على المحكمة إعالن أمين اإلعسار بأي إجراءات أو تدابير أو ق اررات قبل اتخاذها
واعطائه فرصة كافية لسماع رأيه .ومع ذلك ،يجوز للمحكمة في أحوال االستعجال أن تتخذ
أي إجراء أو تدبير أو قرار من دون إع ا ا ا ا ا ااالن أمين اإلعسار أو إعطائه فرصة سماع رأيه إذا

كان الوقت غير كاف إلجراء اإلعالن أو سماع الرأي وقدرت المحكمة ضرورة البت فيه لمنع

أي ضرر قد يلحق أصول اإلعسار أو ي ااؤثر على فاعلية إجراءات اإلعسار ،على أن يت
إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي في أق اارب فرصة ممكنة.
مادة ()44

التعاقد مع المحامين والخبراء

أ -يجوز ألمين اإلعسار بعد مواف ة المحكمة التعاقد مع الخبراء كالمحامين والمحاسبين
والمستشارين الماليين لتمثيله وتمثيل أصول اإلعسار لمعاونته في أداء مهامه وواجباته.

ويكون التعاقد مع الخبير بشروط مع ولة كعدد الساعات أو ل اء مبلغ م طوع أو تبعا

للنجاح في العمل.

ب -ال يجوز أن يكون للخبير الذي ت التعاقد معه وف ا ألحكا الف رة أ) من هذه المادة مصالح
متعارضة مع م تضيات مهمته ،ويجب أن يفصح للمحكمة فو ار من دون تراخي عن
المصالح أو أي ظروف أو مالبسات يحتمل أن تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيدته أو
است الله أو تتعارض مع م تضيات التمثيل ،فإذا استجدت أي من تلك الظروف أو

المالبسات أثناء مهمته وجب عليه أن يفصح فو ار بذلك للمحكمة بشكل كتابي.

ج -يص اادر الوزير ،بعد الحصول على مواف ة المجلس األعلى لل ضاء ،استمارة تتضمن استبيانا
للتح ق من الحيدة واالست الل وعد وجود تعارض مصالح ،ويتعين على الخبراء المعينين
اإلجابة على االستبيان وت ديمه ألمين اإلعسار فور تعيينه لرفعه للمحكمة .كما يجب

موافاة المحكمة فو ار بأي ت يير يط أر على المعلومات الواردة في إجابة االستبيان.
مادة ()45

مكافأة الخبراء

أ -يجب أن يت د أمين اإلعسار أو لجنة الدائنين بحسب األحوال ،بطلب للمواف ة على سداد
أتعاب الخبير الذي ت تعاقد معه ومصاريفه التي تكبدها في الدعوى .ويجب أن يشتمل الطلب
على المعلومات الكافية لتمكين المحكمة من ت دير طلب الدفع كما يجب عليه االلت از بما

تطلبه المحكمة.
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ب -تأمر المحكمة ،بعا ا ا ااد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،بصرف المكافأة المناسبة
للخبير وف ا لما قا بت ديمه من خدمات وصرف ما تكبده من مصاريف.

ج -عند ت دير مبلغ المكافأة المناسبة ،يجب على المحكمة مراعاة جميع الح ائق والظروف وذلك

بالنظر إلى الشروط المتفق عليها من قبل أمين اإلعسار أو لجنة الدائنين ،بحسب األحوال،
حين التعاقد مع الخبير والوقت الذي است رقه العمل وأسعار الخدمات وطبيعتها ونوعيتها
وفاعليتها وما إذا كانت المكافأة المطلوبة مع ولة م ارنة بتكلفة الخدمات التي ت د من قبل

نظرائه من الخبراء من ذات المستوى.

د -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب الخبير وبعا ا ا ااد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،أن

يت دفع مكافأته على شكل دفعات جزئية وف ا لت ا ا ا ا ااد العمل إذا كان ذلك مناسبا بالنظاار للمدة
التي تست رقها مهمته وحج األعمال التي قا بها وتع يدها أو أي اعتبارات أخ ا اارى ت درها

المحكمة.

ه -ما ل تأمر المحكمة بخالف ذلك ،يجب على أمين اإلعسار أن ي و دون تأخير بصرف
المكافآت والمصاريف التي توافق عليها المحكمة.

مادة ()46

إعفاء أمين اإلعسار

أ -على المحكمة من تل اء نفسها أو بناء على طلب ي د من الما ا ا اادين أو لجنة الدائنين أو الدائنين
الذين يملكون ما ال ي ل عن  %10من مجموع الديون غير المضمونة إعفاء أمين اإلعسار

في األح ا ا ا اوال التالية:

 -1افت اره للكفاءة الالزمة أو عجزه عن أداء مهامه وواجباته أو عن أداء الدرجة الالزمة من
العناية المطلوبة منه.

 -2ال يا بأعمال أو تصرفات مخالفة لل انون أو من شأنها أن تلحق ضر ار بأصول اإلعسار
أو مصالح الدائنين.

 -3افت اره للحيدة أو االست الل أو وجود تعارض مصالح يبرر إعفاءه.
 -4اإلهمال الجسي .

 -5ت ير مهمة أمين اإلعسار.

 -6ف ا ا ا ا ا ااد أحد الشروط المنصوص عليها في الف رة أ) من المادة  )36من هذا ال انون.
ب -على المحكمة قبل البت في طلب اإلعفاء إعالن أمين اإلعسار واعطائه الفرصة الكافية
لسماع رأيه والرد على الطلب باالعتراض عليه أو قبوله وت دي دفاعه وعرض أدلته.
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ج -ما ل ت ا اارر المحكمة خالف ذلك ،يستمر أمين اإلعسار في حالة إعفائه في ال يا بمهامه

وممارسة أعماله لحين تعيين أمين إعسار جديد بدال منه وف ا لألحكا المنصوص عليها في

المادة  )32من هذا ال انون.

الباب الثاني
األحكام المشتركة إلجراءات اإلعسار
الفصل األول
أصول اإلعسار
مادة ()47
نطاق أصــــــــــول اإلعسار
أ -تشكل أموال المدين وح ا ا ا ااوقه سواء كانت موجودة في المملكة أو خارجها وقت صدور مواف ة
المحكمة على دعا ا ااوى افتتاح إج ا اراءات اإلعسار أص ااول اإلعسار أو وقت صدور قرارها

المؤقت بالمواف ة ،والتي تشا ا اامل األموال المن ولة وغير المن ولة ّأيا كان نوعها أو طبيعتها أو
موقعا ا ا ا ااها ،وتشمل دون حص ا ا ا ا ا اار على اآلتي:
 -1األموال التي اكتسبت بعد افتتاح إجراءات اإلعسار.
 -2ح وق الم اادين في أي أموال مملوكة لل ير.

 -3األما اوال والعوائ ااد الناشئ ا ااة عن استما ا ا ا ا ا ارار أعمال المدين أو تش يل منشأته.
 -4عا ا ا ا ا ا اوائد أصول اإلعسار ّأياَ كان نوعها أو طبيعتها.
 -5األما اوال المستردة من خالل إجراءات اإلبطال أو غيرها من اإلج ا اراءات.
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 -6أموال المدين الزوج وحده إذا كانت خاضعة لنظا عد انفصال األموال وذلك بعد فصلها
عن أموال زوجه.

ب -ال يكون نافا ا ا ا ا ا ااذا أي ش ا ا ا ا اارط في مسا ا ااتند من شأنه أن يؤدي إلى تج ا ا ا ا اريد المدين من أم ا ا ا ا اواله

أو ينت ص من ح وقه عليها إذا كان التجريد أو االنت اص قد نشأ بسبب إعسار المدين أو

وضعه المالي المعس اار أو لمجا ا اارد رفع دعوى اإلعسار.

ج -ما ل ين ا ا ا ا ااص ال انون على خا ا ا ا ااالف ذلك ،ال تثبت ألص ااول اإلعسار ح وقا في األموال يا ازيد
عما للما ا اادين من ح وق عليها عند افتتاح إجراءات اإلعسار
مادة ()48
أمـــــــوال المدين المستثناة من أصول اإلعسار

أ -تستثنى من أصول اإلعسار أموال المدين إذا كان شخصا طبيعيا:
 -1األموال التي ال يجوز الحجز عليها قانونا.

 -2المساعدات االجتماعية التي ت دمها الدولة للمدين أو من يعوله أو المعونة التي تت رر
للمدين بما يكفي لمعيشة مع ولة وف ا ألحكا الف رة ه) من هذه المادة.

 -3الح وق والمزايا الت اعدية في النظا التأميني اإللزامي.

 -4الح وق المتعل ة بشخص المدين أو بأحواله الشخصية.

 -5أي أموال ال تدخا اال في أعمال المدين وترى المحكمة استثناءها من أصول اإلعسار.
ب -يجوز لكل من الزوجين أيًّا كان النظا المالي المتبع في الزواج أن يسترد أمواله إذا أثبت
ملكيته لها وف ا لل واعد العامة.

ج -للم ا ا ا اادين الحق في ملكية وحيازة األموال المستثناة من أصول اإلعسار وف ا ألحكا الف رة أ)
من هذه المادة والتصرف فيها.

د -يج ا ا ااوز ألمين اإلعسار أو الدائنين أو أي طرف له مصلحة في الدعوى االعت ا ا ا ا ا اراض على
قائمة األم ا ا ا اوال المستثناة من أصول اإلعسار.

ه -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب المدين الشخص الطبيعي وبعد أخذ رأي أمين اإلعسار ،أن
ت رر مبل ا للمدين من أصول اإلعسار بما يوفر له ولمن يعوله ما يكفي لمعيشة مع ولة.
مادة ()49

نقل وتسليم األمــــوال إلى أمين اإلعسار
أ -يجب على أي شخ ا ا ااص يحوز أما ا ا اواال للم ا ا ا اادين أو تكون له سيطرة عليها أن ين ل حيازتها أو

يسلمها إلى أمين اإلعسار وف ا لتوجيا ا ا ا ااهاته .كما يجب على أي شخص في ذمته دين للما ا ا اادين
أن يؤديه إلى أمين اإلعسار.
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ب -ال تخا ا ا ا ا اال أو ت يد أحكا هذه المادة بأي ح وق م اصة أو ح وق أخرى أو دفوع م ررة لشخص
يحوز أمواال للمدين أو كانت تحت سيطرته أو في ذمته دين للمدين.

ج -ال تترتب مسئولية على أي شخص قا  ،بعد المواف ة على افتتاح إجا ا ا ا ا اراءات اإلعسار ،بن ل
حيازة أو تسلي أموال للمدين أو أدى دينه إلى المدين وكان حسن النية دون أن يعل بافتتاح

إجراءات اإلعسار .وفي هذه الحالة ،يجب على الما ا ا ا ا اادين ال يا فو ار بن ل حيازة تلك األموال
أو تسليمها أو دفعها إلى أمين اإلعسار.

الفصل الثاني

وقف األعمال واإلجراءات المتخذة ضد أصول اإلعسار
مادة ()50
وقف اإلجراءات
أ -يترتب على المواف ة على افتتا ا ا اااح إجراءات اإلعسار ،وقف ما يل ااي:

 -1أي إج ا ا ا ا ا اراء للتنفيذ على أي من أصول اإلعسار أو تحصيل دين على المدين ،وأي دعا اوى
أو إجراء قضائي يتخا ا ا ااذ ضد المدين أو أصول اإلعسار.

 -2أي إجراء للحجز أو التنفيذ على أموال مث لة بضمان استنادا ل ا ا ا اادين على المدين.

 -3أي إج ا ا ا اراء للحجز أو التنفي ااذ أو حيازة أي من أصا ا ا ااول اإلعسار أو السيطرة عليها أينما
كان موقعا ا ا ااها.

 -4أي إجا ا ا اراء إلنهاء أي ع د مع المدين أو حق له في أي من أصول اإلعسار استنادا إلى
خطااأ المدين أو إهماله.

 -5أي إجراء يتعلق بحوالة أي من أصول اإلعسار أو رهنها أو التصرف فيها.

ب -يسا ا ا ااري وقف نفاذ اإلجراءات المنصوص عليها في الف رة أ) من هذه المادة فور المواف ة على
افتتاح إجراءات اإلعسار.

ج -ما ل ت ا ا ا ا ا اارر المحكمة خالف ذلك ،يستمر الوقف المنصوص عليه في الف رة أ) من هذه
المادة إلى حين نفاذ خطة إعادة التنظي بمصادقة المحكمة عليها ،أو إنهاء التصفية أو عند

بيع أموال المدين أو خروجها من أصول اإلعسار.

د -يمتد وقف أي عمل أو إجا ا ا ا اراء وف ا ألحكا هذا المادة إلى المدة التي كان يجب أن يتخ ا ا ااذ
فيها العمل أو اإلجراء وف ا لنص في قانون أو اتفاق.
مادة ()51

استثناء بعض اإلجراءات من الوقف
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ال يسري الوقف المنصوص عليه في الف ا ارة أ) من المادة  )50من هذا ال انون على ع ود

المشت ات المالية ،كما ال يسري على أي من اإلج ا ا اراءات التالية:

 -1أي إجا ا ا ا ا اراء يتخا ا ا ا ااذ لتنفيذ واجبات أمين اإلعسار بش ا ا ا اارط أن يتخذ عن طريق طلب ي د من
قبل من له مصلحة إلى المحكمة.

 -2أي إج ا اراء ل تحصيل دين للمدين بشرط أن يتخ ا ا ااذ اإلجراء عن طريق طلب ي د من قبل من
له مصلحة إلى المحكمة.

 -3أي إج ا اراء لتحصيل دين للمدين إذا كان اإلجا ا ا اراء ضد شخص كفيل أو ضامن للدين أو جهة

مص ا اادرة لخطاب ضمان أو سند اعتماد يتعلق بالدين أو ضد طرف ثالث مسئول عن أداء

الدين للمدين بموجب أحكا ال انون.

 -4أي إج ا ا ا ا ا اراء لتحصيل ديون على المدين يكون تكبدها ألغا ا ا اراض شخصية أو عائلية أو
استهالكية وف ا ألحكا المادة  )4من هذا ال انون ،بشرط أال يت تحصيل الديون من خالل

التنفيذ على أصول اإلعسار.

 -5أي إج ا ا ا ا اراء من النظا العا يتخذ ضا ا ااد المدين أو أمين اإلعسار إلعمال أحكا قانون الع وبات
أو ال وانين المنظمة للصحة العامة أو البيئة أو األمن العا أو السالمة العامة أو سالمة العمال
أو حماية المستهلك أو مكافحة ال ش التجاري أو حماية وتشجيع المنافسة وغير ذلك من

ال وانين ذات الصلة بتنظي نشاط المدين.

مادة ()52

مخالفة وقف اإلجراءات
يجوز للمحكمة ،بناء على طلب من أم ا ا ا ااين اإلعسار أو لجنة الدائنين وبعا ا ا ااد إجراء اإلعالن
واعطاء فرصة سماع الرأي ،التصدي إلى أي إجراء يمثل مخالفة للوقف لمنصوص عليها في
المادة  )50من هذا ال انون ،ولها على األخ ا ا ااص الحك باآلتي:
 -1إبطال اإلجا ا ا اراء ،ويجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الوقف متى كان ذلك ممكنا ،وذلك
دون اإلخالل بح وق ال ير حسن النية.

 -2إل از الشخص المخالف للوقف بالتعويض الناج عن األضرار الفعلية التي لح ت أصول
اإلعسار ،ما ل يكن حسن النية.

مادة ()53

إنهاء الوقف عن الديون المضمونة
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أ -ينتهي الوقف المنصوص عليه في المادة  )50من هذا ال انون تل ائيا ضا ااد الدائن المضمون
وذلك بعا ا ااد مائة وعشرين يوما من مواف ة المحكمة على افتتاح إجراءات اإلعسار ،ما ل ت ا اارر

المحكمة م ا ا ااد الوقف وف ا ألحكا هذه المادة للمحافظة على أصول اإلعسار أو تعظي قيمتها.

ب -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب م د من أمين اإلعسار ،م ا ا ااد الوقف على الديون المضمونة
في أي من األحوال التالية:

 -1مواف ة الدائن المضمون على ما ا ااد الوقف ،والتي قد تكون في صورة اتفاق بين الدائن

المضمون وأمين اإلعسار ينص فيه على منح حماية للدين المضمون .ويشترط لنفاذ

االتفاق الحصول على مواف ة المحكمة بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي.

 -2إذا ق اادرت المحكمة ،بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،بأن ما ااد الوقف
ضروري لتمكين أمين اإلعسار من تعظي قيمة أص ااول اإلعسار لصالح الدائنين أو أي
طرف له مصلحة في الدعوى وبأنه سوف توفر حماية لمطالبة الدائن المضمون من تناقص
قيمة األموال المث لة بضمان أو أي خسارة أخرى قد تلحق بالدائن المضمون خالل فترة

تمديد الوقف .ويجوز أن تتمثل حماية مطالبة الدائن المضمون في سداد تعويض ن دي له

من أصول اإلعسار أو إعطاء حق ضمان إضافي أو أي حماية أخرى تراها المحكمة
مناسبة.

ج -يجا ااوز ألمين اإلعسار أن يت د بطلبات متعددة لما ا ااد الوقف ،بشرط أال تزيد فترة تمديد الوقف
عن أكثر من مائة وثمانين يوما عن الطلب الواحد.

د -على المحكمة ،بناء على طلب من الدائن المضمون وبعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع
الرأي ،أن تنهي الوقف عن مطالبة الدائن المضمون وذلك في األحوال التالية:

 -1إذا كان الوقف غير ضروري لتعظي قيمة أص ااول اإلعسار لصالح الدائنين أو أي طرف
له مصلحة في الدعوى.

 -2إذا تناقصت قيمة األموال المث لة بضمان نتيجة افتتاح إجراءات اإلعسار ول يحصا اال
الدائن المضمون على حماية كافية من تناقص ال يمة أو أي خسائر أخرى خالل فترة

الوقف.

 -3إذا ل تحصا اال خطة إعادة التنظي على المواف ة في المواعيد المحا ااددة لها.

 -4إذا كانت األموال المث لة بضمان غير ض اارورية إلعادة التنظي أو عند البيع المحتمل
لمنشأة المدين كمنشأة عاملة.

ه -على أمين اإلعسار أن يبين على نحو مفصل في جلسة سماع الرأي في طلب تمديد الوقف
أو إنهائه كيفية حماية األموال المث لة بضمان من تناقص قيمتها أو من أي خسائر أخرى
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خالل فترة الوقف .وي ع على أمين اإلعسار عبء إثبات كفاية الحماية الم ررة لألموال المث لة
بضمان إلى المحكمة.
و -للمحكمة في حالة المواف ة على طلب تمديد الوقف أو رفااض طلب اإلنهاء ،فرض أي شروط
أو قيود على استما ا ا ارار الوقف والتي تراها ضرورية لحماية األموال المث لة بضمان.
ز -يجوز للدائن المضمون عند انتهاء الوقف أن يتخذ أي إجا ا ا ا ا اراء م رر قانونا إلنفاذ حق الضمان
على المال المث ل من أصول اإلعسار .واذا كان للدائن مطالبة غير مضمونة نتيجة عد كفاية
قيمة األموال المث لة بضمان لهذه المطالبة ،فإن الوقف يظل قائما بالنسبة للجزء المتعلق
بالمطالبة غير المضمونة.
مادة ()54
إنهاء الوقـــــــــــف عن الديون غير المضمونة
أ -على المحكمة ،بناء على طلب من الدائن غير المضمون أو أي طرف له مصلحة في

الدعا ا ا ا ااوى إنهاء الوقف عن م د الطلب وذلك بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي،

إذا كان اإلنهاء من شأنه أن يح ق المصلحة الفضلى ألصا ا ا ا ااول اإلعسار.

ب -على المحكمة المواف ة على إنهاء وقف المطالبات غير المضمونة في األحا ا ا ا ا اوال التالية:
 -1إذا كانت المطالبة قد خضعت إلى دعوى قضائية أما هيئة قضائية أو تحكيمية ،وأن حك

فع ااال ومنتظ .
تلك الهيئة من شأنه أن يعزز إدارة أصول اإلعسار على نحو ّ
 -2إذا كانت المطالبة تخضع إلى حق م اصة ،وأن إجراء الم اصة من شأنه أن يعزز إدارة
فع ااال ومنتظ .
أصول اإلعسار على نحو ّ
 -3أي أح ا ا ا ا اوال أخرى من شأنها أن تعزز اإلدارة الفعالة والمنتظمة ألص ااول اإلعسار.
ج -خالفا لما ي ضي به قرار إنهاء الوقف ،يظل الوقف قائما بالنسبة إلى اإلجا ا ا ا اراءات األخرى.
الفصل الثالث
التصرفات والعقود الواردة على أصول اإلعسار
مادة ()55
التصرف في أصــــــــــول اإلعسار في غير السياق المعتاد لألعمال
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أ -يجب في حالة التصرف في أي من أص ا ا ااول اإلعسار في غير السياق المعتاد لألعمال مراعاة
اآلت ا ا ااي:

 -1تحديد طري ة التصرف التي من شأنها تعظيا ا قيمة األموال إلى أقصى حا ا ااد ممكن.

ويجوز تعيين فنيين للمساعدة في بيع تلك األصول بشرط الحصول على مواف ة المحكمة.

 -2استخدا عمليات التسويق المالئا اامة إلجا ا ا ا اراء التصرف أو البيع ،ويجوز ألمين اإلعسار
أن ي ترح أي شروط يراها مناسبة إلتما التصرف.

 -3إعالن الدائنين.

 -4إجراء ت يي مناسب لعا ا ا ا ااروض الشراء.

ب -على أمين اإلعسار إذا قرر التصرف في أي من أصول اإلعسار في غير السياق المعتاد
لألعمال أن يطلب مواف ة المحكمة على إجراء التصرف ،ويجب أن يشتمل الطلب على اآلتي:
 -1شا ا ا ااروط التصرف ،وكيفية إجراء عملية التصرف.

 -2هوية المشتري الم ترح أو الطرف المتعاقد اآلخر بما في ذلك اإلفصاح عن أي عالقة
له مع المدين أو أي طرف له مصلحة في الدعوى.

 -3المبررات التي تستدعي ضرورة المواف ة علا ا ااى إجراء التصرف.
د -على المحكمة المواف ة على طلب التصرف بع ا ا ااد إجراء اإلعالن واعطاء فرص ااة سماع الرأي،
وذلك في األح ا ا ا اوال التالية:

 -1إذا كان التصرف يمثل المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار.
 -2إذا كانت عمل ا ا ااية التصرف مناسبة وف ا لظروف الحا ااال.

 -3إذا استوفى التصرف المتطلبات المنصوص عليها في هذا ال انون.
ه -عن ا ا ا ااد مواف ة المحكمة على التصرف ،يكون ألمين اإلعسار الحق في اتخاذ التدابير الالزمة
الستكمال عملية التصرف على النحو الم رر في المواف ة.

و -ما ل تا ا ا ا ا ا رر المحكمة أو تنص أحكا على خالف ذلك ،يجب ن ا ا ا ا اال األموال المتصرف فيها
إلى الطرف المتعاقد اآلخر خالية من جميع ديون المدين غير المضمونة .كما ال يج ا ااوز ن ا ا ا ا اال
األموال المتصرف فيها إلى الطرف المتعاقد اآلخر خالية من جميع ديون المدين المضمونة
إال بال در التي تسمح به أحكا المادة  )56من هذا ال انون.

ز -ال يبا ا ا ا ا ااطل أو يعا اادل التصرف في أي من األص ااول وف ا ألحكا هذه المادة عند الطعن عليه
إذا كان الطرف المتعاقد اآلخر حسن النية ،ما ل يت وقف التصرف بأم اار من المحكمة لحين
البت في االستئناف.
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ج -يجا ا ااوز للمحكمة ،بناء على طلب من أمين اإلعسار وبعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع
الرأي ،أن تأذن له بالتصرف في األصول ذات ال يمة البسيطة بموجب إجراءات من شأنها
تجنب النف ات غير الضرورية والتأخير.

ط -ال تس ا ا ااري أحكا هذه المادة على تصرف أمين اإلعسار في أموال من أصا ااول اإلعسار في
إطار السياق المعتاد لألعمال.

مادة ()56

التصرف في أموال مضمونة من أصـــول اإلعسار
أ -ال يجا ا ا ااوز ألمين اإلعسار أن يتصرف في أمواال مضمونة من أصول اإلعسار خالية من حق
الضمان وذلك باستثناء اآلت ا ااي:

 -1مواف ة الدائن المضمون.

 -2إذا كانت العائدات الن دية من التصرف في المال المث ل بحق ضمان ال ت ل عن قيمة
الدين المضمون.

 -3إذا كانت العائدات الن دية في التصرف في المال المث ل بحق ضمان ال ت ا ا اال عن ال يمة
السوقية لألموال .على أن يهدف التصرف في المال المث ل تمكين أمين اإلعسار من
تعظي قيمة أصا ا ا ا ا ااول اإلعسار.

 -4إذا كان إجراء التصرف ت وف ا لخطة إعادة التنظي وأن معاملة الدائن المضمون تمت
بموجب الخطة التي صادقت المحكمة عليها.

ب -يجب أن يهدف التصرف في أي أموال من أصول اإلعسار خالية من الضمان تمكين أمين
اإلعسار من تعظي قيمة أصا ا ا ا ا ااول اإلعسار.

ج -يجب أن توفر حماية لمطالبة الدائن المضمون من تناقص قيمة العائدات الن دية من بيع أموال
مث لة بحق ضمان.

د -في حال التصرف في أي من أصول اإلعسار خالية من حق الضمان ،فإن حق الضمان يمتد
تل ائيا إلى عائدات التصرف مع ذات األولوية الم رر له على ذلك المال الوارد عليه حق

الضمان.

ه -على أمين اإلعسار ،بناء على طلب من الدائن المضمون ،أن يسمح إليه بت دي عطاء لشراء
األموال المث لة بحق ضمانه إذا كان ذلك ممكنا ،ويجوز للدائن المضمون في حالة شرائه لتلك

األموال إجراء م اصة بين المطالبة المضمونة ومبلغ التصرف.
مادة ()57

التصرف في األموال القابلة للهالك أو التلف أو تناقص القيمة
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أ -ألمين اإلعسار ،بعد الحصول على مواف ة المحكمة ،أن يعجل من عملية التصرف في األموال
في غير السياق المعتاد لألعمال إذا كانت ،بحك طبيعتها أو بسبب ظروف معينة ،عرضة

للها ا ا ا ا ااالك أو التلف ،أو تناقص قيمتها إلى حد كبير ،وعلى المحكمة أن تبت في الطلب فو ار

ودون تأخير.

ب -يجوز ألمين اإلعسار في حالة االستعجال أن يجري عملية التصرف من دون الحصول على
مواف ة المحكمة المسب ة بذلك إذا كان يتعذر حفظ األموال لحين الحصول على مواف ة المحكمة،

على أن ي د للمحكمة ت ري ار مسببا خالل ثالثة أيا عمل من إجراء التصرف.

مادة ()58
حلول آجــــال الديون
باستثناء الديون الناشئة عن ع ود العمل وع ااود المشت ات المالية ،ال يترتب على صدور قرار
افتتاح إجراء اإلعسار حلول آجال الديون التي ل يحل أجل سدادها ،ويعد باطال كل شرط بخالف
ذلك.
مادة ()59
معاملة العقــــــــــود القائمة
أ -يجا ا ا ا ااوز ألمين اإلعسار ،بعد الحصول على مواف ة المحكمة ،التمسك بع د غير منفذ يكون
المدين طرفا فيه أو طلب فسخه أو حوالته ،ما ل ين ا ا ااص ال انون على خ ا ا ا ااالف ذلك .ويطبق
هذا الحا ا ا ا ااق على جميع الع ود التي ل تنفذ كافة االلتزامات ،ويشمل ذلك دون حصر ع ااود

إيجار الع ارات وع ود البيع وع ود الخدمات وع ود اإلنشاءات وع ود التأمين.

ب -يجب إلى حين التمسك باالستمرار بالع د غير المنفا ا ا ا ااذ أو حوالته مراعاة اآلتي:

 -1ال يج ا ا ااوز إجبار أمين اإلعسار أو المدين عل ا ا ااى االستمرار في تنفيذ الع ا ا ا ااد.

 -2يكون أي من طرفي الع د مسئوال عن تنفيذ التزامه المنصوص في الع ا ا ا ااد وذلك إذا طالبه
أحد األطراف المتعاقدين ،ما ل ت ا اار المحكمة ألي سبب أداء بدل آخر.
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ج -على أمين اإلعسار في حالة اإليجار سداد األج ا ا ا ا ا ارة في موعد استح اقها والتي ي در احتسابها
على أساس يومي من بع ااد تاريخ المواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار ويستمر إلى حين

تمسكه بالع د أو طلب فسخه أو حوالته .ويعتبر عجا ا ا ااز أمين اإلعسار عن سداد األجا ا ا ا ارة سببا
إلنهاء وقف اإلجراءات ،ويجوز للطرف اآلخ ا ا ا اار المطالبة بإنهاء اإليجار.

ه -على أمين اإلعسار إخطار الطرف المتعاقد اآلخر بالتمسك بالع د أو فسخه أو حوالته ،وأن
يبين له ح وقه في حال رغبته بت دي مطالبة والوقت الذي يتعين فيه ت ديمها.
مادة ()60

اتخاذ قرار على وجه االستعجال في العقود القائمة
يجوز للطرف المتعاقد اآلخر أن يت د إلى أم ااين اإلعسار بطلب اتخاذ قرار على وجه االستعجال
بشأن االستمرار في الع د غير المنفذ أو فسخه أو حوالته .كما يجوز له في حالة عد الرد على
طلبه ت دي طلب إلى المحكمة بإل از أمين اإلعسار في اتخاذ ق ارره في الع د.
مادة ()61
أداء االلتزامات العقدية قبل التمسك بالعقد القائم أو فسخه
أ -يجوز ألمين اإلعسار أن ي بل أو يشترط أداء الطرف اآلخر في الع د غير المنفذ اللتزاماته
قبل اتخاذ قرار بشأن االستمرار في الع د .وللطرف المتعاقد اآلخر أن ي د مطالبة عن ذلك
األداء قبل التمسك بالع د أو رفضه ،وتعتبر مطالبة إدارية.
ب -إذا استعمل أمين اإلعسار أمواال لطرف متعاقد وكانت في حيازة المدين وف ا لشروط ع د
قائ  ،وجب على أمين اإلعسار أن يوفر وسائل كافية لحمايتها من تناقص قيمتها .وتعتبر
مطالبة الطرف المتعاقد اآلخر الناشئة عن استعمال تلك األموال قبل التمسك بالع د أو رفضه
مطالبة إدارية.
مادة ()62
االستمرار في العـــــــــــقود القائمة
أ -على أميا ا ا اان اإلعسار أن ي د طلب في حال تمسكه بالع ا ا ا ااد غير المنفا ا ا ااذ إلى المحكمة

للحصول على مواف تها ،ويجب أن يرفق في الطلب الع د والمبررات التي يستند إليها في

تمسكه.
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ب -يجوز للطرف المتعاقد اآلخر أن يعتا ا ا اارض على الطلب استنادا إلى عد إثبات قدرة أمين
اإلعسار على تنفيذ الع ا ا ااد ،أو أن التمسك بالع ا ا ا ا ااد يخالف أحكا هذه المادة.

ج -على المحكمة المواف ة المحكمة على طلب التمسك بالع د غير المنف ا ا ا ا ااذ ،بعد إجراء اإلعالن
واعطاء فرصة سماع الرأي ،في األحوال التالية:

 -1إذا كان التمسك بالع ا ا ا ااد يح ق المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار.

 -2في حالة ت دي الطرف المتعاقد اآلخر اعتراضا وف ا ألحكا الف رة ب) من هذه المادة،
وأثبت أمين اإلعسار قدرته على تنف ا ا ا ا اايذ الع د.

 -3إذا تواف ا ا ا ا اارت سائر شروط التمسك بالع ا ا ا ا ااد األخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

د -يشمل التمسك بالع د غير المنفذ جميع مسائل الع د ،على أن يراعي اآلتي:

 -1يجب على أمين اإلعسار الوفاء بااللتزامات الع دية أثناء السير في إجراءات اإلعسار،
بأن ي و أمين اإلعسار فو ار بالوفاء بكافة االلتزامات الع دية ،ما ل يكن عد الوف ا ا ا اااء ناتجا

عن إجراءات اإلعسار أو تعيين أمين اإلعسار.

 -2تتحمل أص ا ا ااول اإلعسار عند التمسك بالع د غير المنفذ مسئولية المدين الناشئة عن

الع ا ا ا ا ااد ،وتكون للمطالبة عن تلك المسئولية ذات األولوية للمطالبة الناشئة أثناء إجراءات

اإلعسار.

ه -على الرغ من أي حك ينص عليه هذا ال انون ،ال يج ا ا ا ااوز ألمين اإلعسار ،رغ اعتا ا ا اراض الطرف
المتعاقد اآلخر ،التمسك بالع د غير المنف ااذ إذا كا ااان:

 -1ع ااد اقتراض أو منح ائتمان إلى الما ا ا اادين.

 -2ع د أبرمه الطرف المتعاقد مع المدين استنادا إلى قدرة المدين المتميزة على الوفاء بالع ا ا ا ا ااد ،ما
ل يكن ذلك في إعادة التنظي  ،على أن ينفذ المدين الع د تحت رقابة أمي ا ا ا ا اان اإلعسار.

و -مع مراعاة أحكا هذه المادة ،يجا ا ا ااوز المواف ة على التمسك بالع د غير المنفذ بموجب خطة
إعادة التنظي .

ي -في حالة إعا ا ا ااادة التنظي  ،يجوز ألمين اإلعسار ،في األحوال الذي يكون مخوال بإدارة أعمال
المدين ،تنفيذ الع ود غير المنفذة الدارجة التي أبرمها الم ا ا اادين في السياق المعتاد لألعمال من
دون حاجة إلى التمسك بها وف ا ألحكا المادة  )62من هذا ال انون.
مادة ()63

فسخ العقود القائمة
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أ -إذا قا ا اارر أمين اإلعسار أن ع ا ا ا اادا غير منف ا ا ا ا ا ااذ ال يح ق المصلحة الفضلى أصول اإلعسار،
وجب عليه أن ي د طلبا إلى المحكمة للحصول على مواف تها لفس ا ا ااخ الع ا ا ا ا ااد ،مرف ا بطلبه

الع د والمبرات التي يستند إليها في الفسخ.

ب -على المحكمة المواف ة على الطلب ،بعا ا ا ااد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،إذا كان
فسخ الع د يح ق المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار.

ج -يج ا ا ااوز الما اواف ة على فسخ الع ا ا ا ا ااد غير المنف ا ا ا ا ااذ بموجب خطة إعادة التنظي .

د -يجوز للطرف المتعاقد اآلخر ت دي مطالبة وف ا ألحكا هذا ال انون عن األضرار التي تكبدها
بسبب الفسخ إذا كان الفس ا ا ااخ يعتبر إخالال بالع ا ا ا ااد .وتكون للمطالبة ذات األولوية التي

للمطالبات الناشئة قبل افتتاح إجراءات اإلعسار.

مادة ()64
حــــــــــوالة العقـــــود القائم
أ -إذا قا ا اارر أمين اإلعسار أن حا ا اوالة ع ا ا ا ااد غير منف ا ا ا ا ا ااذ يح ق المصلحة الفضلى ألصول
اإلعسار ،وجب عليه أن ي د طلبا إلى المحكمة للحصول على مواف تها على حوالة الع ا ا ا ا ااد،
مرف ا في طلبه الع د والمبررات الذي يستند إليها في الحوالة ،وأن ي د في الطلب ما يدلل على
قدرة الشخص المحال عليه على تنفيذ الع د.

ب -يجوز للطرف المتعاقد اآلخر أن يعت ا ا ا ارض على الطلب استنادا إلى عد إثبات قدرة الشخص
المحال عليه على تنفيذ الع ا ا ااد ،أو أن حوالة الع ا ا ا ا ااد تخالف أحكا هذه المادة.

ج -على المحكمة المواف ة على طلب حوالة الع د غير المنف ا ا ا ا ااذ ،بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة
سماع الرأي ،في األحوال التالية:

 -1إذا كانت حوالة الع ا ا ا ااد تح ق المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار.
 -2في حالة ت دي الطرف المتعاقد اآلخر اعتراضا وف ا ألحكا الف رة ب) من هذه المادة،
وأثبت أمين اإلعسار أو المحال عليه قدرته على تنف ا ا ا ا اايذ الع د.

 -3أن ال يترتب على الحوالة غبن فاحش للطرف المتعاقد اآلخر.

 -4إذا تواف ا ا ا ا اارت سائر شروط حوالة الع ا ا ا ا ااد األخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

د -إذا تمت ح ا ا ا ا اوالة الع د غير المنفذ ،فإن الحوالة تشمل جميع مسائل الع د ،ويجب على المحال
عليه الوفاء بااللتزامات الع دية ،ما ل يكن عد الوف ا ا ا اااء استنادا إلى دعوى افتتاح إجراءات

اإلعسار أو تعيين أمين اإلعسار أو إلى اإلعسار أو الصعوبات المالية التي يعانيها المدين.

ه -يتحمل المحال عليه عند حوالة الع د غير المنفذ مسئولية المدين الناشئة عن الع ا ا ا ا ااد ،وتعفى
أصول اإلعسار من كافة االلتزامات المنصوص عليها في الع د.

| P a g e 49

مشروع قانون اإلعسار

و -يجوز ألمين اإلعسار حوالة الع ا ا ا ا ا ااد بموجب أحكا هذه المادة حتى ولو كان الع د ينص على
حظر حوالته.

ز -ال يج ا ا ا ااوز ألمين اإلعسار  ،رغ اعتا ا ا اراض الطرف المتعاقد اآلخر ،ح ا ا ا ا اوالة الع د غير المنفذ إذا
كان:

 -1ع د اقتراض أو منح ائتمان إلى الما ا ا اادين.
 -2ع د أبرمه الطرف المتعاقد مع المدين استنادا إلى قدرة المدين المتميزة على الوفاء بالع ا ا ا ا ااد.

ح -مع مراعاة أحكا هذه المادة ،يجا ا ا ااوز المواف ة على حوالة الع د بموجب خطة إعادة التنظي .
مادة ()65

العقود الالحقة لبدء إجراءات اإلعسار

تعتبر الع ود المبرمة بع ااد افتتاح إجراءات اإلعسار وف ا ألحكا هذا ال انون التزامات ترد على
أصول اإلعسار ،وتعتبر المطالبات الناشئة عنها مطالبات إدارية.

مادة ()66

األموال النقدية الخاصة بأصول اإلعسار

أ -يجب على أمين اإلعسار إيداع أو استثمار األموال الن دية ألصول اإلعسار في حسابات تعود
بأفضل العوائد على تلك األموال دون تعريضها إلى مخاطر غير مع ولة.

ب -ال يجوز ألمين اإلعسار دون مواف ة المحكمة إيداع أموال ن دية في مؤسسة مالية ما ل تكن
مرخصة من مصرف البحرين المركزي ،أو أن يستثمرها في أي أداة استثمار إال إذا كانت
مصنفة على أنها تصنيف استثماري " "Investment Gradeمن قبل جهة تصنيف معترف
بها دوليا أو موافق على ذلك التصنيف بموجب ق اررات صادرة من مصرف البحرين المركزي.

ج -يجوز ألمين اإلعسار في إعادة التنظي استخدا األموال الن دية ألصول اإلعسار في تسيير
أعمال المدين في السياق المعتاد لألعمال ما ل تأمر المحكمة خالف ذلك.
مادة ()67

حقوق المقاصة

أ -يجوز التمسك في إجراءات اإلعسار بحق الم اصة الناشئة قبل رفع الدعوى إذا كان نافذا
بموجب ال انون الواجب التطبيق ،إال أن مباشرة الم اصة يخضع لوقف المطالبات وف ا ألحكا

المادتين  )16و  )50من هذا ال انون ما ل يكن تنفيذ الم اصة على ع ود المشت ات المالية.
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ب -ومع ذلك ،ال يكون حق الم اصة نافذا في الدعوى إذا كان الدائن حصل على مطالبته قبل
المدين ب رض إنشاء حق م اصة.

مادة ()68

التخلي عن المال

أ -يجوز ألمين اإلعسار ،بعد مواف ة المحكمة ،التخلي عن أي من أموال أصول اإلعسار إذا
كانت مره ة أو عديمة ال يمة أو ليست ذي فائدة ألصول اإلعسار أو كانت مث لة بشكل يجعل

االحتفاظ بها يتطلب نف ات تفوق عائدات تسييلها أو يسبب التزاما مره ا أو مسئولية تستتبع
سداد مبالغ لالحتفاظ بها.

ب -ال يكون المال الذي ت التخلي عنه وف ا ألحكا الف رة أ) من هذه المادة ،من أصول اإلعسار
أو خاضعا لوقف المطالبات .وال يكون على أمين اإلعسار أي واجبات أو التزامات بشأن ذلك

المال.

مادة ()69

إنهاء عقود المشتقات المالية

أ -يحق للطرف اآلخر في ع د مشتق مالي مع المدين مباشرة ح ه في إنهاء الع د بما في ذلك
التعجيل في اإلنهاء أو تسييل الع د ،أو معاوضة االلتزامات الع دية التي ل يت الوفاء بها ،أو

مباشرة الح وق بشأن المال المث ل بحق ضمان عن االلتزامات الع دية التي ل يت الوفاء بها،

أو مباشرة ح وق الم اصة ،في أي وقت بعد المواف ة فتح إجراءات اإلعسار بسبب اإلخالل
بالع د بما في ذلك اإلخالل الناشئ عن رفع الدعوى.

وال يجوز تأخير مباشرة هذه الح وق أو وقفها أو ت ييدها أو غير ذلك استنادا ألي نص في
ال انون أو أمر من المحكمة.

ب -ال يجوز ألمين اإلعسار استرداد تصرف قا به المدين أو لمصلحة المدين وف ا لع د مشتق
مالي ،وذلك باستثناء أي تصرف ت ب صد التحايل وف ا ألحكا المادة  )71من هذا ال انون.
على أن يخضع طلب االسترداد ألحكا ال انون الذي تخضع له ع ا ااود المشت ات المالية.
مادة ()70

الحق في طلب إرجاع السلع
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يحق لمن باع سلعا للمدين ل يتسل ثمنها أن يسترد تلك السلع التي كان قد سلمها للمدين خالل
خمس وأربعين يوما من المواف ة على فتح إجراءات اإلعسار .وعند تسل طلب إرجاع السلع مبين

فيه ما يؤيد حق البائع في استرداد السلع يجب على أمين اإلعسار على الفور إتاحة هذه السلع
التي تكون في حيازته للبائع من أجل استردادها أو أن ي و بسداد ثمنها المتب ي لبائع السلع.
الفصل الرابع

بطالن المعامالت والتصرفات
مادة ()71

إبطال المعامالت االحتيالية والضارة

أ -على أمين اإلعسار أن يت د بطلب إبطال أي تصرف للمدين أو أي الت از تحمله المدين بأثر
رجع ااي في األحوال التالية:

 -1إذا كان المدين قد قا بذلك التصرف أو تحمل ذلك االلت از بنية التحايل على دائنيه
الحاليين أو المست بلين أو بنية إلحاق الضرر به في الحصول على مطالباته .

 -2إذا ل يتسل المدين م ابال عادال عن ذلك التصرف أو تحمل الت از ال يح ق مصلحة له.

ويشترط إلبطال التصرف أو االلت از أن يكون المدين في حالة إعسار أو أصبح معس ار

بسبب ذلك.

ب -إذا ت إبطال أي الت از بموجب هذه المادة ،ال يكون للشخص الذي تأثر بذلك إنفاذ ذلك االلت از
على أصول اإلعسار .واذا تطلبت م تضيات العدالة ذلك ،يجوز للمحكمة السماح بم اضاة

أصول اإلعسار استنادا لاللت از الذي ت إبطاله بشرط أن تكون أولوية تلك المطالبة بعد

مطالبات جميع الدائنين اآلخرين.

ج -بصرف النظر عن أي حك خالف ذلك في هذه المادة ،يكون ألي شخص حسن النية أبطلت
معاملته مع المدين وف ا ألحكا هذه المادة الحصول على م ابل ما سدده للمدين عن تلك

المعاملة .ويكون للشخص حسن النية الحق في المعاملة أو الحق في إنفاذ أي الت از وذلك في
حدود ال يمة التي سددت للمدين م ابل المعاملة أو االلت از .

د -يكون الت د بطلب إبطال أي تصرف أو أي الت از ت تحمله من قبل المدين وذلك خالل سنتين
من المواف ة على المواف ة على طلب افتتاح إجراءات اإلعسار ،وتكون المدة أربع سنوات إذا
كان المتصرف إليه من أقارب المدين حتى الدرجة الرابعة أو شريك معه أو كانت له سيطرة

على منشأة المدين أو كان فرعا له أو من األشخاص الداخليين للمدين "."Insider

ه -تسري أحكا هذه المادة على ح وق الضمان وان كانت خاضعة ألحكا قانون آخا ار.
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مادة ()72

إبطال التصرفات التي تعطي أفضلية للدائنين

أ -على أمين اإلعسار أن يت د بطلب إبطال أي مبلغ ت سداده أو أي تصرف للمدين بما في
ذلك إنشاء حق ضمان على أمواله ألي دائن إذا كان ذلك التصرف لصالح دين قائ في ذمة

المدين وكان المدين معس ار.

ب -ال يجوز ألمين اإلعسار إبطال أي تصرف في أي من األحوال اآلتية:
 -1إذا كان التصرف ل اء سداد دين ت تحمله وسداده في السياق المعتاد لألعمال.

 -2إذا كان التصرف ينطوي على منح حق ضمان للدائن كجزء من عملية تمويل ،وكان
اإلعالن واإلنفاذ في شأن المال المث ل بحق ضمان قد ت خالل الوقت المع ول بعد

إب ار المعاملة أو وف ا لسياق المعتاد لألعمال.

 -3إذا كان التصرف متزامنا مع معاملة معاوضة بين المدين والدائن ت من خاللها قيا
المدين بمنح قيمة مع ولة للدائن.

 -4في األحوال التي يكون الدائن قد منح م ابال إضافيا أو قيمة جديدة للمدين بعد إتما
التصرف.

 -5إذا ل يترتب على الصف ة ن صان أصول المدين المتاحة للوفاء بديون الدائنين.

ج -إذا ت وف ا ألحكا هذه المادة إبطال تصرف المدين ،يجوز ألمين اإلعسار استرداد المال الذي
ت التصرف فيه أو قيمته من الدائن المتصرف إليه ،إذا كان التصرف الذي ت إبطاله عبارة

عن إعطاء مال مث ل بحق ضمان عن دين على المدين .وال يجوز للدائن إنفاذ حق الضمان

الوارد على ذلك المال المث ل ،ويكون حق الضمان لمصلحة أصول اإلعسار.

د -يجوز ألي دائن أن ي د اعتراضا إلى المحكمة على إبطال تصرف المدين وذلك خالل ثالثين
يوما من تاريخ اإلبطال أو من علمه باإلبطال.

ه -يكون الت د بطلب إبطال أي تصرف للمدين ت قبل المواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار

بستة أشهر ،وتكون هذه الفترة سنة واحدة إذا كان المتصرف إليه من أقارب المدين حتى الدرجة

الرابعة أو شريك معه أو كانت له سيطرة على منشأة المدين أو كان فرعا لها أو من األشخاص
الداخليين للمدين "."Insider

مادة ()73

استرداد الحق أو المال المتصرف فيه
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إذا ت إبطال التصرف أو االلت از بموجب أحكا المادتين  )71أو  )72من هذا ال انون ،يجوز

ألمين اإلعسار استرداد الحق أو المال الذي ت التصرف فيه أو قيمته من الشخص المتصرف
إليه.
مادة ()74

عدم خضوع عقود المشتقات المالية إلجراءات اإلبطال

ال تسري أحكا المادتين  )71و  )72من هذا ال انون على ع ود المشت ات المالية .ويجوز ت دي

طلب اإلبطال وف ا ألحكا ال انون الذي تخضع له تلك الع ا ااود.
مادة ()75

صالحيات أخرى ألمين اإلعسار

أ -ألمين اإلعسار أن يت د بطلب إبطال أي رهون أو ح وق ضمان أو ح وق أخرى ترد على

أي مال من أصول اإلعسار وذلك بذات ال در الذي يجوز فيه إبطال الرهون أو تلك الح وق
األخرى أو تجنبها من قبل دائن المدين الذي يكون قد حصل على رهن على جميع أصول

المدين ابتداء من وقت المواف ة على طلب فتح إجراءات اإلعسار.

ولألغراض المشار إليها في هذه الف رة يكون ألمين اإلعسار تل ائيا امتياز على جميع أصول

المدين ابتداء من ذلك التاريخ.

ب -إذا أبطل وف ا ألحكا هذه المادة رهن أو أي حق آخر يرد على مال من أصول اإلعسار،
يكون للدائن إنفاذ الرهن أو الحق اآلخر ،ويكون ذلك الرهن أو الح وق األخرى محتفظا به من

قبل أمين اإلعسار لمصلحة أصول اإلعسار.

مادة ()76

تقديم طلب إبطال المعامالت

أ -يت ت دي الطلب من قبل أمين اإلعسار وف ا ألحكا المواد  )71و  )72و  )75من هذا
ال انون ،بموجب دعوى منفصلة إلى المحكمة أو الجهة ال ضائية المختصة.

ب -يكون ت دي الطلب قبل أبعد األجلين التاليين:

 -1سنتين بعد المواف ة على طلب فتح إجراءات اإلعسار.
 -2تاريخ غلق دعوى اإلعسار.

ج -إذا رفض أمين اإلعسار ت دي الطلب وف ا ألحكا المواد  )71و  )72و  )73من هذا ال انون،

للمحكمة ،بناء على طلب ي د من أي طرف له مصلحة ،أن توجه أمين اإلعسار ت دي الطلب
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أو أن تصرح للجنة الدائنين أو واحد أو أكثر من الدائنين لت دي الطلب نيابة عن أمين اإلعسار

إذا ارتأت المحكمة إن ت دي الطلب يح ق المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار.
الفصل الخامس
الحصول على االئتمان
مادة ()77
التمويل غير المضمون في السياق المعتاد لألعمال

أ -يج ا ا ا ا ااوز ألمين اإلعسار الحصول على ائتمان غير مضمون في السياق المعتاد لألعمال من
دون اشتراط الحصول على مواف ا ا ا ا ااة المحكمة وذلك إذا كان ضروريا لتمويل إدارة أص ا ا ا ااول

اإلعسار ،كشراء سلع وخدمات في السياق المعتاد لألعمال عن طريق االئتمان.

ب -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب من أي طرف له مصلحة في الدعا ا ا ا ااوى وبعد إجراء اإلعالن
واعطاء فرصة سماع الرأي ،أن تنهي أو ت ا ا ا ا اايد حق أمين اإلعسار في الحصول على ائتمان
غير مضمون إذا كان ذلك ضروريا لحماية الدائنين.

ج -تعتبر مطالبة إدارية المبالغ المستح ة عن االئتمان غير المضمون الذي ت الحصول عليه وف ا
ألحكا هذه المادة ،ويجوز سدادها دون الحصول على مواف ة المحكمة ،وتكون لها األولوية

في السداد وف ا ألحكا المادة  )91من هذا ال انون.

د -ال يعتبر الحصول على تمويل مضمون ق ا ا ا ا ا ااروض أو سندات ائتمان ،أو أي تمويل من قبيل
ذلك ،خالل سير إجراءات اإلعسار من األعمال التي تت في السياق المعتاد لألعمال .ويشترط
لنفاذ أي من ذلك الحصول على مواف ة المحكمة وف ا ألحكا المادة  )78من هذ ال انون.
مادة ()78

التمويل في غير السياق المعتاد لألعمال
أ -يجوز ألما ا ا ا ا ااين اإلعسار ،بعد الحصول على مواف ة المحكمة ،الحصول على قروض أو
خطابات ضمان أو على معاملة تمويلية مماثلة إذا كان غير متاح الحصول على ائتمان غير

مضمون في السياق المعتاد لألعمال بال در الكاف لتمويل استمرار تش يل منشأة المدين أو
ب رض المحافظة على قيمة أص ا ا ا ااول اإلعسار وحمايتها.

ب -على أمين اإلعسار أن ي د طلبا للمحكمة للحصول على مواف تها ،حول أي قرض أو خطاب
ضمان أو أي معاملة تمويلية مماثلة ،يبين في الطلب شروط التمويل وأي ضمانات أو أولويات
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سوف تمنح للدائن وأن يحدد المسوغات واالعتبارات الضرورية للحصول على ذلك التمويل وما

إذا كان يح ق المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار.

ج -على المحكمة المواف ة على طلب الحصول على التمويل بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة
سماع الرأي إذا تح ق كل مما يلي:

 -1إذا كان التمويل عادال وشروطه مع ولة ومناسبة وف ا لظروف الحال.
 -2إذا استوفى التمويل المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.

 -3إذا كان التمويل ضروريا لتمويل استمرار تش يل منشأة المدين أو ب رض المحافظة على
قيمة أص ا ا ا ااول اإلعسار وحمايتها.

د -ما ل ينص اتفاق التمويل على خالف ذلك ،تسري أحكا األولوية في السداد المنصوص عليها
في الف رة ج) من المادة  )77من هذا ال انون.

مادة ()79

الحصول على تمويل مضمون

أ -مع مراعاة أحكا المادة  )78من هذا ال انون ،للمحكمة أن تأذن إذا كان ضروريا الحصول
على التمويل باآلتي:

 -1الضمانات التي يمكن منحها على أموال من أصول اإلعسار غير مث لة بضمان لضمان
التمويل.

 -2في حال التخلف عن سداد دين التمويل ،للدائن المضمون ممارسة ح وقه بما في ذلك
اتخاذ اإلجراءات ال ضائية للحصول على دينه من دون الخضوع إلى الوقف.

ب -يجوز للمحكمة أن تأذن بإنشاء حق ضمان على أموال مث لة بضمان للحصول على تمويل،
وتكون مرتبة حق الضمان من وقت قيدها ما ل يوافق الدائن المضمون على النزول عن مرتبة

ضمانه ال ائ لصالح الدائن الجديد.

ج -يجوز للمحكمة ،عندما ال يوافق الدائن المضمون على النزول عن مرتبة ضمانه ال ائ  ،أن
تأذن بإنشاء حق ضمان يكون لها األولوية على ح وق الضمان ال ائمة وذلك بمراعاة الشروط

التالية:

 -1إتاحة فرصة سماع الرأي للدائن المضمون ال ائ .

 -2إثبات المدين أو أمين اإلعسار عد ال درة على الحصول على تمويل بأي طري ة
أخرى.

 -3توفير حماية لمطالبة الدائن المضمون ال ائ .
مادة ()80
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االعتراف باألولوية في التمويل الالحق

ال يمس قرار تحول طلب إعادة التنظي إلى التصفية وف ا ألحكا المادة  )124من هذا ال انون،

باألولوية التي حصل عليها الدائن في التمويل الالحق لبدء إجراءات اإلعسار.
الفصل السادس

المطالبات المضمونة
مادة ()81

تحديد مقدار المطالبات المضمونة

أ -يراعى في تحديد م دار مطالبة الدائن المضمونة بحق ضمان وارد على أي مال من أصول
اإلعسار اآلتي:

 -1تكون المطالبة مضمونة في حدود قيمة المال الضامن للمطالبة وذلك بمراعاة أولوية
أي ح وق ضمان أخرى واردة على ذلك المال الضامن.

 -2يترتب لصالح المطالبة الفوائد والرسو والمصاريف األخرى التي نشأت بع ااد الدعوى،
التي تستح ها وف ا لل انون الواجب التطبيق ولكن بال در الذي يكون فيه قيمة المال
الضامن للمطالبة يجاوز م دار المطالبة وذلك بمراعاة ح وق الضمان األخرى الواردة
على ذلك المال.

 -3تكون المطالبة غير مضمونة فيما يجاوز قيمة المال.

ب -تحدد قيمة المطالبة المضمونة عند بدأ الدعوى ما ل ت رر المحكمة أن تاريخ الحق يكون
أنسب لت دير قيمتها.

مادة ()82

حق حماية المطالبة المضمونة

أ -يكون للدائن المضمون الحق في الحماية من أي ن صان في مبلغ المال المث ل بحق ضمان
أو أي خسارة قد تلحق مطالبته.

ب -يجوز أن تتخا ااذ الحماية الم ررة للمطالبة المضمونة واحد أو أكثر من تدابير الحماية وبما
يناسب الظروف الخاصة بالدعوى ،ومن بين طرق الحماية ما يلي:

 -1سداد دفعات على حساب المطالبة المضمونة بالم ادير والتباعد والتكرار بما يكفل حماية
المطالبة المضمونة.

 -2منح الدائن المضمون امتيازات إضافية أو بديلة تكفل المحافظة على قيمة المال المث ل
بحق ضمان.
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 -3الحصول على كفالة لحماية مطالبة الدائن المضمون من ن صان قيمة مطالبته المضمونة.
 -4تأمين المحافظة على المال المث ل بحق ضمان.

 -5إذا كانت قيمة المال المث ل بحق ضمان يجاوز مبلغ المطالبة المضمونة بم دار واف،
يجوز أن يشكل المبالغ الزائد للمال المث ل بحق ضمان حماية كافية لتلك المطالبة.

ج -إذا قرر أمين اإلعسار وجوب إدارة المال المث ل بحق ضمان كجزء من أموال اإلعسار ،وجب
عليه توفير حماية لحق الدائن المضمون الوارد على ذلك المال وأن ي د طلبا للمحكمة للحصول
على مواف تها على الحماية الم ترحة .ويجب على المحكمة نظر الطلب المشار إليه وأي اقتراح

أو اعتراض عليه دون أي تأخير.

د -ما ل ت رر المحكمة خالف ذلك ،يجوز ألمين اإلعسار استخدا المال المث ل بحق ضمان إلى
حين البت في الطلب المشار إليه في الف رة ج) من هذه المادة ،شريطة اتخاذ أمين اإلعسار
التدابير الالزمة لحماية حق الدائن المضمون ومع ذلك ال يجوز استخدا المال المث ل الذي

يكون عبارة عن ن ود أو ما ي و م امها ااا دون إذن الدائن المضمون أو المواف ة المسب ة من

قبل المحكمة.

ه -يت المواف ة على الطلب المشار إليه في الف رة ج) من هذه المادة من قبل المحكمة بعد إجراء
اإلعالن وسماع الرأي إذا كانت:

 -1التدابير الم ترحة من أمين اإلعسار كافية لحماية الدائن المضمون من نف ات قيمة
الضمانة أو أي خسارة قد تلحق بمطالبة الدائن المضمونة.

 -2منح الحماية للدائن المضمونة أصلح ألصول اإلعسار.
مادة ()83

طلب الدائن المضمون الحصول على حماية

أ -يجوز للدائن المضمون في أي وقت أن يت د بطلب الحصول على حماية لمطالبته المضمونة
وف ا ألحكا المادة  )82من هذا ال انون ،ويجب نظر الطلب والبت فيه من قبل المحكمة دون
تأخير بمراعاة حماية مصالح الدائن.

ب -على أمين اإلعسار عنا ااد نظر المحكمة للطلب أن يثبت لها بأن المطالبة المضمونة سوف
تحصل على الحماية الم ررة بموجب أحكا هذه المادة.
مادة ()84

إنهاء وقف الدعاوى واإلجراءات عن المال المثقل بحق ضمان

يجوز ألمين اإلعسار إنهاء وقف الدعاوى واإلجا اراءات ال ضائية واجراءات التنفيذ ال ضائي الم ررة

وف ا ألحكا المادة  )50من هذا ال انون وذلك لتمكين الدائن المضمون من تحصيل ح وقه من
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المال المث ل بحق ضمانه ،إذا رأى عد الحاجة إلدارة المال المث ل بحق ضمان أو إذا كان غير
قادر على منح الحماية للمطالبة المضمونة على ذلك المال وف ا ألحكا المادة  )82من هذا

ال انون.

ويجب على أمين اإلعسار أن يت د إلى المحكمة بطلب وف ا ألحكا المادة  )68من هذا ال انون

للتخلي عن أي مال يرى عد الحاجة إلدارته.
الفصل السابع

المطالبات واألولويات
مادة ()85

المطالبات التي يجوز تقديمها

مع م ارعاة أحكا المادة  )86من هذا ال انون ،يجوز للا اادائنين ت دي مطالباته الناشئة قبل بدء
افتتاح إجراءات اإلعسار ،سواء حل أجلها أو ل يح اال أو كانت نافذة أو معل ة على شرط أو كانت
محددة الم دار أو ل تكن أو غير ذلك من األوصاف المعدلة آلثار الديون.
مادة ()86

تقديم المطالبات

أ -يجب على أمين اإلعسار إعالن جميع الدائنين وف ا ألحكا المادة  )26من هذا ال انون
بمتطلبات ت دي المطالبات بما في ذلك الدائنين المضمونين ،ويجب أن يتضمن اإلعالن

اآلتي:

 -1الموعد النهائي لت دي المطالبات على أال يجاوز ثالثة أشهر للدائنين الذين له محل
إقامة في المملكة.

 -2مبلغ المطالبة واألساس الذي تستند إليه وأي معلومات يجب أن تتضمنها المطالبة.
 -3المكان الذي يجب أن ت د فيه المطالبة.

 -4تبعات عد ت دي المطالبة وف ا ألحكا البنود  )1و  )2و  )3من هذه الف رة.
ب -يجوز أن ت د المطالبات بالبا اريد أو بالوسائل اإللكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
بعد التنسيق مع المجلس األعلى لل ضاء.

ج -يجوز ألمين اإلعسار تأخير أو تعليق متطلبات ت دي المطالبات إذا ارتأى أنه لن يكون مجديا
ت دي المطالبات بسبب عد وجود أي أصول.
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د -في األحوال التي تستدعي ذلك ،يجب على أمين اإلعسار إعالن مالك الحصص بمتطلبات
ت دي مطالباته في شأن حصصه وأسهمه .

ه -يجب الستح اق تسل مدفوعات أو توزيعات أن ي د الدائن أو المالك مطالبة أو بيان بشأن
ح ه.

و -تعد أي مطالبة قدمت م بولة كمطالبة بالمبلغ التي قدمت به ما ل يت ت اادي اعتراض بذلك
في الوقت المحدد من المحكمة.

ز -ال يحق للدائن الذي ل ي د مطالبة في الوقت المحدد الحصول على أي مبالغ أو توزيعات
ومع ذلك إذا تخلف الدائن عن ت دي مطالبته في الوقت المحدد لعد إعالنه إعالنا صحيحا
تعد مطالبة الدائن كما لو كانت قد قدمت في الوقت المحدد وذلك بال در الذي يكون ذلك

ممكنا في تلك الظروف.

ح -يجوز ألمين اإلعسار أو أي شخص ذي شأن ت دي مطالبه نيابة عن أي دائن يتخلف عن
ت دي مطالبته.

مادة ()87

مبلغ وصحة المطالبات

أ -يت ت رير صحة المطالبة وف ا لل انون الواجب التطبيق الذي يسري بشأن المطالبة أو الحصة.
ويجب عند تحديد ال انون الواجب التطبيق ،األخذ بال انون الذي ت اختياره بموجب االتفاق

بأقصى قدر ممكن.

ب -يجوز ألمين اإلعسار أن يتمسك بما كان يمكن للمدين أن يتمسك بها من دفوع تتعلق بمبلغ
وصحة المطالبة.

ج -يجوز ألمين اإلعسار االحتجاج بالمطالبات المت ابلة أو بالم اصة بذات ال در الذي كان متاحا
للمدين االحتجاج به في مواجهة دائنيه.

د -ال يترتب على قبول دعوى افتتاح إجراءات اإلعسار أن يكون الت از المدين حال وواجب السداد.
ه -يحتسب مبلغ المطالبة على أساس يو المواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار.
و -ت در المطالبة بمبلغ محدد ،ويشمل ذلك ما يلي:
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 -1المطالبات المتعل ة باتخاذ تدابير ،من قبيل التنفيذ العيني وغير ذلك من األوامر ،ت در

بمبلغ محدد وف ا للضرر الذي سوف يترتب على الدائن ،وذلك ما ل ي رر أمين اإلعسار
تحمل االلتزامات بشأن المطالبة باتخاذ التدابير وف ا لل انون.

 -2إذا كانت المطالبة معل ة أو غير محددة الم دار وجب تحديدها بمبلغ معين وف ا لل انون
الواجب التطبيق .واذا كان ت دير المبلغ أو حسب الظروف ذات الصلة سوف يؤدي إلى
تأخير غير مع ول إلجراءات اإلعسار ،يجوز بناء على طلب من أمين اإلعسار أو أي

دائن يتأثر بذلك ،وبعد إجراء اإلعالن وسماع الرأي ،أن تحدد لها المحكمة مبل ا ت ديريا.
ويت العمل بذلك المبلغ الت ديري للمطالبة لألغراض التي تراها المحكمة مناسبة.

ز -ت د المطالبة التي تكون بعملة أجنبية بالعملة البحرينية ،وي ّو سعر العملة األجنبة من تاريخ
بدء إجراءات اإلعسار.
ح -ال يجوز المطالبة بالفوائد التي تترتب بعد المواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار ما ل يكون
ذلك بشأن المطالبات المضمونة وف ا ألحكا البند  )2من الف رة أ) من المادة  )81من هذا

ال انون.

مادة ()88

النظر في المطالبات ورفضها

أ -يجب على أمين اإلعسار التثبت من صحة وم ا ا ا ا اادار المطالبات التي يت ت ديمها ،وله أن
يتخذ في الحاالت التي لها ما يبررها ما يلي:

 -1رفض المطالبة كليا أو جازئيا.

 -2ت ييد ح وق الدائن في التصويت.
 -3إنزال مرتبة الدائن.

ب -يجب على أمين اإلعسار في عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالحاالت المنصوص عليها في البنود
 )1و  )2و  )3من الف رة أ) من هذه المادة إعالن الدائن بأسباب ال رار.

ج -يعمل أمين اإلعسار على تسوية الخالفات حول مبالغ المطالبات وصحتها مع الدائنين
المعنيين .ويجوز له أن ي ترح على المحكمة المواف ة على وضع أنظمة لنظر االعتراضات

على المطالبات تكفل اإلدارة السريعة والفاعلة للدعوى وكفالة حق سماع الرأي .ويجوز أن

تسمح هذه األنظمة بنظر المنازعات المتعل ة بالمطالبات من خالل التحكي إذا كان ذي تكلفة
مجدية ويكفل السرعة والفاعلية.

د -ما ل يت تسوية الخالف باتفاق أو من خالل التحكي  ،يجب على أمين اإلعسار االعتراض
على المواف ة على أية مطالبة غير صحيحة ويجب أن يبين في االعتراض أسباب ذلك.
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ه -يجوز للدائن االعتراض على قرار أمين اإلعسار المتعلق بالحاالت المنصوص عليها في
البنود  )1و  )2و  )3من الف رة أ) من هذه المادة خالل عشرة أيا من تاريخ إعالنه .ويجب
على المحكمة ،وبعا ا ا ااد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،البت في االعتراض.

و -إذا امتنع أمين اإلعسار عن ت دي اعتراض على مطالبة أو على حصة مالك ،يجوز ألي
دائن أو طرف له مصلحة في الدعوى أن ي و بت دي اعتراض إلى المحكمة على المطالبة أو

حصة مالك.

ز -بعد مواف ة المحكمة ،يجوز ألمين اإلعسار أن يؤخر أو ينهي النظر أو التح يق في االعتراض
على المطالبات إذا كان ذلك ال يح ق مصلحة ترتجي.
مادة ()89

القبول المؤقت للمطالبات المعترض عليها
يجوز ألمين اإلعسار أن ي بل على نحو مؤقت المطالبات المعترض عليها وذلك لحين فصل
المحكمة في االعتراض.
مادة ()90
آثار قبول المطالبات
يترتب على قبول المطالبة ،بما في ذلك ال بول المؤقت للمطالبة اآلثار التالية:
 -1حق الدائن في المشاركة في إجراءات المشاركة في إجا ا ا اراءات اإلعسار.
 -2تحديد مرتبة األولوية التي تستح ها مطالبة الدائن.
 -3حق الدائن في المشاركة في عملية التوزيع ،وذلك باستثناء ال بول المؤقت للمطالبة.
مادة ()91
المطالبات اإلدارية
أ -تعتبر مطالبات إدارية تكاليف إجراءات اإلعسار ونف اتها ،ومطالبات أمين اإلعسار الناشئة
عن إدارة أص ا ا ا ااول اإلعسار والتي تشمل المطالبات الناشئة عن عمليات إدارة أعمال المدين

في إعادة التنظ ا ا ا ا ااي واجراءات التصفية ،كما تشمل المطالبات اإلدارية اآلتي:

 -1المكافآت التي ت ا ااررها المحكمة إلى أمي ا ا ا اان اإلعسار أو الوكا ا ا ا ا ا ااالء أو الفنيين الذين
ي دمون خدمات خالل سير إج ا ا ا ا ا اراءات اإلعسار.

للعما ااال الذين أب اه أمين اإلعسار أو عينه للعمل
 -2األج ا ااور والمزايا المالية المستح ة ّ
معه أو لت دي خدمات معينة خالل سيا ا ا ا اار إجراءات اإلعسار.
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 -3المبالغ المستح ة م ابل شا ا ا ا اراء سلع أو خ ا ا ا ا اادمات أو إجراء معامالت مع أمين اإلعسار
أو المدين إذا كان مسئوال عن تسيير أعماله خا ا ا ااالل سير إجراءات اإلعسار.

 -4المبالغ المستح ة ألي شخا ا ااص ناشئة عن إدارة أصا ا ا ا ااول اإلعسار أو عن تسيير أعمال
المدين خالل سير إجا ا ا ا ا اراءات اإلعسار.

 -5المبالغ المستح ة لطرف متعاقد آخر في ع د ت حوالته وف ا ألحكا هذا ال انون.

 -6الرسو والضرائب والمبالغ األخرى المستح ة للدولة الناشئة خالل سير إجراءات اإلعسار.

ب -تكون للمطالبات اإلدارية األولوية في السداد وف ا ألحكا هذه المادة.

ج -يجا ا ااوز سداد المطالبات اإلدارية التي تكبدها أمين اإلعسار في السياق المعتاد لألعمال دون

للعمال والمبالغ المستح ة
حاجة إلى مواف ة المحكمة ،ومن بين ذلك سداد األجور المستح ة ّ
عن شراء سلع أو خدمات.

د -إذا كان تحمل المطالبة اإلدارية أو سدادها يخضع لمواف ة المحكمة ،وجب على أمين اإلعسار
الحصول على مواف ة المحكمة قبل السداد ،ومن بين ذلك المصاريف المستح ة ألمين اإلعسار
أو الخبراء اآلخرين.

ه -يجوز ت دي طلب إلى المحكمة حول سداد المطالبة اإلدارية إذا ل تسدد وقت استح اقها أو
نشأ نزاع حولها ،وللمحكمة أن ت رر في الطلب بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي.

مادة ()92

أولوية المطالبات

أ -ما ل تنص أحكا هذا ال انون على خالف ذلك ،يكون الحق في األولوية في سداد المطالبات
من أصول اإلعسار ،بعد السداد وف ا ألحكا هذا ال انون ح وق المطالبات المضمونة من
األموال المث لة بضمان ،كالتالي:

 -1يكون المستوى األول في األولوية للمطالبات اإلدارية ،المنصوص عليها في الف رة ج)
من المادة  )77والف رة د) من المادة  )78من هذا ال انون ،التي تت د على أولوية
حق السداد على المطالبات اإلدارية األخرى.

 -2يكون المستوى الثاني في األولوية للمطالبات اإلدارية وف ا ألحكا المادة  )91من
هذا ال انون.

 -3يكون المستوى الثالث في األولوية بالتناسب للمطالبات التالية التي نشأت قبل رفع
الدعوى:
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أوال :مطالبات عمال المدين عن أجوره ومزاياه المالية المستح ة بما ال يجاوز ثالثة
آالف دينار عن كل عامل.

ثانيا :مطالبات العمالء عن الدفعة الم دمة إلى المدين في سبيل شراء السلع والخدمات
بما ال يجاوز ألف دينار عن كل عميل.

ثالثا :مطالبات الجهات الحكومية بالمملكة عن الضرائب والرسو بما ال يجاوز عن

عشرة آالف دينار.

 -4يكون المستوى الرابع في األولوية للمطالبات غير المضمونة التي نشأت قبل المواف ة
على فتح إجراءات اإلعسار.

 -5يكون المستوى الخامس في األولوية للمطالبات غير المضمونة التي نشأت قبل رفع
الدعوى والتي ل ت د للمحكمة في الوقت المحدد وانما قدمت في الوقت المناسب
لت رير حق التوزيع في الدعوى.

 -6يكون المستوى السابع في األولوية لل رامات والفوائد الالح ة لبدء إجراءات اإلعسار.
 -7يكون المستوى الثامن في األولوية لمطالبات مالك الحصص عن المطالبات الناشئة
عن قروض م دمة إلى المنشأة قبل افتتاح إجراءات اإلعسار.

 -8يكون المستوى التاسع في األولوية لمطالبات الجهات الحكومية األجنبية عن الضرائب
والرسو .

 -9يكون المستوى العاشر في األولوية لمطالبات مالك الحصص عن ملكيته للحصص
أو الفوائد المترتبة عليها.

ب -تعاد أصول اإلعسار الفائضة بعد سداد كل المطالبات بالكامل إلى الما اادين.
ج -ال تخل أحكا األولوية المنصوص عليها في هذه المادة بأي حك خاص م رر بشأن السداد
والتوزيع منصوص عليه في الباب الثالث والباب الرابع من هذا ال انون.
مادة ()93

التنازل عن مرتبة المطالبة في األولوية

يجوز ألي دائن أن يتنازل بإرادته المنفردة أو باالتفاق عن مرتبة أولوية سداد مطالبته وذلك لصالح
دائن آخر.

مادة ()94

المطالبات ذات المرتبة المتساوية في األولوية

ما ل ينص ال انون على خالف ذلك:

 -1يكون للمطالبات التي لها ذات مرتبة األولوية ذات الح وق والمعاملة.
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 -2يجب على أمين اإلعسار عند سداد التوزيعات عن مطالبات أو ح وق لها ذات المرتبة في
األولوية أن ي و بإجراء التوزيعات على أساس تناسبي يكون لكل مطالبة أو حق له ذات المرتبة

في األولوية معاملة متساوية في التوزيع.

الباب الثالث
إعادة التنظيم
الفصل األول
واجبات ومهام أمين إعادة التنظيم والمدين
مادة ()95
واجبات ومهام أمين إعادة التنظيم
أ -ألغراض هذا الباب يسمى أمين اإلعسار أمين إعادة التنظي والذي يتولى مها اإلش ا ا ا ا اراف
على إدارة إعادة التنظ ا ا ا ا ااي واعا ااداد خطة إعادة التنظي واجراءات الحصول على المواف ا ا ا ا ا اات،

كما يجب عليه ،بوجه خاص ،ال يا باآلتي:

 -1االجتم ا ا اااع مع المدين واألجهزة اإلدارية ألعمال المدين فور إجراءات إعادة التن ا ا ا ا ااظي
إلعطاء التعليمات والتوجيهات المتعل ة بواجباته ومهامه بمراعاة أحكا ال ان ا ا ا ا ااون.

 -2اتخ ا ا ا ا ا اااذ الخ ا ا ا ااطوات المناسبة لحماية أصا ا ا ااول اإلعسار أو توجيه الم ا ا ا اادين لل يا بذلك.

 -3أداء الواجبات المتعل ة ببرنام ا ا ااج تطا ا ااوير أعمال المدين التجا ا ا ا ا ا ااارية المنص ا ا ا ا ا ااوص عليها
في المادة  )98من هذا ال انون ،والواجبات المتعل ة بالتح ق األولي من احتمال المواف ة
على الخطة المنصوص عليها في الف رة ج) من المادة  )111من هذا ال انون.

 -4المحافظة على السجالت واعداد وت ا ا ا اادي الت ارير المطلوبة وف ا ألحكا هذا ال انون أو
ال اررات الصادرة تنفيذا له.

 -5اإلش ا ا ا ا اراف على تسيير أعمال الما ا ا ا اادين.
 -6العمل على الحص ا ا ااول على التمويل الالز لتسيير أعمال المدين وف ا ألحكا هذا ال انون.
 -7العمل على استكمال المتطلبات المنصوص عليها في هذا ال انون في حالة بيع أو تأجير
أموال من أصول اإلعسار في غير السياق المعتاد لألعمال.

 -8ال يا بالواجبات والمها المتعل ة بالتمسك بالع ود غير المنفذة أو فسخها أو حوالتها وف ا
ألحكا هذا ال انون.
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 -9تولى مسئولية التعامل مع الدعا ا ا ا ا اااوى ال ضائية المرفوعة ض ا ا ا ااده أو ض ا ا ا ا ااد المدين.

-10اإلب اء على ما يراه من الفنيين العاملين لدى المدين لجعل تسيير إجراءات إعادة التنظي
فعالة وسريعة ،وسداد أجوره والنف ات المع ولة له وذلك بعد الحص ا ااول على مواف ة

المحكمة ووف ا ألحكا هذا ال انون.

 -11تمثيل أص ا ا ا ااول اإلعسار في كافة اإلجراءات ال ضائية واإلدارية.

 -12مراجعا ا ا ا ا ااة المطالبات واالعتراض عليها بحسب ما ت تضيه الظروف.

 -13ال يا بالمها المتصلة بإعداد خطة إعادة التنظي والحصول على المواف ة في شأنها.
 -14ال يا بالواجبات والمها األخرى المنصوص عليها في أحكا هذا ال انون.

ب -على أمين إعادة التنظي  ،بناء على طلب م د له ،التشاور مع لجان الدائنين في أداء واجباته
ومهامه المنصوص عليها في هذا ال انون.

مادة ()96

واجبات ومهام المـــــــدين
يجب على الما ا ا اادين ما يلي:

 -1تسيير أعماله على النحو المنصوص عليه في المادة  )97من هذا ال انون.

 -2ال يا بالتزاماته بشأن ت دي ت ارير الخاصة عن أوضاعه المالية وأمواله ،والع ود غير
المنفذة التي يكون المدين طرفا فيها ،وغير ذلك من البيانات المتعل ة بأعماله.

 -3ت دي مشروع لخطة إعادة التنظي إلى أمين اإلعسار لتمكينه من إعداد م ترح خطة إعادة
التنظي المشار إليه في المادة  )105من هذا ال انون.

 -4مشاركة أمين إعادة التنظي في إعا ا ا ااداد خطة إعادة التنظي والتفاوض في شأنها.

 -5التشاور مع لجان الدائنين ،بناء على طلب م د له ،في شأن ال يا بأي من واجباته
ومهامه المنصوص عليها في هذا ال انون.

 -6التعاون مع أمين إعادة التنظي على نح ا ا ااو كاف وبمنتهى حسن النية لل يا بواجباته
ومهامه المنصوص عليها في هذا ال انون.

 -7س ا ا ااائر الواجبات والمها األخرى المنصوص عليها في أحكا هذا ال انون.
مادة ()97

تســـــــــــيير أعمال المدين التجارية
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أ -يستمر الما ا ا ا اادين في إدارة أعماله وتسيير منشأته واستخا اادا أمواله واجراء التصرفات في السياق

المعتاد ألعمال بعد افتتاح إجراءات اإلعسار ،ما ل ت رر المحكمة خا ا ااالف ذلك بعد إجا ا ا ا ا ا اراء

اإلعالن واعطاء فرصة سماع ال ا ا ارأي .ويعتبر من السياق المعتاد لألعمال ال يا باآلتي:
 -1ش ا ا ا ا ا اراء البضائع أو السلع أو الخا ا ا اادمات وسا ا ااداد ثمنها.
 -2إب ار العا ا ا ا ا ا ا ود مع العمالء وتنفيذها.

للعما ا ا ا ااال.
 -3دفع األج ا ا ا ااور والمزايا المستح ة ّ

 -4دفع أج ااور الرؤساء التنفيذيين والمديرين عن خ ا ا ا اادماته باستثناء المكافآت السنوية والمزايا
االستثنائية ،ما ل يعت ا ا ا ا اارض أمين إعادة التنظي على ذلك.

ب -تتطلب إدارة الم ا ا اادين ألعماله وتسيير منشأته في غياار السياق المعا ا ا ا ااتاد لألعمال مواف ة مسب ة
من المحكمة ،بعد إجا ا ا ا ا اراء اإلعا ا ا ا ااالن واعطاء فرصة سماع الرأي .وتشما اال إدارة األعمال في
غير السياق المعتاد دون حص اار ّأي ا ااا مما يلي:
 -1األعمال التي ال تباشا ا ا ا اارها عادة المنشآت المماثلة ألعمال الم ا ا اادين.

 -2إذا ك ااان م ا ا اادار االلت از المالي أكبر من االلتزامات التي يع دها الم ا ا ا ا اادين عادة قبل افتتاح
إج ا ا ا اراءات اإلعسار.

ج -يتولا ا ا ااى أمين إعادة التنظي اإلش ا ا ا ا اراف على إدارة أعمال المدين ،كما على الم ا ا ا ا ا اادين أن يتشاور
مع أمين إعادة التنظي حول كافة األعمال التي تخرج عن السياق المعتاد لألعمال.

د -على المحكمة عند المواف ة على طلب إدارة المدين وتسيير منشأته في غير السياق المعتاد أن
تولي االعتبار إلى ت دير المدين ألموره التجارية.

ه -علا ا ااى أمين إعادة التنظي إعداد بصفة دورية ت ارير عن إدارة أعما ا ااال المدين وتسييرها وترفع
إلى المحكمة ،ويجب أن تشمل تلك الت ارير على قائمة بالمبالغ المستلمة والمصروفات واألرباح
والخ ا ا ا ااسائر وأي معلومات أو بيانات يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزير

المعني بشئون التجارة .ويجوز للمحكمة أن تطلب معلومات وبيانات إضافية عن إدارة أعمال
المدين وتسييرها .وعلى الم ا ا اادين معاونة أمين إعادة التنظي  ،عند اللزو  ،في إعداد تلك الت ارير

وضمان ت ديمها إلى المحكمة في الوقت المحا اادد.

ز -ال تخا ا ا ا ا ا اال إدارة أعمال الما ا ا اادين وتسييرها وف ا إلجراءات إعادة التنظي بأحكا ال وانين النافذة
بما في ذلك ال وانين المتعل ة بالبيئة أو العمل أو حماية وتشجيع المنافسة أو غير ذلك من

ال وانين.

مادة ()98
التحسينات التشغيلية على أعمــــــــــال المدين
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أ -عل ا ا ااى أمين إعادة التنظي بالتعاون مع الم ا اادين إجا ا ا ا اراء ت يي دوري عن األداء التش يلي والمالي
ألعمال الما ا اادين ،وال يا بمشاركة المدين بإعا ا ا ااداد برنامج قابل للتح ا ا ا ا اايق لتحسين أداء أعما ا ا ا ااال

المدين خالل فترة إعادة التنظ ا ا ا ااي .

ب -على الما ا ا ا ا اادين تنفيذ برنامج تحسين أداء أعماله فور االنتهاء من إعداده وذلك تحت إشا ا ا ا ا اراف
أمين إعادة التنظي .

وال يشترط لتنفيذ برنامج تحسين أداء أعمال المدين الحصول على مواف ة المحكمة إال إذا كان

البرنامج يتضمن بيع أمواال من أصول اإلعسار وف ا ألحكا المواد  )55و  )56و  )57من
هذا ال انون ،أو يتعلق بالتعامل مع الع ود غير المنفذة وف ا ألحكا المواد  )59و  )62و )63

و  )64من هذا ال انون أو أي أمور أخرى يتضمنها البرنامج تشترط أحكا هذا ال انون الحصول
بشأنها على مواف ة المحكمة.

مادة ()99
تقـــــــــييد أعمال المــــــــدين

أ -ألمين إعادة التنظي أو أي طرف له مصلحة في إجراءات إعادة التنظي أن ي د طلبا إلى
المحكمة لت ا ا ااييد أعمال المدين.

ب -للمحكمة ،بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،أن ت ا ا ا اايد أعمال المدين بما في
ذلك وقف األعمال عند االقتضاء إذا رأت في استمرار أعمال المدين ال يح ق المصلحة

الفضلى ألصول اإلعسار أو الدائنون أو األطراف الذين له مصلحة في إجراءات إعادة
التنظي .

مادة ()100
تقــــــييد صالحيات المدين في إدارة األعمال

أ -يجوز ألمين إعادة التنظي أن ي د طلبا إلى المحكمة لت ا ا ا ااييد صالحيات المدين في إدارة
ألعماله أو إنهائها.

ب -للمحكمة ،بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة لسماع الرأي ،أن ت ييد صالحيات المدين في
إدارة اإلعمال أو إنهائها وذلك بسبب خطأه أو إهماله الجسيمين في اإلدارة أو ال يا بأعمال
وتصرفات مماثلة أو عجزه عن أداء مهامه وواجباته المنصوص عليها في هذا ال انون.

ج -يتولى أمين إعادة التنظي إدارة أعمال المدين إذا أنهت المحكمة صالحيات المدين في اإلدارة،
ما ل ينص قرار المحكمة على خا ا ا ا ااالف ذلك .وفي هذه الحالة ،يجا ا ا ااوز ألمين إعادة التنظي
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اإلب اء على الرؤساء التنفيذيين والمديرين والفنيين العاملين عند الما اادين لمعاونته في إدارة

أعمال المدين.

الفصل الثاني
لجنة الدائنين
مادة ()101
تعيين لجنة الـــــــــدائنين
أ -على المحكمة ،بع ا ا ااد المواف ة على با اادء إعادة التنظ ا ا ا ااي  ،أن تأمر بتعيين لجنة دائنين ال يزيد
عدده عن خمسة أعضاء تتكون من الدائنين غير المضمونين الم بولة مبدئيا مطالباته .
ويتولى الدائنون اختيار أعضاء اللجنة من بين الدائنين الراغبين الذين تمثل مطالباته غير

المضمونة األكبر من بين المطالبات ،وال يا ااوجد لديه تعارض مصالح جوهري في تمثيل
الدائنين غير المضمونين.

ب -يجوز للمحكمة ،من تل اء نفسها بناء على طلب م د إليها من أي طرف له مصلحة ،أن
تعيين أكثر من لجنة دائنين إضافية أو أكثر إذا كان ذلك ضروريا لتمثيل الدائنين المتماثلة
مصالحه على نح ا ااو ٍ
كاف أو لتيسير المشاركة في إجراءات إعادة التنظي .

ج -للمحكمة ،بناء على طلب م د لها ،أن تجري تعديال على عضوية لجنة الدائنين إذا كان
ضروريا لتح يق التمثيل المتساوي للمصالح التي تمثلها اللجا ا ا ا ا اانة.

د -ال يكون أعضاء لجنة الدائنين مسئولين تجاه المدين أو أي شخ ااص آخا ا ا ا اار عن مشاركته في
اللجنة ،باستثناء الخطأ المتعمد أو األعمال الصادرة عنه بسوء نية .وال ت يد العضوية في

اللجنة حق أي عضو في اتخاذ إجراءات تتعلق بمطالباته في دعوى اإلعسار.
مادة ()102

مهام وواجبات لجنة الـــــــدائنين
أ -علا ا ا ااى لجنة الدائنين با ا ا ا ااذل الجه ا ااد المع ول الذي ت تضيه ظروف الحال لحماية الما ا ااصالح التي
تمثلها ،ويجوز للجنة ال يا باآلتا ا ا ااي:

 -1ت ا ا اادي المشورة والمساعدة إلى أمين إعادة التنظي أو الما ا اادين في أداء مهامهما ومسئولياتهما
في المسائل ذات الصلة بمصالح فئة الدائنين التي تمثل ا ا ااها.

 -2مراجعة الشئون المالية والتج ا ا ااارية للما ا ا اادين أو مدى جا ا ا ا ا اادوى استمرار أعما ا ا ا ا ااال المدين.
 -3الت ااشاور مع أمين إعادة التنظي والم ا ا ا ا اادين حول إدارة إعادة التن ا ا ا ا ا ااظي .
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 -4متابعة أداء أمين إعادة التنظي والمدين.

 -5المشاركة في إعداد خطة إعا ا ا ا ا ااادة التنظي بما في ذلك التحا ا ا ا ا ق من جدوى الخطة وامكانية
تنفيذها ،والتفاوض على بنا ا ا ااود الخطة مع أمين إعادة التنظي والمدين واألطراف اآلخرون

الذين له مصالح في إجراءات إعادة التنظي .

 -6ت دي المشورة حول بيع أي جزء رئيسي من أصول اإلعسار في غير السياق المعتاد
لألعمال.

 -7تسل إع ا ا ا ااالنات المحكمة في شأن المسائل المعروضة على المحكمة ذات الصلة بمصالح
مجموع فئة الدائنين التي تمثل ا ا ااها اللجنة.

 -8ت ا ا ا ا اادي أي طلب أو اعتراض أما المحكمة يسمح به ال انون ،وأبداء الرأي في المسائل
المعروضة على المحكمة ذات الصلة بمصالح فئة الدائنين التي تمثل ا ا ااها اللجنة.

 -9ال يا باألعمال األخ ا ا ا ا اارى لحماية المصالح التي تمثلها اللجنة والتي تنص عليها أحكا هذا
ال انون.

ب -يج ا ا ااوز للجنة أن تعتما ا ا ا ااد قواعا ا ااد خاصة تنظ إجراءات سير عملها وعملية المداولة فيها.

ج -على اللجنة أن ت ا ا ا ا ا ااد المعلومات المتعل ة بإدارة إعادة التنظي إلى األشخاص التي تتولى
تمثيله  .وللوزير ،بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التجارة ،أن يصدر ق ار ار بتحديد قواعد
وأحكا وآلية إعالن األشخاص الذين تمثل مصالحه اللجنة بالمعلومات المتعل ة بإدارة إعادة

التنظي .

د -يجوز للجن ا ا ا ا ااة ،بعد مواف ة المحكمة ،أن تعين وكا ا ا ا ا ا اايال أو شخصا فنا اايا بشروط مع ولة لتمثيل
اللجنة في إعادة التنا ا ا ااظي  .وال يجوز أن يكون للشخص المعين مصالح متعارضة مع م تضيات
مهمته ،ويجب أن يفصح للمحكمة في طلب التعيين عن المصالح أو أي ظروف أو مالبسات

يحتمل أن تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيدته أو است الله أو تتعارض مع م تضيات التعيي ا ا ا ا اان،

فإذا استجدت أي من تلك الظروف أو المالبسات أثناء مهمته وجب عليه أن يفصح فو ار بذلك
للمحكمة بشكل كتابي.

ويص اادر الوزير ،بعد الحصول على مواف ة المجلس األعلى لل ضاء ،استمارة تتضمن استبيانا
للتح ق من الحيدة واالست الل وعد وجود تعارض مصالح ،ويتعين على الوكيل أو الشخص

الفني اإلجابة على االستبيان وت ديمه ألمين اإلعسار فور تعيينه لرفعه للمحكمة .كما يجب

موافاة المحكمة فو ار بأي ت يير يط أر على المعلومات الواردة في إجابة االستبيان.

ه -يستحق الشخص المعين وف ا ألحكا الف رة د) من هذه المادة مكافأة مع ولة وذلك بعد مواف ة
المحكمة ،وت ا ا ا ااؤدى المكافأة كمطالبة إدارية وف ا ألحكا المادة  )91من هذا ال انون.
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و -يجوز للجنة أن تطلب اجتماعا مع أمين إعادة التنظي أو المدين لمتابعة سي اار إجراءات إعادة
التنظي .

مادة ()103

دعوة الدائنين إلى االجتماع

أ -يجا ا ااوز للمحكمة من تل اء نفسها أو بناء على طلب من أمين إعادة التنظي أو لجنة الدائنين
أو الدائنين الذين يملكون ما ال ي ل عن  %10من مجموع الديون غير المضمونة ،دعوة
الدائنين لع د اجتماع.

ب -يجب أن يتضمن اإلعالن بالدعوة لالجتماع بيان ال رض منه وموعده ومكانه وأن يرفق فيه
جدول أعمال هذا االجتماع.
مادة ()104

إعفاء عضو لجنة الدائنين

أ -على المحكمة من تل اء نفسها أو بناء على طلب ي د من أغلبية أعضاء لجنة الدائنين إعفاء
عضو لجنة الدائنين في األح ا ا ا اوال التالية:

 -1افت اره للكفاءة الالزمة أو عجزه عن أداء مهامه وواجباته أو عن أداء الدرجة الالزمة من
العناية المطلوبة منه.

 -2افت اره للحيدة أو االست الل أو وجود تعارض مصالح يبرر إعفاءه.
 -3اإلهمال الجسي .

ب -على المحكمة قبل البت في طلب اإلعفاء إعالن العضو واعطائه الفرصة الكافية لسماع رأيه
والرد على الطلب باالعتراض عليه أو قبوله وت دي دفاعه وعرض أدلته.

ج -يكون تعيين عضو جديد في لجنة الدائنين بدال من العضو المعفى وف ا لألحكا المنصوص
عليها في المادة  )101من هذا ال انون.

الفصل الثالث

إعداد خطة إعادة التنظيم
مادة ()105

مقترح خطة إعادة التنظيم
أ -مع مراعاة أحكا المادتين  )106و  )107من هذا ال انون ،يختص أمين إعادة التنظي بت دي
م ترح خطة إعادة التنظي ما ل ت رر المحكمة خالف ذلك .على أن ي د الم ترح إلى المحكمة
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خالل ثالثة أشه ا اار من تاريخ المواف ة على افتتاح إجراءات اإلعسار ،ويجوز للمحكمة أن

توافق على مد المدة المشار إليها بناء على طلب مسبب من المدين أو أمين إعادة التنظي أو

لجنة الدائنين أو من الدائنين الذين يملكون ما ال ي ل عن  %10من مجموع الديون غير

المضمونة.

ب -على أمين إعادة التنظي أن يتشاور حول بنود خطة إعادة التنظي مع المدين ولجنة الدائنين
والدائنين المضمونين وأي طرف له مصلحة في الدعوى ،حسبما يراه مناسبا.

ج -يعمل أمين إعادة التنظي  ،ببذل جهد مع ول ،على إعداد م ترح خطة إعادة التنظي  ،وذلك
بمراعاة اآلتي:

 -1أن تح ق الخطة أفضل النتائج إلى الدائنين وأي طرف له مصلحة في الدعا ا ا ا ااوى.
 -2إمكانية تنفيذ الخطة على نحا ا ااو مع ول واعداد بنودها وف ا الفتراضات واقعية.

 -3التعامل مع الدائنين واألطراف الذين له مصلحة في إجراءات إعادة التنظي بعدالة في
إطار ح وقه ومطالباته .

 -4أن تتوافر في الخطة الشروط واألحكا المنصوص عليها في هذا ال انون.

 -5أن تكون نتيجة الخطة عبارة عن عملية تواف ية يراعي فيها أمين إعادة التنظي مصالح
الدائنين واألطراف الذين له مصالح في الدعوى.

د -على أمين إعادة التنظي أن يطلب المواف ة على خطة إعادة التنظي بصرف النظر عن
معارضة شخص أو أكثر للخطة ،إذا كان يرى بحسن نية أن الخطة تتوافر فيها المتطلبات

والشروط المنصوص عليها في ال انون.

مادة ()106

خطة إعادة التنظيم المعتمدة قبل افتتاح إجراءات اإلعسار
أ -إذا اقتا ا ا ا اارح المدين خطة إعادة التنظي وت التصويت عليها قبل افتتاح إجراءات اإلعسار،
وجب على أمين إعادة التنظي فا ا ااو ار التح ق من الخطة واعتمادها كخطة م دمة منه أن يطلب

الحصول على مواف ة المحكمة عليها وف ا ألحكا هذا ال انون ،ما ل ي اارر عد قبول الخطة
وأن العمل على الحصول على المواف ة ال يح ق المصلحة الفضلى للدائنين أو أي طرف له

مصلحة في الدعوى وذلك بعد مراعاة نتائج التصويت على تلك الخطة.

ب -على أمين إعادة التنظي أن يطلب الحصول على مواف ة من المحكمة على ق ارره بعد قبول
الخط ا ا ااة المشار إليها في الف رة أ) من هذه المادة.

مادة ()107
األشخاص الذين يجوز لهم تقديم خطة إعادة التنظيم
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أ -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب من لجنة الدائنين أو من الدائنين الذين لديه مطالبات ال ت ل
عن ثلث مجموع المطالبات الم دمة ضد المدين ،أن تأذن له  ،بت دي خطة إعادة التنظي  ،بعد

إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،وتوافر الشروط التالية:

 -1مرور ستة أشهر على األقل من ت دي دعوى اإلعسار.

 -2إذا عج ا ا ااز أمين إعادة التنظي عن تح يق ت د مناسب في إعداد خطة إعادة التنظي .

 -3إذا كان من المرجح أن تح ق الخطة المصلحة الفضلى للدائنين وأي طرف له مصلحة
في الدعوى.

ب -عل ااى األشخاص المأذون له وف ا ألحكا الف رة أ) من هذه المادة ت دي م ترح خطة إعادة
التنظي إلى المحكمة خالل ثالثة أشه ا اار من تاريخ اإلذن ،ويجوز للمحكمة أن توافق على مد

المدة المشار إليها ،بناء على طلب مسبب ي د لها.

ج -تسري على خطة إعادة التنظي الم دمة وف ا ألحكا هذه المادة األحكا المتعل ة بإجراءات
ومتطلبات وشروط المواف ة على خطة إعادة التنظي .
مادة ()108
وقت تقديم مقترح خطة إعادة التنظيم
عل ااى أمين إعادة التنظي ت دي م ترح خطة إعادة التنظي إلى المحكمة خالل ثالثة أشه ا اار من
تاريخ المواف ة افتتاح إجراءات اإلعسار أو من تاريخ المواف ة على التحول من التصفية إلى إعادة
التنظي بحسب األحوال ،ويجوز للمحكمة أن تمد المدة المشار إليها ،بناء على طلب مسبب من
أمين إعادة التنظي .
مادة ()109
محتوى خطة إعادة التنظــــــيم
أ -يجب أن تشتمل خطة إعادة التنظي بوجه خاص على ما يلي:

 -1نبذة موجزة عن نشاط المدين واألسباب التي أدت إلى اضطراب أوضاعه المالية.
 -2كشف كامل لجميع الدائنين وتفاصيل ديون كل منه .

 -3تصنيف الدائنين إلى فئات يكون له ذات الح وق وف ا للخطة وفي إجراءات التصويت
على الخطة واعتمادها ،ويراعي في هذا التصنيف األحكا المنصوص عليها في المادة
 )110من هذا ال انون.

 -4المعاملة التي سوف يحصل عليها كل فئة من فئات الدائنين ،ومن ذلك التوزيعات التي
سوف يحصلون عليها وم دارها.
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 -5ت رير حق كل من الدائنين في الحصول من جراء تنفيذ الخطة على ما ال ي ل عما سوف
يحصل عليه في حالة تصفية المدين ما ل يوافق الدائن على أن يحصل على أقل من

ذلك.

 -6بيان كيفية تنفيذ الخطة والتدابير التي سوف يت اتخاذها في شأن إعادة تنظي المدين حتى
يتخلص من اضطراب أو صناعية المالية.

 -7الحسابات السنوية للمدين للثالث سنوات الساب ة والتوقعات المالية ألوضاعه خالل فترة
تنفيذ الخطة.

 -8بيان دور المدين في تنفيذ الخطة.

 -9بيان األشخاص والجهات التي سوف تتولى إدارة أعمال المدين واإلشراف على تنفيذ الخطة
مع بيان عالقته بالمدين وما سوف يحصلون عليه من رواتب أو مكافآت أو عوائد مالية.

 -10ت رير سداد المطالبات والمصاريف اإلدارية كاملة ،ما ل يوافق صاحب المطالبة أو من
يتحمل المصاريف على معاملة م ايرة.

 -11بيان شروط تنفيذ الخطة.

 -12بيان فترة تنفيذ الخطة كاملة.
 -13بيان ما إذا يوجد كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروطها.

ب -إذا كان أمين إعادة التنظي أو الشخص المأذون له ،بحسب األحوال ،غير قادر على استيفاء
األمور المشار إليها في الف رة أ) من هذه المادة ،وجب عليه أن يبين أسباب ذلك في خطة
إعادة التنظي .

ج -يجا ا ا ا ااوز أن يتوافر في خطة إعادة التنظي ا ا ا ا ا ا اآلتي:
 -1الحق في بيع جميع أو أج ا ا ا ازاء من أموال أو أعمال أصول اإلعسار ،وأن يكون ثمن البيع
ن دا أو أي م ابل آخ ا ا اار ،وأن تستخد عائدات البيع لسداد مطالبات الدائنين أو في
االستثمار أو ألي غرض آخا ا ا ا ا اار.

 -2استثمار شخص أو أكا ا ا ااثر في منشأة المدين ،وأن يكون م ابل االستثمار إصدار سندات

دين أو أسه أو تمليك حصص ،وأن تستخد جميع عائدات االستثمار أو جا ا اازءا منها
لسداد مطالبات الدائنين أو في االستثمار أو ألي غرض آخا ا ا ا ا اار.

 -3تعديل رسملة المدين " "Recapitalizationمن خالل إصدار سندات دين أو أوراق مالية
إلى الدائنين أو إلى أشخاص آخا ا ارين.

 -4االندماج أو غير ذلك من الطرق المتعل ة باالشتراك مع شخص أو أكثر بمراعاة الشروط
المنصوص عليها في خطة إعادة التنظي .

| P a g e 74

مشروع قانون اإلعسار

 -5التمسك أو فسخ أو حوالة الع ا ا ا ا ا ا ااود على النحو المنصوص عليه في خطة إعادة التنظي .
 -6إجراء عمليات التوزيعات أو سداد المدفوعات واصدار األوراق والسندات التي يسمح بها
ال انون.

د -يجوز أن يرد في خطة إعادة التنظي م ترحات حول معاملة أي مطالبات أو ح وق مالية،
ومن ذلك:

 -1تع ا ا ا ااديل شروط سداد مديونيات المدين ،سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة ،ويشمل
ذلك مد تاريخ االستح اق أو تعديل موعد الفائدة أو أي شروط أخرى.

 -2إصدار سندات دين أو أوراق مالية إلى الدائنين م ابل المطالبات ال ائمة.

 -3توزيع عائ ا ا ا اادات من بيع أموال أو أعمال من أصول اإلعسار على الدائنين.
 -4معالجة حاالت التخلف عن السداد واعادة االلتزامات بموجب ع ود أو اتفاقات قروض
أخرى.

 -5إل اء ح وق مالية قائمة م ابل إجراء توزيع على أصحاب تلك الح وق أو من دون إجراء
توزيع عليه .

 -6األحكا الخاصة بإقالة المطالبات والح وق المالية التي يسمح بها ال انون.
 -7تسوية االعتراضات المتعل ة بالمطالبات التي يت تسويتها قبل نفاذ الخطة.
مادة ()110

معاملة الدائنين في خطة إعادة التنظيم
أ -تصنف خطة إعادة التنظي فئات الدائنين المتماثلة ح وقه وباألخص الدائنين المضمونين
والدائنين غير المضمونين والدائنين العمال والدائنين اآلخرين من أصحاب االمتياز ومالك

الحصص .ويجوز إنشاء فئة خاصة من الدائنين إذا كان من شأن ذلك تسهيل إجراءات إعادة
التنظي وفاعليتها ومن قبيل ذلك أصحاب المطالبات الص يرة.

ب -يجب في المطالبات المضمونة ،كحا ا ا ا ااد أدنى ،أن يراعى اآلتي:
 -1المحافظة على األموال المث لة بضمان التي تكفل حماية المطالبة المضمونة أو الحصول
على حق ضمان بديل أو أموال مضمونة بديلة ال ت ل عن قيمة الحق المضمون أو عن
األموال المث لة بضمان ،وأن توفر وسائل كافية لحماية أموال الم اادين المث لة بضمان من
تناقص قيمتها.
 -2تل ي دفعات ن دية خالل فترات معينة ال ت ل عن قيمة المطالبة المضمونة اعتبا ار من
نفاذ الخطة.
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 -3الحصول على شروط إلعادة السداد متعارف عليها في الديون المضمونة من حيث النوعية
والكيفية.
ج -تصنف المطالبات التي تنازلت عن مرتبتها لمطالبات أخا ا ا ا ا اارى ،إذا كان ضروريا ،بشكل
منف ا ا ا ااصل إلعمال شروط إنزال المرتبة.

د -تحا ا ا اادد خطة إعادة التنظي ما إذا كان سيت التمسك بالع ا ا ااد غير المنفذ أو فسخه أو حوالته،
وكيفية التعامل مع الطلبات المتعل ة بالع ا ااود.

الفصل الرابع

إجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم
مادة ()111

التـــــصويت على خطــــــــة إعادة التنظيم
أ -يا ا ا ااكون التصويت على خطة إعادة التنظي والمواف ة عليها على النحا ا ا ااو التالي:

 -1على أمين إعادة التنظي أو الشخص المأذون له أن ي د خطة إعادة التنظي إلى المحكمة

خالل المدة المشار إليها في المادتين  )105و  )107من هذا ال انون ،مصحوبة ببيان

اإلفصاح المنصوص عليه في المادة  )112من هذا ال انون ،طالبا منها الحصول على

المواف ة المبدئية على الخطة ،والمواف ة على بيان اإلفص ا ا اااح بعد إجراء اإلعالن واعطاء
فرصة سماع الرأي.

 -2يعلن الدائنون واألطراف الذين يكون له مصلحة في الدع ا ا ااوى بخطة إعادة التنظي وبيان
اإلفصاح فور الحصول ع ا ا ا ا االى المواف ة المبدئية من المحكمة.

ب -يجوز للمحكمة أن تأذن بالتصويت على خطة إعادة التنظي قبل إجراء اإلعالن واعطاء فرصة
سماع الرأي حول بيان اإلفصاح إذا كانت هناك ظروفا ملحة تفرض التصويت الفوري والمواف ة،

من دون تأخ ا ا ااير ،على الخطة.

ج -يجب أن يراعى في اقتراح خطة إعادة التنظي من قبل المدين والتصويت عليها قبل افتتاح
إجراءات اإلعسار وف ا ألحكا المادة  )106من هذا ال انون اآلتي:
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 -1أن يفي التصويت والمواف ة على الخطة بالمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا
ال انون وباألخص فيما يتعلق بكفاية المعلومات الالزمة للتصويت.

 -2إعطاء فرصة لسماع الرأي في شأن بيان اإلفصاح أو المواف ة على الخطة.
مادة ()112

بيان اإلفصـــــــــــاح
أ -على أمين إعادة التنظي أو الشخص المأذون له من المحكمة وف ا ألحكا المادة  )107من
هذا ال انون أن ي د م ترح بيان اإلفصاح بشأن خطة إعادة التنظي على نحو يمكن الدائنين

من ت يي الخطة والتصويت عليها عن دراية ،ويجب أن يكون من بين ما يتضمنه بيان اإلفصاح

ما يلي:

 -1ملخص عن خطة إعادة التنظي .
 -2المعلومات المتعل ة بالوضع المالي للمدين مع بيان األصول وااللتزامات والتدف ات
الن دية.

 -3أي معلومات غي اار مالية يحتمل أن تؤثر على أداء المدين في المست بل.

 -4م ارنة بين ما يتوقع أن يحصل عليه الدائنين عن ديونه بموجب الخطة مع ما سوف
يحصلون عليه في حالة التصفية.

 -5األسس التي سوف يت بناء عليها استمرار المدين في مزاولة نشاطه والتي ترجح نجاح
خطة إعادة تنظيمه.

 -6المعلومات التي تدلل  -بمراعاة تأثير الخطة – على وضع تدابير كافية للوفاء بكافة
االلتزامات التي تضمنتها الخطة.

 -7المعلومات الخاصة بآلي ا ااة التصويت على الخطة.
 -8توصية لجنة الدائنين أو أي معلومات م دمة من اللجنة.

ب -يجب على المدين ت دي المعاونة في إع ا ا ااداد بيان اإلفصاح.

ج -على المحكمة عند نظر طلب المواف ة على بيان اإلفصاح أن تراعي اآلتي:

 -1التح ق من اشتمال بيان اإلفصاح على معلومات كافية على نحو تمكن الدائنين أو أي
طرف له مصلحة في الدعوى من اتخاذ قرار مستنير ب بول خطة إعادة التنظي أو

رفضه ا ا ااا.

 -2إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الا ا ارأي والنظر في االعتراضات التي تتعلق بكفايا ااة
المعلومات وصحتها.
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 -3الظروف ال ائمة والتي تشمل مدى درج ا ا ا ا ااة تع ا ا ا اايد إعادة التنظي وتكلفة إعداد معلومات
إضافية والحماية المتوفرة لألطراف الذين له مصلحة في الدعوى.
مادة ()113
التصـــــــويت على خطة إعادة التنظيم
أ -يت التصويت على خطة إعادة التنظي خالل  10أيا عمل من ت ديمها ألول مرة أو خالل 5
أيا عمل من ت ديمها معدلة بناء على أمر المحكمة أو مواف تها ،بحسب األحوال ،وينحصر
حق التصويت على الدائنين الذين سوف تتأثر ح وقه بالخطة.

ب -مع مراعاة أحكا الف رتين د) و و) من هذه المادة ،يلز لمواف ة الدائنين على الخطة مواف ة
جميع فئات الدائنين.

ج -يكون التصويت على الخطة من قبل كل فئة من الدائنين على حدة ،وتعد مواف ة على الخطة
أي فئة سوف يت الوفاء بديونها كاملة أو لن تتأثر ح وقها بخطة إعادة التنظي .

د -تعد الفئة مواف ة على الخطة إذا ت التصويت عليها بالمواف ة من قبل مالكي ما ال ي ل عن
 %50مبل ا وعددا من مجموع ديون تلك الفئة وذلك بعد استنزال ديون الدائنين الذين ل
يشتركوا في التصويت.

ه -في حالة اعتماد خطة إعادة التنظي  ،يكون ألي دائن صوت برفض الخطة الحق في الحصول
على ما ال ي ل عما كان سوف يتسلمه في حالة التصفية.

و -استثناء من أحكا الف رة د) من هذه المادة ،يجوز للمحكمة اعتماد الخطة وان ل يت التصويت
عليها بالمواف ة عليها على النحو المشار إليه إذا ما تح ق كل مما يلي:
 -1استيفاء الخطة لالشتراطات الم ررة وف ا ألحكا هذا ال انون.

 -2توصية أمين إعادة التنظي بالمواف ة على الخطة وت ريره ترجيح تسل دائني أية فئة
ل تصوت لصالح المواف ة على الخطة عائد صافي ال ي ل عما سوف تتسلمه في

حالة تصفية المدين.

 -3بالنسبة لفئة الدائنين المضمونة ديونه  ،إذا كانت الخطة تكفل تعويضه بما يجبر
الضرر الذي سوف يلحق به نتيجة التأخير في تحصيل ديونه .

 -4إذا كانت الخطة ال ت رر لصالح أي دائن أو فئة ممن صوت بالمواف ة على الخطة
ح وق أو مبالغ تجاوز ما لذلك الدائن أو الفئة من ح وق أو دين وقت التصويت على

الخطة.

ز -يكون ألي دائن أو طرف له مصلحة في دعا ا ا ا ا ااوى اإلعسار له حق التصويت أن ي د اعتراضا
إلى المحكمة حول المواف ة على خطة إعادة التنظي قبا ا اال جلسة المصادقة على الخطة.
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مادة ()114
المصادقة على خطة إعادة التنظيم
أ-

لكل دائن ل يصوت بالمواف ة على إعادة التنظي حق حضور جلسة المصادقة على إعادة
التنظي واثبات اعتراضه عليه وأسبابه.

ب -للمحكمة بعد تصويت الدائنين وسماع اعتراضات من ل يصوت بالمواف ة على الخطة وف ا
ألحكا المادة  )113من هذا ال انون إصدار أي من ال اررات التالية:

أوال :المصادقة على خطة إعادة التنظي واصدار قرار البدء بتنفيذها في األحوال اآلتية:

 -1إذا ت التصويت عليها بالمواف ة من قبل الدائنين وف ا ألحكا الف رة د) من المادة
 )113من هذا ال انون أو قررت المحكمة المواف ة عليها وف ا ألحكا الف رة و)

من المادة  )113من هذا ال انون.

 -2إذا كانت الخطة مستوفية لالشتراطات الم ررة وف ا ألحكا هذا ال انون ،وال يوجد
بين أي من بنودها ما يخالف أحكا ال انون.

 -3أن ما سوف يت الحصول عليه في المطالبات والح وق المالية بموجب خط ا ا ا ااة
إعادة التنظي ال ي ا ا اال قيمة عما سوف يت الحصول عليه في حالة التصفية.

 -4سداد المطالبات اإلدارية بالكامل ،باستثناء الحاالت التي يوافق صاحب المطالبة
على الحصول على معاملة مختلفة.

 -5تل ي فئة الدائنين غير المواف ة على خطة إعادة التنظي على اعتراف كامل
بم تضى الخطة بمرتبتها بموجب أحكا هذا ال انون ،وأن يراعى ذلك الترتيب

عند التوزيع على تلك الفئة بم تضى الخطة.

ثانيا :رفض المصادقة على خطة إعادة التنظي وطلب إعادة التنظي إذا ل تستوفي الخطة
الشروط المشار إليها في البند أوال) من هذه الف رة ،ويجوز للمحكمة في هذه الحالة

ت يير طلب إعادة التنظي إلى التصفية إذا قدرت تعذر المضي في إجراءات إعادة

التنظي .

ثالثا :منح طالب إعادة التنظي أجال ال يجاوز عشرة أيا لتصحيح ما قد يعتري الخطة من
أخطاء مادية ال يؤثر تصحيحها على ح وق أي من الدائنين ومن ث عرضها على

المحكمة ،بعد إعالن الدائنين ،للمصادقة عليها.

ج -تكون خطة إعادة التنظي بعد المصادقة عليها من قبل المحكمة ملزمة لجميع الدائنين بمن
فيه الذين ل يشتركوا في التصويت عليها والذين ل يواف وا عليها.
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د-

يشهر الحك الصادر بالمصادقة على خطة إعادة التنظي وف ا لألحكا الم ررة للتصفية.
ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اس المدين وموطنه ورق قيده في

السجل التجاري والمحكمة التي صادقت على خطة إعادة التنظي وتاريخ المصادقة.

ه -إذا صادقت المحكمة على خطة إعادة التنظي يتولى أمين إعادة التنظي اإلشراف على تنفيذ
خطة إعادة التنظي وابالغ المحكمة بما قد ي ع من المدين من مخالفات ألحكا الخطة وما
يعترض تنفيذها من مصاعب.

و-

على أمين إعادة التنظي خالل ثالثة أيا عمل من تاريخ صدور حك المصادقة على خطة

إعادة التنظي طلب التأشير بذلك في السجل التجاري ولدى إدارة التسجيل الع اري على ما
يملكه المدين من ع ارات .ويترتب على التأشير إنشاء رهن على الع ارات المذكورة لضمان
ح وق الدائنين الذين تسري عليه خطة إعادة التنظي ما ل تنص الخطة على غير ذلك،

وألمين إعادة التنظي أن يطلب شطب الرهن بعد الحك بانتهاء خطة إعادة التنظي .

ز -يجوز الطعن في األحكا الصادرة بالمصادقة على الخطة ،خالل عشرة أيا من تاريخ
صدور الحك أو اإلعالن عنه في سجل اإلعسار بحسب األحوال.

ح -يجوز ألي دائن نشأ دينه قبل إشهار طلب إعادة التنظي الت د للمحكمة بطلب إبطال
المصادقة على الخطة وذلك إذا صدر بعد المصادقة حك بإدانة المدين في إحدى جرائ

اإلعسار بالتدليس .أو ظهر بعد المصادقة على الخطة قيا المدين بأي تدليس خالل
إجراءات طلب إعادة التنظي بما في ذلك إخفاء أي من أمواله أو الم االة في ت دير ديونه

أو زع مديونيات عليه غير ح ي ية ،وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال المصادقة على
الخطة خالل ستة أشهر من اليو الذي يظهر فيه التدليس ،واال كان الطلب غير م بول
وفي جميع األحوال ال يكون طلب إبطال المصادقة م بوال إذا قد بعد ان ضاء ثالث سنوات

من تاريخ صدور الحك بالمصادقة على الخطة.

ط -إذا بدأ التح يق مع المدين في جريمة إعسار بالتدليس بعد المصادقة على الخطة ،أو رفعت
عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذه المصادقة ،أو إذا طعن في المصادقة على
الخطة ألي من األسباب المشار إليها في الف رة ز) من هذه المادة ،جاز للمحكمة التي

صادقت على الخطة ،بناء طلب النيابة العامة أو أي من ذوي الشأن ،أن تأمر باتخاذ ما

تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين وتل ى هذه التدابير إذا ت رر رفض الطعن أو

حفظ التح يق أو صدر أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو حك ببراءة طالب إعادة
التنظي .
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الفصل الخامس
نفاذ خطة إعادة التنظيم
مادة ()115
آثـــــــــار المصادقة على خطة إعادة التنظيم
أ -تكون خطا ا ا ااة إعادة التنظي المصادق عليها من المحكمة ملا ا ا ا اازمة لجميع األشخاص بصرف
النظر عن موقعه أو تصويته بعد المواف ة على الخطة أو ت دموا بمطالبة في الدعوى أو

نشأت مطالبته الح ا.

ب -تؤول جميع أصا ااول اإلعسار عند المصادقة على خطة إعادة التنظي إل ا ا ااى المدين إلعادة

تنظيمه وف ا للخطة ،أو إلى أمين إعادة التنظي أو الشخص الذي يتسل تلك األصول بموجب
الخطة .وتؤول تلك األصول خالية من مطالبات وح وق اآلخرين ما ل تنص الخطة علا ا ا ااى

خالف ذلك.

ج -ما ل تنص خطة إعادة التنظي على خالف ذلك ،يترتب على المصادقة على الخطة إبراء
ذمة المدين واعفائه من االلتزامات والح وق المالية ّأيا كان طبيعتها والتي نشأت قبا ا ا ا اال
المصادقة على الخطة سواء كان صاحب الدين أو الح وق المالية صوت بالمواف ة على الخطة
أو بعد المواف ة عليها أو ت د بمطالبة في الدعوى أو نشأت مطالبته الح ا.

د -يكون إبراء ذمة المدين أو إعفائه بموجب أحكا هذه المادة ،بمثابة أم ا ا ا اار قضائي ضد أي
إج ا ا ا اراءات تتخذ ضد المدين إللزامه بالسداد.

ه -إذا كان المدين شخصا طبيعيا فال تب أر ذمته أو يعفى من المسئولية عن الديون المنصوص
عليها في المادة  )4من هذا ال انون.

و -ال يا ا ا ا ا ااؤثر إبراء الذمة من الدين أو االلت از أو اإلعفاء منه على النحو المنصوص عليه في
هذه المادة ،على مسئولية أي شخص عن هذا الدين أو االلت از  .كما ال ي ا ا ا ا ااؤثر إبراء ذمة
الم اادين على مسئولية أي شخص ضامن لدين على الم ا ا اادين أو الت از عليه بموجب خطاب
ضمان يتعلق بذلك الدين أو االلت از أو على مسئولية أي شخص كافل لدين على المدين أو

الت از عليه.

ز -ال يترتب على الطعن على المصادقة على خطة إعادة التنظي أما محكمة االستئناف العليا
وقف نفاذ الخطة وآثارها ما ل ت ا اارر المحكمة خالف ذلك.
مادة ()116

اإلعـــــــــــالن عن نفاذ خطة إعادة التنظيم

| P a g e 81

مشروع قانون اإلعسار

على أمين إعادة التنظي  ،فور المصادقة على خطة إعادة التنظي  ،أن يعلن إلى جميع الدائنين
وأي طرف له مصلحة في الدعوى بالخطة ونتائج نفاذها .كما يلتز أمين إعادة التنظي خالل عشرة
أيا من تاريخ المصادقة على م ترح إعادة التنظي ب يد المصادقة في سجل اإلعسار والسجل
التجاري.
مادة ()117
الطعن في خطة إعادة التنظيم بعد نفاذها
يجوز ألي طرف له مصلحة أن يطعن في خطة إعادة التنظي بعد نفاذها إذا ت إقرارها استنادا
إلى طرق احتيالية وذلك خالل ثالثين يوما من علمه.
مادة ()118
إجراء التوزيعات بموجب خطة إعادة التنظيم
أ -على أمين إعادة التنظي أو أي شخ ا ا ا ااص مسئول عن إجراء التا ا ا ااوزيعات على الدائنين
واألط ا ا ا ا ا اراف الذي له مصلحة في الدعوى على النحو الوارد في خطة إعادة التنظا ا ا ا ا ااي وذلك

فور نفاذها بالمصادقة عليها من المحكمة .وتكون التوزيعات وف ا تعليمات السداد الم دمة من
أصحاب المطالبات إلى أمين إعادة التنظي أو استنادا إلى الدفاتر والسجالت المتوافرة لدى

أمين إعادة التنظي في حال عد وجود تعليمات دفع.

ب -على أمين إعادة التنظي أو أي شخ ا ا ا ااص مسئول عن إجراء التا ا ا ااوزيعات إنشاء احتياطات
مناسبة وآليات لضمان أن يتسل جميع الدائنين واألطراف اآلخرين بالتناسب ذات التوزيع الذي

يستح ونه بموجب خطة إعادة التنظي .

ج -ما ل تنص خطة إعادة التنظي على خا ا ا ااالف ذلك ،تعدل األولوية في التوزيعات بموجب
الخطة لتنفيذ االتفاقات المتعل ة بإنزال المرتبة المنصوص عليها في المادة  )93من هذا

ال انون.

مادة ()119
تنفــــــــــــيذ خطة إعادة التنظيم

أ -يت ا ا ا ا ااولى المدين ،أو أمين إعادة التنظي  ،أو أي شخص ينوب عن المدين بموجب خطة إعادة
التنظي  ،تن ا ا اافيذ الخطة وأواما ا اار المحكمة المتعل ة بتنفيذ الخطة.
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ب -يجوز ألمين إعادة التنظي أن يطلب من المحكمة أن تأمر المدين أو الشخص الذي ينوب
عنه بموجب خطة إعادة التنظي ال يا بأي عمل ضروري لتنفيذ الخطة.
مادة ()120
تعـــــــــــديل خطة إعادة التنظيم
أ -يجوز ألي من أمين إعادة التنظي أو م د الخطة أو م د طلب إعادة التنظي في أي وقت
بعد ت دي الخطة وقبل التصويت عليها طلب إدخال ما يراه من تعديل عليها ،كما يجوز بعد

التصويت على الخطة بالمواف ة وقبل مصادقة المحكمة أن يطلب إجراء ما يلز من تعديالت
الستيفاء شروط المصادقة الم ررة وف ا ألحكا هذا ال انون.

ب -يجوز ألي من الدائنين في أي وقت بعد ت دي الخطة وقبل التصويت عليها طلب إدخال أي
تعديل عليها ،ويشترط ل بول طلب التعديل مواف ة طالب إعادة التنظي .

ج -يجوز في أي وقت بعد مصادقة المحكمة على الخطة أن يت د أمين إعادة التنظي أو م د

الخطة أو م د طلب إعادة التنظي  ،بطلب إلى المحكمة بتعديل الخطة مع بيان أسباب ذلك

بالتفصيل ،ويجب أن تسوفي الخطة المعدلة للمتطلبات الالزمة للمواف ة والمصادقة على الخطة

المنصوص عليها في هذا ال انون.

ه -يجب أن يعلن بطلب التعديل جميع الدائنين وأي أطرف أخرى سوف تعدل ح وقه أو تتأثر
بالتعديالت الم ترحة .ويكون ألي شخص سوف تعدل ح وقه أو يتأثر بتعديالت الخطة التصويت

أو االعتراض عليها.

و -في جميع األحوال يستمر العمل بالخطة التي كان قد ت التصويت عليها بالمواف ة من قبل
الدائنين والمصادقة عليها من قبل المحكمة ما ل يت التصويت على الخطة المعدلة والمصادقة

عليها مرة أخرى من قبل المحكمة.

الفصل السادس
إنهاء إجراءات إعادة التنظيم
مادة ()121
التحول من إعادة التنظيم إلى التصفية
أ -على أمين إعادة التنظي  ،من وقت آلخر ،أن يتح ق مما إذا كانت المصلحة الفضلى ألصول
اإلعسار التحول من إعادة التنظي إلى التصفية.
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ب -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب م د من أمين إعادة التنظي أو لجنة الدائنين أو أي شخص

له مصلحة في الدعوى ،أن تحول طلب إعادة التنظي إلى التصفية وف ا ألحكا الباب الرابع
من هذا ال انون ،وذلك إذا كان التحول يح ق المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار.

وعلى المحكمة أن ت ارعي في تحديد المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار توافر احتمال مع ول
للمواف ة على خطة إعادة التنظي أو أن من المرجح أن يؤدي االستمرار في إجراءات إعادة

التنظي إلى خسارة أصول اإلعسار أكبر من التصفية.

ج -مع مراعاة أحكا الف رة ب) من هذه المادة ،للمحكمة أن تحول طلب إعادة التنظي إلى
التصفية في األحوال التالية:

 -1إذا ل يت ت دي خطة إعادة التنظي وف ا للمواعيد الم ررة بموجب أحكا هذا ال انون.
 -2إذا ل يت المواف ة على خطة إعادة التنظي وف ا ألحكا هذا ال انون.
 -3إذا ما رفضت المحكمة مصادقة خطة إعادة التنظي .

 -4إذا ما قررت المحكمة قبول االعتراض برفض خطة إعادة التنظي .
 -5إذا ثبت أن المدين أخفى بعد ت دي طلب إعادة التنظي جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى
بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين.

 -6إذا ما أخل المدين إخالال جوهريا ببنود خطة إعادة التنظي أو إذا ما ثبت عجزه عن
تنفيذها.

د -يستمر أمين إعادة التنظي في أداء المها والواجبات الالزمة لتصفية المدين في حالة تحول
طلب إعادة التنظي إلى التصفية إذا كان م يدا في فئة أمناء التصفية في جدول الخبراء ،ما

ل ت ا ا ا ا اارر المحكمة خالف ذلك.

مادة ()122
بطالن مقترح إعادة التنظيم
إذا قضت المحكمة ببطالن م ترح إعادة التنظي  ،يعفى الضامن لتنفيذ الم ترح من التزامه ،وال يلز
أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين قبل إبطال الم ترح.
مادة ()123
إنهاء إجراءات إعادة التنظيم
 .1للمحكمة إنهاء إجراءات إعادة التنظي في حال اكتمال مها أمين إعادة التنظي وتنفيذ م ترح
إعادة التنظي .
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 .2ي يد أمين إعادة التنظي في سجل اإلعسار والسجل التجاري ب رار إنهاء إجراءات إعادة التنظي
أو افتتاح إجراءات التصفية.
مادة ()124
اآلثار المترتبة على التحول إلى إجراءات التصفية
إذا قضت المحكمة ببطالن إجراءات إعادة التنظي أو إنهائه وافتتاح إجراءات التصفية فتعتبر
المطالبات الم دمة في إجراءات إعادة التنظي م دمة تل ائيا في إجراءات التصفية ويخص من
توزيعات التصفية كل مبلغ حصل عليه الدائن بموجب إجراء سابق.

الباب الرابع
التصفــــــــــــية
الفصل األول

واجبات ومهام أمين التصفية والمــــدين
مادة ()125

واجبات ومهام أمين التصفية

أ -ألغراض هذا الباب يسمى أمين اإلعسار أمين التصفية والذي يتولى مها تصفية الما ا اادين بما
في ذلك بيع أصا ااول اإلعسار واجراء التوزيعات وف ا ألحكا هذا الباب من هذا ال انون ،كما

يجب عليه ،بوجه خاص ،ال يا باآلتي:

 -1التشاور مع المدين وممثليه والدائنين وغيرها ا من ذوي الشأن للحصول على المعلومات
المالية أو المتعل ة بأعمال الما اادين.

 -2حيازة أصول اإلعسار والسيطرة عليها فو ار واتخاذ الخطوات المناسبة لحمايتها العمل على
عد تناقص قيمتها.

 -3اتخ ا ا ا ا ا اااذ الخ ا ا ا ااطوات المناسبة لحماية أصا ا ا ااول اإلعسار أو توجيه الم ا ا ا اادين التخاذها.
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 -4ت رير ما إذا كان من المناسب استمرار أعمال المدين ومواصلة تش يل منشأته كلها أو
بعضها.

 -5المحافظة على السجالت واعداد وت ا ا ا اادي الت ارير المطلوبة وف ا ألحكا هذا ال انون أو
ال اررات الصادرة تنفيذا له.

 -6تولى مسئولية التعامل مع الدعا ا ا ا ا اااوى ال ضائية المرفوعة ض ا ا ا ااده أو ض ا ا ا ا ااد المدين.

 -7اإلب اء على الفنيين العاملين لدى المدين لجعل تسيير إجراءات التصفية فعالة وسريعة،

وسداد أجوره والنف ات المع ولة له وذلك بعد الحص ا ااول على مواف ة المحكمة ووف ا

ألحكا هذا ال انون.

 -8أداء المسئوليات المتعل ة بالتح يق والدع ا ا ا ا اااوى ال ضائية بموجب أحكا هذا ال انون.
 -9تمثيل أص ا ا ا ااول اإلعسار في جلسات المحكمة وكافة اإلجراءات ال ضائية واإلدارية.

 -10مراجعا ا ا ا ا ااة المطالبات واالعتراض عليها بحسب ما ت تضيه الظروف.
 -11أداء الواجبات والمها األخرى المنصوص عليها في هذا ال انون.

ب -على أمين التصفية ،بناء على طلب م د له ،التشاور مع لجنة الدائنين في أداء واجباته
ومهامه المنصوص عليها في هذا ال انون.

مادة ()126

واجبات ومهام المـــــــدين

أ -يجب على الما اادين عند المواف ة على إجراءات التصفية ال يا باآلتي:

 -1ت دي ت رير يتضمن وصفا ألوضاعه المالية ومعلومات عن أمواله وطبيعتها ،والع ود

غير المنفذة ،وبيانات العاملين لديه وصورة من البيانات المالية المتعل ة بأعماله عن

السنة المالية الساب ة وغير ذلك من بيانات ومعلومات منصوص عليها في أحكا هذا

ال انون.

 -2التعاون مع أمين التصفية على نح ا ا ااو كاف وبمنتهى حسن النية لتمكينه من حيازة

أصول اإلعسار والسيطرة عليها فو ار وفي ال يا بواجباته ومهامه المنصوص عليها في
هذا ال انون.

 -3أداء الواجبات والمها األخرى المنصوص عليها في أحكا هذا ال انون.

ب-ال يكون للما ا ا اادين أو ّأيا من ممثليه الحق في حيازة أي من أصول اإلعسار أو السيطرة عليها،

ويجب على الما ا ا ا ا اادين وممثليه فو ار ن ل حيازة تلك األموال أو تسليمها أو دفعها إلى أمين

التصفية.
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ج -على الم ا ا ا ا اادين ،بناء على طلب م د له ،التشاور مع لجنة الدائنين في أداء واجباته ومهامه
المنصوص عليها في هذا ال انون.

الفصل الثاني

لجنة الدائنين
مادة ()127

تعيين لجنة الـــــــــدائنين

أ -على المحكمة ،بناء على طلب من دائن أو أكا ا ا ا ا ااثر ،أن تأمر بتعيين لجنة دائنين ال يزيد عدده

عن خمسة أعضاء تتكون من الدائنين غير المضمونين الم بولة مبدئيا مطالباته  .ويتولى الدائنون
اختيار أعضاء اللجنة من بين الدائنين الراغبين الذين تمثل مطالباته غير المضمونة األكبر من

بين المطالبات ،وال يا ااوجد لديه تعارض مصالح جوهري في تمثيل الدائنين غير المضمونين.

ب -يجوز للمحكمة ،من تل اء نفسها بناء على طلب م د إليها من أي طرف له مصلحة ،أن تعيين
أكثر من لجنة دائنين إضافية أو أكثر إذا كان ذلك ضروريا لتمثيل الدائنين المتماثلة مصالحه على
نح ا ااو ٍ
كاف أو لتيسير المشاركة في إجراءات إعادة التنظي .

ج -للمحكمة ،بناء على طلب م د لها ،أن تجري تعديال على عضوية لجنة الدائنين إذا كان ضروريا
لتح يق التمثيل المتساوي للمصالح التي تمثلها اللجا ا ا ا ا اانة.

د -ال يكون أعضاء لجنة الدائنين مسئولين تجاه المدين أو أي شخ ااص آخا ا ا ا اار عن مشاركته في
اللجنة ،باستثناء عن الخطأ المتعمد أو األعمال الصادرة عنه بسوء نية .وال ت يد العضوية
في اللجنة حق أي عضو في اتخاذ إجراءات في دعوى اإلعسار تتعلق بمطالباته في دعوى

اإلعسار.

مادة ()128

مهام وواجبات لجنة الـــــــدائنين

أ -علا ا ا ااى لجنة الدائنين با ا ا ا ااذل الجه ا ااد المع ول الذي ت تضيه ظروف الحال لحماية الما ا ااصالح
التي تمثلها ،ويجوز للجنة ال يا باآلتا ا ا ااي:

 -1مراجعة الشئون المالية أو التج ا ا ااارية للما ا ا اادين.

 -2التا ا ا ا ا ااشاور مع أمين التصفية والم اادين حول إجراءات تصفية أصول اإلعسار.
 -3متابعة أداء أمين التصفية والمدين.

 -4ت ا ا ا ا اادي أي طلب أو اعتراض أما المحكمة يسمح به ال انون.

 -5ال يا باألعمال الالزمة لحماية مصالح الدائنين غير المضمونين.
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ب -يجوز للجنة أن تعتمد قواعا ا ااد خاصة تنظ عملية المداولة فيها.

ج -على اللجنة أن ت ا ا ا ا ا ااد المعلومات المتعل ة بإجراءات التصفية إلى األشخاص التي تتولى
تمثيله .

ذ -يجوز للجن ا ا ا ا ااة ،بعد مواف ة المحكمة ،أن تعين وكا ا ا ا ا ا اايال أو شخصا فنا اايا بشروط مع ولة لتمثيل
اللجنة في إجراءات التصفية .وال يجوز أن يكون للشخص المعين مصالح متعارضة مع

م تضيات مهمته ،ويجب أن يفصح للمحكمة في طلب التعيين عن المصالح أو أي ظروف أو
مالبسات يحتمل أن تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيدته أو است الله أو تتعارض مع م تضيات

التعيي ا ا ا ا اان ،فإذا استجدت أي من تلك الظروف أو المالبسات أثناء مهمته وجب عليه أن يفصح

فو ار بذلك للمحكمة بشكل كتابي.

ويص اادر الوزير ،بعد الحصول على مواف ة المجلس األعلى لل ضاء ،استمارة تتضمن استبيانا
للتح ق من الحيدة واالست الل وعد وجود تعارض مصالح ،ويتعين على الوكيل أو الشخص

الفني اإلجابة على االستبيان وت ديمه ألمين اإلعسار فور تعيينه لرفعه للمحكمة .كما يجب
موافاة المحكمة فو ار بأي ت يير يط أر على المعلومات الواردة في إجابة االستبيان.

ه -ويص اادر الوزير ،بعد الحصول على مواف ة المجلس األعلى لل ضاء ،استمارة تتضمن
استبيانات حول الحيدة واالست الل وتعارض المصالح ،ويتعين على من يعين وف ا ألحكا هذه
الف رة د) من هذه المادة اإلجابة عليها وت ديمها للمحكمة فور تعيينه .

و -يتحمل أعضاء اللجنة مكافأة الشخص المعين وف ا ألحكا الف رة د) من هذه المادة ،ويجوز
ألعضاء اللجنة الت د بطلب إلى المحكمة السترجاع ما دفعوه من أصول اإلعسار كمطالبة

إدارية وف ا ألحكا المادة  )91من هذا ال انون .ويشترط للمواف ة على الطلب أن ي د الشخص
المعين مساهمة كبيرة في إجراءات التصفية.

ز -ال تتحمل لجنة الا ا اادائنين المعينة من المحكمة أية مسئولية في أداء مهامها.
الفصل الثالث

إجــــــــراءات التصفية
مادة ()129

خطة تصفية أصول اإلعسار

أ -يتولى أمين التصفية تسييل أصول اإلعسار ن دا من خالل تصفيتها وبيعها .ويجب على أمين
التصفية ال يا على وجه االستعجال بإعداد خطة لبيع أصول اإلعسار ،على أن يراعى اآلتي:
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 -1تصفية أصول اإلعسار علا ا ا ااى وجه االستعجال وبطري ة تراعي تعظي قيمة األصا ا ا ااول
إلى أقص ا ا ااى حد.

 -2بذل الجهااود المع ولة التي ت تضيها ظروف الحال لبيع أصول اإلعسار أو بعض منها
كمنشأة عاملة كلما كان ممكنا وكان من شأنه أن يح ق المصلحة الفضلى للدائنين.

ب -على أمين التصفية إعداد وت دي إلى المحكمة بصفة دورية ت ارير عن إجراءات تصفية أصول
اإلعسار على أن تشمل على قائمة بالمبالغ المستلمة والمصروفات وأي معلومات أو بيانات
يصدر بتحديدها قرار من الوزير .ويجوز للمحكمة أن تطلب معلومات وبينات إضافية عن

إجراءات التصفية .وعلى الم ا ا اادين معاونة أمين التصفية ،عند اللزو  ،في إعداد تلك الت ارير

وضمان ت ديمها إلى المحكمة في الوقت المحا اادد.

مادة ()130

إدارة أعمال المــــــدين وتسيير منشأته لمـــــــدة محدودة

أ -يجا ا ااوز للمحكمة المواف ة على طلب أمين التصفية بإدارة أعمال الما ا اادين وتسيير منشأته لم ا ا اادة
محدودة ،بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة سماع الرأي ،إذا كان استمرار أعمال المدين كلها
أو بعضها ومواصلة تش يل منشأته من شأنه تعظي قيمة األصا ا ا ااول إلى أقص ا ا ااى حد وتعزيز

التصفية المنظمة ألصا ااول اإلعسار.

ب -على المحكمة عند البت في الطلب الم د من أمين التصفية وف ا ألحكا الف رة أ) من هذه
المادة ،أن تراعي جميع االعتبارات ذات الصلة بما في ذلك توافر احتمال مع ول بأن استمرار

أعمال المدين أو بعضها ومواصلة تش يل منشأته من قبل المدين من شأنه تعظي قيمة

األصا ا ا ااول إلى أقص ا ا ااى حد.

ج -يجوز للمحكمة أن ت ا ا ا اايد إدارة أمين التصفية ألعمال المدين وتسيير منشأته بما في ذلك وقف
إدارة األعمال عند االقتضاء لحماية أص ا ا ااول اإلعسار.
مادة ()131

التحول من التصفية إلى إعــــــــادة التنظيم

أ -على أمين التصفية فور بدء إج ا ا اراءات التصفية أن يتح ق مما إذا كانت المصلحة الفضلى
ألصول اإلعسار التحول من التصفية إلى إع ا ا ا ااادة التنظي .

ب -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب م د من أمين إعادة التنظي أو لجنة الدائنين أو أي شخص
له مصلحة في الدعوى ،أن تحول طلب التصفية إلى إعادة التنظي وف ا ألحكا الباب الثالث
من هذا ال انون ،وذلك إذا كان التحول يح ق المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار.
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وعلى المحكمة أن تراعي في تحديد المصلحة الفضلى ألصول اإلعسار توافر احتمال مع ول

للمواف ة على خطة إعادة التنظي أو أنه من المرجح أن يؤدي التحول إلى إجراءات إعادة
التنظي إلى تعظي قيمة األصا ا ا ااول إلى أقص ا ا ااى حد.
ج -يستمر أمين التصفية في إدارة أعمال المدين في حالة تحول طلب التصفية إلى إعادة التنظي
التصفية إذا كان م يدا في فئة أمناء إعادة التنظي في جدول الخبراء ،ما ل ت ا ا ا ا اارر المحكمة
خالف ذلك.

مادة ()132

تحـــــــــــديد المطالبات

يجب على المدين ال يا  ،على وجه االستعجال ،بالواجبات المتعل ة بت دي المطالبات والتثبت من
صحتها وم ا ا ا ا اادارها واالعتراض عليها بحسب ما ت تضيه الظروف ،وذلك إلجراء التوزيعات على

الدائنين من دون تأخير غير مبرر.

مادة ()133

إبراء ذمــــة الشخص الطبيعي المدين

أ -ما ل ينص في ها ا ا ا ااذه المادة على خا ا ا ااالف ذلك ،يجوز إبراء ذمة المدين إذا كان المدين
شخصا طبيعيا من ديونه والتزاماته الناشئة قبل افتتاح إجا ا ا ا ا اراءات اإلعسار ،وذلك إذا توافرت
الشروط التالية:

 -1ت دي المدين بيان على نحو كاف حول إخفاق أعماله التجارية وعد كفاية أصوله لدفع
ديونه في مواعي ا ا ااد استح اقها.

 -2التعاون مع أمين التصفية على نح ا ا ااو كاف إلدارة أص ا ا ااول اإلعسار ،بما في ذلك قيامه
بن ل حيازة تلك األموال أو تسليمها أو دفعها إلى أمين التصفية.

 -3عد ارتكاب المدين خالل األربع سنوات الساب ة على افتتاح إجا ا ا ا اراءات اإلعسار أو
من نشوء التزاماته أفعاال ب ص ا ا ااد االحتيال على أي دائن حالي أو مست بلي.

 -4قيا المدين بكافة واجباته المنصوص عليها في هذا ال انون.

ب -ال يجوز إبا ا ا ا اراء ذمة المدين وف ا ألحكا هذه المادة عن دي ااونه اآلتية:
 -1الديون المنصوص عليها في المادة  )4من هذا ال انون.

 -2الديون الناشئة عن احتيال أو غش أو تزوير أو أي سوء سلوك مماثل.
 -3الديون المترتبة عن ضرر م صود أو كيدي ارتكبه المدين تجاه شخص ما أو ممتلكاته.
 -4االلتزامات الناشئة عن ارتكاب جريمة.
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 -5االلتزامات الناشئة بسبب العالقة الزوجية أو ال رابة.

ج -يج ا ا ااوز للمدين أو أما ا ااين التصفية أن يت ا ا ااد إلى المحكمة بطلب ،قبل إنهاء إجراءات التصفية،
إبا اراء ذمة المدين وف ا ألحكا هذه المادة.

د -مع مراعاة أحكا الف ا ا ا ارة ب) من هذه المادة ،ال يجوز بعد مواف ة المحكمة على إب ا ا ا ا اراء ذمة
المدين مطالبة المدين أو اتخاذ إجراءات قضائية أو إجراءات تنفيذ قضائي أو غير ذلك من

اإلجراءات للمطالبة بسداد ديونه والتزاماته الناشئة قبل افتتاح إجا ا ا ا ا اراءات اإلعسار.

ه -ال يمتد إعفاء الما ا ا اادين من ديونه أو التزاماته وف ا ألحكا هذه المادة إلى مسئولية أي شخص
أو أمواله عن أداء تلك الديون أو االلتزامات.

مادة ()134

التوزيعات على الدائنين واألشخاص اآلخــرين

أ -على أمين التصفية أن يت د بطلب إلى المحكمة مصحوبا بت رير عن تصفية وادارة أصول
اإلعسار ،وأن يحدد األموال المتاحة لتوزيعها وم دار المبالغ الم ترح توزيعها على الدائنين
واألشخاص اآلخرين.

ب -على المحكمة المواف ة على الطلب ،بعد إجراء اإلعالن واعطاء فرصة لسماع ال أري ،إذا كان
إجراء أمين التصفية للتوزيعات وف ا لألولويات المنصوص عليها في المادة  )92من هذا

ال انون.

ج -على أمين التصفية ،بعد الحصول على مواف ة المحكمة ،إجراء التوزيعات على الدائنين
واألشخاص اآلخرين فور إجراء تصفية أصا ا ااول اإلعسار وتسييلها ن ا اادا وتحديد مبلغ وأولوية

المطالبات تجاه أصول اإلعسار.

د -على أمين التصفية قبل إجراء التوزيعات أن يراعي المطالبات الم دمة التي ل يت قبولها نهائيا
وف ا ألحكا المادة  )89من هذا ال انون.

مادة ()135

كيفية إجراء التوزيعات

أ -يجوز ألمين التصفية تعيين وكالء لمعاونته على إجا ا ا اراء التوزيعات.
ب -ما ل ت اارر المحكمة خالف ذلك ،يكون إجراء التوزيعات بالعملة البحرينية.

ج -تكون التوزيعات وفق تعليمات السداد الم دمة من أصحاب المطالبات إلى أمين التصفية أو
استنادا إلى الدفاتر والسجالت المتوافرة لدى أمين التصفية في حال عد وجود تعليمات دفع.

د -عل ااى أمين التصفية أن ي د ت ري ار إلى المحكمة عن تصفية أصول اإلعسار والتوزيعات التي
ت إجراؤها.
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مادة ()136

المساواة في معاملة المطالبات المتماثلة

يجب معاملة المطالبات المتماثلة في المرتبة بالتساوي ،كما يجب أن تسدد جميع المطالبات

المتماثلة في المرتبة قبل سداد المطالبات التي تليها في المرتبة.
مادة ()137

التوزيعات الجزئية

أ -يجوز ألمين التصفية ،بعد الحصول على مواف ة المحكمة ،إجراء توزيعات جزئية على الدائنين

واألشخاص اآلخرين قبل االنتهاء من تصفية أصا ا ااول اإلعسار وتسييلها ن ا اادا وتحديد مبلغ
وأولوية المطالبات والمصالح تجاه أصول اإلعسار ،إذا كان التوزيع يح ق المصلحة الفضلى

ألصول اإلعسار ويعزز من اإلدارة الفعالة والسريعة للتصفية.

ب -على أمين التصفية ،بعد الحصول على مواف ة المحكمة ،إنشاء احتياطات مناسبة وآليات
لضمان أ ن يتسل جميع الدائنين واألطراف اآلخرين بالتناسب ذات التوزيع الذي يستح ونه
بموجب أحكا هذا ال انون.

مادة ()138

األولوية في التــــــــــــوزيعات

أ -على أمين التصفية إجراء التوزيع وف ا لألولويات التالية:

 -1سداد المبالغ التي يمكن الحصول عليها وف ا ألحكا هذا ال انون عن مطالبات أصحاب
الديون المضمونة.

 -2السداد ألصحاب المطالبات والمصالح وف ا لل واعد المتعل ة باألولويات المنصوص عليها
في المادة  )92من هذا ال انون.

ب -تستحق جميع المطالبات والمصالح التي لها ذات المرتبة في األولوية توزيعات على أساس
تناسبي ،بأن يحصل الدائنون غير المضمونين على ذات النسبة المئوية السترداد مبلغ

مطالباته الموافق عليها.

ج -تعدل األولوية في التوزيعات لتنفيذ االتفاقات المتعل ة بإنزال المرتبة المنصوص عليها في
المادة  )93من هذا ال انون.

مادة ()139

التوزيعات غير المطالب بها

أ -على أمي ا ا اان التصفية بذل الجهااود المع ولة التي ت تضيها ظروف الحال إلجراء توزيعات على
األشخاص الذين لديه مطالبات ويحق له الحصول عليها.
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ب -مع مراعاة أحكا الف رة ج) من هذا ال انون ،ينتهي حق الش ااخص في استرداد التوزيع عن

مطالبته من أصول اإلعسار إذا ب ى التوزيع غير مطالب به ثالثة مائة وستين يوما من وقت
إتاحة التوزيع للدفع أو التسلي إلى الشخص.
وعلى أمين التصفية ،بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الف رة أن يودع التوزيعات غير

المطالب بها في خزانة المحكمة.

ج -ال يجوز للشخص استرداد التوزيع من خزانة المحكمة بعد مضي ثالث سنوات إال إذا أثبت
أن التأخير ل يكن بسبب خطئه أو إهماله.
مادة ()140

إعفاء أمين التصفية

أ -تنتهي مهمة أمين التصفية عند االنتهاء من واجباته ومسئولياته من إدارة أصول اإلعسار
وتصفيتها نهائيا واتما التوزيع على النحو المنصوص عليه في هذا الباب.

ب -على المحكمة ،بناء على طلب من أمين التصفية وبعد المواف ة على الت رير الم د من األمين
وف ا ألحكا الف رة ب) من المادة  )41من هذا ال انون واالنتهاء من واجباته ومسئولياته،
بإعفائه من مهمة تصفية أصول اإلعسار.

الباب الخامس

اإلعسار عبر الحدود
الفصل األول
أحكام عامة

مادة ()141

أهداف هذا الباب

يهدف هذا الباب إلى توفير آليات فعالة لتسوية اإلعسار عبر الحدود ،ويراعى عند تطبيق أحكا

هذا الباب أو تفسيره تح يق األهداف التالية:

 -1التعاون بين المحاك والسلطات المختصة األخرى في المملكة والدول األجنبية المعنية
بدعاوى اإلعسار عبر الحدود.
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 -2التعاون بين المحاك والسلطات المعنية في المملكة وبين محاك أو سلطات مختصة في
دول أجنبية في شأن حاالت ودعاوى اإلعسار عبر الحدود.

 -3تعزيز الي ين في المسائل ال انونية المتعل ة بالتجارة واالستثمار.

وفعا ااال ،وبما يكفل حماية مصالح
 -4إدارة دعاوى اإلعسار عبر الحدود على نحو منصف ّ
كل الدائنين وسائر األشخاص المعنيين ،بما في ذلك المدين.
 -5المحا ااافظة على أص ا ا ا ااول اإلعسار وحمايتها وتعظي قيمة أصا ا ا ا ا ااول اإلعسار إلا ا ااى أقصى
ح ا ا ااد ممك ا ا ا اان.

 -6حماية قيمة أصول المدين وتعظيمها إلى أقصى حد ممكن.

 -7تيسير إن اذ المؤسسات التجارية المتعثرة ماليا ،مما يوفر الحماية لالستثمار ويحافظ على
فرص العمالة.

مادة ()142

نطاق التطبيق

أ -تسري أحكا ها ااذا الباب على اآلتا ااي:

 -1طلب المساعدة الم د من محكمة دولة أجنبية أو ممثل أجنبي إلى المحكمة فيما
يتصل بإجراءات أجنبية تتعلق باإلعسار.

 -2طلب المساعدة في دولة أجنبية فيما يتصل بإجراءات اإلعسار في المملكة بموجب
أحكا هذا ال انون.

 -3إجراءات اإلعسار المتخذة في المملكة وفي دولة أجنبية في وقت واحد تتعلق بمدين
معين وذلك بم تضى أحكا هذا ال انون.

 -4طلبات بدء إجراءات اإلعسار أو المشاركة فيها الم دمة من الدائنين أو أي طرف
أجنبي له مصلحة وذلك بم تضى أحكا هذا ال انون.

ب -ال تسري أحكا هذا الباب على المعسرين المرخ ااص له من قبل مصرف البحرين المركزي
والخاضعين ألحكا قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
مادة ()143
التعاريف

في تطبيق أحكا هذا الباب يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما ل
ي تض سياق النص خالف ذلك:
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اإلجراء األجنبي :ي صد به أي إجراء قضائي أو إداري ،بما في ذلك أي إجراء مؤقت ،يتخذ تطبي ا
ألحكا قانون يتعلق باإلعسار في دولة أجنبية وتخضع فيه أموال المدين وشؤونه لمراقبة أو إشراف
محكمة أجنبية ل رض إعادة التنظي أو التصفية.

اإلجراء األجنبي الرئيسي :أي إجراء يت في الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح المدين الرئيسية.
اإلجراء األجنبي غير الرئيسي :إجراء يت في الدولة التي يوجد فيها مؤسسة المدين من غير اإلجراء

األجنبي الرئيسي.،

الممثل األجنبي :أي شخص أو جهة مختصة ،بما في ذلك من يعين على نحو م ااؤقت ،يكون

مصرحا له بموجب إجراء أجنبي بإدارة إعادة تنظي أموال المدين أو أعماله على أسس جديدة أو
تصفيتها ،أو التصرف كممثل لإلجراء األجنبي.

المحكمة األجنبية :سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراء أجنبي أو اإلشراف عليه.
المؤسسة :أي مكان ي و فيه المدين بنشاط اقتصادي غير عارض بواسطة وسائل بشرية وسلع
أو خدمات.

مادة ()144

االلتزامات الدولية على هذه الدولة

ال تخ ا اال أحكا هذا الباب بأي الت از على المملكة ناشئ عن معاهدة أو اتفاقية تكون طرفا فيها مع
دولة أو دول أخرى.

مادة ()145

المحكمة المختصة

تختص المحكمة المشار إليها في المادة  )1من هذا ال انون بأداء الوظائف المتعل ة باالعتراف

باإلجراءات األجنبية والتعاون مع المحاك األجنبية أو أي وظائف أخرى مشار إليها في هذا الباب.

كما تختص المحكمة بكافة المسائل المتعل ة بإج ا اراءات اإلعسار عبر الحدود واإلشراف عليها بما

في ذلك اإلشراف على إجا ا ا ا ا ا اراءات إعادة التنظي أو إجراءات التصفية.
مادة ()146

مخالفة النظام العام

ال تخل أحكا هذا الباب بسلطة المحكمة في رفض اتخاذ أي إجراء إذا كان مخالفا للنظا العا .
مادة ()147

المساعدة اإلضافية بموجب قوانين أخرى
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ليس في هذا ال انون ما ي يد سلطة المحكمة أو أمين اإلعسار الذي تعينه المحكمة بشأن ت دي

مساعدة إضافية إلى ممثل أجنبي بموجب أي قانون آخر نافذ في المملكة.
مادة ()148
التفسير

ألغراض تفسير أحكا هذا الباب يراعى على األخص ،عندما يكون ذلك مناسبا ،ما يصدر عن
لجنة األم المتحدة لل انون التجاري الدولي األونيسترال) حول ال انون النموذجي بشأن اإلعسار

العابر للحدود.

كما يولي االعتبار في تفسير هذا الباب إلى ضرورة التشجيع على تطبيق إجراءات اإلعسار العابر

للحدود على نحو يساعد على توحيد اإلجراءات ،والحرص على حسن النية.
الفصل الثاني

طرق وصول الممثلين والدائنين األجانب إلى المحكمة
مادة ()149

الحق في الوصول المباشر إلى المحكمة

يحق لممثل أجنبي أن ي د طلبا مباشرة إلى المحكمة.

مادة ()150

االختصاص القضائي المحدود

باستثناء الطلب الم د من ممثل أجنبي إلى المحكمة ،ال يخضع الممثل األجنبي أو أصول أو
أعمال المدين التجارية لالختصاص ال ضائي لمحاك المملكة لمجرد ت دي ممثل أجنبي طلبا
بموجب أحكا هذا الباب إلى المحكمة

مادة ()151

طلب ممثل أجنبي في البدء بإجراءات اإلعسار

يجوز لممثل أجنبي أن يطلب البدء في إجراءات اإلعسار بموجب أحكا هذا ال انون إذا توافرت
الشروط الالزمة لبدء هذا اإلجراء.

مادة ()152

مشاركة ممثل أجنبي في إجراءات اإلعسار

يجوز للممثل األجنبي في حالة االعتراف بإجراء أجنبي أن يشارك في إجراء يتخذ بصدد المدين
بموجب أحكا هذا ال انون.

مادة ()153
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طرق وصول الدائنين األجانب إلى إجراءات اإلعسار

أ -مع مراعاة أحكا الف رة ب) من هذه المادة ،يكون الدائنون األجانب متساوين في الح وق والمعاملة
مع الدائنين في المملكة فيما يخص بدء أي من إجراءات اإلعسار في المملكة أو المشاركة فيها.

ب -ال تخل أحكا الف رة أ) من هذه المادة في ترتيب أولوية المطالبات في إجراءات اإلعسار بموجب
أحكا هذا ال انون.

مادة ()154

إعالن الدائنين األجانب بإجراءات اإلعسار

أ -إذا نصت أحكا هذا ال انون على وجوب إجراء اإلعالن حول أي من إجراءات اإلعسار ،يجب
إعالن الدائنين أو األطراف التي لها مصلحة الذين ليس له عناوين في المملكة وف ا ألحكا المادة
 )26من هذا ال انون.

ب -يوجه اإلعالن إلى الدائنين األجانب كل على حدة ،ما ل تعتبر المحكمة أن من األنسب ،تبعا
للظروف ،اللجوء إلى وسيلة أخرى من وسائل اإلعالن.

فإن ذلك اإلعالن يجب أن:
ج -عندما يتعين إعالن دائنين أجانب ببدء إجراء ماّ ،
 -1يحدد مهلة زمنية مع ولة إليداع المطالبات ،ويحدد المكان الذي تودع فيه هذه المطالبات.
 -2يحدد ما إذا كان يتعين على الدائنين المضمونين إيداع مطالباته المضمونة.
 -3أي معلومات أخرى ترى المحكمة إدراجها في اإلعالن.
الفصل الثالث

االعتراف باإلجراءات وطرق االنتصاف األجنبية
مادة ()155

طلب االعتراف بإجراء أجنبي

أ -يجوز لممثل أجنبي أن ي د طلبا إلى المحكمة للحصول على االعتراف باإلجراء األجنبي الذي
ت من خالله تعيين الممثل األجنبي.

ب -يجب أن يرفق بطلب االعتراف باآلتي:

 -1نسخة موث ة من ال رار ببدء اإلجراء األجنبي وتعيين الممثل األجنبي.

 -2شهادة من المحكمة األجنبية تثبت وجود اإلجراء األجنبي وتعيين الممثل األجنبي.
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 -3في حال تعذر إرفاق المستندات المشار إليهما في البندين  )1و  )2من الف رة ب) من

هذه المادة ،يجوز أن ي د أي إثبات آخر ت بله المحكمة وجود اإلجراء األجنبي وتعيين

الممثل األجنبي.

ج -يجب أن يرفق بطلب االعتراف بيان يحدد فيه جميع اإلجراءات األجنبية المتعل ة بالمدين التي
يكون الممثل األجنبي على عل بها.

د -يجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المرف ة بطلب االعتراف إلى الل ة العربية أو الل ة
اإلنجليزية.

مادة ()156

القرائن االفتراضية بشأن االعتراف

أ -يجوز للمحكمة أن تفترض أن مضمون نسخة ال رار أو الشهادة المشار إليهما في الف رة ب)
من المادة  )155من هذا ال انون ،يتفق مع المعنى المشار إليه في المادة  )143من هذا
ال انون في شأن تعريف مصطلحي األجراء األجنبي والممثل األجنبي.

ب -يجوز للمحكمة أن تفترض أن الوثائق الم دمة دعما لطلب االعتراف وثائق صحيحة سواء
كانت مصدقة أو ل تكن.

ج -ما ل يثبت خالف ذلك ،يعتبر الم ر الرئيسي المسجل للمدين ،أو محل إقامته المعتادة إذا
كان المدين شخصا طبيعيا ،هو مركز المصالح الرئيسية للمدين.
مادة ()157

قرار االعتراف بإجراء أجنبي

أ -مع مراعاة أحكا المادة  )146من هذا ال انون يعترف باإلجراء األجنبي:
 -1إذا كان اإلجراء األجنبي إجراء بالمعنى الم صود في المادة  )142من هذا ال انون.

 -2إذا كان الممثل األجنبي الذي ت د بطلب االعتراف شخصا أو جهة وف ا للمعنى الم صود
أحكا المادة  )142من هذا ال انون.

 -3إذا كان طلب االعتراف يفي باالشتراطات الواردة في الف رة ب) من المادة  )155من
هذا ال انون.

قد إلى المحكمة.
 -4إذا كان طلب االعتراف قد ّ
ب -يعترف باإلجراء األجنبي:
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 -1بوصفه إجراء أجنبي رئيسي إذا اتخذ في الدولة التي يوجد بها مركز مصالح المدين
الرئيسية.

 -2بوصفه إجراء أجنبي غير رئيسي ،إذا كان للمدين مؤسسة في الدولة األجنبية.

ج -على المحكمة البت في طلب االعتراف بإجراء أجنبي على وجه االستعجال.

د -ال تخ اال أحكا هذه المادة والمواد  )155و  )156و  )158من هذا ال انون ،من سلطة
المحكمة في تعديل االعتراف أو إنهائه ،إذا ثبت لها أن مبررات منح االعتراف غير متوافرة

كليا أو جزئيا ،أو ل تعد تلك المبررات قائمة.

مادة ()158

المعلومات الالحقة

يترتب على ت دي طلب االعتراف بإجراء أجنبي ،ولو ل يت البت فيه ،التزاما على الممثل األجنبي
بأن يعلن المحكمة من دون تأخير باآلتي:

 -1أي ت يير ملموس في وضع اإلجراء األجنبي المعترف به أو الوضع المتعلق بتعيين الممثل.
 -2أي إجراء أجنبي آخر يتعلق بالمدين ذاته ،ويكون الممثل األجنبي عالما به.
مادة ()159

اإلجراءات التي يجوز اتخاذها قبل قبول طلب االعتراف بإجراء أجنبي

أ -عند إيداع طلب لالعتراف ،والى حين البت في هذا الطلب ،يجوز للمحكمة أن تتخااذ ،بناء
على طلب الممثل األجنبي ،أي من ال اررات أو التدابير الالزمة لحماية أصول المدين أو

مصالح الدائنين ،ويشمل ذلك دون حصر ما يلي:

 -1وقف التنفيذ على أصول الم اادين.

 -2إسناد مهمة إدارة أصول المدين أو تسيير أعماله إلى الممثل األجنبي أو أي شخص

مناسب آخر تعينه ،وذلك من أجل حماية وصون قيمة األصول التي بحك طبيعتها أو
الظروف المحيطة بها قابلة للتلف أو الهالك أو عرضة لتدني قمتها أو مهددة بالتعرض

ألي مخاطر أخرى.

 -3أي تدابير أخرى منصوص عليها في أحكا الف رات  )3و  )4و  )8من الف رة أ) من
المادة  )161من هذا ال انون.

ب -تسري أحكا اإلعالن المنصوص عليها في هذا ال انون.
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ج -تنتهي التدابير المتخذة وف ا ألحكا هذه المادة عند البت في طلب االعتراف ،ما ل ت رر
المحكمة خالف ذلك وف ا ألحكا البند  )7من الف رة أ) من المادة  )161من هذا ال انون.

د -يجوز للمحكمة أن ترفض اتخاذ أي تدابير بم تضى أحكا هذه المادة إذا كانت من شأن تلك
التدابير أن تؤثر سلبا على اإلشراف على إجراء أجنبي رئيسي.
مادة ()160

آثار االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي

أ -يترتب على االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي اآلتي:

 -1وقف الدعاوى واإلجراءات ال ضائية أو أي إجراءات مشابهة تتخا ا ا ااذ ضد أصول المدين
أو ح وقه أو التزاماته.

 -2وقف أي إجراء للتنفيذ على أص ا ا ااول اإلعسار.

 -3تعليق الحق في ن ل أي من أصول المدين أو إث الها بحق لل ير أو التصرف فيها على
نحو آخر.

ب -يخضع نطاق وتعديل وانهاء ،الوقف أو التعليق المشار إليهما في الف رة أ) من هذه المادة،
ألحكا هذا ال انون فيما يتعلق باالستثناءات أو ال يود أو التعديالت الواردة على الوقف أو

التعليق.

ج -ال تخل أحكا البند  )1من الف رة أ) من هذه المادة بالحق في رفع دعاوى أو إجراءات منفردة،
ب در ما يكون ذلك ضروريا للحفاظ على مطالبة بدين تجاه المدين.

د -ال تمس الف رة أ) من هذه المادة بالحق في إيداع الدائنين مطالباته .
مادة ()161

اإلجراءات التي يجوز اتخاذها بعد االعتراف بإجراء أجنبي

أ -يجوز للمحكمة ،عند المواف ة على طلب االعتراف بإجراء رئيسي أو غير رئيسي ،أن تتخااذ،
بناء على طلب الممثل األجنبي ،أي من اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية أصول المدين أو

مصالح الدائنين ،ويشمل ذلك دون حصر ما يلي:

 -1وقف الدعاوى واإلجراءات ال ضائية أو أي إجراءات مشابهة تتخا ا ا ااذ ضد أصول المدين
أو ح وقه أو التزاماته ،ما ل يكن قد ت وقفها بموجب أحكا البند  )1من الف رة أ)

من المادة  )160من هذا ال انون.

 -2وقف أي إجراء للتنفيذ على أص ا ا ااول اإلعسار ،ما ل يكن قد ت وقفها بموجب أحكا
البند  )1من الف رة أ) من المادة  )160من هذا ال انون.
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 -3تعليق الحق في ن ل أي من أصول المدين أو إث الها بحق لل ير أو التصرف فيها على

نحو آخر ،ما ل يكن ذلك الحق قد ت تعلي ه بموجب أحكا البند  )1من الف رة أ) من

المادة  )160من هذا ال انون.

 -4اتخاذ التدابير الالزمة الستجواب الشهود أو جمع ال رائن أو تسلي المعلومات المتعل ة
بأصول المدين أو شؤونه أو ح وقه أو التزاماته.

 -5إل از أي شخص يحوز معلومات أو مستندات ذات صلة بأصول المدين أو شؤونه أو
ح وقه أو التزاماته ،بتزويد المحكمة بتلك المعلومات أو المستندات.

 -6إسناد مهمة إدارة كل أو بعض أصول المدين الواقعة في المملكة أو تسيير أعماله إلى
الممثل األجنبي أو إلى أي شخص مناسب آخر تعينه.

 -7منح فترة تمديد للتدابير المتخذة بموجب الف رة أ) من المادة  )159من هذا ال انون.
 -8اتخاذ أي تدابير إضافية يجوز اتخاذها بموجب أحكا هذا ال انون.

ب -يجوز للمحكمة ،عند المواف ة على طلب االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي أو غير رئيسي ،أن
تعهد إلى الممثل األجنبي بناء على طلبه أو إلى أي شخص مناسب آخر تعينه ،بتوزيع كل

أصول المدين أو بعضها الواقعة في المملكة ،إذا توافر لدى المحكمة اطمئنانا كافيا بأن مصالح
الدائنين في المملكة تحظي بالحماية الكافية.

ج -عند اتخاذ المحكمة إجراءات أو تدابير بموجب أحكا هذه المادة بناء على طلب من ممثل
إجراء أجنبي غير رئيسي ،يجب أن يتوافر لدى المحكمة اطمئنانا كافيا بأن اإلجراءات ضمن
اإلجراء األجنبي غير الرئيسي تتعلق بإدارة أصول المدين بموجب قوانين المملكة ،أو أنها
تتصل بمعلومات مطلوبة في هذا اإلجراء األجنبي غير الرئيسي.
مادة ()162

حماية الدائنين وغيرهم من األشخاص المعنيين

أ -في حاالت منح أو رفض اتخاذ إجراءات بموجب أحكا المادتين  )159و  )161من هذا

ال انون ،أو في حاالت تعديل أو إنهاء المساعدة بموجب أحكا الف رة ج) من هذه المادة،
يجب على المحكمة أن تتح ق من أن مصالح الدائنين وغيره من األشخاص المعنيين ،بما

في ذلك المدين ،تحظى بحماية كافية.

ب -تخضع اإلجراءات الممنوحة بموجب أحكا المادتين  )159و  )160من هذا ال انون ،لت دير
المحكمة ووف ا لما تراه مناسبا من شروط.
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ج -يجوز للمحكمة ،بناء على طلب الممثل األجنبي أو أي شخص لح ه ضر ار من اإلجراءات
المتخذة بموجب أحكا المادتين  )159و  )160من هذا ال انون ،أن تعدل أو تنهى تلك
المساعدة.

مادة ()163

الدعاوي الرامية إلى تفادي األفعال الضارة بالدائنين

 -1عند االعتراف بإجراء أجنبي ،يحق للممثل األجنبي بحك وضعه أن يت د بطلب إبطال أو
عد نفاذ تصرفات الدائنين الضارة.

 -2عندما يكون اإلجراء األجنبي إجراء أجنبيا غير رئيسي ،ال بد أن تكون المحكمة مطمئنة إلى
أن الدعوى تتعلق بأصول تدار ،بموجب قانون هذه الدولة ،ضمن اإلجراء األجنبي غير

الرئيسي.

مادة ()164

تدخل الممثل األجنبي في اإلجراءات

بمجرد االعتراف بإجراء أجنبي ،يجوز للممثل األجنبي أن يتدخل في أي إجراءات يكون المدين

طرفا فيها ،شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكا هذا ال انون وال وانين النافذة في
المملكة.
الفصل الرابع
التعاون مع المحاكم األجنبية والممثلين األجانب
مادة ()165
التعاون واالتصال المباشر بالمحاكم األجنبية أو الممثلين األجانب

أ -تتعاون المحكمة إلى أقصى حد ممكن مع المحاك األجنبية أو الممثلين األجانب في كافة
المسائل المنصوص عليها في المادة  )141من هذا ال انون.

ب -للمحكمة االتصال مباشرة بالمحاك األجنبية أو الممثلين األجانب أو طلب المعلومات أو
المساعدة المباشرة منها.

| P a g e 102

مشروع قانون اإلعسار

ج -يجوز للشخص الذي تعينه المحكمة وف ا ألحكا هذا الباب ،وبعد الحصول على مواف تها،
االتصال مباشرة بالمحاك األجنبية أو الممثلين األجانب أو طلب المعلومات أو المساعدة

المباشرة منها وذلك ب رض ال يا بواجباته.

مادة ()166

طرق التعاون

يجوز إقامة التعاون المشار إليه في أحكا المادة  )165من هذا ال انون بأي طري ة مناسبة ،بما
في ذلك:

 -1تعيين شخص أو هيئة للتصرف بناء على أومر المحكمة وق ارراتها.
 -2اإلبالغ عن المعلومات بأي وسيلة تعتبرها المحكمة مناسبة.
 -3التنسيق في إدارة أصول المدين وشؤونه واإلشراف عليها.

 -4مواف ة المحاك على االتفاقيات المتعل ة بتنسيق اإلجراءات أو قيامها بتنفيذها.
 -5التنسيق بين اإلجراءات المتزامنة المتعل ة بالمدين ذاته.

 -6أي طرق تعاون أخرى يصدر بتحديدها مرسو بعد مواف ة المجلس األعلى لل ضاء.
الفصل الخامس

اإلجراءات المتزامنة
مادة ()167

البدء في إجراءات بموجب هذا القانون بعد االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي

بعد االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي ،ال يجوز البدء في أي إجراءات بموجب أحكا هذا ال انون إال
إذا كان للمدين أصوال في المملكة ،وت تصر آثار هذا اإلجراء على أصول المدين الواقعة في

المملكة.

ويجوز أيضا ،بال در الضروري لتنفيذ التعاون والتنسيق بموجب المواد  )165و  )166من هذا

ال انون ،أن يشمل ذلك أصول المدين األخرى التي ينب ي إدارتها في نطاق إجراءات أحكا هذا

ال انون.

المادة ()168

التنسيق بين إجراءات هذا القانون واجراء أجنبي

في حالة وجود تزامن بين إجراء أجنبي واجراء بموجب أحكا هذا ال انون بخصوص المدين ذاته،
يجب على المحكمة العمل على تح يق التعاون والتنسيق بموجب أحكا المواد  )165و )166

من هذا ال انون ،وأن تراعي ما يلي:
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 -1عندما يتخذ إجراء إعسار في المملكة بموجب أحكا هذا ال انون في الوقت الذي يودع فيه
طلب لالعتراف باإلجراء األجنبي ،فإنه يجب مراعاة اآلتي:

أ -أن أي إجراءات تتخذها المحكمة بموجب المادتين  )159و  )161من هذا ال انون
البد أن تكون متس ة مع إجراءات اإلعسار المتخذة في المملكة.

ب -ال تسري أحكا المادة  )160من هذا ال انون إذا اعترف باإلجراء األجنبي في
المملكة على أنه إجراء أجنبي رئيسي.

 -2عندما تبدأ إجراءات اإلعسار في المملكة بموجب أحكا هذا ال انون بعد االعتراف باإلجراء
األجنبي أو بعد إيداع طلب لالعتراف به ،فإنه يجب مراعاة اآلتي:

أ -على المحكمة إعادة النظر في أي إجراءات اتخذتها بموجب المادتين )159
و  )161من هذا ال انون ،ويجوز لها أن تعدل أي تدابير اتخذتها أو تنهيها إذا ثبت
لديها أنها ال تتسق مع اإلجراء في هذه الدولة.

ب -إذا كان اإلجراء األجنبي إجراء أجنبيا رئيسيا ،تعدل المحكمة أو تنهي الوقف والتعليق
المشار إليهما في الف رة ب) من المادة  )160من هذا ال انون ،إذا ثبت أن الوقف
أو التعليق غير متس ين مع إجراءات اإلعسار المتخذة في المملكة.

 -3عندما ت رر المحكمة أن تتخذ إجراءات بناء على طلب ممثل إجراء أجنبي غير رئيسي أو
تمدد تلك اإلجراءات أو تعدلها ،فإن عليها أن تتح ق من أن المساعدة ضمن اإلجراء األجنبي
غير الرئيسي تتعلق بإدارة أصول المدين بموجب قوانين المملكة ،أو أنها تتصل بمعلومات

مطلوبة في هذا اإلجراء األجنبي غير الرئيسي.

المادة ()169

التنسيق بين أكثر من إجراء أجنبي واحد

على المحكمة في حالة وجود أكثر من إجراء أجنبي واحد بشأن المدين ذاته ،أن تعمل على تح يق
التعاون والتنسيق بموجب المواد  )165و  )166من هذا ال انون ،وأن تراعي ما يلي:

 -1على المحكمة إعادة النظر في أي إجراءات اتخذتها بموجب المادتين  )159و )161
من هذا ال انون بناء على طلب ممثل إجراء أجنبي غير رئيسي أو بعد إيداع طلب

لالعتراف به ،ويجوز لها أن تعدل أي تدابير اتخذتها أو تنهيها إذا ثبت لديها أنها ال تتسق

مع اإلجراء األجنبي الرئيسي.

 -2إذا اعترف بإجراء أجنبي رئيسي بعد طلب االعتراف بإجراء أجنبي غير رئيسي أو بعد

إيداع طلب لالعتراف به ،تعيد المحكمة النظر في أي إجراءات اتخذتها بموجب المادتين
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 )159و  )161من هذا ال انون ،ويجوز لها أن تعدل أي تدابير اتخذتها أو تنهيها إذا

ثبت لديها أنها ال تتسق مع اإلجراء األجنبي الرئيسي.

 -3إذا اعترف بإجراء أجنبي غير رئيسي آخر ،بعد االعتراف بإجراء أجنبي غير رئيسي ،فإن
للمحكمة أن تتخذ إجراءات أو تعدلها أو تنهيها ب رض تح يق التنسيق بين اإلجراءات.
مادة ()170

افتراض اإلعسار استناداً إلى االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي

ألغراض بدء إجراءات اإلعسار بموجب أحكا هذا ال انون ،يعد االعتراف بإجراء أجنبي رئيسي
دليال على أن المدين معسر ،ما ل يثبت دليال ينفي ذلك.
مادة ()171

توزيع المبالغ في إطار اإلجراءات المتزامنة

ال تخل أحكا هذه المادة بالمطالبات أو الح وق المضمونة ،ال يجوز للدائن الذي تل ى جزءا من
مبالغ مطالبته في إجراء اتخذ ل انون اإلعسار في دولة أجنبية ،أن يتل ى مبل ا عن نفس المطالبة
في إجراء يتخذ بموجب أحكا هذا ال انون فيما يتعلق بالمدين ذاته ،طالما كان المبلغ المدفوع

للدائنين اآلخرين من نفس مرتبته أقل نسبيا من المبلغ الذي تل اه الدائن بالفعل.

الباب السادس
إعسار صغار المدينين
مادة ()172
أحكام خاصة لحاالت إعسار صغار المدينين
أ -إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها ال تزيد على عشرة آالف دينار ،جاز للمحكمة من
تل اء نفسها أو بناء على طلب أمين اإلعسار أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات

اإلعسار ،بمراعاة األحكا التالية:

 -1تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في البند  )4من الف رة أ) من المادة )7
والف رة ه) من المادة  )7والف رة ب) من المادة  )10من هذا ال انون.

 -2تكون جميع أحكا وق اررات المحكمة غير قابلة للطعن فيها.
 -3ال يعين أمين إعسار ما ل ت رر المحكمة خالف ذلك.

 -4ع ااد تعيين لجنة دائنين ما ل ت ا اارر المحكمة خالف ذلك.
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 -5عد ت رير معونة للمدين أو لمن يعوله من أصول اإلعسار.

 -6في حالة المنازعة في الديون يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خالل المدة التي تحددها
المحكمة بما ال يجاوز عشرة أيا من تاريخ انتهاء المحكمة من الفصل في المنازعة.

 -7يعد اقتراح خطة أعادة التنظي م بوال إذا واف ت عليه أغلبية الدائنين الذين له حق
التصويت عددا وقيمة.

 -8ال تجوز المعارضة في إعادة التنظي  ،ويكون المصادقة عليه من اختصاص المحكمة.

 -9استثناء من الف رة  )6من هذه المادة ،يجوز للمحكمة المصادقة على خطة إعادة التنظي
بالرغ من عد مواف ة الدائنين عليها إذا وجدت أن الخطة من شأنها أن تح ق المصلحة

الفضلى ألصول اإلعسار والدائنين.

 -10ال يجرى إال توزيع واحد على الدائنين في حالة التصفية وذلك بعد االنتهاء من بيع
أصول اإلعسار.

ب -يجوز للوزير بعد مضي سنتين على العمل بأحكا هذا ال انون إصدار قرار ،بعد مواف ة
المجلس األعلى لل ضاء ،بتعديل المبلغ المنصوص عليه في الف رة أ) من هذا ال انون.
مادة ()173
لجنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أ -يجوز للوزير ،بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التجارة أن يشكل ،ب رار منه ،لجنة يكون
من بين أعضائها ممثلين عن ال طاع الخاص وذلك ب رض ت دي الدع المالي لت طية رسو

ونف ات وتكاليف إجراءات اإلعسار عن المؤسسات الص يرة والمتوسطة والمدينيين الذين ليس

لديه أصوال كافية غير مضمونة لتحمل أعباء إجراءات اإلعسار ،ويبين ال رار قواعد واجراءات
عمل اللجنة.

ب -تتكون الموارد المالية للجنة مما ترصده الو ازرة من مساهمة مالية ،وأية مساهمات ي ررها
صندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين أو أي مساهمات أو مصادر أخرى يوافق عليها

مجلس الوزراء لتمويل اللجنة.

الباب السابع
المسئولية الجنائية
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مادة ()174
العقوبات

يعاقَب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبال رامة التي ال ت ل عن خمسمائة دينار بحريني وال
تجاوز مائة ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين الع وبتين ،كل من:
 -1أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في ت ديرها وذلك ب صد الحصول على إجراء
من إجراءات اإلعسار.

 -2مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من االشتراك في إجراءات اإلعسار أو م اليا في دينه من
االشتراك في المداوالت والتصويت أو تركه عمدا يشترك في ذلك.

 -3أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
 -4تعمد الم االة في ت دير ديونه.

 -5اشترك في مداوالت إعادة التنظي أو التصويت وهو يعل أنه ممنوع قانونا من ذلك.
 -6ع د مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إض ار ار بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
 -7ل يكن دائنا واشترك مع علمه بذلك في إجراءات اإلعسار بصفته دائنا.

 -8قا بسداد ديون بعض دائنيه أو منحه حق ضمان ب صد اإلضرار بالدائنين اآلخرين وترتب
على ذلك السداد عجزه على تسوية ديونه بالكامل.

 -9زاد ب صد االحتيال التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.

َّ -10
قد إلى المحكمة أو إلى أمين اإلعسار بيانات كاذبة أو مضلِّلة مع علمه بذلك.

حجب عمدا عن المحكمة أو عن أمين اإلعسار أية بيانات أو معلومات أو سجالت أو
َ -11
مستندات من تلك التي يتعيَّن عليه تزويد المحكمة أو أمين اإلعسار بها أو حال عمدا دون
تمكينهما من االطالع عليها.

-12قد مطالبة ضد المدين مخالفة للح ي ة مع علمه بذلك أو بالغ ب صد االحتيال في قيمة
مطالبته ضد المدين.

مادة ()175

مسئولية الشخص االعتباري

مع عد اإلخالل بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي ،يعاقَب الشخص االعتباري جنائيا إذا
ارتُ ِكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائ المنصوص عليها في المادة )174
أي
تص ُّرف أو امتناع أو مواف ة أو تَ َستُّر أو إهمال جسي من ِّ
من هذا ال انون ،وكان ذلك نتيجة َ
أي مسئول مفوض آخر  -في ذلك الشخص االعتباري – أو ممن يتصرف
عضو مجلس إدارة أو ِّ
بهذه الصفة ،ب رامة ال ت ل عن ألفي دينار بحريني وال تجاوز مائة ألف دينار بحريني.
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مادة ()176

نشر ملخص الحكم

ينشر الحك الذي يصدر باإلدانة في جرائ المنصوص عليها في هذا الباب في سجل اإلعسار،

ويجوز للمحكمة أن ت رر في حكمها نشر ملخص الحك على نف ة المحكو عليه في صحيفة يومية
واحدة أو أكثر واسعة االنتشار تصدر في المملكة أو خارجها بالل ة العربية أو بل ة أجنبية.

الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة ()177
استبدال عبارات واردة في القوانين واألنظمة
تستبدل عبارة "إجراءات اإلعسار" بعبارة "التفليسة" وعبارة قاضي اإلعسار" بعبارة "قاضي التفليسة"
وعبارة "أمين اإلعسار" بعبارة "أمين التفليسة" وعبارة "إعسار بالتدليس" بعبارة "إفالس بالتدليس"

أينما وردت في ال وانين واألنظمة المعمول بها.

مادة ()178
إصدار الق اررات
يصدر الوزير ،بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التجارة ،أن يصدر ال اررات الالزمة لتنفيذ
أحكا ال انون.
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