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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار 

 مشروع القانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة واإلفالس على 

 )املقترح من مجلس األمة( 
                       

 نصوص مضافة                                       نصوص معدلـة                             نصوص ملغاة

ـــي  مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار   النــص الحالـ

 2019مشروع القانون رقم )   ( لسنة   

 بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة واإلفالس

 

 بعد االطالع على الدستور،  -

- ( رقم  املرسوم  لسنة  3وعلى  الدخل    1955(  ضريبة  شأن  في 

 الكويتية، والقوانين املعدلة له،

- ( رقم  املرسوم  لسنة  5وعلى  التسجيل    1959(  بقانون 

 انين املعدلة له،العقاري، والقو 

، 1960( لسنة  16وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم )  -

 والقوانين املعدلة له،

الصادر   - الجزائية  واملحاكمات  اإلجراءات  قانون  وعلى 

 ، والقوانين املعدلة له، 1960( لسنة 17بالقانون رقم )

- ( رقم  القانون  لسنة  4وعلى  التوثيق،    1961(  قانون  بإصدار 

 والقوانين املعدلة له،

( رقم  بالقانون  الصادر  التأمين  ووكالء  شركات  قانون  لسنة  24وعلى   )

 عدلة له، ، والقوانين امل1961
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

في شأن النقد، وبنك الكويت املركزي،   1968( لسنة  32وعلى القانون رقم ) -  

 وتنظيم املهنة املصرفية، والقوانين املعدلة له،  

رقم  - بالقانون  باملرسوم  الصادر  والتجارية  املدنية  افعات  املر قانون  وعلى 

 ، والقوانين املعدلة له،  1980( لسنة 38)

ة والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون وعلى قانون اإلثبات في املواد املدني -

 ، والقوانين املعدلة له،  1980( لسنة  39رقم )

-  ( رقم  بالقانون  الصادر  املدني  القانون  لسنة  67وعلى  والقوانين 1980(   ،

 املعدلة له، 

- ( رقم  باملرسوم  الصادر  التجارة  قانون  لسنة  68وعلى  والقوانين 1980(   ،

 املعدلة له،  

اقبة   1981( لسنة  5وعلى املرسوم بالقانون رقم ) - في شأن مزاولة مهنة مر

 الحسابات،  

 بإنشاء الهيئة العامة لالستثمار،   1982( لسنة 47وعلى القانون رقم ) -

بشأن قانون تنظيم القضاء،   1990( لسنة  23وعلى املرسوم بالقانون رقم ) -

 والقوانين املعدلة له،

افقة على االتفاقية االقتصادية   2003( لسنة  5وعلى القانون رقم ) - باملو

 املوحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

- ( رقم  القانون  لسنة  46وعلى  الشركات   2006(  ومساهمة  الزكاة  شأن  في 

 ميزانية الدولة، املساهمة العامة واملقفلة في
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 بشأن تعزيز االستقرار املالي في الدولة،  2009( لسنة 2وعلى املرسوم بالقانون رقم ) -  

 في شأن العمل بالقطاع األهلي، والقوانين املعدلة،   2010( لسنة 6وعلى القانون رقم ) -

في شأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق  2010( لسنة 7وعلى القانون رقم ) -

 نين املعدلة له، املالية، والقوا

في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات   2013( لسنة  98وعلى القانون رقم ) -

 الصغيرة واملتوسطة، والقوانين املعدلة له،  

 في شأن تراخيص املحالت التجارية، 2013( لسنة 111وعلى القانون رقم ) -

 االستثمار املباشر في دولة الكويت،في شأن تشجيع  2013( لسنة 116وعلى القانون رقم ) -

 في شأن املعامالت االلكترونية،  2014( لسنة 20وعلى القانون رقم ) -

 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  2014( لسنة 116وعلى القانون رقم ) -

افقة على قانون نظام العالمات التجارية لدول    2015( لسنة  13وعلى القانون رقم ) - باملو

 تعاون لدول الخليج العربية،مجلس ال

 ، والقوانين املعدلة له،  2016( لسنة  1وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ) -

 في شأن تنظيم الوكاالت التجارية،    2016( لسنة 13وعلى القانون رقم ) -

 في شأن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة،  2016( لسنة 22وعلى القانون رقم ) -

 بنظام السجل التجاري،   2018( لسنة 18وعلى القانون رقم ) -

افق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه   و
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 املادة األولى  

 

الوقائية        التسوية  شأن  في  افق  املر القانون  بأحكام  يعمل 

اإلجراءات   قوانين  أحكام  وتسري  واإلفالس،  الهيكلة  وإعادة 

والتجارية،   املدنية  افعات  واملر الجزائية،  واملحاكمات 

واإلثبات في املواد املدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص في  

افق.   القانون املر
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 املادة الثانية  

 للمادة )     
ً
(  563تحيل الدائرة املختصة بشهر اإلفالس وفقا

من   لديها  يوجد  ما  نفسها  تلقاء  من  التجارة  قانون  من 

إجراءات اإلفالس واملنازعات والتظلمات في تلك اإلجراءات،  

اإلفالس   إدارة  إلى  اإلفالس  عن  الناشئة  الدعاوى  وكافة 

ص وتعتبر  رسوم،  بدون  عليها  تكون  التي  تلك  بالحالة  حف 

  
ً
وفقا اإلفالس  شهر  إجراءات  افتتاح  طلبات  الدعاوى 

إجراءات  تخضع  كما  ألحكامه،  وتخضع  افق  املر للقانون 

ألحكام   القانون  بهذا  العمل  قبل  تكتمل  لم  التي  اإلفالس 

افق.   القانون املر

     ( للمادة   
ً
وفقا املنشأة  الدائرة  املرسوم  15وتحيل  من   )

( تلقاء نفسها  امل  2009( لسنة  2بالقانون رقم  إليه من  شار 

التي  بالحالة  اإلفالس  دائرة  إلى  أمامها  املنظورة  الطلبات 

الهيكلة  إعادة  طلبات  وتعتبر  الرسوم،  بدون  عليها  تكون 

املقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة  

افق وتخضع أحكامه.   القانون املر
ً
 وفقا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  شركات االستثمارمالحظات اتحاد  

 املادة الثالثة  

والدعاوى       املنازعات  السابقة على  املادة  أحكام  ال تسري 

العمل   تاريخ  قبل  بالحكم  للنطق  املؤجلة  أو  فيها،  املحكوم 

بهذا القانون، وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد 

 املنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

 

في      التمييز  ومحكمة  االستئناف  محكمة  نظر    وتستمر 

الطعون املرفوعة أمامهما، قبل تاريخ العمل بهذا القانون،  

 حتى تمام الفصل فيها. 

 

     (  لحكم املادة 
ً
(  565وتعتبر أي إجراءات تم اتخاذها وفقا

 ألحكام  
ً
من قانون التجارة بمثابة تدابير تحفظية متخذة وفقا

افق يجوز تعديلها أو إلغائها.  القانون املر
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 املادة الرابعة  

يصدر وزير التجارة والصناعة الالئحة التنفيذية والقرارات      

افق، خالل ستة أشهر من   الالزمة لتطبيق أحكام القانون املر

 تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
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 النــص الحالــــي القانون مشروع  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 املادة الخامسة   

املشار إليه، وتلغى   2009( لسنة  2يلغى املرسوم بقانون رقم )     

إليه، كما  800إلى    555املواد من ) ( من قانون التجارة املشار 

افق.   يلغى كل نص يخالف أحكام القانون املر
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  شركات االستثمارمالحظات اتحاد  

 املادة السادسة   

الوزراء        القانون،    – كل فيما يخصه    –على  تنفيذه هذا 

وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم األول للشهر 

 الرابع التالي لنشر الالئحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 أمير الكويت

 صباح األحمد الجابر الصباح 
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 االستثمارمالحظات اتحاد شركات  
النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقب(:  نقترح إضافة األشخاص املرخص   )املر

 لهم من الهيئة بمزاولة نشاط مراقب استثمار. 

لحالة وقف  قانونية  معالجة  نقترح وضع  كما 

الهيئة  املرخص من جانب  الشخص  ترخيص 

 بشكل مؤقت. 

 قانون التسوية الوقائية 

 وإعادة الهيكلة واإلفالس 

 الباب األول 

 التعاريف

 ( 1املادة )

 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املوضح قرين كل منها:      

 
ً
التسوية الوقائيــة :  إجراءات تهدف إلى اتفاق املدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقا

 ألحكام هذا القانون. 

 لخروج من حالة االضطراب املالي. ة :  إجراءات تساعد املدين على اـــــإعــادة الهيكل

ـــــلب :  الطلب املقدم من ذوي الشأن بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو   الطـــــــــــــ

 للقانون.  –بحسب األحوال  –شهر اإلفالس 
ً
 وفقا

ـــوزارة :  وزارة التجارة والصناعــة.   الـــــــــــــــ

 ــــر :  وزيــر التجارة والصناعة. الوزيـــــــــــــــ

ــال. ـــة : هيئــة أســواق املـــــ  الهيئــــــــــــــــــ

 البنك املركـــــــزي :  بنك الكويت املركزي.

 الجهــة الرقابيـــــــة : البنك املركزي أو الهيئة أو الوزارة.

ــــب : شخص مرخص له من الهيئة بمزاول اقـــــــــــــــ ة نشاط مستشار استثمار أو نشاط أمين حفظ املر

اقبي الحسابات، ليقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات   أو مسجل لدى الهيئة في سجل مر

 التسوية الوقائية من خالل ما يتلقاه من املدين والدائنين من معلومات.   
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 النــص الحالــــي القانون مشروع  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

الشخص الذي يقوم بالتحقيق في جميع أعمال املدين وسجالته أو التحقيق في     املحقــــــــــــق :   

 عمليات أو وقائع محددة وتقديم تقرير عنها.

أو نشاط أمين   :  شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مستشار استثمار  األمــــــــــــــين 

اقبي الحسابات يتولى املهام املبينة   حفظ أو مسجل لدى الهيئة في سجل مر

 بهذا القانون بشأن إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس. 

:  األموال املنقولة وغير املنقولة اململوكة للمدين، وال تشمل أموال املدين  أمــوال املديــــن 

افعات املدنية والتجارية   لقانون املر
ً
األموال التي ال يجوز الحجز عليها وفقا

أو   أو قانون أو قانون ونظام الخدمة املدنية  التأمينات االجتماعية  قانون 

العمل في القطاع األهلي أو قانون العمل في قطاع األعمال النفطية أو أي 

 قانون آخر. 

 أعمــال املديـــــن :  األنشـطة التجارية أو املهنية التي يزاولها املديــن.

رارية إذا قدم املدين قابلية أعمال املديـن لالستمرارية :  تكون أعمال املدين قابلة لالستم

 صادر من أحد األشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام األمناء  
ً
 فنيا

ً
تقريرا

 لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح اآلتي:
ً
 وفقا

افقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود   -1 أنه سيترتب على املو

 أعمال املدين إلى الربحية.

املدين سيتمكن من االستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية أن   -2

 أو إعادة الهيكلة في السياق العادي ملمارسة أعماله. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

الديون التجارية الغير متنازع عليها واملستحقة على املدين عند     ديــون املديــن :   

تاريخ صدور قرار افتتاح اإلجراءات وفق أحكام هذا القانون،  

قبل صدور  املدين  في ذمة  ترتب  التزام  الناشئة عن  تلك  أو 

 قرار افتتاح اإلجراءات.

داء التوقف عن الدفع :  عجز املدين عن الوفاء بأي دين تجاري مستحق األ 

 عليه على نحو ينبئ باضطراب مركزه املالي.

 
ً
وفقا اإلفالس  دائرة  تتخذها  التي  الضرورية  التدابير    : التحفظيـة  التدابير 

أو   املدين  أموال  وإدارة  حفظ  بهدف  القانون  هذا  ألحكام 

 أموال التفليسة على نحو آمن ومنعه من إخفاء أمواله. 

قامة ضد املدين متى كانت متعلقة  وقــف املطالبات :  وقف أي دعاوى تكون م

 بأمواله أو ديونه.

 لهذا 
ً
اقعة أو مستند أو بيان أو إعالن أو أي أمر آخر وفقا اإلخطـــــــــــــار :  التبليغ بو

أو   الفاكس  أو  االلكتروني  البريد  طريق  عن  وذلك  القانون 

عليها   افق  تو أخرى  أي وسيلة  أو  املسجل  أو  العادي  البريد 

اإلفال  أو إدارة  االستئناف  محكمة  أو  اإلفالس  قاض ي  أو  س 

 األمين.

 على معلومات داخلية 
ً
املطلع على معلومات داخلية :  يكون الشخص مطلعا

أو  بأمواله  أو  املدين  بأعمال  تتعلق  املعلومات  تلك  كانت  إذا  املدين  لدى 

 بشــــــخصه أو بمركزه املالي أو بإدارته ولها تأثير على أصوله أو
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خصومه أو وضعه املالي أو على املسار العام ألعماله، ويمكن أن تؤثر في قدرة   

املدين على الوفاء بالتزاماته، وال تكون معرفة تلك املعلومات  

ويعتبر   للجمهور،  والجهاز متاحة  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

التابعة ولدى الشركة األم من   اإلداري لدى املدين وشركاته 

 األشخاص املطلعين على معلومات داخلية. 

 النشــــــــــــــــر :  النشــر في الجريدة الرسمية . 

باللغة   أحدهما  تصدر  محليتين،  يوميتين  جريدتين  في  اإلعالن   : اإلعــــــــــــــالن 

أو اإلن اإلفالس  قاض ي  يحددها  أخرى  طريقة  أي  أو  جليزية، 

 إدارة اإلفالس. 

تكون   أخرى  أي سجالت  أو  املنهي،  أو  التجاري  السجل  في  التأشير    : القيــــــــــــــد 

أو   الشركات  أو  املهن  أصحاب  أو  التجار  لقيد  مخصصة 

 صناديق االستثمار.

 ل
ً
تشابه حقوقهم تجاه تصنيف الدائنــين :  تصنيف فئات الدائنين وفقا

املدين، مثل الدائنين أصحاب الديون العادية وأصحاب الديون املضمونة 

برهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار أو امتياز عام على أموال املدين، 

والدائنين من أصحاب الديون املساندة، وأصحاب الصكوك والسندات  

قائية أو خطة إعادة املستديمة، وذلك لغرض مناقشة مقترح التسوية الو 

 الهيكلة أو ألي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون. 
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   : األغلبية املطلوبة العتبار املسألة املعروضة على اجتماع الدائنين قد     األغلبية املطلوبة 

افر الشرطين التاليين: افقة عليها منهم والتي تتحقق في حالة تو  تمت املو

على   -1 يزيد  ما  على  الحائزين  املتأثرين  الدائنين  أو  املتأثر  الدائن  حضور 

 التصويت.نصف الديون املتأثرة على األقل االجتماع الذي سيتم فيه 

في   -2 املمثلة  الديون  ثلثي  على  الحائزين  الدائنين  أو  الدائن  افقة  مو

 االجتماع.  

للمناقشة  املطروحة  املسألة  على  التصويت  بنتيجة  تتأثر حقوقه  دائن  كل    : متأثـــــــر  دائـن 

 والتصويت باجتماع الدائنين. 

 : املساندة  الديون  املرتبة    أصحاب  في  العادي  الدائن  يلون  الذين  الدائنين  من  الفئة 

ويتقدمون على حملة السندات والصكوك املستديمة، التي تدخل ضمن 

األسهم  حملة  على  يتقدمون  كما  املدين،  مال  لرأس  األولى  الشريحة 

 العادية. 

الد يلون أصحاب  الذين  الدائنين  من  الفئة   : املستديمة  والصكوك  السندات  يون  حملة 

 املساندة في مرتبة الدائنين ويتقدمون على حملة األسهم العادية. 

 : -طرف ذو العالقــة :  أ
ً
 طبيعيا

ً
 إذا كان املدين شخصا

في   -1 أو الشريك مع املدين  الثانية،  أو الصهر حتى الدرجة  أو القريب  زوج املدين، 

 ل.شركة محاصة أو أحد شركات األشخاص، أو املوظف، أو املحاسب أو الوكي

 الشخص االعتباري الذي يسيطر عليه املدين.  -2
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 الشخص الذي يدير املدين نشاطه بموجب عقد. -3  

 الشخص الذي يدير نشاطه املدين بموجب عقد. -4

 

  -ب
ً
:إذا كان املدين شخصا

ً
 اعتباريا

أو  -1 مباشر  بشكل  سواء  السيطرة  يملك  الذي  الشخص 

 غير مباشر على املدين.

 الشركة التابعة للمدين. -2

املدين   -3 يكون  التي  املجموعة  نفس  في  العضو  الشركة 

 لها. 
ً
 تابعا

اإلدارة   -4 في  العضو  أو  املدين  إدارة  مجلس  في  العضو 

 التنفيذية.

ا -5 أو  املشتركة  السيطرة  أو  السيطرة  تحت  لتأثير  شركة 

( البند  في  إليهم  املشار  لألشخاص  هذا 4الهام  من   )

بشكل   هامة  تصويت  قوة  من  يملكونه  بما  التعريف 

 مباشر أو غير مباشر.
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لهم،  املرخص  األشخاص  إضافة  نقترح 

خاضعة   غير  التأمين  شركات  أن  ومراعاة 

إلشراف بنك الكويت املركزي أوهيئة أسواق  

نقترح  املوضوع  هذا  نتالفى  ولكي  املال، 

املركزي   البنك  من  كل   ..." عبارة  استبدال 

بعبارة   –والهيئة   اختصاصه"  في حدود  كل 

 . "لكل من الهيئات الرقابية ... "......

 

 الباب الثاني  

 أحكام عامة 

 الفصل األول 

 نطاق التطبيق

 ( 2املادة )

 تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:     

 كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر. -1

الشركات الكويتية بما في ذلك الشركات ذات الغرض الخاص، وفروع   -2

 الشركات األجنبية، فيما عدا شركات املحاصة. 

 االستثمار الكويتية التي تتمتع بالشخصية االعتبارية.صناديق  -3

ودون اإلخالل باألحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة اإلفالس وقاض ي اإلفالس 

منهم،  لكل  املوكلة  واإلختصاصات  االستئناف  ومحكمة  اإلفالس  ومحكمة 

  –ركزى  وإجراءات الطعن على القرارات واألحكام، يجوز لكل من الهيئة والبنك امل

في حالة الضرورة، وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية   –كل في حدود اختصاصه  

الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر اإلفالس لبورصات األوراق املالية ووكاالت املقاصة 

والبنوك وشركات التأمين، على نحو  مغاير ملا  ورد بهذا القانون ووفقا ملا تقتضيه  

وز الطعن على القرارات الصادرة عن الهيئة أو البنك طبيعة  هذه الكيانات ، ويج

أمام قاض ي اإلفالس وفقا لإلجراءات التي تبينها الالئحة   -بهذا الشأن    –املركزي  

 التنفيذية.
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 ( 3املـادة )  

مديونية      بشأن  اإلفالس  شهر  أو  هيكلة  إعادة  أو  وقائية  تسوية  طلب  تقديم  يجوز  ال 

مستحقة على أي من الجهات املبينة فيما بعد، إال بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ  

 إخطار الجهة املبينة قرين كل منها:

الع -1 املؤسسات  أو  الهيئات  إلحدى  أو  للدولة  بالكامل  اململوكة  امة، الشركات 

 يوجه اإلخطار للوزير الذي تتبعه الشركة. 

 شركات التأمين، يوجه اإلخطار للجهة املختصة بالرقابة على التأمين.  -2

للبنك   -3 املركزي، يوجه اإلخطار  للبنك  الخاضعة  الشركات  أو  الكويتية  البنوك 

 املركزي. 

بورصة الكويت أو وكالة املقاصة أو إحدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة،  -4

 وجه اإلخطار للهيئة.ي

اإلفالس       وقاض ي  اإلفالس  إدارة  بشأن  القانون  بهذا  الواردة  باألحكام  اإلخالل  ودون 

ودائرة اإلفالس ومحكمة االستئناف واالختصاصات املوكلة لكل منهم، وإجراءات الطعن 

 لهذا القانون، يجوز لكل من البنك املركزي والهيئة  
ً
على القرارات واألحكام الصادرة طبقا

اتخاذ اإلجراءات والتدابير للحد من اآلثار   –وفي حالة الضرورة  –صاصه كل في حدود اخت 

اإلفالس   شهر  أو  الهيكلة  إعادة  أو  الوقائية  بالتسوية  الخاصة  اإلجراءات  على  املترتبة 

تقتضيه   ملا   
ً
وفقا التأمين  وشركات  والبنوك  املقاصة  ووكاالت  املالية  األوراق  لبورصات 

 على حقوق طبيعة كل حالة وبما ال يخالف ا
ً
ألحكام املقررة في هذا القانون، وذلك حفاظا

 الدائنين والوفاء بها واستمرار الجهات املشار إليها في مزاولة نشاطها.
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متطلبات األسواق الناشئة والالزمة يأتي إقرار هذا القانون كأحد 

للقانون أثر مباشر   لترقية بورصة الكويت، وبالتالي فأنه إذا كان 

على استقرار املعامالت املالية واالقتصادية داخل دولة الكويت،  

رؤوس   مباشر على عملية جذب  مباشر وغير  أثر  ذو  أيضا  فأنه 

، وفي ضوء  األموال األجنبية وزيادة حجم االستثمارات بشكل كبير 

 ما تقدم نقترح اآلتي:

القانون،   -1 هذا  وأمور  بمنازعات  خاصة  محكمة  إنشاء 

وإعدادهم   تدريبهم  يتم  بقضاة  الطلبات  وتزويدها  ملباشرة 

 والدعاوي الناشئة عنه. 

أن يتم تسميه املحكمة تحت مسمى املحكمة االقتصادية    -2

أو محكمة التسويات حيث سيكون لهذا املسمى أثره املباشر  

 لدى جهات االستثمار األجنبية واألفراد. 

التسوية   -3 بلفظ  بالقانون  الوارد  االفالس  لفظ  استبدال 

     الودية أو أي لفظ آخر مناسب.

 ( 4املـادة ) 

 

الكلية دائرة إفالس أو أكثر، تتكون    تشكل بمقر املحكمة     

كل منها من ثالثة من الوكالء باملحكمة تختارهم الجمعية  

من   كاف  عدد  يعاونها  قضائي،  عام  كل  بداية  في  العامة 

املسجلين   بين  من  الهيئة  تختارهم  الحسابات  اقبي  مر

 لديها.
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 ( 5املـادة )  

تختص دائرة اإلفالس بالفصل في املنازعات التي تنشأ عن      

  
ً
وفقا إليها  تقدم  التي  الطلبات  في  والبت  القانون  تطبيق هذا 

القيام   للدائرة  املعاونين  الحسابات  اقبو  مر ويتولى  ألحكامه، 

ة املحاسبية واملالية واالقتصادية في كل مسألة  بأعمال الخبر 

 ترى فيها الدائرة االستعانة بخبير.

 

 )563(املادة 

الكلية  -1 املحكمة  االفالس  بشهر  تختص 

املدين  موطن  دائرتها  في  يقع  التي 

التجاري، فاذا لم يكن له موطن تجاري 

وقف  التي  هي  املختصة  املحكمة  كانت 

 عن الدفع في دائرتها.

الفقرة  -2 في  املبينة  املحكمة  وتختص 

عن  تنشأ  دعوى  كل  بنظر  السابقة 

عن  ناشئة  الدعوى  وتعتبر  التفليسة. 

التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة  

يقتض ي   فيها  الفصل  كان  او  بإدارتها 

 تطبيق أحكام االفالس.
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 ( 6املـادة )  

 

برئاسة  اإلفالس"  "إدارة  تسمى  إدارة  الكلية  باملحكمة  تنشأ 

أحد رجال القضاء ال تقل درجته عن مستشار وعضوية عدد 

كاف من قضاة املحكمة ووكالئها يسمون " قضاة اإلفالس"،  

 تختارهم الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي.  

املقدمة الطلبات  في  بالنظر  اإلفالس  قاض ي  إلدارة    ويختص 

اإلفالس بما في ذلك طلبات افتتاح اإلجراءات وما يرتبط بها،  

بها،   اختصاصه  على  القانون  نص  التي  القرارات  وإصدار 

شريطة أال تكون هذه الطلبات والقرارات من اختصاص دائرة  

 اإلفالس أو أي جهة أخرى. 

هذا   في  عليها  املنصوص  قراراته  اإلفالس  قاض ي  ويصدر 

 ة.القانون بغير خصوم
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 ( 7املـادة )  

 تختص إدارة اإلفالس بما يلي:

 تلقى الطلبات التي تقدم وفقا ألحكام هذا القانون وقيدها.   1

 اإلشراف على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة واإلفالس والتصفية والصلح وفقا ألحكام هذا القانون. 2

 توجيه اإلخطارات لذوي الشأن وفقا ألحكام هذا القانون.  3

 لهذا القانون مستوفاة للمعلومات والبيانات  التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة اله 4
ً
يكلة واإلفالس وأية طلبات تقدم استنادا

 واملستندات املقررة. 

التسوية  5 إجراءات  بسبب  يتحملونها  تكاليف  وأية  القانون،  هذا  ألحكام  وفقا  تعيينهم  يتم  الذين  اقبين  واملر األمناء  بأتعاب  وضع جدول 

 س.الوقائية أو إعادة الهيكلة أو اإلفال 

اقب وفق 6 اقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في األحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مر ا لهذا اختيار األمناء واملر

افقة الدائنين.   القانون بغير مو

 إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تصدر من قضاة اإلفالس وإعالنها ونشرها.  7

 ناقشتهم فيما يرى قاض ي اإلفالس طرحه عليهم، ويتولى قاض ي اإلفالس أو من ينيبه رئاسة االجتماع. االجتماع بالدائنين مل 8

استدعاء املدين أو ورثته أو عمالئه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم أمام قضاة إدارة اإلفالس في أي شأن يتعلق بديون   9

 املدين أو أمواله أو أعماله. 

 منصوص عليها في هذا القانون. أية اختصاصات أخرى 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 8املـادة )  

 

تشكل بقرار من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى "لجنة اإلفالس " تتكون من ثالثة 

أعضاء على األقل من األشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام األمناء وفقا 

في  الخبرة  ذوي  من  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  ويجوز  القانون،  لهذا 

 الشئون املالية أو القانونية أو االقتصادية. 

 

الق عملها  ويحدد  ونظام  ومدة  ونائبه  رئيسها  اللجنة  بتشكيل  الصادر  رار 

اختصاصاتها،   ممارسة  من  تمكنها  التي  واإلجرائية  التنفيذية  والقواعد 

 . واملكافآت املقررة ألعضائها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org           www.unioninvest.org  

 

23 
 

 

  

 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

نقترح أن تصدر لجنة اإلفالس قرارها خالل مدة زمنية 

 )عشرة أيام عمل من استيفاء الطلب(.

 

  

 ( 9املادة )

 

املقدمة  الطلبات  بشأن  الرأي  بإبداء  اإلفالس  لجنة  تختص 

تزيد   التي  الديون  بشأن  القانون  لهذا   
ً
وفقا اإلجراءات  بافتتاح 

قيمتها على املبلغ الذي تحدده الالئحة التنفيذية ، وإبداء الرأي 

املدين   أموال  تصفية  وخطة  والصلح  الهيكلة  إعادة  خطة  في 

 وتوزيعها بشأن هذه الديون. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

نقترح عدم ذكر قيمة الحد األدنى ملبلغ املديونية في نص القانون مع اإلحالة 

إلي أحكام الالئحة التنفيذية، والسبب يرجع إلى سهولة تعديل أحكام الالئحة 

األحوال االقتصادية واملالية املتغيرة بعكس صعوبة تعديل   التنفيذية ملواكبة 

 نص القانون. 

 على أن يكون نص املادة على النحو التالي:

"للمدين أن يتقدم إلدارة اإلفالس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية 

تاريخ  من  شهرين  أقصاه  موعد  خالل  اإلفالس  شهر  أو  الهيكلة  إعادة  أو 

أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح التوقف عن الدفع،  

بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، متى كانت الديون التي توقف 

املبلغ الذي  عن دفعها أو سيعجز عن سدادها عند استحقاقها ال تقل عن  

وذلك ما لم يكن أي من    ،     مائة ألف دينار كويتي   تحدده الالئحة التنفيذية

الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح اإلجراءات خالل املدة  

 املشار إليها. 

 

 الفصل الثاني  

 افتتاح اإلجراءات 

 الفرع األول تقديم الطلبات 

 ( 10املادة )

 

التسوية  إجراءات  افتتاح  بطلب  اإلفالس  إلدارة  يتقدم  أن  للمدين 

الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس خالل موعد أقصاه شهرين  

فيه  افرت  تو الذي  التاريخ  من  أو  الدفع،  عن  التوقف  تاريخ  من 

معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، 

توقف عن دفعها أو سيعجز عن سدادها عند   متى كانت الديون التي 

استحقاقها ال تقل عن مائة ألف دينار كويتي، وذلك ما لم يكن أي من  

الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح اإلجراءات خالل  

 املدة املشار إليها.  
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  العمل النص الذي انتهى إليه فريق   مالحظات اتحاد شركات االستثمار

نقترح عدم ذكر قيمة الحد األدنى ملبلغ املديونية في نص  

إلي اإلحالة  مع  التنفيذية،    القانون  الالئحة  أحكام 

الالئحة   أحكام  تعديل  سهولة  إلى  يرجع  والسبب 

املتغيرة   واملالية  االقتصادية  األحوال  ملواكبة  التنفيذية 

 بعكس صعوبة تعديل نص القانون. 

النحو  على  املادة  من  األولى  الفقرة  عبارة  تكون  أن  على 

 التالي:

دي ال  "يجوز ألي دائن أو مجموعة من الدائنين بدين عا

عن   تجاههم  املدين  مديونية  تحدده  تقل  الذي  املبلغ 

التنفيذية   كويتي الالئحة  دينار  ألف  تاريخ   خمسين  في 

تقديم الطلب، أن يتقدموا بالطلب إذا كانوا قد سبق وأن 

يبادر  بالدين املستحق عليه ولم  بالوفاء  أخطروا املدين 

   بالوفاء به خالل ثالثين يوم عمل من تاريخ اإلخطار."

 (  11املادة ) 

 

تقل   ال  عادي  بدين  الدائنين  من  مجموعة  أو  دائن  ألي  يجوز 

تاريخ   في  دينار كويتي  ألف  املدين تجاههم عن خمسين  مديونية 

وأن   سبق  قد  كانوا  إذا  بالطلب  يتقدموا  أن  الطلب،  تقديم 

أخطروا املدين بالوفاء بالدين املستحق عليه ولم يبادر بالوفاء  

 ثالثين يوم عمل من تاريخ اإلخطار.به خالل 

 

املحل   على  برهن  ديونهم  املضمونة  الدائنين  على  ذلك  ويسري 

املتأتية   النقدية  التدفقات  على  أو حوالة حق  للمدين  التجاري 

من أموال املدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين املضمونة  

الضمانات   قيمة  تكون  أن  شريطة  امتياز  أو  برهن  ديونهم 

امنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة مديونية  الض 

املدين تجاه الدائن أو الدائنين املتقدمين بالطلب بفارق ال يقل  

 عن خمسين ألف دينار كويتي.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 12املادة )  

 

إذا عدل الدائن عن املطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو 

فال  آخر،  ألي سبب  أو  سداده  تأجيل  على  املدين  مع  االتفاق 

 عن الدفع. 
ً
 يعتبر املدين متوقفا
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 13املادة )  

 

للجهة الرقابية تقديم الطلب بشأن أي مدين خاضع لرقابتها،  

شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن املدين في حالة امتناع عن 

الدفع أو حالة عجز في مركزه املالي أو تتوقع أن يكون في أي من 

تقوم   وأن  سنة،  تتجاوز  ال  فترة  خالل  بمخاطبته  الحالتين 

 يوم عمل. 30وإعطائه فرصة للرد خالل مدة ال تجاوز 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 14املادة )  

 

إذا كان املدين شركة، فيجوز تقديم الطلب بشأن ديونها وإن  

حكم   أو  تصفية  حالة  في  كشركة  كانت  واستمرت  بإبطالها 

اقع.   و

 

يكون   التي  الدعاوي  وقف  الطلب  تقديم  على  ويترتب 

الحراسة   تحت  وضعها  أو  الشركة  تصفية  موضوعها 

 لحين البت فيه ، وذلك ما لم يقرر  
ً
القضائية وقفا تعليقيا

 قاض ي اإلفالس غير ذلك.

 ( 671 )املادة 

فيما عدا شركات املحاصة، يجوز شهر افالس اية  -1

فوقفت عن  املالية  اعمالها  إذا اضطربت  شركة 

 دفع ديونها.

ويجوز شهر افالس الشركة ولو لم تقف عن دفع   -2

وبعد  التصفية.  دور  في  وهي  اال  التجارية  ديونها 

انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن  

السنتين   خالل  الشركة  افالس  شهر  يطلب 

 التاليتين لشطبها من السجل التجاري. 

 ( 672)ملادة ا

اقعية.   يجوز شهر افالس الشركة الو
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار
النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 15املادة )  

( من هذا القانون، يجوز تقديم الطلب بعد وفاة 12،  11مع مراعاة أحكام املادتين )

أو   أو املدين  للوفاة  التاليتين  السنتين  خالل  األهلية  فقده  أو  التجارة  اعتزاله 

لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد األهلية، وتتم اإلخطارات بالنسبة 

 للمدين املتوفي في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

 

ن تقديم الطلب ( من هذا القانون، يجوز لورثة املدي10ومع مراعاة أحكام املادة ) 

جاز   الطلب  تقديم  على  الورثة  يجمع  لم  فإذا  للوفاة،  التاليتين  السنتين  خالل 

أو  الطلب  يقرر حفظ  أن  الحالة  في هذه  اإلفالس  ولقاض ي  أحدهم،  من  تقديمه 

 قبول افتتاح اإلجراءات وفقا ملا يراه محققا ملصلحة دائني املدين املتوفي والورثة. 

 اختيار من يمثلهم في اإلجراءات  ويتعين على ورثة املدين أو 
ً
من يقوم مقامهم قانونا

وفقا لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خالل سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارهم من  

ولقاض ي   بتمثيلهم،  الورثة  أحد  بتكليف  اإلفالس  قاض ي  يقوم  اإلفالس،  إدارة 

.اإلفالس عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامه 
ً
 م قانونا

 )625  (املادة

 

يجوز شهر افالس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه   -1

التجارة.  اعتزاله  او  وفاته  بعد  حتى  التجارية، 

ويطلب شهر االفالس، حتى لو طلبته النيابة العامة 

أو نظرته املحكمة من تلقاء نفسها، خالل السنتين  

التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل  

 اري.التج

وتعلن دعوى شهر االفالس في حالة وفاة التاجر في   -2

 اخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة. 

وفاته   -3 بعد  افالسه  شهر  طلب  التاجر  لورثة  ويجوز 

يجمع  لم  فاذا  للوفاة.  التاليتين  السنتين  خالل 

املحكمة  سمعت  االفالس  شهر  طلب  على  الورثة 

في   يشتركوا  لم  الذين  الورثة  الطلب  أقوال  تقديم 

 ملصلحة ذوي الشأن.
ً
 وفصلت فيه وفقا
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 16املادة )  

 فيه اإلجراء املطلوب وسببه ويرفق به  
ً
يقدم الطلب من املدين أو الجهة الرقابية مبينا

 التالية: املستندات

 لوضع املدين االقتصادي واملالي ومعلومات عن  -1
ً
 موجزا

ً
مذكرة تتضمن وصفا

 أمواله، باإلضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.

أو   -2 التجارية  الرخصة  من  سجله صورة  ومن  للمدين  املهنية  أو  الصناعية 

 التجاري.

عن  -3 املدين  بأعمال  املتعلقة  املالية  البيانات  أو  التجارية  الدفاتر  من  صورة 

 السنوات املالية الثالثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب. 

بيان بالقضايا املقامة من املدين وضده، واملبلغ التقديري لكل منها، وال يعد   -4

 قرار من املدين بصحة هذه الديون. هذا البيان إ

التي سيتم  -5 أو غيرها من اإلجراءات  أو إجراءات التنفيذ  بيان بجميع القضايا 

وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح اإلجراءات وفقا لهذا القانون أو بناء على قرار 

 قاض ي اإلفالس. 

 تقرير يتضمن اآلتي: -6

اح والخسائر عن فترة السنة توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات األرب - أ

 التالية لتقديم الطلب.

والعادية   -ب االلكترونية  وعناوينهم  املعلومين  واملدينين  الدائنين  بأسماء  بيان 

وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات املقدمة لها إن وجدت،  

 وتصنيف هؤالء الدائنين واملدينين.

ـ   وا ج  املدين  بأموال  تفصيلي  في بيان  األموال  من هذه  لكل  التقريبية  لقيمة 

  تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.

أمين   -7 أو  الهيكلة  إعادة  أمين  مهام  لتولي  الطلب  مقدم  يرشحه  أمين  تسمية 

 ألحكام هذا القانون.
ً
 التفليسة وفقا

 ( 560املادة )

يجوز للتاجر ان يطلب شهر افالس نفسه، إذا  -1

دفع   عن  ووقف  املالية  أعماله  اضطربت 

 ديونه.

كتاب   -2 ادارة  الى  يقدم  بتقرير  الطلب  ويكون 

الكلية، وتذكر فيه أسباب الوقوف   املحكمة 

 عن الدفع. 

 الوثائق االتية:ويرفق بالتقرير   

 الدفاتر التجارية الرئيسية. . أ

ومن   .ب ميزانية  اخر  من  صورة 

 حساب االرباح والخسائر. 

بيان باملصروفات الشخصية   .ج

تقديم   على  السابقة  الثالث  السنوات  عن 

 طلب شهر االفالس. 

بالعقارات   .د تفصيلي  بيان 

في  التقريبية  وقيمتها  له  اململوكة  واملنقوالت 

 .الدفعتاريخ الوقوف عن 

الدائنين    .ه بأسماء  بيان 

أو   حقوقهم  ومقدار  ومواطنهم  واملدينين 

 .ديونهم والتأمينات الضامنة لها
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إدارتها وسند ذلك، أم   بيان ما إذا كان املدين قادر على إدارة أمواله ويرغب في -8

 أن مصلحة الدائنين تقتض ي تعيين أمين لتولى اإلدارة ومبرر ذلك وسنده.

كانت   -9 إذا  اتخاذها وما  الدائنين  أية إجراءات تحفظية تقتض ي مصلحة  بيان 

 مصلحة الدائنين تقتض ي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.

ة أو إعادة هيكلة سيحتاج  ما إذا كان املدين املقدم بشأنه طلب تسوية وقائي -10

للحصول على تمويل خالل الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح اإلجراءات وحتى  

اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة األولى 

بيان القيمة االجمالية املقدرة ملا سيحتاجه من تمويل خالل الفترة املشار إليها  

ومدته   إعادة وأغراضه  خطة  أو  الوقائية  التسوية  على  وتأثيره  وضماناته 

  الهيكلة وعلى حقوق الدائنين املضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.

إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة  -11

افتتاح اإلجراءات،   بتقديم طلب  الطلب  الشركة بتخويل مقدم  في  املختصة 

 تندات تأسيس الشركة وأية تعديالت طرأت عليها.وصورة عن مس

أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم املعلومات الواردة بالطلب   -12

 أو تطلبها إدارة اإلفالس.

وإذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو املعلومات أو املستندات      

 ألحكام الفقرة األولى من
ً
 هذه املادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.   املطلوبة وفقا

التي   . و بالبروتستات  بيان 

حررت ضد التاجر خالل السنتين السابقتين  

 على تقديم طلب شهر االفالس. 

الفقرة   -3 في  املذكورة  الوثائق  تكون  ان  ويجب 

و  التاجر،  من  وموقعة  مؤرخة  إذا  السابقة 

تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب  

أن يتضمن التقرير اسباب ذلك. وتحرر ادارة 

 .الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 17املادة )  

 

مقدم   على  تعذر  للمادة إذا  وفقا  واملستندات  واملعلومات  البيانات  تقديم  الطلب 

السابقة بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فعليه 

أن يبين ذلك، ويجوز لقاض ي اإلفالس أن يكلف أي شخص لديه املعلومات والبيانات  

ض أنها  قرر  إذا  يحدده  أجل  خالل  بتقديمها  املطلوبة  في  واملستندات  للبت  رورية 

 الطلب. 

 

وال يجوز ألي شخص أن يمتنع عن تقديم البيانات واملستندات واملعلومات التي كلفه 

على  املحافظة  بواجب  يلزمه  القانون  أن  من  سند  على  بتقديمها  اإلفالس  قاض ي 

 سريتها.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  العمل النص الذي انتهى إليه فريق   مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 18املادة )  

 

 به نسخة من 
ً
يقدم الطلب من الدائن مبينا به أسبابه، ومرفقا

( من هذا القانون، وأي بيانات  11اإلخطار املشار إليه في املادة )

 ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين وضماناته.
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 االستثمارمالحظات اتحاد شركات  
النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 19املادة )  

 

يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى    فيما عدا الطلبات املقدمة من الجهات الرقابية ،

التنفيذية، على   الالئحة  قيمتها  أو كفالة مصرفية تحدد  املال   من 
ً
مبلغا خزينة املحكمة 

أساس إجمالي ديون املدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم 

أن يقرر إيداع مبلغ  الطلب إذا كان الطلب مقدما من دائن ، ويجوز لرئيس إدارة اإلفالس  

 أقل وفقا ملا يراه مالئما بهذا الشأن .

 

ويكون اإليداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة اإلفالس، ويستخدم املبلغ املودع 

 أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف اإلجراءات األولية التخاذ قرار في الطلب. 

 

أو الكفالة املشار إليها في حال كان مقدم الطلب  ويجوز إلدارة اإلفالس تأجيل إيداع املبلغ  

هو املدين ولم تتوفر لديه السيولة الالزمة لإليداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن اإلجراءات 

 األولية لن تحتاج ألي تكاليف. 

 

والدعاوى  الطلبات  عن  تستحق  التي  القضائية  الرسوم  التنفيذية  الالئحة  وتبين 

 لهذا القانون، واملكلف بأدائها. والتظلمات 
ً
 والطعون املقدمة استنادا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 20املادة )  

 

ال يتقيد قاض ي االفالس باإلجراء املطلوب اتخاذه وفقا للطلب،  

باتخاذ أحد اإلجراءات املبينة بهذا القانون ويعتبر الطلب املقدم  

بالنسبة له هو طلب التخاذ أي من اإلجراءات األخرى املنصوص  

 عليها في هذا القانون. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الفرع الثاني   

 البت في الطلبات 

 ( 21املادة )

تقوم إدارة اإلفالس بإخطار املدين بالطلب خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديمه إذا  

 من غيره، ويجب عليه أن يقدم رده على الطلب خالل عشرة أيام عمل من  
ً
كان مقدما

( من  16تاريخ إخطاره، وأن يقدم كافة املعلومات والبيانات واملستندات املبينة باملادة )

ما وذلك  القانون  البيانات    هذا  تقديم  من  إعفائه  اإلفالس  قاض ي  من  يطلب  لم 

افر شروط قبول الطلب، فإذا كلف قاض ي اإلفالس   واملستندات واملعلومات لعدم تو

املدين بتقديم البيانات واملعلومات واملستندات املشار إليها، وجب عليه تقديمها خالل  

 املوعد املحدد من قاض ي اإلفالس. 

الفترة   خالل  تقوم  بياناتهم  كما  املدرج  الدائنين  بإخطار  األولى  بالفقرة  إليها  املشار 

 بالطلب، ويجوز ألي من هؤالء الرد على الطلب خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 22املادة )  

 

فيما عدا الحاالت التي يقدم فيها طلب افتتاح اإلجراءات املقدم  

قبل   وقت  أي  في  عنه  يتنازل  أن  الطلب  ملقدم  يجوز   ، املدين  من 

صدور قرار قاض ي اإلفالس بالبت فيه أو اتخاذ دائرة اإلفالس أي  

 إجراء تحفظي بشأنه.

ويصدر قاض ي اإلفالس قراره بحفظ الطلب، ما لم يكن أي شخص  

األشخاص الذين يجوز لهم تقديم طلب وفقا لهذا القانون  آخر من  

فيها  أبدى  الطلب  على  برده  مذكرة  قدم  أو  آخر  بطلب  تقدم  قد 

 رغبته في السير في اإلجراءات.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 23املادة )  

 

معلومات   يحوز  أي شخص  يستدعي  أن  اإلفالس  لقاض ي  يجوز 

اإلفالس  إدارة  بتزويد  أي شخص  يكلف  أو  بالطلب،  ذات صلة 

 بأي معلومات أو بيانات أو مستندات يحددها له.

في   معنوي  أو  طبيعي  أي شخص  بإدخال  يأمر  أن  له  يجوز  كما 

 لشروط توفر  
ً
اإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون، وفقا

اية مالئمة وكافية للدائنين، إذا كانت أموال ذلك الشخص  حم

تتداخل مع أموال املدين بشكل يصعب فصله، أو في حال اعتبر  

 من حيث التكلفة 
ً
 أو مجديا

ً
قاض ي اإلفالس بأنه لن يكون عمليا

 . أن تفتتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤالء األشخاص
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

 ( 24املادة )  

 

يبت قاض ي اإلفالس في الطلب خالل خمسة أيام عمل من تاريخ  

انتهاء املدد املحددة للرد عليه، ويجوز له أن يبت في الطلب خالل  

 موعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويصدر قاض ي اإلفالس قراره بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية 

أو بإعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس، وفقا ملا يراه محققا ملصلحة 

في   الدائن  مصلحة  أن  على  والدائنين،  لديه  والعاملين  املدين 

استيفاء حقوقه تقدم على غيرها إن تعذر التوفيق بين مصالح  

 ذوي الشأن.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

 ( 25املادة )  

 

تقديم   يتم  لم  إذا  الطلب  قبول  بعدم  قراره  اإلفالس  قاض ي  يصدر 

( املادتين  في  عليها  املنصوص  والبيانات  هذا  16،  14املستندات  من   )

ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم يقرر قبول الطلب  القانون، أو إذا قدمت  

 وفق الشروط التي يراها مناسبة.

افر شروطه أو تبين له أنه لم   كما يصدر قراره برفض الطلب إذا لم تتو

يقصد به سوى اإلساءة للمدين، وفي هذه الحالة يجوز للمدين ولكل من  

وتقا  عما أصابه من ضرر، 
ً
الطلب أن يطلب تعويضا م لحقه ضرر من 

 دعوى املسئولية أمام دائرة اإلفالس.

 

 ( 573املادة )

 

املدين وقضت املحكمة        الدائنين شهر افالس  أحد  إذا طلب 

برفض الطلب، جاز لها ان تحكم على الدائن بغرامة ال تزيد على 

خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته،  

اإلساءة الى سمعة املدين التجارية، وذلك  إذا تبين لها انه تعمد  

 مع عدم اإلخالل بحق املدين في طلب التعويض.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 26املادة )  

 

لدائرة اإلفالس بناًء على طلب يقدم إليها من الجهة الرقابية أو 

التدابير   من  أي  اتخاذ  تقرر  أن  مصلحة،  ذو  طرف  أي  من 

أو  املدين  في ذلك وضع األختام على مقر أعمال  بما  التحفظية 

تعيين أمين مؤقت إلدارة أمواله، أو وضع قيود عليه في التصرف 

مجلس إدارته أو مدرائه من في أمواله، أو منعه وأي من أعضاء  

 السفر خالل فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين.  

ولقاض ي اإلفالس بناء على طلب يقدم إليه من املدين، أن يصدر  

قراره بوقف املطالبات في أي وقت من تاريخ تقديم طلب افتتاح  

 اإلجراءات وحتى تاريخ البت فيه. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

 ( 27املادة )  

 

تقوم إدارة اإلفالس خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار 

قبولها   عدم  أو  رفضها  أو  اإلجراءات  بافتتاح  اإلفالس  قاض ي 

واإلفصاح في بنشر القرار واإلعالن عنه وإخطار ذوي الشأن به  

املدين   وتكليف  فيها،  مدرجا  املدين  كان  إذا  الكويت  بورصة 

باإلفصاح عنه على موقعه اإللكتروني، وذلك ما لم يقرر قاض ي 

 اإلفالس االكتفاء بأي من هذه الطرق أو غيرها.

بإحدى   القرار  عن  اإلعالن  يقرر  أن  اإلفالس  لقاض ي  ويجوز 

أجنبية إ ذا كان جانب كبير  الصحف اليومية الصادرة في دولة 

أو أمواله أو أعماله بتلك الدولة أو ألي سبب   من دائني املدين 

 آخر يراه قاض ي اإلفالس.

وفي جميع األحوال يجب قيد القرار الصادر بافتتاح اإلجراءات  

 خالل املهلة املبينة بهذه املادة.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  العمل النص الذي انتهى إليه فريق   مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الفصل الثالث  

اقب واملحقق  تعيين األمين واملر

 ( 28املادة )

 

بإعادة   افتتاح اإلجراءات  إذا قرر قاض ي اإلفالس قبول طلب 

ويحدد   األمين  القرار  ذات  في  يعين  اإلفالس،  شهر  أو  الهيكلة 

 أتعابه. 

 أو أكثر من غير األشخاص املرخص لهم 
ً
ويجوز له أن يعين أمينا

املدين  ملصلحة  ذلك  كان  متى  لديها،  املسجلين  أو  الهيئة  من 

 والدائنين.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 29املادة )  

 

يجوز لقاض ي اإلفالس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب املدين  

أن يعين أكثر من أمين وتحديد أتعابهم، وإذا تعدد األمناء، وجب  

لم   ما  مجتمعين  يعملوا  ذلك، أن  غير  اإلفالس  قاض ي  يقرر 

لقاض ي   ويجوز  أعمالهم،  عن  بالتضامن  مسئولين  ويكونون 

اإلفالس أن يقسم العمل بينهم أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين،  

التي   األعمال  عن  إال   
ً
مسئوال األمين  يكون  ال  الحالة  هذه  وفي 

لف بأدائها.
ُ
 ك
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  انتهى إليه فريق العمل النص الذي  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 30املادة )  

 

 له أو 
ً
إذا تم تعيين شخص اعتباري أمين فعليه أن يسمي ممثال

أكثر لتولي مهام األمين، ويكون هذا الشخص مسئوال عن ممثله،  

وفي جميع األحوال يجب أن يكون ممثل الشخص االعتباري من  

 املسجلين لدى الهيئة.األمناء 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 31املادة )  

 

:
ً
 ال يجوز تعيين أي من األشخاص التاليين أمينا

 أحد الدائنين.  -1

 طرف ذو عالقة بالنسبة للمدين. -2

أي شخص صدر عليه حكم بإدانته بعقوبة جناية أو  -3

الجرائم  إحدى  أو  األمانة  أو  بالشرف  مخلة  جريمة 

أو أي جنحة خاصة   املنصوص عليها في هذا القانون 

باالقتصاد   ماسة  أو  التجارية  املعامالت  في  بالغش 

 الوطني حتى وإن رد إليه اعتباره.

  أي شخص كان خالل السنتين السابقتين على افتتاح  -4

أو  عنده   
ً
مستخدما أو  للمدين   

ً
شريكا اإلجراءات 

 له
ً
اقبا لحساباته أو وكيال  .مر
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 32املادة )  
 

له  بها، وتصرف  التي يقوم  املهام  أتعابه مقابل  األمين  يستوفي 

املعلومة  املدين  أموال  من  يتكبدها  التي  الالزمة  املصروفات 

إلدارة اإلفالس، ويجوز بقرار من قاض ي اإلفالس صرف دفعة  

 من تلك األتعاب واملصروفات تحت الحساب.

غير  األموال  هذه  أن  أو  معلومة،   
ً
أمواال للمدين  يكن  لم  وإذا 

يتقد أن  فلألمين  واملصاريف،  األتعاب  بهذه  للوفاء  م  كافية 

بطلب إلى إدارة اإلفالس لسداد مستحقاته من الخزانة العامة 

يتم  العامة  الخزانة  من  مبالغ  أي  سداد  حالة  وفي  للدولة، 

استردادها باالمتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى  

 .أموال املدين
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار
النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي القانون مشروع 

 ( 33املادة )  

 أو أكثر من بين  
ً
اقبا يجوز لقاض ي اإلفالس أن يعين مر

األشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام األمناء وفقا 

 
ً
تقريرا اقب  املر ويعد  اتعابه،  وتحديد  القانون  لهذا 

ذلك،   اإلفالس  قاض ي  طلب  حالة  في  اإلجراءات  بسير 

اقب  ودون أن يتدخل في اإلجراءات، وتسري بشأن املر

 ( من هذا القانون.  32، 31، 30أحكام املواد )

 

 ( 634ملادة )ا

الدائنين   -1 بين  من  أكثر  او  اقبا  مر التفليسة  قاض ي  يعين 

 الذين يرشحون أنفسهم لذلك.

الشخص  -2 عن  النائب  أو  اقب،  املر يكون  أن  يجوز  وال 

اقبا، زوجا للمفلس أو قريبا او صهرا   االعتباري املعين مر

 الى الدرجة الرابعة. 

 ( 635)املادة 

املقررة   -1 السلطات  الى  باإلضافة  اقبون،  املر يقوم 

والتقرير  امليزانية  بفحص  خاصة،  بنصوص  لهم 

في   التفليسة  املقدمين من املدين، ومعاونة قاض ي 

 الرقابة على اعمال مديرها.

اقب أن يطلب من مدير التفليسة ايضاحات   -2 وللمر

وحالة   ومصروفاتها  ووارداتها  اجراءاتها  سير  عن 

 قة بها. الدعاوى املتعل
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

النــص  

 الحالــــي 

 ( 34املادة )  

 

 من بين األشخاص الذين يجوز لهم القيام 
ً
يجوز لقاض ي اإلفالس بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن أن يعين محققا

اقعة أو وقائع   بأعمال األمين أو من غيرهم ويكلفه بالتحقيق في كل أعمال املدين أو أمواله أو تصرفاته أو التحقيق في و

مقدم بشأن ديونه طلب افتتاح إجراءات وفقا ألحكام هذا القانون،    محددة، متى كان طلب تعيين املحقق يتعلق بمدين

اقب مهمة التحقيق.  اقب يتولى األمين أو املر  وفي حالة تعيين أمين أو مر

ويبت قاض ي اإلفالس في الطلب خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديمه إلدارة اإلفالس، ويبين القرار الصادر بتعيين  

اقب، وتسري املحقق املهمة املوكلة   له واختصاصاته وصالحياته وأتعابه إن لم يكن من الذين تم تعيينهم كأمين أو مر

( من هذا القانون، ولقاض ي اإلفالس أن يصرح للمحقق باالستعانة بمن 29،  28عليه في هذه الحالة أحكام املادتين )

 يرى إلنجاز املهمة املوكلة إليه. 

( من هذا القانون، ويجوز لقاض ي اإلفالس أن يكلف الدائن الذي طلب التحقيق 32)وتسري على أتعاب املحقق املادة 

بأداء تلك األتعاب مقدما على أن يستردها من أموال املدين في حالة انتهاء املحقق إلى صحة الوقائع التي استند إليها  

 الدائن في طلب التحقيق. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  انتهى إليه فريق العمل النص الذي  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 35املادة )  

حلف   بغير  أي شخص  شهادة  يطلب سماع  أن  للمحقق  يجوز 

من   مستندات  أو  معلومات  أي  يطلب  أن  له  يجوز  كما  يمين، 

املدين أو أحد الدائنين أو الوحدات الخاضعة للبنك املركزي أو  

لهم من الهيئة أو الجهات الرقابية  الهيئة أو األشخاص املرخص  

 أو أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية. 

وإذا رأى الشخص أو الجهة املطلوب سماع شهادته أو املطلوب  

أو  الشهادة  تعلق  عدم  مستندات  أو  معلومات  يقدم  أن 

املعلومات أو املستندات باملهمة املكلف بها املحقق أو أنها سرية  

ليها، فعليه أن يتقدم بطلب إلى قاض ي  ال يجوز إطالع املحقق ع

اإلفالس خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب املحقق  

بإعفائه مما طلبه املحقق كله أو بعضه، ويصدر قاض ي اإلفالس  

قراره في الطلب خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون  

 قراره نهائيا.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

نقترح أن يتم النص في املادة أو النص املقابل في  

الالئحة التنفيذية عن فترة زمنية محددة لتنفيذ  

املحقق   أو  املراقب  أو  األمين  تعيين  إجراءات 

 البديل.

 

 ( 37املادة ) 

 

اقب أو املحقق، لقاض ي اإلفالس أن   يقرر استبدال األمين أو املر

اإلفالس  قاض ي  من  يطلب  أن  دائن  وألي  للمدين  يجوز  كما 

بمصالح   يضر  تعيينه  استمرار  أن  أثبت  إذا  منهم  أي  استبدال 

الدائنين أو املدين، وال يترتب على الطلب وقف اإلجراءات، ويبت 

تاريخ   من  عمل  أيام  عشرة  خالل  الطلب  في  اإلفالس  قاض ي 

 تقديمه.

اإلفالس   قاض ي  يقرر  الذي  املحقق  أو  اقب  املر أو  األمين  وعلى 

استبداله أن يتعاون بالقدر الالزم لتمكين بديله من تولي مهامه، 

ويسرى هذا الحكم على مدراء التفليسة املعينين قبل سريان هذا  

 القانون.

اإلفالس  قاض ي  من  يطلب  أن  املحقق  أو  اقب  املر أو  ولألمين 

إعفائه من مهامه، ولقاض ي اإلفالس أن يقبل ذلك الطلب ويعين  

 عنه. 
ً
 بديال
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

   

 ( 36املادة )

 

على املحقق إنجاز املهمة املكلف بتنفيذها وتقديم تقرير إلدارة  

اإلفالس يبين فيه كيفية تنفيذها وما خلص إليه من نتائج خالل  

املواعيد املحددة بقرار تكليفه، ويجوز لقاض ي اإلفالس أن يمدد  

 مدة تنفيذ املهمة بناء على طلب املحقق. 
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 39املادة )  

 

واملدين  واملحقق  اقب  واملر واألمين  اإلفالس  إدارة  من  كل  يلتزم 

وممثل لجنة الدائنين وممثلو فئات الدائنين بحفظ اإلخطارات  

في   به  املرسل  الشكل  في  اإللكتروني  والبريد  الفاكس  طريق  عن 

 سجل ورقي أو إلكتروني خاص بذلك.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  شركات االستثمارمالحظات اتحاد  

 الفصل الرابع  

 اإلخطارات 

 ( 38املادة )

تكون اإلخطارات التي تتم وفقا ألحكام هذا القانون عن طريق       

اإلفالس  ممثل    إدارة  أو  الدائنين  أو  املدين  أو  املحقق  أو  األمين  أو 

لجنة الدائنين أو ممثلو فئات الدائنين منتجة آلثارها إذا تمت عن  

طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو أي طريقة أخرى متفق عليها 

أو   اإلفالس  دائرة  أو  إدارة اإلفالس  أو  اإلفالس  قاض ي  يحددها  أو 

 محكمة االستئناف. 

وفيما عدا اإلخطارات املوجهة من املدين وممثل لجنة الدائنين        

وممثلي فئات الدائنين، يجوز توجيه اإلخطار عن طريق االعالن أو  

النشر، ويسري على اإلخطار بالبريد اإللكتروني والفاكس األحكام  

 املشار إليه. 2014لسنة  20املبينة بالقانون رقم 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  ثمارمالحظات اتحاد شركات االست

 ( 40املادة )  

املنصوص   القضائية  األوراق  بإعالن  املتعلقة  القواعد  من  استثناء 

افعات املدنية والتجارية ، ودون إخالل بالحاالت   عليها في قانون املر

التي يتم التبليغ فيها عن طريق اإلخطار على النحو املبين بهذا القانون  

  ، يجوز إعالن األوراق املتعلقة بالدعاوي والطلبات والطعون املبينة

بهذا القانون عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو البريد العادي 

افق عليها دائرة اإلفالس أو محكمة  أو املسجل أو أي وسيلة أخرى تو

 االستئناف . 

كما يجوز أن تتم اإلخطارات وتقديم املستندات واملعلومات والبيانات  

لذوي   يتاح  إلكترونية،  بيانات  بغرفة  توفيرها  خالل  الشأن  من 

الوصول إليها عبر اإلنترنت من خالل اسم مستخدم ورقم سري يسلم  

باملستندات   تزويده  أو  له  اإلخطار  توجيه  يجب  الذي  للشخص 

التنفيذية  الالئحة  تبينه  الذي  النحو  على  والبيانات  واملعلومات 

 للقانون.  
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 العمل إليه فريق 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الباب الثالث   

 التسوية الوقائية 

 الفصل األول 

 طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

 (  41املادة )

 ( من هذا القانون، للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وفقا ملا  يلي:10دون اإلخالل بحكم املادة )     

 إذا كان متوقفا عن الدفع، أو كانت هناك من األسباب ما يجعله يتوقع أو يخش ى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها.   -1

ق ديونه  استحقاإذا كان في حالة عجز في املركز املالي أو كانت هناك من األسباب ما يجعله يتوقع أو يخش ى أن يكون في حالة عجز في املركز املالي عند  -2

 بعضها أو كلها. 

تسوية إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية أو كان قد سبق لقاض ي اإلفالس أن أصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بال  -3

الثة أشهر من تاريخ اجتماع  الوقائية، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير املقدم بشأنها الطلب، فيجب أن يقدم الطلب بعد انقضاء ث 

 الدائنين أو قرار قاض ي اإلفالس املشار إليه.

كلة،  إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاض ي اإلفالس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهي -4

ب، فيجب أن يقدم الطلب بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو  حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير املقدم بشأنها الطل 

 قرار قاض ي اإلفالس املشار إليه.

هيكلة، حتى إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاض ي اإلفالس أو حكم عن دائرة اإلفالس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة ال -5

 أخرى للمدين غير املقدم بشأنها الطلب، فيجب أن يقدم الطلب بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ صدور القرار أو الحكم. لو كان ذلك عن ديون 

ات شهر  إذا كانت املديونية املقدم بشأنها الطلب ال زالت خاضعة إلجراءات إعادة الهيكلة أو سبق وأن صدر قرار من قاض ي اإلفالس بافتتاح إجراء -6

 فال يجوز تقديم الطلب إال بعد تصريح قاض ي اإلفالس للمدين بتقديمه.  –في غير األحوال املذكورة في البنود الثالثة السابقة  -اإلفالس بشأنها 

 إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفالس املدين، فال يجوز تقديم الطلب إال بعد مرور ثالث سنوات من انتهاء التفليسة.  -7

افقة املسبقة7،    6،  5،  4،   3ام البنود أرقام )واستثناء من أحك        -8 لألغلبية    ( عاليه ، يجوز للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد املو

 املطلوبة على مقترح التسوية الوقائية املقدم بشأنه الطلب. 

 

 الباب الرابع 

الصلح الواقي من  

 االفالس 

 الفصل االول 

الحكم بافتتاح اجراءات 

 الصلح 

 لفرع األول ا

 طلب الصلح 

 ( 743املادة )

الذي       للتاجر  يجوز 

أعماله  اضطربت 

إلى  يؤدى  اضطرابا 

ان  الدفع  عن  وقوفه 

من   الواقي  الصلح  يطلب 

اإلفالس، بشرط اال يكون  

خطأ  او  غشا  ارتكب  قد 

قد   يكون  وان  جسيما، 

بصفة  التجارة  زاول 

السنتين   خالل  مستمرة 

تقديم  على  السابقتين 

 الطلب. 
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مالحظات اتحاد  

 االستثمارشركات  

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 42املادة )  

 

( املادة  افتتاح  16مع مراعاة حكم  يرفق بطلب  أن  القانون، يجب  ( من هذا 

 إجراءات التسوية الوقائية املستندات التالية:

تحقق   1 على  الدالة  واملستندات  واملعلومات  الشروط  البيانات 

 الالزمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.

وكيفية  2 شروطه  به  مبين  الوقائية،  التسوية  ملقترح  مفصل  شرح 

 تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

موجز عن العقود واالتفاقيات الالزم توقيعها بين املدين والدائنين   3

 التسوية الوقائية.لتنفيذ مقترح 

 تصنيف الدائنين. 4

في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقا لتصنيف الدائنين، يتعين على   5

املدين إرفاق كشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم املمثل عن  

وأرقام   والعادي  االلكتروني  وبريدهم  الدائنين،  فئات  من  فئة  كل 

عضاء واملمثلين  هواتفهم، واملستندات الدالة على تعيين هؤالء األ 

 وحدود تفويضهم من قبل الدائنين.  

التسوية   6 مقترح  ملناقشة  الدائنين  الجتماع  الدعوة  إجراءات 

 الوقائية وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت. 

افقة الدائن أو الدائنين املشار إليهم في املادة السابقة.        ما يفيد مو

 ( 749املادة )

 بما يأتي: ۔ ترفق عريضة الصلح 

 الوثائق املؤيدة للبيانات املذكورة فيها. -1

تفرضه   -2 بما  الطالب  قيام  تثبت  التجاري  السجل  ادارة  من  شهادة 

على   السابقتين  السنتين  السجل خالل  بهذا  الخاصة  األحكام  عليه 

 طلب الصلح.

مستمرة  -3 بصفة  التجارة  مزاولة  تفيد  التجارية  الغرفة  من  شهادة 

 على طلب الصلح. خالل السنتين السابقتين

 الدفاتر التجارية الرئيسية. -4

 صورة من آخر ميزانية وحساب األرباح والخسائر. -5

على   -6 السابقتين  السنتين  عن  الشخصية  باملصروفات  اجمالي  بيان 

 طلب الصلح.

التقريبية   -7 والعقارية وقيمتها  املنقولة  الطالب  بأموال  بيان تفصيلي 

 عند طلب الصلح. 

الدائنين واملدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم بيان بأسماء   -8

 والتأمينات الضامنة لها.

الجرائم   -9 احدى  في  عليه  الحكم  يسبق  لم  بأنه  املدين  من  اقرار 

 املنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

 ، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.755املادة 
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مالحظات اتحاد  

 االستثمارشركات  

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفصل الثاني   

 أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

 ( 43املادة )

 بإدارة      
ً
يظل املدين، بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية قائما

أعماله وأمواله، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري،  

 وذلك بما ال يضر بمصالح الدائنين، ما لم يقرر قاض ي اإلفالس غير ذلك.

تقع       أية إجراءات  اتخاذ  للمدين  إال  وال يجوز  أعماله االعتيادية  خارج نطاق 

افقة قاض ي اإلفالس.    بعد الحصول على مو

 

 ( 768املادة )

 

يبقى املدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما   -1

بجميع   يقوم  ان  وله  الرقيب،  بإشراف  امواله  بإدارة 

 التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. 

تجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها املدين  ومع ذلك ال يجوز االح     

للمدين بعد   يجوز  الصلح، كما ال  بافتتاح اجراءات  الحكم  بعد صدور 

ال   للملكية  ناقال  تصرفا  او  رهنا  او  يعقد صلحا  أن  الحكم  هذا  صدور 

قاض ي   اذن  على  الحصول  بعد  اال  العادية  التجارية  أعماله  تستلزمه 

 على خالف ذلك ال يحتج به على الدائنين.   الصلح الواقي، وكل تصرف يتم
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 44املادة )  

 

يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف 

الالحقة   أشهر  الثالثة  ملدة  القرار، املطالبات  صدور  لتاريخ 

ولقاض ي اإلفالس بناء على طلب املدين أن يمدد هذه املدة وقف  

املطالبات ملرة أو أكثر على أال تزيد في كل مرة عن شهر، وفي جميع 

 األحوال يجب أال تزيد مدة وقف املطالبات عن ستة أشهر.

    

بشهادة   بتزويده  املدين  طلب  على  بناء  اإلفالس  إدارة  وتقوم 

الجهات  بوقف   إلى  بتزويدها  ليقوم  الوقف  ومدة  املطالبات 

 املعنية. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

 ( 45املادة )  

 

إلقناع        الالزمة  العناية  ببذل  املطالبات  وقف  فترة  خالل  يقوم  أن  املدين  دائنيه على 

بكافة  الدائنين  بتزويد  يلتزم  كما  الوقائية،  التسوية  مقترح  على  افقة  باملو بالتصويت 

املستندات واملعلومات والبيانات التي تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن مقترح التسوية الوقائية، 

 والرد على ما يقدم له من استفسارات من الدائنين. 

 

 ( 46املادة )

 

 طالبات في حالة تحقق أي من الحاالت التالية: تنتهي فترة وقف امل     

 تصديق قاض ي اإلفالس على مقترح التسوية الوقائية.  -1

 صدور قرار عن قاض ي اإلفالس بإنهاء إجراءات التسوية الوظيفية.  -2

 انتهاء فترة وقف املطالبات. -3
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 النــص الحالــــي القانون مشروع  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 (  47املادة )  

 

إجراءات  افتتاح  قرار  صدور  على  يترتب  ال 

لم   التي  الديون  آجال  حلول  الوقائية  التسوية 

لم   كأن  ويعتبر  فوائدها،  سريان  وقف  وال  تحل 

املدين   مع  املبرمة  بالعقود  يرد  شرط  أي  يكن 

 ينص على خالف ذلك.

 ( 769املادة )

 

ال يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح      

 الواقي حلول آجال الديون التي على املدين، وال وقف

 سريان فوائدها. 
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 مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار
النــص  

 الحالــــي 

 (  48املادة )  

 

 إجراءات التسوية الوقائية وقف صدور قرار افتتاحعلى   يترتب  ال      

على   نص ولو إنهاؤها أو اإليجار فيها عقود بما للمدين السارية العقود

ذلك املدين املتعاقد على ويجب العقد، في خالف   في االستمرار مع 

الوفاء التعاقدية بالتزاماته الوفاء عن  يتوقف  لم  املدين  أن   طاملا 

 .اإلجراءات افتتاح قرار صدور  تاريخ الالحقة على بالتزاماته
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 49املادة )  

يكون        نافذ  أي عقد  بفسخ  تحكم  أن  املدين  على طلب  بناء  اإلفالس،  لدائرة 

ذلك كان  إذا  فيه   
ً
مصلحة  طرفا يحقق  أو  أعماله  مزاولة  من  لتمكينه   

ً
ضروريا

الدائنين وال يؤدي إلى ضرر جسيم بمصالح املتعاقد مع املدين، ما لم تقرر الدائرة 

الحال وفي هذه   ،  
ً
عادال تعويضا  املتعاقد  في تعويض  االشتراك  للمتعاقد  يحق  ة 

 إجراءات التسوية الوقائية كدائن عادي بالتعويض املترتب على الفسخ.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 (  50املادة )  

 

      ( املادة  مراعاة حكم  من هذا  43مع  أن  (  للمدين  يجوز  القانون، 

يقترض أو يحصل على تسهيالت مصرفية ـ أيا كان نوعها ـ بضمان أو  

أو  طلب  بأي  أو  اإلجراءات  افتتاح  بطلب  للوارد  وفقا  ضمان  بدون 

مذكرة مقدمة منه إلدارة اإلفالس بعد تقديم طلب افتتاح اإلجراءات  

 وقبل صدور قرار فيه.

 

االقتراض بعد صدور قرار افتتاح اإلجراءات إذا كان  كما يجوز له         

افقت عليه األغلبية املطلوبة،   منصوصا على ذلك ضمن املقترح أو و

ما لم يقرر قاض ي اإلفالس غير ذلك، ويجب على املدين إخطار املقرض  

التسوية   التسهيالت املصرفية بخضوعه إلجراءات  الجهة مانحة  أو 

 الوقائية وفقا لهذا القانون.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 (  51املادة )  

 

إلجراءات  الخاضع  املدين  طلب  على  بناء  اإلفالس  لقاض ي  يجوز 

التسوية الوقائية أن يأذن له بالحصول على تمويل جديد يكون له  

األولوية على أي دين عادي قائم في ذمة املدين في تاريخ قرار افتتاح  

يضر   وال  املدين  ألعمال  الزما  التمويل  هذا  كان  متى  اإلجراءات، 

 أو إجراءات التسوية الوقائية.  باملصلحة  للدائنين
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

تضر  النص  صياغة  أن  نرى 

إلجازة   نظرا  العاديين،  بالدائنين 

الجديد   التمويل  يكون  بأن  النص 

مضمونا   املدين  عليه  يحصل  الذي 

غير   املدين  أموال  على  يترتب  برهن 

للدائنين(املرهونة   العام    )الضمان 

أو على أموال املدين املرهونة بحيث  

أي  ملرتبة  مرتبته  في  مساويا  يكون 

تلك األموال، وهو مما  رهن قائم على  

في   العاديين  الدائنين  فرصة  يعدم 

من  فائضة  أموال  أية  تحصيل 

 التنفيذ على أموال املدين املرهونة.

 

 (  52املادة ) 

 

غير   املدين  أموال  من  أي  على  رهن  بترتيب  الجديد مضمونا  التمويل  يكون  أن  يجوز 

الرهن تاليا في مرتبته للرهن أو الرهون  املرهونة أو املرهونة، وفي الحالة األخيرة يكون  

 املترتبة على األموال املطلوب رهنها.

املدين   أموال  أي من  بترتيب رهن على  الجديد مضمونا  التمويل  أن يكون  كما يجوز 

املرهونة مساويا في مرتبته ملرتبة أي رهن قائم على األموال املطلوب رهنها أو متقدما 

ا  فقة الدائن املرتهن. عليه، وفي هذه الحالة يجب مو
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

نقترح أن تتضمن الالئحة التنفيذية  

تنظيما إلجراءات عزل وتعيين ممثل  

 لجنة الدائنين.

 

 ( 53املادة ) 

التسوية        إجراءات  افتتاح  قرار  صدور  من   
ً
يوما عشر  خمسة  خالل  املدين  يقوم 

الوقائية بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه،  

ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون املدين، ويمثل كل فئة من  

على أكبر قدر من ديون املدين من هذه الفئة ، وذلك  فئات ديون املدين الدائن الحائز  

افق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون   افق األغلبية املطلوبة أو يو ما لم تو

على تعيين ممثلين لفئات ديون املدين ولجنة الدائنين من غير الدائنين الحائزين على 

 أكبر الديون أو من غير الدائنين.

ن إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين غيره، وفي حالة عدم استيفاء ويجوز للدائني     

افقة   مو أو  املطلوبة  األغلبية  افقة  مو على  إعفاؤه  تم  الذي  املمثل  محل  يحل  من 

الدائنين الحائزين على أغلبية فئة الديون، يكون املمثل من الدائنين الحائزين على 

 .أكبر الديون ثم الذي يليه نزوال ثم الذي يليه
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 54املادة )  

 

على املدين أن يودع لدى إدارة اإلفالس خالل خمسة أيام عمل        

  
ً
من انتهاء املدة املبينة باملادة السابقة قائمة بفئات الديون، مبينا

وعنوان  وممثله  الدائن  واسم  وتصنيفه  ومقداره  الدين  نوع  بها 

اسم  بها  مبينا  الدائنين  لجنة  وتشكيل  واإللكتروني  العادي  بريده 

ئها وفئة الديون التي يمثلها كل عضو وعنوان  رئيس اللجنة وأعضا

 بريد العضو العادي واإللكتروني.  

وتقوم         اللجنة  تشكيل  باعتماد  قراره  اإلفالس  قاض ي  ويصدر 

اقب بذلك.  إدارة اإلفالس بإخطار املدين والدائنين واملر
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 55املادة )  

  

على لجنة الدائنين خالل املدة املشار إليها باملادة السابقة،      

وإدارة   املدين  فيها ممثلها وإخطار  التي تفوض  املسائل  تحديد 

 اإلفالس بذلك.  

 من تاريخ هذا اإلخطار، يكون إخطار الدائنين بكافة       
ً
واعتبارا

ممثل   خالل  من  بها  إخطارهم  القانون  يوجب  التي  األمور 

 الدائنين. 

من        تلقاه  بما  أعضائها  إخطار  اللجنة  ممثل  على  ويجب 

تلقيها،   لتاريخ  التالي  العمل  يوم  أقصاه  موعد  في  إخطارات 

ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات الديون تجاه 

 الدائنين من تلك الفئة.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 الفصل الثالث  

افقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه   املو

 الفرع األول 

افقة على مقترح التسوية الوقائية   املو

 (56املادة )

 يجب أن يشتمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي:

 خطة املدين ملزاولة نشاطه. .1

 الدائنين، واملبالغ املستحقة لكل منهم والضمانات املقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها. تصنيف فئات  .2

 التأكيد على قابلية أعمال املدين لالستمرارية. .3

 نشاطات املدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.  .4

 أحكام وشروط تسوية أية التزامات. .5

 تقديمها من ا .6
ً
  ملدين بما فيها تعيين كفيل إن وجدت.أية ضمانات لحسن تنفيذ املقترح يكون مطلوبا

  أي عرض لشراء كل أموال املدين أو جزء منها على أساس" نشاط قائم ويزاول " أو على أجزاء، إن وجد. .7

 مهل السماح وخصومات الدفع.  .8

 مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.  .9

 لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.  مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك .10
ً
 أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضروريا

 اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين. .11

 مدى احتياج املدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ املقترح، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.  .12

اقب   .13 الدائنين واملر تلك التقارير   -في حالة تعيينه    –آلية متابعة  تنفيذها ومواعيد تقديم  تقارير بشأن  لتنفيذ املقترح وما يقدم من 

 ومحتواها.

 أية أمور أخرى يراها املدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويرى تضمينها باملقترح. .14

الت .15 الحقوق  مع  باملقارنة  الوقائية  التسوية  ملقترح  الدائنون وفقا  التي يحصل عليها  في حال شهر الحقوق  أن يحصلوا عليها  يمكن  ي 

 اإلفالس. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 57املادة )  

 

على املدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة  

من   عمل  أيام  عشرة  خالل  املقترح   ملخص  بها   
ً
مرفقا اإلفالس 

تاريخ صدور قرار افتتاح اإلجراءات، وعليه خالل هذا املوعد أن  

ومرفقاتها،   بالخطة  اللجنة  وأعضاء  الدائنين  لجنة  ممثل  يخطر 

وك  الدائنين  لجنة  ممثل  يقوم وعلى  أن  أعضائها  من  عضو  ل 

موعد   في  ومرفقاتها  بالخطة  يمثلها  التي  الدائنين  فئة  بإخطار 

 أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 58املادة )  

 

كان   إذا  املعنية  الرقابية  الدائنين والجهة  أن يقوم بدعوة  املدين  على 

الوقائية  التسوية  مقترح  على  افقة  للمو افها  إلشر يخضع  املدين 

لإلجراءات  وفقا  ومكانه،  االجتماع  موعد  على  يشتمل  إخطار  بموجب 

بعد   االجتماع  عقد  يتم  أن  وعلى  الوقائية،  التسوية  بمقترح  الواردة 

أيام عم ل على األقل من تاريخ توجيه الدعوة لالجتماع وخالل  عشرة 

مدة ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل وال تزيد عن واحد وعشرين يوم  

بالخطة   اللجنة  وأعضاء  الدائنين  لجنة  ممثل  إخطار  تاريخ  من  عمل 

افقة األغلبية املطلوبة   ومرفقاتها، ويترأس املدين االجتماع، ويجوز بمو

 اع من الدائنين أو من غيرهم.اختيار من يترأس االجتم

إليه   املشار  النحو  على  االجتماع  عقد  عن  املدين  امتناع  حالة  وفي 

من  إليه  يقدم  على طلب  بناء  اإلفالس،  إدارة  تقوم  السابقة،  بالفقرة 

 األمين أو أحد الدائنين، بالدعوة الجتماع الدائنين، وتحديد من يترأسه. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

 ( 59املادة )  

 

على   الوقائية  التسوية  مقترح  على  التصويت  حق  يقتصر 

أن  عالقة  ذو  طرف  ألي  يجوز  وال  باملقترح،  املتأثرين  الدائنين 

 يشارك في التصويت.

الديون املضمونة برهن أو  كما ال يجوز اعتبار الدائنين أصحاب  

بضمان   يحتفظون  كونهم  ملجرد  متأثرين  غير  دائنين  امتياز 

 لديونهم.

ويبت قاض ي اإلفالس في أي خالف يقوم بشأن أحقية الدائن في  

التصويت ومن يترأس االجتماع وذلك بقرار يصدر خالل خمسة  

 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب بذلك إلدارة اإلفالس. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

 ( 60املادة )  

 

 لبنود مقترح التسوية      
ً
افيا  و

ً
يجب على املدين أن يقدم شرحا

وأي  املقترح  ملناقشة  تعقد  التي  االجتماعات  أثناء  الوقائية 

الدائنين حضور   لجنة  أو  للدائنين  ويجوز  عليه،  ترد  تعديالت 

 االجتماعات وابداء الرأي في مقترح التسوية أو تعديالتها. 

املتأثرين بالتعديالت املقترحة   كما يجب عليه دعوة الدائنين    

 . الجتماعات أخرى للنظر في تلك التعديالت والتصويت عليها

 ( 764املادة )

 

لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه املحدد، ولو قبض        

 بعد ذلك جزءا من دينه من أحد امللتزمين مع املدين او كفالئه.

 ( 765املادة )

ال يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية االشتراك في التصويت   -1

نزلوا عن على الصلح بديونهم املضمونة بالتأمينات املذكورة اال إذا  

النزول مقصورا على جزء   أن يكون  التأمينات مقدما. ويجوز  هذه 

من التأمين بشرط اال يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول  

في محضر الجلسة. وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو 

التأمين   عن  نازال  اعتبر  الصلح،  على  التصويت  في  واشترك  بعضه 

 بأجمعه.

جم -2 تقرر وفي  إذا  اال  نهائيا  التأمين  عن  النزول  يكون  ال  األحوال  يع 

الصلح وصدقت عليه املحكمة. وإذا أبطل الصلح عاد التامين الذي  

 شمله النزول. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 61املادة )  

 

إذا  يكون   الدائنين  افقة  مو  
ً
الوقائية مستوفيا التسوية  مقترح 

على  املقترح  يحصل  لم  فإذا  املطلوبة،  األغلبية  عليه  افقت  و

يؤجل   للدائنين،  األول  االجتماع  في  األغلبية  هذه  افقة  مو

االجتماع ملدة سبعة أيام عمل الجتماع ثاني يعقد للتصويت على  

 املقترح.

افقوا على  وإذا لم يتم الوصول لتسوية مع   الدائنين الذين لم يو

في   املطلوبة  األغلبية  افقة  مو على  املقترح  يحصل  ولم  املقترح، 

 ملقترح التسوية الوقائية.
ً
 االجتماع املؤجل، يعتبر ذلك رفضا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 62املادة )  

 

يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مقترح      

والدائنون   املدين  يوقعه  الوقائية  التسوية 

الحاضرون الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة  

الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم  

 ذكر اسمه في املحضر وسبب رفضه.

طريق        عن  االجتماع  كان  االتصال  وإذا  وسائل 

تم   قد  كان  إن  اقب  املر يحضر  أن  فيجب  الحديثة 

تعيينه، وفي هذه الحالة يجوز االكتفاء بتوقيع املدين  

التنفيذية   الالئحة  وتحدد  املحضر،  على  اقب  واملر

 شروط وضوابط هذا االجتماع.

 

 الفرع الثاني 

 توقيع الصلح والتصديق عليه

 ( 771املادة )

 

محضر       في الصلح  يوقع 

التصويت  فيها  تم  التي  الجلسة 

 على الصلح، واال كان باطال. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 63املادة )  

 

مقترح   على  افقة  املو تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  يقوم  بأن  املدين  يلتزم 

اقب بذلك وإرفاق الخطة   التسوية الوقائية أو رفضه بإخطار إدارة اإلفالس واملر

املعتمدة أو املرفوضة ومحاضر االجتماعات التي تم فيها التصويت واملستندات  

ودليل  الحضور  ودليل  االجتماعات  لحضور  املوجهة  اإلخطارات  على  الدالة 

افقة على الخطة يطلب ضمن ا إلخطار التصديق على التصويت، وفي حالة املو

 الخطة. 

الدائنين   أو  الدائنين  فئات  من  فئة  أي  ممثل  أو  الدائنين  لجنة  ملمثل  ويجوز 

% من ديون املدين أن يقوموا بهذا اإلخطار في حالة عدم قيام 25الحائزين على  

 املدين به خالل املدة املبينة الفقرة السابقة.  

من تاريخ تسلمها اإلخطار املشار إليه وعلى إدارة اإلفالس خالل ثالثة أيام عمل  

 بالفقرة السابقة إخطار جميع الدائنين به وبكافة مرفقاته.

أيام عمل من تاريخ    وفي حالة رفض املقترح يقوم قاض ي اإلفالس خالل عشرة 

وحفظ  الوقائية  التسوية  إجراءات  بإنهاء  قرار  بإصدار  اإلفالس  إدارة  إخطار 

على طلب  بناء  له  ويجوز  يقرر   الطلب،  أن  الدائنين  أو  الرقابية  الجهة  أو  املدين 

افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس وفقا ملا يراه مالئما لوضع املدين 

 ومحققا ملصلحة الدائنين.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الفرع الثاني   

 التصديق على مقترح التسوية الوقائية

 ( 64املادة )

 

يقوم قاض ي اإلفالس خالل عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم إدارة  

افقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية  اإلفالس لإلخطار بمو

افر الشرطين  ومرفقاته بالتصديق على املقترح بعد التحقق من تو

 التاليين:

افقة األغلبية املطلوبة. أن  -1  املقترح حاز على مو

افر فيه معايير العدالة للدائنين املتأثرين. -2  أن املقترح تتو
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 65املادة )  

 

الوقائية   التسوية  مقترح  إذا يكون  العدالة  ملعايير   
ً
مستوفيا

افرت فيه ما يلي:  تو

افية ووقت كاف لدراسة  -1 حصول الدائنين على معلومات و

 .مقترح التسوية الوقائية

عدم اإلخالل بإجراءات اجتماع الدائنين والتصويت الواردة   -2

بمقترح التسوية الوقائية املعروضة على إدارة اإلفالس قبل 

 التسوية الوقائية.افتتاح إجراءات 

للدائنين،  -3 القائمة  الحقوق  بين أصحاب   مراعاة  واملساواة 

بتقاسم  يتعلق  ما  املتساوية، خاصة  املراكز  ذات  الحقوق 

الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة، وكذلك حقوق الدائنين  

 أصحاب حقوق الرهن واالمتياز. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

إليه  النص الذي انتهى 

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 66املادة )  

 

يصدر قاض ي اإلفالس قراره برفض التصديق على املقترح أو تعليق التصديق عليه في حالة 

 تحقق أي من الحاالت التالية:

 إذا شاب البطالن إجراءات الدعوة لالجتماع أو إجراءات التصويت فيه.

افقة األغلبية املطلوبة على املقترح.   إذا لم تستوف مو

 معايير العدالة. –وفقا لتقديره  –إذا لم يستوف املقترح    

إجراؤها  املطلوب  التعديالت  اإلفالس  قاض ي  يبين  املقترح  على  التصديق  تعليق  وفي حالة 

افقة ا ألغلبية املطلوبة عليه أو اإلجراء املطلوب استيفاؤه ويحدد أجال للمدين الستيفاء مو

املقترح   للتصديق، فإن حاز  املعدل وإعادة تقديمه مرة أخرى إلدارة اإلفالس  املقترح  على 

افقة األغلبية املطلوبة قام قاض ي اإلفالس بالتصديق عليه، وفي حالة عدم   املعدل على مو

افقة الدائنين على املقترح املعدل يصدر قاض ي اإلفالس قرارا مسببا برفض التصدي ق  مو

 عليه. 

 ( 778) املادة

 

على   -1 التصديق  برفض  املحكمة  تقض ي 

املنصوص   اإلجراءات  تتبع  لم  إذا  الصلح 

أو  السابقة،  املواد  في  ظهرت    عليها  إذا 

أو   العامة  باملصلحة  تتصل  اسباب 

التصديق   رفض  تبرر  الدائنين  بمصلحة 

 على الصلح. 

وال يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب   -2

افالس   بشهر  أن  خاص  بعد  اال  املدين 

 تقض ي برفض الصلح. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 67املادة )  

 

الذين   الدائنين  لجميع  ملزما  اإلفالس  قاض ي  عليه من  املصدق  الوقائية  التسوية  يكون مقترح 

املدين تجاههم بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا املقترح والذين لم يحضروا  اشتمل على ديون  

 االجتماع الخاص بالتصويت على املقترح. 

والسجل   اإلفالس  سجل  في  والقيد  واإلفصاح  واإلخطار  والنشر  باإلعالن  اإلفالس  إدارة  وتقوم 

 ( للمادة  وفقا  عل27التجاري  بالتصديق  يصدر  قرار  لكل  القانون  هذا  من  التسوية  (  مقترح  ى 

الوقائية أو برفض املقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء اإلجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة 

القرار، ويجوز لقاض ي اإلفالس  تاريخ صدور  أيام عمل من  أو شهر اإلفالس وذلك خالل خمسة 

 . االكتفاء بقيد القرار في سجل اإلفالس والسجل التجاري 

 ( 781املادة ) 

 

الصلح      على  التصديق 

جميع   حق  في  نافذا  يجعله 

لم   ولو  العاديين  الدائنين 

افقوا عليه او لم يشتركوا   يو

 في عمله. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 68املادة )  
 

افقة على مقترح التسوية الوقائية التظلم من قرار الدائنين  يجوز ألي من       الدائنين املتأثرين الذين لم يصوتوا باملو

افقة على مقترح هذه التسوية إلدارة اإلفالس خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي   باملو

افقة إذا كان الدائن قد حضر هذا االجتماع ورفض املقترح أو كان قد أخطر بموعد ذلك االجتماع ولم    تقرر فيه املو

افقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية إذا لم يحضر  يحضر، أو من تاريخ إخطار الدائن من إدارة اإلفالس بمو

 اجتماع الدائنين ولم يخطر بموعده. 

 

مقترح        على  بالتصديق  الصادر  القرار  بذات  التظلم  في  اإلفالس  قاض ي  قبول  ويبت  حالة  وفي  الوقائية،  التسوية 

رفض  أو  املقترح  تعديل  أو  الباطل  اإلجراء  لتصويب  املقترح  على  التصديق  تعليق  اإلفالس  لقاض ي  يجوز  التظلم 

 التصديق عليه. 

 

وفي حالة رفض التصديق يقوم قاض ي اإلفالس خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة اإلفالس بإصدار قرار      

بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء على طلب املدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر 

 ملصلحة الدائنين.
ً
 لوضع املدين ومحققا

ً
 ملا يراه مالئما

ً
 افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس وفقا
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

ي انتهى إليه فريق  النص الذ

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الثالث  

 تنفيذ مقترح التسوية الوقائية

 ( 69املادة )

 

قاض ي         عليه  وصدق  الدائنون  عليه  افق  و ملا  وفقا  الوقائية  التسوية  مقترح  بتنفيذ  املدين  يلتزم 

من تاريخ تمام تنفيذ مقترح التسوية بإخطار إدارة اإلفالس، كما يلتزم بأن يقوم خالل خمسة أيام عمل  

املستند   يرفق   التسوية كما  تسويتها وطريقة  تم  التي  باملديونيات  بيان  باإلخطار  ويرفق  بذلك  اإلفالس 

الدال على التسوية، ويصدر قاض ي االفالس قراره بتمام تنفيذ مقترح التسوية وانتهاء إجراءات التسوية  

ام عمل من تاريخ تسلم إدارة اإلفالس لإلخطار، ويسري على القرار الفقرة الثانية  الوقائية خالل عشرة أي

اقب في حالة تعيينه بشأن  67من املادة ) ( من هذا القانون، ويجوز لقاض ي االفالس أن يستوفي رأي املر

 تمام تنفيذ التسوية قبل إصدار القرار املشار إليه.

في ص      ينازعون  الذين  للدائنين  من ويجوز  التظلم  مديونيتهم  تسوية  املدين بشأن  بإخطار  ما جاء  حة 

القرار املشار إليه بالفقرة األولى من هذه املادة، وفي حالة قبول التظلم يلتزم املدين بتنفيذ مقترح التسوية  

لهذا   بالنسبة  تنفيذه  يتم  لم  الوقائية  التسوية  مقترح  ويعتبر  تظلمه  قبل  الذي  الدائن  بشأن  الوقائية 

 ئن. الدا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 70املادة )  
 

أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أن يوجه الدعوة         يجوز للمدين في أي وقت 

لدائنيه ملناقشة أي تعديالت يرى ضرورة إجرائها على املقترح، ويجب إخطار الدائنين  

على   عمل  أيام  بعشرة  لالجتماع  املحدد  املوعد  قبل  ومبرراتها  املقترحة  بالتعديالت 

ا افقة  ألغلبية املطلوبة على املقترح املعدل يقوم بإخطار إدارة األقل، وفي حالة مو

والتصويت   الحضور  ودليل  الدائنين  اجتماعات  ومحاضر  املقترح  بهذا  اإلفالس 

إخطار  من  أيام عمل  اإلفالس خالل عشرة  قاض ي  ويقوم  عليه،  التصديق  ويطلب 

العدالة وحاز    إدارة اإلفالس باملقترح املعدل بالتصديق عليه إذا كان مستوفيا ملعايير 

افقة األغلبية وإال رفض التصديق عليه أو قام بتعليق التصديق.  على مو

ويجوز التظلم من قرار التصديق على املقترح املعدل وفقا لألحكام املبينة في املادة       

 ( من هذا القانون.68)
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 العمل إليه فريق 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفصل الرابع  

 إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها 

 ( 71املادة )

إليها من أحد الدائنين املتأثرين خالل الفترة الالحقة لقرار التصديق على         يجوز لدائرة اإلفالس، بناء على طلب يقدم 

تمام تنفيذ املقترح، أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي من  مقترح التسوية الوقائية وقبل  

 الحاالت التالية:

صدور حكم بإدانة املدين في أحد الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية   -1

 وقبل تمام تنفيذه.

 بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية.إذا لم يقم املدين  -2

 إذا توفى املدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ املقترح. -3

إذا طرأت أمور بعد تاريخ التصديق على املقترح من شأنها أن تجعل أعمال املدين غير قابلة لالستمرارية، أو أثرت على   -4

أن املتوقع  غير  من  أصبح  بحيث  التسوية  مقترح  تنفيذ  على  املدين  وفقا    قدرة  املقترح  هذا  تنفيذ  من  املدين  يتمكن 

 لشروطه. 

 إذا امتنع املدين عن تقديم املعلومات والبيانات واملستندات املطلوب منه تقديمها. -5

إذا ارتكب املدين خطأ جسيما في إدارته ألمواله أو أعماله خالل الفترة الالحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية  -6

 الوقائية. 

 كب املدين لدى تقديمه طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو بعده غشا أو تحايال أو قدم معلومات مضللة. إذا ارت -7

ويجوز للدائرة بناًء على طلب أي طرف ذوي شأن اتخاذ ما تراه مالئما من تدابير تحفظية، وتلغى هذه التدابير إذا حكم       

 نهائيا ببراءة املدين. 

 ( 785املادة )

 

بعد   -1 إذا صدر  الصلح  يبطل 

التصديق عليه حكم بإدانة 

الجرائم  احدى  في  املدين 

املادة  في  عليها  املنصوص 

وكذلك يبطل إذا ظهر   ۷۹۸

بعد التصديق عليه تدليس  

ناش ئ عن اخفاء موجودات 

تقدير   في  املبالغة  او  املدين 

الحالة  هذه  وفي  ديونه، 

الصلح  ابطال  طلب  يجب 

من  سنوات  ثالث  خالل 

فيه التار  يظهر  الذي  يخ 

 التدليس.

الصلح   -2 بطالن  على  ويترتب 

الذي   الكفيل  ذمة  براءة 

 ضمن تنفيذ شروط الصلح.

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org           www.unioninvest.org  

 

86 
 

 

 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 72املادة )  

 

إنهاء إجراءات التسوية       )يترتب على  للبند  ( من املادة السابقة 1الوقائية استنادا 

إذا  الوقائية،  التسوية  لتنفيذ شروط  املقدمة  الكفالة  من  الكفيل  ذلك  ذمة  براءة 

من  قد صدرت  البند  هذا  في  إليها  املشار  اإلجراءات  التخاذ  أدت  التي  األفعال  كانت 

لها تأثير على إرادة املدين قبل صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وكان  

 الكفيل. 

( من ذات املادة  7كما يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبند )     

 براءة ذمة الكفيل من الكفالة املقدمة لضمان تنفيذ شروط التسوية الوقائية.

اءة ذمة ( بر 6،  2وال يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبندين )     

 الكفيل. 

بحضور       املديونية  وكفالء  إليه  املشار  الكفيل  تكليف  يجب  األحوال  جميع  وفي 

 الجلسة التي ينظر فيها طلب إنهاء اإلجراءات. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 73املادة )  

لقاض ي اإلفالس بناء على طلب يقدم إليه خالل الفترة الالحقة لقرار التصديق  يجوز  

إجراءات  إنهاء  يقرر  أن  املقترح،  تنفيذ  تمام  وقبل  الوقائية  التسوية  مقترح  على 

 التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

 

أن شروط افتتاح إجراءات   إذا تقدم املدين بطلب إنهاء اإلجراءات استنادا إلى -1

مقترح   تنفيذ  املتوقع  غير  من  كان  أو  عليه،  منطبقة  تعد  لم  الوقائية  التسوية 

 التسوية وفقا لشروط املقترح.

 إذا تقدم املدين بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس.  -2

 

اقب بحسب األحوال   بالطلب وذلك خالل تقوم إدارة اإلفالس بإخطار الدائنين واملر

على   افقة  باملو قراره  اإلفالس  قاض ي  ويصدر  تقديمه،  تاريخ  من  عمل  أيام  ثالثة 

 الطلب أو برفضه خالل عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز لقاض ي اإلفالس

، أن يقرر بذات القرار افتتاح إجراءات في أي من الحالتين املذكورتين في هذه املادة

 هر اإلفالس. إعادة الهيكلة أو ش
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 74املادة )  

 

بناء على  لها  الوقائية، يجوز  التسوية  إنهاء إجراءات  إذا قررت دائرة اإلفالس 

لهم   يحق  الذين  الدائنين  أو  املدين  من  إليها  يقدم  افتتاح  طلب  طلب  تقديم 

إجراءات وفقا لهذا القانون، أن تقض ي في ذات الحكم بشهر إفالس املدين أو 

افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وفي هذه الحالة يترتب على حكمها كافة آثار قرار 

وحكم  اإلفالس  شهر  إجراءات  افتتاح  قرار  أو  الهيكلة  إعادة  إجراءات  افتتاح 

وتتبع إجراءات أو شهر اإلفالس بحسب األحوال    شهر اإلفالس  الهيكلة  إعادة 

 وفقا ألحكام هذا القانون.

بنشر  الحكم  تاريخ صدور  من  عمل  أيام  اإلفالس، خالل خمسة  إدارة  وتقوم 

( من هذا  27منطوقه وإعالنه واإلفصاح عنه واإلخطار به وقيده وفقا للمادة )

س في  الحكم  بقيد  االكتفاء  اإلفالس  لقاض ي  ويجوز  االفالس القانون،  جل 

 والسجل التجاري.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 75املادة )  

 

إجراءاتها       لبطالن  الوقائية  التسوية  إجراءات  إنهاء  على  يترتب 

بعض  أو  كل  تنفيذ  ضمن  الذي  النية  حسن  الكفيل  ذمة  براءة 

 شروطها. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 76املادة )  

 

اإلفالس أن تضمن في حكمها الصادر بإنهاء اإلجراءات وشهر  لدائرة  

أن   للدائرة  يجوز  كما  املدين،  أموال  على  األختام  وضع  اإلفالس، 

 تضمن في ذلك الحكم أي تدابير تحفظية أخرى. 
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 77ملادة )ا  

 

الصادرة  تكون       صدور  التصرفات  بعد  املدين،  قرار من 

الوقائية  على  التصديق   التسوية  اإلجراءات  مقترح  إنهاء  وقبل 

نفاذها   لهم طلب عدم  يجوز  الدائنين، وال  في حق  إال وفق نافذة 

بشأن   املقررة  التصرفات،  القواعد  نفاذ  عدم  تسمع دعوى  وال 

وفي  هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إنهاء اإلجراءات،  

املدين   أي تصرف صدر عن  على  الطعن  يجوز  ال  األحوال  جميع 

 تنفيذا ملقترح التسوية الوقائية املصدق عليه.

 ( 712) املادة

 

صدور   بعد  املدين  من  الحاصلة  التصرفات 

بالتصديق أو    الصلحعلى    الحكم  ابطاله  وقبل 

حق الدائنين، وال يجوز لهم    فسخه تكون نافذة في

دعوى اال طبقا ألحكام  طلب عدم نفاذها في حقهم  

هذه الدعوى   وتسقطعدم نفاذ تصرفات املدين،  

 بمض ي سنة من تاريخ ابطال الصلح او فسخه. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 78املادة )  
 

إلزام الدائنين        إنهاء إجراءات التسوية الوقائية  ال يترتب على 

اإلنهاء،   قرار  صدور  أو  الحكم  قبل  الديون  من  قبضوه  ما  برد 

 قيمة ديونهم.وتخصم هذه املبالغ من 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 الباب الرابع    

 إعادة الهيكلة

 الفصل األول 

 طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة 

 ( 79املادة )

القانون بشأن طلب   بهذا  املقررة  الرقابية تقديم مع مراعاة األحكام  والجهة  والدائنين  للمدين  افتتاح اإلجراءات، يجوز 

 للضوابط التالية:
ً
 طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا

 أن تكون أعمال املدين قابلة لالستمرارية.  -1

 برفض  -2
ً
الهيكلة أو كان قد سبق لقاض ي اإلفالس أن أصدر قرارا إذا كان قد سبق لدائني املدين رفض خطة بإعادة 

، فال يجوز  حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير املقدم بشأنها الطلبالتصديق على خطة بإعادة الهيكلة،  

 لدائنين أو قرار قاض ي اإلفالس املشار إليه.تقديم الطلب إال بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ اجتماع ا

إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاض ي اإلفالس بافتتاح إجراءات شهر اإلفالس في غير الحالة املذكورة في البند   -3

 فال يجوز تقديم الطلب إال بعد تصريح قاض ي اإلفالس للمدين بتقديمه. –السابق 

إفالس املدين، فال يجوز تقديم الطلب إال بعد انقضاء ثالث سنوات من   إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر  -4

 تاريخ انتهاء التفليسة.

إعادة     املطلوبة على خطة  األغلبية  افقة  يفيد مو ما  به  أرفق  إذا  أي وقت  في  الطلب  واستثناء مما تقدم يجوز تقديم 

 الهيكلة املقدم بشأنه الطلب.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 ( 80املادة )  

 ( من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة املستندات التالية:16مع مراعاة حكم املادة )      

 الشروط الالزمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.البيانات واملعلومات واملستندات الدالة على تحقق  -1

 شرح مفصل لخطة إعادة الهيكلة، مبينا به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمنى للتنفيذ. -2

 موجز عن العقود واالتفاقيات الالزم توقيعها بين املدين والدائنين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.  -3

 تصنيف الدائنين. -4

ن فئات في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقا لتصنيف الدائنين، يتعين على املدين إرفاق كشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم املمثل عن كل فئة م  -5

 ود تفويضهم من الدائنين. الدائنين، وبريدهم االلكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، واملستندات الدالة على تعيين هؤالء األعضاء واملمثلين وحد

 إجراءات الدعوة الجتماع الدائنين ملناقشة خطة إعادة الهيكلة وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.  -6

 بأسماء هؤالء الدائنين وفقا لتصنيفهم ومقدا -7
ً
افقة مبدئية عن بعض الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، يقدم املدين كشفا ر ديون في حالة صدور مو

 املدين اتجاههم وضماناتها ونسبتها املئوية إلى إجمالي ديون املدين. 

 

 . ( من هذه املادة4و  1وتعفي الطلبات املقدمة من الجهة الرقابية من تقديم البيانات واملعلومات واملستندات املشار إليها بالبندين )     
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفصل الثاني   

 آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة 

 الفرع األول 

 إدارة أموال وأعمال املدين 

 ( 81املادة )

 

إجراءات        بافتتاح  قرار  بعد صدور  املدين،  الهيكلةيبقى  وأمواله إعادة  أعماله  بإدارة  قائما   ،

بما ال يؤثر على  ، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري  ألمينتحت إشراف ا

 عما ينشأ عن هذه التصرفات من التزامات أو تعاقدات سابقة  مصلحة الدائنين 
ً
، ويظل مسؤوال

أو الحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما ال يخالف هذه الخطة، وذلك ما لم يقرر قاض ي  

 ف ذلك. اإلفالس خال 

وال يجوز له القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصلحة الدائنين بما في ذلك البيع الذي ال      

من   أي  أو  اإلقراض  أو  واالقتراض  والهبة  والتبرع  املعتادة  التجارية  أعماله  بممارسة  له  عالقة 

لة، بما يخالف خطة إعادة  األعمال املجانية والكفاالت وأي رهن أو تأمين أو أي من األعمال املماث

 الهيكلة. 

 ( 768املادة )

بافتتاح   -2 الحكم  صدور  بعد  املدين  يبقى 

بإشراف الصلح  اجراءات   امواله  بإدارة  قائما 

التصرفات  الرقيب بجميع  يقوم  ان  وله   ،

 التي يقتضيها نشاطه التجاري.  العادية

الدائنين   -3 على  االحتجاج  يجوز  ال  ذلك  ومع 

دين بعد صدور الحكم بالتبرعات التي يجريها امل

بافتتاح اجراءات الصلح، كما ال يجوز للمدين  

بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحا او رهنا  

أعماله   تستلزمه  ال  للملكية  ناقال  تصرفا  او 

اذن  على  الحصول  بعد  اال  العادية  التجارية 

على  يتم  تصرف  وكل  الواقي،  الصلح  قاض ي 

 خالف ذلك ال يحتج به على الدائنين. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 82املادة )  

 

 إلدارة  
ً
 مؤقتا

ً
إذا كانت دائرة اإلفالس قد عينت أمينا

إدارة   عن  األمين  يتوقف  وأمواله،  املدين  أعمال 

ثالثة  أموال املدين وأعماله ويسلمها للمدين خالل  

إجراءات   افتتاح  اقرار  صدور  تاريخ  من  عمل  أيام 

 إعادة الهيكلة، وذلك ما لم تقرر الدائرة غير ذلك. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 83املادة )  
 

يجوز لدائرة اإلفالس، بناء على طلب إدارة اإلفالس أو األمين أو      

تقديم   تاريخ  أيام عمل من  تقرر خالل خمسة  أن  الدائنين،  أحد 

الطلب اتخاذ أي من التدابير التحفظية بما في ذلك منع املدين أو  

مجلس إدارته أو مدرائه من إدارة أمواله وأعماله وأن تعهد بتلك  

، ويكون لألمين في هذه الحالة كافة الصالحيات اإلدارة إلى األمين

التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وجمعيته العامة، 

افقة الجمعية العامة،  وذلك بالنسبة للتصرفات التي تحتاج مو

 وذلك ما لم ينص القرار الصادر عن دائرة اإلفالس على غير ذلك.

 

املشار       الطلب  يشتمل  أن  على ويجب  السابقة  بالفقرة  إليه 

اإلفالس   دائرة  قرار  يكون  أن  يجب  األحوال  جميع  وفي  مبرراته، 

 الصادر بقبول الطلب أو رفضه مسببا. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 84ملادة )ا  

 

الهيكلة      إعادة  إجراءات  افتتاح  قرار  صدور  على  يترتب 

 من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار  
ً
وقف املطالبات اعتبارا

وعلى إدارة  وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة، 

بوقف هذه   إفادة  املدين تسليمه  بناء على طلب  اإلفالس 

 املطالبات. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

 ( 85املادة )  

 

تنتهي فترة وقف املطالبات في حالة تصديق قاض ي      

اإلفالس على خطة إعادة الهيكلة، أو صدور قرار من  

 قاض ي اإلفالس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

 ( 86املادة )  

 

هذا       في  املقررة  االحكام  الجديد  والتمويل  العقود  على  تسري 

القانون في شأن العقود والتمويل الجديد الواردة في الباب الخاص  

 بالتسوية الوقائية.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 الفرع الثاني   

 إعداد قائمة الديون 

 ( 87املادة )

 

بكافة      تزويده  صدوره  تاريخ  من  عمل  أيام  ثالثة  خالل  بتعيينه  الصادر  بالقرار  األمين  اإلفالس  إدارة  تخطر 

افر لديها   حول املدين، وعلى األمين خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار تعيينه  املعلومات التي تتو

 القيام باآلتي:

إعالن ملخص القرار الصادر بافتتاح اإلجراءات، على أن يتضمن اإلعالن دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم  -1

 عمل من تاريخ اإلعالن. واملستندات املؤيدة لذلك وتسليمها إليه خالل مدة ال تزيد على عشرين يوم 

إخطار جميع الدائنين املعلومة عناوينهم االلكترونية لديه لتزويده باملطالبات واملستندات خالل عشرين يوم   -2

 عمل من تاريخ إعالن ملخص قرار افتتاح اإلجراءات. 

يه أو مبالغ الديون،  على املدين أن يزود األمين بأي تفاصيل إضافية لم يخطر إدارة اإلفالس بها سواء حول دائن     

 فيها، وذلك خالل املدة  
ً
وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائّية معلقة أو جارية يكون املدين طرفا

 الزمنية التي يحددها األمين. 
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 88املادة )  

 

 يدون فيه كافة دائني املدين املعلومين لديه     
ً
يعد األمين سجال

إلى إدارة اإلفالس،  ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل 

 وعليه أن يقيد في السجل ما يأتي:

وتاريخ   -1 مطالبته  ومبلغ  وااللكتروني  العادي  دائن  كل  عنوان 

 استحقاقه. 

الدائنين أصحاب الديون املضمونة برهن أو امتياز مع  تحديد  -2

تفاصيل الضمانات املقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه  

 الضمانات في حال التنفيذ عليها.

 ألحكام هذا القانون.  -3
ً
 أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقا

 أية بيانات أخرى يراها األمين الزمة ألداء مهامه. -4
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  كات االستثمارمالحظات اتحاد شر 

 ( 89املادة )  

 

لألمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال املدين من       

معلومات   لديه  كل شخص  على  ويجب  املعلومات،  تلك  لديه  تتوفر  أي شخص 

حول أموال أو أعمال املدين أن يزود األمين بها خالل ثالثة أيام عمل من طلبها  

 تعلقة باملدين. منه، بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات امل

يمتنع عن        باملدين وأن  تتعلق  أي معلومات  املحافظة على سرية  وعلى األمين 

اإلفصاح عنها خارج إطار اإلجراءات املبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تكن هذه  

املعلومات من املعلومات التي يجب اإلفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو  

 تعليمات الجهات الرقابية. 

ر       األمر  وإذا  رفع  فلألمين  املطلوبة،  باملعلومات  األمين  تزويد  أي شخص  فض 

بتقديمها   والتكليف  طلبها  يمكن  التي  املعلومات  أهمية  لتقرير  اإلفالس  لقاض ي 

 لألمين. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 90)املادة   

 

أو       برهن  مضمونة  أو  حالة  غير  ديونهم  كانت  ولو  الدائنين  جميع  على 

امتياز، أو ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا األمين خالل املهلة الزمنية املقررة  

 ( املادة  ألحكام   
ً
وفقا إليهم  املوجهة  الدعوة  القانون،  87في  هذا  من   )

وضمانات الديون  هذه  ببيان  مصحوبة  ديونهم  وجدت  مستندات  إن  ها 

وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالدينار الكويتي على أساس سعر  

 الصرف السائد يوم صدور القرار. 

ولألمين أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته أن يقدم إيضاحات       

أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته، كما يجوز له    عن الدين 

أو   اقب حسابات مستقل  أي مطالبات من مر املصادقة على  يطلب  أن 

اقب حسابات الدائن.   مر
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 91املادة )  

 

الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب        على 

مطالبته من ضامني املدين القيام بخصم ما استلمه  

من أي مطالبة يقدمها لألمين، وألي من ضامني املدين  

أن يقدم مطالباته لألمين في حدود املبلغ الذي سدده  

 وفاء لدين املدين. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

انتهى إليه فريق  النص الذي 

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 92املادة )  

يجب على األمين تحقيق الديون خالل واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء املدة       

 ( من هذا القانون. 87( من املادة ) 2املبينة بالبند )

التي تشتمل  إدارة اإلفالس  بعد االنتهاء من تحقيق الديون يودع لدى        قائمة الديون 

اإلجراءات،   افتتاح  تاريخ  في  كما  منهم  لكل  املستحق  واملبلغ  الدائنين  أسماء  على 

على   تشتمل  كما  أو رفضه،  قبوله  بشأن  يراه  وما  دينه  في  املنازعة  وأسباب  ومستنداته 

الذين   الدائنين  املبلغ أسماء  ويبين  املدين  أموال  على  خاصة  بتأمينات  يحتفظون 

املستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح اإلجراءات وبيان بالتأمينات املقدمة لكل منهم وقيمتها  

 التقديرية في تاريخ اإلجراءات. 

 

ويقوم األمين خالل الثالثة أيام عمل التالية إليداع قائمة الديون باإلعالن عن القائمة      

 وبيان املبالغ التي يرى قبولها من كل دين وتلك التي يرى رفضها. 

أنواعها   اختالف  على  الرسوم  أو  الضرائب  بسبب  للحكومة  املستحقة  الديون  وتعتبر 

 مقبولة دون حاجة لتدقيق األمين حتى ولو كانت محل نزاع من املدين أو غيره، ويتم 
ً
ديونا

 أحكام باتة بشأنها. تعديل قيمة تلك الديون في ضوء ما يصدر من

 ( 658املادة )

مدير  -1 يودع  الديون  تحقيق  من  االنتهاء  بعد 

املحكمة  التفليسة   كتاب  بها  ادارة  قائمة 

واسباب   بمستنداتها  بيان  على  تشتمل 

املنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها،  

الذين   الدائنين  بأسماء  كشفا  يودع  كما 

أموال   على  خاصة  بتأمينات  يتمسكون 

 املفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم. 

 

يوما   -2 اإليداع خالل ستين  يتم هذا  أن  ويجب 

االفالس،  بشهر  الحكم  تاريخ  من  األكثر  على 

ويجوز عند االقتضاء اطالة امليعاد بقرار من 

 قاض ي التفليسة.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 93املادة )  

 

حتى لو لم يرد اسمه بقائمة الديون    ملدين ولكل دائن    

أن يتظلم إلدارة اإلفالس من الديون املدرجة في القائمة،  

القائمة،   إعالن  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل 

 وتختص دائرة اإلفالس بالفصل في التظلم. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 94املادة )  

 

اإلفالس     قاض ي  املنصوص  يعتمد  املدة  انقضاء  بعد   ،

املتنازع   غير  بالديون  نهائية  قائمة  السابقة،  املادة  في  عليها 

ويؤشر   مستندات    األمينعليها،  يصحب  الذي  البيان  على 

 ما قبل من الدين. قيمةهذه الديون بما يفيد قبولها و 

 ( 661املادة )

 

التفليسة -1 قاض ي  ميعاد  يضع  انقضاء  بعد   ،

يوما   عشر  املادة  الخمسة  في  عليه  املنصوص 

قائمة املتنازع عليها،    السابقة،  بالديون غير  نهائية 

التفليسة  ويؤشر   يصحب مدير  الذي  البيان  على 

ما   مقدار يفيد قبولها و   مستندات هذه الديون بما

 قبل من الدين.

ويجوز لقاض ي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه  -2

 ولو لم تقدم بشأنه منازعة.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

انتهى إليه فريق  النص الذي 

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 95املادة )  

 

 

يجوز لقاض ي اإلفالس، قبل الفصل في التظلم أو في الطعن املقام       

يقدره   بمبلغ   
ً
مؤقتا الدين  قبول  يقرر  أن  فيه،  الصادر  الحكم  على 

 وتقوم إدارة اإلفالس بإخطار األمين بذلك. 

، وال  يعتمد قاض ي      
ً
املقبولة ديونهم مؤقتا الدائنين  قائمة  اإلفالس 

 إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
ً
 يجوز قبول الدين مؤقتا

 ( 663املادة )

 

يجوز الطعن في القرار الصادر من قاض ي التفليسة بقبول   -1

النهائي   النصاب  تزيد على  كانت قيمته  إذا  أو رفضه  الدين 

 للمحكمة الكلية. 

ع اليها الطعن قبل الفصل فيه، أن  ويجوز للمحكمة املرفو  -2

 تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره.

 وال يجوز قبول الدين مؤقتا إذا رفعت بشأنه دعوى جنائية.  -3

قبوله  -4 وجب  الدين،  بتأمينات  متعلقة  املنازعة  كانت  وإذا 

 مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 

في   -5 مؤقتا  او  نهائيا  دينه  يقبل  لم  الذي  الدائن  يشترك  وال 

 اجراءات التفليسة. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 96املادة )  

 

    
ً
إذا كانت املنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتا

.
ً
 عاديا

ً
 بوصفه دينا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  الذي انتهى إليه فريق العمل النص  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 97املادة )  

 

املدين      أموال  بيع  من حصيلة   
ً
مؤقتا املقبول  الدين  نصيب  يحفظ 

وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون، وفي حال  

املقبول   بالدين  االعتراف  عدم  اإلفالس  دائرة  تم  قررت  أو   
ً
مؤقتا

تخفيضه يتم إعادة النصيب املحفوظ بقدر نسبته إلى الضمان العام  

 للدائنين. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 98املادة )  

 

األجل       في  ديونه  مستندات  يقدم  لم  الذي  للدائن  ) يجوز  املادة  في  هذا  87املحدد  من   )

ويتم   اإلجراءات،  في  لدينه واالشتراك  املؤيدة  املستندات  لقبول  لألمين  بها  التقدم  القانون، 

افقة األمين على ذلك من قبل قاض ي اإلفالس، ويتم تعديل قائمة الديون وإعادة  اعتماد مو

 ريخ قبول دينه. إعالنها، ويستوفي هذا الدائن مما يجرى من توزيعات الحقة على تا

تقديمه،       تاريخ  من  عمل  أيام  ثالثة  خالل  عليه  يرد  لم  أو  الدائن  طلب  األمين  رفض  وإذا 

إلى قاض ي اإلفالس بطلب قبول تقديم مستنداته املؤيدة لدينه، ويصدر  فللدائن أن يتقدم 

ين،  قاض ي اإلفالس قراره خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمر بقبول الد

 يتم تعديل قائمة الديون وفقا لذلك ويقوم األمين بإعادة إعالنها.

ولقاض ي اإلفالس أن يكلف األمين بتقديم تقرير عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع      

الخطة، ورفعه له للتصديق عليه، وفي جميع األحوال ال توقف اإلجراءات املنصوص عليها في  

 هذا الباب. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الفصل الثالث  

 مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة

 الفرع األول 

 إعداد خطة إعادة الهيكلة

 ( 99املادة )

 

الهيكلة،       إعادة  إجراءات  بافتتاح   
ً
قرارا اإلفالس  قاض ي  أصدر  إذا 

يقوم املدين تحت إشراف األمين بإعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة  

خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ صدور القرار ، ويجوز لقاض ي  

اإلفالس مد هذه الفترة ملدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب املدين، وفي  

من    جميع  تمديد  أي  على  املطلوبة  األغلبية  افقة  مو يجب  األحوال 

ستة   تجاوز  الهيكلة  إعادة  خطة  وتطوير  إعداد  مدة  يجعل  أن  شأنه 

 أشهر. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 100ملادة )ا  

 

األمين       إعداد  يخطر  سير  بتقدم  شهر  كل  اإلفالس  إدارة 

 مشروع خطة إعادة الهيكلة. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 101املادة )  

 

الهيكلة لدى       على املدين أن يودع نسخة من خطة إعادة 

  
ً
 عن الخطة وذلك خالل املدة  إدارة اإلفالس مرفقا

ً
بها ملخصا

( من هذا القانون، وعليه خالل هذه املدة  99املبينة باملادة ) 

اخطار األمين وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة  

ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها  

ا في  القيام بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاته

للخطة   تسلمه  لتاريخ  التالي  العمل  يوم  نهاية  أقصاه  موعد 

 ومرفقاتها.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 102املادة )  

 

 يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يأتي:

 نشاطه. خطة املدين ملزاولة  1

تصنيف فئات الدائنين، واملبالغ املستحقة لكل منهم والضمانات املقدمة مقابل كل مديونية  2

 وقيمتها. 

 التأكيد على قابلية أعمال املدين لالستمرارية.   3

 نشاطات املدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها. 4

 أحكام وشروط تسوية أية التزامات.  5

 تقديمها من املدين إن وجدت.أية ضمانات لحسن تنفيذ الخطة   6
ً
  يكون مطلوبا

أي عرض لشراء كل أموال املدين أو جزء منها على أساس" نشاط قائم ويزاول " أو على أجزاء،   7

  إن وجد.

 مهل السماح وخصومات الدفع. 8

 مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع. 9

 لتنفيذ مدى إمكانية توحيد أو إنشاء   10
ً
أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضروريا

 الخطة. 

 اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.  11

 مدى احتياج املدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ الخطة، وأغراض ذلك التمويل وضماناته. 12

ومواعيد تقديم  آلية متابعة الدائنين واألمين لتنفيذ الخطة وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها  13

 تلك التقارير ومحتواها.

 أية أمور أخرى يراها املدين مجدية في تنفيذ مقترح إعادة الهيكلة ويرى تضمينها باملقترح. -14
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 103املادة )  

 

أن       أمواله يجوز  املدين عن  تخلي  أساس  الخطة على  تؤسس 

كلها أو بعضها مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد  

كامل ديون املدين سدادا عينيا، أو سداد جانب منها سدادا عينيا 

من   املدين  ذمة  تبرأ  وبحيث  الباقي،  جدولة  أو  الباقي  وإسقاط 

افقة الجمعية   العامة غير العادية الدين كله أو بعضه، ويجب مو

الشركات   في  مقامها  يقوم  ما  أو  املدينة  املساهمة  الشركة  في 

 األخرى على الخطة.

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org           www.unioninvest.org  

 

118 
 

 

 

 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 لفرع الثاني ا  

افقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق   عليها املو

 ( 104املادة )

 

افقة على خطة      فيما عدا األحكام الواردة بهذا الفرع، تسري على املو

افقة على الخطة وأثر   إعادة الهيكلة والتصديق عليها والتظلم من املو

قبل   الخطة  إجراءات  وإنهاء  الخطة  وتنفيذ  الخطة  على  التصديق 

 لوقائية. تنفيذها األحكام الواردة في الباب الخاص بالتسوية ا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 105املادة )  

افقة على خطة إعادة الهيكلة بإخطار يشتمل على       على املدين أن يقوم بدعوة الدائنين للمو

الوقائية،   بالتسوية  الخاص  الباب  في  الواردة   لإلجراءات 
ً
موعد االجتماع ومكافآته، وذلك وفقا

وعلى أن يتم عقد االجتماع بعد عشرة أيام عمل على األقل من الدعوة لالجتماع وخالل مدة ال  

تقل عن خمسة عشر يوم عمل وال تزيد عن واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة  

 الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها.

أو       الدائنين  أحد  أو  األمين  تعيين  املطلوبة  األغلبية  افقة  املدين االجتماع، ويجوز بمو ويترأس 

 لك.غيرهم لترأس االجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذ

كما يقوم املدين بتوجيه الدعوة خالل املوعد املبين بالفقرة السابقة إلى الجهة الرقابية املعنية      

 إذا كان املدين يخضع إلشراف أحد الجهات الرقابية.

وفي حالة امتناع املدين عن عقد االجتماع على النحو املبين بالفقرة األولى من هذه املادة، يكلف     

 األمين بالدعوة الجتماع الدائنين، ويترأس األمين االجتماع.قاض ي اإلفالس 

وإذا كان الحضور عن طريق وسائل االتصال الحديثة فيجب أن يحضر األمين االجتماع وفي      

 هذه الحالة يجوز االكتفاء بتوقيع املدين واألمين على املحضر.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

فريق  النص الذي انتهى إليه 

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 106املادة )  

 

األغلبية       افقة  مو تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  أقصاه  مدة  خالل  األمين  يقوم 

ويرفق   بذلك،  اإلفالس  إدارة  بإخطار  رفضها  أو  الهيكلة  إعادة  خطة  على  املطلوبة 

الحضور   ودليل  االجتماعات  ومحاضر  املرفوضة  أو  املعتمدة  الخطة  باإلخطار 

افقة على الخطة يطلب التصديق   عليها.   والتصويت، وفي حالة املو

وتقوم إدارة اإلفالس خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لإلخطار املشار إليه      

بالفقرة   إليه  املشار  باإلخطار  الدائنين  وجميع  املدين  بإخطار  السابقة،  بالفقرة 

 السابقة ومرفقاته. 

وفي حالة رفض الخطة يقوم قاض ي اإلفالس خالل مدة أقصاها عشرة أيام عمل      

الهيكلة   إعادة  إجراءات  بإنهاء  بإصدار قراره  بذلك  إدارة اإلفالس  إخطار  تاريخ  من 

وحفظ الطلب، ويجوز لقاض ي اإلفالس، بناء على طلب يقدم له من املدين أو الجهة  

الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات شهر اإلفالس وفقا ملا يراه مالئما لوضع  

 ئنين. املدين ومحققا ملصلحة الدا
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 107املادة )  

 

قاض ي       عن  يصدر  قرار  كل  على  السابقة  املادة  من  األخيرة  الفقرة  حكم  يسري 

 اإلفالس برفض التصديق على الخطة.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

 ( 108املادة )  

 

 

مدة       طيلة  الهيكلة  إعادة  خطة  تنفيذ  على  اإلشراف  األمين  يتولى 

 الخطة وحتى االنتهاء من تنفيذها.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 109املادة )  

 

 يلتزم األمين بما يلي:    

بأي   -1 اإلفالس  إدارة  وإخطار  الخطة  سير  تقدم  اقبة  مر

 تخلف عن تنفيذها.

بيعها   -2 يتقرر  التي  املدين  أموال  أي من  بيع  أن  التأكد من 

يمكن   سعر  بأفضل  سيتم  الهيكلة  إعادة  لخطة   
ً
وفقا

الظروف السائدة في السوق بتاريخ  الحصول عليه في ظل  

النحو   على  استخدامها  سيتم  البيع  إيرادات  وأن  البيع، 

 الوارد بالخطة. 

 عن تقدم تنفيذ الخطة كل  -3
ً
أن يقدم إلدارة اإلفالس تقريرا

من   صورة  على  الحصول  في  الحق  دائن  ولكل  أشهر،  ثالثة 

 التقرير. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  الذي انتهى إليه فريق العمل النص  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 110املادة )  

 

إخطار       بعد  الهيكلة،  إعادة  خطة  تنفيذ  خالل  وقت  أي  في  للمدين  يجوز 

إجرائها   يرى ضرورة  تعديالت  أية  ملناقشة  للدائنين  الدعوة  يوجه  أن  األمين، 

بالتعديالت املقترحة ومبرراتها قبل املوعد  على الخطة، ويجب إخطار الدائنين 

األغلبية   افقة  مو حالة  وفي  األقل،  على  عمل  أيام  بعشرة  لالجتماع  املحدد 

املطلوبة على التعديالت، يقوم املدين بإخطار إدارة اإلفالس بالخطة املعدلة  

التصديق   ويطلب  والتصويت  الحضور  ودليل  الدائنين  اجتماعات  ومحاضر 

لة، ويقوم قاض ي اإلفالس خالل عشرة أيام عمل من إخطار على الخطة املعد 

ملعايير   مستوفية  كانت  إذا  عليها  بالتصديق  املعدلة  بالخطة  اإلفالس  إدارة 

على   التصديق  رفض  وإال  املطلوبة  األغلبية  افقة  مو على  وحازت  العدالة 

 الخطة املعدلة أو قام بتعليق التصديق عليها. 
    

قرار التصديق على الخطة املعدلة وفقا لألحكام املبينة في  ويجوز التظلم من     

 ( من هذا القانون. 68املادة ) 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 111املادة )  

 

خالل       إليه  يقدم  طلب  على  بناء  اإلفالس،  لقاض ي  الفترة  يجوز 

تنفيذ   تمام  وقبل  الهيكلة  إعادة  خطة  على  التصديق  لقرار  الالحقة 

الخطة، أن يقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حالة تحقق أي  

 من الحالتين التاليتين: 

افتتاح  -1 شروط  أن  إلى  استنادا  اإلجراءات  إنهاء  املدين  طلب  إذا 

منطبقة   تعد  لم  الهيكلة  إعادة  غير  إجراءات  من  كان  أو  عليه، 

 املتوقع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقا لشروط الخطة. 

 إذا طلب املدين افتتاح إجراءات شهر اإلفالس.  -2

وتقوم إدارة اإلفالس بإخطار الدائنين واألمين بالطلب وذلك خالل      

قراره   اإلفالس  قاض ي  ويصدر  تقديمه،  تاريخ  من  عمل  أيام  ثالثة 

على   افقة  تاريخ  باملو من  عمل  أيام  عشرة  خالل  برفضه  أو  الطلب 

أن يقرر  في أي من الحالتين املذكورتين   يجوز لقاض ي اإلفالستقديمه، و 

 بذات القرار افتتاح إجراءات شهر اإلفالس. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 112املادة )  

 

إعادة         إجراءات  بإنهاء  اإلفالس  قاض ي  قرر  إذا 

الهيكلة، يجوز له بناء على طلب يقدم إليها من املدين  

طلب   تقديم  لهم  يحق  الذين  الدائنين  أو  األمين  أو 

افتتاح إجراءات وفقا لهذا القانون، أن يقرر افتتاح  

 إجراءات اإلفالس. 

خالل   اإلفالس،  إدارة  من  وتقوم  عمل  أيام  خمسة 

تاريخ صدور القرار بنشر منطوقه وإعالنه واإلفصاح  

 ( للمادة  وفقا  وقيده  به  واإلخطار  هذا  27عنه  من   )

بقيد    القانون، االكتفاء  اإلفالس  لقاض ي  ويجوز 

 الحكم في سجل االفالس والسجل التجاري. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  العمل النص الذي انتهى إليه فريق   مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الباب الخامس   

 شهر اإلفالس  

 الفصل األول 

 أحكام عامة  

 ( 113املادة )

 

يصدر قاض ي اإلفالس قراره بافتتاح إجراءات شهر اإلفالس وإحالة ملف      

إفالس   شهر  بشأن  حكمها  لتصدر  اإلفالس  لدائرة  اإلجراءات  افتتاح  طلب 

 املدين. 

وتحيل إدارة اإلفالس ملف طلب افتتاح اإلجراءات إلى دائرة اإلفالس خالل       

عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار قاض ي اإلفالس بافتتاح إجراءات شهر  

اإلفالس، ويودع بامللف تقرير بما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمه وحتى  

اقعي  ة والقانونية للقرار. صدور قرار افتتاح اإلجراءات مع بيان األسانيد الو
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 114املادة )  

إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقا لألحكام املبينة بالباب      

بإعداد قائمة الديون ويتم  الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم األمين  

 اعتمادها من قاض ي اإلفالس. 

أيام      فإن كان قد سبق إعداد قائمة الديون، يقوم األمين خالل ثالثة 

عمل من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات شهر  

اإلفالس إن كان معينا، بتكليف الدائنين بتقديم أية مطالبات نهائية لم  

من قبل خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم، ويجوز لألمين    تقدم

توجيه هذا التكليف من خالل اإلعالن، وال يعتد بأية مطالبات ترد بعد  

 هذا التاريخ ما لم يكن لسبب يقبله قاض ي اإلفالس. 

يسر      املادة،  من هذه  الثانية  بالفقرة  ورد  ما  عدا  إعداد    ي وفيما  على 

ل الديون وفقا  للفقرة  قائمة  املادة وتحديثها وفقا  األولى من هذه  لفقرة 

الخاص   الباب  في  عليها  املنصوص  الديون  قائمة  إعداد  أحكام  الثانية 

 بإجراءات إعادة الهيكلة. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 115املادة )  

 

قاض ي        من  رفضها  سبق   مطالبات  بأي  يعتد  ال 

قرار   كان  متى  القانون،  هذا  ألحكام   
ً
وفقا اإلفالس 

.
ً
 الرفض قد تحصن وأصبح نهائيا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 116املادة )  

 

يلتزم       إعداد  ال  أو  للديون  تدقيق  إتمام  أو  بإجراء  األمين 

قائمة بها إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال املدين ستصرف  

 جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاذ اإلجراءات. 
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الفصل الثاني   

 حكم شهر اإلفالس وآثاره 

 الفرع األول 

 حكم شهر اإلفالس 

 ( 117املادة )

 

 ال تنشأ حالة اإلفالس إال بحكم يصدر بشهر اإلفالس.    

تاريخ   من  عمل  أيام  ثالثة  خالل  تقوم  أن  اإلفالس  إدارة  وعلى 

واإلفصاح صدور الحكم بشهر اإلفالس بإعالن منطوقه ونشره  

( من هذا القانون، كما 27عنه وقيده على النحو املبين باملادة ) 

تقوم خالل عشرة أيام عمل من تاريخ صدور ذلك الحكم بنشر  

 ملخصه وإعالنه. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 118املادة )  

 للتوقف عن الدفع. دائرة اإلفالس تحدد     
ً
 مؤقتا

ً
 في حكم شهر اإلفالس تاريخا

وتستعين الدائرة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر      

في نشاطه التجاري   إلى االستمرار  أو سعيه  املدين ويكشف عن اضطراب أعماله  من 

بدائن أو ضارة  مشروعة  غير  شروع  بوسائل  الخصوص  وجه  على  ذلك  في  ويدخل  يه، 

في   الدخول  أو  باهظة  أو عقد قروض بشروط  بيعها بخسارة  أو  بإخفاء أمواله  املدين 

 مضاربات طائشة. 

وإذا لم يعين في حكم شهر اإلفالس التاريخ الذي توقف فيه املدين عن الدفع اعتبر     

 للتوقف عن 
ً
 مؤقتا

ً
 الدفع. تاريخ صدور حكم شهر اإلفالس تاريخا

التجارة       اعتزاله  بعد  أو  املدين  وفاة  بعد  اإلفالس  شهر  حكم  تاريخ  وإذا  يعين  ولم 

 للتوقف. 
ً
 مؤقتا

ً
 التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا

 ( 567) املادة

 

االفالس    املحكمةتحدد   -1 شهر  حكم  في 

الدفع، فاذا  للوقوف عن  تاريخا مؤقتا 

لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر  

 االفالس هو التاريخ املؤقت. 

وإذا صدر الحكم بعد وفاة املدين او بعد   -2

التجارة،   التاريخ  اعتزاله  يحدد  ولم 

هذا   اعتبر  الدفع،  عن  للوقوف  املؤقت 

او تاريخ ا عتزال  التاريخ هو تاريخ الوفاة 

 التجارة. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 (119املادة )   

 

اإلفالس  يجوز      بناء لدائرة  أو  ذاتها،  تلقاء  من 

العامة النيابة  طلب  أحد    على  أو  املدين  أو 

أو غيرهم من ذوي املصلحة،    ألمين الدائنين أو ا

للتوقف عن الدفع وذلك  تعديل التاريخ املؤقت  

قلم   املحققة  الديون  قائمة  إيداع  تاريخ  حتى 

، وبعد انقضاء هذا امليعاد يصير  كتاب املحكمة

 .
ً
 التاريخ املعين للتوقف عن الدفع نهائيا

يجوز      ال  األحوال  جميع  تاريخ    وفي  إرجاع 

التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقين  

 على تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس. 

 (568املادة ) 

 

، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة  للمحكمةيجوز   -1

أو غيرهم من ذوي  مدير التفليسة  او املدين أو أحد الدائنين أو  

املؤقت   التاريخ  تعديل  الى  املصلحة،  الدفع،  عن  للوقوف 

املحققة   الديون  قائمة  ايداع  تاريخ  من  ايام  عشرة  انقضاء 

، وبعد انقضاء هذا امليعاد يصبح التاريخ  ادارة كتاب املحكمة

 املعين للوقوف عن الدفع نهائيا.

ى أكثر من  ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع ال  وال يجوز بأية حال  -2

 سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر االفالس. 

بوسائل   -3 االستعانة  تعتبر  التاريخ،  هذا  بتعيين  يتعلق  وفيما 

عن   الوقوف  حكم  في  بالديون  للوفاء  مشروعة  غير  أو  ضارة 

 الدفع. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 الحالــــيالنــص   مشروع القانون 

 الفرع الثاني   

 آثار حكم شهر اإلفالس 

: جرد أموال املفلس
ً
 أوال

 ( 120املادة )

 

دون اإلخالل بإجراءات وأحكام شهر اإلفالس والتصفية، تظل اآلثار التي ترتبت على صدور      

 قرار افتتاح إجراءات شهر اإلفالس قائمة.

الشأن اتخاذ أي من اإلجراءات املنصوص عليها  ويجوز لدائرة اإلفالس بناء على طلب ذوي      

ثالثة   ملدة  الدائنين،  لحماية حقوق  أو  إدارتها  أو  املدين  أموال  على  للمحافظة  الفرع  في هذا 

أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر اإلفالس تجدد ملدد أخرى حتى صدور حكم  

ة وال يضر بمصلحة املدين أو الدائنين اإلفالس، وذلك بما ال يخل بإجراءات اإلفالس والتصفي

 او الغير. 

كما يجوز لها أن تتخذ من اإلجراءات ما ُيمكنها اإلحاطة بحالة املدين املالية وأسباب توقفه     

 عن الدفع. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 (121املادة )   

 

يندب قاض ي اإلفالس أحد موظفي إدارة اإلفالس أو      

تاريخ صدور   أيام عمل من  ثالثة  ليقوم خالل  غيرهم 

حكم شهر اإلفالس، بوضع األختام على محال املفلس  

ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقوالته، وتحرير  

 محضر بذلك يسلم لإلدارة.  

اإلفالس    لقاض ي  تبين  موجودات    وإذا  جرد  إمكان 

املفلس في يوم واحد، جاز له أن يندب من يرى للقيام  

 بالجرد دون حاجة لوضع األختام. 

 (640املادة ) 

 

املفلس   -1 محال  على  األختام  توضع 

وأوراقه   ودفاتره  ومخازنه  ومكاتبه 

التفليسة   قاض ي  ويندب  ومنقوالته، 

أحد   أو  العامة  النيابة  اعضاء  أحد 

املحكمة   ويحرر  موظفي  األختام.  لوضع 

فورا   ويسلم  االختام،  بوضع  محضر 

 لقاض ي التفليسة. 

امكان جرد   -2 التفليسة  لقاض ي  تبين  وإذا 

موجودات املفلس في يوم واحد، جاز له 

الى   حاجة  دون  فورا  الجرد  في  الشروع 

 وضع االختام 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي انون مشروع الق

 ( 122املادة )  

ــاء الضــــــــــــروريــــة للمفلس ومن ال يجوز وضــــــــــــع      ــام على املالبس واملنقوالت واألشــــــــــــيــ األختــ

 يعولهم، والتي تسلم إليه بقائمة يوقعها. 

 

فالس أن يــأمر بعــدم وضــــــــــــع األختــام أو برفعهــا من الــدفــاتر التجــاريــة  لقــاضــــــــــــ ي اإل يجوز      

واألوراق التجـاريـة وغيرهـا من األوراق التي تســــــــــــتحق الوفـاء في ميعـاد قريـب أو التي تحتـاج  

إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود الالزمة للصــــــرف على الشــــــئون  

بلة لتلف ســــــريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي  واألشــــــياء القاألعمال املفلس العاجلة  

إذا تقرر ملمــارســـــــــــــة أعمــال املفلس  تقتضــــــــــــ ي صــــــــــــيــانتهــا نفقــات بــاهظــة واألشــــــــــــيــاء الالزمــة  

 االستمرار في ممارستها.  

 

ــابقة      ــياء املذكورة في الفقرة الســ بحضــــور من يندبه قاضــــ ي اإلفالس لذلك، وتجرد األشــ

 . وتسلم لألمين

 بإقفالها بحضور املفلس.إدارة اإلفالس وال تسلم الدفاتر التجارية إال بعد أن يقوم    

 ( 641املادة )

االختـــام على املالبس واملنقوالت واألشــــــــــــيـــاء الضــــــــــــروريـــة ال توضــــــــــــع   -1

ــ ي  للمفلس وملن يعولهم، وتســــــــــــلم اليــــه بقــــائمــــة يوقعهــــا   هو وقــــاضــــــــــ

 التفليسة.

ــة  ويجوز  -2 ــ ي التفليســــــ أو بناء على طلب  من تلقاء ذاتهأن يأمر،  لقاضــــــ

، بعدم وضــــع االختام أو برفعها من الدفاتر التجارية مدير التفليســــة

واألوراق التجـاريـة وغيرهـا من األوراق التي تســــــــــــتحق الوفـاء في ميعـاد  

قريـــب أو التي تحتـــاج الى اجراءات للمحـــافظـــة على الحقوق الثـــابتـــة 

 للتفليســــــــــــــةفيهــا والنقود الالزمــة للصــــــــــــرف على الشــــــــــــئون العــاجلــة  

واالشــــــــــــيــاء القــابلــة لتلف ســــــــــــريع او لنقص عــاجــل في القيمــة أو التي 

إذا لتشــغيل املتجر تقتضــ ي صــيانتها نفقات باهظة واالشــياء الالزمة  

 تقرر االستمرار في تشغيله.

بحضــــــــــــور قـــاضــــــــــــ ي  وتجرد االشــــــــــــيـــاء املـــذكورة في الفقرة الســـــــــــــــابقـــة   -3

 التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم ملدير التفليسة.

قـــاضــــــــــــ ي التفليســــــــــــــة لـــدفـــاتر التجـــاريـــة اال بعـــد ان يقوم  وال تســــــــــــلم ا -4

 بأقفالها بحضور املفلس.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 123املادة )  

 

اإلفالسيأمر   طلب  قاض ي  على  بناء  لجرد  االمين،  األختام  برفع   ،

والجرد خالل خمسة  أموال   األختام  رفع  يبدأ  أن  ويجب  املفلس، 

 أيام عمل من تاريخ صدور حكم شهر اإلفالس. 

 

 

 

ويخطر    واألمين ويحصل الجرد بحضور قاض ي اإلفالس أو من يندبه  

من  جرد  قائمة  وتحرر  الحضور،  له  ويجوز  الجرد،  بيوم  املفلس 

يوقعهما   اإلفالس  نسختين  لذلك  قاض ي  يندبه  من  ،  نواألميأو 

، وتذكر في  ألمينوتبقى األخرى لدى اإدارة اإلفالس وتودع إحداهما 

عنها،   رفعت  التي  أو  األختام  عليها  توضع  لم  التي  األموال  القائمة 

 في إجراء الجرد وتقويم األموال.بمقيم أصول ويجوز االستعانة 

 ( 642املادة )

 

 د اموال املفلس. برفع األختام لجر  مديرها،، بناء على طلب  قاض ي التفليسةيأمر   -1

الحكم   -2 تاريخ صدور  من  أيام  والجرد خالل خمسة  االختام  رفع  يبدأ  ان  ويجب 

 بشهر االفالس. 

 ( 643املادة )

 

لذلك   -1 يندبه  من  او  التفليسة  قاض ي  بحضور  الجرد  التفليسة يحصل  ومدير 

 ويخطر املفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور.وكاتب املحكمة 

قاض ى التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما   -2

مدير وتبقى األخرى لدى  ادارة كتاب املحكمة  ، وتودع احداهما  وكاتب املحكمة

 التفليسة. 

 وتذكر في القائمة األموال التي لم توضع عليها االختام او التي رفعت عنها.  -3

 في اجراء الجرد وتقويم األموال.بخبير مثمن وتجوز االستعانة  -4
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 124املادة )  

 
 

للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن     

تطلب في كل وقت االطالع على األوراق والدفاتر  

عن   إيضاحات  وطلب  بالتفليسة،  املتعلقة 

 حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

 ( 644املادة )

 

الجرد،       حضور  في  الحق  العامة  للنيابة 

على   االطالع  وقت  كل  في  تطلب  أن  ولها 

األوراق والدفاتر املتعلقة بالتفليسة، وطلب  

اجراءاتها  وسير  حالتها  عن  ايضاحات 

 وكيفية ادارتها. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 125املادة )  

 

ولم تحرر قائمة املفلس  بعد وفاة  إذا صدر حكم شهر اإلفالس     

توفي   إذا  أو  الوفاة،  بمناسبة  القرار  جرد  صدور  بعد  املفلس 

وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها،   املشار إليه

بالكيفية   تحريرها  في  االستمرار  أو  فورا  القائمة  تحرير  وجب 

 ( املادة  في  ورثة  123املبينة  بحضور  وذلك  القانون،  هذا  من   )

املفلس أو بعد إخطارهم بالحضور، وفي حالة وفاة املفلس بعد  

اإلفالس شهر  حكم  الجر   صدور  قائمة  ورثته  وإتمام  يقوم  د، 

مقامه في إجراءات شهر اإلفالس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم  

وفقا لنص  من ينوب عنهم  قاض ي اإلفالس  في ذلك، وإال اختار  

 ( من هذا القانون. 15املادة ) 

 ( 645املادة )

 

ولم تحرر قائمة  التاجر  االفالس بعد وفاة  إذا شهر   -1

شهر  بمناسبة الوفاة، او إذا توفي التاجر بعد  جرد  

او   الجرد  قائمة  تحرير  في  الشروع  وقبل  افالسه 

او   فورا  القائمة  تحرير  وجب  اتمامها،  قبل 

املادة   في  املبينة  بالكيفية  تحريرها  في  االستمرار 

وذلك بحضور ورثة املفلس او بعد اخطارهم    643

 بالحضور. 

سه واتمام  شهر افال وفي حالة وفاة املفلس بعد   -2

اجراءات   في  مقامه  ورثته  تقوم  الجرد،  قائمة 

اإلفالس ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك،  

 من ينوب عنهم. قاض ي التفليسة واال اختار 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 126املادة )  
 

ودفاتره      املفلس  أموال  الجرد  بعد  األمين  يتسلم 

 وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك. 

 

واملتعلقة      املفلس  باسم  الواردة  الرسائل  يتسلم  كما 

وللمفلس    ولألمين بأشغاله،   بها،  واالحتفاظ  فضها 

 االطالع عليها. 

 

 

 األمينوإذا لم يكن املفلس قد قدم امليزانية، وجب على       

 وأن يودعها 
ً
 . بإدارة اإلفالسأن يقوم بإعدادها فورا

 ( 646املادة )
 

يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد اموال املفلس ودفاتره      

 واوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك. 

 ( 648املادة )

املفلس        باسم  الواردة  الرسائل  التفليسة  مدير  يتسلم 

فضها واالحتفاظ بها،  وملدير التفليسة  واملتعلقة بأشغاله.  

 وللمفلس االطالع عليها. 

 ( 647املادة )

لم يكن املفلس قد قدم امليزانية، وجب على        مدير  إذا 

يودعها  التفليسة   وان  فورا  بعملها  يقوم  كتاب  أن  ادارة 

 املحكمة. 
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار
النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

: إدارة أموال املفلس وأعماله   
ً
 ثانيا

 ( 127املادة )
 

عن      املفلس  يد  تغل  اإلفالس  شهر  حكم  صدور  بمجرد 

ويتولى األمين إدارة  التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها،  

وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها  أموال املفلس وأعماله،  

صدوره،   بعد  حاصلة  املذكور  الحكم  صدور  يوم  املفلس 

ويكون   أي تصرف يصدر خالفا لذلك،  يكن  لم  كأن  ويعتبر 

مين إقامة الدعوى أمام دائرة اإلفالس الستصدار الحكم  لأل 

بعدم نفاذه، كما يجوز له أن يتقدم بالطلبات الالزمة لدائرة  

اإلفالس التخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق  

 الدائنين. 

الالزمة      باإلجراءات  قيامه  دون  املفلس  يد  غل  يحول  وال 

 . صالح الدائنين بما ال يضر بمللمحافظة على حقوقه 

 ( 577املادة )

 

 

يد   -1 تغل  االفالس  بمجرد صدور حكم شهر 

وعن   أمواله  في  التصرف  عن  املفلس 

التي   التصرفات  جميع  وتعتبر  إدارتها، 

املذكور   الحكم  صدور  يوم  املفلس  يجريها 

 حاصلة بعد صدوره. 

قيامه   -2 دون  املفلس  يد  غل  يحول  وال 

على  للمحافظة  الالزمة  باإلجراءات 

 حقوقه. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 128املادة )  

يشمل غل يد املفلس جميع األموال اململوكة له يوم صدور حكم      

 شهر اإلفالس واألموال التي تؤول ملكيتها إليه وهو في حالة اإلفالس. 

 وال يشمل غل يد املفلس ما يأتي: 

 األموال التي ال يجوز الحجز عليها قانونا واإلعانة التي تقرر له.  -1

 األموال اململوكة لغيره.  -2

 الحقوق املتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية.   -3

صحيح  -4 تأمين  عقد  في  للمستفيد  تستحق  التي  التعويضات 

ويلتزم املستفيد  أبرمه املفلس قبل صدور حكم شهر اإلفالس،  

املفلس   دفعها  التي  التأمين  أقساط  جميع  األمين  إلى  يرد  بأن 

 للتوقف عن 
ً
ابتداء من اليوم الذي عينته دائرة اإلفالس تاريخا

 الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. 

 ( 578املادة )

يمتد غل يد املفلس الى جميع األموال التي تكون ملكا له   -1

شهر   حكم  صدور  اليه  يوم  تؤول  التي  واألموال  االفالس 

 ملكيتها وهو في حالة االفالس. 

 ومع ذلك ال يمتد غل يده الى ما يأتي: ۔ -2

 األموال التي ال يجوز الحجز عليها قانونا. . أ

بأحواله   . ب أو  املفلس  بشخص  املتعلقة  الحقوق 

 الشخصية. 

تأمين   .ج عقد  في  للمستفيد  تستحق  التي  التعويضات 

ر حكم شهر االفالس،  صحيح أبرمه املفلس قبل صدو 

جميع   التفليسة  الى  يرد  بان  املستفيد  يلتزم  ولكن 

اقساط التأمين التي دفعها املفلس ابتداء من اليوم  

الذي عينته املحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم  

 ينص القانون على غير ذلك. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 129املادة )  

 
 

أو        بالقيد  إال  الغير  على  به  يحتج  ال  مما  التصرف  كان  إذا 

التسجيل أو غير ذلك من اإلجراءات، فال يسري هذا التصرف على 

جماعة الدائنين إال إذا كان ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عنن  

 . الدفع 

. 
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اتحاد شركات  مالحظات 

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 130املادة )  

 

طلب        على  بناء  اإلفالس،  أن  األمين  لقاض ي  املفلس،  أو 

تشغيل   في  باالستمرار  املفلس  يأذن  اقتضت  أعمال  إذا 

مصلحة   أو  العامة  الدائنين  املفلس  املصلحة  مصلحة  أو 

، من يتولى إدارة  األمينبناء على طلب  القاض ي  ذلك، ويعين  

املفلس   لإلدارة  أعمال  نفسه  املفلس  تعيين  ويجوز  وأجره، 

ويشرف   النفقة،  ضمن  عليه  يحصل  الذي  األجر  ويعتبر 

يرا شهريا  على من يعين لإلدارة، وعليه أن يقدم تقر األمين  

 عن حالة التجارة.  قاض ي اإلفالسإلى 

 ( 650املادة )

 

طلب   -1 على  بناء  التفليسة،  او  مديرها  لقاض ي 

اقبطلب املفلس   ، أن يأذن  وبعد أخذ رأي املر

تشغيل   في  االستمرار  اقتضت  املتجر  في  إذا 

او مصلحة  املدين  املصلحة العامة أو مصلحة  

 الدائنين ذلك. 

طلب  التفليسةقاض ي  ويعين   -2 على  بناء   ،

ادارة  مديرها يتولى  واجره، ويجوز  املتجر  ، من 

تعيين املفلس نفسه لإلدارة ويعتبر األجر الذي  

 يحصل عليه ضمن النفقة. 

على من يعين لإلدارة،  مدير التفليسة  ويشرف   -3

الى   شهريا  تقريرا  يقدم  أن  قاض ي  وعليه 

 فليسة عن حالة التجارة. الت
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مالحظات اتحاد  

 االستثمار  شركات

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 131املادة )  

 

ال يجوز بعد صدور حكم شهر اإلفالس رفع الدعوى على املفلس أو السير فيها  

 فيما عدا الدعاوى اآلتية:

 املفلس.الدعاوى املتعلقة باألموال والتصرفات التي ال يشملها إليها غل يد  -1

املتعلقة    -2 القانون الدعاوى  هذا  في  عليها  املنصوص  يجيز   باإلجراءات  التي 

 .للمفلس إقامتها أو االختصام فيهاالقانون 

 الدعاوى الجزائية.  -3

وإذا رفعت دعوى على املفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة 

إدخال   وجب  الشخصية،  بأحواله  أو  على   األمين بشخصه  اشتملت  إذا  فيها 

 طلبات مالية.

بإجراءات أن تأذن في إدخال املفلس في الدعاوى املتعلقة  لدائرة اإلفالس  ويجوز  

ال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت  ، كما يجوز لها أن تأذن في إدخشهر اإلفالس

 له مصلحة خاصة فيها.

 ( 582املادة )

 

ال يجوز بعد صدور حكم شهر االفالس رفع دعوى من املفلس او عليه  -1

 -او السير فيها فيما عدا الدعاوى االتية: 

الدعاوى املتعلقة باألموال والتصرفات التي ال يمتد اليها غل   . أ

 يد املفلس.

املتعلقة   .ب التفليسة  الدعاوى  القانون بأعمال  له  يجيز  التي 

 القيام بها.

 الدعاوى الجنائية. .ج

متعلقة   -2 دعوى  او  جنائية  دعوى  عليه  رفعت  أو  املفلس  رفع  وإذا 

فيها  مدير التفليسة  بشخصه او بأحواله الشخصية، وجب ادخال  

 إذا اشتملت على طلبات مالية. 

امل  للمحكمةويجوز   -3 ادخال  في  تأذن  املتعلقة  أن  الدعاوى  في  فلس 

كما يجوز لها أن تأذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى بالتفليسة،  

 إذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 132املادة )  

 

الوكيل أو  تنقض ي الوكالة بصدور حكم شهر إفالس      

 . املوكل، إال إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها

للمفلس       وبمجرد صدور حكم شهر اإلفالس ال يجوز 

 في مجلس إدارة أي شركة
ً
 أو عضوا

ً
 . أن يكون مديرا

 ( 613)املادة 
 

املوكل،  تنقض ي الوكالة بإفالس الوكيل او افالس       

ومع ذلك ال تنقض ي بإفالس املوكل إذا كان للوكيل او  

 للغير مصلحة فيها. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 133املادة )  

 

يترتب على صدور حكم شهر اإلفالس سقوط آجال جميع الديون      

 
ً
ديونا كانت  أو  عادية   

ً
ديونا كانت  املفلس، سواء  على  التي  النقدية 

مضمونة بامتياز عام أو خاص، ووقف سريان فوائد الديون العادية 

 بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط.  

وال تجوز املطالبة بفوائد الديون املضمونة برهن أو امتياز إال من       

ويستنزل   الديون،  لهذه  الضامنة  األموال  بيع  من  الناتجة  املبالغ 

شهر   حكم  صدور  قبل  املستحقة  الفوائد  ثم   ،
ً
أوال الدين  أصل 

 اإلفالس، ثم الفوائد املستحقة بعد صدوره. 

نار الكويتي، وجب تحويلها إلى  وإذا كانت الديون مقومة بغير الدي    

الدينار الكويتي طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور حكم شهر  

 اإلفالس. 

 الفرع الثاني 

 اثار االفالس بالنسبة الى الدائنين 

 الدائنون بوجه عام  -١

 ( 592املادة )

جميع   -1 آجال  يسقط  االفالس  بشهر  الحكم 

سواء   املفلس،  على  التي  النقدية  الديون 

ديونا مضمونة   كانت  ديونا  كانت  أو  عادية 

 بامتياز عام او خاص. 

الجهة   -2 نقود  بغير  مقومة  الديون  كانت  وإذا 

الحكم بشهر االفالس، وجب   فيها  التي صدر 

لسعر   طبقا  الجهة  تلك  نقود  الى  تحويلها 

بشهر   الحكم  صدور  يوم  الرسمي  الصرف 

 االفالس. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  انتهى إليه فريق العمل النص الذي  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 134املادة )  

 

 

أن تستنزل من الدين املؤجل الذي  لدائرة اإلفالس       

 يعادل الفائدة القانونية  
ً
لم يشترط فيه فوائد مبلغا

إلى   اإلفالس  شهر  حكم  صدور  تاريخ  من  املدة  عن 

 تاريخ استحقاق الدين. 

 ( 593املادة )

 

 

لم  للمحكمة        الذي  املؤجل  الدين  من  تستنزل  أن 

تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن  

تاريخ   الى  االفالس  بشهر  الحكم  تاريخ  من  املدة 

 استحقاق الدين. 
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 135املادة )  
 

، أن يمارس  اإلفالسيجوز للمفلس بإذن من قاض ي      

يترتب   أال  بشرط  التفليسة  أموال  بغير  تجارة جديدة 

على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ  

استيفاء  في  األولوية  التجارة  هذه  بمناسبة  ديونهم 

 حقوقهم من أموالها. 

 ( 591املادة )

 

قاض ي       من  بأذن  للمفلس  أن  التفليسةيجوز   ،

يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط اال  

يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين  

في   األولوية  التجارة  هذه  بمناسبة  ديونهم  تنشأ 

 استيفاء حقوقهم من اموالها. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  الذي انتهى إليه فريق العمل النص  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 136املادة )  

 

، أن يأمر  األمين، بناًء على اقتراح  اإلفالسيجوز لقاض ي     

لحساب   تحصل  نقود  أول  باستخدام  االقتضاء  عند 

التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على  

دين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون  أموال امل 

وذلك في حدود مقدار األموال الضامنة  غير املتنازع فيها،  

املبالغ  تلك  أداء  تاريخ  في  في  ، وإذا حصلت  للدين  منازعة 

االمتياز، لم يجز الوفاء إال بعد الفصل في املنازعة بحكم  

 . وتختص دائرة اإلفالس بالفصل في تلك املنازعاتنهائي، 

 ( 603املادة )

 

لقاض ي      اقتراح  التفليسةيجوز  على  بناء  ، مديرها، 

أن يأمر عند االقتضاء باستخدام اول نقود تحصل  

الذين   الدائنين  بديون  الوفاء  في  التفليسة  لحساب 

على   امتياز  املفلس  لهم  أسماؤهم  منقوالت  ووردت 

وإذا   فيها،  املتنازع  غير  للديون  النهائية  بالقائمة 

بعد   اال  الوفاء  يجز  لم  االمتياز،  في  منازعة  حصلت 

 هائي. الفصل في املنازعة بحكم ن
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 137املادة )  

 

ال يشمل االمتياز املقرر للحكومة بسبب الضرائب       

املستحقة   الضريبة  إال  أنواعها  اختالف  على  على 

عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر  املدين  

 اإلفالس. 

وتدخل الضرائب األخرى املستحقة على التوزيعات      

 عادية.  بوصفها ديون 

 ( 604املادة )

 

الضرائب        للحكومة بسبب  املقرر  االمتياز  ال يشمل 

املستحقة   الضريبة  اال  أنواعها  اختالف  على  على 

عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر    املفلس

 االفالس. 
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 شركات االستثمارمالحظات اتحاد  
النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

: العقود والتصرفات   
ً
 ثالثا

 ( 138املادة )

 

 

ا    كان  فيه    ملدين إذا  يزاول  الذي  للعقار   
ً
مستأجرا

األجرة عن املدة    تحل عقد اإليجار وال    يستمر التجارة،  

الباقية النقضائه بصدور حكم شهر اإلفالس، ويكون  

 كل شرط يقض ي بخالف ذلك
ً
 . باطال

 الفرع الثالث

 آثار اإلفالس بالنسبة إلى العقود املبرمة قبل شهره 

 ( 609املادة )

 

كان      فيه    املفلسإذا  يزاول  الذي  للعقار  مستأجرا 

ألجرة عن املدة  ا  تحملعقد االيجار وال  لم ينته  التجارة،  

الباقية النقضائه بصدور الحكم بشهر االفالس، ويكون  

 باطال كل شرط يقض ي بخالف ذلك. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 139املادة )  

 

 من تاريخ صدور حكم  لألمينيجوز     
ً
، خالل ستين يوما

يزاول   الذي  العقار  إيجار  إنهاء  يقرر  أن  اإلفالس،  شهر 

فيه املفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من  

وعلى  اإلفالسقاض ي   إخطار    األمين،  الحالة  هذه  في 

 مؤجر العقار بهذا القرار خالل املدة املذكورة. 

 ( 610املادة )

 

الت يجوز       تاريخ  فليسةملدير  من  يوما  ستين  خالل   ،

الحكم بشهر االفالس، أن يقرر انهاء ايجار العقار الذي  

يزاول فيه املفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن  

في هذه الحالة اخطار   املدير ، وعلى  التفليسةمن قاض ي  

 مؤجر العقار بهذا القرار خالل املدة املذكورة. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 ثمار االست

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 140املادة )  

 

قرر        األجرة   األمين إذا  يدفع  أن  عليه  وجب  اإلجارة،  في  االستمرار 

وذلك دون اإلخالل بحق املؤجر في طلب إنهاء عقد اإليجار  املتأخرة،  

األجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من  بسبب االمتناع أو التأخر في سداد  

لسداد    
ً
كافيا  

ً
األمين ضمانا يقدم  لم  ما  اإلجارة  إنهاء  اإلفالس  دائرة 

 األجرة في مواعيد استحقاقها. 

، تأجير العقار  قاض ي اإلفالس، بعد الحصول على إذن من  لألمينو      

من الباطن أو النزول عن اإليجار، ولو كان املفلس ممنوعا من ذلك  

 . عقد اإليجار، بشرط أال يترتب على ذلك ضرر للمؤجربموجب 

 ( 611املادة )

 

قرر        التفليسة إذا  اإلجارة،    مدير  في  االستمرار 

املتأخرة،   األجرة  يدفع  أن  يقدم ضمانا  وجب  وان 

يطلب   ان  للمؤجر  املستقبلة، ويجوز  باألجرة  كافيا 

 من املحكمة انهاء اإلجارة إذا كان الضمان غير كاف.

 

التفليسةمل و       من  دير  اذن  على  الحصول  بعد   ،

عن  قاضيها النزول  او  الباطن  من  العقار  تأجير   ،

اإليجار، ولو كان املفلس ممنوعا من ذلك بموجب  

ضرر  ذلك  على  يترتب  اال  بشرط  االيجار،  عقد 

 للمؤجر. 
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار
النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي القانون مشروع 

 (141املادة )   

 

وكان عقد  صدر حكم شهر اإلفالس بالنسبة لرب العمل  إذا       

العمل محدد املدة، لم يجز إنهاؤه إال إذا تقرر عدم االستمرار  

ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد املطالبة  أعمال املفلس،  في  

ذلك  بالتعويض،   غير  اإلفالس  قاض ي  يقرر  لم  ما  كله  وذلك 

مصلحة   مراعاة  ومع  والدائنين  املفلس  ملصلحة  حماية 

 العامل. 

  األمين وإذا كان عقد العمل غير محدد املدة، جاز لكل من       

العقد مع مراعاة األحكام املنصوص عليها إنهاء  في    والعامل 

 قوانين العمل. 

وإذا تقرر االستمرار في أعمال املفلس، على األمين أن يدفع      

األجور واملرتبات بانتظام في موعدها املتفق عليه إذا كان في  

 أموال املدين ما يكفي لذلك. 

 (612املادة ) 

 

العمل        رب  أفلس  محدد  إذا  العمل  عقد  وكان 

انهاؤه اال إذا تقرر عدم   في  املدة، لم يجز  االستمرار 

. ويجوز للعامل في حالة انهاء العقد  استثمار املتجر

 مطالبة التفليسة بالتعويض. 

 

 

وإذا كان عقد العمل غير محدد املدة، جاز لكل من      

التفليسة   مراعاة  مدير  مع  العقد  انهاء  والعامل 

 األحكام املنصوص عليها في قوانين العمل. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

 ( 142املادة )  

 

أموال   أن يدفع  األمين  أعمال املدين، فعلى  في  إذا تقرر االستمرار 

موردي البضائع ومزودي الخدمات الالزمة الستمرار أعمال املدين  

كان في أموال املدين ما بانتظام في موعدها املتفق عليه بالعقد إذا  

 يكفي لذلك. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 143املادة )  

 

يكون      التي  للجانبين  امللزمة  تنفسخ  املدين  العقود  ال  فيها  طرفا 

حكم   كانت  بصدور  إذا  إال  اإلفالس،  اعتبارات  شهر  على  قائمة 

 شخصية. 

 

العقد، جاز للطرف اآلخر أن يطلب   األمينأو    ملدينوإذا لم ينفذ ا     

 بالتعويض املترتب على الفسخ.  اإلجراءاتالفسخ، ويشترك في  

 

قاض ي اإلفالس  بشأن العقد على    ألمينويعرض كل قرار يتخذه ا    

يضاح موقفه  مهلة إل   لألمين ليأذن به، ويجوز للطرف اآلخر أن يعين  

 من العقد. 

 ( 614املادة )

 

طرفا فيها ال    املفلس العقود امللزمة للجانبين التي يكون       

على    بالحكمتنفسخ   قائمة  كانت  إذا  اال  االفالس،  بشهر 

 اعتبارات شخصية. 

 

العقد، جاز للطرف  مدير التفليسة  وإذا لم ينفذ   -1

في   ويشترك  الفسخ،  يطلب  ان    التفليسة االخر 

 بالتعويض املترتب على الفسخ. 

 

يتخذه   -2 قرار  التفليسة  وكل  العقد  مدير  بشأن 

ليأذن به، ويجوز للطرف االخر    قاضيهايعرض على  

مهلة إليضاح موقفه من  ملدير التفليسة  ان يعين  

 العقد. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 144املادة )  

العين للمدين، في حالة إنهاء اإليجار طبقا ألحكام هذا    ملؤجر يكون      

شهر   حكم  صدور  على  السابقتين  السنتين  عن  امتياز  القانون، 

اإلفالس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد اإليجار  

 وما قد يحكم به من تعويض.

    

نقلت دون إنهاء  وإذا بيعت املنقوالت املوجودة في العين املؤجرة أو     

النحو  على  االمتياز  في  حقه  يستعمل  أن  للمؤجر  كان  اإليجار، 

املذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى 

تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خاللها حكم شهر اإلفالس،  

 سواء في ذلك كان عقد اإليجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ. 

 ( 605املادة )

للمفلس، في حالة انهاء االيجار  ملؤجرة  العين ا  ملالكيكون   -1

السنتين   عن  امتياز  القانون،  هذا  ألحكام  طبقا 

السنة   وعن  االفالس  شهر  حكم  صدور  على  السابقتين 

قد   وما  اإليجار  عقد  بتنفيذ  يتعلق  ما  كل  في  الجارية، 

 يحكم به من تعويض.

 

العين املؤجرة او نقلت   وإذا بيعت املنقوالت املوجودة في -2

في  حقه  يستعمل  أن  للمؤجر  كان  االيجار،  انهاء  دون 

االمتياز على النحو املذكور في الفقرة السابقة، وكان له 

السنة   نهاية  من  تبدأ  أخرى  سنة  عن  امتياز  ذلك  فوق 

الجارية التي صدر خاللها الحكم بشهر االفالس، سواء في 

 أو غير ثابت التاريخ.ذلك كان عقد االيجار ثابت التاريخ 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 145املادة )  

 

ا     شهر   ألمين على  حكم  لصدور  التالية  العشرة  األيام  خالل  يدفع  أن 

اإلفالس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر،  

األجور واملرتبات املستحقة قبل صدور حكم شهر اإلفالس، فإذا لم يكن  

لدى األمين النقود الالزمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود 

 ديون أخرى تسبقها في مرتبة االمتياز.  تحصل ولو وجدت

 

املذكورة     للطوائف  املستحقة  تقدم  ما  على  الزائدة  للمبالغ  ويكون 

 مرتبة االمتياز املقررة قانونا. 

 ( 606املادة )

 

، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خالل  مدير التفليسةعلى   -1

مما   اإلفالس،  بشهر  الحكم  لصدور  التالية  العشرة  األيام 

اخر،   دين  أي  من وجود  وبالرغم  نقود  من  يده  تحت  يكون 

األجور واملرتبات املستحقة قبل صدور الحكم بشهر االفالس 

عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال، وثالثين يوما  

املستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة الى بالنسبة الى  

الجوابين   للمندوبين  مستحقة  كانت  دفعة  واخر  البحارة، 

. فاذا لم واملمثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر االفالس 

يكن لدي مدير التفليسة النقود الالزمة لوفاء هذه الديون،  

اخرى   ديون  وجدت  ولو  تحصل  نقود  اول  من  الوفاء  وجب 

 ها في مرتبة االمتياز. تسبق

للطوائف  -2 املستحقة  تقدم  ما  الزائدة  للمبالغ  ويكون 

 املذكورة مرتبة االمتياز املقررة قانونا.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 (146املادة )  

خالل ال يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات اآلتية إذا قام بها املدين الذي صدر حكم شهر إفالسه     

 على تاريخ التوقف عن الدفع أو تاريخ صدور قرار افتتاح اإلجراءات، أيهما أسبق: الثالثة أشهر السابقة 

 يجري بها العرف.، ما عدا الهدايا الصغيرة التي الهباتالتبرعات أو 

أي معامالت تكون فيها التزامات املدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف املقابل، سواء كانت هذه      

 االلتزامات عينية أو نقدية. 

وفاء الديون قبل حلول األجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك       

  لنوع من الديون، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول األجل، ا

 وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

كال      املصرفي  النقل  أو  التجارية  األوراق  بطريق  الوفاء  ويعتبر  عليه،  املتفق  الش يء  بغير  الحالة  الديون  وفاء وفاء 

 وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك. بالنقود، 

ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية 

 تبرر ذلك. 

في الفقرة السابقة يجوز لدائرة اإلفالس أن تحكم       إليها  نفاذ أي تصرف أجراه وفيما عدا التصرفات املشار  بعدم 

يعلم وقت وقوعه  أن  به  يفترض  أو  يعلم  إليه  املتصرف  وكان  بالدائنين،  كان ضارا  إذا  املذكورة  الفترة  املدين خالل 

 بتوقف املدين عن الدفع أو أنه في حالة عجز في املركز املالي.

التصرفات املشار إليها بهذه املادة قد تمت بين املدين  وتكون املدة املنصوص عليها في هذه املادة سنتان إذا كانت     

 وبين أحد املطلعين على املعلومات الداخلية أو طرف ذو عالقة.

 (584املادة )

بالتصرفات  -1 الدائنين  مواجهة جماعة  في  التمسك  يجوز  ال 

االتية إذا قام بها املدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل  

 الحكم بشهر االفالس: ۔

التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري    جميع .أ

 بها العرف.

هذا   .ب كيفية  كانت  أيا  األجل  حلول  قبل  الديون  وفاء 

الوفاء، ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل 

 ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول األجل. 

بغير الش يء املتفق عليه، ويعتبر   .ج وفاء الديون الحالة 

ب  املصرفي الوفاء  النقل  أو  التجارية  األوراق  طريق 

 كالوفاء بالنقود. 

 كل رهن أو تأمين اتفاقي اخر.  .د

الفقرة  -2 في  تقدم  ما  املفلس من تصرفات غير  أجراه  ما  وكل 

بعدم   الحكم  يجوز  فيها،  املذكورة  الفترة  وخالل  السابقة 

نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضارا  

اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف املفلس  بها، وكان املتصر  ف 

 عن الدفع.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 147املادة )  

يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو االمتياز املقررة على أموال املدين الذي صدر       

تاريخ   بعد  القيد  إذا حصل  الدائنين  مواجهة جماعة  في  ديونه  بشأن  اإلفالس  حكم شهر 

 شريطة إثبات علم الدائن بأن املدين متوقف عن دفع ديونه. التوقف عن الدفع 

وال يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان قيد حق الرهن واالمتياز لغرض تجديد دين قائم       

 للدين القائم في تاريخ  
ً
مضمون بذات الحقوق على ذات األموال وتم قيد هذه الحقوق ضمانا

 لعقد موثق في تاريخ سابق  
ً
سابق على تاريخ التوقف عن الدفع، أو كان القيد قد تم نفاذا

 خ الوقوف عن الدفع.   على تاري

التالي للرهن املحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع       ويأخذ الدائن صاحب الرهن 

ذلك ال يعطى من الثمن الناتج من بيع املال املقرر عليه الرهن إال ما كان يحصل عليه بفرض  

 نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين. 

 ( 586املادة )

حق -1 على  قيد  املقررة  االمتياز  او  الرهن  وق 

في   نفاذه  بعدم  الحكم  يجوز  املدين  أموال 

مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد  

وبعد انقضاء بعد تاريخ الوقوف عن الدفع  

خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن او  

 االمتياز. 

ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن   -2

ه مرتبة  نفاذه  بعدم  الرهن،  املحكوم  ذا 

ومع ذلك ال يعطى من الثمن الناتج من بيع  

املال املقرر عليه الرهن اال ما كان يحصل  

ويؤول   السابق،  الرهن  نفاذ  بفرض  عليه 

 الفرق الى جماعة الدائنين. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

 ( 148املادة )  

 

 على املادتين السابقتين،     
ً
تسقط الدعاوى التي ترفع تأسيسا

 بمض ي سنة من تاريخ نشر حكم شهر اإلفالس. 

ولدائرة اإلفالس أن تقض ي برفض تلك الدعاوي، إذا تبين لها      

ممارسة  وبهدف  نية  بحسن  كان  بالتصرف  املدين  قيام  أن 

كانت   بذلك  قيامه  وأنه عند  إلى أعماله،  تؤدي  أسباب  هناك 

 ألعماله. 
ً
 االعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعا

 ( 589املادة )

 

األحكام      تطبيق  عن  الناشئة  الدعاوى  تسقط 

،  5۸8،  5۸6،  5۸5،  5۸4املنصوص عليها في املواد:  

بشهر   الحكم  صدور  تاريخ  من  سنة  بمض ي 

 االفالس. 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org           www.unioninvest.org  

 

163 
 

 

  

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار
انتهى إليه فريق  النص الذي 

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 149املادة )  

 

الحاصل    املدين وحده طلب عدم نفاذ تصرف    لألمين      

وفقا   بالدائنين   
ً
إضرارا اإلفالس  شهر  حكم  صدور  قبل 

نفاذ  ألحكام   عدم  دعوى  بشأن  املدني  القانون 

التصرف عدم  ، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ  التصرفات

نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل  

 حصول التصرف أو بعد حصوله.

 

 ( 588املادة )

 

التفليسة        تصرف  ملدير  نفاذ  عدم  طلب  وحده 

االفالس  املفلس   شهر  حكم  صدور  قبل  الحاصل 

ألحكام   وفقا  بالدائنين،  نفاذ  اضرارا  عدم  دعوى 

بدائنيه  اضرارا  املدين  الحكم  تصرف  على  ويترتب   ،

بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين،  

بعد   أو  التصرف  حصول  قبل  حقوقهم  نشأت  سواء 

 حصوله. 
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مالحظات اتحاد  

 االستثمارشركات  

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 150املادة )  

 

التزم      الدائنين،  جماعة  حق  في  تصرف  نفاذ  بعدم  حكم  إذا 

إلى   إليه بأن يرد  أو األمين بحسب األحوال  املتصرف  ما  املدين 

بموجب التصرف املذكور أو قيمة هذا    املدين حصل عليه من  

 الش يء وقت قبضه  
ً
، كما يلتزم بدفع فوائد ما  إذا تعذر رده عينا

 قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. 

ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه      

، فإذا  إدارة أموال املدينإذا وجد هذا العوض بعينه في    للمدين

املدين والدائنين ملتصرف إليه أن يطالب  لم يوجد كان من حق ا

عادت   التي  في   عليهمباملنفعة  يشترك  وأن  التصرف  من 

 بما يزيد على ذلك.  اإلجراءات
ً
 عاديا

ً
 بوصفه دائنا

 

 ( 587املادة )

 

إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين،   -1

الى   يرد  بان  اليه  املتصرف  ما حصل    التفليسةالتزم 

من   قيمة    املفلس عليه  او  املذكور  التصرف  بموجب 

ما   فوائد  بدفع  يلتزم  كما  قبضه،  وقت  الش يء  هذا 

 قبضه او ثماره من تاريخ القبض. 

العوض   -2 استرداد  في  الحق  اليه  للمتصرف  ويكون 

في    للمفلسالذي قدمه   إذا وجد هذا العوض بعينه 

. فاذا لم يوجد كان من حق املتصرف اليه  التفليسة 

  عليهاباملنفعة التي عادت ين جماعة الدائنان يطالب 

ا في  التصرف وان يشترك  بوصفه دائنا  لتفليسة  من 

 عاديا بما يزيد على ذلك. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار
النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 آثار حكم اإلفالس بالنسبة للمفلس   

 ( 151املادة )
 

 من مباشرة الحقوق السياسية،     
ً
يحرم مؤقتا

أو املجالس   النيابية  ومن العضوية في املجالس 

املهنية، أو من تولي وظيفة أو مهمة عامة، أو من  

التجارة   غرفة  إدارة  بمجلس   
ً
عضوا يكون  ان 

الجمعيات   إدارة  مجالس  أو  والصناعة 

أو   الرياضية  واألندية  واالتحادات  التعاونية 

 أو ع
ً
 بمجلس إدارة أي شركة، كل من  مديرا

ً
ضوا

جرائم   إحدى  الرتكابه  بات  حكم  ضده  صدر 

إليه   تعاد  أن  إلى  وذلك  بالتدليس،  اإلفالس 

 للقانون. 
ً
 حقوقه وفقا

 ( 683املادة )

كل   -1 افالس  بشهر  تقض ى  أن  للمحكمة  جاز  الشركة،  افالس  شهر  طلب  إذا 

 شخص قام تحت ستار هذه الشركة 

وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت امواله    بأعمال تجارية لحسابه الخاص 

 الخاصة. 

مدير   -2 أو  العامة  النيابة  طلب  على  بناء  أو  ذاتها  تلقاء  من  للمحكمة،  ويجوز 

التفليسة او أحد الدائنين، ان تقض ي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء 

الى   أدت  جسيمة  أخطاء  ارتكبوا  الذين  مديريها  أو  الشركة  ادارة  مجلس 

 مال الشركة ووقوفها عن الدفع. اضطراب اع

 ( 575املادة )

تسقط حقوق املفلس السياسية بشهر افالسه، فال يجوز له أن يكون مرشحا او ناخبا      

في املجالس السياسية او املجالس املهنية، وال أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، وال أن  

ان تعاد اليه حقوقه وفقا  يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة أية شركة، وذلك كله الى  

 للقانون. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

   

 

 

 ( 152املادة )

 

 

ال يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر       

وال يجوز له أن يغير موطنه    ،قامتهكتابة بمحل إ  األمين

 إال بإذن من قاض ي اإلفالس. 

 الفصل الثاني 

 اثار االفالس

 الفرع األول 

 اثار االفالس بالنسبة الى املدين 

 ( 574) املادة

 

أن   دون  موطنه  عن  يتغيب  أن  للمفلس  يجوز  ال 

 . وجودهكتابة بمحل  مدير التفليسة يخطر 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  الذي انتهى إليه فريق العمل النص  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 153املادة )  

 

أثناء  املفلس  بأعمال  الخاصة  املراسالت  جميع  تضمين  يلزم 

إشهار  إلجراءات  يخضع  املفلس  أن  إلى  اإلشارة  اإلفالس  إشهار  إجراءات 

 افالس وتصفية األموال. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  االستثمارمالحظات اتحاد شركات  

 ( 154املادة )  
 

اإلفالس      تلقاء  لدائرة  من  طلب    نفسها،  على  بناء  أو 

، أن تقرر وضع ألمينأو اإدارة اإلفالس  النيابة العامة أو  

بتنفيذ   العامة  النيابة  وتقوم  اقبة،  املر تحت  املفلس 

هذا   على  يطعن  أن  وللمفلس  صدوره،  فور  القرار  هذا 

 لهذا القانون، القرار  
ً
أن تقرر    لدائرة اإلفالس ويجوز    وفقا

اقبة عن املفلس.   في أي وقت رفع املر

 ( 576املادة )

 

 ذاته، من تلقاء  يجوز لقاض ي التفليسة -1

مدير  أو بناء على طلب النيابة العامة أو  

وضع التفليسة وقت  كل  في  يقرر  أن   ،

النيابة   وتقوم  اقبة،  املر تحت  املفلس 

 العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 

 وللمفلس ان يطعن في هذا القرار.  -2

أن يقرر في كل  لقاض ي التفليسة  ويجوز   -3

اقبة عن املفلس.   وقت رفع املر
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  اتحاد شركات االستثمارمالحظات 

 ( 155املادة )  

 

يصبح حكم شهر اإلفالس  ، قبل أن  املفلس إذا صار       

 
ً
 على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من    نهائيا

ً
قادرا

طلب  ديون،   على  بناء  االستئناف،  ملحكمة  يجوز 

 للوصول إلى  
ً
أو األمين، أن تمنح املفلس أجال املفلس 

يتم   التسوية  تم االتفاق على  دائنيه، فإن  تسوية مع 

وإلغاء حكم شهر  تقديمها لدائرة اإلفالس العتمادها  

 . مصروفات الدعوى  ملفلسااإلفالس، على أن يتحمل  

 ( 572) املادة

 

صار        ان    املدينإذا  شهر  قبل  حكم  يحوز 

املقض ي   األمر  قوة  الوفاء االفالس  على  قادرا 

ديون   من  عليه  مستحق  هو  ما  تجارية  بجميع 

بإلغاء ومدنية تقض ى  أن  املحكمة  على  وجب   ،

يتحمل   أن  على  االفالس،  شهر    املدينحكم 

 مصروفات الدعوى. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 157املادة )  

 

يضع األمين خطة لتصفية أموال املفلس وتوزيعها على الدائنين يخطر بها ممثل لجنة   

والدائنين   اللجنة  وأعضاء  اإلفالس  وإدارة  لجنة    -الدائنين  تشكيل  عدم  حالة  في 

للدائنين خالل ثالثين يوما من تاريخ اجتماع الدائنين، ويجوز لقاض ي اإلفالس بناًء على  

 دة.طلب األمين تمديد هذه امل
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفصل الرابع  

 التصفية والتوزيع

 الفرع األول 

 خطة التصفية والتوزيع

 ( 156املادة )

 

يتم عقد  يدعو األمين املفلس والدائنين الجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن         التصفية والتوزيع، على أن 

قبل   الدعوة عن طريق اإلخطار  وتوجه  املفلس،  أموال  تسلمه  تاريخ  أيام عمل من  االجتماع خالل عشرة 

افقة األغلبية   أيام عمل على األقل، ويترأس األمين االجتماع، ويجوز بمو املوعد املحدد لالجتماع بخمسة 

 ترأس االجتماع إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك. املطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيره ل

 

ويبت قاض ي اإلفالس، في الطلب الذي يقدم له من ذوي املصلحة في أي خالف بشأن اجتماعات الدائنين       

 لهذا الباب، خالل خمسة أيام عمل من تقديم الطلب. 
ً
 وفقا
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 158املادة )  

 يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يلي:  

 كشف بجميع أموال املفلس وأحدث تقييم له.  -1

 الطريقة التي يقترحها األمين لتصفية أموال املفلس ومبررات ذلك. -2

ويزاول" أم سيتعذر ذلك وسيباع على  ما إذا كان يمكن بيع كل أموال املفلس دفعة واحدة أو جانب كبير منه على أساس " نشاط قائم   -3

 أجزاء، ومبرره في ذلك. 

 أم غير ممكن، وفي حالة كونه ممكن فأيهما أفضل. -4
ً
 ممكنا

ً
 عينيا

ً
 ما إذا كان توزيع أموال املفلس على الدائنين توزيعا

 التوقيت املالئم للبيع. -5

 بيان باألموال التي تباع باملزاد، وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد. -6

 ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي املفلس مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة املفلسة للدائنين وتسوية املديونية مقابل أسهمهم  -7

في الشركة، وما إذا كان ذلك أفضل للدائنين، وما إذا كان ذلك سيتم من خالل تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال املفلس  

 على الدائنين، أم من خالل تحويل أسهم املساهمين في الشركة املفلسة للدائنين أو بأي طريقة أخرى.  وتوزع أسهمها

املتوقع  -8 والقدر  وأولوياتهم،  الدائنين  ترتيب  به  يوضح  أن  على  الدائنين،  على  املفلس  أموال  تصفية  ناتج  بها  سيوزع  التي  بالكيفية  بيان 

 تحصيله من كل منهم.

 وقع لالنتهاء من عملية التصفية والتوزيع.البرنامج الزمني املت -9

ما إذا كان سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج األصول التي يبيعها خالل فترات معينة، مثل ثالثة أشهر أو ستة أشهر، أم سيعد قائمة  -10

 توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من أموال املفلس، أم غير ذلك، ومبرره في ذلك. 

 أن تمر بين تحصيل ناتج بيع األصل وتوزيعه على الدائنين.أقص ى فترة يمكن  -11

 أي أمور أخرى يرى األمين ضرورة إيرادها بالخطة أو يكلفه بها قاض ي اإلفالس.  -12

 

 ويجوز لقاض ي اإلفالس إعفاء األمين من إيراد أي من البنود الواردة بهذه املادة إذا رأى عدم مالءمتها لحالة املفلس.     
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الثاني   

 التصويت على خطة التصفية والتوزيع

 ( 159املادة )

 

افقة التصفية       االجتماع ومكانه،  بموجب إخطار يشتمل على موعد   على األمين أن يقوم بدعوة الدائنين للمو

وعلى أن يتم عقد االجتماع خالل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل وال تزيد عن واحد وعشرين يوم عمل من  

تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدائنين بالخطة ومرفقاتها، ويترأس األمين االجتماع، ويجوز  

افقة األغلبية املطلوبة تعيين أحد ال  دائنين أو غيره لترأس االجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. بمو

الدائنين        بالدعوة الجتماع  اإلفالس  إدارة  قاض ي اإلفالس  يكلف  االجتماع،  األمين عن عقد  امتناع  في حالة 

 وتحديد من يترأسه. 

توقيع وسبب الرفض،  ويوقع رئيس االجتماع واألمين والدائنون على املحضر، ويتم إثبات بيانات من رفض ال     

 ويجوز االكتفاء بتوقيع األمين على املحضر وإذا كان الحضور عن طريق وسائل االتصال الحديثة.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 160املادة )  

 

في        يشترك  أن  يجوز  إال  ال  والتوزيع  التصفية  خطة  على  التصويت 

قد   التصفية والتوزيع  وتكون خطة   ،
ً
ولو مؤقتا ديونهم  املقبولة  الدائنون 

الدائنين  افقة  مو ف  استوفت  املطلوبة،  األغلبية  عليها  افق  و لم  إذا  إذا 

افقة األغلبية املطلوبة في االجتماع األول للدائنين،   تحصل الخطة على مو

على يؤجل   للتصويت  يعقد  ثاني  أيام عمل الجتماع  ملدة سبعة  االجتماع 

 الخطة. 

افقوا على الخطة،        إذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يو

املؤجل،   االجتماع  في  املطلوبة  األغلبية  افقة  مو على  الخطة  تحصل  ولم 

 لخطة التصفية والتوزيع. 
ً
 يعتبر ذلك رفضا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 161املادة )  

 

يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقع      

لهم   يجوز  الذين  الحاضرون  والدائنون  االجتماع  ترأس  ومن  األمين  من 

يتم   التوقيع  الدائنين  الدائنين، وفي حالة رفض أحد  التصويت، وممثل لجنة 

 ذكر اسمه في املحضر وسبب الرفض. 

وسائل        طريق  عن  الحضور  كان  إذا  املحضر  على  األمين  يوقع  أن  ويجب 

 االتصال الحديثة. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الثالث  

 اعتماد خطة التصفية والتوزيع 

 ( 162املادة )

 

افقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها     يقوم األمين خالل ثالثة أيام عمل من مو

على   عرضها  تم  التي  الخطة  باإلخطار  ويرفق  بذلك،  اإلفالس  إدارة  ومحاضر  بإخطار  الدائنين 

افقة على الخطة يطلب اعتمادها   اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة املو

 من قاض ي اإلفالس. 

وفي حالة رفض الدائنين للخطة، يقوم قاض ي االفالس خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار     

بإجراء   اإلفالس  لجنة  بتكليف  بذلك  اإلفالس  ضوء إدارة  في  الخطة  على  الالزمة  التعديالت 

 مالحظات الدائنين وبما يحقق مصلحتهم أو بتقديم خطة بديلة وذلك خالل امليعاد الذي يحدده.

وفي جميع األحوال، يصدر قاض ي اإلفالس قراره باعتماد الخطة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ     

 إخطار إدارة اإلفالس بها.  
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شركات  مالحظات اتحاد  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 163املادة )  

 

 

افق على خطة التصفية والتوزيع       حتى لو كانت تقترح بيع    يجوز لقاض ي اإلفالس أن يو

أموال املفلس كلها أو بعضها من خالل مزايدة علنية أو بدون مزايدة علنية، أو أن يتم بيع  

أموال املفلس كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس " نشاط قائم ويزاول" أو على أي  

 أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخرى.   

 

 ة التنفيذية شروط وإجراءات بيع أموال املفلس.وتبين الالئح    
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 164املادة )  
 

 

املفلس   أصول  من أي لشراء عرض تقديم ألي طرف ذو عالقة املفلس   يجوز  ال   

 علني.  مزاد في  عرضها عند إال للبيع  املعروضة
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 165املادة )  

 

التصفية      حالة  عن   
ً
شهريا  

ً
بيانا اإلفالس  قاض ي  إلى  األمين  يقدم 

على   توزيعات  من  أجراه  وما  املودعة،  املبالغ    ومقدار 
ً
وفقا الدائنين 

 للخطة. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 الفرع الرابع  

 ترتيب الديون 

 ( 166املادة )

 الدائن صاحب حق االمتياز أو الرهن على تلك األموال. تستوفي تكاليف بيع أموال املفلس املقرر عليها حق امتياز أو رهن باألولوية على حقوق  -1

ع مال املفلس  مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون للدائن صاحب حق االمتياز أو الرهن األولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بي  -2

 املقرر له عليه حق امتياز أو رهن. 

( من هذه املادة، توزع أموال  2و 1من أموال املفلس على دائنيه، فإن لم تكن أموال املفلس كافية لسداد ديونه، ودون إخالل بحكم البندين ) يوزع ما بقى  -3

 للترتيب املبين بهذا البند، ويكون لكل دائن من الدائنين أولوية في استيفاء كامل حقوقه على الدائن الذي يليه:
ً
 املفلس وفقا

 قررة للزوجة واألبناء واألقارب.النفقة امل - أ

ه، وكان ذلك أية أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات لنشاط املفلس أو أية ديون كانت الزمة ألعمال املفلس أو عادت بالنفع على أموال -ب

 كله قد نشأ بعد صدور قرار افتتاح اإلجراءات. 

 لهذا القانون.الرسوم واألتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة  -ت
ً
 إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر اإلفالس وفقا

س رب أية أجور أو مرتبات أو مكافآت غير مدفوعة لعمال املفلس وتكون ناشئة عن قوانين العمل، ويدخل ضمن ذلك االشتراكات التي يجب على املفل -ث

 العمل أدائها عن عماله للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 

 تي تفرض عن التأخر في سداد االشتراكات املستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. املبالغ ال -ج

 للنظام الجمركي. -ح
ً
 مبلغ الرسوم املقرر على البضائع املوجودة بالجمارك واملستحقة وفقا

 الديون املستحقة للوزارات والهيئات واملؤسسات العامة أو أي دين مستحق للخزانة العامة للدولة.  -خ

شروط    ديون الناشئة عن التمويل غير املضمون الذي تم منحه للمفلس بعد افتتاح أي إجراء من اإلجراءات املبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تنصال -د

 منح التمويل على غير ذلك. 

املضمونة ديونهم برهن أو امتياز في حدود   الديون املستحقة للدائنين العاديين )الدائنون غير املضمونة ديون املفلس تجاههم برهن أو امتياز والدائنون  -ذ

 القدر غير املدفوع من الدين بعد توزيع ناتج بيع املال املقرر عليه امتياز أو رهن(. 

 الديون املساندة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك. -ر 

 الديون على ما يخالف ذلك.الصكوك والسندات الدائمة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه  -ز 
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 إن بقي ش يء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء في املفلس، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم. -س

وأولويته وفقا ملا هو مبين بالقانون الذي أنشأ حق االمتياز -4 ، كما  تتحدد أولوية الدائنين أصحاب الديون املضمونة بامتياز حسب نوع االمتياز 

امتياز أو   تتحدد درجة الدائن املرتهن بمرتبة رهنه، فإن كان الدائنون في ذات أولوية االمتياز أو مرتبة الرهن، يقسم مال املفلس املقرر عليه حق 

 . رهن بينهم قسمة غرماء

حق االمتياز أو الرهن، فإن ذلك الدائن  في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال املفلس املقرر عليه حق امتياز أو رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب    -5

 يعامل كدائن عادى بالنسبة للقدر املتبقي من دينه.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الخامس  

 تنفيذ خطة التصفية والتوزيع

 ( 167املادة )

 

الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إال إذا قدم  لألمين  ال يجوز      

بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند   عليه   
ً
الدين مؤشرا سند 

 الدين باملبالغ املدفوعة. 

  

جاز        الدين،  سند  تقديم  الدائن  على  تعذر  لقاض ي  وإذا 

وفي    اإلفالس  قبوله،  من  التحقق  بعد  دينه  دفع  في  يأذن  أن 

قائمة   على  مخالصة  الدائن  يعطى  أن  يجب  األحوال  جميع 

 . التوزيع 

 ( 728املادة )

 

 

يجوز   -1 االتحاد  ال  بحصة  ملدير  الوفاء 

سند   قدم  إذا  اال  التوزيعات  في  الدائن 

وقبوله،   بتحقيقه  عليه  مؤشرا  الدين 

 باملبالغ املدفوعة.ويؤشر على سند الدين 

وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين،   -2

التفليسة  جاز   دفع لقاض ي  في  يأذن  أن 

 دينه بعد التحقق من قبوله. 

وفي جميع األحوال يجب أن يعطي الدائن   -3

 مخالصة على قائمة التوزيع.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي القانون مشروع 

 ( 168املادة )  
 

أو تطور ملموس  إذا انقضت ستة أشهر دون إنجاز التصفية،  

 عن  قاض ي اإلفالس  أن يقدم إلى  األمين  ، وجب على  فيها
ً
تقريرا

إنجازها،   في  التأخير  وأسباب  التصفية  إدارة حالة  وتخطر 

الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم لالجتماع ملناقشته،    اإلفالس 

عدم   حالة  وفي  التصفية،  إلنجاز  مماثلة  مدة  األمين  ويمنح 

 إنجازها يتم عرض األمر على دائرة اإلفالس. 

 ( 729املادة )
 

انقضت ستة شهور   قيام االتحادإذا  تاريخ  دون    من 

ان يقدم الى  مدير االتحاد انجاز التصفية، وجب على  

تقريرا عن حالة التصفية واسباب  التفليسة   قاض ي

في انجازها،   التقرير  التأخير  القاض ي هذا  إلى  ويرسل 

مع  ملناقشته   الدائنين  لالجتماع  ويكون  دعوتهم 

االجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون أن ينجز  

 . التصفية مدير االتحاد اعمال 
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مالحظات اتحاد  

 االستثمارشركات  

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 169املادة )  

من االنتهاء من أعمال التصفية بإخطار إدارة اإلفالس  خالل خمسة أيام عمل األمين  يقوم    

 به كيفية تنفيذ خطة  والدائنين بذلك ويرفق باإلخطار  
ً
 بأعمال التفليسة مبينا

ً
 ختاميا

ً
حسابا

الحساب   ملناقشة  لالجتماع  املفلس  للدائنين،  الدعوة  بتوجيه  ويقوم  والتوزيع،  التصفية 

جتماع صحيحا بمن حضر االجتماع من الدائنين  الختامي وإبداء مالحظاتهم عليه، ويكون اال 

أعمال التصفية بخمسة   بانتهاء  الدائنين  تاريخ إخطار  أو املفلس، ويتم عقد االجتماع بعد 

 أيام عمل وقبل مرور عشرة أيام عمل على تاريخ ذلك اإلخطار.

ا      وتلك  نهائية  بصورة  قبولها  يتم  لم  التي  الديون  أنصبة  الختامي  بالحساب  لم  ويبين  لتي 

 فيها، وتصرف  
ً
تنتهي املنازعات بشأنها، وتجنب وتحفظ في خزانة املحكمة حتى يفصل نهائيا

 للمستحق بناء على قرار من قاض ي اإلفالس. 

 ( 730املادة )

بعد االنتهاء من أعمال  مدير االتحاد يقدم    

قاض ي  التصفية   الى  ختاميا  حسابا 

الحساب   هذا  القاض ي  ويرسل  التفليسة. 

لالجتماع  فورا   دعوتهم  مع  الدائنين  الي 

هذا   لحضور  املفلس  ويدعي  ملناقشته. 

بعلم   مصحوب  مسجل  بكتاب  االجتماع 

 وصول. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 
 

 ( 170املادة )

 

يقوم األمين بإخطار إدارة اإلفالس والدائنين بنسخة من محضر االجتماع املشار      

التفليسة  وتعتبر  االجتماع،  تاريخ  من  عمل  أيام  ثالثة  خالل  السابقة  باملادة  إليه 

ويكون   السابقة،  املادة  في  املذكور  االجتماع  انفضاض  بعد  القانون  بحكم  منتهية 

 ملدة ثالث سنوات من 
ً
تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر واملستندات  األمين مسؤوال

 أو الخاصة به.  املفلسواألوراق املسلمة إليه من 

كما يقوم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ االجتماع باإلعالن عن انتهاء التفليسة      

 ونشر بيان يفيد ذلك وقيده. 

انتهاء        بشأن  يقدم  تظلم  أي  في  اإلفالس  قاض ي  طلب ويبت  على  بناء  التفليسة 

يقدم إليه من الدائن ذي املصلحة وذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم 

التظلم، وال يقبل أي تظلم يقدم بعد مرور عشرة أيام عمل من تاريخ اإلعالن املشار  

 إليه بالفقرة السابقة. 

 ( 731املادة )

 

ينحل االتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم  -1

د انفضاض االجتماع املذكور في  القانون بع

 املادة السابقة. 

ثالث  -2 ملدة  مسؤوال  التفليسة  مدير  ويكون 

عن  التفليسة  انتهاء  تاريخ  من  سنوات 

 الدفاتر واملستندات 

او الخاصة   املدير واالوراق املسلمة اليه من  

 به. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 171املادة )  

 

على األمين تسليم املفلس أية مبالغ فائضة عند التصفية بعد       

الوفاء بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى  

 صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء اإلجراءات وأدائه ألعماله. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 
 

 ( 172املادة )

 

اتخاذ       في  الحق  التفليسة  انتهاء  بعد  دائن  كل  إلى  يعود 

من دينه، وإذا كان  ما تبقى  اإلجراءات الفردية للحصول على  

 في التفليسة،  
ً
يعتبر الحكم  دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا

، ينفذ كل دائن بمقتضاه  
ً
 تنفيذيا

ً
الصادر بشهر إفالس سندا

، ويصدر قلم كتاب دائرة  على أموال املفلس وفي حدود دينه

من   تنفيذية  األحوال صورة  بحسب  االستئناف  أو  اإلفالس 

اسم صاحب الصورة ومبلغ الدين    الحكم لكل دائن، مبين بها

إدارة   عن  بذلك  تصدر  شهادة  على  بناًء  وذلك  به،  الخاص 

 اإلفالس. 

 ( 732املادة )

 

يعود الى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق   -1

على   للحصول  الفردية  اإلجراءات  اتخاذ  في 

 من دينه.  الباقي 

في   -2 نهائيا  وقبل  حقق  قد  الدين  كان  وإذا 

جاز للدائن الحصول بموجبه على  التفليسة،  

 امر اداء للتنفيذ به

، ويذكر في هذا األمر قبول  على أموال املدين

التفلي  في  نهائيا  حالة الدين  وانتهاء  سة 

 االتحاد.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 
 

 الفصل الخامس

 إقفال التفليسة وانتهائها 

 الفرع األول 

 إقفال التفليسة لعدم كفاية األموال

 ( 173املادة )
 

أعمال التفليسة لعدم كفاية األموال قبل التصديق على تم ايقاف  إذا      

 إقفالها. يقرر ، جاز لقاض ي اإلفالس أن القضائيالصلح 

إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن    قرار ويترتب على  

الحق في اتخاذ اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن 

ا في التفليسة جاز له التنفيذ على املفلس وفقا ألحكام  قد حقق وقبل نهائي 

 املادة السابقة. 

 

 ملدة سنة من تاريخ  أمين التفليسة  ويكون       
ً
إقفال التفليسة   قرار مسؤوال

 عن املستندات التي سلمها له الدائنون.

 الفرع الثالث

 اقفال التفليسة لعدم كفاية األموال

 ( 665املادة )

 

او قيام حالة  اعمال التفليسة لعدم كفاية األموال قبل التصديق على الصلح    وقفتإذا      

 بأقفالها.  يقض ي ، جاز لقاض ي التفليسة أن االتحاد

 ( 666املادة )

بأقفال التفليسة لعدم كفاية اموالها أن يعود الى كل دائن   الحكميترتب على   -1

 الحق في اتخاذ اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية. 

على  -2 التنفيذ  له  جاز  التفليسة  في  نهائيا  وقبل  حقق  قد  الدائن  دين  كان  وإذا 

املفلس بموجب امر أداء، ويجب أن يذكر في هذا األمر قبول الدين نهائيا   أموال

 أقفال التفليسة لعدم كفاية األموال. والحكم ب

التفليسة عن   بأقفال مسؤوال ملدة سنة من تاريخ الحكم  مدير التفليسة  ويكون   -3

 املستندات التي سلمها له الدائنون. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 174)املادة   

 

قاض ي      من  يطلب  أن  مصلحة  ذي  ولكل  للمفلس  يجوز 

، إذا ثبت وجود  العدول عن قرار إقفال التفليسة  اإلفالس

مال كاف ملواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم  

 مبلغا كافيا لذلك.  لألمين

 ( 667املادة )

 

يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب   -1

قاض ي   الحكم    التفليسة من  الغاء 

 ، إذا اثبت وجود مال كاف بأقفالها

او   التفليسة،  اعمال  ملواجهة مصروفات 

سلم   التفليسة  إذا  كافيا  ملدير  مبلغا 

 لذلك. 

تدفع   -2 أن  يجب  األحوال  جميع  وفي 

باألولوية مصروفات اإلجراءات التي تمت  

 .665املادة عمال بأحكام 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 175املادة )  

 

على إدارة اإلفالس أن تقوم بنشر قرار اقفال التفليسة وإعالنه وقيده       

 خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. 
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شركات  مالحظات اتحاد  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الثاني   

 انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين 

 ( 176املادة )

 

اإلفالسيجوز      النهائية  ،  لدائرة  القائمة  وضع  بعد 

القانون  بهذا  املبين  النحو  على  طلب    للدائنين  على  بناء 

أو   التفليسة،  األميناملفلس  بانتهاء   
ً
إذا  أن تصدر حكما  ،

افر أي من الشرطين التاليين:  تو

النهائية   -1 بالقائمة  املدرجة  املفلس  ديون  بكل  الوفاء 

 للدائنين. 

مبالغ   -2 بنكية أو  إيداع  ديون    كفالة  لسداد  تكفي 

 املفلس. 

 الباب الثالث 

 انتهاء التفليسة 

 الفصل األول 

 الدائنين جماعةلزوال مصلحة   انتهاء التفليسة

 ( 685املادة )

النهائية  للمحكمةيجوز       القائمة  وضع  بعد  للديون  ، 

، أن تحكم في كل وقت، بناء  661املنصوص عليها في املادة  

املفلس،   التفليسةعلى طلب  انه وفي كل  ،  بأنهاء  ثبت  إذا 

عند مدير    الدائنين الذين قدموا في التفليسة، او انه أودع

التفليسة املبالغ الالزمة لوفاء الديون املذكورة من أصل  

 وفوائد ومصروفات. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 177املادة )  

 

يجوز        اإلفالس  ال  بانتهاء  أن  لدائرة   
ً
حكما تصدر 

الدائنين   مصلحة  لزوال  يقدم  التفليسة  أن  بعد  إال 

 
ً
تقريرا الشرطين    األمين  أحد  تحقق  فيه  يبين 

 املنصوص عليهما في املادة السابقة.  

 

وتقوم إدارة  وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم،      

صدور   تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  اإلفالس 

، ويستعيد املفلس جميع  يدهالقرار بنشره وإعالنه وق

 حقوقه. 

 ( 686املادة )

 

يجوز   -1  بأنهاء  تقض يأن    للمحكمةال 

مصلحة   لزوال    جماعة التفليسة 

من  الدائنين   تقرير  على  االطالع  بعد  اال 

التفليسة   أحد  مدير  تحقق  فيه  يبين 

املادة  في  عليهما  املنصوص  الشرطين 

 السابقة. 

التفليسة بمجرد صدور الحكم،   -2 وتنتهي 

 ويستعيد املفلس جميع حقوقه.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الثالث  

 الصلح

: ابرام الصلح وآثاره
ً
 أوال

 ( 178املادة )

 

وفقا       اإلفالس  بشهر  نهائي  بعد صدور حكم  املديونية  على  الصلح  يجوز 

، وال يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه لألحكام املبينة باملواد التالية

بعقوبة اإلفالس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع املفلس في جريمة اإلفالس 

 في الصلح.  النظر بالتدليس وجب تأجيل 

ال      يحول  الصلح وال  دون  بالتقصير  اإلفالس  بعقوبة  املفلس  على  حكم 

جاز   بالتقصير،  اإلفالس  جريمة  في  املفلس  مع  التحقيق  بدأ  وإذا  معه، 

 للدائنين املداولة في الصلح أو تأجيل املداولة. 

 الفصل الثاني 

 القضائي الصلح 

 الفرع االول 

 وآثاره  القضائيابرام الصلح 

 ( 687املادة )

 

بدا        وإذا  بالتدليس.  اإلفالس  بعقوبة  عليه  حكم  مفلس  مع  الصلح  عقد  يجوز  ال 

 في الصلح. املداولةالتحقيق مع املفلس في جريمة االفالس بالتدليس، وجب تأجيل 

 ( 688املادة )

 ال يحول الحكم على املفلس بعقوبة اإلفالس بالتقصير دون الصلح معه. -1

املفلس في جريمة االفالس بالتقصير، جاز للدائنين وإذا بدأ التحقيق مع   -2

 املداولة في الصلح او تأجيل املداولة.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 179املادة )  

 

الصلح     أو   يقدم طلب  املفلس  اإلفالس من  به إلدارة   
ً
مبينا األمين 

تاريخ   في  ديونهم  بالدائنين وقيمة  قائمة محدثة  به   
ً
شروطه، ومرفقا

 تقديم الطلب. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 180املادة )  

 من األمين فعليه أن 
ً
 عن حالة التفليسة، وما تم  إذا كان طلب الصلح مقدما

ً
 مشتمال

ً
يرفق به تقريرا

بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على املفلس ومنحه مهلة خمسة أيام  

عمل على األقل إلبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان املفلس قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه،  

 وتعليق األمين على رأي املفلس. 

ن الطلب مقدما من املفلس، فيجب عليه أن يخطر األمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، وإذا كا

ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات،  

  وعلى األمين أن يزود املفلس باملطلوب خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره، وعلى املفلس أن 

يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه اإلجراءات، كما يبين ما تلقاه من مالحظات من األمين وتعليقه  

 عليها، ويرفق بالطلب التقرير املرسل من األمين وذلك في حالة أن يكون األمين قد رد على املفلس.

 ( 694املادة )

التفليسة  يقدم       جمعية  مدير  الى 

على   مشتمال  تقريرا  حالة  الصلح 

من اجراءات،   بشأنها  تم  وما  التفليسة، 

مدير   ورأى  للصلح،  املفلس  ومقترحات 

وتسمع  املقترحات،  هذه  في  التفليسة 

محضرا   القاض ي  ويحرر  املفلس.  اقوال 

 بما تم في الجمعية. 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org           www.unioninvest.org  

 

196 
 

 

  

 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 181املادة )  

 

تقوم إدارة اإلفالس خالل ثالثة أيام عمل من تقديم      

طلب الصلح بإخطار الدائنين واألمين إذا كان الطلب  

كان   إذا  املفلس  به  تخطر  كما  املفلس،  من  مقدما 

 الطلب مقدما من األمين. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  فريق العمل النص الذي انتهى إليه  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 182املادة )  

 

يقوم األمين خالل خمسة أيام عمل من إخطاره بتوجيه الدعوة      

للدائنين لالجتماع ملناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدما  

من املفلس ولم يكن األمين قد سبق وأن أبدى مالحظاته على شروط  

زود   أو  ) الصلح  باملادة  إليه  املشار  بالتقرير  هذا  180املفلس  من   )

القانون، فعليه أن يرفق بالدعوة التقرير املشار إليه باملادة املذكورة 

 ومالحظاته على شروط الصلح. 

 

(  169وتسري على الدعوة لالجتماع والتصويت فيه أحكام املادة )      

 من هذا القانون. 
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مالحظات اتحاد  

 االستثمارشركات  

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 183املادة )  

 

أو رفضه خالل       الصلح  الدائنين على  افقة األغلبية املطلوبة من  إدارة اإلفالس بمو األمين إخطار  على 

افقة أو   الرفض، وعليه أن يرفق باإلخطار شروط  خمسة أيام عمل من تاريخ االجتماع الذي تقررت فيه املو

على شروط   األغلبية  هذه  افقة  مو حالة  وفي  والتصويت،  الحضور  ودليل  االجتماعات  ومحاضر  الصلح 

الصلح يطلب التصديق عليه، ويقوم قاض ي اإلفالس بالتصديق عليه خالل خمسة أيام عمل من تاريخ  

افقة على الصلح، وتقوم إدا  رة اإلفالس خالل ثالثة أيام عمل من صدور قرار  اخطار إدارة اإلفالس باملو

والتوثيق   العقاري  التسجيل  إدارة  به  وتخطر  ملخصه،  وقيد  وإعالنه  القرار  بنشر  الصلح  على  التصديق 

 ووكالة املقاصة وأمناء الحفظ. 

 في حق       
ً
  الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما والتصديق على الصلح يجعله نافذا

افق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض عليه أو لم يحضر االجتماع.   ينفذ في حق من و

 ( 704) املادة

 

الصلح       على  التصديق 

حق   في  نافذا  جميع  يجعله 

منهم   تتألف  الذين  الدائنين 

جماعة الدائنين، ولو لم تكن  

 ديونهم قد حققت. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

انتهى  النص الذي 

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 (184املادة )   

 لحقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، تقوم كل من       
ً
ضمانا

ووكالة   التجاري  السجل  وإدارة  والتوثيق  العقاري  التسجيل  إدارة 

أيام   في حدود اختصاصه خالل خمسة  املقاصة وأمناء الحفظ كل 

بالصلح،   إخطاره  من  من  عمل  املفلس  يملكه  ما  على  رهن  بترتيب 

إدارة   بسجالت  من  عقارات  يملكه  وما  والتوثيق  العقاري  التسجيل 

محافظ  من  يمتلكه  وما  مقاصة  وكالة  لدى  مودعة  مالية  أوراق 

استثمارية أو أموال مودعة لدى أمين حفظ، وما هو مسجل بالسجل  

، وذلك ما لم  التجاري باسمه من متجر وحصص في شركات أشخاص

هن  بشطب الر   األمين ينص في عقد الصلح على خالف ذلك، ويقوم  

 بعد تنفيذ شروط الصلح. 

 (705املادة ) 

لألحكام   -1 وفقا  الصلح  على  بالتصديق  الصادر  الحكم  يشهر 

 .569املنصوص عليها في املادة 

ويترتب على قيد امللخص في السجل العقاري انشاء رهن على   -2

 عقارات املفلس لضمان حقوق الدائنين الذين 

الصلح على خالف ذلك،  يسرى عليهم الصلح ما لم ينص في عقد        

اقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط   ويقوم املر

 الصلح. 

ويترتب على القيد في السجل التجاري انشاء رهن على متجر   -3

،  عليهم الصلح املفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري 

اقب ما لم ينص في عقد الصلح على خالف ذلك، ويقوم     املر

 الصلح.  بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 185) املادة  
 

على تنفيذ شروط الصلح، وعليه تقديم   األمينيشرف    

تقرير شهري أو خالل أي مدة يحددها قاض ي اإلفالس،  

يخطر به إدارة اإلفالس والدائنين واملفلس بما تم بشأن  

 تنفيذ شروط الصلح. 

 ( 703)املادة 

 

الصلح      على  التصديق  عند  املحكمة  تعين 

اقبا   او أكثر ملالحظة تنفيذ شروطه.مر
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 186املادة )  
 

في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم األمين بتقديم طلب      

ويقوم   بالصلح،  التفليسة  بانتهاء  قرار  إلصدار  اإلفالس  إلدارة 

باملادة السابقة بهذا الطلب خالل ثالثة بإخطار الجهات املبينة  

اعتراضاتهم  الدائنين تقديم  تاريخ تقديمه، وعلى  أيام عمل من 

إخطارهم  تاريخ  من  عمل  أيام  ثالثة  خالل  اإلفالس  إلدارة 

 بالطلب.

 

أيام         عشرة  خالل  الطلب  في  قراره  اإلفالس  قاض ي  ويصدر 

افقته على   تاريخ تقديمه، وفي حالة مو الطلب يصدر عمل من 

قراره بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة اإلفالس بنشر القرار 

 وإعالنه وقيده خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 187املادة )  
 

 عن التفليسة خالل عشرة أيام عمل من صدور  على       
ً
 ختاميا

ً
األمين أن يقدم إلدارة اإلفالس حسابا

قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة اإلفالس بإخطار املدين بالحساب الختامي خالل ثالثة أيام  

 عمل من تاريخ تقديمه. 

يام عمل من تاريخ إخطاره، ويقدم  ويجوز للمفلس االعتراض على الحساب الختامي خالل خمسة أ    

االعتراض إلى إدارة اإلفالس، ويخطر به األمين خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى األمين أن  

يقوم بالرد على االعتراض خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره، وتقوم إدارة اإلفالس خالل خمسة  

لألم املمنوحة  املهلة  انتهاء  من  عمل  في  أيام  للفصل  اإلفالس  لدائرة  االعتراض  ملف  بإحالة  للرد  ين 

 به مذكرة برأيها في االعتراض. 
ً
 االعتراض، مرفقا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 188املادة )  

قرار انتهاء التفليسة  تزول جميع آثار اإلفالس بصدور     

 بالصلح. 

 ( 706املادة )

فيما عدا سقوط الحقوق السياسية عن   -1

املفلس، تزول جميع اثار اإلفالس بصدور  

 على الصلح. حكم التصديق 

وعلى مدير التفليسة أن يقدم الى املفلس   -2

هذا   مناقشة  وتحصل  ختاميا  حسابا 

 التفليسة. الحساب بحضور قاض ي  

محضرا بجميع ما   ويحرر قاض ي التفليسة  -3

قاض ي   احاله  نزاع  قام  وإذا  تقدم. 

 التفليسة الى املحكمة للفصل فيه.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

  
: إبطال الصلح وفسخه

ً
 ثانيا

 ( 189املادة )
 

 : في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين يبطل الصلح      

التفليسة  إذا صدر بعد التصديق عليه   -1 انتهاء  أو بعد صدور قرار 

 ، حكم بإدانة املفلس في إحدى جرائم اإلفالس بالتدليس. بالصلح

عليه   -2 التصديق  بعد  ظهر  بانتهاء  إذا  حكم  صدور  بعد  أو 

بالصلح موجودات  التفليسة  إخفاء  عن  ناش ئ  تدليس   ،

طلب   يجب  الحالة  هذه  وفي  ديونه،  في  املبالغة  أو  املفلس 

سنوات   ثالث  خالل  الصلح  العلم  إبطال  تاريخ  من 

 بالتدليس. 

 الفرع الثاني 

 ابطال الصلح القضائي وفسخه

 ( 707املادة )

 

بإدانة   -1 حكم  عليه  التصديق  بعد  إذا صدر  الصلح  يبطل 

 اإلفالس بالتدليس. املفلس في احدى جرائم  

وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس   -2

في  املبالغة  أو  املفلس  ديونه،   ناش ئ عن اخفاء موجودات 

ثالث   خالل  الصلح  ابطال  طلب  يجب  الحالة  هذه  وفي 

 . من اليوم الذي يظهر فيه التدليسسنوات 

ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن   -3

 شروط الصلح. تنفيذ 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 190املادة )  

 

 

لكل ذي شأن طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم املفلس       

 بتنفيذ شروطه. 

 ( 709املادة )

 

 

إذا لم يقم املفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز   -1

فسخه من املحكمة املختصة بالتصديق  طلب  

 . عليه

الكفيل   -2 ذمة  براءة  الصلح  يترتب على فسخ  وال 

الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا  

طلب   فيها  ينظر  التي  الجلسة  بحضور  الكفيل 

 فسخ الصلح. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 191املادة )  
 

 

 به كافة املستندات      
ً
يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة اإلفالس، من أحد الدائنين، مرفقا

الفسخ،   أو على تحقق سبب  الصلح  إحدى حالتي بطالن  تحقق  الدالة على  والبيانات واملعلومات 

من تقديم الطلب، بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته،  وتقوم إدارة اإلفالس، خالل ثالثة أيام عمل  

 كما تخطر به املفلس وأمين التفليسة الذي كان معينا إلدارة التفليسة. 
 

وعلى املفلس أن يقوم بالرد على الطلب خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطاره، ويجوز لألمين       

 . إبداء ما لديه من مالحظات على الطلب خالل ذات املدة
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 192املادة )  
 
 

قاض ي      يصدر  جديته،  عن  يكشف  ومرفقاته  الطلب  ظاهر  كان  إذا 

اإلفالس قرارا بافتتاح إجراءات بطالن الصلح أو فسخه خالل خمسة أيام  

من   السابقة،  عمل  املادة  من  الثانية  بالفقرة  املبينة  املهلة  انتهاء  تاريخ 

 به تقرير عن الطلب وما تم 
ً
ويحيل ملف الطلب إلى دائرة اإلفالس مرفقا

 فيه من إجراءات. 

 

ينيبه    اإلفالس بحضور قاض ي    األمين ويقوم      لذلك خالل خمسة  أو من 

السابقة بالفقرة  إليه  املشار  القرار  صدور  من  تكميلي   أيام  جرد  بعمل 

 ألموال املفلس وبوضع ميزانية إضافية.

 ( 710املادة )

 

او   -1 الصلح  ببطالن  الصادر  الحكم  في  املحكمة  تعين 

االختام   بوضع  تأمر  أن  ولها  للتفليسة،  مديرا  فسخه 

 على اموال املفلس. 

وعلى مدير التفليسة، خالل سبعة أيام من تاريخ صدور   -2

نشر ملخص هذا  الحكم ببطالن الصلح أو فسخه ان ي 

 الحكم في الجريدة الرسمية. 

او من    التفليسة، بحضور قاض ي  مدير التفليسةويقوم   -3

ينيبه لذلك، بعمل جرد تكميلي ألموال املفلس وبوضع  

 ميزانية إضافية. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 الحالــــيالنــص   مشروع القانون 

 ( 193املادة )  
 

ينشر قرار افتتاح اإلجراءات واإلحالة لدائرة اإلفالس ويعلن ويقيد ويخطر به املفلس  

 والدائنون واألمين. 
 

  
ً
ويترتب على هذا القرار ذات اآلثار املترتبة على قرار افتتاح إجراءات شهر اإلفالس وفقا

 من اليوم التالي لتاريخ  لهذا القانون، ويعود أمين التفليسة  
ً
إلدارة أموال املدين اعتبارا

اإلفالس   قاض ي  يقوم  آخر  سبب  ألي  أو  تنحيه  بسبب  عودته  تعذرت  فإذا  صدوره، 

 بتعيين أمين آخر وفقا ألحكام هذا القانون. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 الحالــــيالنــص   مشروع القانون 

 ( 194املادة )  
 

 بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من      
ً
يعتبر القرار املشار إليه باملادة السابقة الغيا

 آثار، في حالة تحقق إحدى الحالتين التاليتين: 

طلب   -1 رفض  أو  الصلح  بطالن  طلب  برفض  اإلفالس  دائرة  عن  حكم  صدور 

 فسخه أو عدم قبول الطلب. 

 بشأن طلب بطالن الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة إذا كان   -2
ً
القرار صادرا

بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن املحكمة الجزائية ببراءة املتهم في شأن ذات  

 الوقائع املقدم بشأنها الطلب. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 الحالــــيالنــص   مشروع القانون 

 ( 195املادة )  
 

السابقتين    املادتين  حكم  مراعاة  جريمة  مع  في  املفلس  مع  التحقيق  بدأ  إذا   ،

أو بعد صدور حكم بانتهاء التفليسة  اإلفالس بالتدليس بعد التصديق على الصلح  

أو  ، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق  بالصلح

جاز  القرار اإلفالس،  أن  لدائرة  شأن،  ذي  أي  أو  العامة  النيابة  طلب  على  بناء   ،

، وتلغى هذه  املفلسللمحافظة على أموال    تحفظيةتحكم باتخاذ ما تراه من تدابير  

 إذا تقرر حفظ التحقيق التدابير 
ً
 م ببراءة املفلس. أو حكتلقائيا

 ( 708املادة )

 

إذا بدا التحقيق مع املفلس في جريمة اإلفالس     

بالتدليس بعد التصديق على الصلح، او رفعت  

عليه الدعوي الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا  

جاز   على  للمحكمة  التصديق،  صدقت  التي 

، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي  الصلح

تدابير   من  تراه  ما  باتخاذ  تأمر  أن  شأن، 

  . وتلغي هذه التدابير املدينللمحافظة على أموال  

إلقامة   وجه  ال  أن  تقرر  إذا  القانون  بحكم 

 او حكم ببراءة املفلس. الدعوى الجنائية 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  إليه فريق العمل النص الذي انتهى  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 196املادة )  

 

تحكم دائرة اإلفالس في الطلب خالل عشرة أيام عمل      

 من تاريخ الجلسة األولى لنظره.

تقوم        فسخه  أو  الصلح  ببطالن  املحكمة  وإذا حكمت 

إدارة اإلفالس خالل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم  

 هذا الحكم وإعالنه وقيده. بنشر ملخص 
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 ( 197املادة )  

 

الدائنين الجدد لتقديم مستندات    األمينيدعو     

وتحقق   الديون،  تحقيق  إلجراءات   
ً
وفقا ديونهم 

 لتلك اإلجراءات الديون الجديدة  
ً
، ودون أن  وفقا

قبولها   سبق  التي  الديون  تحقيق  ويقوم  يعاد 

تم سداده   ما  بياناتها على ضوء  بتحديث  األمين 

 منها.

 ( 711املادة )

 

الجدد لتقديم  الدائنين مدير التفليسة يدعو  -1

تحقيق   إلجراءات  وفقا  ديونهم  مستندات 

 الديون. 

يعاد    فورا وتحقق   -2 أن  دون  الجديدة  الديون 

قبولها.   سبق  التي  الديون  ذلك تحقيق  ومع 

إذا   تخفض،  او  األخيرة  الديون  هذه  ترفض 

 كانت قد دفعت كلها او بعضها. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  فريق العمل النص الذي انتهى إليه  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 198املادة )  

الكفيل   ذمة  براءة  الصلح  إبطال  على  يترتب 

شروط   تنفيذ  يضمن  الذي  النية  حسن 

الصلح، وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة  

ويجب   شروطه،  تنفيذ  يضمن  الذي  الكفيل 

التي   الجلسة  بحضور  الكفيل  هذا  تكليف 

 فسخ الصلح. ينظر فيها طلب 

 )785 (املادة

يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم   -3

بإدانة املدين في احدى الجرائم املنصوص عليها 

املادة   بعد    ۷۹۸في  ظهر  إذا  يبطل  وكذلك 

اخفاء   عن  ناش ئ  تدليس  عليه  التصديق 

ديونه،  تقدير  في  املبالغة  او  املدين  موجودات 

خالل  وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح  

فيه   يظهر  الذي  التاريخ  من  سنوات  ثالث 

 التدليس.

الكفيل   -4 ذمة  براءة  الصلح  بطالن  على  ويترتب 

 الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

  
 ( 199املادة )

تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى املفلس  

ة كاملة إذا لم يكونوا  ليفقط، ويشترك هؤالء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم األص

قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإال وجب تخفيض ديونهم بقيمة  

 ما قبضوا. 

 

في حالة شهر إفالس قبل إتمام تنفيذ شروط  الفقرة السابقة  وتسري األحكام املذكورة في  

 الصلح. 

 ( 713املادة )

او   -1 الصلح  أبطال  بعد  الدائنين  الى  تعود 

الى   بالنسبة  وذلك  كاملة،  ديونهم  فسخه 

 املفلس فقط.

جماعة   -2 في  الدائنون  هؤالء  ويشترك 

لم   إذا  كاملة  األصلية  بديونهم  الدائنين 

منيك شيئا  قبضوا  قد  الذي    ونوا  القدر 

تخفيض   واال وجب  الصلح،  في  لهم  تقرر 

 ديونهم بمقدار ما قبضوا. 

في   -3 املذكورة  األحكام  الفقرتين  وتسري 

في حالة شهر افالس املدين قبل  السابقين  

 اتمام تنفيذ شروط الصلح. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 النــص الحالــــي مشروع القانون  العمل النص الذي انتهى إليه فريق  

 الباب السادس   

 أحكام مشتركة

 ( 200املادة )

القانون، تسري أحكام هذا   الباب الثالث والرابع والخامس من هذا  دون اإلخالل بأحكام 

الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر اإلفالس، ما لم يرد بالنص ما  

منه   بشهر  يستفاد  أو  الهيكلة  إعادة  أو  الوقائية  بالتسوية  خاص  به  الوارد  الحكم  أن 

 اإلفالس.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الفصل األول   

 واجبات األمين املعين 

 إلدارة أعمال وأموال املدين 

 ( 201املادة )

 

يتولى   إذا كان  الفصل  على األمين  بهذا  املبينة  األحكام  تسري 

 ألحكام هذا القانون. 
ً
 إدارة أموال املدين وأعماله وفقا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 202املادة )  

إشراف إدارة اإلفالس، وعليه  يباشر األمين مهامه تحت  

متابعة اإلجراءات على وجه السرعة، والتأكد من قيامه  

املدين   مصلحة  حماية  توفر  التي  التدابير  جميع  باتخاذ 

 والدائنين. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 203)املادة   

إدارة أمواله  في جميع األعمال التي تقتضيها    عنهواملحافظة عليها، وينوب  أموال املدين وأعماله  بإدارة    األمينيقوم  

 وأعماله والتي تشمل أعمال التصرف.

اإلدارة ورئيس   الشركة ملجلس  في عقد  له ذات االختصاصات املقررة  املدين شركة، فإن األمين يكون  وإذا كان 

 املجلس والرئيس التنفيذي ومدير الشركة. 

وإذا كانت بعض أعمال اإلدارة أو بعض التصرفات الخاصة بالشركة تستلزم موافقة اجتماع الشركاء أو الجمعية  

 العامة العادية أو غير العادية للشركة، تحل إدارة اإلفالس محلهم في إصدار هذه املوافقة. 

 

 

 ( 630املادة )

بإدارة مدير  يقوم   التفليسة 

وينوب   أموالها عليها،  واملحافظة 

في جميع األعمال التي   املفلسعن  

 اإلدارة املذكورة.  تقتضيها
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 204املادة )  

أو إخطاره، الصلح أو قبول    املدينيصدره بعد سماع أقوال    اإلفالس، بإذن من قاض ي  لألمين يجوز  

 ، واإلقرار بحق الغير. املدين ، والنزول عن حق بأموال املدين أو أعمالهالتحكيم في كل نزاع يتعلق 

وإذا كانت بعض أموال املدين تعتبر أساسية الستمرار أعماله فلقاض ي اإلفالس أن يقرر من عدم 

از التصرف في تلك األموال دون موافقته وذلك ملدة يحددها ال تجاوز مدة تنفيذ مقترح التسوية  جو 

أن  فلدائرة اإلفالس  األموال موضوعة كضمان،  تلك  كانت  وفي حال  الهيكلة،  إعادة  أو  الوقائية 

 ألحكام هذا القانون. 
ً
 تحكم باستبدال الضمان وفقا

 ( 649املادة )

التفليسة  يقوم   -1   بجميعمدير 

على  للمحافظة  الالزمة  االعمال 

 حقوق املفلس.

قاض ي   -2 من  بأذن  له،  ويجوز 

رأي    التفليسة اخذ  بعد  يصدره 

أقوال   وسماع  او    املفلس املراقب 

مصحوب اخطاره   مسجل  بكتاب 

وصول  قبول  بعلم  او  الصلح   ،

يتعلق  نزاع  كل  في  التحكيم 

حق  التفليسةب عن  والنزول   ،

 ، واإلقرار بحق الغير. للمفلس
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 ( 205املادة )  
 

يقوم األمين بمجرد تعيينه لتولي إدارة أموال املدين وأعماله باستالم 

بها،   واالحتفاظ  عليها  واالطالع  بأعماله  املتعلقة  املدين  مراسالت 

املدين من االطالع عليها، وأن يسلمه أي مراسالت وعليه أن يمكن  

ذات طبيعة شخصية أو التي تخضع لقواعد السرية املهنية والتي ال  

 تتعلق باإلجراءات. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 ( 206املادة )  

يودع أي مبلغ يتسلمه ضمن اإلجراءات في حساب خاص باملصرف الذي يحدده قاض ي اإلفالس خالل مدة ال  على األمين أن 

تزيد على يومي عمل من تاريخ االستالم، وأن يقدم إلى إدارة اإلفالس كشف حساب بتلك املبالغ خالل خمسة أيام عمل من  

 تاريخ اإليداع أو خالل أي فترة أخرى يحددها قاض ي اإلفالس.

ذا تأخر األمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض اإليداع دون مبرر مقبول، فلقاض ي اإلفالس أن يلزمه بدفع غرامة تأخير  وإ

% سنويا من قيمة املبالغ التي لم يتم إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب املشار إليه في الفقرة السابقة وتدخل  7بواقع  

 في الضمان العام للدائنين. 

 جوز لقاض ي اإلفالس في الحالة املشار إليها بالفقرة السابقة استبدال األمين. وي
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 207املادة )  

خالل فترة اإلجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاض ي    املدين ال يجوز بيع أموال   

، أن يأذن في بيع األشياء القابلة للتلف أو التي تقتض ي  األمينبناء على طلب    اإلفالس

للحصول على نقود    املدينصيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز اإلذن في بيع أموال  

 للصرف على شؤونها. 

، اإلفالسبالكيفية التي يعينها قاض ي  فقرة السابقة  في األحوال املبينة بال ويتم البيع  

 ويجوز لقاض ي اإلفالس أن يطلب من املراقب  تزويده برأيه بهذا الشأن. 

 ( 651املادة )

أموال   -1 بيع  يجوز  فترة   التفليسةال  خالل 

يجوز   ذلك  ومع  التمهيدية.  اإلجراءات 

طلب  التفليسةلقاض ي   على  بناء  ،  مديرها، 

أن يأذن في بيع األشياء القابلة للتلف أو التي  

كما   باهظة،  مصروفات  صيانتها  تقتض ي 

للحصول    التفليسةيجوز االذن في بيع اموال  

 على نقود للصرف في شؤونها. 

بالكيفية التي يعينها قاض ي    املنقول ويتم بيع   -2

طبقا  التفليسة فيتم  العقار  بيع  أما   ،

 لإلجراءات املقررة لذلك. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 208املادة )  

املتعلقة  األمين  يدون   األعمال  الدفاتر جميع  في  وأعماله  املدين  أموال  بإدارة 

.   والسجالت املعدة لذلك،
ً
 ويجوز أن يكون التدوين الكترونيا

في حالة عدم تشكيل لجنة دائنين    - للمدين وملمثلي لجان الدائنين وللدائنين  ويجوز  

االطالع على هذه الدفاتر والسجالت، كما يجوز لهم أن يطلبوا تزويدهم بصور    -

أو    من املستندات املتوفرة لدى األمين متى كانت متعلقة بأموال املدين أو أعماله

 تزويدهم ببيانات أو معلومات من واقع الدفاتر والسجالت املشار إليها. 

تكليف   اإلفالس  قاض ي  من  يطلب  أن  املعني  فللشخص  األمين،  امتناع  حالة  وفي 

اإلفالس   عليها، ويصدر قاض ي  االطالع  تمكينه من  أو  باملستندات  بتزويده  األمين 

 قديمه. قراره في الطلب خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ ت

 )632(املادة 

التفليسة  يدون    -1 جميع  مدير  بيوم  يوما 

بإدارة   املتعلقة  دفتر  في    التفليسةاالعمال 

الدفتر،  خاص هذا  صفحات  وترقم   ،

أو   توقيعه  التفليسة  قاض ي  عليها  ويضع 

يفيد   بما  الدفتر  نهاية  في  ويؤشر  ختمه، 

 انتهائه.

وللمراقب املعين    لقاض ي التفليسة ويجوز    -2

من بين الدائنين االطالع على هذا الدفتر في 

، بإذن خاص من قاض ي  وللمفلسكل وقت  

 التفليسة، االطالع على الدفتر. 
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 ( 209املادة )  

قاض ي    للمدينيجوز   لدى    اإلفالس االعتراض 

أعمال   قاض ي    األمين على  إتمامها، ويصدر  قبل 

اإلفالس قراره في االعتراض خالل ثالثة أيام عمل  

 من تاريخ تقديمه. 

 )633 (املادة

املعين  يجوز   -1 وللمراقب  للمفلس 

الدائنين   بين  لدى  من  االعتراض 

أعمال    التفليسة قاض ي   على 

ويترتب  مديرها اتمامها،  على  قبل 

 االعتراض وقف اجراء العمل. 

أن   -2 التفليسة  قاض ي  على  ويجب 

يفصل في االعتراض خالل خمسة  

 أيام من تاريخ تقديمه. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 210املادة )  

 أو في أي  على  
ً
 شهريا

ً
األمين أن يقدم إلدارة اإلفالس تقريرا

موعد آخر يحدده قاض ي اإلفالس عن حالة إدارة أموال  

وشهر   الهيكلة  إعادة  إجراءات  وسير  وأعماله  املدين 

 اإلفالس.
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 211املادة )  

لألمين أو املدين أو أي دائن أن يطلب من قاض ي اإلفالس 

بخصوص   األمين  سلطات  نطاق  بتحديد  قرار  إصدار 

مسألة أو مسائل معينة، على أال يؤدي ذلك إلى وقف أو  

قاض ي   يختص  األحوال  جميع  وفي  اإلجراءات،  تعطيل 

 سلطات األمين.اإلفالس بإصدار ما يرى من قرارات بشأن  
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 الفصل الثاني   

 آثار صدور قرار بافتتاح اإلجراءات

 الفرع األول 

 الدائنون املرتهنون والدائنون أصحاب الحقوق املمتازة 

 ( 212املادة )

ملالك األصول التي في حيازة املدين بعد الحصول على إذن من قاض ي اإلفالس استرداد تلك األصول إذا اثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم يجوز        

 جراء عدم استردادها ال يتناسب مع اإلضرار التي تلحق باملدين والدائنين اآلخرين نتيجة فقدانها.

بعد        املضمونة  الديون  أصحاب  للدائنين  أو  ويجوز  لديونهم  الضامنة  األموال  على  التنفيذ  إجراءات  اتخاذ  اإلفالس،  قاض ي  إذن  على  الحصول 

رر  ممارسة حقوقهم املنصوص عليها بالعقد إذا أثبتوا أنه سيلحق بهم ضرر جسيم جراء عدم ممارسة حقوقهم الناشئة عن العقد ال يتناسب مع الض

يتم البيع في هذه الحالة من خالل األمين ودون حاجة التباع إجراءات التنفيذ، وفي هذه الحالة    الذي سيلحق باملدين والدائنين اآلخرين، ويجوز أن

 ملا يصدر به قرار عن الوزير، وتحصل 
ً
 لألمين وفقا

ً
رسوم البيع    يؤدي الدائن رسوم بيع إلدارة اإلفالس تحددها الالئحة التنفيذية، كما يؤدي أتعابا

 تحصيل الثمن.وأتعاب األمين بعد تمام البيع و 

 ويتحقق الضرر الجسيم املشار إليه في الفقرتين السابقين في أي من الحالتين اآلتيتين:     

 إذا كان من املتوقع انخفاض قيمة األصل انخفاضا جوهريا. 

 نشاط قائم ويزاول.إذا كان األصل غير ضروري لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، أو بيع أموال املدين املفلس ك 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 213املادة )  

 للمادة السابقة خالل ثالثة أيام عمل من  
ً
تاريخ  يجب إخطار األمين واملدين بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون املضمونة وفقا

تقديمه، ويجوز لألمين أو املدين أن يعترضا على الطلب لدى قاض ي اإلفالس، خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطارهما، وذلك في األحوال  

 التالية:

 إذا كان من شأن قبول الطلب اعاقة املدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدي. -1

تقديم   -2 الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو  إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون  بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة  مقترح 

 يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة غير مجدية. 

 يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه.  -3
ً
 إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق باملدين والدائنين ضررا

 اإلفالس قراره في االعتراض خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.ويصدر قاض ي 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 214املادة )  
 

خالل   قراره  اإلفالس  قاض ي  يصدر  السابقة،  حكم  مراعاة  مع 

تاريخ تقديم طلب اإلذن، فإذا أصدر اإلذن،  عشرة أيام عمل من  

الضامنة   األموال  بيع  عدم  مراعاة  األمين  أو  الدائن  على  يجب 

خالل   السوقية  قيمتها  من  بأقل  ملكيتها  نقل  أو  املدين  لديون 

% أو أكثر،  10الشهرين السابقين على البيع أو نقل امللكية بواقع  

ع أو التملك  وإال حصل على إذن جديد من قاض ي اإلفالس بالبي 

 بهذه القيمة.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 215املادة )  
 

خاضعة  املديونية  كانت  سواء  بالبيع،  اإلذن  رفض  اإلفالس  لقاض ي  يجوز 

شهر   أو  الهيكلة  إعادة  أو  الوقائية  التسوية  على  إلجراءات  بناء  اإلفالس، 

( 213اعتراض يقدم إليه من املدين أو األمين خالل املواعيد املبينة باملادة ) 

تباع كل   إذا أثبت مقدم االعتراض أن مصلحة جماعة الدائنين تقتض ي أن 

التي يدخل ضمنها األموال الضامنة للدائنين املشار   -أموال املدين أو بعضها  

 يزاول".على أساس "نشاط قائم و  -إليهم 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 216املادة )  

 
ً
 بديال

ً
لألمين أو املدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون املضمونة ضمانا

 للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا  
ً
العرض فلدائرة  على أن يكون معادال

اإلفالس أن تحكم باستبدال الضمان إذا تبين لها أن الضمان البديل ال يقل في  

الضمان   عليه  املعروض  الدائن  بمصلحة  يضر  وال  القائم  الضمان  عن  قيمته 

للبيع   القابلية  مستوى  القائم  الضمان  مقارنة  لدى  االعتبار  في  ويؤخذ  البديل، 

 ومستوى التقلب في األسعار. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 217املادة )  

املدين في   املتعاقد مع  الفرع على  تسري حكم مواد هذا 

اتفاقيات إعادة الشراء، إذا كان املتعاقد قد تملك ش يء  

من   مبلغ  املدين  منح  مقابل  املدين  أموال  املال  من 

هو دفع  إن  الش يء  استرداد ذلك  بحق  املدين  واحتفظ 

 مبلغ من املال للمتعاقد خالل فترة معينة.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 مشروع القانون 

النــص  

 الحالــــي 

 ( 218املادة )  

ويقوم األمين بأداء ما يستحق للدائن املضمون دينه من ناتج البيع، وإذا كان ناتج البيع    ، املضمونة لألمين يؤدى ناتج بيع األموال الضامنة للديون  

ون،  يزيد عن الدين املضمون قام األمين باالحتفاظ بالفائض لحساب سداد باقي ديون املدين، فإذا لم يكف ناتج البيع لسداد كامل الدين املضم 

. اشترك الدائن بمبلغ الفارق في اإلجراءات بوصف
ً
 عاديا

ً
 ه دائنا

 

ناتج البيع ودو  تاريخ تحصيل األمين  ن انتظار  وتؤدى املبالغ املبينة بالفقرة السابقة للدائن املضمون دينه خالل موعد أقصاه ثالثة أيام عمل من 

 لهذا القانون. 
ً
 إلجراءات توزيع الديون على الدائنين وفقا

 

إجراءات التسوية الوقائية فيؤدي ناتج بيعها للدائن مباشرة بما ال يجاوز مقدار الدين املضمون، فإن كان  وإذا بيعت األموال الضامنة للدين أثناء  

إلجراءات ناتج البيع يجاوز الدين املضمون فيؤدى الفائض للمدين، فإن لم يكف ناتج البيع لسداد الدين املضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في ا 

 .
ً
 عاديا

ً
 بوصفه دائنا
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 219املادة )  

قاض ي   من  إذن  على  الحصول  بعد  لألمين،  يجوز 

املال   الدين املضمون برهن الستخدام  اإلفالس، سداد 

 املرهون ملصلحة باقي الدائنين. 
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شركات  مالحظات اتحاد  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الثاني   

 دعاوى الحل والتصفية وفرض الحراسة 

 ( 220املادة )
 

يكون   طلب  كل  في  الفصل  يوقف  لديونها،  بالنسبة  اإلجراءات  افتتاح  وتقرر  شركة  املدين  كان  إذا 

وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون  موضوعه تصفية الشركة، أو  

 تحت التصفية حتى االنتهاء من اإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الرابع  

 التصرفات نفاذ 

 ( 221املادة )

دفع   وقبل    املدين إذا  الدفع  عن  التوقف  تاريخ  بعد  تجارية  ورقة  بافتتاح  قيمة  القرار  صدور 

استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم  فال يجوز  شهر اإلفالس،    حكمأو    اإلجراءات بإعادة الهيكلة

الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة املدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء  

 بتوقف املدين أو املفلس عن الدفع. الورقة التجارية 

بالرد في حالة السند ألمر على املظهر األول إذا كان يعلم وقت حصوله على السن  د  ويقع االلتزام 

 عن الدفع.  بتوقف املدين أو املفلس

 ( 585املادة )

قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ  املفلسإذا دفع  -1

بشهر   الحكم  وقبل  الدفع  عن  الوقوف 

يجز  االفالس،   من  لم  دفع  ما  استرداد 

الحامل. وانما يلزم الساحب او من سحبت  

القيمة   برد  لحسابه  التجارية  الورقة 

وقت  يعلم  كان  إذا  التفليسة  الى  املدفوعة 

التجارية   الورقة  عن  انشاء  املفلس  بوقوف 

 الدفع.

ويقع االلتزام بالرد في حالة السند ألمر على   -2

املظهر االول إذا كان يعلم وقت حصوله على  

 عن الدفع.بوقوف املفلس السند 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 222املادة )  

ا أو    ملدينإذا كان  الحياة   بدفع مرتب دوري مدى 
ً
ملتزما

بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز  

يأمر،    اإلفالسلقاض ي   أن  الدائن  طلب  على  بعد  بناء 

تاريخ   من  عمل  أيام  خمسة  وخالل  األمين،  رأى  سماع 

الطلب باملرتبات تقديم  للوفاء  كاف  مبلغ  بتجنيب   ،

 أدائها. واألقساط املذكورة مع بيان كيفية 

 ( 594املادة )

كان   مرتب    املفلسإذا  بدفع  ملتزما 

بالوفاء  او  الحياة  مدى  دوري 

بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل  

لقاض ي   جاز  بناء التفليسة  عوض، 

بتجنيب   يأمر  أن  الدائن  طلب  على 

أو   باملرتبات  للوفاء  كاف  مبلغ 

كيفية   بيان  مع  املذكورة  االقساط 

 ادائها.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 223املادة )  

  اإلجراءات الدائن املعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في  

مع تقديم كفيل، أما الدائن املعلق دينه على شرط واقف  

 فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين. 

 ( 595املادة )

فاسخ   شرط  على  دينه  املعلق  الدائن 

مع تقديم كفيل، أما    التفليسة يشترك في  

واقف   شرط  على  دينه  املعلق  الدائن 

فيجنب نصيبه في التوزيعات الى ان يتبين  

 ير الدين. مص 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 224املادة )  

وصدر قرار بافتتاح اإلجراءات بإعادة الهيكلة أو  إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، 

على هذا القرار أثر بالنسبة  شهر اإلفالس بشأن أحدهم في هذا الدين، لم يترتب  حكم  

 إلى امللتزمين اآلخرين ما لم ينص على غير ذلك.

أو  صدر بشأنه قرار افتتاح اإلجراءات بإعادة الهيكلة وإذا تم الصلح مع امللتزم الذي 

 ، فال تسري شروطه على امللتزمين اآلخرين. حكم شهر اإلفالس

 ( 598املادة )

بدين واحد،   -1 ملتزمين  وشهر  إذا وجد جملة 

افالس أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على  

امللتزمين   الى  بالنسبة  إثر  اإلفالس  هذا 

 االخرين ما لم ينص على غير ذلك.

لم   -2 أفلس،  الذي  امللتزم  مع  الصلح  تم  وإذا 

 تسر شروطه على امللتزمين االخرين.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 225املادة )  

ثم صدر قرار افتتاح اإلجراءات  بإعادة  إذا استوفي الدائن من أحد امللتزمين بدين واحد جزًء من الدين،  

اإلجراءات  للدائن أن يشترك في  فال يجوز ،  الهيكلة أو حكم شهر اإلفالس  بالنسبة لباقي امللتزمين أو أحدهم

 بحقه في مطالبة امللتزم  أو  
ً
الذي لم يصدر بشأن التزامه   -التفليسات إال بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا

في  بهذا الباقي، ويجوز لهذا امللتزم أن يشترك    -  قرار افتتاح إجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر اإلفالس

وفاه  اإلجراءات   بما  القانون  لهذا  وفقا  التفليسة  اأو  املدين  أو عن  اإلجراءات  افتتاح  قرار  بشأنه  لصادر 

 املفلس الصادر بشأنه حكم شهر اإلفالس.

 ( 599املادة )

واحد   بدين  امللتزمين  أحد  من  الدائن  استوفي  إذا 

الدين،   من  او  جزءا  امللتزمين  باقي  أفلس  ثم 

للدائن أن يشترك في التفليسات  لم يجز    أحدهم،

ف بحقه  محتفظا  ويبقى  دينه.  من  بالباقي  ي  اال 

بهذا الباقي، ويجوز لهذا   غير املفلسمطالبة امللتزم  

 بما وفاه عنها. كل تفليسه امللتزم أن يشترك في 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 226املادة )  

اإلفالس   شهر  حكم  أو  الهيكلة  بإعادة  إجراءات  افتتاح  قرار  صدر  إذا 

بالنسبة لجميع امللتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك  

ملتزم   بكل  خاصة  تفليسة  أو  إجراءات  كل  يستوفيه  في  أن  إلى  دينه  بكل 

 بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.

يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة  وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن  

تفليسةإلى   أو  املدين  ترتيب    أموال  اآلخرين بحسب  من   
ً
مكفوال يكون  من 

إلى   الزيادة  عادت  الترتيب  هذا  يوجد  لم  فإذا  الدين،  في  أموال  التزاماتهم 

 التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.   املدينين أو التفليسات

 ( 600املادة )

إذا أفلس جميع امللتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن   -1

بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من  أن يشترك في كل تفليسة  

 أصل وفوائد ومصروفات.

 وال يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها. -2

وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه   -3

من يكون مكفوال من االخرين بحسب    تفليسةدة الي  عادت الزيا

الترتيب عادت   الدين، فاذا لم يوجد هذا  في  التزاماتهم  ترتيب 

 التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.  التفليساتالزيادة الى 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 الحالــــيالنــص   مشروع القانون 

 (227املادة )   

عنها لألمين أو    احيجب عليه اإلفص أو املفلس تركة،    املدينإذا آلت إلى  

وال يكون لدائنيه حق على أموالها إال بعد أن  الدائنين بحسب األحوال  

يستوفي دائنو املورث حقوقهم من هذه األموال وال يكون لدائني املورث  

 املدين أو املفلس.أي حق على أموال  

وإذا كانت أموال املدين أو املفلس تخضع إلدارة األمين أو كان قد اتخذ  

اءات الالزمة لحماية  بشأنها تدابير تحفظية، فعلى األمين أن يتخذ اإلجر 

 مصالح الدائنين بشأن حقوق املدين أو املفلس في تلك التركة. 

 ( 579املادة )

إذا آلت الى املفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على أموالها اال   -1

وال   األموال  هذه  من  حقوقهم  املورث  دائنو  يستوفى  ان  بعد 

 التفليسة. يكون لدائني املورث أي حق على أموال 

التركة   -2 اموال  تصفية  بإشراف قاضيها  التفليسة  مدير  ويتولى 

و  ديون.  من  عليها  ما  ووفاء  املفلس  الى  آلت  جميع  التي  توقف 

الدعاوى املتعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد  

 صدور حكم شهر اإلفالس الى ان تتم تصفية التركة. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 228املادة )  

وبعد سماع  بناء على طلب املدين أو من يعولهم، ، اإلفالسيجوز لقاض ي 

الذي صدر حكم شهر إفالس بشأن   للمدين، أن يقرر نفقة األمينأقوال 

وله أن يزيد مقدار  مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله ألمين،  

 ملقتض ى الحال. 
ً
 النفقة أو ينقصها أو أن يأمر بإلغائها وفقا

 ( 590املادة )

لقاض ي   -1 اقوال  التفليسةيجوز  سماع  بعد  أن  مديرها،   ،

وملن يعولهم من أموال التفليسة، بناء    للمفلسيقرر نفقة  

 على طلبه أو طلب من يعولهم. 

طلب   -2 على  بناء  التفليسة،  لقاض ي  وقت  كل  في  ويجوز 

 أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها. مديرها،  

الصلح  ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على   -3

 قوة األمر املقض ي. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الخامس  

 املقاصة

 ( 229املادة )

 الوفاء بما عليه من ديون. صدور قرار افتتاح اإلجراءات بعد  للمدينال يجوز 

الفقرة السابقة على الديون الناشئة عن حقوق العمال واملوردين لآلالت  وال يسرى حكم  

واملعدات واألدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم الستمرار أعمال املدين أو  

املفلس واملحافظة على أمواله وتنميتها، كما ال يسرى حكم الفقرة السابقة على ما يلزم  

 للمدين وأسرته من نفقة. 

 ( 580ة )املاد

 

يجوز   -1 شهر  بعد    للمفلسال  حكم  صدور 

استيفاء  الوفاء بما عليه من ديون أو  االفالس  

 . ما له من حقوق 

ومع ذلك إذا كان املفلس حامال لورقة تجارية،   -2

ميعاد   حلول  عند  بقيمتها  له  الوفاء  جاز 

استحقاقها اال إذا عارض مدير التفليسة وفقا  

 . 464للمادة 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  اتحاد شركات االستثمارمالحظات 

 ( 230املادة )  

ال يجوز إجراء املقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح  

اإلجراءات ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ خطة التسوية  

قاض ي  الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار  

 اإلفالس.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 231املادة )  

إجراء   بعد  للدائن  املستحق  الدين  من  الباقي  يدخل 

كان   التي  املرتبة  ويحتل  املدين  ديون  ضمن  املقاصة 

الباقي املستحق للمدين  يحتلها الدين األصلي، كما يدخل  

أموال   بإدارة  القائم  إلى  ويسدد  املدين،  أموال  ضمن 

 املدين وأعماله. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع السادس  

 توزيع األرباح، وتصرف املدراء في أسهمهم

 ( 232املادة )
 

 ال يجوز بعد صدور قرار افتتاح اإلجراءات قيام املدين بأي من التصرفات التالية إال بإذن من قاض ي اإلفالس:

 توزيع أرباح على املساهمين.  -1

 تصرف أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء في أسهمهم في الشركة املدينة. -2

بحسب   األمين  أو  اإلفالس  إدارة  موافقة  على  الحصول  بعد  إال  الشركة  عقد  على  تعديل  أي  إجراء  يجوز  ال  كما 

األحوال، ولإلدارة  أو األمين رفض التعديل خالل ثالثة أيام عمل من إخطارهما إذا كان من شأنه أن يؤثر على حقوق  

رار الرفض خالل ثالثة أيام عمل من إخطاره، ويصدر  الدائنين، ويحق للمدين االعتراض لدى قاض ي اإلفالس على ق

 قاض ي اإلفالس قراره خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم االعتراض.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع السابع  

 لألوراق املالية  التسوية والتقاص

 ( 233املادة )

ال يؤثر صدور قرار بافتتاح اإلجراءات أو صدور قرار بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو على خطة إعادة الهيكلة  

أو صدور حكم شهر اإلفالس على إجراءات التسوية والتقاص لألوراق املالية املدرجة أو التي يتم تداولها بالبورصة، وتظل  

املشار إليه، والقواعد املعمول بها لدى البورصة واملعتمدة من    2010( لسنة  7إلجراءات خاضعة ألحكام القانون رقم )تلك ا

 الهيئة. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفرع الثامن  

 االسترداد

 ( 234املادة )

أو املفلس على سبيل الوديعة   املدينيجوز استرداد البضائع املوجودة في حيازة  

بعينها في  أو ألجل بيعها لحساب مالكها أو ألجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد  

 أموال املدين أو التفليسة. 

أو املفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا  املدين  وإذا كان  

 الغير. 

 لهذا القرض، وكان    املدين اقترض    وإذا 
ً
الدائن  أو املفلس برهن البضائع تأمينا

استردادها  فال يجوز  أو املفلس لها،    املدينال يعلم عند الرهن بعدم ملكية  املرتهن  

 إال بعد وفاء الدين املضمون بالرهن. 

 

 ( 615املادة )

يجوز استرداد البضائع املوجودة في حيازة املفلس على   -1

سبيل الوديعة او ألجل بيعها لحساب مالكها او ألجل  

 في التفليسة عينا. تسليمها اليه، بشرط أن توجد 

جاز   -2 الغير،  لدى  البضائع  أودع  قد  املفلس  كان  وإذا 

 استردادها من هذا الغير. 

لهذا  -3 تأمينا  البضائع  ورهن  املفلس  اقترض    وإذا 

ال يعلم عند الرهن بعدم ملكية    املقرض القرض، وكان  

لها،   يجز  املفلس  الدين  لم  وفاء  بعد  اال  استردادها 

 املضمون بالرهن. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 235املادة )  

أو املفلس    املدينيجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها  

 أو بورقة  
ً
لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا

تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين املدين أو املفلس  

 واملشتري. 

 ( 616ملادة )ا

 املفلسيجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها  

ال تم  يكن قد  لم  إذا  مالكها  به  لحساب  وفاء 

في حساب   او بمقاصة  أو بورقة تجارية  نقدا 

 جار بين املفلس واملشتري. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 236املادة )  

املادتين   في  عليها  املنصوص  األحوال  في  املسترد،  على 

  للمدين الحقوق املستحقة    لألمينالسابقتين أن يدفع  

 أو املفلس. 

 ( 617)املادة 

في  عليها  املنصوص  األحوال  في  املسترد،  على 

يدفع   أن  السابقتين  التفليسة  املادتين  ملدير 

 الحقوق املستحقة للمفلس. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 237املادة )  

العقد قبل صدور   أو بموجب شرط في  قرار  إذا تم فسخ عقد البيع بحكم 

الهيكلة   بإعادة  بالنسبة ملديونية  بافتتاح اإلجراءات  أو حكم شهر اإلفالس 

إذا وجدت    أموال املدين أو املفلساملشتري جاز للبائع استرداد البضائع من  

 .
ً
 عينا

تاح اإلجراءات  بإعادة  قرار بافتويجوز االسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور 

أو حكم شهر اإلفالس، بشرط أن تكون دعوى االسترداد أو الفسخ  الهيكلة  

 قد رفعت قبل صدور القرار أو الحكم. 

 ( 618)املادة 

إذا فسخ عقد البيع بحكم او بموجب شرط في العقد قبل   -1

استرداد   للبائع  املشترى جاز  صدور الحكم بشهر افالس 

 وجدت عينا. إذا  التفليسة البضائع من  

ويجوز االسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر   -2

االفالس، بشرط أن تكون دعوى االسترداد او الفسخ قد  

 .املذكور رفعت قبل صدور الحكم 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 238)دة اامل  

اإلفالس  شهر  حكم  أو  الهيكلة  بإعادة  اإلجراءات  بافتتاح  القرار  صدر  إذا 

بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع ال تزال عند البائع، أو كانت 

للبائع  ببيعها، جاز  املأمور  أو مخازن وكيله  املشتري  في مخازن  بعد  تدخل  لم 

 حبس البضائع أو استرداد حيازتها. 

ال يجوز االسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها املدين أو  ومع ذلك  

 املفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة امللكية أو وثيقة النقل.

أن   اإلفالس  قاض ي  استئذان  بعد  املدين،  أو  لألمين  يجوز  األحوال  وفي جميع 

فإذا لم يطلب   يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن املتفق عليه،

األمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض واالشتراك  

 به في إجراءات إعادة الهيكلة أو اإلفالس.

 ( 619)املادة 

إذا أفلس املشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع ال تزال   -1

او   املشتري  في مخازن  بعد  تدخل  لم  كانت  أو  البائع،  عند 

وكيله املأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو  مخازن  

 استرداد حيازتها. 

ومع ذلك ال يجوز االسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها او   -2

بموجب   تدليس  بغير  وصولها  قبل  املفلس  فيها  تصرف 

 قائمة امللكية أو وثيقة النقل. 

استئذان   -3 بعد  التفليسة،  ملدير  يجوز  األحوال  جميع  وفي 

يط أن  للبائع  قاضيها  يدفع  أن  بشرط  البضائع  تسليم  لب 

ذلك،   التفليسة  مدير  يطلب  لم  فاذا  عليه.  املتفق  الثمن 

التعويض   وطلب  الفسخ  في  بحقه  يتمسك  أن  للبائع  جاز 

 واالشتراك به في التفليسة. 
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 239املادة )  

إذا صدر قرار بافتتاح اإلجراءات للتسوية الوقائية أو بإعادة  

قبل  املشتري  الهيكلة أو حكم شهر اإلفالس بشأن مديونية  

الثمن   وكيله  دفع  مخازن  أو  مخازنه  البضائع  دخول  وبعد 

أو   البيع  فسخ  يطلب  أن  للبائع  يجوز  فال  ببيعها،  املأمور 

 البضائع، كما يسقط حقه في االمتياز. استرداد 

وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع  

 الدائنين. تجاه  أو االحتفاظ بامتيازه عليها ال يحتج به 

 )620)املادة 

وبعد   إذا أفلس املشترى قبل دفع الثمن -1

دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله  

ن يطلب املأمور ببيعها، لم يجز للبائع أ

كما   البضائع،  استرداد  أو  البيع  فسخ 

 يسقط حقه في االمتياز.

وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع   -2

االحتفاظ   او  البضائع  استرداد  من 

به   يحتج  ال  عليها  على جماعة  بامتيازه 

 الدائنين. 
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 النــص الحالــــي القانون مشروع  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 240املادة )  

يجوز استرداد األوراق التجارية وغيرها من األوراق ذات القيمة  

إلى   أو لتخصيصها    املدين املسلمة  املفلس لتحصيل قيمتها  أو 

 في  
ً
ولم تكن  أموال املدين أو املفلس  لوفاء معين، إذا وجدت عينا

افتتاح اإلجراءات  قيمتها قد دفعت عند   أو حكم  صدور قرار 

 شهر اإلفالس.

إذا   االسترداد  يجوز  ال  ذلك  في    وجدت ومع  املذكورة  األوراق 

 أو املفلس.  املدينحساب جار بين طالب االسترداد و 

 ( 621)املادة 

وغيرها   -1 التجارية  األوراق  استرداد  يجوز 

الى   املسلمة  القيمة  ذات  األوراق  من 

او لتخصيصها   املفلس لتحصيل قيمتها 

في   عينا  وجدت  إذا  معين،  لوفاء 

ولم تكن قيمتها قد دفعت عند    التفليسة

 شهر اإلفالس.

إذا   -2   ادرجتومع ذلك ال يجوز االسترداد 

بين   جار  حساب  في  املذكورة  األوراق 

 طالب االسترداد واملفلس.
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 241املادة )  

أو  املدين ال يجوز استرداد أوراق النقد املودعة عند 

ذاتيتها،   املسترد  أثبت  إذا  إال  ذاتية  املفلس،  وتثبت 

النقود إذا كانت مودعة لدى بنك أو أمين حفظ في 

حساب مخصص لعمالء املدين، ويجوز إثبات ذاتية  

 النقود وفقا لهذه املادة بكافة طرق اإلثبات. 

 ( 622املادة )

النقد   اوراق  استرداد  يجوز  ال 

ت  املودعة عند املفلس، اال إذا اثب 

 املسترد ذاتيتها. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 242املادة )  

  أموال املدين أو املفلس لكل شخص أن يسترد من  

املدين أو  ما تثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض  

، دائرة اإلفالسالرد وجب عرض النزاع على  األمين  

أن يسلم املسترد ما يطالب به إال    لألمين وال يجوز  

 .اإلفالسبعد الحصول على إذن من قاض ي 

 ( 623املادة )

أن يسترد من   تثبت    التفليسةلكل شخص  ما 

رفض   فاذا  اشياء،  من  له  مدير  ملكيته 

.  املحكمةالرد وجب عرض النزاع على  التفليسة  

يجو  التفليسة  ز  وال  ما  ملدير  املسترد  يسلم  أن 

يطالب به اال بعد الحصول على اذن من قاض ي  

 . التفليسة

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org           www.unioninvest.org  

 

258 
 

 

 

 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 243املادة )  

( املادة  بحكم  اإلخالل  ال  146دون  القانون،  هذا  من   )

الزوج اآلخر    أموال يجوز ألي من الزوجين أن يسترد من  

أثناء   زوجه  له  قررها  التي  التبرعات  املفلس  أو  املدين 

الزواج بتصرف بين األحياء أو مضاف إلى ما بعد املوت،  

 .بذلككما ال يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب 

 ( 624املادة )

  تفليسة ال يجوز ألي من الزوجين أن يطالب   -1

التي يقررها له زوجه   بالتبرعات  الزوج األخر 

ء الزواج بتصرف بين األحياء او مضاف  اثنا

 الى ما بعد املوت.

أيا  كما ال يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب   -2

لزوجه   يقررها  التي  بالتبرعات  الزوجين  من 

 اثناء الزواج. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 244املادة )  

الزوجين   من  لكل  في   -يجوز  املتبع  املالي  النظام  كان  أيا 

من    -الزواج   يسترد  املفلس أن  أو  املدين  اآلخر    أموال 

أمواله املنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه  

بوجه   عليها  الغير  كسبها  التي  بالحقوق  محملة  األموال 

 . قانوني

 ( 625املادة )

أيا كان النظام املالي    -وز لكل من الزوجين  يجـ

تفليسة االخر  ان يسترد من    - املتبع في الزواج  

ملك اثبت  اذا  والعقارية  املنقولة  يته  أمواله 

لها. وتبقى هذه األموال محملة بالحقوق التي  

 .شرعيكسبها عليها الغير بوجه 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الفصل الثالث  

 الشركات

 ( 245املادة )

 

الوقائية   التسوية  إجراءات  على  وشهر  تسري  الهيكلة  وإعادة 

هذا   نصوص  الشركات  مديونيات  بشأن  املقدمة  اإلفالس 

 القانون بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص اآلتية.

 الفرع الثاني 

 افالس الشركات

 ( 670املادة ) 

 

الشركات  افالس  على  تسري 

عام،  بوجه  األقالس  نصوص 

النصوص  خاص  بوجه  وتسري 

 - االتية:  
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اتحاد  مالحظات 

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

بداية   تعديل  نقترح 

ليكون   "ال  النص 

يجوز للمثل القانوني 

أو   للشركة 

وذلك    للمصفي......."

مدير   من   
ً
)بدال

 الشركة( 

 

 ( 246املادة ) 

بطلب بافتتاح اإلجراءات  ال يجوز ملدير الشركة أو للمصفي أن يتقدم   

 ألحكام هذا القانون إال بعد الحصول على موافقة أغلبية الشركاء 
ً
وفقا

في شركة التضامن وأغلبية الشركاء املتضامنين في شركة التوصية، ومن  

غير   العامة  الجمعية  ومن  الواحد  الشخص  شركة  في  املالك  الشريك 

األخرى  الشركات  في  األ ،  العادية  بموافقة  للصلح  ويكتفي  بالنسبة  مين 

 القضائي.

تقديم   وقت  املتضامنين  الشركاء  أسماء  على  الطلب  يشمل  أن  ويجب 

الدفع عن  توقفها  بعد  الشركة  من  خرجوا  والذين  بيان  الطلب  مع   ،

موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في 

 السجل التجاري. 

 ( 674املادة ) 

ان يطلب شهر افالس الشركة ال يجوز ملدير الشركة أو للمصفي   -1

اغلبية من  بذلك  اذن  على  الحصول  بعد  شركات   اال  في  الشركاء 

العامة  الجمعية  ومن  البسيطة،  التوصية  وشركات  التضامن 

 العادية في الشركات األخرى. 

ويجب أن يشمل تقرير شهر االفالس املنصوص عليه في املادة   -2

أسماء الشركاء املتضامنين الحاليين والذين خرجوا  على  560

، مع بيان موطن كل شريك  من الشركة بعد وقوفها عن الدفع

في  الشركة  من  خروجه  شهر  وتاريخ  وجنسيته  متضامن 

 السجل التجاري. 
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 الحالــــيالنــص   مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 247املادة )  
 

إفالسها   أشهر  التي  الشركة  مقام  األمين  أمر  يقوم  كل  في 

 يستلزم فيه القانون أخذ رأي املفلس أو حضوره. 

 ( 676املادة )

يقوم النائب عن الشركة التي شهر افالسها  

في كل امر يستلزم فيه القانون اخذ  مقامها  

 رأي املفلس او حضوره. 
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 اتحاد شركات االستثمارمالحظات 
النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

املادة   نص  من  األولى  الفقرة  تعديل  نقترح 

 لتكون على النحو التالي:

بعض الشركاء  إذا كان    أن يكون   ة"في حال  

بسبب عدم  أو املساهمين مدينين للشركة  

رأس   في  حصصهم  من  الباقي  أو  دفع  املال 

قاض ي اإلفالس أن  ل، فيجوز  ألي سبب آخر

الديون   بمتابعة تحصيل هذه  يعهد لألمين 

لو   حتى  تحصيلها  في  الشركة  تمثيل  وفي 

إعادة   إلجراءات  خاضعة  الشركة  كانت 

 الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها.

 ( 248املادة ) 

ركة بسبب عدم  في حالة أن يكون بعض الشركاء أو املساهمين مدينين للش 

آخر، فيجوز   أو ألي سبب  املال  في رأس  الباقي من حصصهم  قاض ي  لدفع 

اإلفالس أن يعهد لألمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في  

تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة إلجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ  

 بإدارة أموالها وأعمالها. 

الس يجوز لقاض ي اإلفالس أن يصرح لألمين  وفي حالة صدور حكم شهر اإلف

بمطالبة الشركاء أو املساهمين باملبالغ غير املدفوعة من حصصهم في رأس  

أن يأمر  املال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولقاض ي اإلفالس  

 بقصر هذه املطالبة على القدر الالزم لوفاء ديون الشركة. 

 ( 677املادة )

ملدير   استئذان  يجوز  بعد  التفليسة، 

الباقي  بدفع  الشركاء  يطالب  أن  قاضيها، 

ميعاد يحل  لم  ولو  حصصهم   من 

التفليسة   ولقاض ي  يأمر  االستحقاق.  أن 

الالزم   القدر  على  املطالبة  هذه  بقصر 

 لوفاء ديون الشركة. 
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 النــص الحالــــي القانون مشروع  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 249املادة )  
 

تخضع        املالية  ال  أصدرتها  األوراق  التي 

الشركة إلجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه  

املالية   بقيمتها بعد استنزال ما دفعته  األوراق 

 الشركة من هذه القيمة. 

 ( 678املادة )

تخضع        القرض  ال  أصدرتها  سندات  التي 

الشركة إلجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه  

التفليس في  بقيمتها  السندات  بعد  االسمية  ة 

 استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 250املادة )  

يعتبر طلب افتتاح اإلجراءات املقدم بشأن مديونية الشركة مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من       

الشركاء املتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب أو صدور الحكم باإلضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا  

 ملتزمين بديونها. 

واجتماعات        األمناء  وتعيين  الديون  تحقيق  مثل  اإلجراءات  وتكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث 

اقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام،   الدائنين والخطط املقدمة واألمناء واملر

خصومها إال حقوق دائنيها، أما الشريك  وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء وال تشمل  

 املتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة. 

وإذا صدر حكم شهر إفالس الشركة فإن ذلك ال يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو         

ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره  إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس،  

 من الشركاء. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 251املادة )  

افتتاح       طلب  يعتبر  أن  اإلفالس  لقاض ي  يجوز 

مقدم   الشركة  مديونية  بشأن  املقدم  اإلجراءات 

أي   مديونية  هذه  بشأن  ستار  تحت  قام  شخص 

الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف  

الخاصة،  أمواله  كانت  لو  كما  الشركة  أموال  في 

وتسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من املادة  

 السابقة على الحالة املبينة بهذه املادة. 

 )683(املادة 

كل   -1 افالس  بشهر  تقض ى  أن  للمحكمة  جاز  الشركة،  افالس  إذا طلب شهر 

الشركة هذه  ستار  تحت  قام  الخاص   شخص  لحسابه  تجارية  بأعمال 

 وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة.

بناء ع -2 أو  ذاتها  تلقاء  للمحكمة، من  أو مدير  ويجوز  العامة  النيابة  لى طلب 

عن   السياسية  الحقوق  بسقوط  تقض ي  ان  الدائنين،  أحد  او  التفليسة 

أعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت  

 . الى اضطراب اعمال الشركة ووقوفها عن الدفع 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 فريق العمل إليه 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 252املادة )  

إذا حكم بشهر إفالس الشركة فلدائرة اإلفالس بناء على طلب قاض ي اإلفالس أو األمين أو أحد الدائنين أن تلزم أعضاء مجلس اإلدارة أو       

املديرين أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص  

ني من خطأ، ويستخدم املبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من األفعال التالية خالل السنتين السابقتين  املع

  على توقف الشركة عن الدفع: 

موال بقصد  استعمال أساليب تجارية غير مدروسة املخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على األ  -1

 تجنب إجراءات اإلفالس أو تأخير بدئها.

أو متناسبة مع أموال  -2 أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة  الدخول في معامالت مع طرف ثالث للتصرف باألموال بدون مقابل 

  الشركة.

 الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين. -3

متى ثبت أن أعضاء مجلس اإلدارة، أو املديرين، أو % على األقل من ديونها،  20إذا تبين بعد إفالس الشركة أن موجوداتها ال تكفي لوفاء   -4

القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور  

 .وضعها املالي

وال تصدر الدائرة حكمها املنصوص عليه في هذه املادة إذا أثبت الشخص املنسوب إليه األفعال املبينة بهذه املادة أنه قد اتخذ كافة       

  اإلجراءات االحتياطية التي يمكن للشخص املعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر املحتملة على أموال الشركة ودائنيها.

 ى املبينة بهذه املادة خالل سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر إفالس الشركة وإال سقط الحق في إقامتها.ويجب إقامة الدعو      

 ويعفي من املسؤولية عن األفعال املنصوص عليها في هذه املادة كل شخص أثبت تحفظه كتابيا عليها.     

 ( 684املادة )

 

افالس        بعد  تبين  إذا 

ال   موجوداتها  أن  الشركة 

لوفاء  تكف على    %۲۰ي 

جاز   ديونها،  من  األقل 

طلب  للمحكمة،   على  بناء 

التفليسة أن تقض ي   مدير 

اعضاء   جميع  بإلزام 

أو املديرين  مجلس اإلدارة 

او   بالتضامن  بعضهم،  او 

بدون تضامن، بدفع ديون  

الشركة كلها أو بعضها، اال  

في   بذلوا  انهم  اثبتوا  إذا 

الشركة  شؤون  تدبير 

 العناية الواجبة.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الباب السابع   

 التظلمات واالستئناف 

 الفصل األول 

 التظلمات 

 ( 253املادة )

 األفعال اآلتية:لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاض ي اإلفالس عند قيام املدين أو األمين بأي من       

1-   
ً
إذا لم يقم بإخطاره بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم باإلعالن عن ذلك االجتماع وفقا

 ألحكام هذا القانون. 

 إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة لإلضرار بمصالحه.  -2

 ول املرعية. إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقا لألص -3

ذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب  -4

 عليه لصالح املدين. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 254املادة )  

 

لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاض ي اإلفالس عند عدم       

 قيام إدارة اإلفالس بأي من التزاماتها املبينة بهذا القانون. 
 

علم       تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  التظلم  ويقدم 

يخضع   األمر  هذا  كان  فإذا  منه،  املتظلم  منه  باألمر  املتظلم 

 لهذا القانون، فيبدأ ميعاد  
ً
لإلخطار أو اإلعالن أو النشر وفقا

أيهم   النشر  أو  اإلعالن  أو  املتظلم  إخطار  تاريخ  من  التظلم 

 أسبق. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 تثمار االس

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 255املادة )  

 

اقب به،         يقدم التظلم إلدارة اإلفالس التي تقوم بإخطار األمين واملر

 من غيره خالل خمسة أيام عمل من  
ً
واخطار املدين به إذا كان مقدما

تاريخ تقديمه كما تخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار  

 الصادر فيه، وذلك وفقا ملا يحدده قاض ي اإلفالس. 

أن  ولكل ذي شأن   بالتظلم  إخطاره  تاريخ  أيام عمل من  خالل خمسة 

 يتقدم بمذكرة إلدارة اإلفالس بالرد عليه. 

ويصدر قاض ي اإلفالس قراره في التظلم خالل خمسة أيام عمل من       

 تاريخ انتهاء املدة املبينة بالفقرة السابقة. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  فريق العمل النص الذي انتهى إليه  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 256املادة )  

 

ال يترتب على التظلم وقف اإلجراءات ما لم يقرر قاض ي اإلفالس      

تقديم  املتظلم  من  يطلب  أن  اإلفالس  لقاض ي  ويجوز  ذلك،  غير 

دولة   في  العاملة  البنوك  أحد  عن  بنكية صادرة  أو  عينية  كفالة 

كفالة   أي  أو  ضرر الكويت  أي  لضمان  القاض ي  يقررها  أخرى 

 يحتمل وقوعه نتيجة وقف اإلجراءات. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفصل الثاني   

 االستئناف

 ( 257املادة )
 

لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار قاض ي       

اإلفالس أمام محكمة االستئناف خالل عشرة  

أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره أو  

 إعالنه. 

والقرارات        األحكام  على  الطعن  يجوز  كما 

محكمة   أمام  اإلفالس  دائرة  من  الصادرة 

تاريخ   من  عمل  أيام  عشرة  خالل  االستئناف 

 صدور الحكم. 

 ( 570املادة )

حكم شهر االفالس بطريق اعتراض الغير خالل عشرة  لكل ذي مصلحة أن يطعن في  -1

 أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية. 

 ( 639املادة )

ال يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاض ي التفليسة اال إذا نص القانون على   -1

 جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاض ي التفليسة.

ة جوازه امام محكمة االستئناف العليا خالل عشرة أيام من  ويكون الطعن في حال -2

 تاريخ تبليغ القرار. 

ويجوز للمحكمة املرفوع اليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه مؤقتا   -3

 حتى يفصل في الطعن.  
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 258املادة )  

بمحكمة         قيده  تتولى  التي  اإلفالس  إدارة  إلى  الطعن  يقدم 

االستئناف، وتحدد املحكمة جلسة لنظره خالل عشرين يوم عمل  

 من تاريخ تقديمه. 

وتقوم إدارة اإلفالس بإخطار الخصوم بالطعن، وكذلك األمين        

اقب إن لم يكونوا   مختصمين، وكل من يرى قاض ي اإلفالس  واملر

إخطاره، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم  

 الطعن. 

اقب أن يقدما إلدارة اإلفالس مذكرة برأيهما في       وعلى األمين واملر

الطعن خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي شأن  

ة املشار إليها بمذكره بدفاعه أو  أن يتقدم إلدارة اإلفالس خالل املهل

 برأيه. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 259املادة )  

 

تحيل إدارة اإلفالس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات     

تاريخ انتهاء  إلى محكمة االستئناف خالل عشرة أيام عمل من  

أن   السابقة، على  املادة  بالفقرة األخيرة من  إليها  املدة املشار 

وقف   الطعن  على  يترتب  وال  فيه،  برأيها  مذكرة  به  ترفق 

اإلجراءات أو وقف الحكم أو القرار املطعون عليه، ما لم تقرر  

 املحكمة غير ذلك. 

 ال يجوز الطعن عليه ب    
ً
أي  ويكون حكم املحكمة في الطعن باتا

 طريق من طرق الطعن. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 الباب الثامن   

 العقوبات ورد االعتبار 

 الفصل األول 

 الجرائم والعقوبات 

 ( 260املادة )

 

الباب        هذا  في  عليها  املنصوص  العقوبات  تخل  بأية  ال 

 عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر. 
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 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل  مالحظات اتحاد شركات االستثمار

 ( 261املادة )  

 

 في حكم هذا الباب، الرئيس التنفيذي لشركة      
ً
يعتبر مديرا

املساهمة ومدراء شركة التضامن والتوصية وذات املسئولية  

 املحدودة وشركة الشخص الواحد. 

 فيما يتعلق      
ً
 عاما

ً
اقب واملحقق موظفا ويعتبر األمين واملر

من   شددت  أو  عقوبة  القوانين  لها  قررت  التي  باألفعال 

 ذا ارتكبت من موظف عام. عقوبتها إ
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 262املادة )  

 

 بالتدليس، ويعاقب     
ً
وبالغرامة التي ال تزيد على  سنوات،    ثالثمدة ال تزيد على    حبسباليعتبر مفلسا

مدين صدر حكم نهائي بشهر إفالسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن الدفع أحد ، كل  مئة ألف دينار

 األفعال اآلتية:

 .اخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو تغيرها بقصد اإلضرار بدائنيه -1

التصرف في أمواله بعد توقفه عن الدفع أو بعد أن أصبح في حالة عجز في املركز املالي، متى كان   -2

 إقصاء هذه األموال عن الدائنين. ذلك بقصد 

 اختالس جزء من ماله أو أخفائه بقصد اإلضرار بدائنيه. -3

اإلقرار بديون غير واجبة عليه أو بذكر قيمة أقل من أمواله الحقيقية وهو يعلم ذلك، سواء وقع   -4

 .اإلقرار كتابة أو شفاهة أو في امليزانية أو باالمتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات

بطريق حصول   -5 صلح  شروط  أو  الهيكلة  إعادة  خطة  أو  وقائية  تسوية  مقترح  على  تصديق  على 

 التدليس.

 الباب الخامس 

 جرائم االفالس والصلح الواقي منه 

 ( 788املادة )

مدة ال تزيد على   بالسجنيعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب     

سنوات، كل تاجر شهر افالسه بحكم نهائي، وثبت أنه   خمس

 وقوفه عن الدفع أحد األعمال األتية:  ارتكب بعد 

 أخفى دفاتره او أتلفها او غيرها.  -1

 اختلس جزءا من ماله او اخفاه.  -2

سواء  -3 ذلك،  يعلم  وهو  عليه  واجبة  غير  بديون  اقر 

او  امليزانية  في  أو  شفاها  او  كتابة  االقرار  وقع 

 باالمتناع عن تقديم أوراق او ايضاحات.

 حصل على الصلح بطريق التدليس. -4
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 263املادة )  

حساباتها      اقبو  ومر ومديروها  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  يعاقب 

بالغرامة التي  سنوات و   ثالثوالقائمون بتصفيتها بالحبس مدة ال تزيد على  

بعد صدور قرار نهائي بافتتاح    -إذا ارتكبوا  ،  ال تزيد على مئة ألف دينار كويتي 

 أحد األفعال اآلتية: -اإلجراءات ضد الشركة 

ركة كلها أو بعضها أو اتالف أو تغييرها بقصد اإلضرار  إخفاء دفاتر الش -1

 بالدائنين.

 اختالس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤه.  -2

اإلقرار بديون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان اإلقرار   -3

شفاهة أو  أو   كتابة  أوراق  تقديم  عن  باالمتناع  أو  امليزانية  في  أو 

 إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.

بطريق  -4 أو صلح خاص  الهيكلة  إعادة  أو  وساطة  اتفاق  على  الحصول 

 التدليس.

أو   -5 املدفوع،  أو  به  املكتتب  املال  رأس  عن  الحقيقة  يخالف  ما  إعالن 

لى أي من أموال الشركة في صورة توزيع أرباح صورية، أو االستيالء ع

بعدم   األموال  تلك  على  االستيالء  وقت  علمهم  ثبت  متى  مكافآت، 

 استحقاقهم لها كلها أو بعضها. 

 ( 789املادة )

مجلس  أعضاء  يعاقب  شركة،  افالس  بشهر  نهائي  حكم  صدور  حالة  في 

سنوات،    خمسادارتها أو مديرها او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة ال تزيد على  

 إذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد األعمال االتية: 

 أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها او غيروها.  -1

 ال الشركة او اخفوه. اختلسوا جزءا من امو  -2

أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع االقرار  -3

 كتابة او شفاها أو في امليزانية او باالمتناع عن تقديم أوراق او إيضاحات.

 حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. -4

، او وزعوا أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس املال املكتتب به او املدفوع -5

في   ارباحا صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر املنصوص عليه 

 القانون او في عقد تأسيس الشركة او في نظامها األساس ي.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 264املادة )  

 

 بالتقصير، ويعاقب بالحبس       
ً
وبالغرامة التي ال تزيد على عشرين  مدة ال تزيد على سنتين  يعتبر مفلسا

 ، وثبت ارتكابه أحد األعمال اآلتية: كل مدين أشهر إفالسه بحكم بات ألف دينار 

إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من بين أسباب  -1

 فه عن الدفع. توق

بالجرد املفروض   -2 القيام  أو عدم  املالي  للوقوف على حقيقة مركزه  تكفي  تجارية  عدم إمساك دفاتر 

 للقانون.
ً
 طبقا

 عقد ملصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته املالية عندما تعهد بها.  -3

أو محكمة  -4 اإلفالس  دائرة  أو  األمين  أو  اإلفالس  قاض ي  منه  يطلبها  التي  البيانات  تقديم  االمتناع عن 

 االستئناف أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 

 لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة املصادق عليها، أو   -5
ً
سداد أي مديونية خالفا

 ملا هو وا
ً
 رد في املقترح أو الخطة. تصرف بأي أموال خالفا

6-   
ً
الوفاء بعد توقفه عن الدفع أو بعد أن أصبح في حالة عجز في املركز املالي دين أحد الدائنين إضرارا

 له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد  
ً
بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة ألحد الدائنين تفضيال

افقة األغلبية املطلوبة على مقتر   ح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو صلح. الحصول على مو

التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ   -7

أو مقترح تسوية وقائية أو خطة   تأخير فسخ صلح  أو  الدفع أو شهر إفالسه  تأخير توقفه عن  بقصد 

 لهذا الغرض إ
ً
 لى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. إعادة هيكلة، أو التجأ تحقيقا

 . انفاق مبالغ جسيمة في مضاربات يترتب عليها اإلضرار بأعماله التجارية -8

 ( 790املادة )

 

ملده ال تجاوز ثالث سنوات كل تاجر يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس       

 انه ارتكب أحد األعمال اآلتية: ۔  ، وثبتشهر افالسه بحكم نهائي

 أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.  -1

 لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه املالي. -2

امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاض ي التفليسة أو مديرها،  -3

 أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 

اقصاء هذه األموال عن  تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد  -4

 الدائنين.

قرر  -5 او  بالباقين  اضرارا  الدائنين  أحد  دين  الدفع  وقوفه عن  بعد  وفي 

 تأمينات او مزايا خاصة الحد 

الدائنين تفصيال له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على  

 الصلح. 

تأخير وقوفه عن  -6 بقصد  العادي  بأقل من سعرها  بضائعه  في  تصرف 

 افالسه أو فسخ الصلح، او الدفع او شهر 

للحصول على   إلى وسائل غير مشروعة  الغرض  لهذا  تحقيقا  التجأ 

 نقود.

أنفق مبالغ جسيمة في أعمال املقامرة او املضاربة في غير ما تستلزمه   -7

 أعماله التجارية.
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 265املادة )  

بالحبس ملدة  ومديروها ومصفوها  بشهر إفالس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها    باتفي حالة صدور حكم        

 ، إذا ارتكبوا أحد األفعال اآلتية:وبالغرامة التي ال تزيد على عشرين ألف دينارال تزيد على سنتين 

ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملدراء خالل الثالث سنوات السابقة على تقرير مكافآت باهظة   -1

 توقف الشركة عن الدفع، وكان ذلك من أسباب التوقف. 

2-   
ً
عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة املالي أو عدم القيام بالجرد املفروض طبقا

 للقانون.

 دون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالة الشركة املالية عندما تعهدوا بها.إذا عقدوا ملصلحة الغير ب  -3

االمتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاض ي اإلفالس أو األمين أو دائرة اإلفالس أو محكمة االستئناف، أو   -4

 تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 

صبحت في حالة عجز في املركز املالي، متى كان ذلك  التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع أو بعد أن أ  -5

 بقصد إقصاء هذه األموال عن الدائنين.

 لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة املصادق عليها، أو تصرفوا   -6
ً
سداد أي مديونية خالفا

 ملا هو وارد في املقترح أو الخطة. 
ً
 بأي أموال خالفا

الدفع أو بعد أن أصبحت في حالة عجز في املركز املالي دين أحد الدائنين إضرارا   الوفاء بعد توقف الشركة عن  -7

بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة ألحد الدائنين تفضيال له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول  

افقة األغلبية املطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط   صلح. على مو

التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ ال   -8

يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفالسها أو تأخير فسخ مقترح  

ا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة  تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح، أو التجأوا تحقيق

 للحصول على نقود. 

 إنفاق مبالغ جسيمة في مضاربات يترتب عليها اإلضرار بأعماله التجارية.  -9

 ( 791املادة )

بشهر افالس شركة، يعاقب اعضاء    نهائيفي حالة صدور حكم  

ال تجاوز  بالحبس ملده    مديرها او القائمون بتصفيتها  مجلس ادارتها او 

 -، إذا ثبت انهم ارتكبوا أحد األعمال االتيةاتثالث سنو 

مركز   -1 حقيقة  على  للوقوف  تكفي  تجارية  دفاتر  يمسكوا  لم 

 الشركة املالي.

امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاض ى التفليسة أو   -2

 مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 

الدفع بقصد أقصاء  تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن   -3

 هذه األموال عن الدائنين.

الدائنين اضرارا   -4 أحد  دين  الدفع  الشركة عن  بعد وقوف  وفوا 

الدائنين   ألحد  خاصة  مزايا  او  تأمينات  قرروا  أو  بالباقين، 

على  الحصول  بقصد  ذلك  كان  ولو  الباقين،  على  له  تفضيال 

 الصلح. 

العادي بقصد تأخير  تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها   -5

أو   الصلح،  او فسخ  افالسها  او شهر  الدفع  الشركة عن  وقوف 

التجأوا تحقيقا لهذه األغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول 

 على نقود. 

ما   -6 غير  في  املضاربة  او  املقامرة  اعمال  في  مبالغ جسيمة  أنفقوا 

 تستلزمه اعمال الشركة.

او عقد   -7 القانون  تخالف  اعمال  في  او  اشتركوا  الشركة  تأسيس 

 نظامها األساس ي، او صادقوا على هذه االعمال.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 
 

 ( 266املادة )

 

 

الدعوى  إ     أقيمت  أو    الجزائيةذا  بالتدليس  باإلفالس 

السابقة،   املواد  ألحكام   
ً
وفقا بذلك  حكم  صدر  أو  بالتقصير 

تظل إجراءات شهر اإلفالس وإعادة الهيكلة والصلح محتفظة  

باستقاللها عن الدعوى الجزائية، دون أن يكون من حق هذه  

 املحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 

 ( 792املادة )

 

إذا اقيمت على املفلس او عضو مجلس ادارة الشركة املفلسة أو       

باإلفالس بالتدليس    لجنائيةالدعوي امديرها او القائم بتصفيتها  

بذلك   حكم  عليه  صدر  أو  بالتقصير  األربع او  املواد  ألحكام  وفقا 

السابقة، بقيت الدعاوى املدنية او التجارية محتفظة باستقاللها 

الجنائية الدعوى  بأعمال ،  عن  املتعلقة  اإلجراءات  تبقى  كما 

املحكمة  على  تحال  أن  دون  القانون  نظمها  كما  التفليسة 

، أو أن يكون من حق هذه املحكمة التصدي لها، ما لم  الجنائية

 ينص القانون على غير ذلك. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 267املادة )  

 

ال  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي       

اختلس ماال للمدين أثناء قيامه أمين كل  تجاوز مائة ألف دينار كويتي 

 . على إدارتها

 ( 793املادة )

 

بالسجن مدة ال تزيد على  مدير التفليسة  يعاقب   -1

اثناء  خمس سنوات إذا اختلس   للتفليسة  ماال 

 قيامه على ادارتها. 

ويعاقب بالحبس ملده ال تجاوز ثالث سنوات إذا   -2

تتعلق   صحيحة  غير  بيانات  اعطاء  تعمد 

 . بالتفليسة
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

 ( 268املادة )  

 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من       

بقرار   علمه  مع  للمدين   
ً
ماال أخفي  أو  اختلس  أو  سرق 

 له أو من  
ً
افتتاح اجراءات إفالسه، ولو كان الشخص زوجا

 . أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه

األموال،        برد  ذاتها  تلقاء  من  املحكمة  وتقض ي 

ط على  بناء  تقض ي  أن  الشأن  وللمحكمة  ذوي  لب 

 بالتعويض عند االقتضاء.

 ( 794املادة )

 

كل        سنوات  خمس  على  تزيد  ال  مدة  بالسجن  يعاقب 

الشخص   كان  ولو  للتفليسة،  ماال  أخفى  او  شخص سرق 

وتقض ي املحكمة من  زوجا للمفلس او من أصوله أو فروعه.  

األموال،   برد  ذاتها  الجريمة  تلقاء  في  الحكم  صدر  ولو 

الشأن  بالبراءة بناء على طلب ذوي  تقض ي  أن  وللمحكمة   .

 ضاء.بالتعويض عند االقت
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 269املادة )  

 

مدة   بالحبس  سنتين يعاقب  على  تزيد  على  و   ال  تزيد  ال  التي  بالغرامة 

دينار   ألف  دائن  عشرين  افتتاح إجراءات    ملدين كل  بشأنه قرار  صدر 

 ارتكب أحد األفعال اآلتية: 

 بطريق الغش.  املدين زاد من ديونه على  -1

أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت   املديناشترط لنفسه مع   -2

 في اجتماعات الدائنين.  املدينلصالح 

مع   -3 مزايا  توقفه  بعد    املدين عقد  يكسبه  اتفاقا سريا  الدفع  عن 

 باقي الدائنين مع علمه بذلك.  خاصة إضرارا ب

وتقض ي املحكمة من تلقاء ذاتها ببطالن االتفاقات املذكورة بالنسبة      

وألي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه    املدينإلى  

أن   وللمحكمة  بالبراءة،  الحكم  صدر  ولو  الباطل،  االتفاق  بموجب 

 ند االقتضاء. تقض ي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض ع

 ( 795املادة )

 

  للمفلس كل دائن  ال تجاوز ثالث سنوات  يعاقب بالحبس ملده  

 ارتكب أحد االعمال االتية: ۔ 

 بطريق الغش. املفلس زاد من ديونه على  -1

مقابل   -2 خاصة  مزايا  غيره  مع  او  املفلس  مع  لنفسه  اشترط 

 في مداوالت التفليسة او في الصلح.  املفلس التصويت لصالح 

مع   -3 يكسبه وقوفه  بعد    املفلسعقد  سريا  اتفاقا  الدفع  عن 

 مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. 

ذكورة بالنسبة  وتقض ي املحكمة من تلقاء ذاتها ببطالن االتفاقات امل     

والى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بان يرد ما استولى عليه    املفلسالى 

بموجب االتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن تقض ي  

 بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند االقتضاء.
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 
 

 ( 270املادة )

 

وبالغرامة التي ال تزيد على  ،  ال تزيد على سنتينيعاقب بالحبس مدة      

دينار  ألف  الغش    ثالثين  بطريق  قدم  من  التسوية  كل  إجراءات  أثناء 

الصلح   الوقائية أو  والتصفية  اإلفالس  أو  الهيكلة  إعادة   أو 
ً
ديونا  ،

 . صورية باسمه أو باسم غيره 

 ( 796املادة )

 

كل من  ال تجاوز ثالث سنوات  يعاقب بالحبس ملده       

قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه أو  

 باسم غيره. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

انتهى  النص الذي 

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 271املادة )  

 

وبالغرامة التي ال تزيد على ثالثين  ال تزيد على ثالث سنوات  يعاقب بالحبس مدة       

 : ألف دينار كل مدين قام بأحد األفعال التالية

 كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على       
ً
افقة األغلبية  إذا أخفي عمدا مو

 املطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح. 

 من االشتراك في اإلجراءات أو مغال
ً
 أو ممنوعا

ً
 دائنا وهميا

ً
في دينه من    ى إذا مكن عمدا

 االشتراك في املداوالت والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك.

 إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.    

 ( 798املادة )

 

مدة   بالسجن  املدين  خمس  يعاقب  تجاوز  ال 

 سنوات: ۔ 

إذا اخفى عمدا كل امواله أو بعضها او غالى في   .1

الصلح   على  الحصول  بقصد  وذلك  تقديرها، 

 الواقي. 

من   .2 ممنوعا  او  وهميا  دائنا  عمدا  مكن  إذا 

من   دينه  في  مغالى  او  الصلح  في  االشتراك 

تركه   أو  والتصويت،  املداوالت  في  االشتراك 

 عمدا يشترك في ذلك. 

 إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.  .3
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 
 

 ( 272املادة )

 

مدة   بالحبس  سنتين  يعاقب  على  تزيد  على  ال  تزيد  ال  التي  وبالغرامة 

 : عشرين ألف كل دائن قام بأحد األفعال التالية 

 تعمد املغاالة في تقدير ديونه. 

 من ذلك
ً
 . اشترك في املداوالت أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا

  
ً
  عقد اتفاقا

ً
 بباقي الدائنين  سريا

ً
مع املدين يكسبه مزايا خاصة إضرارا

 مع علمه بذلك. 

 ( 799املادة )

 

ملده   بالحبس  الدائن  ثالث  يعاقب  تجاوز  ال 

 : ۔ سنوات 

 إذا تعمد املغاالة في تقدير ديونه. .1

إذا اشترك في مداوالت الصلح او التصويت وهو   .2

 يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك. 

يكسبه مزايا خاصة  إذا   اتفاقا سريا  املدين  مع  عقد 

 اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 273املادة )  

 

تزيد على عشرين ألف أو  والغرامة التي ال  ال تزيد على سنتين  يعاقب بالحبس مدة      

 : إحدى هاتين العقوبتين

 كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في املداوالت أو التصويت.

اقب أو أمين أو محقق تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة املدين أو أيد       كل مر

 هذه البيانات. 

 ( 800املادة )

 

 : ۔ تجاوز ثالث سنواتيعاقب بالحبس ملده ال 

يعلم   -1 وهو  واشترك  دائنا  يكن  لم  من  كل 

 ذلك في مداوالت الصلح او التصويت.

اقب أو أمين أو محقق تعمد إعطاء  -2 كل مر

أو   املدين  حالة  عن  غير صحيحة  بيانات 

 . أيد هذه البيانات 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 الحالــــيالنــص   مشروع القانون 

 ( 274املادة )  

       
ً
إذا قرر قاض ي اإلفالس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقا

لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة املدين إذا  

كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها املدين  

إليها، املشار  يقابله    قبل مباشرة اإلجراءات  الذي ال  الدائن حامل الشيك  ويدخل 

 رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزًء من مجموع ديون املدين. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 275املادة )  

 

اإلجراءات        أثر وقف  مقترح  يستمر  في  بالبت  اإلفالس  قاض ي  قيام  حين  إلى  السابقة  املادة  في  عليه  املنصوص  الجزائية 

 ألحكام هذا القانون. 
ً
 التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقا

الهيكلة فإن ذلك        إلى تمديد وقف  وفي حال تصديق قاض ي اإلفالس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة  يؤدي 

 اإلجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى االنتهاء من تنفيذ املقترح أو الخطة. 

 بحفظ       
ً
وإذا حصل املدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قرارا

الد  بانقضاء   
ً
املحكمة حكما وتصدر  يوقف  التحقيق،  الجزائية  الدعوى  في  بات  قد صدر حكم  كان  وإذا  الجزائية،  عوى 

 تنفيذه. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 276املادة )  

 

في        الصادرة  الجزائية  األحكام  جميع  تنشر  أن  اإلفالس  إدارة  الجرائم  على 

املنصوص عليها في هذا القانون بالطرق املقررة لنشر األحكام الصادرة بشهر اإلفالس  

 وفق أحكام هذا القانون. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 277املادة )  

 

الفصل، أن تحكم بحرمان املحكوم عليه من        في هذا  الجرائم املنصوص عليها  في  للمحكمة عند اإلدانة 

 ألحكام قانون الشركات  
ً
اقبة أو لعب أي دور في إدارة أي شركة وفقا القيام بشكل مباشر بتشغيل أو إدارة أو مر

تج ال  ملدة  وذلك  آخر  تجاري  نشاط  أي  مزاولة  أو  الهيئة  قانون  إجراءات  أو  انتهاء  تاريخ  من  ثالث سنوات  اوز 

 اإلفالس والتصفية، ويتم إضافة اسم املحكوم عليه في السجل التجاري أو املنهي حسب األحوال. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 الفصل الثاني   

 املفلس رد اعتبار 

 ( 278املادة )

 

ما لم تقض أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفالسه بموجب       

األحكام املنصوص عليها في هذا القانون أو أي قوانين خاصة، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ  

 انتهاء إجراءات شهر اإلفالس وتصفية األموال. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 279املادة )  

 

يجب الحكم برد االعتبار إلى املفلس ولو لم ينقض امليعاد املنصوص عليه في املادة السابقة، إذا أوفي جميع       

 تزيد على سنتين، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال 

 إال إذا أوفي جميع       
ً
 في شركة حكم بشهر إفالسها، فال يرد إليه اعتباره وجوبا

ً
 متضامنا

ً
وإذا كان املفلس شريكا

 ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد على سنتين. 
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مالحظات اتحاد  

 االستثمارشركات  

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 280املادة )  

 

حكم        عليه  صدر  الذي  للمفلس  االعتبار  رد  يجوز  إحدى    باإلدانةال  في 

انقضاء   بعد  إال  بالتدليس  اإلفالس  سنوات  جرائم  تنفيذ  ثالث  على 

بشرط أن يكون قد  العقوبة، أو على العفو عنها، أو سقوطها بمض ي املدة،  

أوفي بجميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها 

 مع الدائنين ونفذ شروط الصلح.

انقضاء عشر        إال بعد  اعتباره  بديونه فال يجوز رد  أوفي  لم يكن قد  فإذا 

لعقوبة، وانقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، أو  سنوات على تنفيذ ا

 على العفو عنها، أو على سقوطها بمض ي املدة. 

 الفصل الخامس

 رد اعتبار املفلس 

 ( 733املادة )

ال يجوز رد االعتبار إلى املفلس الذي صدر عليه حكم في احدى       

من تاريخ  عشر سنوات  جرائم اإلفالس بالتدليس اال بعد انقضاء  

 العقوبة او العفو عنها أو سقوطها بمض ي املدة.  تنفيذ 

 ( 734املادة )

ال يجوز رد االعتبار إلى املفلس الذي صدر عليه حكم في احدى       

جرائم اإلفالس بالتدليس اال بعد استيفاء العقوبة املحكوم بها او  

 انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 الحالــــيالنــص   مشروع القانون 

 

 

 ( 281املادة ) 

       

يجوز الحكم برد االعتبار إلى املفلس بالتدليس ولو لم ينقض امليعاد املنصوص عليه في املادة السابقة في الحالتين       

 اآلتيتين: 

إذا انتهت التفليسة بتنفيذ شروط الصلح، ويسري هذا الحكم على الشريك املتضامن في شركة حكم بإشهار إفالسها،   -1

وفق   الشريك  مع  التصالح  تم  التفليسة  إذا  وانتهت  بتنفيذ شروطها  الشريك  وقام  بالشريك  خاصة  شروط صلح 

 بالنسبة له. 

 إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء إجراءات اإلفالس والتصفية.  -2

 

  

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org           www.unioninvest.org  

 

297 
 

مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

 ( 282املادة )  

 

اإلفالس        جرائم  إحدى  في  حكم  عليه  صدر  الذي  املفلس  إلى  االعتبار  رد  يجوز  ال 

بوقف   حكم  إذا  مدتها  انقضاء  أو  بها  املحكوم  العقوبة  تنفيذ  بعد  إال  بالتقصير، 

 تنفيذها أو على سقوطها بمض ي املدة. 
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 
 النــص الحالــــي مشروع القانون  النص الذي انتهى إليه فريق العمل 

 ( 283املادة )  

 

على        بناء  وفاته،  بعد  املفلس  إلى  االعتبار  يرد 

طلب الورثة، وتحسب املواعيد املنصوص عليها في  

 من تاريخ الوفاة.282 ، 280املادتين ) 
ً
 ( اعتبارا
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مالحظات اتحاد شركات  

 االستثمار 

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 284املادة )  

 

أو تعذر معرفة محل        ،
ً
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائبا

خزانة املحكمة ويعتبر إيصال اإليداع فيما يتعلق برد  إقامته جاز إيداع الدين  

 االعتبار بمثابة مخالصة. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 285املادة )  

إلى       له  املؤيدة  املستندات  به   
ً
االعتبار مرفقا رد  يقدم طلب 

وترسل إدارة اإلفالس الطلب خالل ثالث أيام  ،  إدارة اإلفالس

السجل   إدارة  وإلى  العامة  النيابة  إلى  تقديمه  تاريخ  عمل من 

 التجاري لقيده بالسجل. 

قبلت       الذين  الدائنين  بإخطار  املدة  ذات  خالل  تقوم  كما 

لتفليسة بطلب رد االعتبار، وينشر ملخص الطلب  ديونهم في ا

يشتمل   أن  ويجب  املفلس،  نفقة  على  الرسمية  الجريدة  في 

شهر   حكم  صدور  وتاريخ  املفلس  اسم  على  املذكور  امللخص 

اإلفالس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم  

 معارضتهم إن كان لها مقتض. 

 ( 735املادة )

اال  -1 رد  طلب  الى  يقدم  له  املؤيدة  املستندات  به  مرفقا  عتبار 

 التي أصدرت حكم شهر اإلفالس.   املحكمة

وترسل ادارة كتاب املحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة   -2

بنشرها في اول عدد   العامة والى ادارة السجل التجاري لتقوم 

. وكذلك تقوم ادارة كتاب  يصدر من صحيفة السجل املذكور 

الذي املحكمة   الدائنين  التفليسة  ن  بأخطار  في  ديونهم  قبلت 

 بطلب رد االعتبار. 

نفقة   -3 على  الرسمية  الجريدة  في  الطلب  ملخص  وينشر 

وتاريخ   املفلس  اسم  على  املذكور  امللخص  يشتمل  أن  ويجب  املفلس. 

صدور حكم شهر االفالس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين  

 لها مقتض.  بتقديم معارضتهم ان كان
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 286املادة )  

 

عمل من  خمسة أيام  ، خالل  إدارة اإلفالستقدم النيابة العامة إلى      

 يشتمل على بيانات عن  
ً
تاريخ تسلمها صورة طلب رد االعتبار، تقريرا

نوع اإلفالس واألحكام التي صدرت على املفلس في جرائم اإلفالس أو  

 ورأيها في الطلب. املحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن  

 ( 736املادة )

 

الى       العامة  النيابة  خالل  املحكمةتقدم  تسلمها    شهر ،  تاريخ  من 

صورة طلب رد االعتبار، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع اإلفالس  

واألحكام التي صدرت على املفلس في جرائم اإلفالس او املحاكمات او  

ورأى النيابة في قبول طلب رد  التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن  

 االعتبار او رفضه. 
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مالحظات اتحاد  

 االستثمارشركات  

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 287املادة )  

 

 على طلب رد االعتبار خالل خمسة أيام عمل من نشر      
ً
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا

 به  ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون االعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى  
ً
إدارة اإلفالس مرفقا

 املستندات املؤيدة له. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 288املادة )  

 

، خالل عشرة أيام عمل من تلقيها رد النيابة العامة  إدارة اإلفالستقوم       

 به تقرير برأيها في  بإحالة ملف 
ً
الطلب واالعتراضات ملحكمة اإلفالس مرفقا

الدائنون   بها  ويخطر  الطلب  لنظر  عاجلة  جلسة  الدائرة  وتحدد  الطلب، 

 . الذين قدموا اعتراضات

 ( 738املادة )

 

، بعد انقضاء امليعاد املنصوص عليه  ادارة كتاب املحكمةتقوم      

ين قدموا معارضات في طلب  في املادة السابقة، بأخطار الدائنين الذ

االخطار  ويكون  الطلب،  لنظر  املحددة  الجلسة  بتاريخ  االعتبار  رد 

 بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 289املادة )  

اإلفالس  تفصل      وإذا  دائرة  نهائي،  بحكم  االعتبار  رد  طلب  في 

تقديمه من جديد إال بعد  فال يجوز  قضت الدائرة برفض الطلب،  

 انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم. 

 ( 739املادة )

 

 في طلب رد االعتبار بحكم نهائي.املحكمة تفصل  -1

الطلب،   -2 برفض  املحكمة  يجز وإذا قضت  من جديد    لم  تقديمه 

 اال بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم. لنفس السبب  
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 290املادة )  

 

بشأن       املفلس  مع  تحقيقات  االعتبار  رد  في طلب  الفصل  قبل  أجريت  إذا 

إحدى جرائم اإلفالس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على  

. دائرة اإلفالس النيابة العامة إخطار 
ً
 فورا

الفصل في طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحقيقات  وعلى الدائرة أن توقف       

 نهائي في الدعوى الجزائية. أو صدور الحكم ال

 ( 740املادة )

 

إذا اجريت قبل الفصل في طلب رد االعتبار تحقيقات       

مع املفلس بشأن احدى جرائم االفالس، او اقيمت عليه  

الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة أخطار  

الفصل في طلب  ويجب أن توقف املحكمة  فورا.    املحكمة

االعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي رد  

 في الدعوى الجنائية. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 
 

 ( 291املادة )

 

الحكم برد اعتباره،  إذا صدر على املدين حكم باإلدانة في إحدى جرائم اإلفالس بعد      

 اعتبر هذا الحكم األخير كأن لم يكن. 

 للشروط املنصوص  على رد االعتبار  الحصول    للمفلسوال يجوز  
ً
بعد ذلك، إال طبقا

 . ( من هذا القانون 282،  280عليها في املادتين ) 

 ( 741املادة )

 

إذا صدر على املدين حكم باإلدانة في إحدى جرائم       

برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كأن  اإلفالس بعد الحكم  

اال بالشروط    عليه الحصول  للمدين  لم يكن، وال يجوز  

 .734 733املنصوص عليها في املادتين 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه فريق  

 العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 292املادة )  

 

صدور       على  لحقوقه  يترتب  املفلس  استرداد  االعتبار  برد  الحكم 

الحقوق   الكتساب  املدنية  أهليته  على  القيود  كافة  وإزالة  السياسية 

حيث   من  املفلس  ويعود  العامة،  الوظائف  وتقلد  االلتزامات  وتحمل 

 األهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل امتناعه عن دفع ديونه.

 ( 742املادة )

 

اإل      حالة  عدا  جميع  فيما  تعود  بالتدليس،  فالس 

بعد   املفلس  عن  سقطت  التي  السياسية  الحقوق 

 . انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 293املادة )  

 

خالل عشرة أيام عمل من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة   تقوم إدارة اإلفالس ،    

 برأيها في الطلب ، وتحدد  
ً
 به تقريرا

ً
ملف الطلب واالعتراضات ملحكمة اإلفالس مرفقا

 املحكمة جلسة عاجلة لنظر الطلب يخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات . 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

انتهى  النص الذي 

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 294املادة )  

 

برفض        املحكمة  قضت  وإذا  نهائي،  بحكم  االعتبار  رد  طلب  في  املحكمة  تفصل 

 الطلب، فال يجوز تقديمه من جديد إال بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 295املادة )  

 

إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد االعتبار تحقيقات مع املفلس بشأن إحدى جرائم اإلفالس، أو       

 .
ً
 أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة اإلفالس فورا

وعلى املحكمة أن توقف الفصل في طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي      

 في الدعوى الجزائية. 
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مالحظات اتحاد  

 شركات االستثمار

النص الذي انتهى  

 إليه فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 296املادة )  

 

في احدى جرائم اإلفالس بعد الحكم برد  إذا صدر على        املدين حكم باإلدانة 

 اعتباره، اعتبر هذا الحكم األخير كأن لم يكن. 

للشروط       طبق  إال  ذلك،  بعد  االعتبار  رد  على  الحصول  للمفلس  يجوز    وال 

 ( من هذا القانون. 288، 286املنصوص عليها في املادتين ) 
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مالحظات اتحاد  

 االستثمارشركات  

النص الذي انتهى إليه  

 فريق العمل 
 النــص الحالــــي مشروع القانون 

 ( 297املادة )  

 

يترتب على صدور الحكم برد االعتبار استرداد املفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته       

املدنية الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود املفلس من حيث األهلية إلى  

 الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن دفع ديونه.  
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