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 2020لسنة  71قانون رقم 
 إبصدار قانون اإلفالع

 بعد االطالع على الدستور، -
ــنة  3وعلى املرســـــــوم رقم   - ــأن ضـــــــريبة الدخخل   1955( لســـــ يف نيـــــ

 الكويتية، والقوانني املعدلة له،
ــوم رقم   - ــنة  5وعلى املرســ ــ يخل العقاري،   1959( لســ بقانون التســ

 والقوانني املعدلة له،
، إبصـــــــــدار قانون اززاء، 1960( لســـــــــنة 16وعلى القانون رقم   -

 ملعدلة له،والقوانني ا
، إبصــــــــــــدار اإلجراءات  1960( لســـــــــــنـة  17وعلى القـانون رقم    -

 وا اكنات اززا ية والقوانني املعدلة له،
ــدار قـانون التوثيق،   1961( لســــــــــــنة  4وعلى القـانون رقم    - إبصـــــــــ

 والقوانني املعدلة له،
ــنة  4وعلى القانون رقم   - ــأن براءات االخ اع    1962( لســـــــ يف نيـــــــ

 لصناعية والقوانني املعدلة له،والرسوم والنناذج ا
ــأن النقـد، وبـنك   1968( لســــــــــــنة  32وعلى القـانون رقم    - يف نيـــــــــ

 الكويت املركزي، وين يم املهنة املصرفية، والقوانني املعدلة له،
ــنة 38وعلى املرســــــوم )لقانون رقم   - إبصــــــدار قانون   1980( لســــ

 املرافعات املدنية والت ارية والقوانني املعدلة له،
ــنة 39ى القانون رقم  وعل - ــأن اإلثبات يف املواد 1980( لســــــــ بشــــــــ

 املدنية والت ارية ، والقوانني املعدلة له،
ــنة  67وعلى املرســــوم )لقانون رقم   - إبصــــدار القانون   1980( لســ

 ،1996( لسنة  15املدين، واملعدل )لقانون رقم  
ــنة 68وعلى املرســــــوم )لقانون رقم   - إبصــــــدار قانون   1980( لســــ

 ارة ، والقوانني املعدلة له،الت 
ــاء اهلي ــة العــامــة   1982( لســـــــــــنــة  47وعلى القــانون رقم    - إبنشــــــــــ

 لالستثنار،
بشـأن قانون ين يم   1990( لسـنة 23وعلى املرسـوم )لقانون رقم   -

 القضاء، والقوانني املعدلة له،
القــانون رقم    - )ملوافقــة على االي ــاقيــة   2003( لســـــــــــنــة  5وعلى 

 االقتصادية املوحدة بني دول جملس التعاون ،
ــنة  46وعلى القانون رقم   - ــامهة    2006( لســـ ــأن الزكاة ومســـ يف نيـــ

 امهة العامة واملق لة يف ميزانية الدولة،الشركات املس
ــأن يعزيز    2009( لســــــــــــنة  2وعلى املرســـــــــــوم )لـقانون رقم    - بشـــــــــ

 االستقرار املايل يف الدولة،
بشأن العنخل )لقطاع األهلي،    2010( لسنة 6وعلى القانون رقم   -

 والقوانني املعدلة،
ــنة  7وعلى القانون رقم   -  يف نيـــأن إنشـــاء هي ة أســـواق  2010( لسـ

 املال وين يم نشاط األوراق املالية، والقوانني املعدلة له،

ــنة  98وعلى القانون رقم   - يف نيـــأن الصـــندوق الوط    2013( لسـ
 لرعاية ويننية املشروعات الصغرية واملتوسطة، والقوانني املعدلة له،

يف نيـأن يراخي  ا الت   2013( لسـنة  111وعلى القانون رقم   -
 الت ارية،

يف نيــــــــــــأن يشـــــــــــ يع   2013( لســـــــــــنـة  116وعلى القـانون رقم    -
 االستثنار املبانير يف دولة الكويت،

القــانون رقم    - يف نيـــــــــــــأن املعــامالت    2014( لســـــــــــنــة  20وعلى 
 االلك ونية،

اكة بني بشـــــــــأن الشـــــــــر   2014( لســـــــــنة  116وعلى القانون رقم   -
 القطاعني العام وا ا ،

)ملوافقة على قانون  ن ام(   2015( لسـنة  13وعلى القانون رقم   -
 العالمات الت ارية لدول جملس التعاون لدول ا ليج العربية،

، إبصــــــدار قانون الشــــــركات 2016( لســــــنة 1وعلى القانون رقم   -
 والقوانني املعدلة له،

 بتن يم الوكاالت الت ارية، 2016( لسنة  13وعلى القانون رقم   -
 يف نيأن الس خل الت اري، 2018( لسنة  18وعلى القانون رقم   -
إبصـــــــــــدار ـقانون حقوق    2019( لســــــــــــنة  75وعلى الـقانون رقم    -

 امل ل ة واحلقوق اجملاورة،
يف نيـــــــــــأن مزاولة مهنة    2019( لســـــــــــنة  103وعلى القانون رقم    -

 مراقبة احلسا)ت،
 .يف نيأن ين يم التأمني  2019( لسنة  125وعلى القانون رقم   -

 وافق جملس األمة على القانون اصه نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرانه
 املادة األو  

يعنخل  حكام القانون املرافق يف نيــأن اإلفالع، ويســري أحكام قوانني 
اإلجراءات وا اكنات اززا ية، واملرافعات املدنية والت ارية، واإلثبات 

 .املدنية والت ارية، فينا مل يرد بشأنه ن  يف القانون املرافقيف املواد 
 املادة الثانية 

( من قانون 563حتيخل ا كنة املمتصـــة بشـــهر اإلفالع وفقاً للنادة  
لــديهــا من إجراءات اإلفالع  مــا يوجــد  يلقــاء ن ســـــــــــهــا  الت ــارة من 
ة واملنازعات والت لنات، وكافة الدعاوى النانيــ ة عن اإلفالع إ  إدار 

اإلفالع )حلالة اليت يكون عليها بدون رســــــــوم، ويعترب صــــــــحف يلك 
الدعاوى طلبات افتتا  إجراءات نيـــــــهر اإلفالع وفقاً للقانون املرافق 
وختضـــــــع ألحكامه، كنا ختضـــــــع إجراءات اإلفالع اليت مل يكتنخل قبخل 

 .العنخل  ذا القانون لإلجراءات الواردة  حكام القانون املرافق
(  2( من املرسـوم )لقانون رقم  15املنشـأة وفقاً للنادة  وحتيخل الدا رة  

املشـار إليه من يلقاء ن سـها الطلبات املن ورة أمامها إ   2009لسـنة  
ــوم، ويعترب طلبات  دا رة اإلفالع )حلالة اليت يكون عليها بدون الرســـــــ
إعــادة اهليكلــة املقــدمــة لتلــك الــدا رة طلبــات )فتتــا  إجراءات إعــادة  

 .قاً للقانون املرافق وختضع ألحكامهاهليكلة وف
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ويسـتنر األحكام الصـادرة بتصـديق خطة اهليكلة الصـادرة وفق أحكام 

 .قا نة ومنت ة ألثرها  2/2009املرسوم بقانون رقم 

 املادة الثالثة 

ال يســــري أحكام املادة الســــابقة على الدعاوى والطعون ا كوم فيها،  

قبــــخل   للنطق )حلكم  ــة  امل جلــ ويبقى أو  ــانون،  القــ العنــــخل  ــــذا  رري  

األحكام الصــادرة فيها خاضــعة للقواعد املن نة لطرق الطعن الســارية  

 .يف رري  صدورها

ويســـتنر حمكنة التنييز واالســـت ناهب يف ن ر الطعون املرفوعة أمامهنا،  

 .قبخل رري  العنخل  ذا القانون، حىت متام ال صخل فيها

ــة إجراءات ا اختــاذهــا   ( من قــانون 565وفقــاً حلكم املــادة  ويعترب أي

ــي اإلفالع وفقاً ألحكام   الت ارة اثابة يدابري حت  ية متمذة من قاضــــــ

 .القانون املرافق، جيوز لقاضي اإلفالع يعديلها أو إلغا ها

 املادة الرابعة 

يصــــــــــدر وزير الت ارة والصــــــــــناعة الال حة التن يذية والقرارات الالزمة  

ــر هذا لتطبيق أحكام  ــهر من رري  نشـ ــتة أنيـ القانون املرافق، خالل سـ

 .القانون يف ازريدة الرمسية

 املادة ا امسة 

املشــار إليه، ويلغى املواد   2009( لســنة 2يلغى املرســوم بقانون رقم  

ــوم بقانون رقم  800إ     555من   ــنة 68( من املرســــ   1980( لســــ

ــار إليه، ، ويلغى املواد    والثانية والرابعة من ، ال قرة األو   292املشـ

(  38( من املرســـــــــــوم بقـانون رقم  296،  295،  294،  293املـادة  

 .املشار إليه  1980لسنة  

 .كنا يلغى كخل ن   الف أحكام القانون املرافق

 املادة السادسة 

ــه    –على ر يس جملس الوزراء والوزراء   ين يــذ هــذا   –كــخل فينــا  صــــــــــ

خل به بعد ثالثة أنيـــــــــــهر من القانون، وينشـــــــــــر يف ازريدة الرمسية، ويعن

 .رري  نشر الال حة التن يذية يف ازريدة الرمسية

 

 أمري الكويت      

 نواهب األمحد ازابر الصبا  
 

 هـ 1442ربيع األول   4صدر بقصر السيف يف : 

 م 2020أكتـــــــوبر   21املوافق :                 

 

 

 قانــــون اإلفــــالع 
 الباب األول
 التعاريف

 (1)املادة 
يف يطبيق أحكـام هـذا القـانون، يقصــــــــــــد )لكلنـات والعبـارات التـاليـة 

 :املع  املوضح قرين كخل منها
 .الــــــــــــــــــوزارة : وزارة الت ارة والصناعــة
 .الوزيـــــــــــــــــــر : وزيــر الت ارة والصناعة
 .اهلي ـــــــــــــــــــــة : هي ــة أســواق املـــــــال

 .البنك املركـــــــزي : بنك الكويت املركزي
 الوحدة: وحدة التأمني

ــة : البنك املركزي أو اهلي ة أو الوزارة أو الوحدة ، كخل   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الرقابي ازهــ
 .يف حدود ازهات ا اضعة لرقابته

ءات هدهب إ  اي اق املدين ودا نيه على  التسـوية الوقا يــــــــــــــــــــــــة : إجرا
 .مق   التسوية الوقا ية وفقاً ألحكام هذا القانون

إعــــادة اهليكلــــــــــة: إجراءات هدهب إ  اي اق املدين ودا نيه على خطة 
إعادة اهليكلة، اســـاعدة أمني إعادة اهليكلة وإنيـــراهب قاضـــي اإلفالع 

 .وفقاً ألحكام القانون
ــــــــــــالع: إجراءات هدهب إ  يسوية ديون املدين جتاه دا نيه اإلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ية   يســــوية  اعية من خالل يصــــ ية أمواله وأعناله ويوزيع انيج التصــ
 .على دا نيه، وذلك كله وفقاً ألحكام هذا القانون

ـــــــلح: هو الصلح على املديونية بعد صدور حكم هنا ي بشهر   ـــــ ـــــ ـــــ الصـــ
 .إفالع املدين

الطلب املقدم من ذوي الشأن )فتتا  إجراءات التسوية  ــــــــلب:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطــ
وفقاً   –حبسـب األحوال   –الوقا ية أو إعادة اهليكلة أو نيـهر اإلفالع 

 .للقانون
األمــــــــــــــــــــــــــــني: نيم  مرخ  له من اهلي ة أو مس خل لديها يف س خل  

 .نونمراق  احلسا)ت يتو  املهام املبينة  ذا القا
ـــــب: نيم  مرخ  له القيام  عنال األمني ويتو  متابعة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املراقـ
ين يذ إجراءات التســــــــوية الوقا ية وإعادة اهليكلة ونيــــــــهر اإلفالع من 

 .خالل ما يتلقاه من املدين أو األمني والدا نني من معلومات
ــ : نيم  مرخ  له القيام  عنال األمني ويقوم )لت  ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تي  امل ت

يف  يع أعنـال املـدين وســـــــــــ اليـه أو الت تي  يف عنليـات أو وقـا ع 
 .حمددة ويقدب يقرير عنها

ــــن: األموال املنقولة وغري املنقولة املنلوكة للندين، و يع   ــ ــوال املديــ أمــ
احلقوق املالية املســـــــــــتحقة على الغري ســـــــــــواء أكانت حالة أو م جلة،  

ذلك مما قد يكون له قينة مالية    واحلقوق اليت يرد على أي منها، وغري
حالية أو مســـــــــــتقبلية، وال يشـــــــــــنخل أموال املدين األموال اليت ال جيوز  

 .احل ز عليها وفقا للقانون
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 .أعنــال املديـــــن: األنشـطة الت ارية اليت يزاوهلا املديــن
قـابليـة أعنـال املـديــــــــــــــــــــــن لالســـــــــــتنراريـة: يكون أعنـال املـدين قـابلـة 

ــتنرارية إذا ق ــما   لالســـــ ــادراً من أحد األنيـــــ دم املدين يقريراً فنياً صـــــ
ــنن ما ي يد  الذين جيوز هلم القيام اهام األمناء وفقاً هلذا القانون يتضــــــــ

 : نه يرجح اصه
أن املدين ســيتنكن من االســتنرار يف ســداد ديونه اليت ســتمضــع   -1

 .للتسوية الوقا ية أو إعادة اهليكلة يف السياق العادي ملنارسة أعناله
أنه ســــــي يب على املوافقة على مق   التســــــوية الوقا ية أو إعادة    -2

 .اهليكلة أن يعود أعنال املدين إ  الرحبية
ــن: الديون املستحقة على املدين عند رري  صدور قرار  ــــ ــون املديــ ــــ ديــ
افتتا  اإلجراءات وفق أحكام هذا القانون، أو يلك النانيـ ة عن التزام 

 .القرار املشار إليه  يريب يف ذمته قبخل صدور
التوقف عن الدفع: عدم الوفاء  ي دين حال األداء بعد مضي أسبوع 
على إنذاره، حىت لو كانت أموال املدين يك ي لسداد ديونه، وحىت لو 

 .كان الدين الذي مل يسدد مضنون بضناانت يك ي لسداده  
 .الع ز يف املركز املايل: أال يك ي أموال املدين لسداد ديونه

ــة: اإلجراءات اليت يتمذها حمكنة أو قاضي اإلفالع ا لتدابري التح  يـ
وفقـاً ألحكـام هـذا القـانون  ـدهب ح ظ وإدارة أموال املـدين أو أموال 
ـــــر   الت ليسة واحليلولة دون إخ ا ها، اا يف ذلك وضع األختام على مقــــ
ــع قيود على   أعنال املدين أو يعيني أمني م قت إلدارة أمواله، أو وضــــ

ملدين أو أي طرهب ذو عالقة )ملدين يف التصــــــرهب يف أمواله، أو منعه  ا
وأي من أعضــــــــــاء جملس إداريه أو مدرا ه أو أعضــــــــــاء جملس إدارة أو 
مدراء أي نيـــــــركة ذو عالقة )ملدين ، من الســـــــ ر خالل ف ة معينة أو 

 .حىت حتقق أمر معني
ـــــــف املطالبات: وقف أي دعوى أو إجراء ين يذي يكون مقام ض د وقـــ

املدين مىت كان متعلقاً  مواله أو ديونه ويشــــــــــنخل اســــــــــتعنال الدا نون  
املرهنون ملا يكون مقررا هلم من حق متلك الشيء املرهون أو بيعه دون 
ايـباع إجراءات التن ـيذ ازربي، كنـا يشـــــــــــنـخل أـية طلـبات أخرى يكون 
مقــدمــة الفتتــا  اإلجراءات وفقــا هلــذا القــانون، )ســـــــــــتثنــاء الــدعــاوى 

ــية ما عدا دعاوي ال كة. ســـي يب  العنال ية ودعاوى األحوال الشـــمصـ
على املوافقـة على مق   التســـــــــــوـية الوـقا ـية أو إعـادة اهليكـلة أن يعود  

 .أعنال املدين إ  الرحبية
عنهـــــا   املعلن  غري  املعلومـــــات  على  املطلع  الشـــــــــــم   هو   : املطلع 

ايل أو واملريبطة  عنال املدين أو  مواله أو بشـــــــــــمصـــــــــــه أو اركزه امل
إبداريه وهلا بثري على أصوله أو خصومه أو وضعه املايل أو على املسار  
الـعام ألعنـاـله أو بـقدرـيه على الوـفاء )لتزاـماـيه، ويعترب أعضـــــــــــاء جملس 
اإلدارة وازهاز اإلداري لدى املدين ونيــــــــركايه التابعة ولدى الشــــــــركة 

 .األم من األنيما  املطلعني
ــار : التب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ليغ بواقعة أو مستند أو بيان أو أي أمر آخر وفقاً اإلخطــ

هلــذا القــانون وذلــك عن طريق الربيــد االلك وين أو الربيــد العــادي أو 
املســــــ خل أو أية وســــــيلة أخرى يوافق عليها إدارة اإلفالع أو قاضــــــي  

 .اإلفالع أو حمكنة االست ناهب أو األمني
 .ية  النشــــــــــــــــر : النشــر يف ازريدة الرمس

اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن : اإلعالن يف جريديني يوميتني حمليتني، يصدر أحدمها 
ــي اإلفالع أو إدارة  )للغة اإلملليزية، أو أي طريقة أخرى حيددها قاضـ

 .اإلفالع
: التأنيري يف الس خل الت اري أو امله ، أو أي س الت   ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القيــ

الت ار أو أصــحاب املهن أو الشــركات أو أخرى يكون خمصــصــة لقيد 
 .أن نة االستثنار ازناعي

زنـة اإلفالع: الل نـة املشـــــــــــكلـة بقرار من الوزير لتقوم )ملهـام املبينـة 
 .)لقانون

الديون ا اضـــعة إلنيـــراهب زنة اإلفالع: هي ديون الشـــركات املدرجة 
ــعة لرقاب ــركات ا اضـــ ــتثنار ازناعي والشـــ ــة وأن نة االســـ ة يف البورصـــ

اهلي ة والوحدات ا اضـــــــــــعة لرقابة البنك املركزي ونيـــــــــــركات التأمني،  
والشـــــركات املنلوكة للدولة )لكامخل، وأي ديون أخرى يكلف قاضـــــى  

 .اإلفالع الل نة )إلنيراهب عليها
ــني : يصنيف ف ات الدا نني وفقاً لتشابه حقوقهم جتاه  ــــــ يصنيف الدا نــــ

 :املدين، ومنهم
 .العاديةالدا نون أصحاب الديون   -1
الدا نون أصــــــحاب الديون املضــــــنونة برهن أو امتياز خا  على    -2

 .منقول أو عقار أو امتياز عام على أموال املدين
 .الدا نون من أصحاب الديون املساندة  -3
 .الدا نون أصحاب الصكور والسندات املستدًة  -4

اهليكلة أو وذلك لغرض مناقشـة مق   التسـوية الوقا ية أو خطة إعادة  
 .ألي غرض آخر منصو  عليه يف هذا القانون

ــة على   ــألة املعروضــــــ األغلبية املطلوبة : األغلبية املطلوبة العتبار املســــــ
يوافر  ــالـــة  ــا، ويتحقق يف حـ ــة عليهـ املوافقـ الـــدا نني قـــد متـــت  ــاع  اجتنـ

 :الشروط التالية
يد حضـــــــــــور الدا ن املـتأثر أو الدا نني املـتأثرين احلا زين على ما يز   -1

على نصـــــــــــف اـلديون املـتأثرة على األقـخل االجتنـاع اـلذي ســـــــــــيتم فـيه 
 .التصويت

موافقــة الــدا ن أو الــدا نني احلــا زين على ثلثي الــديون املنثلــة يف   -2
 .االجتناع

موافقة األغلبية العددية للدا نني املتأثرين بعد اســـــــــتبعاد األطراهب   -3
 .ذوي العالقة من التصويت يف االجتناع

ـــــر : كخل دا ن يتأثر حقوقه بنتي ة التصويت على املسألة  دا ـــن متأث ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
املطروحة للنناقشــة والتصــويت )جتناع الدا نني، واليت ســت دي نتي ة 

 .التصويت إ  عدم حصوله على حقوقه وفقاً الي اقه مع املدين
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ـــــــــاندة: ف ة الدا نني اليت يلي الدا ن العادي يف املريبة  ـــــــــحاب الديون املسـ أصـ
لى محلة الســندات والصــكور املســتدًة، اليت يدخخل ضــنن الشــرحية  ويتقدم ع

 .األو  لرأع مال املدين، كنا يتقدم على محلة األسهم العادية
محلة الســـندات والصـــكور املســـتدًة: ف ة الدا نني اليت يلي أصـــحاب  

 .الديون املساندة يف مريبة الدا نني ويتقدم على محلة األسهم العادية
 :إذا كان املدين نيمصاً طبيعياً  -ـة : أطرهب ذو العالقـ

زوج املدين، أو القريب أو الصهر حىت الدرجة الرابعة، أو الشريك  .1
مع املدين يف نيـركة حماصـة أو إحدى نيـركات األنيـما ، أو املووف، 

 .أو ا اسب أو الوكيخل 
الشــــم  االعتباري الذي يســــيطر عليه املدين بشــــكخل مبانيــــر أو   .2

 .غري مبانير
 .الشم  الذي يدير املدين نشاطه اوجب عقد  .3
 .لشم  الذي يدير نشاط املدين اوجب عقدا  .4
 :إذا كان املدين نيمصاً اعتبارايً  -ب
الشـم  الذي ًلك السـيطرة سـواء بشـكخل مبانيـر أو غري مبانيـر    .1

 .على املدين
 .الشركة التابعة للندين  .2
 .الشركة العضو يف ن س اجملنوعة اليت يكون املدين ربعاً هلا  .3
 .ن أو العضو يف اإلدارة التن يذيةالعضو يف جملس إدارة املدي  .4
نيركة حتت السيطرة أو السيطرة املش كة أو التأثري اهلام لدنيما    .5

ــار إليهم يف البنـــد   ( من هـــذا التعريف اـــا ًلكونـــه من قوة 4املشـــــــــــ
 .يصويت هامة بشكخل مبانير أو غري مبانير

معــايري وي خــذ يف االعتبــار عنــد حتــديــد الطرهب ذو العالقــة مــا ورد يف  
 .ا اسبة الدولية يف هذا ا صو 

  - بشــكخل مبانيــر أو غري مبانيــر-التأثري اهلام: يتحقق عند متلك نيــركة 
% أو أكثر يف نيـركة أخرى ما مل يثبت عدم وجود  20نسـبة يصـخل إ  

كن إثبات مثخل هذا التأثري إبحدى الطرق التالية  :أي بثري عليها، ًو
 .التنثيخل يف جملس إدارة الشركة -أ

املشــــــــــــاركـة يف عنليـات وضـــــــــــع األن نـة، اـا يف ذلـك القرارات   -ب
 .املتعلقة بتوزيع األر)  أو أية يوزيعات أخرى

 أية معامالت هامة بني الشركتني  -ج
 .د. يبادل بني املوو ني اإلداريني

 .هـ. يوفري املعلومات التقنية األساسية
على أســاع    نشــاط قا م ويزاول: مشــروع اقتصــادي يتم يقديره أو بيعه

اف اض اســـــتنراريته يف مزاولة نشـــــاطه، واا يشـــــتنخل عليه من عناصـــــر  
ــناعية أو الت ارية  ــم الت اري وال اخي  الصـــ مادية ومعنوية مثخل االســـ
أو  األدوات  أو  املنقوالت  أو  العقــــارات  أو  ال اخي   من  ــا  أو غريهــ
ــال   ــنعة الت ارية وااليصــــــــ املعدات أو عقود االنت اع أو اإلجيار والســــــــ

لعنالء وغري ذلــك من عنــاصـــــــــــر مــاديــة ومعنويــة يتكون منهــا ذلــك )
 .املشروع ويكون الزمة الستنراريته يف مزاولة نشاطه 

 

 الباب الثاين
 أحكام عامة 
 ال صخل األول 
 نطاق التطبيق

 (2)املادة 
 :يسري أحكام هذا القانون على

 .كخل نيم  طبيعي يثبت له ص ة التاجر  -1
الشــركات الكويتية، وفروع الشــركات األجنبية، فينا عدا نيــركات   -2

 .ا اصة
 .أن نة االستثنار ازناعي اليت يتنتع )لشمصية االعتبارية  -3

ــــــي  ــــــأن إدارة اإلفالع وقاضـ ودون اإلخالل )ألحكام الواردة  ذا القانون بشـ
ــات املوكلة لكخل اإلفالع وحمكنة اإلفالع وحم ــاصــ ــت ناهب واالختصــ كنة االســ

كخل يف حدود اختصاصه    –منهم، جيوز لكخل من اهلي ة والبنك املركزي والوحدة 
وضع قواعد ين م إجراءات التسوية الوقا ية وإعادة اهليكلة ونيهر اإلفالع   –

لبورصـات األوراق املالية ووكاالت املقاصـة والبنور ونيـركات التأمني، على بو 
ــون ووفقا ملا يقتضيه طبيعة هذه الكياانت، وجيوز  مغاير مل ـــ ـــ ـــ ــذا القانـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ا ورد  ـ

ــــــادرة عن اهلي ة أو البنك املركزي أو الوحدة   ذا   –الطعن على القرارات الصـ
 .أمام ا كنة املمتصة -الشأن 

 (3)املـادة 
ال جيوز يقدب طلب يســــــوية وقا ية أو إعادة هيكلة أو نيــــــهر اإلفالع 

نية مســتحقة على أي من ازهات املبينة يف هذه املادة، إال بشــأن مديو 
 :بعد انقضاء عشرة أايم من رري  إخطار ازهة املبينة قرين كخل منها

الشـركات اليت متلك فيها الدولة أو إحدى اهلي ات أو امل سـسـات    -1
 .العامة أكثر من نصف رأع املال، يوجه اإلخطار للوزير املمت 

 .نيركات التأمني، يوجه اإلخطار للوحدة  -2
البنور الكويتية أو الشـركات ا اضـعة لرقابة البنك املركزي، يوجه    -3

 .اإلخطار للبنك املركزي
بورصـــــة الكويت أو وكالة املقاصـــــة أو أن نة االســـــتثنار ازناعي    -4

ــعة لرقابة اهلي ة،   ــركات ا اضـ ــية االعتبارية أو الشـ اليت يتنتع )لشـــمصـ
 .يوجه اإلخطار للهي ة

 حمكنة اإلفـــالع 
 (4)املـادة 

ــدر   ــــ ــكخل اقر ا كنة الكلية حمكنة إفالع يتألف من دا رة أو أكثر، يصـ ــــ يشـ
من وزير العدل اوافقة اجمللس األعلى للقضــاء، يتكون كخل  بتحديد مقرها قرار

دا رة من ثالثـة من الوكالء ) كنـة ختتـارهم ازنعيـة العـامـة يف بـدايـة كـخل عـام  
ــــــــــا)ت ختتـارهم اهلي ـة من بني  ــــــــــا ي، يعـاوهنـا عـدد كـاهب من مراق  احلسـ قضـ

ــــــ لني لديها، وحتدد مكافآهم وفقاً للقواعد الواردة يف الال حة   التن يذية،  املسـ
ــا)ت اـلذين  ـــــــ ـــــــــ  وزارة امـلالـية االعتنـادات امـلالـية الالزـمة ملراق  احلسـ وختصـ

 .ختتارهم اهلي ة وفقاً هلذه املادة
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 (5)املـادة 
ــات املقررة اوجـب هـذا القـانون لقـاضـــــــــــي   ــاصـــــــــ مع مراعـاة االختصـــــــــ
ــأ عن   ــخل يف املنازعات اليت ينشـ اإلفالع، ختت  حمكنة اإلفالع )ل صـ

ون والـبت يف الطلـبات اليت يـقدم إليـها وفـقاً ألحكـاـمه،  يطبيق هـذا الـقان
القيــام  عنــال ا ربة  ويتو  مراقبو احلســـــــــــــا)ت املعــاونني للنحكنــة 
ا اسـبية واملالية واالقتصـادية يف كخل مسـألة يرى فيها ا كنة االسـتعانة 

 .خببري
 (6)املـادة 

ون واجبة  يكون األحكام الصـــــــادرة عن حمكنة اإلفالع وفقاً هلذا القان
التن يذ اوجب مسـودها وبدون إعالن ، وال جيوز اإلنيـكال فيها ، كنا  

 االســــت ناهبال جيوز وقف ين يذها إال اوجب حكم يصــــدر عن حمكنة 
يف طلب بوقف التن يذ مقدم بصــحي ة الطعن على احلكم أو أثناء ن ر 

 .حمكنة االست ناهب للطعن
 إدارة اإلفالع

 (7)املـادة 
) كنة الكلية إدارة يســــــنى  إدارة اإلفالع  برلســــــة قاض ال ينشــــــأ 

ــتشــــــــــار وعضــــــــــوية عدد كاهب من وكالء ا كنة   يقخل درجته عن مســــــــ
وقضــاها يســنون   قضــاة اإلفالع ، ختتارهم ازنعية العامة للنحكنة  

 .يف بداية كخل عام قضا ي
و ت  قــاضـــــــــــي اإلفالع )لن ر فينــا يقــدم إليــه من طلبــات افتتــا  

اءات ومــا يريبط  ــا من طلبــات، نيـــــــــــريطــة أال يكون ذلــك من اإلجر 
ــا  حمكنــة اإلفالع أو أي جهــة أخرى وفقــاً ألحكــام هــذا  اختصــــــــــ

 .القانون
ويصــــدر قاضــــي اإلفالع قرارايه املنصــــو  عليها يف هذا القانون بغري 

 .خصومة
 (8)املـادة 

يكون القرارات الصادرة عن قاضي اإلفالع وفقاً هلذا القانون سندات 
إدارة اإلفالع الصـــــــــــيغــة التن يــذيــة وفقــاً  ين يــذيــة ، ويضـــــــــــع عليهــا 
لإلجراءات املنصـــــــــــو  عليهـا يف القـانون، ويكون واجبـة التن يـذ فور  
صـدورها وبدون إعالن ، وال جيوز اإلنيـكال يف هذه القرارات ، كنا ال 
ــي اإلفالع بذلك   ــدر عن قاضـ جيوز وقف ين يذها إال اوجب قرار يصـ

يف طلب بوقف ين يذ  االســـــت ناهبعن حمكنة    أو اوجب حكم يصـــــدر
حمكنـــــة  ن ر  أثنـــــاء  أو  القرار  الطعن على  بصـــــــــــحي ـــــة  مقـــــدم  القرار 

 .االست ناهب للطعن
 (9)املـادة 

 :ختت  إدارة اإلفالع )صه
 .يلقي الطلبات اليت يقدم وفقا ألحكام هذا القانون وقيدها  .1
 .انونيوجيه اإلخطارات لذوي الشأن وفقا ألحكام هذا الق  .2
التحقق من أن طلبات التســـــــــــوية الوقا ية وإعادة اهليكلة ونيـــــــــــهر    .3

اإلفالع وأية طلبات يقدم اســـــتنادا هلذا القانون مســـــتوفية للنعلومات  
 .والبياانت واملستندات املنصو  عليها  ذا القانون

إصــدار  يع القرارات اليت  ت   ا قاضــي اإلفالع اوجب هذا   .4
 .الشأن  ا واإلعالن عنها ونشرهاالقانون وإخطار ذوي 

مراقبة إدارة أموال املدين وأعناله وســـــرعة ســـــري اإلجراءات واختاذ    .5
 .التدابري التح  ية الالزمة وذلك على النحو املبني  ذا القانون

االجتناع )لدا نني ملناقشـــــــــتهم فينا يرى قاضـــــــــي اإلفالع طرحه    .6
رلســـــــــــة هـذا النوع من عليهم، ويتو  ـقاضـــــــــــي اإلفالع أو من يـندـبه  

 .االجتناعات
اســتدعاء املدين أو ورثته أو عنال ه أو مســتمدميه أو أي نيــم     .7

آخر لســـــــــــنـاع أقواهلم يف أي نيـــــــــــأن يتعلق بديون املدين أو أمواله أو 
 .أعناله

 .وأي اختصاصات أخرى منصو  عليها يف هذا القانون
 (10)املـادة 
إدارة اإلفالع عرض  يع   ــات على  ــارات والت لنـ ــات واإلخطـ الطلبـ

واملذكرات املقدمة هلا على ر يس اإلدارة أو من ينوب عنه فور ورودها  
ليتمذ ما يراه بشـــــأهنا، وإذا كان املوضـــــوع متعلقاً إبجراء معروض على  
ــاه يوم  قاضــــي اإلفالع، فعلى اإلدارة عرضــــها عليه خالل موعد أقصــ

 .بشأهنا العنخل التايل لتاري  ورودها ليتمذ ما يراه
 زنة اإلفالع

 (11)املـادة 
ــنى  زنة اإلفالع  يتكون  ــكخل بقرار من الوزير، زنة أو أكثر يســـ يشـــ
من ثالثة أعضـاء على األقخل من األنيـما  الذين جيوز هلم القيام اهام  
ــاء آخرين من  األمناء وفقا هلذا القانون، وجيوز أن يضـــــــم الل نة أعضـــــ

 .قانونية أو االقتصاديةذوي ا ربة يف الش ون املالية أو ال
وحيدد القرار الصادر بتشكيخل الل نة ر يسها وان به ومدة ون ام عنلها  
ــاها،   ــاصــــ ــة اختصــــ والقواعد التن يذية واإلجرا ية اليت متكنها من ممارســــ

 .واملكافآت املقررة ألعضا ها
إملــاز مهـــامهـــا يعني أو   إداريويكون لل نـــة فريق عنـــخل   ملعـــاونتهـــا يف 

الوزير، ولل ـنة أن يســـــــــــتعني ان يراه من ذوي ا ربة ينـتدب بقرار من  
ــتعانة اقابخل إال بناء  واالختصـــــا  ملعاونتها يف عنلها، وال يكون االســـ
على قرار من الوزير، وختصـــــ  وزارة املالية االعتنادات املالية الالزمة  

 .لل نة
 (12)املادة 

 :ختت  زنة اإلفالع اا أيه
اهليكلة واإلفالع والصــــلح بشــــأن  اإلنيــــراهب على إجراءات إعادة    .1

 .الديون ا اضعة إلنيراهب الل نة
إبداء الرأي بشـــــــــأن الطلبات املقدمة الفتتا  اإلجراءات وفقا هلذا   .2

القانون بشأن الديون ا اضعة إلنيراهب الل نة، وإبداء الرأي يف مق    
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التســــــوية الوقا ية وخطة إعادة اهليكلة والصــــــلح وخطة يصــــــ ية أموال 
 .يوزيعها بشأن هذه الديوناملدين و 

وضع جدول  يعاب األمناء واملراقبني وامل تشني الذين يتم يعيينهم    .3
وفقا ألحكام هذا القانون، وأية يكاليف يتحنلوهنا بســـــــــــبب إجراءات  
ــه على الوزير   ــوية الوقا ية أو إعادة اهليكلة أو اإلفالع، وعرضــــــ التســــــ

 .العتناده
ديــد أيعــا م وإبــداء الرأي بشـــــــــــــأن اختيــار األمنــاء واملراقبني وحتــ  .4

مصـــــــــروفاهم، وذلك يف األحوال اليت يتقرر فيها يعيني أمني أو مراقب 
 .وفقاً ألحكام هذا القانون

ــأن الديون    .5 ــ خل يقيد فيه الطلبات املقدمة بشــــــ ــاء وين يم ســــــ إنشــــــ
 .ا اضعة إلنيراهب الل نة، وما اختذ فيها من إجراءات

ــأن رفع يقـارير دورـية إ  الوزير    .6  عنـاهلـا وإملـازاهـا ومق حـاهـا بشـــــــــ
 .املهام املوكلة إليها اوجب هذا القانون

إعــداد النــدوات التوعويــة وعقــد امل مترات واحللقــات النقــانيـــــــــــيــة   .7
 .وإصدار األحباحل والدراسات املتعلقة )لقانون

يـقدب املق حـات بشـــــــــــأن الال حـة التن ـيذـية هـلذا الـقانون والقرارات   .8
ذا لــه، وأيــة مق حــات أخرى  ــدهب يطوير القــانون أو الصــــــــــــادرة ين يــ

 .يطوير إجراءات ين يذه
أيـة اختصــــــــــــاصــــــــــــات أخرى ين  عليهـا هـذا القـانون أو ال حتـه    .9

 .التن يذية أو يناط  ا من قبخل الوزير
 ال صخل الثاين 

 افتتا  اإلجراءات
 ال رع األول يقدب الطلبات

 (13)املادة 
 يقدب الطلب من املدين

للنـدين أن يتقـدم إلدارة اإلفالع بطلـب افتتـا  إجراءات التســـــــــــويـة 
الوقا ية أو إعادة اهليكلة أو نيـهر اإلفالع خالل موعد أقصـاه نيـهرين 
ــه   فيــ يوافرت  ــذي  الــ ــاري   التــ أو من  ــدفع،  الــ التوقف عن  رري   من 
ــتحقاقها،   ــداد ديونه عند اســ ــيع ز عن ســ معلومات لديه يرجح  نه ســ

اـلدا نني أو ازهـات الرقـابيـة قـد يقـدم بطلـب   وذـلك مـا مل يكن أي من
افتتا  اإلجراءات خالل املدة املشار إليها، وال ي يب على عدم يقدب 

 .الطلب خالل املواعيد املبينة  ذه ال قرة عدم قبول الطلب
ــهر اإلفالع غخل   وي يب على يقدم املدين بطلب افتتا  إجراءات نيــــــــ

ــرهب   يد املدين عن إدارة أمواله اعتباراً  من رري  يقدًه، ويبطخل أي يصـ
يصــــــدر عنه يف أمواله اعتباراً من ذلك التاري ، وال يســــــري ذلك على  
األموال اليت ال جيوز احل ز عليها أو األموال الالزمة لن قة املدين ومن 
ــة بطلب افتتا  اإلجراءات، ويعرض   يعول والتكاليف القانونية ا اصـــــــ

ًـه على ـقاضـــــــــــي اإلف الع لتعيني أمني م ـقت يتو  الطـلب يف يوم يـقد
 .إدارة أموال املدين وأعناله

ويبني الال حـة التن يـذيـة احلـد األد  ملبلغ املـديونيـة اليت يوقف املـدين 
عن دفعها أو كان ســيع ز عن ســدادها عند اســتحقاقها واملشــار إليها 

 .يف هذه املادة
 يقدب الطلب من الدا نني

 (14)املادة 
أو جمنوعـــة من الـــدا نني بـــدين  جيوز ألي من   الـــدا نني بـــدين عـــادي، 

عــادي ال يقــخل عــددهم عن ثالثــة وال يقــخل مــديونيــة املــدين جتــاه ذلــك 
اـلدا ن أو جمنوعـة اـلدا نني عن املبلغ اـلذي حتـدده الال حـة التن ـيذـية يف 
رري  يقدب الطلب، أن يتقدموا بطلب إعادة اهليكلة أو نيهر اإلفالع 

أن أخطروا املدين بضـــرورة الوفاء )لدين املســـتحق إذا كانوا قد ســـبق و 
 .عليه ومل يبادر )لوفاء به خالل نيهر من رري  اإلخطار

ويســري ذلك على الدا نني املضــنونة ديوهنم برهن على ا خل الت اري 
للنـدين أو حواـلة حق على الـتدفـقات النـقدـية املـتأيـية من أموال امـلدين 

ني املضـــــنونة ديوهنم برهن أو امتياز  أو أعناله، كنا يســـــري على الدا ن
نيــــــريطة أن يكون قينة الضــــــناانت الضــــــامنة حلقوقهم يف رري  يقدب 
ــاه الـــدا ن املتقـــدم من رداً   الطلـــب يقـــخل عن قينـــة مـــديونيـــة املـــدين جتـ
)لطلـب أو جمنوعـة الـدا نني املتقـدمني جمتنعني )لطلـب ب ـارق ال يقـخل  

 .عن املبلغ الذي حتدده الال حة التن يذية
وجيب اســــــــتطالع رأى ازهة الرقابية املعنية قبخل حتديد املبالغ املشــــــــار  

 .إليها  ذه املادة )لنسبة للندينني ا اضعني لرقابتها

 (15)املادة 

إذا عـدل اـلدا ن عن املطـالـبة ـبديـنه بســــــــــــبب يســـــــــــوـية ذـلك اـلدين أو 

االي اق مع املدين على بجيخل ســـــداده أو ألي ســـــبب آخر، فال يعترب 

 .متوق اً عن الدفع املدين

 يقدب الطلب من ازهة الرقابية 

 (16)املادة 

لل هة الرقابية يقدب الطلب )فتتا  إجراءات إعادة اهليكلة أو نيــــــــهر  

ــريطة قيامها بتقدب ما  ــع لرقابتها، نيــــ ــأن أي مدين خاضــــ اإلفالع بشــــ

ي يد  ن املدين يف حالة يوقف عن الدفع أو حالة ع ز يف مركزه املايل 

قع أن يكون يف أي من احلــالتني خالل ف ة ال يت ــاوز ســـــــــــنــة، أو يتو 

وذلك نيــــــــريطة أن يقوم اماطبته وإعطا ه فرصــــــــة للرد خالل مدة ال 

 .جتاوز نيهر

 -بعد اســــــــتطالع رأى ازهة الرقابية املعنية   –ويبني الال حة التن يذية 

قع احلد األد  ملبلغ املديونـية اليت يتوقف املدين عن دفعـها أو من املتو 

الع ز يف املركز  يبني احلــد األد  ملقــدار  أن يتوقف عن دفعهــا، كنــا 

 .املايل احلاصخل واملتوقع املشار إليه يف هذه املادة
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 يعدد الطلبات
 (17)املادة 

إذا ا يقدب أكثر من طلب بشــــــأن مديونيات ذات املدين يتم ضــــــنها  
لطلبات  يعاً واختاذ اإلجراءات بشــــــأهنا جمتنعة، ف ذا انيــــــتنلت هذه ا

على طلب يســــــــوية وقا ية وطلب إعادة هيكلة وطلب نيــــــــهر إفالع، 
اعتربت الطلبــات املقــدمــة هي طلــب افتتــا  إجراءات إعــادة اهليكلــة  
افتتـــا  إجراءات نيـــــــــــهر اإلفالع كطلـــب  كطلـــب أصـــــــــــلي وطلـــب 
احتياطي، ويصـــــــدر قاضـــــــي اإلفالع قراره يف طلب التســـــــوية الوقا ية 

 .بعدم قبوله
الطلبــات   املقــدمــة من املــدين، في ــب أن يقــدم طلــب وإذا يعــددت 

افتتـا  إجراءات التســـــــــــوـية الوقـا يـة على إعـادة اهليكلـة، ويقـدم طلـب 
ــبق هو الطلب  إعادة اهليكلة على نيــــهر اإلفالع، ويعترب الطلب األســ
األصـــــــــــلي وما يليه احتياطي، وال جيوز البت يف الطلب االحتياطي إال 

 .األصليإذا مل يصدر القاضي قراره بقبول الطلب 
 الطلبات املقدمة بشأن ديون الشركات 

 (18)املادة 
إذا كان املدين نيــركة، في وز يقدب الطلب بشــأن ديوهنا وإن كانت يف 

 .حالة يص ية أو حكم إببطاهلا واستنرت كشركة واقع
وي يب على يقدب الطلب وقف الدعاوي اليت يكون موضوعها يص ية  

احلراسـة القضـا ية وق اً يعليقياً حلني البت فيه، الشـركة أو وضـعها حتت 
 .وذلك ما مل يقرر قاضي اإلفالع غري ذلك

 الطلبات املقدمة بشأن ديون مدين متويف 
 أو معتزل الت ارة أو فاقد األهلية 

 (19)املادة 
( من هـذا الـقانون، جيوز يـقدب الطـلب بـعد 14مع مراعـاة حكم امـلادة  
 ارة أو فقده األهلية خالل الســنتني التاليتني وفاة املدين أو اعتزاله الت

للوفاة أو لشــــطب اســــم التاجر من الســــ خل الت اري أو فقد األهلية،  
ويتم اإلخطارات )لنســـــبة للندين املتويف يف آخر موطن له دون حاجة 

 .إ  يعيني الورثة
( من هــذا القــانون، جيوز لورثــة املــدين 13ومع مراعــاة أحكــام املــادة  

ــنتني التاليتني للوفاة، ف ذا مل جينع الورثة على  يقدب  الطلب خالل الســــ
يقدب الطلب جاز يقدًه من أحدهم، ولقاضـي اإلفالع يف هذه احلالة 
أن يقرر ح ظ الطلــب أو قبول افتتــا  اإلجراءات وفقــا ملــا يراه حمققــا  

 .ملصلحة دا   املدين املتويف والورثة
مقامهم قانوانً اختيار من ًثلهم يف   ويتعني على ورثة املدين أو من يقوم

اإلجراءات وفقا هلذا القانون، ف ذا يعذر ذلك خالل عشـــــــــــرة أايم من 
رري  إخطارهم من إدارة اإلفالع، يقوم قاضي اإلفالع بتكليف أحد 
الورـثة بتنثيلهم، ولقـاضـــــــــــي اإلفالع عزل ممـثخل الورـثة ويعيني غريه من 

 .الورثة أو من يقوم مقامهم قانوانً 

 ياانت الطلبب
 (20)املادة 

يقـدم الطلـب من املـدين أو ازهـة الرقـابيـة مبينـاً فيـه اإلجراء املطلوب 
 :وسببه ويرفق به املستندات التالية حسب األحوال

مذكرة يتضــــــنن وصــــــ اً موجزاً لوضــــــع املدين االقتصــــــادي واملايل    -1
 .ومعلومات عن أمواله، )إلضافة إ  بياانت م صلة عن العاملني لديه

صــــــورة من الرخصــــــة الت ارية أو الصــــــناعية للندين ومن ســــــ له    -2
 .الت اري

صـــــــــــورة من الـدفـاير الت ـاريـة أو البيـاانت املـاليـة املتعلقـة  عنـال    -3
 .املدين عن السنوات املالية الثالثة السابقة على رري  يقدب الطلب

 بيان )لقضــــــــااي املقامة من املدين وضــــــــده، واملبلغ التقديري لكخل   -4
 .منها، وال يعد هذا البيان إقرار من املدين بصحة هذه الديون

ــااي أو إجراءات التن يذ أو غريها من اإلجراءات    -5 بيان جبنيع القضـــ
ــيتم وق ها كأثر على صـــــــدور قرار افتتا  اإلجراءات وفقا هلذا  اليت ســـــ

 .القانون أو بناء على قرار قاضي اإلفالع
 :يقرير يتضنن اصه  -6
ــا ر عن  يوقعات   -أ ــيولة النقدية للندين ويوقعات األر)  وا ســــ الســــ

 .ف ة السنة التالية لتقدب الطلب
بيــان  مســاء الــدا نني واملــدينني املعلومني وعنــاوينهم االلك ونيــة    -ب

والعادية وأرقام هواي هم وقينة حقوقهم أو ديوهنم والضــناانت املقدمة 
 .يننيهلا إن وجدت، ويصنيف ه الء الدا نني واملد

التقريبيــة لكــخل من هــذه    -ج بيــان ي صـــــــــــيلي  موال املــدين والقينــة 
األموال يف رري  يـقدب الطـلب، وبـيان أـية ضـــــــــــنـاانت أو حقوق للغري 

 .ي يب عليها
ــحه مقدم الطلب لتويل مهام أمني إعادة اهليكلة    -7 ــنية أمني يرنيــ يســ

 .أو أمني الت ليسة وفقاً ألحكام هذا القانون
كـان املـدين قـادر على إدارة أموالـه ويرغـب يف إدارهـا   بيـان مـا إذا  -8

وســــند ذلك، أم أن مصــــلحة الدا نني يقتضــــي يعيني أمني لتو  اإلدارة 
 .ومربر ذلك وسنده

بيان أية إجراءات حت  ية يقتضـي مصـلحة الدا نني اختاذها وما إذا   -9
كانت مصـــــــلحة الدا نني يقتضـــــــي اختاذها بشـــــــكخل عاجخل ومربر ذلك 

 .وسنده
ما إذا كان املدين املقدم بشــــــــأنه طلب يســــــــوية وقا ية أو إعادة    -10

هيكلة ســـــيحتاج للحصـــــول على متويخل خالل ال  ة من رري  صـــــدور  
راءات وحىت اعتناد التســـــــــوية الوقا ية أو خطة إعادة  قرار افتتا  اإلج

اهليكلـة من عـدمـه، ويف احلـالـة األو  بيـان القينـة اال ـاليـة املقـدرة ملـا 
سيحتاجه من متويخل خالل ال  ة املشار إليها وأغراضه ومديه وضناانيه  
وبثريه على التســـــــــــويــة الوقــا يــة أو خطــة إعــادة اهليكلــة وعلى حقوق  

 .ونة ديوهنم وغريهم من الدا ننيالدا نني املضن
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إذا كان مقدم الطلب نيــــــركة، جيب أن يرفق مع الطلب صــــــورة    -11
عن قرار ازهة املمتصــة يف الشــركة بتمويخل مقدم الطلب بتقدب طلب 
ــركة وأية  ــيس الشــــــ ــتندات بســــــ ــورة عن مســــــ افتتا  اإلجراءات، وصــــــ

 .يعديالت طرأت عليها
أخرى يدعم املعلومات   أية معلومات أو بياانت أو مســـــــــــتندات  -12

 .الواردة )لطلب أو يطلبها إدارة اإلفالع
وإذا مل يتنكن مقـدم الطلـب من يقـدب أي من البيـاانت أو املعلومـات  
أو املستندات املطلوبة وفقاً ألحكام ال قرة األو  من هذه املادة فعليه  

 .أن يذكر مربرات ذلك يف طلبه
 (21)املادة 

يقدب البياانت واملعلومات واملســـــــــــتندات إذا يعذر على مقدم الطلب  
وفقا للنادة الســــابقة بســــبب عدم متكنه من احلصــــول عليها من ازهة 
اليت حتت ظ  ا، فعليه أن يبني ذلك، وجيوز لقاضــي اإلفالع أن يكلف 
أي نيـــــــم  لديه املعلومات والبياانت واملســـــــتندات املطلوبة بتقدًها  

 .للبت يف الطلبخالل أجخل حيدده إذا قرر أهنا ضرورية  
وال جيوز ألي نيـــــــــــم  أن ًتنع عن يقــدب البيــاانت واملســـــــــــتنــدات 
واملعلومـات اليت كل ـه قـاضـــــــــــي اإلفالع بتقـدًهـا على ســــــــــــند من أن 

 .القانون يلزمه بواجب ا اف ة على سريتها
 (22)املادة 

يقدم الطلب من الدا ن مبيناً به أســبابه، ومرفقاً به نســمة من اإلخطار 
( من هذا القانون، وأي بياانت ومعلومات  14ه يف املادة  املشــــــــــار إلي

 .ومستندات ذات صلة )لدين وضناانيه
 رسوم الطلب واملصاريف والك الة 

 (23)املادة 
الرقــابيــة، جيــب على مقــدم   فينــا عــدا الطلبــات املقــدمــة من ازهــات 
الطلب أن يودع لدى خزينة ا كنة مبلغاً من املال أو ك الة مصــــــــرفية  
ــاع إ ـايل ديون املـدين أو  حتـدد قينتهـا الال حـة التن يـذيـة، على أســـــــــ
أصـــوله يف رري  يقدب الطلب أو إ ايل ديون الدا ن مقدم الطلب إذا 
كــان الطلـــب مقـــدمــا من دا ن، وجيوز لر يس إدارة اإلفالع أن يقرر 

 .إيداع مبلغ أقخل وفقا ملا يراه مال نا  ذا الشأن
النحو إدارة اإلفالع،   ويكون اإليـــداع على  الـــذي يقرره  التـــاري   ويف 

ويسـتمدم املبلغ املودع أو الك الة لتغطية ن قات ويكاليف اإلجراءات  
 .األولية الختاذ قرار يف الطلب

وجيوز لر يس إدارة اإلفالع بجيخل إيداع املبلغ أو الك الة املشار إليها 
الالزمة    يف حال كان مقدم الطلب هو املدين ومل يتوفر لديه الســـــــــــيولة

لإليــداع يف رري  يقــدب الطلــب، أو أن اإلجراءات األوليــة لن حتتــاج  
 .ألي يكاليف

ويبني الال حة التن يذية الرســوم القضــا ية اليت يســتحق عن الطلبات والدعاوى 
 .والت لنات والطعون املقدمة استناداً هلذا القانون، واملكلف  دا ها

 (24)املادة 
اإلفالع زنة اإلفالع بطلبات افتتا  اإلجراءات ومرفقاها  ختطر إدارة 

وبكــخل قرار وإجراء يتمــذ فيهــا، وذلــك خالل عشـــــــــــرة أايم من رري  
 .يقدب يلك الطلبات إلدارة اإلفالع أو اختاذ القرار أو اإلجراء

 (25)املادة 
ما   -يقوم زنة اإلفالع خالل عشـــرة أايم من رري  إخطارها )لطلب 

ــي اإلفالع مدة أقخل أو أكثر  مل حيدد هل ــع املدين،  -ا قاضـــ بتقييم وضـــ
)لنســـبة للنديونيات ا اضـــعة إلنيـــرافها، ويقدب يقرير إلدارة اإلفالع 

 :بشأنه يشتنخل على األمور التالية
 .مدى إمكانية التسوية الوقا ية أو إعادة اهليكلة من عدمه  -1
إعادة اهليكلة من ما إذا كانت أموال املدين كافية لتغطية يكاليف    -2

 .عدمه
مـا إذا كـان جيـب اختـاذ يـدابري حت  يـة على بو عـاجـخل من عـدمـه    -3

 .ومربر ذلك
مـا إذا كـان املـدين قـادراً على إدارة أعنـالـه وأموالـه بن ســــــــــــه، أو   -4

ــند إدارة أعنال   كانت مصــــــلحته ومصــــــلحة الدا نني يقتضــــــي أن يســــ
 .وأموال املدين ألمني

 ينه إلعادة اهليكلة أو اإلفالع وأيعابهاسم األمني املق   يعي  -5
 ال رع الثاين

 البت يف الطلبات
 (26)املادة 

يقوم إدارة اإلفالع إبخطار املدين )لطلب خالل عشرة أايم من رري  
ًـه إذا كـان مـقدـماً من غريه، وجيـب علـيه أن يـقدم رده على الطـلب  يـقد

ــة املع ــافـ ــدم كـ يقـ ــاره، وأن  أايم من رري  إخطـ ــات خالل عشـــــــــــرة  لومـ
( من هذا القانون وذلك ما 20والبياانت واملســــــــتندات املبينة )ملادة  

مل يطلب من قاضـــــــي اإلفالع إع ا ه من يقدب البياانت واملســـــــتندات 
واملعلومــات لعــدم يوافر نيـــــــــــروط قبول الطلــب، فــ ذا كلف قــاضـــــــــــي 
اإلفالع املدين بتقدب البياانت واملعلومات واملســتندات املشــار إليها، 

 .ليه يقدًها خالل املوعد ا دد من قاضي اإلفالعوجب ع
إليهـــا )ل قرة األو   ــار  ال  ة املشـــــــــــ إدارة اإلفالع خالل  كنـــا يقوم 
إبخطــار الــدا نني املــدرج بيــاانهم )لطلــب، وجيوز ألي من ه الء الرد  

 .على الطلب خالل عشرة أايم من رري  إخطاره
 (27)املادة 

فيـها طـلب افتـتا  اإلجراءات من امـلدين،  فينـا عـدا احلـاالت اليت يـقدم 
جيوز ملقدم الطلب أن يتنازل عنه يف أي وقت قبخل صــدور قرار قاضــي  

 .اإلفالع )لبت فيه أو اختاذ أي يدابري حت  ية بشأنه
يصـــــدر قاضـــــي اإلفالع قراره حب ظ الطلب، ما مل يكن أي نيـــــم  آخر من  

ــما  الذين جيوز هلم يقدب طلب وفقا هلذا القان ون قد يقدم بطلب آخر  األنيـ
 .أو قدم مذكرة برده على الطلب أبدى فيها رغبته يف السري يف اإلجراءات 
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 (28)املادة 
جيوز لقاضـــــي اإلفالع أن يســـــتدعي أي نيـــــم  حيوز معلومات ذات 

 .صلة )لطلب
وجيوز له أن أيمر إبدخال أي نيــــم  طبيعي أو معنوي يف اإلجراءات  

القانون وفقاً لشروط يوفر محاية مال نة وكافية املنصو  عليها يف هذا 
للـدا نني إذا كـانـت أموال ذلـك الشـــــــــــم  يتـداخـخل مع أموال املـدين  
ــي حال اعترب قاضي اإلفالع  نه لن  ـــــــــــ بشكخل يصعب فصله، أو فـــــــــ
ــلة   يكون عنلياً أو جمدايً من حيث التكل ة أن ي تتح إجراءات من صــــــــ

 .فينا يتعلق   الء األنيما 
 (29)املادة 

يبت قاضـــــــي اإلفالع يف الطلب، خالل عشـــــــرة أايم من رري  انتهاء 
ــدار قراره )فتـتا  إجراءات التســـــــــــوـية  املـدد ا ـددة للرد علـيه، إبصـــــــــ
الوقا ية أو إعادة اهليكلة أو نيـهر اإلفالع، ويعني يف قراره رر اً م قتاً 

 .للتوقف عن الدفع
ات الـتاري  اـلذي يوقف فـيه املـدين  وإذا مل يعني يف قرار افتـتا  اإلجراء

عن الـدفع، أُعترب رري  صــــــــــــدور قرار افتتـا  اإلجراءات رر ـاً م قتـاً  
 .للتوقف عن الدفع

وإذا صــــــــــــدر قرار افتتـا  اإلجراءات بعـد وفـاة املـدين أو بعـد اعتزالـه 
أو  ــاة  الوفــ رري   ُأعترب  ــدفع،  الــ التوقف عن  رري   يعني  ومل  ــارة  الت ــ

 .ر اً م قتاً للتوقف عن الدفعاعتزال الت ارة ر
 (30)املادة 

ــه، أو بناء على طلب املدين أو  ــى اإلفالع من يلقاء ن ســــ جيوز لقاضــــ
أحد الدا نني أو األمني أو غريهم من ذوي املصـــــــــــلحة، يعديخل التاري  
قــا نــة الــديون،  امل قــت للتوقف عن الــدفع وذلــك حىت رري  اعتنــاد 

 .ري  املعني للتوقف عن الدفع هنا ياً وبعد انقضاء هذا امليعاد يصري التا
ويف  يع األحوال ال جيوز إرجــاع رري  التوقف عن الــدفع إ  أكثر 

 .من سنتني سابقتني على رري  صدور قرار افتتا  اإلجراءات
 (31)املادة 

يصــــــــــــدر قـاضـــــــــــي اإلفالع قراره بعـدم قبول الطلـب إذا مل يتم يقـدب 
( من هــذا 20يف املــادة  املســـــــــــتنــدات والبيــاانت املنصـــــــــــو  عليهــا  

القانون، أو إذا قدمت انقصـــــــــة دون مســـــــــوغ، وذلك ما مل يقرر قبول 
 .الطلب وفق الشروط اليت يراها مناسبة

كنا يصـــــدر قراره برفض الطلب إذا مل يتوافر نيـــــروطه أو يبني له أنه مل 
يقصــــد به ســــوى اإلســــاءة للندين، ويف هذه احلالة جيوز للندين ولكخل 

لطلب أن يطلب يعويضـــــاً عنا أصـــــابه من ضـــــرر،  من حلقه ضـــــرر من ا
 .ويقام دعوى املس ولية أمام حمكنة اإلفالع

 (32)املادة 
لـقاضـــــــــــي اإلفالع بـناًء على طـلب يـقدم إلـيه من ازـهة الرـقابـية أو من 
أي طرهب ذو مصــــــلحة، أن يقرر اختاذ أي من التدابري التح  ية اا يف 

يعيني أمني م قــت ذلــك وضـــــــــــع األختــام على مقر أعنــال املــدين أو  
إلدارة أمواله، أو وضــع قيود عليه يف التصــرهب يف أمواله، أو منعه وأي  
من أعضاء جملس إداريه أو مدرا ه من الس ر خالل ف ة معينة أو حىت  

 .حتقق أمر معني
ولقاضـــــــــي اإلفالع بناء على طلب يقدم إليه من املدين، أن يصـــــــــدر  

 .قراره بوقف املطالبات
 عالنية القرار 

 (33)دة املا
يقوم إدارة اإلفالع خالل عشــــــرة أايم من رري  صــــــدور قرار قاضــــــي 
اإلفالع )فتتا  اإلجراءات أو رفضــــــــــها أو عدم قبوهلا بنشــــــــــر القرار 
ــة الكويت  ــأن به واإلفصــــا  يف بورصــ واإلعالن عنه وإخطار ذوي الشــ
لدوراق املالية إذا كان املدين مدرجا فيها، ويكليف املدين )إلفصــــــا   

لى موقعه اإللك وين، وذلك ما مل يقرر قاضـــي اإلفالع االكت اء عنه ع
 . ي من هذه الطرق أو غريها

ــي اإلفالع أن يقرر اإلعالن عن القرار إبحدى الصــــحف  وجيوز لقاضــ
اليومية الصـــــــــادرة يف دولة أجنبية إذا كان جانب كبري من دا   املدين  

آخر يراه قـاضـــــــــــي أو أمواـله أو أعنـاـله بتلـك اـلدوـلة أو ألي ســــــــــــبب 
 .اإلفالع

ــادر )فتتا  اإلجراءات خالل  ويف  يع األحوال جيب قيد القرار الصــــ
 .املهلة املبينة  ذه املادة

 ال صخل الثالث 
 يعيني األمني واملراقب وامل ت  

 األمني 
 (34)املادة 

إذا قرر قـاضـــــــــــي اإلفالع قبول افتتـا  اإلجراءات إبعـادة اهليكلـة أو 
ذات القرار األمني الذي رنيـحته زنة اإلفالع   نيـهر اإلفالع، يعني يف

 .وقدرت أيعابه وفقا ألحكام هذا القانون
وجيوز لقاضي اإلفالع بناء على اق ا  من زنة اإلفالع أن يعني أمينا 
أو أكثر من غري األنيـما  املرخ  هلم من اهلي ة أو املسـ لني لديها، 

 .مىت كان ذلك ملصلحة املدين والدا نني
 (35)املادة 

ــه أو بناء على طلب املدين أو  ــي اإلفالع من يلقاء ن ســــــ جيوز لقاضــــــ
زنة اإلفالع أن يكلف زنة اإلفالع ب نيـــــــــيح أكثر من أمني وحتديد  

 .أيعا م، ويصدر قراره بتعيينهم واعتناد أيعا م
إذا يعدد األمناء، وجب أن يعنلوا جمتنعني، ويكون األمناء مس ولني )لتضامن  

ــــا، وال جتوز هلم إانبة الغري إال إبذن  عن  أعناهلم، وجيوز أن ينيب بعضـــــهم بعضـ
من قاضـــي اإلفالع، ويكون األمني وان به مســـ ولني )لتضـــامن، وجيوز لقاضـــي 
ـــــــــم العنـخل بني األمـناء، أو يعـهد إ  أحـدهم بعنـخل معني، ويف  اإلفالع أن يقسـ

 .كلف  ا  هذه احلالة ال يكون األمني مس وال إال عن األعنال اليت 
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 (36)املادة 
ــدر فيها قرار بتعيني أمني بعد اعتناد قا نة   يف  يع األحوال اليت يصــــــ
الدا نني، أو يصــــــدر قاضــــــي اإلفالع قرارا )ســــــتبدال األمني أو يعيني  

حىت لو كـاـنت امـلديونـية ال ختضـــــــــــع  –أمني جـدـيد، يقوم زـنة اإلفالع  
قرار بدعوة  خالل عشــــــرة أايم من رري  صــــــدور ذلك ال  -إلنيــــــرافها 

ــيح   ــنونة، ل نيـ  يع الدا نني، اا فيهم الدا نون أصـــحاب الديون املضـ
أمني ويقدير أيعابه، ولل نة اإلفالع أن يضـع قا نة من ثالثة مرنيـحني  
أو أقخل أو أكثر ليتم االختيار منها، وي أع ر يس زنة اإلفالع أو من 

 .لبية املطلوبة، ويتم اختيار املرنيح اوافقة األغ االجتناعحيدده هذا 
إذا وافقت زان الدا نني على يرنيـيح أمني على النحو السـابق وقدرت 
أيعابه، قامت زنة اإلفالع إبخطار إدارة اإلفالع بذلك خالل عشـرة  
أايم من اجتناع الدا نني، ويصـــدر قاضـــي اإلفالع قراره خالل عشـــرة  

 .منيأايم من رري  انتهاء املدة املبينة  ذه ال قرة بتعيني األ
 (37)املادة 

إذا ا يعيني نيــــــــم  اعتباري أميناً فعليه أن يســــــــني ممثالً له أو أكثر 
و   يع  ــه،  ممثلــ عن  مســـــــــــ وال  األمني  ويكون  األمني،  ــام  مهــ ليتو  
الووــا ف واجبــة   األحوال جيــب أن يكون ممثــخل األمني من نيـــــــــــــاغلي 

 .التس يخل لدى اهلي ة
 (38)املادة 

هــذا القــانون أن يتقــدم إلدارة اإلفالع  ي لدمني املعني وفق أحكــام  
ــاعده على أداء مهنته على الوجه  ــأنه أن يســــ طلب الختاذ قرار من نيــــ
ــبيخل املثال، طلب يعيني أو ندب أمني   ــنخل ذلك على سـ املطلوب، ويشـ

 .أو أكثر ملساعديه يف أي من األمور املمت   ا
 (39)املادة 

 :ال جيوز يعيني أي من األنيما  التاليني أميناً 
 .أحد الدا نني  -1
 .طرهب ذو عالقة )لنسبة للندين  -2
أي نيــم  صــدر عليه حكم )ت إبدانته بعقوبة جناية أو بعقوبة    -3

جنحة خملة )لشـــــرهب أو األمانة أو يف إحدى ازرا م املنصـــــو  عليها  
ــة )لغ  يف املعامالت الت ارية أو  يف هذا القانون أو أي جنحة خاصـــــ

 .ا مل يرد إليه اعتبارهماسة )القتصاد الوط  م
 واجبات األمني 

 (40)املادة 
يبــانيـــــــــــر األمني مهــامــه حتــت إنيـــــــــــراهب إدارة اإلفالع، وعليــه متــابعــة  
اإلجراءات على وجه الســـــــرعة، والتأكد من قيامه )ختاذ  يع التدابري  

 .اليت يوفر محاية مصلحة املدين والدا نني
 (41)املادة 

دارة أموال املـدين وأعنـالـه، يقوم  يف األحوال اليت يعهـد فيهـا لدمني إب
املـــــدين يف  يع  عن  وينوب  األموال،  يلـــــك  على  ) ـــــاف ـــــة  األمني 

 .التصرفات اليت يقتضيها إدارة أمواله وأعناله
وإذا كان املدين نيــــــــركة، ف ن األمني يكون له ذات االختصــــــــاصــــــــات  
 املقررة يف عقد الشــركة جمللس اإلدارة ور يس اجمللس والر يس التن يذي

 .ومدير الشركة
ــركة  ــة )لشـ ــرفات ا اصـ وإذا كانت بعض أعنال اإلدارة أو بعض التصـ
يســـــــــــتلزم موافـقة اجتنـاع الشـــــــــــركـاء أو ازنعـية الـعاـمة الـعادـية أو غري 

 .العادية للشركة، حتخل زنة اإلفالع حملهم يف إصدار هذه املوافقة
 (42)املادة 

لدمني، إبذن من قاضـي يف األحوال املشـار إليها )ملادة السـابقة، جيوز  
اإلفالع يصـــــدره بعد مساع أقوال املدين أو إخطاره، الصـــــلح أو قبول 
التحكيم يف كـخل نزاع يتعلق  موال املـدين أو أعنـاـله، والنزول عن حق 

 .املدين، واإلقرار حبق الغري
 (43)املادة 

يقوم األمني ا رد يعيينـه لتويل إدارة أموال املـدين وأعنـالـه )ســـــــــــتالم 
الت املـدين املتعلقـة  عنـالـه واالطالع عليهـا واالحت ـاع  ـا، مراســـــــــــ

وعليه أن ًكن املدين من االطالع عليها، وأن يســـــلنه أية مراســـــالت  
ذات طبيعة نيـــــمصـــــية أو اليت ختضـــــع لقواعد الســـــرية املهنية واليت ال 

 .يتعلق )إلجراءات
 (44)املادة 

ــتلنه ضــــنن اإلجراءات يف حســــاب   على األمني أن يودع أي مبلغ يســ
خا  )ملصـــرهب الذي حيدده قاضـــي اإلفالع خالل مدة ال يزيد على  
عشــــــرة أايم من رري  اســــــتالمه، وأن يقدم إ  إدارة اإلفالع كشــــــف  
حسـاب بتلك املبالغ خالل عشـرة أايم من رري  اإليداع أو خالل أي 

 .ف ة أخرى حيددها قاضي اإلفالع
ــتلنها لغرض اإليداع دون مربر وإذا بخر األمني يف إيداع أية  مبالغ اسـ

% 7مقبول، فلقـاضـــــــــــي اإلفالع أن يلزمـه بـدفع غرامـة بخري بواقع  
ســـــــــــنوايً من قينــة املبــالغ اليت مل يتم إيــداعهــا، ويودع هــذه الغرامــة يف 
ــابقة ويدخخل يف الضـــــــنان العام  ــار إليه يف ال قرة الســـــ احلســـــــاب املشـــــ

 .للدا نني
املشـار إليها )ل قرة السـابقة اسـتبدال  وجيوز لقاضـي اإلفالع يف احلالة

 .األمني
 (45)املادة 

يــدون األمني  يع األعنــال املتعلقــة إبدارة أموال املــدين وأعنــالــه يف 
 .الدفاير والس الت املعدة لذلك، وجيوز أن يكون التدوين الك ونياً 

يف حـالـة عـدم   -وجيوز لل نـة اإلفالع وممثلي زـان الـدا نني والـدا نني  
واملدين االطالع على هذه الدفاير والس الت،   -يشكيخل زنة دا نني 

كنا جيوز هلم أن يطلبوا يزويدهم بصــــــور من املســــــتندات املتوفرة لدى 
األمني مىت كـاـنت متعلقـة  موال املـدين أو أعنـاـله أو يزوـيدهم ببـياانت  

 .أو معلومات من واقع الدفاير والس الت املشار إليها
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األمني، فلكخل ذي نيأن أن يطلب من قاضي اإلفالع ويف حالة امتناع  
يكليف األمني بتزويــده )ملســـــــــــتنــدات أو متكينــه من االطالع عليهــا،  
ويصــــدر قاضــــي اإلفالع قراره يف الطلب خالل عشــــرة أايم من رري  

 .يقدًه
 (46)املادة 

جيوز للندين وزنة اإلفالع، يف حال كانت املديونية خاضـعة إلنيـرافها  
لـدى قـاضـــــــــــي اإلفالع على أعنـال األمني قبـخل إمتـامهـا،    ، االع اض

وي يــب على االع اض وقف إجراء العنــخل إذا كــان االع اض مقــدمــاً  
 .من زنة اإلفالع

ويصدر قاضي اإلفالع قراره يف االع اض خالل عشرة أايم من رري  
 .يقدًه

 (47)املادة 
اإلفالع   وزنـــــة  اإلفالع  يقـــــدم إلدارة  أن  األمني  ســـــــــــــــب  ح-على 

يقريراً نيــــــهرايً أو يف أي موعد آخر حيدده قاضــــــي اإلفالع  -األحوال
عن حـاـلة إدارة أموال املـدين وأعنـاـله وســـــــــــري إجراءات إعـادة اهليكـلة  

 .ونيهر اإلفالع
 (48)املادة 

لدمني أو املدين أو أي دا ن أن يطلب من قاضـــــــي اإلفالع إصـــــــدار 

ســا خل معينة،  قرار بتحديد نطاق ســلطات األمني خبصــو  مســألة أو م

ويف  يع   اإلجراءات،  يعطيــــــخل  أو  وقف  إ   ذلــــــك  ي دي  أال  على 

األحوال  ت  قاضـــــــي اإلفالع إبصـــــــدار ما يرى من قرارات بشـــــــأن 

 .سلطات األمني

 (49)املادة 

يســــــــــتويف األمني أيعابه ا ددة بقرار يعيينه واملصــــــــــروفات الالزمة اليت 

فالع، وجيوز بقرار من يتكبــدهــا من أموال املــدين املعلومــة إلدارة اإل

ــروفات حتت  ــرهب دفعة من يلك األيعاب واملصـــــ ــي اإلفالع صـــــ قاضـــــ

 .احلساب

 املراقـــــب 

 (50)املادة 

ــه أو بناء على طلب املدين أو  ــي اإلفالع من يلقاء ن ســــــ جيوز لقاضــــــ

من  -زنة اإلفالع أن يكلف زنة اإلفالع ب نيـــــــــيح مراقب أو أكثر 

ــما  الذين جيوز هلم القيا  -م اهام األمناء وفقا هلذا القانونبني األنيــــ

 .وحتديد أيعا م، ويصدر قراره بتعيينهم واعتناد أيعا م

ــي اإلفالع  ــري اإلجراءات يف حالة طلب قاضـــ ويعد املراقب يقريراً بســـ

ذلك، ودون أن يتدخخل يف اإلجراءات، ويســري بشــأن املراقب أحكام 

 .( من هذا القانون49،  39،  37املواد  

 امل تــــــ  
 (51)املادة 

جيوز لقاضــي اإلفالع، بناء على طلب مســبب يقدم من زنة االفالع 
أو جهــة رقــابيــة أو أحــد الــدا نني أو املراقــب أو األمني أو من يلقــاء 
ن سه، أن يعني م تشاً من بني األنيما  الذين جيوز هلم القيام  عنال  

ال املـدين أو أموالـه  األمني أو من غريهم ويكل ـه )لت تي  يف كـخل أعنـ
أو يصـــــــــــرفـايـه أو الت تي  يف واقعـة أو وقـا ع حمـددة، مىت كـان طلـب 
ــأن ديوـنه طـلب افتـتا  إجراءات   يعيني امل ت  يتعلق ـادين مـقدم بشـــــــــ
وفقا ألحكام هذا القانون، ويف حالة يعيني أمني أو مراقب يتو  األمني  

 .أو املراقب حبسب األحوال مهنة الت تي  
ــي ا ــرة أايم من رري  يقدًه  ويبت قاضــــ إلفالع يف الطلب خالل عشــــ

إلدارة اإلفالع، ويبني القرار الصـــــــــادر بتعيني امل ت  املهنة املوكلة له 
واختصـاصـايه وصـالحيايه وأيعابه إن مل يكن من الذين ا يعيينهم كأمني  

( من 35، 34أو مراقب، ويسري عليه يف هذه احلالة أحكام املاديني  
لقاضـي اإلفالع أن يصـر  للن ت  )السـتعانة ان يرى هذا القانون، و 

 .إلملاز املهنة املوكلة إليه
( من هــذا القــانون، وجيوز  49ويســـــــــــري على أيعــاب امل ت  املــادة  

لقـاضـــــــــــي اإلفالع أن يكلف اـلدا ن اـلذي طلـب الت تي   داء يلـك 
األيعـاب مقـدمـا على أن يســـــــــــ دهـا من أموال املـدين يف حـالـة انتهـاء 

 .إ  صحة الوقا ع اليت استند إليها الدا ن يف طلب الت تي امل ت  
 (52)املادة 

جيوز للن ت  يف ســـــــــــبيــخل ين يــذ املهنــة املكلف  ــا، أن يطلــب مســاع 

نيـــــــــــهــادة أي نيـــــــــــم  بغري حلف ًني، كنــا جيوز لــه أن يطلــب أي 

معلومــات أو مســـــــــــتنــدات من املــدين أو أحــد الــدا نني أو الوحــدات 

املركزي أو األنيـــــــــــمـا  املرخ  هلم من اهلي ـة أو ا ـاضـــــــــــعـة للبنـك  

 .ازهات الرقابية أو أي جهة أخرى حكومية أو غري حكومية

ــار إليهنـا أعاله عـدم يعلق يـلك  وإذا رأى الشـــــــــــم  أو ازـهة املشـــــــــ

ــتندات )ملهنة املكلف  ا امل ت ،  ــهادة أو املعلومات أو املســــــــ الشــــــــ

عشــرة أايم من رري  فعليه أن يتقدم بطلب إ  قاضــي اإلفالع خالل 

ــدر  ــه، ويصـ إخطاره بطلب امل ت  إبع ا ه مما طلبه امل ت  كله أو بعضـ

قاضــــــــي اإلفالع قراره يف الطلب خالل عشــــــــرة أايم من رري  يقدًه  

 .ويكون قراره هنا ياً 

 (53)املادة 

إلدارة  يقرير  ويقـــــدب  بتن يـــــذهـــــا  املكلف  املهنـــــة  إملـــــاز  امل ت   على 

ــة   ــه كي يـ فيـ يبني  ــا ج خالل اإلفالع  نتـ ــه من  إليـ ــذهـــا ومـــا خل   ين يـ

ًـدد مـدة  املواعـيد ا ـددة بقرار يكلي ـه، وجيوز لقـاضـــــــــــي اإلفالع أن 

 .ين يذ املهنة بناء على طلب امل ت 
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 (54)املادة 
بعد أخذ رأي زنة اإلفالع إذا  –جيوز لقاضــــــي اإلفالع يف أي وقت 

أن يقرر   -كانت اإلجراءات متعلقة )لديون ا اضـعة إلنيـراهب الل نة 
اســـــــــتبدال األمني أو املراقب أو امل ت ، كنا جيوز للندين وألي دا ن 
أن يطلب من قاضـي اإلفالع اسـتبدال أي منهم إذا أثبت أن اسـتنرار 
يعيينه يضـــــر اصـــــاا الدا نني أو املدين، وال ي يب على الطلب وقف 

 .اإلجراءات ويبت قاضي اإلفالع يف الطلب خالل عشرة أايم
ـــــتبداله أن وعلى األ ـــــي اإلفالع اسـ مني أو املراقب أو امل ت  الذي يقرر قاضـ

ــري هذا احلكم على  ــــــ يتعاون )لقدر الالزم لتنكني بديله من يويل مهامه، ويسـ
 .مدراء الت ليسة املعينني قبخل سراين هذا القانون

لدمني أو املراقب أو امل ت  أن يطلب من قاضــى اإلفالع إع ا ه من 
فالع أن يقبخل ذلك الطلب ويعني بديالً عنه، وله مهامه ، ولقاضــي اإل

أن حيــدد لدمني أو امل ت  الــذي قبــخل طلبــه أيعــا)ً مقــابــخل مــا أداه من 
 .خدمات

 ال صخل الرابع 
 اإلخطارات

 (55)املادة 
يكون اإلخطـارات اليت يتم وفقـا ألحكـام هـذا القـانون عن طريق إدارة 

أو املــدين أو الــدا نني   اإلفالع أو زنــة اإلفالع أو األمني أو امل ت 
أو ممثـخل زنـة الـدا نني أو ممثلي ف ـات الـدا نني منت ـة صأرهـا إذا متـت 
عن طريق الربيد اإللك وين أو أي طريـقة أخرى مت ق عليـها أو حيددهـا  
إدارة اإلفالع أو حمكنـــة اإلفالع أو حمكنـــة   قـــاضـــــــــــي اإلفالع أو 

 .االست ناهب
ين وممثـخل زنـة الـدا نني وممثلي وفينـا عـدا اإلخطـارات املوجهـة من املـد

ف ـات الـدا نني، جيوز يوجيـه اإلخطـار عن طريق االعالن أو النشـــــــــــر،  
ــري على اإلخطار )لربيد اإللك وين األحكام املبينة )لقانون رقم  ويســـــ

 .املشار إليه  2014لسنة   20
 (56)املادة 

ت   يلتزم كـخل من إدارة اإلفالع وزنـة اإلفالع واألمني واملراقـب وامل 
واملدين وممثخل زنة الدا نني وممثلو ف ات الدا نني حب ظ اإلخطارات عن  
طريق الربيد اإللك وين يف الشــــــــــكخل املرســــــــــخل به يف ســــــــــ خل ورقي أو 

 .إلك وين خا  بذلك
 (57)املادة 

اسـتثناء من القواعد املتعلقة إبعالن األوراق القضـا ية املنصـو  عليها  
املــدنيــة والت ــاريــة، ودون اإلخالل )حلــاالت اليت يف قــانون املرافعــات  

النحو املبني  ــذا القــانون،  يتم التبليغ فيهــا عن طريق اإلخطــار على 
جيوز إعالن األوراق املتعلقـة )لـدعـاوي والطلبـات والطعون املبينـة  ـذا  
القانون عن طريق الربيد اإللك وين أو الربيد املســــــــ خل أو أية وســــــــيلة  

 .ا حمكنة اإلفالع أو حمكنة االست ناهبأخرى يوافق عليه

كنا جيوز أن يتم اإلخطارات ويقدب املســــتندات واملعلومات والبياانت 
من خالل يوفريها بغرفة بياانت إلك ونية، يتا  لذوي الشــأن الوصــول  
إليها عرب اإلن نت من خالل اســـــــــم مســـــــــتمدم ورقم ســـــــــري يســـــــــلم  

يزويـده )ملســـــــــــتنـدات للشـــــــــــم  الـذي جيـب يوجيـه اإلخطـار لـه أو  
التن يــــذيــــة  الال حــــة  يبينــــه  الــــذي  النحو  والبيــــاانت على  واملعلومــــات 

 .للقانون
 الباب الثالث 
 التسوية الوقا ية
 ال صخل األول 

 طلب افتتا  إجراءات التسوية الوقا ية
 (58)املادة 

مع مراعاة األحكام املقررة  ذا القانون بشـأن طلب افتتا  اإلجراءات  
أن يتقدم بطلب افتتا  إجراءات التســــوية الوقا ية وفقا ، جيوز للندين  

 :ملا يلي
إذا كان متوق ا عن الدفع، أو كانت هنار من األســــــباب ما جيعله    -1

يتوقع أو  شــــى من الع ز عن ســــداد ديونه عند اســــتحقاقها كلها أو 
 .بعضها وفقاً ملا هو مبني )لال حة التن يذية

املايل أو كانت هنار من األسباب   إذا كان يف حالة ع ز يف املركز -2
ما جيعله يتوقع أو  شــــــــــى أن يكون يف حالة ع ز يف املركز املايل عند 

 .استحقاق ديونه بعضها أو كلها وفقاً ملا هو مبني )لال حة التن يذية
 .أن يكون أعنال املدين قابلة لالستنرارية  -3
الوقا ية أو إذا كان قد ســـــبق لدا نيه أن رفضـــــوا مق حا )لتســـــوية    -4

كان قد ســـبق لقاضـــي اإلفالع أن أصـــدر قرارا برفض التصـــديق على  
مق   )لتســـــــــــوية الوقا ية، حىت لو كان ذلك عن ديون أخرى للندين 
غري املقدم بشأهنا الطلب، فال جيوز يقدب الطلب إال بعد انقضاء ثالثة 

 .هأنيهر من رري  اجتناع الدا نني أو قرار قاضي اإلفالع املشار إلي
إذا كان قد ســــــبق لدا نيه أن رفضــــــوا خطة إبعادة اهليكلة أو كان   -5

قد ســـبق لقاضـــي اإلفالع أن أصـــدر قرارا برفض التصـــديق على خطة 
إبعـادة اهليكـلة، حىت لو كـان ذـلك عن ديون أخرى للنـدين غري املـقدم 
بشــأهنا الطلب، فال جيوز يقدب الطلب إال بعد انقضــاء ثالثة أنيــهر من 

 .اع الدا نني أو قرار قاضي اإلفالع املشار إليهرري  اجتن
إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي اإلفالع أو حكم عن    -6

حمكنـة اإلفالع إبهنـاء إجراءات التســـــــــــويـة الوقـا يـة أو إهنـاء إجراءات  
إعـادة اهليكـلة، حىت لو كـان ذـلك عن ديون أخرى للنـدين غري املقـدم 

الطلب إال بعد انقضــاء ثالثة أنيــهر من بشــأهنا الطلب، فال جيوز يقدب 
 .رري  صدور قرار قاضي اإلفالع أو حكم ا كنة املشار إليه

إذا كان قد سـبق وأن صـدر حكم هنا ي بشـهر إفالع املدين، فال   -7
 .جيوز يقدب الطلب إال بعد مرور ثالحل سنوات من انتهاء الت ليسة

زالت خاضــــــــــعة ألية إذا كانت املديونية املقدم بشــــــــــأهنا الطلب ال  -8
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إجراءات وفقاً هلذا القانون ين يذاً لقرار صـادر )فتتا  اإلجراءات وفقاً 
 .هلذا القانون، فال جيوز يقدب الطلب
( من هذه املادة ، 8،  7،   6، 5،  4واسـتثناء من أحكام البنود أرقام  

جيوز للنـدين يقـدب الطلـب يف أي وقـت إذا أرفق بـه مـا ي يـد املوافقـة 
لدغلبية املطلوبة على مق   التســــــوية الوقا ية املقدم بشــــــأنه    املســــــبقة
 .الطلب

 (59)املادة 
( من هـذا القـانون، جيـب أن يرفق املـدين  20مع مراعـاة حكم املـادة  

 :بطلب افتتا  إجراءات التسوية الوقا ية ما يلي
البـياانت واملعلومـات واملســـــــــــتـندات اـلداـلة على حتقق الشـــــــــــروط   -1

 .طلب افتتا  إجراءات التسوية الوقا يةالالزمة لتقدب 
نيـــــــــر  موجز ملق   التســـــــــوية الوقا ية، مبني به نيـــــــــروطه وكي ية   -2

 .ين يذه، وضناانت ين يذه إن وجدت، والربانمج الزم  للتن يذ
موجز عن العقود واالي ـاقـيات الالزم يوقيعهـا بني املـدين واـلدا نني    -3

 .لتن يذ مق   التسوية الوقا ية
 .يصنيف الدا نني  -4
يف حالة يشـــكيخل زنة الدا نني وفقا لتصـــنيف الدا نني، يتعني على    -5

املدين إرفاق كشــف  عضــاء يلك الل نة مع بيان اســم املنثخل عن كخل  
، وبريـدهم االلك وين والعـادي وأرقـام هواي هم،  ف ـة من ف ـات الـدا نني

واملســـــــــــتنـدات الـدالـة على يعيني ه الء األعضــــــــــــاء واملنثلني وحـدود 
 .ي ويضهم من قبخل الدا نني

إجراءات الدعوة الجتناع الدا نني ملناقشة مق   التسوية الوقا ية   -6
 .وكي ية التصويت عليها ومن هلم حق التصويت

 ال صخل الثاين 
 صدور قرار افتتا  إجراءات التسوية الوقا ية أثر 

 (60)املادة 
 إدارة أعنال املدين وأمواله

ي خل املدين، بعد صـــــدور قرار افتتا  إجراءات التســـــوية الوقا ية قا ناً 
ــيها   ــرفات اليت يقتضـــــــ إبدارة أعناله وأمواله، وله أن يقوم جبنيع التصـــــــ

، ما مل يقرر قاضـي  يسـيري نشـاطه الت اري، اا ال يضـر اصـاا الدا نني
 .اإلفالع غري ذلك

القيـــام  يـــة يصـــــــــــرفـــات يقع خـــارج نطـــاق أعنـــالـــه   وال جيوز للنـــدين 
 .االعتيادية إال بعد احلصول على موافقة قاضي اإلفالع

 وقف املطالبات
 (61)املادة 

ي يـب على صــــــــــــدور قرار افتتـا  إجراءات التســـــــــــويـة الوقـا يـة وقف 
حقة لتاري  صـــــدور القرار، ولقاضـــــي  املطالبات ملدة الثالثة أنيـــــهر الال

ًـدد مـدة وقف املطـالبـات ملرة أو  اإلفالع بنـاء على طلـب املـدين أن 
أكثر على أال يزيد يف كخل مرة على نيـــــهر، ويف  يع األحوال جيب أال 

 .يزيد مدة وقف املطالبات عن ستة أنيهر
ويقوم إدارة اإلفالع بـناء على طلـب املـدين بتزوـيده بشـــــــــــهـادة بوقف 

 .لبات ومدة الوقفاملطا
 (62)املادة 

على املـدين أن يقوم خالل ف ة وقف املطـالبـات ببـذل العنـايـة الالزمـة  
ــوية الوقا ية، كنا   ــويت )ملوافقة على مق   التســــــ إلقناع دا نيه )لتصــــــ
يلتزم بتزويـد الـدا نني بكـافـة املســـــــــــتنـدات واملعلومـات والبيـاانت اليت 

ــأن مق   ال ــوية الوقا ية، والرد على ما متكنهم من اختاذ قرار بشـــــــ تســـــــ
 .يقدم له من است سارات من الدا نني
 (63)املادة 

 :ينتهي ف ة وقف املطالبات يف حالة حتقق أي من احلاالت التالية
 .يصديق قاضي اإلفالع على مق   التسوية الوقا ية  -1
 .صدور قرار عن قاضي اإلفالع إبهناء إجراءات التسوية الوقا ية  -2
 .(61)ء املدة املنصو  عليها يف املادة  انتها  -3

 العقــــــــود 
 (64)املادة 

ــوية الوقا ية حلول  ــدور قرار افتتا  إجراءات التســــــ ال ي يب على صــــــ
آجال الديون اليت على املدين، وال وقف ســــــراين فوا دها، ويعترب كأن 
مل يكن أي نيـــــــــــرط يرد )لعقود املربمــة مع املــدين ين  على خالهب 

 .ذلك
 (65)املادة 

ال ي يب على صــــــــــدور قرار افتتا  إجراءات التســــــــــوية الوقا ية وقف 

ــارية للندين اا فيها عقود اإلجيار أو إهناؤها ولو ن  على   العقود الســـ

خالهب ذـلك يف العـقد، وجيـب على املتـعاـقد مع امـلدين االســـــــــــتنرار يف 

فاء )لتزامايه الوفاء )لتزامايه التعاقدية طاملا أن املدين مل يتوقف عن الو 

 .الالحقة على رري  صدور قرار افتتا  اإلجراءات

وفينا عدا العقود املشـــــــــــنولة إبجراءات التســـــــــــوية الوقا ية، ويف حالة 

إخالل املدين  ي من التزامايه العقدية، واسـتثناء من وقف املطالبات، 

أن حتكم ب ســـــــــــ     –بـناء على طـلب املتـعاـقد  –جيوز  كنـة اإلفالع  

 .العقد

 (66)املادة 

 كنة اإلفالع، بناء على طلب املدين أن حتكم ب سـ  أي عقد انفذ 

يكون املدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضـرورايً لتنكينه من مزاولة أعناله  

أو حيقق مصـــــلحة الدا نني نيـــــريطة أال ي دي ال ســـــ  إ  إحلاق ضـــــرر  

ــاا املتعاقد مع املدين، ما مل يقرر ا كنة يعويض ا ــيم اصــ ملتعاقد جســ

يعويضــــــــا عادالً، ويف هذه احلالة حيق للنتعاقد االنيــــــــ ار يف إجراءات  

 .التسوية الوقا ية كدا ن عادي )لتعويض امل يب على ال س 
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 التنويــــخل ازديـــــد
 (67)املادة 

جيوز للندين أن يق ض أو حيصـخل على يسـهيالت مصـرفية ـــــــــــــ أاي كان 
ــ بضنان أو بدون ضنان وفقا للو  ارد بطلب افتتا  اإلجراءات  نوعها ــــ

أو  ي طلب يقدم إلدارة اإلفالع بعد يقدب طلب افتتا  اإلجراءات  
 .وقبخل صدور قرار فيه

كنا جيوز له االق اض أو احلصـول على يسـهيالت مصـرفية بعد صـدور 
قرار افتتا  اإلجراءات إذا كان منصـــوصـــا على ذلك ضـــنن املق   أو 

ما مل يقرر قاضـــــــــي اإلفالع غري ذلك،    وافقت عليه األغلبية املطلوبة،
وجيب عليه إخطار املقرض أو ازهة مابة التســــــهيالت املصــــــرفية  نه 

 .خاضع إلجراءات التسوية الوقا ية وفقاً هلذا القانون
 (68)املادة 

ـــــــــي اإلفالع بنـاء على طلـب املـدين   ـــــــــتي ـاء رأي زنـة   –جيوز لقـاضـ وبعـد اسـ
ـــــــــ ـــــــــرافهـا  اإلفالع، يف حـال كـاـنت املـديونـية خـاضـ أن أيذن للنـدين   -عـة إلنيـ

ا اضـــع إلجراءات التســـوية الوقا ية )حلصـــول على متويخل جديد يكون للدا ن 
املـــدين بتـــاري  قرار افتتـــا   عـــادي قـــا م يف ذمـــة  فيـــه األولويـــة على أي دين 
ــــــلحة   ــــــر )ملصـ اإلجراءات، مىت كان هذا التنويخل الزما ألعنال املدين وال يضـ

 .اءات التسوية الوقا يةاملش كة للدا نني أو إجر 
 (69)املادة 

جيوز أن يكون التنويخل ازديد مضنوان ب ييب رهن على أي من أموال 
املـدين غري املرهوـنة أو املرهوـنة، يف احلـاـلة األخرية يكون الرهن رلـيا يف 

 .مريبته للرهن أو الرهون امل يبة على األموال املطلوب رهنها
ــنوان ب ييب رهن على أي من كنا جيوز أن يكون التنويخل ازد يد مضـــ

ــة مســـــــــــــاواي يف مريبتــه ملريبــة أي رهن قــا م على   أموال املــدين املرهون
األموال املطلوب رهنهـا أو متقـدمـا علـيه، ويف هـذه احلـاـلة جيـب موافقـة  

 .الدا نني املرهنني السابقني يف املريبة زنة الدا نني
 (70)املادة 

صدور قرار افتتا  إجراءات التسوية الوقا ية يقوم املدين خالل عشرة أايم من  
ـــــــــكـيخل زـنة اـلدا نني من ممثلني عن فـ ات ديوـنه،   ـــــــــيق مع اـلدا نني لتشـ )لتنسـ
ثخل كخل  ثلها الدا ن احلا ز على أكرب قدر من ديون املدين، ًو وي أع الل نة ًو
ف ـة من ف ـات ديون املـدين الـدا ن احلـا ز على أكرب قـدر من ديون املـدين من  

ال  ـة ، وذلـك مـا مل يوافق األغلبيـة املطلوبـة أو يوافق الـدا نون احلـا زون هـذه  
على أغلبيـة ف ـة اـلديون على يعيني ممثلني ل  ـات ديون املـدين ولل نـة اـلدا نني  

 .من غري الدا نني احلا زين على أكرب الديون أو من غري الدا نني 
لــدا نني احلــا زين وجيوز اوافقــة األغلبيــة املطلوبــة للــدا نني أو موافقــة ا

على أغلبيـة ف ـة الـديون إع ـاء ممثـخل الل نـة من مهـامـه ويعيني من حيـخل 
حملــه. ويف حـالـة عـدم حصـــــــــــول هـذا األخري على املوافقــات املـذكورة  
يكون املنثخل من الدا نني احلا زين على أكرب الديون مث الذي يليه نزوال 

 .مث الذي يليه

 (71)املادة 
دارة اإلفالع خالل عشــــــرة أايم من انتهاء على املدين أن يودع لدى إ

املدة املبينة )ملادة الســـــــــــابقة قا نة ب  ات الديون، مبني  ا نوع الدين  
ومقداره ويصني ه واسم الدا ن وممثله وعنوان بريده العادي واإللك وين 
ويشــــــــكيخل زنة الدا نني مبني به اســــــــم ر يس الل نة وأعضــــــــا ها وف ة 

 .ضو وعنوان بريد العضو العادي واإللك وينالديون اليت ًثلها كخل ع
ويصدر قاضى اإلفالع قراراً )عتناد يشكيخل الل نة خالل عشرة أايم 
من رري  إـيداع هـذا التشـــــــــــكـيخل، ويقوم إدارة اإلفالع إبخطـار امـلدين  

يف حال كانت املديونية خاضـــــــــــعة  –والدا نني واملراقب وزنة اإلفالع 
 .بذلك القرار  -إلنيرافها

 (72) املادة
على زنة الدا نني أن يقوم خالل عشــــــرة أايم من رري  إخطارها بقرار  
يشكيخل الل نة بتحديد املسا خل اليت ي وض فيها ر يس الل نة وإخطار 

 .بذلك -حسب األحوال-املدين وإدارة اإلفالع وزنة اإلفالع 
واعتبـاراً من رري  هـذا اإلخطـار، يكون إخطـار الـدا نني بكـافـة األمور  

 . يوجب القانون إخطارهم  ا من خالل ممثخل الدا ننياليت
ــا هـا اـا يلقـاه من إخطـارات يف  وجيـب على ممـثخل الل ـنة إخطـار أعضـــــــــ
موعد أقصـاه يوم العنخل التايل لتاري  يلقيها، ويسـري ذات احلكم على  

 .ممثخل كخل ف ة من ف ات الديون جتاه الدا نني من يلك ال  ة
 ال صخل الثالث 

 مق   التسوية الوقا ية والتصديق عليه وين يذه املوافقة على 
 ال رع األول

 املوافقة على مق   التسوية الوقا ية 
 (73)املادة 

 :جيب أن يشتنخل مق   التسوية الوقا ية على ما أيه
 .خطة املدين ملزاولة نشاطه  .1
يصــنيف ف ات الدا نني، واملبالغ املســتحقة لكخل منهم والضــناانت    .2

 .املقدمة مقابخل كخل مديونية وقينتها
 .التأكيد على قابلية أعنال املدين لالستنرارية  .3
 .نشاطات املدين اليت يتعني وق ها أو إهناؤها  .4
 .أحكام ونيروط يسوية أية التزامات  .5
ــن ين يذ املق   ي  .6 ــناانت حلسـ كون مطلو)ً يقدًها من املدين  أية ضـ

 .إن وجدت
أي عرض لشراء كخل أموال املدين أو جزء منها على أساع  نشاط   .7

 .قا م ويزاول   أو على أجزاء، إن وجد
 .مدد السنا  وخصومات الدفع  .8
ــهم يف رأع مال أي   .9 مدى إمكانية حتويخل الدين إ  حصــــ  أو أســ

 .نيركة أو مشروع
أو إنشــــــــاء أو فك أو بيع أو اســــــــتبدال أية  مدى إمكانية يوحيد  .10
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 .ضناانت إذا كان ذلك ضرورايً لتن يذ مق   التسوية الوقا ية
 .اق ا  مدة أو مدد لسداد كامخل الدين  .11
مــدى احتيــاج املــدين لتنويــخل أثنــاء مــدة ين يــذ املق  ، وأغراض    .12

 .ذلك التنويخل وضناانيه
لتن ـيذ املق     - حـاـلة يعييـنه  يف  –آلـية مـتابعـة اـلدا نني واملراـقب    .13

ــأن ين يــذهــا ومواعيــد يقــدب يلــك التقــارير   ومــا يقــدم من يقــارير بشــــــــــ
 .وحمتواها

ــة   .14 ــة أمور أخرى يراهــا املــدين جمــديــة يف ين يــذ مق   التســـــــــــوي أي
 .الوقا ية ويرى يضنينها )ملق  

 احلقوق اليت حيصـــخل عليها الدا نون وفقا ملق   التســـوية الوقا ية  -15
)ملقــارنــة مع احلقوق اليت ًكن أن حيصـــــــــــلوا عليهــا يف حــال نيـــــــــــهر  

 .اإلفالع
 (74)املادة 

على املدين أن يودع نســــــــــمة من مق   التســــــــــوية الوقا ية لدى إدارة 
اإلفالع مرفقاً  ا ملم  املق   خالل ثالثة أنيــهر من رري  صــدور  

ة مـلدة  قرار افتـتا  اإلجراءات، وجيوز لقـاضـــــــــــي اإلفالع ـمد هـذه ال   
مماثلة أو أكثر بناء على طلب املدين بعد االســـــــــتناع لل نة اإلفالع، 
و   يع األحوال جيــب موافقــة األغلبيــة املطلوبــة على أي متــديــد من 

 .نيأنه أن جيعخل مدة إيداع مق   التسوية الوقا ية جتاوز ستة أنيهر
ــابقة أن  طر ز ــار إليه )ل قرة الســــ نة وعلى املدين خالل املوعد املشــــ

وممثخل زنة   -يف حال كانت املديونية خاضـــــــعة إلنيـــــــرافها    -اإلفالع 
ــاء الل ـنة )ملق   ومرفـقاـيه، وعلى ممـثخل زـنة اـلدا نني  اـلدا نني وأعضـــــــــ
ــا هـا أن يقوم إبخطـار فـ ة اـلدا نني اليت ًثلهـا   وكـخل عضـــــــــــو من أعضـــــــــ
)ملق   ومرفقايه يف موعد أقصـــاه هناية يوم العنخل التايل لتاري  يســـلنه  

 .للمطة ومرفقاها
و  حالة عدم إيداع مق   التســـــــــوية الوقا ية خالل املوعد املبني  ذه 
املــادة، جيوز لقــاضـــــــــــي اإلفالع، بنــاء على طلــب يقــدم إليــه من أحـد  
الدا نني أو زنة اإلفالع إذا كانت املديونية خاضــــعة إلنيــــرافها، إبهناء 

قراره خالل عشرة أايم من إجراءات التسوية الوقا ية، ويصدر القاضي  
 .رري  يقدب الطلب

 (75)املادة 
جيوز أن ي سس املق   على أساع ختلي املدين عن بعض أمواله مقابخل  

يســوية ديونه كلها أو بعضــها، ومن مث ســداد كامخل ديون املدين ســداداً 

ــقاط   ــداداً عينياً أو نقدايً وإســ ــداد جانب منها ســ عينياً أو نقدايً، أو ســ

الباقي أو جدولة الباقي حبيث يربأ ذمة املدين من الدين كله أو بعضـه،  

وجيب موافقة ازنعية العامة غري العادية يف نيـــــركة املســـــامهة املدينة أو 

مـا يقوم مقـام ازنعـية العـامـة غري العـادـية يف الشـــــــــــركـات األخرى على  

 .املق  

 (76)املادة 
قــة على مق   التســـــــــــويــة على املــدين أن يقوم بــدعوة الــدا نني للنواف

الوقـا ـية اوجـب إخطـار يشـــــــــــتنـخل على موعـد االجتنـاع ومكـاـنه، وفقـا 
ــا يـــة ، وعلى أن يتم عقـــد   الوقـ التســـــــــــويـــة  لإلجراءات الواردة اق   
االجتناع بعد عشرة أايم على األقخل من رري  يوجيه الدعوة لالجتناع  

دا نني  وخالل مـدة ال يزيـد على نيـــــــــــهر من رري  إخطـار ممثـخل زنـة الـ
 .وأعضاء الل نة ) طة ومرفقاها

ــابـقة  كنـا يقوم امـلدين بتوجـيه اـلدعوة خالل املوعـد املبني )ل قرة الســـــــــ
لل نة اإلفالع، يف حال كانت املديونية خاضــعة إلنيــرافها، وإ  ازهة 
الرقابية املعنية إذا كان املدين  ضع إلنيرافها وي أع املدين االجتناع،  

لبية املطلوبة اختيار من ي أع االجتناع من الدا نني وجيوز اوافقة األغ
 .أو من غريهم

ويف حــالــة امتنــاع املــدين عن عقــد االجتنــاع على النحو املبني )ل قرة 
األو  من هذه املادة، يكلف قاضــــــــي اإلفالع، بناء على طلب يقدم 
إليه من األمني أو أحد الدا نني، زنة اإلفالع حىت لو كانت املديونيـــة 

ري خاضـعة إلنيـرافها، )لدعوة الجتناع الدا نني، وبرلسـة من ي وضـه  غ
ــا هـا، ويف القـيام بكـافـة األعنـال اليت يتعني أن يقوم  ـا  من بني أعضـــــــــ
امـلدين وفقـاً للنواد الـتالـية  ـذا ال رع وال رع ا ـا  )لتصـــــــــــديق على  

 .مق   التسوية الوقا ية
 (77)املادة 

ــويت على مق   ال ــر حق التصـــــــ ــوية الوقا ية على الدا نني  يقتصـــــــ تســـــــ
املتأثرين )ملق  ، وال جيوز ألي طرهب ذو عالقة )ملدين أن يشــــارر يف 

 .التصويت
كنا ال جيوز اعتبار الدا نني أصــحاب الديون املضــنونة برهن أو امتياز  

 .دا نني غري متأثرين جملرد كوهنم حيت  ون بضنان لديوهنم
بشـــــــــــأن أحقية الدا ن يف ويبت قاضـــــــــــي اإلفالع يف أي خالهب يقوم  

التصـــويت ومن ي أع االجتناع وذلك بقرار يصـــدر خالل عشـــرة أايم 
 .من رري  يقدب طلب بذلك إلدارة اإلفالع

 (78)املادة 
جيب على املدين أن يقدم نيــــــــرحاً وافياً لبنود مق   التســــــــوية الوقا ية 

ليه،  أثناء االجتناعات اليت يعقد ملناقشـــــــة املق   وأي يعديالت يرد ع
 -وجيوز ألي من الـدا نني أو زنـة الـدا نني أو ممثلهـا أو زنـة اإلفالع  

ــرافها   ــعة إلنيـــــ ــور االجتناعات    -يف حال كانت املديونية خاضـــــ حضـــــ
 .وابداء الرأي يف مق   التسوية أو يعدياليه

ــة  املق حـــ )لتعـــــديالت  ــأثرين  املتـــ الـــــدا نني  دعوة  عليـــــه  جيـــــب  ــا  كنـــ
 .لتعديالت والتصويت عليهاالجتناعات أخرى للن ر يف يلك ا
 (79)املادة 

يكون مق   التسـوية الوقا ية مسـتوفياً موافقة الدا نني إذا وافقت عليه  
األغلبية املطلوبة، ف ذا مل حيصـــــــــخل املق   على موافقة هذه األغلبية يف 
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االجتنـاع األول لـلدا نني، ي جـخل االجتنـاع مـلدة عشـــــــــــرة أايم الجتنـاع  
 .املق  أين يعقد للتصويت على  

وإذا مل حيصـــــــــــــخل املق   على موافقــة األغلبيــة املطلوبــة يف االجتنــاع 
 .امل جخل، يعترب ذلك رفضاً ملق   التسوية الوقا ية

 (80)املادة 
حيرر حمضــــــر اا ا يف اجتناع التصــــــويت على مق   التســــــوية الوقا ية 
نة يوقعه املدين والدا نون احلاضـرون الذين حيق هلم التصـويت، وممثخل ز

الدا نني، ويف حالة رفض أحد الدا نني التوقيع يتم ذكر امسه يف ا ضــر  
 .وسبب رفضه

وإذا كان االجتنـاع عن طريق وســـــــــــا خل االيصـــــــــــال احلديـثة في ـب أن 
حيضــــــر املراقب ف ذا مل يكن قد ا يعيينه حيضــــــر ممثخل عن زنة الدا نني  

إلنيـــرافها،  أو ممثخل عن زنة اإلفالع، يف حال كانت املديونية خاضـــعة  
وجيوز االكت اء بتوقيع املدين واملراقب أو املدين وممثخل زنة الدا نني أو 
ــب األحوال على ا ضـــــــــــر، وحتـدد  املـدين وممثـخل زنـة اإلفالع حبســـــــــ

 .الال حة التن يذية نيروط وضوابط هذا االجتناع
 (81)املادة 

   يلتزم املدين  ن يقوم خالل عشـــــــرة أايم من رري  املوافقة على مق  
التســـــــــــوـية الوقـا ـية أو رفضـــــــــــه إبخطـار إدارة اإلفالع واملراقـب وزـنة 

بـذلـك وإرفـاق    -حبســــــــــــب األحوال-اإلفالع وازهـة الرقـابيـة املعنيـة  
ا طــة املعتنــدة أو املرفوضــــــــــــة وحمــاضـــــــــــر االجتنــاعــات اليت ا فيهــا  
التصـــــــــــويت واملســـــــــــتندات الدالة على اإلخطارات املوجهة حلضـــــــــــور  

ــ ور ودليخل التصـــويت، ويف حالة املوافقة على  االجتناعات ودليخل احلضـ
 .ا طة يطلب ضنن اإلخطار التصديق على ا طة

وجيوز ملنثخل زنة الدا نني أو ممثخل أي ف ة من ف ات الدا نني أو الدا نني  
% من ديون املدين أن يقوموا  ذا اإلخطار يف حالة 25احلا زين على 

 .ال قرة السابقةعدم قيام املدين به خالل املدة املبينة يف  
وعلى إدارة اإلفالع خالل عشـــــــــرة أايم من رري  يســـــــــلنها اإلخطار 

 .املشار إليه )ل قرة السابقة إخطار  يع الدا نني به وبكافة مرفقايه
ويف حالة رفض املق   يقوم قاضـــــــــي اإلفالع خالل عشـــــــــرة أايم من 
ــو  ــدار قرار إبهناء إجراءات التســــــــ ية رري  إخطار إدارة اإلفالع إبصــــــــ

لــه بنــاء على طلــب املــدين أو ازهــة  الطلــب، وجيوز  الوقــا يــة وح ظ 
الرقـابـية أو اـلدا نني أن يقرر افتـتا  إجراءات إعـادة اهليكـلة أو نيـــــــــــهر 

 .اإلفالع وفقا ملا يراه مال نا لوضع املدين ومصلحة الدا نني
 ال رع الثاين

 التصديق على مق   التسوية الوقا ية 
 (82)املادة 

قاضـي اإلفالع خالل عشـرة أايم من رري  يسـلم إدارة اإلفالع يقوم  
التســـــــــــويــة الوقــا يــة ومرفقــايـــه   لإلخطــار اوافقــة الــدا نني على مق   

 :)لتصديق على املق   بعد التحقق من يوافر الشرطني التاليني

 .أن املق   حاز على موافقة األغلبية املطلوبة  .1
العــدالــة للــدا نني املتــأثرين الواردة يف أن املق   يتوافر فيــه معــايري    .2

 .املادة التالية
 (83)املادة 

ــتوفياً معايري العدالة إذا يوافر فيه ما  ــوية الوقا ية مســ يكون مق   التســ
 :يلي
حصـــــول الدا نني على معلومات وافية ووقت كاهب لدراســـــة مق      .1

 .التسوية الوقا ية
التصويت الواردة اق    عدم اإلخالل إبجراءات اجتناع الدا نني و  .2

التســـــــوية الوقا ية املعروضـــــــة على إدارة اإلفالع قبخل افتتا  إجراءات  
 .التسوية الوقا ية

ــحاب  -مراعاة احلقوق القا نة للدا نني   .3 ــة حقوق الدا نني أصـ خاصـ
واملســــاواة بني أصــــحاب احلقوق ذات املراكز   -حقوق الرهن واالمتياز

 .ا سا ر ويوزيع احلقوق ازديدة  املتساوية، خاصة ما يتعلق بتقاسم
 (84)املادة 

يصــــــدر قاضــــــي اإلفالع قراراً برفض التصــــــديق على املق   أو يعليق 
 :التصديق عليه يف حالة حتقق أي من احلاالت التالية

إجراءات    .1 أو  لالجتنــــاع  الــــدعوة  البطالن إجراءات  نيــــــــــــــاب  إذا 
 .التصويت فيه

 .وبة على املق  إذا مل يستوهب موافقة األغلبية املطل  .2
 .إذا مل يستوهب املق   معايري العدالة وفقاً للنادة السابقة  .3

ويف حالة يعليق التصـديق على املق   يبني قاضـي اإلفالع التعديالت 
املطلوب إجرا هــا عليــه أو اإلجراء املطلوب اســـــــــــتي ــا ــه وحيــدد أجالً 

ملعدل وإعادة  للندين الســــــتي اء موافقة األغلبية املطلوبة على املق   ا
ــديق، ف ن حاز املق   املعدل  يقدًه مرة أخرى إلدارة اإلفالع للتصـــــــ
ــي اإلفالع عليه، ويف حالة  ــدق قاضــ على موافقة األغلبية املطلوبة صــ
عدم موافقة الدا نني على املق   املعدل يصــــدر قاضــــي اإلفالع قراراً 

 .برفض التصديق
 (85)املادة 

ن الذين مل يصـــــــــــويوا )ملوافقة على مق    جيوز ألي من الدا نني املتأثري
التســـــــــــويـة الوقـا يـة الت لم من قرار الـدا نني )ملوافقـة على مق   هـذه 
التســــــــوية إلدارة اإلفالع خالل عشــــــــرة أايم من رري  انعقاد اجتناع 
الدا نني الذي يقرر فيه املوافقة إذا كان الدا ن قد حضر هذا االجتناع 

ــر بعذر ورفض املق   أو كان قد أخ طر اوعد ذلك االجتناع ومل حيضــ
مقبول، أو من رري  إخطـار اـلدا ن من إدارة اإلفالع اوافقـة اـلدا نني 
ــر اجتناع الدا نني ألنه مل  طر  ــوية الوقا ية إذا مل حيضـ على مق   التسـ

 .اوعده
ويبت قاضــي اإلفالع يف الت لم بذات القرار الصــادر )لتصــديق على  

ــوية الوق ــي اإلفالع مق   التســ ا ية، ويف حالة قبول الت لم جيوز لقاضــ



 م 10/2020/ 25  -هـ   1442 ربيع األول 8األحد                      36  أوالستون              السادسةالسنة  1506الكويت اليوم العدد  

يعليق التصديق على املق   لتصويب اإلجراء الباطخل أو يعديخل املق   
 .أو رفض التصديق عليه

ويف حالة رفض التصــــديق يقوم قاضــــي اإلفالع خالل عشــــرة أايم من 
ــوية  ــدار قرار إبهناء إجراءات التســــــــ رري  إخطار إدارة اإلفالع إبصــــــــ

لــه بنــاء على طلــب املــدين أو ازهــة الوقــا  الطلــب، وجيوز  يــة وح ظ 
الرقـابـية أو اـلدا نني أن يقرر افتـتا  إجراءات إعـادة اهليكـلة أو نيـــــــــــهر 

 .اإلفالع وفقاً ملا يراه مال ناً لوضع املدين ومصلحة الدا نني
 (86)املادة 

انفذاً  يكون مق   التســوية الوقا ية املصــدق عليه من قاضــي اإلفالع 
ــوا  يف حق  يع الدا نني الذين يلهم اا يف ذلك الدا نني الذين رفضـــــــ

 .املق   والذين مل حيضروا االجتناع ا ا  )لتصويت على املق  
ويقوم إدارة اإلفالع )إلعالن والنشــــــــر واإلخطار واإلفصــــــــا  والقيد 

( من هذا القانون لكخل قرار يصـــــدر )لتصـــــديق على  33وفقا للنادة  
  التســـــــوية الوقا ية أو برفض املق   أو يعليق التصـــــــديق أو إهناء مق  

ــهر اإلفالع وذلك  اإلجراءات أو افتتا  إجراءات إعادة اهليكلة أو نيـ
خالل عشـــــــرة أايم من رري  صـــــــدور القرار، وجيوز لقاضـــــــي اإلفالع 

 .االكت اء بقيد القرار يف س خل اإلفالع والس خل الت اري
 ال رع الثالث

   التسوية الوقا ية ين يذ مق  
 (87)املادة 

يلتزم املدين بتن يذ مق   التســــوية الوقا ية وفقا ملا وافق عليه الدا نون  

وصـــــدق عليه قاضـــــي اإلفالع، كنا يلتزم  ن يقوم خالل عشـــــرة أايم 

من رري  متام ين يذ مق   التسوية إبخطار إدارة اإلفالع بذلك ويرفق 

)ملديونيات اليت ا يســـــويتها وطريقة التســـــوية كنا يرفق )إلخطار بيان  

املسـتند الدال على التسـوية، ويصـدر قاضـي االفالع قراراً بتنام ين يذ 

مق   التسـوية وانتهاء إجراءات التسـوية الوقا ية خالل عشـرة أايم من 

رري  يسـلم إدارة اإلفالع لإلخطار، ويسـري على القرار ال قرة الثانية 

( من هذا القانون، وجيوز لقاضـــــــــــي االفالع أن يطلب 86ة  من املاد

رأي املراقب يف حالة يعيينه بشأن متام ين يذ التسوية قبخل إصدار القرار 

املشــار إليه، كنا جيوز له أن يطلب رأي زنة اإلفالع بشــأن متام ين يذ 

التســــــــوية حىت لو كانت املديونية غري خاضــــــــعة إلنيــــــــرافها وذلك قبخل 

 .املشار إليهإصدار القرار 

ــأن  ــحة ما جاء إبخطار املدين بشـــ وجيوز للدا نني الذين ينازعون يف صـــ

يســـــوية مديونيتهم الت لم من القرار املشـــــار إليه )ل قرة الســـــابقة، ويف  

ــأن  حالة قبول الت لم يلتزم املدين بتن يذ مق   التســــــــوية الوقا ية بشــــــ

ة مل يتم ين ـيذه اـلدا ن اـلذي قـبخل ي لنـه ويعترب مق   التســـــــــــوـية الوـقا ـي

 .)لنسبة هلذا الدا ن

 (88)املادة 
ــوية الوقا ية أن يوجه   جيوز للندين يف أي وقت أثناء ين يذ مق   التســـــ
الدعوة لدا نيه ملناقشــة أية يعديالت يرى ضــرورة إجرا ها على املق  ،  
وجيـب إخطـار اـلدا نني )لتعـديالت املق حـة ومربراهـا قـبخل املوعـد ا ـدد  

بعشـــــــــــرة أايم على األقخل، ويف حالة موافقة األغلبية املطلوبة   لالجتناع
ــر  على املق   املعدل يقوم إبخطار إدارة اإلفالع  ذا املق   وحماضـــــــ
اجتناعات الدا نني ودليخل احلضـور والتصـويت ويطلب التصـديق عليه،  
ــرة أايم من إخطار إدارة اإلفالع  ــي اإلفالع خالل عشـــــــ ويقوم قاضـــــــ

لتصـــــديق عليه إذا كان مســـــتوفياً ملعايري العدالة وحاز  )ملق   املعدل )
ــديق عليه أو قام بتعليق  على موافقة األغلبية املطلوبة وإال رفض التصـــ

 .التصديق
وجيوز الت لم من قرار التصــــــــــــديق على املق   املعـدل وفقـاً لدحكـام 

 .( من هذا القانون85املبينة يف املادة  
 ال صخل الرابع 

 سوية الوقا ية قبخل ين يذها إهناء إجراءات الت
 (89)املادة 

جيوز  كنــة اإلفالع، بنــاء على طلــب يقــدم إليهــا من أحــد الــدا نني 
املتأثرين خالل ال  ة الالحقة لقرار التصـــــــــــديق على مق   التســـــــــــوية 
الوقـا يـة وقبـخل متـام ين يـذ املق  ، أن حتكم إبهنـاء إجراءات التســـــــــــويـة 

 :من احلاالت التالية الوقا ية، وذلك يف حالة حتقق أي
إقامة الدعوى اززا ية ضــد املدين يف أحد ازرا م املنصــو  عليها    .1

يف هذا القانون، ويشـــــــ ط أن يتم يقدب الطلب خالل الســـــــتة أنيـــــــهر  
لتــاري  إقــامــة هــذه الــدعوى، كنــا يشـــــــــــ ط أن يكون هــذه   الالحقــة 
خل الدعوى قد أقينت بعد التصــــــديق على مق   التســــــوية الوقا ية وقب

 .متام ين يذه، وإال كان غري مقبوالً 
صــدور حكم إبدانة املدين يف أحد ازرا م املنصــو  عليها يف هذا   .2

 .القانون بعد التصديق على مق   التسوية الوقا ية وقبخل متام ين يذه
 .إذا مل يقم املدين بتن يذ نيروط مق   التسوية الوقا ية  .3
 .ين يذ املق    إذا يو  املدين وايضح أنه يستحيخل   .4
إذا طرأت أمور بعد رري  التصديق على املق   من نيأهنا أن جتعخل   .5

ــتنرارية، أو أثرت على قدرة املدين على   أعنال املدين غري قابلة لالســــ
ين يذ مق   التســـــــوية حبيث أصـــــــبح من غري املتوقع أن يتنكن املدين  

 .من ين يذ هذا املق   وفقا لشروطه
يقــدب املعلومــات والبيــاانت واملســـــــــــتنــدات إذا امتنع املــد  .6 ين عن 

 .املطلوب منه يقدًها
ــينا يف إداريه ألمواله أو أعناله خالل   .7 إذا اريكب املدين خطأ جســ

 .ال  ة الالحقة على صدور قرار افتتا  إجراءات التسوية الوقا ية
ًـه طلـب افتتـا  إجراءات التســـــــــــويـة   .8 إذا اريكـب املـدين لـدى يقـد

 .الوقا ية أو بعده غشا أو حتايال أو قدم معلومات مضللة
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وجيوز للنحكنة أن حتكم بناًء على طلب ذوي الشــــــأن اا يراه مال نا  
 .من يدابري حت  ية، ويلغى هذه التدابري إذا حكم هنا يا برباءة املدين

 (90)املادة 
ــتنادا للبندين  ي يب  ( 2و   1على إهناء إجراءات التســـوية الوقا ية اسـ

من املادة الســابقة براءة ذمة الك يخل من الك الة املقدمة لتن يذ نيــروط 
التســـــــــــويــة الوقــا يــة، إذا كــانــت األفعــال اليت أدت الختــاذ اإلجراءات  
املشـــار إليها يف هذين البندين قد صـــدرت من املدين قبخل صـــدور قرار 

 .لى مق   التسوية الوقا ية وكان هلا بثري على إرادة الك يخل التصديق ع
( من 8كنا ي يب على إهناء إجراءات التسـوية الوقا ية اسـتنادا للبند  

ذات املادة براءة ذمة الك يخل من الك الة املقدمة لضـنان ين يذ نيـروط 
 .التسوية الوقا ية

(  3ادا للبنود من  وال ي يب على إهناء إجراءات التسـوية الوقا ية اسـتن
 .( براءة ذمة الك يخل 7إ   

ــار إليه وك الء املديونية  ويف  يع األحوال جيب يكليف الك يخل املشــــــــ
 .حبضور ازلسة اليت ين ر فيها طلب إهناء اإلجراءات

 (91)املادة 
ي يب على إهناء إجراءات التسـوية الوقا ية لبطالن إجراءاها براءة ذمة  

 .النية الذي ضنن ين يذ كخل أو بعض نيروطهاالك يخل حسن 
 (92)املادة 

 كنة اإلفالع أن يضنن يف حكنها الصادر إبهناء اإلجراءات ونيهر  
اإلفالع، وضـــــــــــع األخـتام على أموال امـلدين، كنـا جيوز للنحكنـة أن 

 .يضنن يف ذلك احلكم أي يدابري حت  ية أخرى
 (93)املادة 

يقدم إليه خالل ال  ة الالحقة  جيوز لقاضـــــــي اإلفالع بناء على طلب 
ــوية الوقا ية وقبخل متام ين يذ املق  ،   ــديق على مق   التســــ لقرار التصــــ
أن يقرر إهناء إجراءات التســـــــــــوية الوقا ية، إذا حتققت أي من احلالتني 

 :التاليتني
ــروط   -1 ــاً على أن نيـ ــيسـ إذا يقدم املدين بطلب إهناء اإلجراءات بسـ

لوـقا ـية مل يـعد منطبـقة علـيه، أو على يـعذر افتـتا  إجراءات التســـــــــــوـية ا
 .ين يذ مق   التسوية وفقا لشروط املق  

إذا يقـدم املـدين أو ازهـة الرقـابيـة بطلـب افتتـا  إجراءات إعـادة    -2
 .اهليكلة أو نيهر اإلفالع

ــب  ويقوم إدارة اإلفالع إبخطار الدا نني وزنة اإلفالع واملراقب حبســ
عشــــــرة أايم من رري  يقدًه، ويصــــــدر األحوال )لطلب وذلك خالل  

قاضـــــي اإلفالع قراره )ملوافقة على الطلب أو برفضـــــه خالل عشـــــرة  
 .أايم من رري  يقدًه

 (94)املادة 
إذا قرر قاضــــي اإلفالع إهناء إجراءات التســــوية الوقا ية، جيوز له بناء 
على طلــب يقــدم إليــه من املــدين أو ازهــة الرقــابيــة أو الــدا نني الــذين  

ق هلم يقدب طلب افتتا  إجراءات وفقا هلذا القانون، أن يقرر افتتا  حي
 .إجراءات إعادة اهليكلة أو افتتا  إجراءات نيهر اإلفالع

ويقوم إدارة اإلفالع، خالل عشـرة أايم من رري  صـدور القرار بنشـره  
( من هذا 33وإعالنه واإلفصـا  عنه واإلخطار به وقيده وفقاً للنادة  

جيوز لقــاضـــــــــــي اإلفالع االكت ــاء بقيــد القرار يف ســـــــــــ ــخل  القــانون، و 
 .االفالع والس خل الت اري

 (95)املادة 
يكون التصــرفات الصــادرة من املدين، بعد صــدور قرار التصــديق على  
ــوية الوقا ية انفذة يف حق الدا نني، وال جيوز هلم طلب عدم   مق   التسـ

ذ التصـرفات، وال ن اذها إال وفق القواعد املقررة بشـأن دعوى عدم ن ا
يســـــنع هذه الدعوى بعد انقضـــــاء ســـــنتني من رري  إهناء اإلجراءات، 
ويف  يع األحوال ال جيوز الطعن على أي يصــــــرهب صــــــدر عن املدين  

 .ين يذا ملق   التسوية الوقا ية املصدق عليه
 (96)املادة 

ال ي ـيب على إهنـاء إجراءات التســـــــــــوـية الوقـا ـية إلزام اـلدا نني برد مـا  
ضــــــوه من الديون قبخل صــــــدور احلكم أو قرار اإلهناء، وختصــــــم هذه  قب

 .املبالغ من قينة ديوهنم
 الباب الرابع 
 إعادة اهليكلة 
 ال صخل األول 

 طلب افتتا  إجراءات إعادة اهليكلة 
 (97)املادة 

مع مراعاة األحكام املقررة  ذا القانون بشأن طلب افتتا  اإلجراءات، 
والــدا نني وازهــة الرقــابيــة يقــدب طلــب افتتــا  إجراءات  جيوز للنــدين  

 :إعادة اهليكلة وفقاً للضوابط التالية
 .إذا كان املدين متوق اً عن الدفع  -1
 .إذا كان املدين يف حالة ع ز يف املركز املايل  -2
 .أن يكون أعنال املدين قابلة لالستنرارية  -3
ــبق لدا   املدين رفض خطة إب  -4 عادة اهليكلة أو كان إذا كان قد سـ

قد ســـبق لقاضـــي اإلفالع أن أصـــدر قراراً برفض التصـــديق على خطة 
إعـادة اهليكـلة، حىت لو كـان ذـلك عن ديون أخرى للنـدين غري املقـدم 
بشــأهنا الطلب، فال جيوز يقدب الطلب إال بعد انقضــاء ثالثة أنيــهر من 

 .هرري  اجتناع الدا نني أو قرار قاضي اإلفالع املشار إلي
إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي اإلفالع أو حكم عن    -5

حمكنـة اإلفالع إبهنـاء إجراءات إعـادة اهليكـلة، حىت لو كـان ذـلك عن 
ديون أخرى للندين غري املقدم بشــأهنا الطلب، فال جيوز يقدب الطلب 
إال بعد انقضــاء ثالثة أنيــهر من رري  صــدور قرار قاضــي اإلفالع أو 

 .ة املشار إليهحكم ا كن
إذا كان قد سـبق وأن صـدر حكم هنا ي بشـهر إفالع املدين، فال   -6
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جيوز يقدب الطلب إال بعد انقضــــــــــاء ثالحل ســــــــــنوات من رري  انتهاء 

 .الت ليسة

إذا كـانـت املـديونيــة املقــدم بشــــــــــــأهنـا الطلــب الزالـت خـاضـــــــــــعــة    -7

إلجراءات إعادة اهليكلة ين يذاً لقرار صــــــــــادر )فتتا  اإلجراءات وفقاً 

هلذا القانون، فال جيوز يقدب الطلب، ويسري هذا احلكم على احلاالت 

 .( من هذه املادة5، 4املنصو  عليها يف البندين  

دم بشــــــــــــأهنـا الطلــب الزالـت خـاضـــــــــــعــة  إذا كـانـت املـديونيــة املقــ  -8
إلجراءات نيــــهر اإلفالع ين يذاً لقرار صــــادر )فتتا  اإلجراءات وفقاً 
هلذا القانون، في ب أن يســـــــــــتند مقدم الطلب على أن أعنال املدين 

 .قد أصبحت قابلة لالستنرارية ويرفق بطلبه الدليخل على ذلك
ــتثناء من أحكام البنود   ه املادة جيوز  ( من هذ8،   7،   6،  5،   4واسـ

يقدب الطلب يف أي وقت إذا أرفق به ما ي يد موافقة األغلبية املطلوبة 
 .على خطة إعادة اهليكلة املقدم بشأهنا الطلب

 (98)املادة 
( من هـذا القـانون، جيـب أن يرفق بطلـب 20مع مراعـاة حكم املـادة  

 :افتتا  إجراءات إعادة اهليكلة ما يلي
املستندات الدالة على حتقق الشروط الالزمة  البياانت واملعلومات و  .1

 .لتقدب طلب افتتا  إجراءات إعادة اهليكلة
نيـــــــر  موجز  طة إعادة اهليكلة، مبينا به نيـــــــروطه وكي ية ين يذه،   .2

 .وضناانت ين يذه إن وجدت، والربانمج الزم  للتن يذ

نني موجز عن العقود واالي ـاقيـات الالزم يوقيعهـا بني املـدين والـدا   .3

 .لتن يذ خطة إعادة اهليكلة

 .يصنيف الدا نني  .4

يف حالة يشــكيخل زنة الدا نني وفقا لتصــنيف الدا نني، يتعني إرفاق   .5

كشف  عضاء يلك الل نة مع بيان اسم املنثخل عن كخل ف ة من ف ات 

اـلدا نني، وبرـيدهم االلك وين والـعادي وأرـقام هواي هم، واملســـــــــــتـندات 

ــاء واملنثلني وحـدود ي ويضـــــــــــهم من  اـلداـلة على يعيني ه الء األعضـــــــــ

 .الدا نني

ــة خطـة إعـادة اهليكـلة    .6 إجراءات اـلدعوة الجتنـاع اـلدا نني ملـناقشـــــــــ

 .وكي ية التصويت عليها ومن هلم حق التصويت

يف حال صـــــدور موافقة مبد ية عن بعض الدا نني على خطة إعادة    .7

اهليكلة، يقدم كشـــــــــــ اً  مساء ه الء الدا نني وفقا لتصـــــــــــني هم ومقدار 

 .ها امل وية إ  إ ايل ديون املدينديون املدين جتاههم وضناانها ونسبت

البيــــاانت   يقــــدب  ــابيــــة من  الرقــ ــة  ازهــ املقــــدمــــة من  الطلبــــات  ويع ى 

 .( من هذه املادة4و 1واملعلومات واملستندات املشار إليها )لبندين  

 

 ال صخل الثاين 
 آأر قرار افتتا  إجراءات إعادة اهليكلة 

 ال رع األول
 إدارة أموال وأعنال املدين

 (99) املادة
قا ناً   -بعد صــــدور قرار )فتتا  إجراءات إعادة اهليكلة-يبقى املدين 

ــه أن يقوم جبنيع  ولـ إنيـــــــــــراهب األمني،  ــت  ــه حتـ وأموالـ ــه  ــالـ إبدارة أعنـ
التصـرفات اليت يقتضـيها نشـاطه الت اري اا ال يضـر اصـلحة الدا نني، 

 .وذلك ما مل يقرر قاضي اإلفالع خالهب ذلك
املــدين أو الــدا نني أو زنــة اإلفالع أو إدارة  ولدمني أن يطلــب من 

معلومـات أو مســـــــــــتـندات    ياإلفالع أو املراقـب أو امل ت  يزوـيده  
متوفرة لديهم بشـــــــــــأن ديون املدين أو أعنـاله أو أمواله، ولدمني اختاذ  
كــافــة اإلجراءات الالزمــة ملراقبــة عنليــات املــدين املــاليــة والتحقق من 

 .إدارة املدين ألمواله وأعناله  سالمة
ويبني الال حة التن يذية األعنال والتصـــرفات اليت جيب على املدين أن 
 طر  ا األمني قبخل إيياهنا، ويلك اليت جيب على املدين احلصــول على  

 .موافقة األمني قبخل القيام  ا
 (100)املادة 

ال املــدين  إذا كــان قــاضـــــــــــي اإلفالع قــد عني أمينــاً م قتــاً إلدارة أعنــ
ويســـــــــــلنهــا   ــه  وأموالــه، يتوقف األمني عن إدارة أموال املــدين وأعنــال
للندين خالل عشــــــــرة أايم من رري  صــــــــدور القرار )فتتا  إجراءات  

 .إعادة اهليكلة، وذلك ما مل يقرر قاضي اإلفالع خالهب ذلك
 (101)املادة 

ــبب يقدم من األمني أو  ــي اإلفالع، بناء على طلب مســـــــ جيوز لقاضـــــــ

أن يقرر خالل   -حســــــــــــب األحوال-الـدا نني أو زنـة اإلفالع  أحـد  

عشـــــــــــرة أايم من رري  يقــدب الطلــب منع املــدين أو جملس إداريــه أو 

مــدرا ــه من إدارة أموالــه وأعنــالــه وأن يعهــد بتلــك اإلدارة إ  األمني،  

ويكون لدمني يف هـذه احلـاـلة كـاـفة الصـــــــــــالحـيات اليت للنـدين وجملس 

 يذية و عيته العامة، وذلك )لنســبة للتصــرفات اليت إداريه وإداريه التن

 .حتتاج موافقة ازنعية العامة، ما مل يقرر قاضي اإلفالع خالهب ذلك

يف  يع األحوال جيب أن يكون قرار قاضــــــــــي اإلفالع بقبول الطلب 

 .أو رفضه مسبباً 

 (102)املادة 

املطالبات ي يب على صدور قرار افتتا  إجراءات إعادة اهليكلة وقف  

اعتباراً من اليوم التايل لتاري  صـــدور هذا القرار وحىت رري  التصـــديق 

بـناء -على خطـة إعـادة اهليكـلة، وعلى إدارة اإلفالع يســـــــــــليم امـلدين 

 .إفادة بوقف هذه املطالبات  -على طلبه
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 (103)املادة 
ينتهي ف ة وقف املطالبات بتصـــديق قاضـــي اإلفالع على خطة إعادة  

ــي اإلفالع إبهناء إجراءات إعادة  اهليكلة، أ ــدور قرار من قاضـــــــ و صـــــــ
 .اهليكلة

 (104)املادة 
يســـــري على العقود والتنويخل ازديد وزنة الدا نني االحكام املقررة يف 

 .الباب ا ا  )لتسوية الوقا ية من هذا القانون
 ال رع الثاين

 إعداد قا نة الديون
 (105)املادة 

لقرار الصـــــــادر بتعيينه خالل عشـــــــرة أايم ختطر إدارة اإلفالع األمني )
من رري  صــــــــــدوره، وعليها يزويده بكافة املعلومات اليت يتوافر لديها 
حول املدين، وعلى األمني خالل عشــــــــــرة أايم من رري  إخطاره بقرار  

 :يعيينه القيام )صه
أن   -1 اإلجراءات، على  )فتتــــا   ــادر  الصــــــــــــ القرار  إعالن ملم  

الدا نني لتقدب مطالباهم واملســــــتندات امل يدة يتضــــــنن اإلعالن دعوة  
 .لذلك ويسلينها إليه خالل مدة ال يزيد على نيهر من رري  اإلعالن

إخطـار  يع الـدا نني املعلومـة عنـاوينهم االلك ونيـة لـديـه لتزويـده   -2
)ملطالبات واملســـــــــتندات خالل نيـــــــــهر من رري  إعالن ملم  قرار 

 .افتتا  اإلجراءات
ين أن يزود األمني  ي ي ـاصـــــــــــيـخل إضــــــــــــافيـة مل  طر إدارة وعلى املـد

اإلفالع  ا، ســــواء حول دا نيه أو مبالغ الديون، وي اصــــيخل أي عقود  
ــا ي ة معلقة أو جارية يكون املدين طرفاً  قيد التن يذ وأية إجراءات قضـــــــ

 .فيها، وذلك خالل املدة الزمنية اليت حيددها األمني
 (106)املادة 

األمني ســـــــــــ الً ـيدون فـيه كـاـفة دا   امـلدين املعلومني ـلدـيه ويـقدم يـعد 
نسمة حمدثة من قيود ذلك الس خل إ  إدارة اإلفالع، وعليه أن يقيد 

 :يف الس خل ما أيه
عنوان الربـيد العـادي وااللك وين لكـخل دا ن ومبلغ مطـالبـته ورري    .1

 .استحقاقه
برهن أو امتـياز مع حتـدـيد اـلدا نني أصـــــــــــحـاب اـلديون املضـــــــــــنوـنة    .2

ي ــاصـــــــــــيــخل الضـــــــــــنــاانت املقررة لكــخل منهم والقينــة التقــديريــة هلــذه 
 .الضناانت يف حال التن يذ عليها

 .أي طلب مقاصة يتم يقدًه وفقاً ألحكام هذا القانون  .3
 .أية بياانت أخرى يراها األمني الزمة ألداء مهامه  .4

 (107)املادة 
ت ذات صــلة  موال أو أعنال  لدمني أن يطلب أي بياانت أو معلوما

املـدين من أي نيـــــــــــم  يتوفر ـلدـيه يلـك املعلومـات، وجيـب على كـخل  
ــم  لديه معلومات حول أموال أو أعنال املدين أن يزود األمني   نيــــــــ

ــتندات  ــرة أايم من رري  طلبها منه، اا يف ذلك أي مســ  ا خالل عشــ
 .ودفاير احلسا)ت املتعلقة )ملدين

ا اف ة على ســــرية أي معلومات يتعلق )ملدين وأن ًتنع وعلى األمني  
عن اإلفصـــــــــــا  عنـها خـارج إطـار اإلجراءات املبيـنة  ـذا الـقانون، فينـا 
عدا املعلومات اليت جيب اإلفصــا  عنها اوجب القانون أو اللوا ح أو 

 .يعلينات ازهات الرقابية
لدمني رفع وإذا رفض أي نيـــم  يزويد األمني )ملعلومات املطلوبة، ف

ــا  طلبهـ اليت ًكن  ــات  ــة املعلومـ أمهيـ لتقرير  ــاضـــــــــــي اإلفالع  لقـ األمر 
 .والتكليف بتقدًها لدمني

 (108)املادة 
على  يع الدا نني ولو كانت ديوهنم غري حالة أو مضـــــــــــنونة برهن أو 
امتيــاز، أو غري أبتــة  حكــام )يــة، أن يســـــــــــلنوا األمني خالل املهلــة  

(  105وة املوجهــة إليهم وفقــاً ألحكــام املــادة  الزمنيــة املقررة يف الــدع
من هـذا القـانون، مســـــــــــتنـدات ديوهنم مصـــــــــــحوبـة ببيـان هـذه الـديون  
ــتحقاقها ومقدارها مقومة )لدينار  ــناانها إن وجدت ويواري  اســــــ وضــــــ
الكوييت على أســـــاع ســـــعر الصـــــرهب الســـــا د يوم صـــــدور قرار افتتا  

 .اإلجراءات
الدا ن أن يســتكنخل مســتندايه أو  ويف هذه احلالة لدمني أن يطلب من

كنا    -بتحديد مقداره أو صــــــــ ايه   -أن يقدم إيضــــــــاحات عن الدين  
ــا)ت   ــادقة على أي مطالبات من مراقب حســــ جيوز له أن يطلب املصــــ

 .مستقخل أو مراقب حسا)ت الدا ن
 (109)املادة 

على الدا ن الذي اسـتلم دفعة مقدمة على حسـاب مطالبته من ضـام   
غري القيام خبصـــم ما اســـتلنه من أي مطالبة يقدمها لدمني،  املدين أو ال

وألي من ضـــــــــــام  امـلدين أو الغري أن يـقدم مطـالـباـيه لدمني يف حـدود 
 .املبلغ الذي سدده وفاء لدين املدين
 (110)املادة 

ــ  انتهاء املدة  ــون خالل نيهر من رريـــ ـــــ ــيق الديـــ جيب على األمني حتقـــ
( من هــذا القــانون ولــه أن 105ملــادة  ( من ا2،    1املبينــة )لبنــدين  

 .يستعني يف ذلك بل نة اإلفالع او املدين
بـعد االنتـهاء من حتقيق اـلديون يودع ـلدى إدارة اإلفالع ـقا نـة اـلديون  
اليت يشــــــــتنخل على أمساء الدا نني واملبلغ املســــــــتحق لكخل منهم كنا يف 

ه وما يراه رري  افتتا  اإلجراءات، ومســتندايه وأســباب املنازعة يف دين
بشــأن قبوله أو رفضــه، كنا يشــتنخل على أمساء الدا نني الذين حيت  ون 
بتأمينات خاصـة على أموال املدين ويبني املبلغ املسـتحق لكخل منهم يف 
رري  افتتـا  اإلجراءات وبيـان )لتـأمينـات املقـدمـة لكـخل منهم وقينتهـا  

 .التقديرية يف رري  اإلجراءات
ـــــــــر  ة أايم التـاليـة إليـداع قـا نـة الـديون )إلعالن عن  ويقوم األمني خالل العشـ

 .القا نة وبيان املبالغ اليت يرى قبوهلا من كخل دين ويلك اليت يرى رفضها
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ويعترب الديون املســــتحقة للحكومة بســــبب الضــــرا ب أو الرســــوم على  
ــدقيق األمني حىت ولو  ــة لتـ ــاجـ ــة دون حـ مقبولـ ــا ديوانً  أنواعهـ اختالهب 

ن أو غريه، ويتم يعـدـيخل قينـة يلـك اـلديون يف كـاـنت حمـخل نزاع من املـدي
 .ضوء ما يصدر من أحكام هنا ية بشأهنا

 (111)املادة 
للنـدين ولكـخل دا ن حىت لو مل يرد امسـه بـقا نـة اـلديون أن يت لم إلدارة 
اإلفالع من الديون املدرجة يف القا نة، خالل عشـــــــــــرة أايم من رري  

 . صخل يف الت لمإعالن القا نة، وختت  حمكنة اإلفالع )ل
 (112)املادة 

يعتند قاضـــــي اإلفالع، بعد انقضـــــاء املدة املنصـــــو  عليها يف املادة  
الســــــابقة، قا نة هنا ية )لديون غري املتنازع فيها ، وي نيــــــر األمني على  
ــتندات هذه الديون اا ي يد قبوهلا وقينة ما  البيان الذي يصـــــحب مســـ

 .قبخل من الدين
 (113)املادة 

لقاضــي اإلفالع، قبخل ال صــخل يف الت لم أو يف الطعن املقام على  جيوز  
ــادر فيه، أن يقرر قبول الدين م قتاً ابلغ يقدره ما مل يكن  احلكم الصــــــ

 .قد رفعت بشأنه دعوى جزا ية
يعتند قاضـي اإلفالع قا نة الدا نني املقبولة ديوهنم م قتاً وختطر إدارة 

 .اإلفالع األمني بذلك
 (114)املادة 

إذا كانت املنازعة متعلقة بضــــــناانت الدين وجب قبوله م قتاً بوصــــــ ه  
 .ديناً عادايً 

 (115)املادة 
حي ظ نصــــيب الدين املقبول م قتاً من حصــــيلة بيع أموال املدين وعند 
ــانون، ويف حـــال  الـــدا نني وفق أحكـــام هـــذا القـ إجراء أي يوزيع على 

)لــــدين ا االع اهب  اإلفالع عــــدم  أو ا قررت حمكنــــة  م قتــــاً  ملقبول 
خت يضــــــه يتم إعادة النصــــــيب ا  وع بقدر نســــــبته إ  الضــــــنان العام 

 .للدا نني
 (116)املادة 

جيوز للدا ن الذي مل يقدم املســتندات امل يدة لدينه يف األجخل ا دد يف 
( من هذا القانون، التقدم بطلب لدمني لقبوهلا واالني ار  104املادة  

ــي  يف اإلجراءات، ويتم  اعتناد موافقة األمني على ذلك من قبخل قاضــــــ
اإلفالع، ويتم يعـديـخل قـا نـة الـديون وإعـادة إعالهنـا، ويســـــــــــتويف هـذا 

 .الدا ن دينه مما جيرى من يوزيعات الحقة على رري  قبول دينه
ـــــــــرة أايم من رري   وإذا رفض األمني طلـب الـدا ن أو مل يرد عليـه خالل عشـ

ــتندايه  يقدًه، فللدا ن أن يتقدم إ   ــــ ــي اإلفالع بطلب قبول يقدب مسـ ــــ قاضـ
ــه خالل   ــ ــي اإلفالع قراراً بقبول الطلب أو رفضـ ــدر قاضـــ امل يدة لدينه، ويصـــ
ـــــــــرة أايم من رري  يقدب الطلب، وإذا أمر بقبول الدين، يتم يعديخل قا نة   عشـ

 .الديون وفقا لذلك ويقوم األمني إبعادة إعالهنا

يقرير عن مدى بثري الدين   ولقاضــــي اإلفالع أن يكلف األمني بتقدب
ازـديـد على مشـــــــــــروع ا طـة، ورفعـه لـه للتصــــــــــــديق عليـه، ويف  يع 

 .األحوال ال يوقف اإلجراءات املنصو  عليها يف هذا الباب
 ال صخل الثالث 

 مبانيرة إجراءات إعادة اهليكلة 
 ال رع األول

 إعداد خطة إعادة اهليكلة 
 (117)املادة 
)فتتا  إجراءات إعادة اهليكلة ، يقوم  إذا أصـدر قاضـي اإلفالع قراراً 

املدين حتت إنيـــــــــــراهب األمني إبعداد خطة إعادة اهليكلة، وللندين أن 
يســــــــتعني بل نة اإلفالع يف إعداد ا طة إذا كانت املديونية خاضــــــــعة  
إلنيـــــــــــرافهـا، وعلى املـدين أن يقوم إبـيداع ا طـة إدارة اإلفالع خالل 

قرار ، وجيوز لقاضـي اإلفالع مد مدة ال جتاوز ثالثة أنيـهر من رري  ال
هـذه ال  ة مـلدة ممـاثـلة أو أكثر بـناء على طـلب امـلدين بـعد االســـــــــــتنـاع 
لل نة اإلفالع، و   يع األحوال جيب موافقة األغلبية املطلوبة على  
ــأـنه أن جيـعخل ـمدة إعـداد ويطوير خطـة إعـادة اهليكـلة   أي مـتدـيد من نيـــــــــ

 .جتاوز ستة أنيهر
ــة عــدم إيــداع خطــ ة إعــادة اهليكلــة خالل املوعــد املبني  ــذه و  حــال

املـادة ، جيوز لقـاضـــــــــــى اإلفالع، بنـاء على طلـب يقـدم إليـه من أحـد 
الدا نني أو زنة اإلفالع إذا كانت املديونية خاضــــعة إلنيــــرافها، إبهناء 
ــرة أايم من  ــي قراره خالل عشـ ــدر القاضـ إجراءات إعادة اهليكلة، ويصـ

 .رري  يقدب الطلب
 (118)املادة 

 :جيب أن يشتنخل خطة إعادة اهليكلة على ما أيه
 .خطة املدين ملزاولة نشاطه  .1
يصــنيف ف ات الدا نني، واملبالغ املســتحقة لكخل منهم والضــناانت    .2

 .املقدمة مقابخل كخل مديونية وقينتها
 .التأكيد على قابلية أعنال املدين لالستنرارية  .3
 .أو إهناؤهانشاطات املدين اليت يتعني وق ها    .4
 .أحكام ونيروط يسوية أية التزامات  .5
أية ضـــــناانت حلســـــن ين يذ ا طة يكون مطلو)ً يقدًها من املدين    .6

 .إن وجدت
أي عرض لشراء كخل أموال املدين أو جزء منها على أساع  نشاط   .7

 .قا م ويزاول   أو على أجزاء، إن وجد
 .مدد السنا  وخصومات الدفع  .8
ــهم يف رأع مال أي   مدى إمكانية  .9 حتويخل الدين إ  حصــــ  أو أســ

 .نيركة أو مشروع
مدى إمكانية يوحيد أو إنشــــــــاء أو فك أو بيع أو اســــــــتبدال أية   .10

 .ضناانت إذا كان ذلك ضرورايً لتن يذ ا طة
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 .اق ا  مدة أو مدد لسداد كامخل الدين  .11
مــدى احتيــاج املــدين لتنويــخل أثنــاء مــدة ين يــذ ا طــة، وأغراض    .12

 .ذلك التنويخل وضناانيه
آليــة متــابعــة الــدا نني واألمني لتن يــذ ا طــة ومــا يقــدم من يقــارير    .13

 .بشأن ين يذها ومواعيد يقدب يلك التقارير وحمتواها
ـلة  أـية أمور أخرى يراهـا املـدين جمـدـية يف ين ـيذ مق   إعـادة اهليك  .14

 .ويرى يضنينها )ملق  
 (119)املادة 

 طر األمني إدارة اإلفالع وزنة اإلفالع، إذا كان الدين من الديون ا اضعة  
 .إلنيرافها كخل نيهر ادى يقدم سري إعداد خطة إعادة اهليكلة

 (120)املادة 
)ملــــادة   املبني  املوعــــد  املــــدين أن يقوم خالل  من هــــذا  117على   )

يف حـــال كـــانـــت املـــديونيــة    -إبخطـــار األمني وزنـــة اإلفالع  القـــانون  
ــرافها   ــعة إلنيــــــــ ــاء الل نة ) طة  –خاضــــــــ وممثخل زنة الدا نني وأعضــــــــ

ومرفقاها، وعلى ممثخل زنة الدا نني وكخل عضــــــو من أعضــــــا ها أن يقوم  
إبخطار ف ة الدا نني اليت ًثلها ) طة ومرفقاها يف موعد أقصـــــــاه هناية 

 . لتاري  يسلنه للمطة ومرفقاهايوم العنخل التايل
 (121)املادة 

جيوز أن ي ســــــــــس ا طة على أســــــــــاع ختلي املدين عن أمواله كلها أو 
بعضــها مقابخل يســوية ديونه كلها أو بعضــها، ومن مث ســداد كامخل ديون 
ــداداً عينياً أو  ــداد جانب منها ســـ ــداداً عينياً أو نقدايً، أو ســـ املدين ســـ

دولة الباقي حبيث يربأ ذمة املدين من الدين  نقدايً وإسـقاط الباقي أو ج
كـله أو بعضـــــــــــه، وجيـب موافـقة ازنعـية الـعاـمة غري الـعادـية يف نيـــــــــــركـة 
املــدينــة أو مــا يقوم مقــام ازنعيــة العــامــة غري العــاديــة يف  ــامهــة  املســــــــــ

 .الشركات األخرى على ا طة
 ال رع الثاين

 املوافقة على خطة إعادة اهليكلة والتصديق عليها 
 (122) املادة

فينا عدا األحكام الواردة  ذا ال رع، يســــــري على املوافقة على خطة 
إعـادة اهليكلــة وعلى الت لم من هـذه املوافقــة وعلى التصــــــــــــديق على  
ا طـة وأثر هـذا التصـــــــــــديق وكـذـلك على ين ـيذ ا طـة وإهنـاء إجراءاهـا 

 .قبخل ين يذها األحكام الواردة يف الباب ا ا  )لتسوية الوقا ية
 وافقة على ا طة امل

 (123)املادة 
على امـلدين أن يقوم ـبدعوة اـلدا نني للنوافـقة على خطـة إعـادة اهليكـلة  
اوجـب إخطـار يشـــــــــــتنـخل على موعـد االجتنـاع ومكـانـه، وذلـك وفقـا 
لإلجراءات الواردة خبطـة إعـادة اهليكـلة، على أن يتم عـقد االجتنـاع يف 

ا نني وأعضـاء الل نة موعد أقصـاه نيـهر من رري  إخطار ممثخل زنة الد
 .) طة ومرفقاها

وي أع املـدين االجتنـاع، وجيوز اوافقـة األغلبيـة املطلوبـة يعيني األمني  
 .أو أحد الدا نني أو غريهم ل ؤع االجتناع

ــابـقة  كنـا يقوم امـلدين بتوجـيه اـلدعوة خالل املوعـد املبني )ل قرة الســـــــــ
نيــــــرافها وإ  ازهة لل نة اإلفالع يف حال كانت املديونية خاضــــــعة إل

 .الرقابية املعنية إذا كان املدين  ضع إلنيراهب إحدى ازهات الرقابية
النحو املبني )ل قرة  ــة امتنــاع املــدين عن عقــد االجتنــاع على  يف حــال
األو  من هذه املادة، يكلف قاضــــي اإلفالع، بناء على طلب األمني  

ونيــة ال ختضـــــــــــع أو أحــد الــدا نني، زنــة اإلفالع حىت لو كــانــت املــدي
إلنيــــــرافها، أو األمني )لدعوة الجتناع الدا نني، وي أع األمني أو من 

 –حســــــــــــب األحوال    –ي وضــــــــــــه زنـة اإلفالع من بني أعضــــــــــــا هـا  
 .االجتناع

وإذا كان احلضـور عن طريق وسـا خل االيصـال احلديثة في ب أن حيضـر  
املـدين واألمني  األمني االجتنـاع، و  هـذه احلـالـة جيوز االكت ـاء بتوقيع  

أو ر يس االجتناع على ا ضـــــــــــر، وذلك ما مل ين  الال حة التن يذية 
 .هلذا القانون على غري ذلك

 التصديق على ا طة 
 (124)املادة 

ــاها عشـــــرة أايم من رري  موافقة األغلبية   يقوم األمني خالل مدة أقصـــ
ع املطلوـبة على خطـة إعـادة اهليكـلة أو رفضـــــــــــهـا إبخطـار إدارة اإلفال

بذلك، ويرفق )إلخطار ا طة   –حســــــــــب األحوال    -وزنة اإلفالع 
املعتندة أو املرفوضة وحماضر االجتناعات ودليخل احلضور والتصويت،  

 .ويف حالة املوافقة على ا طة يطلب التصديق عليها
يقوم إدارة اإلفالع خالل عشـــــــــــرة أايم من رري  يســـــــــــلنها لإلخطار  

إبخطار املدين و يع الدا نني )إلخطار املشــــــار إليه )ل قرة الســــــابقة،  
 .املشار إليه )ل قرة السابقة ومرفقايه

ويف حالة رفض ا طة لقاضــي اإلفالع خالل مدة أقصــاها عشــرة أايم 
بناء على طلب  -من رري  إخطار إدارة اإلفالع بذلك إبصدار قرار  

حقوق  )لتصديق على ا طة اليت ا رفضها نيريطة أن ال يقخل   -املدين
الدا نني ) طة املرفوضــــة عنا كان ســــيتحصــــلون عليه يف حالة إفالع 
املدين وذلك بعد أخذ رأي األمني يف هذا الشــــــــأن ومساع اع اضــــــــات  
ــب، وجيوز   الطلـ ــة وح ظ  اهليكلـ ــادة  إعـ ــاء إجراءات  ــدا نني، أو إبهنـ الـ
لقاضــــي اإلفالع، بناء على طلب يقدم له من املدين أو ازهة الرقابية 

وفقـاً ملـا هو مقرر  ـذا القـانون يف نيــــــــــــأن يقـدب طلـب   - نني  أو الـدا
افتتـــا    -اوجـــب قرار مســـــــــــبـــب    -أن يقرر    -افتتـــا  اإلجراءات  

 .إجراءات نيهر اإلفالع
 (125)املادة 

يسري حكم ال قرة األخرية من املادة السابقة على كخل قرار يصدر عن  

 .قاضي اإلفالع برفض التصديق على ا طة
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 ين يذ ا طة
 (126)ملادة ا

يتو  األمني اإلنيـــــراهب على ين يذ خطة إعادة اهليكلة طيلة مدة ا طة 
ــديون   الـ ــة من بني  ــديونيـ ــت املـ ــانـ ــا، وإذا كـ ــذهـ ين يـ ــاء من  االنتهـ وحىت 

من خالل التنســــيق   -ا اضــــعة إلنيــــراهب زنة اإلفالع، يتو  الل نة 
يذ خطة اإلنيراهب على ين  -مع األمني على النحو املبني )ملادة التالية 

 .إعادة اهليكلة
 (127)املادة 

 :يلتزم األمني اا يلي
-مراقبة يقدم ســـــري ا طة وإخطار إدارة اإلفالع وزنة اإلفالع   -1
 . ي ختلف عن ين يذها -سب األحوالحب
بيعهـــا وفقـــاً   -2 التـــأكـــد من أن بيع أي من أموال املـــدين اليت يتقرر 

ــيتم  فضـــــخل ســـــعر ًكن احل صـــــول عليه يف وخل  طة إعادة اهليكلة ســـ
ال روهب الســــــا دة يف الســــــوق بتاري  البيع، وأن إيرادات البيع ســــــيتم 

 .استمدامها على النحو الوارد ) طة
 -حبســـــــــــــب األحوال-أن يقــدم إلدارة اإلفالع وزنــة اإلفالع    -3

يقريراً عن يقــدم ين يــذ ا طــة كـخل ثالثـة أنيـــــــــــهر، ولكــخل دا ن احلق يف 
 .يراحلصول على صورة من هذا التقر 

 يعديخل ا طة
 (128)املادة 

جيوز للندين يف أي وقت خالل ين يذ خطة إعادة اهليكلة، بعد إخطار 
ــرافها ، أن  ــعة إلنيــ األمني وزنة اإلفالع يف حال كانت املديونية خاضــ
ــة أية يعديالت يرى ضــــرورة إجرا ها على   يوجه الدعوة للدا نني ملناقشــ

)لتعديالت املق حة ومربراها قبخل املوعد ا طة، وجيب إخطار الدا نني  
ا ـدد لالجتنـاع بعشـــــــــــرة أايم على األقـخل، ويف حـالـة موافقـة األغلبيـة  
املطلوبــة على التعــديالت، يقوم املــدين إبخطــار إدارة اإلفالع ) طــة 
املعدلة وحماضـر اجتناعات الدا نني ودليخل احلضـور والتصـويت ويطلب 

ويقوم قاضــي اإلفالع خالل عشــرة أايم التصــديق على ا طة املعدلة،  
من إخطـار إدارة اإلفالع ) طـة املـعدـلة )لتصـــــــــــديق عليـها إذا كـاـنت 
مســـــــــــتوفيـة ملعـايري العـدالـة وحـازت على موافقـة األغلبيـة املطلوبـة وإال 

 .رفض التصديق على ا طة املعدلة أو قام بتعليق التصديق عليها
ة املعــدلــة وفقــا لدحكــام وجيوز الت لم من قرار التصــــــــــــديق على ا طــ

 .( من هذا القانون84املبينة يف املادة  
 إهناء إجراءات إعادة اهليكلة 

 (129)املادة 
جيوز لقاضـــي اإلفالع، بناء على طلب يقدم إليه خالل ال  ة الالحقة  
لقرار التصـــــــــــديق على خطـة إعـادة اهليكـلة وقـبخل متـام ين ـيذ ا طـة، أن 

اهل ــادة  ــاء إجراءات إعـ إهنـ ــة حتقق أي من يقرر  ــالـ حـ ــك يف  وذلـ ــة،  يكلـ
 :احلالتني التاليتني

إذا طلب املدين إهناء اإلجراءات اســــــــتناداً إ  أن نيــــــــروط افتتا    .1
إجراءات إعــادة اهليكلــة مل يعــد منطبقــة عليــه، أو كــان من غري املتوقع 

 .ين يذ خطة إعادة اهليكلة وفقا لشروط ا طة
 .إذا طلب املدين أو ازهة الرقابية افتتا  إجراءات نيهر اإلفالع  .2

ويقوم إدارة اإلفالع إبخطــار الــدا نني واألمني )لطلــب وذلــك خالل 
عشـــــرة أايم من رري  يقدًه، ويصـــــدر قاضـــــي اإلفالع قراراً )ملوافقة 

 .على الطلب أو برفضه خالل عشرة أايم من رري  يقدًه
 (130)املادة 

ر قـاضـــــــــــي اإلفالع إهنـاء إجراءات إعـادة اهليكلـة، جيوز ـله بنـاء  إذا قر 
على طلــب يقــدم إليــه من املــدين أو األمني أو ازهــة الرقــابيــة أو أحـد  

 .الدا نني أن يقرر افتتا  إجراءات نيهر اإلفالع
ويقوم إدارة اإلفالع، خالل عشـرة أايم من رري  صـدور القرار بنشـره  

( من هذا 33ر به وقيده وفقا للنادة  وإعالنه واإلفصـا  عنه واإلخطا
القــانون، وجيوز لقــاضـــــــــــي اإلفالع االكت ــاء بقيــد احلكم يف ســـــــــــ ــخل  

 .االفالع والس خل الت اري
 الباب ا امس
 نيهر اإلفالع 
 ال صخل األول 
 أحكام عامة 

 (131)املادة 
مع مراعاة األحكام املقررة  ذا القانون بشـأن طلب افتتا  اإلجراءات  

ملبينة )لباب ا ا  )لتسـوية الوقا ية والباب ا ا  وكذلك احلاالت ا
إبعادة اهليكلة واليت جيوز لقاضـى اإلفالع أن يصـدر فيها قراراً )فتتا  
إجراءات نيـــــــــــهر اإلفالع، يصـــــــــــدر قـاضـــــــــــي اإلفالع قراره )فتـتا  

 :إجراءات نيهر اإلفالع إذا يوافرت الشروط التالية
 .أن يكون املدين متوق اً عن الدفع  -1
 .أن يوجد ع ز يف املركز املايل للندين  -2
 .أن يكون أعنال املدين غري قابلة لالستنرارية  -3

 (132)املادة 
يف  يع األحوال اليت يصــــــــــــدر فيهـا قـاضـــــــــــي اإلفالع قراره )فتتـا  
ــا   افتتـ ــب  اإلفالع ملف طلـ إدارة  ــخل  اإلفالع حتيـ إجراءات نيـــــــــــهر 

رري  صــــــــدور  اإلجراءات إ  حمكنة اإلفالع خالل عشــــــــرة أايم من
قرار قاضـــــي اإلفالع )فتتا  إجراءات نيـــــهر اإلفالع، ويودع )مللف 
يقرير اـا ا يف الطلـب من إجراءات منـذ يقـدًـه وحىت صــــــــــــدور قرار 

 .افتتا  اإلجراءات مع بيان األسانيد الواقعية والقانونية للقرار
 (133)املادة 

املبينة )لباب إذا مل يكن قد ســـــــــبق إعداد قا نة الديون وفقا لدحكام  
ا ــا  إبجراءات إعــادة اهليكلــة، يقوم األمني إبعــداد قــا نــة الــديون  

 .واعتنادها من قاضي اإلفالع
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ف ن كان قد ســــبق إعداد قا نة الديون، يقوم األمني خالل عشــــرة أايم 
من رري  إخطاره بتعيينه أو من رري  نشـر قرار افتتا  إجراءات نيـهر  

معيـناً، بتكليف اـلدا نني بتـقدب أي مطـالـبات هنـا ـية مل اإلفالع، إن كـان 
يقــدم من قبــخل خالل عشـــــــــــرة أايم من رري  إخطــارهم، وجيوز لدمني  
يوجيــه هــذا التكليف من خالل اإلعالن، وال يعتــد  يــة مطــالبــات يرد  

 .بعد هذا التاري  ما مل يكن لسبب يقبله قاضي اإلفالع
ن هـذه امـلادة، يســـــــــــري على إعـداد  وفينـا عـدا ـما ورد )ل قرة الـثانـية م

قـا نـة الـديون وفقـا لل قرة األو  من هـذه املـادة وحتـديثهـا وفقـا لل قرة  
الثانية أحكام إعداد قا نة الديون املنصـــــــــــو  عليها يف الباب ا ا  

 .إبجراءات إعادة اهليكلة
 (134)املادة 

ــي اإلفالع وفقاً ألحكام   ــها من قاضـ ــبق رفضـ ال يعتد  ي مطالبات سـ
 .ا القانون، مىت كان قرار الرفض قد أصبح هنا ياً هذ

 (135)املادة  
ال يلتزم األمني إبجراء أو إمتـام يـدقيق للـديون أو إعـداد قـا نـة  ـا إذا 
ــداد أيعاب  ــرهب  يعها لسـ ــتصـ يبني له أن إيرادات بيع أموال املدين سـ

 .ورسوم ويكاليف اختاذ اإلجراءات
 ال صخل الثاين 

 جراءات نيهر اإلفالع آأر صدور قرار افتتا  إ
 ال رع األول

 جرد أموال املدين
 (136)املادة 

يندب قاضــي اإلفالع أحد موو ي إدارة اإلفالع ليقوم خالل عشــرة  
أايم من رري  صـــــــدور قرار افتتا  إجراءات نيـــــــهر اإلفالع، بوضـــــــع 
األختـام على حمـال املـدين ومكـايبـه وخمـازنـه ودفـايره وأوراقـه ومنقواليـه،  

 .حمضر بوضع األختام يسلم لقاضي اإلفالعوحيرر  
وإذا يبني لقاضي اإلفالع إمكان جرد موجودات املدين يف يوم واحد، 

 .جاز له أن يندب من يرى للقيام )زرد دون حاجة لوضع األختام
 (137)املادة 

ــياء الضــــــرورية  ال جيوز وضــــــع األختام على املالبس واملنقوالت واألنيــــ
 .يسلم إليه بقا نة يوقعها للندين ومن يعوهلم واليت

وجيوز لقاضـــــــــــي اإلفالع أن أيمر بعدم وضـــــــــــع األختام أو برفعها من 

اـلدـفاير الت ـارـية واألوراق الت ـارـية وغريهـا من األوراق اليت يســـــــــــتحق 

الوفـــاء يف ميعـــاد قريـــب أو اليت حتتـــاج إ  إجراءات للنحـــاف ـــة على  

شـــــــــــ ون العاجلة  احلقوق الثابتة فيها والنقود الالزمة للصـــــــــــرهب على ال

ألعنال املدين واألنيـياء القابلة لتلف سـريع أو لنق  عاجخل يف القينة  

أو اليت يقتضـي صـيانتها ن قات )ه ة واألنيـياء الالزمة ملنارسـة أعنال  

 .املدين إذا يقرر االستنرار يف ممارستها

وجترد األنيــــــياء املذكورة يف ال قرة الســــــابقة حبضــــــور من يندبه قاضــــــي 
 .ويسلم لدمنياإلفالع لذلك، 

ــي اإلفالع إبق اهلا   ــلم الدفاير الت ارية إال بعد أن يقوم قاضــــــ وال يســــــ
 .حبضور املدين

 (138)املادة 
أيمر قاضي اإلفالع، بناء على طلب األمني، برفع األختام زرد أموال 
املدين، وجيب أن يبدأ رفع األختام وازرد خالل عشــــرة أايم من رري  

 .ت نيهر اإلفالعصدور قرار افتتا  إجراءا
 (139)املادة 

حيصخل ازرد حبضور قاضي اإلفالع أو من يندبه لذلك واألمني و طر 
املدين بيوم ازرد، وجيوز له احلضـــــــور، وحترر قا نة جرد من نســـــــمتني  
يوقعهنا قاضــــــــي اإلفالع أو من يندبه لذلك واألمني، ويودع إحدامها 

القـا نـة األموال اليت إبدارة اإلفالع واألخرى لـدى األمني، ويـذكر يف  
ــتعانة اقيم   مل يوضـــــــــع عليها األختام أو اليت رفعت عنها، وجيوز االســـــــ

 .أصول يف إجراء ازرد ويقوب األموال
 (140)املادة 

للنيــابــة العــامــة احلق يف حضـــــــــــور ازرد، وهلــا أن يطلــب يف كــخل وقــت  
االطالع على األوراق والدفاير املتعلقة )لت ليســــة، وطلب إيضــــاحات  

 .حالتها وسري إجراءاها وكي ية إدارهاعن  
 (141)املادة 

إذا صــــــــدر قرار افتتا  االجراءات بعد وفاة املدين ومل حترر قا نة جرد  

ــبة الوفاة، أو إذا يويف املدين بعد صـــدور القرار املشـــار إليه وقبخل  اناسـ

الشــــــروع يف حترير قا نة ازرد أو قبخل إمتامها، وجب حترير القا نة فوراً 

( من هـذا 139الســـــــــــتنرار يف حتريرهـا )لكي يـة املبينـة يف املـادة  أو ا

ــور، ويف   ــور ورثة املدين أو بعد إخطارهم )حلضــــــ القانون، وذلك حبضــــــ

حالة وفاة املدين بعد صـــــــــــدور قرار افتتا  إجراءات نيـــــــــــهر اإلفالع 

ــهر اإلفالع وهلم  وإمتام قا نة ازرد، يقوم ورثته مقامه يف إجراءات نيــــــ

م من ًثلهم يف ذلـك، وإال اختـار قـاضـــــــــــي اإلفالع من أن ينيبوا عنه

 .( من هذا القانون19ينوب عنهم وفقا لن  املادة  

 (142)املادة 

يتســـــــلم األمني بعد ازرد أموال املدين ودفايره وأوراقه، ويوقع يف هناية 

 .قا نة ازرد اا ي يد ذلك

واملتعلقة  نيــــغاله، ولدمني  كنا يتســــلم الرســــا خل الواردة )ســــم املدين 

 .فضها واالحت اع  ا، وللندين االطالع عليها

 (143)املادة 

أن يقوم   األمني  امليزانيــــة، وجــــب على  قــــدم  قــــد  املــــدين  يكن  إذا مل 

 .إبعدادها فوراً وأن يودعها إبدارة اإلفالع
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 ال رع الثاين
 إدارة أموال املدين وأعناله 

 (144)املادة 
ــــــــــدور قرار   ـــــــــهر اإلفالع، يغـخل يـد املـدين عن  ا رد صـ )فتتـا  إجراءات نيـ

ـــــــــرهب يف أموالـه وأعنـالـه وعن إدارهـا، ويتو  األمني إدارة أموال املـدين  التصـ
وأعناله، ويعترب  يع التصــــرفات اليت جيريها املدين يوم صــــدور القرار املشــــار  
إليه حاصــلة بعد صــدوره، ويعترب كأن مل يكن أي يصــرهب يصــدر خالفاً لذلك،  

ــدار احلكم بعدم  و  ـــــ ــتصـ ـــــ يكون لدمني إقامة الدعوى أمام حمكنة اإلفالع السـ
ـــــــــي اإلفالع الختـاذ ـما يلزم  نـ اذه، كنـا جيوز أن يتـقدم )لطلـبات الالزـمة لـقاضـ

 .من يدابري حت  ية حلناية حقوق الدا نني 
وال حيول غخل يد املدين دون قيامه )إلجراءات الالزمة للنحاف ة على  

 .صاا الدا ننيحقوقه اا ال يضر ا
 (145)املادة 

إذا كان التصــــــرهب مما ال حيتج به إال )لقيد أو التســــــ يخل أو غري ذلك 
الــدا نني إال إذا ا اإلجراء قبــخل   من اإلجراءات، ال ين ــذ يف مواجهــة 

 .صدور قرار افتتا  إجراءات نيهر اإلفالع
 (146)املادة 

ور قرار افتتا  يشــنخل غخل يد املدين  يع األموال املنلوكة له يوم صــد
إجراءات نيــــهر اإلفالع واألموال اليت ي ول ملكيتها إليه بعد صــــدور  

 .القرار املشار إليه
 :وال يشنخل غخل يد املدين ما أيه

 .األموال اليت ال جيوز احل ز عليها قانوان واإلعانة اليت يقرر له  -1
 .األموال املنلوكة لغريه  -2
 .احلقوق املتعلقة بشمصه أو  حواله الشمصية  -3
ــت يد يف عقد بمني صـــحيح أبرمه    -4 التعويضـــات اليت يســـتحق للنسـ

املــدين قبــخل صــــــــــــدور قرار افتتــا  إجراءات نيـــــــــــهر اإلفالع، ويلتزم  
املســــــــت يد  ن يرد إ  األمني  يع أقســــــــاط التأمني اليت دفعها املدين  

الع أو حمكنة اإلفالع رر اً ابتداء من اليوم الذي عينه قاضــــــــي اإلف
 .للتوقف عن الدفع ما مل ين  القانون على غري ذلك

 (147)املادة 
لقاضـــي اإلفالع، بناء على طلب األمني أو املدين، أن أيذن يف االســـتنرار يف 
ــلحة املدين أو   ـــ ــلحة العامة أو مصـ ـــ ــت املصـ ـــ ــغيخل أعنال املدين إذا اقتضـ ـــ يشـ

فالع بناء على طلب األمني من يتو  مصـلحة الدا نني ذلك، ويعني قاضـي اإل
ـــــــه لإلدارة ويعترب األجر   ــــ ـــــ إدارة أعنال املدين وأجره، وجيوز يعيني املدين ن ســ
الذي حيصــخل عليه ضــنن الن قة، ويشــرهب األمني على من يعني لإلدارة، وعليه  

 .أن يقدم يقريرا نيهراي إ  قاضي اإلفالع عن أعنال املدين الت ارية
ع أن يطلـب رأى زـنة اإلفالع فينـا يقـدم من وجيوز لقـاضـــــــــــي االفال

طلبـات اســـــــــــتنـادا هلـذه املـادة حىت لو كـانـت املـديونيـة غري خـاضـــــــــــعـة  
 .إلنيراهب الل نة

 (148)املادة 
ال جيوز بيع أموال املـدين خالل ف ة اإلجراءات التنهـيدـية، ومع ذـلك 
جيوز لقاضي اإلفالع، بناء على طلب األمني، أن أيذن يف بيع األنيياء 

قابلة للتلف أو اليت يقتضــــــي صــــــيانتها مصــــــروفات )ه ة، كنا جيوز  ال
ــ ون  ــرهب يف نيــــ ــول على نقود للصــــ اإلذن يف بيع أموال املدين للحصــــ

 .الت ليسة
ــابقــة )لكي يــة اليت يعينهــا   ويتم البيع يف األحوال املبينــة )ل قرة الســــــــــ
 –قاضــــــــي اإلفالع، وجيوز له أن يطلب من املراقب أو زنة اإلفالع 

 .يزويده برأيهنا  ذا الشأن  -ل كانت املديونية خاضعة إلنيرافهايف حا
 (149)املادة 

جيوز لقاضـي اإلفالع، بناًء على اق ا  األمني، أن أيمر عند االقتضـاء 
)ســـتمدام أول مبالغ يتم حتصـــيلها حلســـاب الت ليســـة يف الوفاء بديون  

م )لقـا نـة  الـدا نني الـذين هلم امتيـاز على أموال املـدين ووردت أمسـاؤه
النهــا يــة للــديون غري املتنــازع فيهــا، وذلــك يف حــدود مقــدار األموال 
الضــــــــامنة للدين يف رري  أداء يلك املبالغ، وإذا حصــــــــلت منازعة يف 
ــخل يف املنازعة حبكم هنا ي، وختت    االمتياز، مل جيز الوفاء إال بعد ال صــــ

 .حمكنة اإلفالع )ل صخل يف يلك املنازعات
 (150)املادة 

ــوم على   ــرا ب والرســـ ــبب الضـــ ــنخل االمتياز املقرر للحكومة بســـ ال يشـــ
اختالهب أنواعها إال الضـــــــــريبة املســـــــــتحقة على املدين عن الســـــــــنتني  

 .السابقتني على صدور قرار )فتتا  إجراءات نيهر اإلفالع
 ال رع الثالث

 العقود 
 (151)املادة 

ــتأجراً للعقار الذي يزاول فيه  ــتنر عقد  إذا كان املدين مسـ الت ارة، يسـ
اإلجيار وال حتخل األجرة عن املدة الباقية النقضــا ه بصــدور قرار )فتتا  
 .إجراءات نيهر اإلفالع، ويكون )طالً كخل نيرط يقضي خبالهب ذلك

 (152)املادة 
ــدور قرار افتتا  إجراءات   ــتني يوماً من رري  صـ جيوز لدمني، خالل سـ

ر العقار الذي يزاول فيه املدين  نيهر اإلفالع، أن يقرر إهناء إجيـــــــــــــــــــــــــا
جتـارـيه، وذـلك بـعد احلصـــــــــــول على إذن من ـقاضـــــــــــي اإلفالع، وعلى  
املـــدة  العقـــار  ـــذا القرار خالل  احلـــالـــة إخطـــار م جر  األمني يف هـــذه 

 .املذكورة
 (153)املادة 

يكون مل جر العني للنــدين، يف حــالــة إهنــاء اإلجيــار طبقــا ألحكــام هــذا 
ــن تني الســــــــــابقتني على صــــــــــدور قرار )فتتا  القانون، امتياز عن الســــــــ

ــنة ازارية، يف كخل ما يتعلق بتن يذ  ــهر اإلفالع وعن الســـــ إجراءات نيـــــ
 .عقد اإلجيار وما قد حيكم به من يعويض

إهنــاء   وإذا بيعــت املنقوالت املوجودة يف العني امل جرة أو نقلــت دون 
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ذكور  اإلجيار، كان للن جر أن يســـــتعنخل حقه يف االمتياز على النحو امل
ــنة أخرى يبدأ من  ــابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن ســ يف ال قرة الســ
هناية الســـــــــنة ازارية اليت صـــــــــدر خالهلا قرار )فتتا  إجراءات نيـــــــــهر  

 .اإلفالع، سواء كان عقد اإلجيار أبت التاري  أو غري أبت التاري 
 (154)املادة 

دفع األجرة إذا قرر األمني االســـــــــــتنرار يف اإلجـارة، وجـب عليـه أن يـ
املتـأخرة، وذلـك دون اإلخالل حبق امل جر يف طلـب إهنـاء عقـد اإلجيـار 
بســــبب االمتناع أو التأخر يف ســــداد األجرة، وجيوز للن جر أن يطلب 
من حمكنة اإلفالع إهناء اإلجارة ما مل يقدم األمني ضناانً كافياً لسداد 

 .األجرة يف مواعيد استحقاقها
إذن من قاضـي اإلفالع، بجري العقار من ولدمني، بعد احلصـول على  

الـباطن أو النزول عن اإلجيـار، ولو كـان امـلدين ممنوعـا من ذـلك اوجـب  
 .عقد اإلجيار، بشرط أال ي يب على ذلك ضرر للن جر

 (155)املادة 
ــبة لرب العنخل   ــهر اإلفالع )لنســـ ــدر قرار )فتتا  إجراءات نيـــ إذا صـــ

ــدة، فال جيوز املـ ــدد  حمـ ــخل  العنـ ــد  ــان عقـ ــدم   وكـ إذا يقرر عـ ــاؤه إال  إهنـ
االســـتنرار يف أعنال املدين، وجيوز للعامخل يف حالة إهناء العقد املطالبة 
)لتعويض، وذلــك كلــه مــا مل يقرر قــاضـــــــــــي اإلفالع غري ذلــك محــايــة  

 .ملصلحة املدين والدا نني ومع مراعاة مصلحة العامخل 
عـامــخل  وإذا كـان عقـد العنـخل غري حمـدد املـدة، جـاز لكـخل من األمني وال
 .إهناء العقد مع مراعاة األحكام املنصو  عليها يف قوانني العنخل 

وإذا يقرر االســـــــــــتنرار يف أعنـال املدين، على األمني أن يدفع األجور  
واملريبـات )نت ـام يف موعـدهـا املت ق عليـه إذا كـان يف أموال املـدين مـا 

 .يك ي لذلك
 (156)املادة 

فعلى األمني أن يــدفع أموال إذا يقرر االســـــــــــتنرار يف أعنــال املــدين،  
ــتنرار أعنال املدين   ــا ع ومزودي ا دمات الالزمة الســــــ موردي البضــــــ
املت ق عليــه )لعقــد إذا كــان يف أموال املــدين مــا  )نت ــام يف موعــدهــا 

 .يك ي لذلك
 (157)املادة 

على األمني أن يدفع خالل األايم العشــــرة التالية لصــــدور قرار )فتتا  

ع، ممــا يكون حتــت يــده من نقود و)لرغم من إجراءات نيـــــــــــهر اإلفال

وجود أي دين آخر، األجور واملريبات املســـــــتحقة قبخل صـــــــدور القرار 

)فتتـا  اإلجراءات فـ ذا مل يكن لـدى األمني النقود الالزمـة لوفـاء هـذه 

اـلديون، وجـب الوـفاء من أول نقود حتصـــــــــــخل ولو وجـدت ديون أخرى 

 .يسبقها يف مريبة االمتياز

لغ الزا دة على ما يقدم املســــــــتحقة لل  ات املذكورة مريبة  ويكون للنبا

 .االمتياز املقررة قانوان

 (158)املادة 
ال جيوز التنســــــــــك يف مواجهة الدا نني )لتصــــــــــرفات اصيية إذا قام  ا 
ــأن ديونه   ــهر اإلفالع بشـ ــدر قرار )فتتا  إجراءات نيـ املدين الذي صـ

 :ف عن الدفعخالل الثالثة أنيهر السابقة على رري  التوق
 .التربعات أو اهلبات، ما عدا اهلدااي الصغرية اليت جيري  ا العرهب  .1
أي معــامالت يكون فيهــا التزامــات املــدين غري متوازنــة بشـــــــــــكــخل    .2

ملحوع مع التزامـات الطرهب املقـابـخل، ســـــــــــواء كـانـت هـذه االلتزامـات 
 .عينية أو نقدية

وـفاء اـلديون قـبخل حلول األجـخل أاي كـاـنت كي ـية هـذا الوـفاء، أو بطريقـة    .3
ــداد ذلـك النوع من الـديون، ويعترب   اليت يتبع عـادة لســـــــــ ختتلف عن يلـك 
إنشـاء مقابخل وفاء ورقة جتارية مل حيخل ميعاد اسـتحقاقها يف حكم الوفاء قبخل  

 .حلول األجخل، وذلك ما مل يكن هنار اعتبارات جتارية يربر ذلك
ــيء املت ق عليه، ويعترب الوفاء بطريق   .4 وفاء الديون احلالة بغري الشــــــــ

ــريف كالوفاء )لنقود، وذلك ما مل يكن  األوراق الت ارية أو النقخل املصــــــــ
 .هنار اعتبارات جتارية يربر ذلك

يرييب أي نوع من أنواع الضنان ازديد على أمواله لضنان سداد   .5
 .بارات جتارية يربر ذلكدين سابق، وذلك ما مل يكن هنار اعت

ــابقة جيوز  كنة   ــار إليها يف ال قرة الســــــ ــرفات املشــــــ وفينا عدا التصــــــ
اإلفالع أن حتكم بعـدم ن ـاذ أي يصـــــــــــرهب أجراه املـدين خالل ال  ة 
ــارا )لدا نني، وكان املتصـــــرهب إليه يعلم أو ي  ض   املذكورة إذا كان ضـــ

ـنه يف حـاـلة ع ز  ـبه أن يعلم وـقت وقوعـه بتوقف امـلدين عن اـلدفع أو أ
 .يف املركز املايل

ويكون املــدة املنصـــــــــــو  عليهــا يف هــذه املــادة ســـــــــــنتــان إذا كــانــت 
ــار إليهـا  ـذه املـادة قـد متـت بني املـدين وبني أحـد   التصـــــــــــرفـات املشـــــــــ

 .املطلعني على املعلومات الداخلية أو طرهب ذو عالقة
 (159)املادة 

از املقررة على أموال جيوز احلكم بـعدم نـ اذ قـيد حقوق الرهن أو االمتـي
ــأن ديونه   ــهر اإلفالع بشـ ــدر قرار )فتتا  إجراءات نيـ املدين الذي صـ
يف مواجهـة الـدا نني إذا حصــــــــــــخل القيـد بعـد رري  التوقف عن الـدفع  

 .نيريطة إثبات علم الدا ن  ن املدين متوقف عن دفع ديونه
وال يســـــــــــري حكم ال قرة الســـــــــــابـقة إذا كـان قـيد حق الرهن واالمتـياز  

ض جتديد دين قا م مضـــــنون بذات احلقوق على ذات األموال وا لغر 
ــابق على رري   قـيد هـذه احلقوق ضـــــــــــنـاانً للـدين القـا م يف رري  ســـــــــ
لعقــد موثق يف رري   الــدفع، أو كــان القيــد قــد ا ن ــاذاً  التوقف عن 

 .سابق على رري  الوقوهب عن الدفع
ــاحـب الرهن الـتايل للرهن ا كوم بـعد م نـ اذه مريـبة  وأيخـذ اـلدا ن صـــــــــ

هـذا الرهن، ومع ذلـك ال يعطى من الثنن النــايج من بيع املـال املقرر 
عليه الرهن إال ما كان حيصــــــخل عليه ب رض ن اذ الرهن الســــــابق وي ول 

 .ال رق إ   اعة الدا نني



 م 10/2020/ 25  -هـ   1442 ربيع األول 8األحد                      46  أوالستون              السادسةالسنة  1506الكويت اليوم العدد  

 (160)املادة 
يسـقط الدعاوى اليت يرفع بسـيسـاً على املاديني السـابقتني، اضـي سـنة  

 .ار افتتا  اإلجراءاتمن رري  نشر قر 
و كنة اإلفالع أن يقضــي برفض يلك الدعاوى، إذا يبني هلا أن قيام 
املدين )لتصـرهب كان حبسـن نية و دهب ممارسـة أعناله، وأنه عند قيامه  
بذلك كانت هنار أســباب ي دي إ  االعتقاد إبمكانية حتقيق التصــرهب  

 .ن عاً ألعناله
 (161)املادة 

يصـرهب املدين احلاصـخل قبخل صـدور قرار افتتا    لدمني طلب عدم ن اذ
ــراراً )لدا نني وفقاً ألحكام القانون املدين  ــهر اإلفالع إضــ إجراءات نيــ
ــأن دعوى عدم ن اذ التصرفات، وي يب على احلكم بعدم ن اذ   ـــــــــ بشـــــــ
التصــرهب عدم ن اذه يف حق  يع الدا نني، ســواء نشــأت حقوقهم قبخل 

 .حصول التصرهب أو بعد حصوله
 (162) املادة

إذا حكم بعدم ن اذ يصـــــرهب يف حق الدا نني، التزم املتصـــــرهب إليه  ن 
يرد إ  املدين أو األمني حبســــــــب األحوال ما حصــــــــخل عليه من املدين  
اوجب التصـــــرهب املذكور أو قينة هذا الشـــــيء وقت قبضـــــه إذا يعذر 

 .رده عيناً، كنا يلتزم بدفع فوا د ما قبضه أو مثاره من رري  القبض
ــ داد العوض الذي قدمه للندين  ــرهب إليه احلق يف اســــ ويكون للنتصــــ
إذا وجـد هـذا العوض بعينـه يف إدارة أموال املـدين، فـ ذا مل يوجـد كـان 
من حق املتصـــــرهب إليه أن يطالب املدين والدا نني )ملن عة اليت عادت  
ــ ه دا ناً عادايً اا  ــ ر يف اإلجراءات بوصـ ــرهب وأن يشـ عليهم من التصـ

 .ى ذلكيزيد عل
 (163)املادة 

ــاء   ــاة أو )لوفـ مـــدى احليـ بـــدفع مريـــب دوري  ــاً  املـــدين ملتزمـ إذا كـــان 
بتعهدات مقســــــــطة، وكان ذلك مقابخل عوض، جاز لقاضــــــــي اإلفالع 
ــرة   بناء على طلب الدا ن أن أيمر، بعد مساع رأى األمني، وخالل عشـــــ
أايم من رري  يقـــدب الطلـــب، بت نيـــب مبلغ كـــاهب للوفـــاء )ملريبـــات 

 .ألقساط املذكورة مع بيان كي ية أدا هاوا
 (164)املادة 

الدا ن املعلق دينه على نيــــرط فاســــ  يشــــ ر يف اإلجراءات مع يقدب 
ــيبه يف  ك يخل، أما الدا ن املعلق دينه على نيــــــــــرط واقف في نب نصــــــــ

 .التوزيعات إ  أن يتبني مصري الدين
 (165)املادة 

أو من يعوهلم، وبعـد جيوز لقـاضـــــــــــي اإلفالع، بنـاء على طلـب املـدين  
مسـاع أقوال األمني، أن يقرر ن قـة للنـدين الـذي صــــــــــــدر قرار )فتتـا   
ــناد إدارة أعناله   ــأن مديونيته أو يقرر إســـــ ــهر إفالع بشـــــ إجراءات نيـــــ
وأمواله ألمني، وله أن يزيد مقدار الن قة أو ينقصها أو أن أيمر إبلغا ها 

 .وفقاً ملقتضى احلال

 ال رع الرابع
 القضا ية ازديدة والقا نة الدعاوى 

 (166)املادة 
ال جيوز بعد صــدور قرار )فتتا  إجراءات نيــهر اإلفالع رفع الدعوى 

 :على املدين أو السري فيها فينا عدا الدعاوى اصيية
اـلدعـاوى املتعلـقة )ألموال والتصـــــــــــرـفات اليت ال ًـتد إليـها غـخل يد    .1

 .املدين
نصـو  عليها يف هذا القانون اليت الدعاوى املتعلقة )إلجراءات امل  .2

 .جييز له القانون إقامتها أو االختصام فيها
 .الدعاوى اززا ية  .3

متعلقــــة   أو دعوى  جزا يــــة  دعوى  رفعــــت عليــــه  املــــدين أو  وإذا رفع 
بشـــــــــمصـــــــــه أو  حواله الشـــــــــمصـــــــــية، وجب إدخال األمني فيها إذا 

 .انيتنلت على طلبات مالية
ــال أن بذن يف إدخـ ــة  للنحكنـ ــة    وجيوز  املتعلقـ ــاوى  ــدعـ الـ ــدين يف  املـ

ــهر اإلفالع، كنا جيوز هلا أن بذن يف إدخال الدا ن يف  إبجراءات نيــــــــ
 .هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها

 ال رع ا امس 
 التوكيخل الصادر للندين ومنه وإدارة الشركات 

 (167)املادة 
ــهر إفالع الوكيخل  ــدور قرار افتتا  إجراءات نيــ ــي الوكالة بصــ أو ينقضــ

إفالع املوكخل، ومع ذلك ال ينقضــــــــي بصــــــــدور قرار )فتتا  إجراءات  
 .نيهر اإلفالع إذا كان للوكيخل أو للغري مصلحة فيها

وا رد صـدور قرار افتتا  إجراءات نيـهر اإلفالع ال جيوز للندين أن 
 .يكون مديراً أو عضواً يف جملس إدارة أي نيركة

 ال رع السادع 
 سقوط آجال الديون

 (168)املادة 
ي يب على صـدور قرار )فتتا  إجراءات نيـهر اإلفالع سـقوط آجال 
 يع الـديون النقـديـة اليت على املـدين، ســـــــــــواء كـانـت ديوانً عـاديـة أو 
كانت ديوانً مضـــــنونة )متياز عام أو خا ، كنا يوقف ســـــراين فوا د  

 .الديون العادية )لنسبة إ  الدا نني فقط
الديون املضــنونة برهن أو امتياز إال من املبالغ وال جتوز املطالبة ب وا د  

الناجتة من بيع األموال الضــــــامنة هلذه الديون، ويســــــتنزل أصــــــخل الدين  

أوالً، مث ال وا د املســـــــتحقة قبخل صـــــــدور قرار )فتتا  إجراءات نيـــــــهر  

 .اإلفالع، مث ال وا د املستحقة بعد صدوره

ب حتويلهــا إ  وإذا كــانــت الــديون مقومــة بغري الــدينــار الكوييت، وجــ

الدينار الكوييت طبقا لســــــعر الصــــــرهب الرمسي يوم صــــــدور قرار افتتا  

 .إجراءات نيهر اإلفالع
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 (169)املادة 
ــ ط فيه  ــتنزل من الدين امل جخل الذي مل يشــــــــ  كنة اإلفالع أن يســــــــ
فواـ د مبلغـاً يعـادل ال ـاـ دة القـانونـية عن امـلدة من رري  صـــــــــــدور قرار 

 .الع إ  رري  استحقاق الدين)فتتا  إجراءات نيهر اإلف
 ال رع السابع

 ممارسة جتارة جديدة 
 (170)املادة 

ًـارع جتـارة جـدـيدة بغري  جيوز للنـدين إبذن من ـقاضـــــــــــي اإلفالع، أن 
أموال الت ليســــة، بشــــرط أال ي يب على ذلك ضــــرر للدا نني، ويكون 

ــبة هذه الت ارة األولوية يف   ــأ ديوهنم اناســ ــتي اء للدا نني الذين ينشــ اســ
 .حقوقهم من أمواهلا

 (171)املادة 
إذا دفع املـدين قينـة ورقـة جتـاريـة بعـد رري  التوقف عن الـدفع وقبـخل  
صدور القرار )فتتا  إجراءات نيهر اإلفالع، ال جيوز اس داد ما دفع 
من احلامخل وإها يلزم الســـاحب أو من ســـحبت الورقة الت ارية حلســـابه 

إذا كان   -حســـــب األحوال-مني أو املدين  برد القينة املدفوعة إ  األ
 .يعلم وقت إنشاء الورقة الت ارية بتوقف املدين عن الدفع

ويقع االلتزام )لرد يف حـالـة الســـــــــــنـد ألمر على امل هر األول إذا كـان 
 .يعلم وقت حصوله على السند بتوقف املدين عن الدفع

 ال صخل الثالث 
 نيهر اإلفالع 

 (172)املادة 
 .فالع إال حبكم يصدر بشهر اإلفالعال ينشأ حالة اإل

وعلى إدارة اإلفالع أن يقوم خالل عشرة أايم من رري  صدور احلكم 
ــة   ــا  عنه يف بورصـــــ ــره واإلفصـــــ ــهر اإلفالع إبعالن منطوقه ونشـــــ بشـــــ
الكويـت لدوراق املـاليـة إذا كـان املـدين مـدرجـا فيهـا، ويكليف املـدين  

ى النحو املبني )ملادة  )إلفصـــــــــا  عنه على موقعه اإللك وين وقيده عل
ــدور  33  ــرة أايم من رري  صــ ( من هذا القانون، كنا يقوم خالل عشــ

 .ذلك احلكم بنشر ملمصه وإعالنه
 آأر احلكم بشهر اإلفالع

 (173)املادة 
فضــــــــالً عن األحكام الواردة يف هذا ال صــــــــخل، ي خل اصأر اليت يريبت 

هلذا القانون  على صـــــــــدور قرار افتتا  إجراءات نيـــــــــهر اإلفالع وفقاً 
قا نة على امل لس، كنا يسري على إفالسه األحكام الواردة يف الباب 

 .السادع من هذا القانون
 (174)املادة 

ــية، ومن العضـــــوية يف اجملالس  ــياســـ حيرم م قتاً من مبانيـــــرة احلقوق الســـ
النيابية أو اجملالس املهنية، أو من يويل ووي ة أو مهنة عامة، أو من أن 

ــواً ا ــناعة أو جمالس إدارة يكون عضــــــ  لس إدارة غرفة الت ارة والصــــــ

ازنعيات التعاونية واالحتادات واألندية الرايضــــــية أو مديراً أو عضــــــواً 
ا لس إدارة أي نيــــــــركة، كخل من صــــــــدر ضــــــــده حكم )ت الريكابه 
إحـدى جرا م اإلفالع )لتـدليس، وذلـك إ  أن يرد إليـه اعتبـاره وفقـاً  

 .للقانون
 (175)املادة 

جيوز للن لس أن يتغيب عن موطنه دون أن  طر األمني كتابة احخل  ال 
 .إقامته

 (176)املادة 
يلزم يضــــنني  يع املراســــالت ا اصــــة  عنال امل لس أثناء إجراءات  
إنيـهار اإلفالع اإلنيـارة إ  أن املدين  ضـع إلجراءات إنيـهار افالع 

 .ويص ية األموال
 (177)املادة 

اإلفالع، من يلقاء ن سه أو بناء على طلب النيابة العامة  جيوز لقاضي  
أو األمني، أن يقرر وضـــــــــــع امل لس حتـت املراقـبة، ويقوم النـياـبة العـامـة 
بتن ـيذ هـذا القرار فور صـــــــــــدوره، وللن لس أن يطعن على هـذا القرار 
أمـام حمكنـة اإلفالع وفقـاً هلـذا القـانون، وجيوز لقـاضـــــــــــي اإلفالع أن 

 .رفع املراقبة عن امل لسيقرر يف أي وقت 
 (178)املادة 

إذا صـار املدين، قبخل أن يصـبح حكم نيـهر اإلفالع هنا ياً، قادراً على  
ــت ناهب،  ــتحق عليه من ديون، جيوز  كنة االسـ الوفاء جبنيع ما هو مسـ
بـناء على طـلب امـلدين أو األمني، أن متنح امـلدين أجالً للوصـــــــــــول إ  

لنـدة اليت يراهـا مال نـة، فـ ن ا يســـــــــــويـة مع دا نيـه أو وقف الطعن ل
االيـ اق على التســـــــــــوية يتم يـقدًـها للنحكنـة العتنـادها وإلـغاء حكم 

 .نيهر اإلفالع، على أن يتحنخل املدين مصروفات الدعوى
 ال صخل الرابع 

 التص ية والتوزيع
 ال رع األول

 خطة التص ية والتوزيع 
 (179)املادة 

الجتناع لتقدب مق حاهم بشـأن التصـ ية يدعو األمني املدين والدا نني 
والتوزيع، على أن يتم عقد االجتناع خالل عشرة أايم من رري  يسلم  

( من هذا القانون، ويوجه  142األمني ألموال املدين وفقاً لن  املادة  
اـلدعوة عن طريق اإلخطـار قبـخل املوعـد ا ـدد لالجتنـاع بعشـــــــــــرة أايم 

جتنـاع، وجيوز اوافقـة األغلبيـة املطلوبـة على األقـخل، وي أع األمني اال
يعيني أحد الدا نني أو غريهم ل أع االجتناع إذا كانت هنار أســــــباب 

 .يربر ذلك
الــدعوة حلضـــــــــــور االجتنــاع لل نــة اإلفالع يف حــال كــانــت   ويوجــه 

 .املديونية خاضعة إلنيرافها
ويـبت ـقاضـــــــــــي اإلفالع، بـناء على طـلب يـقدم ـله من ذي مصـــــــــــلحـة  
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م من يقدب الطلب، يف أي خالهب يثور بشـأن ما يعقد خالل عشـرة أاي

من اجتناعات الدا نني وفقا هلذا الباب، ســواء كان ا الهب بشــأن من 

ــحة   ــويت فيه وصــــ ــــــــــــــــــــوره أو التصــــ له حق الدعوة لالجتناع أو حضــــ

إجراءات عقد االجتناع والتصــويت فيه، وجيوز لقاضــي اإلفالع، بناء 

االفالع، يف حــال كــانــت   على طلــب أحــد الــدا نني أن يكلف زنــة

ــرافها، )لدعوة لعقد يلك االجتناعات وي ويض  ــعة إلنيـ املديونية خاضـ

أحد أعضــــــــــا ها ب أســــــــــها إذا مل يقم األمني بعقدها يف املواعيد ا ددة 

 .لعقدها

 (180)املادة 

يضـع األمني خطة لتصـ ية أموال املدين ويوزيعها على الدا نني على أن 

ة و طر  ـا ممثـخل زنـة الـدا نني وأعضــــــــــــاء  ينتهي من إعـداد يلـك ا طـ

وإدارة   -يف حـالـة عـدم يشـــــــــــكيـخل زنـة للـدا نني    -الل نـة والـدا نني  

اإلفالع وزنة اإلفالع، يف حال كانت املديونية خاضــــــعة إلنيــــــرافها،  

وذلك خالل نيــهر من رري  اجتناع الدا نني، وجيوز لقاضــي اإلفالع 

 .حبد أقصى ثالثة أنيهربناًء على طلب األمني متديد هذه املدة 

 (181)املادة 
 :جيب أن يشتنخل خطة التص ية والتوزيع على ما يلي

 .كشف جبنيع أموال املدين وأحدحل يقييم هلا  -1
 .الطريقة اليت يق حها األمني لتص ية أموال املدين ومربرات ذلك  -2
ما إذا كان ًكن بيع كخل أموال املدين دفعة واحدة أو جانب كبري  -3

ى أســــــــــــــــــاع  نشاط قا م ويزاول  أم سيتعذر ذلك وسيباع على  منه عل
 .أجزاء، ومربره يف ذلك

مـا إذا كـان يوزيع أموال املـدين على اـلدا نني يوزيعـاً عينـياً ممكـناً أم   -4
 .غري ممكن، ويف حالة كونه ممكن فأيهنا أفضخل 

 .التوقيت املال م للبيع  -5
 .لك اليت يق   بيعها بغري مزادبيان )ألموال اليت يباع )ملزاد، وي  -6
ما إذا كان ًكن إجراء يســــوية مع مســــامهي املدين مقابخل التملي   -7

عن ملكيتهم يف الشـــــــــــركـة املـدينـة للـدا نني ويســـــــــــويـة املـديونيـة مقـابـخل 
أســــهنهم يف الشــــركة، وما إذا كان ذلك أفضــــخل للدا نني، وما إذا كان 

قخل إليها ذلك ســـــــيتم من خالل بســـــــيس نيـــــــركة ذات غرض خا  ين
أموال املدين ويوزع أســــهنها على الدا نني، أم من خالل حتويخل أســــهم  

 .املسامهني يف الشركة املدينة للدا نني أو  ي طريقة أخرى
بـيان )لكي ـية اليت ســـــــــــيوزع  ـا انيج يصـــــــــــ ـية أموال امـلدين على    -8

الدا نني، على أن يوضـــــح به يرييب الدا نني وأولوايهم، والقدر املتوقع 
 .حتصيله من كخل منهم

 .الربانمج الزم  املتوقع لالنتهاء من عنلية التص ية والتوزيع  -9
أن انيج مـا إذا كـان األمني ســـــــــــيقوم إبعـداد قـا نـة يوزيع بشــــــــــــ  -10

ــهر، أم  ــتة أنيـ ــول اليت يبيعها خالل ف ات معينة، مثخل ثالثة أو سـ األصـ
ســــــــيعد قا نة يوزيع كلنا )ع نســــــــبة م وية معينة من أموال املدين، أم 

 .غري ذلك، ومربره يف ذلك
أقصـــــى ف ة ًكن أن متر بني حتصـــــيخل انيج بيع األصـــــخل ويوزيعه    -11

 .على الدا نني
ضـرورة إيرادها ) طة أو يكل ه  ا قاضـي وأي أمور أخرى يرى األمني 

 .اإلفالع
وجيوز لقـاضـــــــــــي اإلفالع إع ـاء األمني من إيراد أي من البنود الواردة 

 . ذه املادة إذا رأى عدم مالءمتها حلالة امل لس
 ال رع الثاين

 التصويت على خطة التص ية والتوزيع 
 (182)املادة 

الــدا نني للنوافقــة على خطــة التصـــــــــــ يــة  على األمني أن يقوم بــدعوة  
اوجـب إخطـار يتضـــــــــــنن على موعـد االجتنـاع ومكـاـنه، وعلى أن يتم 
عقد يف موعد أقصاه نيهر من رري  إخطار ممثخل زنة الدا نني وأعضاء  

 .الل نة أو الدا نني ) طة ومرفقاها
ــة يعيني أحــد   وي أع األمني االجتنــاع، وجيوز اوافقــة األغلبيــة املطلوب

 .الدا نني أو غريهم ل أع االجتناع إذا وجدت أسباب يربر ذلك
ــابـقة  كنـا يقوم األمني بتوجـيه اـلدعوة خالل املوعـد املبني )ل قرة الســـــــــ

 .لل نة اإلفالع يف حال كانت املديونية خاضعة إلنيرافها  
امتنــاع األمني عن عقــد االجتنــاع على النحو املبني )ل قرة  يف حــالــة 

ادة، يكلف قاضــــــــى اإلفالع، بناء على طلب يقدم األو  من هذه امل
إليه من أحد الدا نني، زنة اإلفالع حىت لو كانت املديونية ال ختضــــــع 
إلنيـرافها، )لدعوة الجتناع الدا نني، وي أع من ي وضـه زنة اإلفالع 

 .من بني أعضا ها االجتناع
 (183)املادة 

لتوزيع إال ال جيوز أن يشــــــــــ ر يف التصــــــــــويت على خطة التصــــــــــ ية وا
الدا نون املقبولة ديوهنم ولو م قتاً، ويكون خطة التصــــــ ية والتوزيع قد 
اســـــــــــتوفـت موافقـة الـدا نني إذا وافق عليهـا األغلبيـة املطلوبـة، فـ ذا مل 
ا طـــة على موافقـــة األغلبيـــة املطلوبـــة يف االجتنـــاع األول  ــخل  حتصـــــــــــ

د للتصويت  للدا نني، ي جخل االجتناع ملدة عشرة أايم الجتناع أين يعق
 .على ا طة

وإذا مل يتم الوصـــــول لتســـــوية مع الدا نني الذين مل يوافقوا على ا طة، 
ومل حتصـــــــــــخل ا طـة على موافـقة األغلبـية املطلوبة يف االجتنـاع امل جخل،  

 .يعترب ذلك رفضاً  طة التص ية والتوزيع
 (184)املادة 

لتوزيع حيرر حمضــــــر اا ا يف اجتناع التصــــــويت على خطة التصــــــ ية وا
يوقعه األمني ومن يرأع االجتناع والدا نون احلاضــــرون الذين جيوز هلم  
التصــــــــويت، وممثخل زنة الدا نني، ويف حالة رفض أحد الدا نني التوقيع  



 م 10/2020/ 25  -هـ   1442 ربيع األول 8األحد                      49  أوالستون              السادسةالسنة  1506الكويت اليوم العدد  

 .يتم ذكر امسه يف ا ضر وسبب رفضه التوقيع
ــال احلديثة في ب أن يوقع  ــا خل االيصــ ــور عن طريق وســ إذا كان احلضــ

 .ممثخل عن زنة اإلفالع، حسب األحوال األمني على ا ضر مع
 ال رع الثالث

 اعتناد خطة التص ية والتوزيع
 (185)املادة 

يقوم األمني خالل عشـــــرة أايم من موافقة الدا نني على خطة التصـــــ ية 
والتوزيع أو رفضـــــــــــهـا إبخطـار إدارة اإلفالع بـذلـك، ويرفق )إلخطـار  

وحماضـر اجتناعات الدا نني ودليخل  ا طة اليت ا عرضـها على الدا نني 
احلضـور والتصـويت، ويف حالة املوافقة على ا طة يطلب اعتنادها من 

 .قاضي اإلفالع
ويف حالة رفض الدا نني للمطة، يقوم قاضـــــــي االفالع خالل عشـــــــرة  
 -أايم من رري  إخطـار إدارة اإلفالع بـذلـك بتكليف زنـة اإلفالع  

إبجراء التعديالت الالزمة    -رافها  يف حال كانت املديونية خاضـعة إلنيـ
ــا حيقق  واـ األمني  ــدا نني ورأي  الـ ــات  ــة يف ضـــــــــــوء مالح ـ ا طـ على 
ــ كة للدا نني أو بتقدب خطة بديلة وذلك خالل امليعاد   ــلحة املشــ املصــ

 .الذي حيدده
ويف  يع األحوال، يصــدر قاضــي اإلفالع قراره )عتناد ا طة خالل 

 .اإلفالع  ا عشرة أايم من رري  إخطار إدارة
 (186)املادة 

جيوز لقاضــــــي اإلفالع أن يوافق على خطة التصــــــ ية والتوزيع حىت لو 
كانت يق   بيع أموال املدين كلها أو بعضـــــها من خالل مزايدة علنية  
أو بــدون مزايــدة علنيــة، أو أن يتم بيع أموال املــدين كلهــا أو جــانــب 

ــاط قا م ويزاول ـــــــــــــــــاع  نشـ   أو على أي منها كوحدة واحدة على أسـ
 .أساع آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مق حات أخرى

ويبني الال حة التن يذية نيـــــروط وإجراءات بيع أموال املدين من خالل 
ــاع  ــعر األسـ ــتنخل اإلجراءات على كي ية حتديد سـ املزايدة، على أن يشـ
الــذي ســـــــــــت تتح بــه املزايــدة لبيع أموال املــدين من األوراق املــاليــة أو 

اإلعالن عن  العقــــارات   املــــدين، وإجراءات  أموال  ذلــــك من  أو غري 
املزايـدة، وكي يـة يقـدب العطـاءات، وأحكـام يقـدب العطـاءات ا ـاريف  
فيهـــا املزايـــد ملتزمـــا بعطـــا ـــه، وإجراءات  واحلـــاالت اليت يبقى  مغلقـــة، 
خت يض سعر األساع وبيع املال بدون حتديد سعر أساع على صاحب 

 .مش  للشراء بسعر األساع أعلى سعر يف حالة عدم يقدم
 (187)املادة 

ال جيوز للندين أو أي طرهب ذو عالقة به يقدب عرض لشــــــراء أي من 
 .أصول املدين املعروضة للبيع إال عند عرضها يف مزاد عل 

 (188)املادة 
يقدم األمني إ  قاضــي اإلفالع بياانً نيــهرايً عن حالة التصــ ية ومقدار 

 .اه من يوزيعات على الدا نني وفقاً للمطةاملبالغ املودعة، وما أجر 

 ال رع الرابع
 يرييب الديون 

 (189)املادة 
يســـــــــــتو  يكـاليف بيع أموال امل لس املقرر عليهـا حق امتيـاز أو   -1

ــاحب حق االمتياز أو الرهن على   رهن )ألولوية على حقوق الدا ن صـ
 .يلك األموال

ــاحـب حق   -2 ــابـقة، يكون لـلدا ن صـــــــــ مع مراعـاة حكم ال قرة الســـــــــ
االمتـياز أو الرهن األولوـية على غريه من اـلدا نني يف اســـــــــــتيـ اء حقوـقه  

 .بيع مال املدين املقرر له عليه حق امتياز أو رهن  من انيج
فـــ ن مل يكن أموال   -3 يوزع مـــا بقى من أموال املـــدين على دا نيـــه، 

( من 2و  1املدين كافية لســـــــــــداد ديونه، ودون إخالل حبكم البندين  
هـذه املـادة، يوزع أموال املـدين وفقـاً لل ييـب املبني  ـذا البنـد، ويكون 

ني أولوـية يف اســـــــــــتي ـاء كـامـخل حقوقـه على اـلدا ن  لكـخل دا ن من اـلدا ن
 :الذي يليه

 .الن قة املقررة للزوجة واألبناء واألقارب -أ
أـية أيـعاب أو رســـــــــــوم أو ن ـقات يريـبت لتوفري ســـــــــــلع وخـدـمات   -ب

لنشــــــــــــاط املـدين أو أي ديون كـانـت الزمـة ألعنـال املـدين أو عـادت  
ور قرار افتتا  )لن ع على أمواله، وكان ذلك كله قد نشـــــــــأ بعد صـــــــــد

 .اإلجراءات
الرســــــوم واأليعاب والتكاليف النانيــــــ ة عن مبانيــــــرة أية إجراءات    -ج

 .وفقاً هلذا القانون
املـــدين   -د لعنـــال  ــافـــآت غري مـــدفوعـــة  أي أجور أو مريبـــات أو مكـ

ويكون اننيـ ة عن قوانني العنخل، ويدخخل ضـنن ذلك االنيـ اكات اليت 
ــة العـامـة جيـب على املـدين رب العنـخل أدا هـا عن ع نـالـه للن ســـــــــــســـــــــ

 .للتأمينات االجتناعية
املبالغ اليت ي رض عن التأخر يف سـداد االنيـ اكات املسـتحقة   -هـــــــــــــ  

 .للن سسة العامة للتأمينات االجتناعية
ــتحقة    -و ــا ع املوجودة )زنارر واملســ ــوم املقرر على البضــ مبلغ الرســ

 .وفقاً للن ام ازنركي
ي ات وامل ســــــســــــات العامة أو أي الديون املســــــتحقة للوزارات واهل  -ز

 .دين مستحق للمزانة العامة للدولة
الديون النانيـــــ ة عن التنويخل غري املضـــــنون الذي ا منحه املدين    - 

بعـد افتتـا  أي إجراء من اإلجراءات املبينـة  ـذا القـانون، وذلـك مـا مل 

 .ين  نيروط منح التنويخل على غري ذلك

للدا نني العاديني  الدا نون غري املضــنونة ديون الديون املســتحقة    -ط

املـدين جتـاههم برهن أو امتيـاز والـدا نون املضـــــــــــنونـة ديوهنم برهن أو 

امتياز يف حدود القدر غري املدفوع من الدين بعد يوزيع انيج بيع املال 

 .املقرر عليه امتياز أو رهن(
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ديون على  الديون املسـاندة، ما مل يتضـنن مسـتندات نشـأة هذه ال  -ي
 .ما  الف ذلك

الصـكور والسـندات الدا نة، ما مل يتضـنن مسـتندات نشـأة هذه    -ر
 .الديون على ما  الف ذلك

إن بقي نيـيء بعد ذلك يكون للنسـامهني أو الشـركاء، يوزع بينهم   -ل
 .حسب نسبة ملكية كخل منهم

يتحدد أولوية الدا نني أصـــحاب الديون املضـــنونة )متياز حســـب   -4
متيــاز وأولويتــه وفقــا ملــا هو مبني )لقــانون الــذي أنشـــــــــــــأ حق نوع اال

فـــ ن كـــان  الـــدا ن املرهن اريبـــة رهنـــه،  يتحـــدد درجـــة  ــا  االمتيـــاز، كنـ
اـلدا نون يف ذات أولوـية االمتـياز أو مريـبة الرهن، يقســـــــــــم مـال املـدين  

 .املقرر عليه حق امتياز أو رهن بينهم قسنة غرماء
مال املدين املقرر عليه حق امتياز أو  يف حالة عدم ك اية انيج بيع  -5

ــاحب حق االمتياز أو الرهن، ف ن  رهن للوفاء بكامخل حقوق الدا ن صـ
 .ذلك الدا ن يعامخل كدا ن عادى )لنسبة للقدر املتبقي من دينه

 ال رع ا امس 
 ين يذ خطة التص ية والتوزيع 

 (190)املادة 
ــة الدا ن يف التوزيعات   ــند ال جيوز لدمني الوفاء حبصــــــــ إال إذا قدم ســــــــ

الدين م نيــــــراً عليه بتحقيقه وقبوله، وي نيــــــر على ســــــند الدين )ملبالغ 
 .املدفوعة

ــند الدين، جاز لقاضــــــــي اإلفالع أن  وإذا يعذر على الدا ن يقدب ســــــ
أيذن يف دفع دينـه بعـد التحقق من قبولـه، ويف  يع األحوال جيـب أن 

 .يعطى الدا ن خمالصة على قا نة التوزيع
 (191)املادة 

ــ ية، أو يطور ملنوع فيها،   ــتة أنيــــهر دون إملاز التصــ إذا انقضــــت ســ
ــــــــي اإلفالع يقريراً عن حالة  ــــــ ــــــ ــــــ وجب على األمني أن يقدم إ  قاضــــ
ــباب التأخري يف إملازها، وختطر إدارة اإلفالع الدا نني   التصــــــــ ية وأســــــ

لنا   ذا التقرير ويدعوهم لالجتناع ملناقشـــــــــــته، ويتكرر هذا اإلجراء ك
 .انقضت ستة أنيهر دون أن ين ز األمني أعنال التص ية

 (192)املادة 
يقوم األمني خالل عشـــرة أايم من االنتهاء من أعنال التصـــ ية إبخطار 
إدارة اإلفالع والدا نني بذلك ويرفق )إلخطار حســــا)ً ختامياً  عنال  

ــ ية والتوزيع ، ويقوم بت ــة مبينا به كي ية ين يذ خطة التصــــ وجيه  الت ليســــ
الدعوة للدا نني واملدين لالجتناع ملناقشــــــــة احلســــــــاب ا تامي وإبداء  
ــر االجتناع من  ــحيحاً ان حيضـــ مالح اهم عليه، وينعقد االجتناع صـــ
الدا نني أو املدين، ويوجه الدعوة لل نة اإلفالع حلضــور االجتناع يف 
حال كانت املديونية خاضـــعة إلنيـــرافها ، ويتم عقد االجتناع يف موعد  

 .قصاه نيهر من رري  اخطار الدا نني )نتهاء أعنال التص يةأ
يبني )حلســــــاب ا تامي أنصــــــبة الديون اليت مل يتم قبوهلا بصــــــورة هنا ية 

ــأهنا، وجتنب وحت ظ يف خزانة ا كنة   ويلك اليت مل ينتهي املنازعات بشــ
حىت ي صــخل هنا ياً فيها، ويصــرهب للنســتحق بناء على قرار من قاضــي 

 .اإلفالع
 (193)املادة 

يقوم األمني إبخطــار إدارة اإلفالع والــدا نني بنســـــــــــمــة من حمضـــــــــــر  
ــابقة خالل عشـــــــــرة أايم من رري   ــار إليه )ملادة الســـــــ االجتناع املشـــــــ
ــاض   ــة منتهيــة حبكم القــانون بعــد ان ضــــــــــ االجتنــاع، ويعترب الت ليســــــــــ
االجتناع املذكور يف املادة الســابقة، ويكون األمني مســ والً ملدة ثالحل 

نوات من رري  انتهاء الت ليســــة عن الدفاير واملســــتندات واألوراق  ســــ
 .املسلنة إليه من املدين أو ا اصة به

كنا يقوم خالل عشـــــــــــرة أايم من رري  االجتناع )إلعالن عن انتهاء 
 .الت ليسة ونشر بيان ي يد ذلك وقيده

ويبت قاضي اإلفالع يف أي ي لم يقدم بشأن انتهاء الت ليسة بناء  
ى طلب يقدم إليه من الدا ن ذي املصلحة وذلك خالل عشرة أايم عل

 .من رري  يقدب الت لم
 (194)املادة 

على األمني يســــــليم املدين أية مبالغ فا ضــــــة عند التصــــــ ية بعد الوفاء  
ــاحـب   جبنيع ديوـنه، وعلـيه إعـادة كـافـة الوأ ق اليت يف عهـدـيه إ  صـــــــــ

 .دا ه ألعنالهالص ة يف يسلنها بعد انتهاء اإلجراءات وأ
 (195)املادة 

يعود إ  كــخل دا ن بعــد انتهــاء الت ليســـــــــــــة احلق يف اختــاذ اإلجراءات  
ال رديـة للحصـــــــــــول على مـا يبقى من دينـه، وإذا كـان دين الـدا ن قـد 
حقق وقبخل هنا ياً يف الت ليســــــــة، يعترب احلكم الصــــــــادر بشــــــــهر إفالع 

موال مدينه ويف  املدين ســـــــــنداً ين يذايً، ين ذ كخل دا ن اقتضـــــــــاه على أ
حدود دينه، ويصـدر قلم كتاب حمكنة اإلفالع أو االسـت ناهب حبسـب  
ــاحبها   ــم صـ ــورة ين يذية من احلكم لكخل دا ن مبني فيها اسـ األحوال صـ
ومبلغ الدين ا ا  به، وذلك بناًء على نيــــــــــهادة يصــــــــــدر بذلك عن  

 .إدارة اإلفالع
 ال صخل ا امس 

 إق ال الت ليسة وانتها ها 
 األولال رع 

 إق ال الت ليسة لعدم ك اية األموال
 (196)املادة 

إذا ا ايقاهب أعنال الت ليســــة لعدم ك اية األموال قبخل التصــــديق على  
 .الصلح القضا ي، جاز لقاضي اإلفالع أن يقرر إق اهلا

ــة لعدم ك اية أمواهلا أن يعود إ  كخل   وي يب على قرار إق ال الت ليســــــــ
ءات ومـبانيـــــــــــرة اـلدعـاوى ال ردـية، وإذا كـان دا ن احلق يف اختـاذ اإلجرا

دين الـدا ن قـد حقق وقبـخل هنـا يـاً يف الت ليســــــــــــة جـاز لـه التن يـذ على  
 .( من هذا القانون195املدين وفقا ألحكام املادة  



 م 10/2020/ 25  -هـ   1442 ربيع األول 8األحد                      51  أوالستون              السادسةالسنة  1506الكويت اليوم العدد  

ويكون أمني الت ليسـة مسـ والً ملدة سـنة من رري  قرار إق ال الت ليسـة  
 .عن املستندات اليت سلنها له الدا نون

 (197)ة املاد
جيوز للن لس ولكـخل ذي مصـــــــــــلحـة أن يطلـب من قـاضـــــــــــي اإلفالع 
العدول عن قرار إق ال الت ليســـــــــــة، إذا ثبت وجود مال كاهب ملواجهة  

 .مصروفات أعنال الت ليسة، أو إذا سلم لدمني مبلغا كافيا لذلك
 (198)املادة 

وقيده على إدارة اإلفالع أن يقوم بنشــر قرار اق ال الت ليســة وإعالنه  
 .خالل عشرة أايم من رري  صدوره

 ال رع الثاين
 انتهاء الت ليسة لزوال مصلحة الدا نني 

 (199)املادة 
جيوز لقاضـــي اإلفالع، بعد وضـــع القا نة النها ية للدا نني على النحو 
املبني  ذا القانون بناء على طلب امل لس أو األمني، أن يصــــــــدر قراراً 

 :ر أي من الشرطني التاليني)نتهاء الت ليسة، إذا يواف
 .الوفاء بكخل ديون املدين املدرجة )لقا نة النها ية للدا نني  .1
 .إيداع مبالغ أو ك الة بنكية يك ي لسداد ديون املدين  .2

 (200)املادة 
ال جيوز لقاضــــــــــي اإلفالع أن يصــــــــــدر قراراً )نتهاء الت ليســــــــــة لزوال 

يراً يبني فيـه حتقق أحـد مصـــــــــــلحـة الـدا نني إال بعـد أن يقـدم األمني يقر 
 .الشرطني املنصو  عليهنا يف املادة السابقة

وينتهي الت ليســـــــــة ا رد صـــــــــدور القرار، ويقوم إدارة اإلفالع خالل 
 .عشرة أايم من رري  صدور القرار بنشره وإعالنه وقيده

 ال رع الثالث
 الصلح 

 إبرام الصلح وآأره
 (201)املادة 

صدور حكم هنا ي بشهر إفالع املدين   جيوز الصلح على املديونية بعد
وفقا لدحكام املبينة )ملواد التالية، وال جيوز عقد الصـــــــــــلح مع م لس  
حكم عليه بعقوبة اإلفالع )لتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع امل لس يف 

ة اإلفالع )لتدليس وجب بجيخل الن ر يف الصلح  .جًر
تقصــــــري دون الصــــــلح  وال حيول احلكم على امل لس بعقوبة اإلفالع )ل

ة اإلفالع )لتقصـــــــــري، جاز   معه، وإذا بدأ التحقيق مع امل لس يف جًر

 .للدا نني املداولة يف الصلح أو بجيخل املداولة

 (202)املادة 

ــاً بــه  يقــدم طلــب الصـــــــــــلح إلدارة اإلفالع من املــدين أو األمني مبين

ديوهنم يف رري  يقدب نيـروطه، ومرفقاً به قا نة حمدثة )لدا نني ومقدار 

 .الطلب

 (203)املادة 
إذا كــان طلــب الصـــــــــــلح مقــدمــاً من األمني فعليــه أن يرفق بــه يقريراً 
مشـــــــتنالً عن حالة الت ليســـــــة، وما ا بشـــــــأهنا من إجراءات، وما ي يد 
ــرة أايم على   ــلح على املدين ومنحه مهلة عشـ ــروط الصـ قيامه بعرض نيـ

ن املدين قد أبدى رأيه يف نيـــــروط األقخل إلبداء رأيه بشـــــأنه، وما إذا كا
 .الصلح من عدمه، ويعليق األمني على رأي املدين

أن  طر األمني   املـــدين، في ـــب عليـــه  وإذا كـــان الطلـــب مقـــدمـــا من 
بشـــــــــــروط الصـــــــــــلح قـبخل يـقدب الطـلب، ويطـلب مـنه يزويده برأيه فيـها 
وكذلك يزويده بتقرير عن حالة الت ليســــة وما ا بشــــأهنا من إجراءات، 

األمني أن يزود املــدين )ملطلوب خالل عشـــــــــــرة أايم من رري    وعلى
إخطاره، وعلى املدين أن يبني )لطلب ما ي يد اختاذه هذه اإلجراءات، 
ويرفق  يلقــاه من مالح ــات من األمني ويعليقــه عليهــا،  يبني مــا  كنــا 
)لطلب التقرير املرســـــخل من األمني وذلك يف حالة أن يكون األمني قد 

 .نرد على املدي
 (204)املادة 

يقوم إدارة اإلفالع خالل عشـــرة أايم من يقدب طلب الصـــلح إبخطار 
زنـة اإلفالع )لطلـب ومرفقـايـه، يف حـال كـانـت املـديونيـة خـاضـــــــــــعـة  
إلنيرافها، كنا يقوم خالل ذات املهلة إبخطار الدا نني واألمني إن كان 

الطلـب مقـدمـا الطلـب مقـدمـا من املـدين، كنـا ختطر بـه املـدين إن كـان  
 .من األمني

 (205)املادة 
يقوم األمني خالل عشـــــــــــرة أايم من إخطــاره بتوجيــه الــدعوة للــدا نني 
لالجتناع ملناقشـــة نيـــروط الصـــلح، وإذا كان الطلب مقدما من املدين  
ــلح أو  ــروط الصـ ــبق وأن أبدى مالح ايه على نيـ ومل يكن األمني قد سـ

ــار إليه )ملادة   ( من هذا القانون، فعليه  203زود املدين )لتقرير املشــ
ــار إليه )ملادة املذكورة ومالح ايه على   أن يرفق )لدعوة التقرير املشــــــــ

 .نيروط الصلح
(  182ويســـــري على الدعوة لالجتناع والتصـــــويت فيه أحكام املادة  

 .من هذا القانون
 (206)املادة 

ــ ه  على األمني إخطار إدارة اإلفالع اوافقة الدا نني على الصــــلح أو رفضــ
خالل عشرة أايم من رري  االجتناع الذي يقررت فيه املوافقة أو الرفض،  
ــر االجتناعات ودليخل   ــلح وحماضـــــ ــروط الصـــــ وعليه أن يرفق )إلخطار نيـــــ
احلضـور والتصـويت، ويف حالة موافقة الدا نني على نيـروط الصـلح يطلب  
ــرة أايم   ــديق عليه خالل عشـ ــديق عليه، ويقوم قاضـــي اإلفالع )لتصـ التصـ

ر إدارة  من  ويقوم  ــلح،  الصــــــــ على  )ملوافقــــة  اإلفالع  إدارة  اخطــــار  ري  
ــر   بنشـ اإلفالع خالل عشـــرة أايم من صـــدور قرار التصـــديق على الصـــلح 
ــه، وختطر به إدارة التســــ يخل العقاري والتوثيق   القرار وإعالنه وقيد ملمصــ

 .ووكالة املقاصة وأمناء احل ظ
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ني الذين حيق هلم  والتصــــــــــديق على الصــــــــــلح جيعله انفذاً يف حق الدا ن
التصـــــويت على نيـــــروط الصـــــلح، كنا ين ذ يف حق من وافق عليه من 

 .الدا نني ومن رفضه أو اع ض عليه أو مل حيضر االجتناع
 (207)املادة 

ضـناانً حلقوق الدا نني الذين يسـرى عليهم الصـلح، يقوم كخل من إدارة 
قاصــــــة  التســــــ يخل العقاري والتوثيق وإدارة الســــــ خل الت اري ووكالة امل

وأمناء احل ظ، كخل يف حدود اختصـاصـه، خالل عشـرة أايم من إخطاره 
)لصـــــــلح، ب ييب رهن على ما ًلكه امل لس من عقارات بســـــــ الت  
إدارة التســـــــــــ يـخل العقـاري والتوثيق ومـا ًلكـه من أوراق مـاليـة مودعـة  
ــتثنارية أو أموال مودعة   لدى وكالة مقاصـــــــة وما ًتلكه من حمافظ اســـــ

ــ خل الت اري )مسه من مت ر  لدى أمني ح ظ ــ خل )لســــ ، وما هو مســــ
وحصـ  يف نيـركات أنيـما ، وذلك ما مل ين  يف عقد الصـلح على  

 .خالهب ذلك، ويقوم األمني بشطب الرهن بعد ين يذ نيروط الصلح
 (208)املادة 

يشرهب األمني على ين يذ نيروط الصلح، ويقدم يقرير دوري، كخل نيهر  
اإلفالع،  طر بـه إدارة اإلفالع أو أي مـدة أخرى حيـددهـا قـاضـــــــــــي  

يف حـال كـاـنت امـلديونـية خـاضــــــــــــعة   –واـلدا نني وامـلدين وزـنة اإلفالع 
 .عنا ا بشأن ين يذ نيروط الصلح –إلنيرافها  

 (209)املادة 
ــلح يقوم األمني بتقدب طلب إلدارة  ــروط الصــــــــ يف حالة متام ين يذ نيــــــــ

م إبخطار اإلفالع إلصــــــــــدار قرار )نتهاء الت ليســــــــــة )لصــــــــــلح، ويقو 
ازهات املبينة )ملادة الســابقة  ذا الطلب خالل عشــرة أايم من رري  
يقدًه، وعلى الدا نني يقدب اع اضـــاهم إلدارة اإلفالع خالل عشـــرة  

 .أايم من رري  إخطارهم )لطلب
ويصــــدر قاضــــي اإلفالع قراره يف الطلب خالل عشــــرة أايم من رري  

الطلب يصـــــــدر قراره )نتهاء الت ليســـــــة  يقدًه، ويف حالة موافقته على  
)لصـــــــــــلح، ويقوم إدارة اإلفالع بنشـــــــــــر القرار وإعالـنه وقـيده خالل 

 .عشرة أايم من رري  صدوره
 (210)املادة 

على األمني أن يـقدم إلدارة اإلفالع حســـــــــــا)ً خـتامـياً عن الت ليســـــــــــة 
 خالل عشرة أايم من صدور قرار انتهاء الت ليسة )لصلح، ويقوم إدارة
اإلفالع إبخطار املدين )حلســاب ا تامي خالل عشــرة أايم من رري  

 .يقدًه
ــــــرة أايم من رري   ــــــاب ا تامي خالل عشـ وجيوز للندين االع اض على احلسـ
ـــــــــرة   إخطاره، ويقدم االع اض إ  إدارة اإلفالع، و طر به األمني خالل عشـ

االع اض خالل عشـرة  أايم من رري  يقدًه، وعلى األمني أن يقوم )لرد على 
أايم من رري  إخطاره، ويقوم إدارة اإلفالع خالل عشرة أايم من انتهاء املهلة  
ــخل يف  ــــــــ ــة ملف االع اض  كنــة اإلفالع لل صـ املننوحــة لدمني للرد إبحــال

 .االع اض، مرفقاً به مذكرة برأيها يف االع اض

 (211)املادة 
 .ء الت ليسة )لصلحيزول  يع آأر اإلفالع بصدور قرار انتها

 إبطال الصلح وفسمه 
 (212)املادة 

 :يبطخل الصلح يف حالة حتقق أي من احلالتني التاليتني
إذا صـــدر بعد التصـــديق عليه أو بعد صـــدور قرار انتهاء الت ليســـة   .1

 .)لصلح، حكم إبدانة امل لس يف إحدى جرا م اإلفالع )لتدليس
ور قرار )نتهاء الت ليســــة  إذا وهر بعد التصــــديق عليه أو بعد صــــد  .2

)لصــــــــلح، يدليس اننيــــــــ  عن إخ اء موجودات امل لس أو املبالغة يف 
ديونه، ويف هذه احلالة جيب طلب إبطال الصــلح خالل ثالحل ســنوات 

 .من رري  العلم )لتدليس
 (213)املادة 

 .لكخل ذي نيأن طلب فس  الصلح، إذا مل يقم امل لس بتن يذ نيروطه
 (214)املادة 

يقدم طلب إبطال الصـــــــــــلح أو فســـــــــــمه إ  إدارة اإلفالع، من أحد 
ــتندات والبياانت واملعلومات الدالة على   الدا نني، مرفقاً به كافة املســـــــ
حتقق إحدى حاليت بطالن الصــلح أو على حتقق ســبب ال ســ ، ويقوم 
ــرة أايم من يقدب الطلب، إبخطار الدا نني   إدارة اإلفالع، خالل عشــــــ

ــة الذي كان معينا  )لطلب ومرفقايه ، كنا ختطر به املدين وأمني الت ليسـ
ــة وزنـة اإلفالع يف حـال كـانـت املـديونيـة خـاضـــــــــــعـة   إلدارة الت ليســـــــــ

 .إلنيرافها
ــرة أايم من رري  إخطاره،   ـــ وعلى املدين أن يقوم )لرد على الطلب خالل عشـ

 .وجيوز لدمني إبداء ما لديه من مالح ات على الطلب خالل ذات املدة
 (215)ة املاد

إذا كان واهر الطلب ومرفقايه يكشـــــــف عن جديته، يصـــــــدر قاضـــــــي 
اإلفالع قراراً بقبوـله خالل عشـــــــــــرة أايم من رري  انتـهاء املهـلة املبيـنة 
ــابقــة، وحييــخل ملف الطلــب إ  حمكنــة   )ل قرة الثــانيــة من املــادة الســــــــــ

 .اإلفالع مرفقاً به يقرير عن الطلب وما ا فيه من إجراءات
ني حبضـــور قاضـــي اإلفالع أو من ينيبه لذلك خالل عشـــرة  ويقوم األم

ــابقة بعنخل جرد يكنيلي   ــار إليه )ل قرة السـ ــدور القرار املشـ أايم من صـ
 .ألموال امل لس وبوضع ميزانية إضافية

 (216)املادة 
ـــــــــر قرار قبول الطلــب واإلحــالــة  كنــة اإلفالع ويعلن ويقيــد و طر بــه  ينشـ

 .نة اإلفالع خالل عشرة أايم من رري  صدورهاملدين والدا نون واألمني وز
وي ـيب على هـذا القرار ذات اصأر امل يـبة على قرار افتـتا  إجراءات  
نيـــــــهر اإلفالع وفقاً هلذا القانون، ويعود أمني الت ليســـــــة إلدارة أموال 
املـدين اعتبــاراً من اليوم التــايل لتــاري  صــــــــــــدوره، فـ ذا يعــذرت عوديــه  

ب آخر يقوم قاضــــــي اإلفالع بتعيني أمني  بســــــبب ينحيه أو ألي ســــــب
 .آخر وفقا ألحكام هذا القانون
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 (217)املادة 
يعترب القرار املشـــــــــــار إلـيه )ملادة الســـــــــــابـقة الغـياً بقوة الـقانون، مع ما  

 :ي يب على ذلك من آأر، يف حالة حتقق إحدى احلالتني التاليتني
أو  صــدور حكم عن حمكنة اإلفالع برفض طلب بطالن الصــلح  -1

 .رفض طلب فسمه أو عدم قبول الطلب
إذا كان القرار صـادراً بشـأن طلب بطالن الصـلح وصـدر قرار عن    -2

النيابة العامة حب ظ التحقيق أو صـــــدر حكم عن ا كنة اززا ية برباءة 
 .املتهم يف نيأن ذات الوقا ع املقدم بشأهنا الطلب

 (218)املادة 
ــابقتني، إ ذا ـبدأ التحقيق مع امل لس يف مع مراعـاة حكم املـاديني الســـــــــ

ــدور  ــلح أو بعد صـــ ــديق على الصـــ ة اإلفالع )لتدليس بعد التصـــ جًر
قرار )نتهاء الت ليسة )لصلح، أو رفعت عليه الدعوى اززا ية يف هذه  
ــي اإلفالع، بناء على   ــديق أو القرار، جاز لقاضــ ة بعد هذا التصــ ازًر

ختاذ ما يراه من يدابري  طلب النيابة العامة أو أي ذي نيــــــأن، أن أيمر )
حت  يـة للنحـاف ـة على أموال املـدين، ويلغى هـذه التـدابري يلقـا يـاً إذا 

 .يقرر ح ظ التحقيق أو حكم برباءة امل لس
 (219)املادة 

حتكم حمكنة اإلفالع يف الطلب خالل عشـــــرة أايم من رري  ازلســـــة 
 .األو  لن ره

ــــــمه   ــــــلح أو فسـ ــــــت ا كنة ببطالن الصـ يقوم إدارة اإلفالع خالل  وإذا قضـ
 .عشرة أايم من رري  صدور احلكم بنشر ملم  هذا احلكم وإعالنه وقيده

 (220)املادة 
يدعو األمني الدا نني ازدد لتقدب مســــــــتندات ديوهنم وفقاً إلجراءات 
حتقيق الــديون، وحتقق الــديون ازــديــدة وفقــاً لتلــك اإلجراءات، ودون 

ق قبوهلا ويقوم األمني بتحديث بياانها أن يعاد حتقيق الديون اليت ســـــــــــب
 .على ضوء ما ا سداده منها

 (221)املادة 
ي يب على إبطال الصــلح براءة ذمة الك يخل حســن النية الذي يضــنن  
ين يذ نيـروط الصـلح، وال ي يب على فسـ  الصـلح براءة ذمة الك يخل  
الذي يضـنن ين يذ نيـروطه، وجيب يكليف هذا الك يخل حبضـور ازلسـة 

 . ين ر فيها طلب فس  الصلحاليت
 

 (222)املادة 
يعود إ  الدا نني بعد إبطال الصــــــلح أو فســــــمه ديوهنم كاملة، وذلك 
)لنســــــبة إ  امل لس فقط، ويشــــــ ر ه الء الدا نون يف  اعة الدا نني  
بديوهنم األصــــلية كاملة إذا مل يكونوا قد قبضــــوا نيــــي ا من القدر الذي 

 .ب خت يض ديوهنم بقينة ما قبضوايقرر هلم يف الصلح، وإال وج
ويســــــــري األحكام املذكورة يف ال قرة الســــــــابقة يف حالة نيــــــــهر إفالع 

 .املدين قبخل إمتام ين يذ نيروط الصلح

 الباب السادع
 األحكام املش كة 

 (223)مادة  
يسـري األحكام املنصـو  عليها يف هذا الباب على إجراءات التسـوية 

ونيـــــــــــهر اإلفالع، وذـلك ـما مل ين  على غري الوـقا ـية وإعـادة اهليكـلة  
 .ذلك

 ال صخل األول 
 آأر صدور قرار )فتتا  اإلجراءات 

 ال رع األول
 الدا نون املرهنون والدا نون أصحاب احلقوق املنتازة 

 (224)املادة 
جيوز ملالك األصــــــول اليت يف حيازة املدين بعد احلصــــــول على إذن من 

األصــول إذا أثبت أنه ســيلحق به ضــرر  قاضــي اإلفالع اســ داد يلك 
ــرر الذي يلحق  ــب مع الضــ ــ دادها اا ال يتناســ ــيم جراء عدم اســ جســ

 .)ملدين والدا نني اصخرين نتي ة فقداهنا
ويتحقق الضـرر ازسـيم املشـار إليه يف ال قرة السـابقة يف حال حتقق أي 

 :من احلالتني التاليتني
 .صول اخن اضاً جوهرايً إذا كان من املتوقع اخن اض قينة األ -أ

إذا كانت األصــول غري ضــرورية لتن يذ مق   التســوية الوقا ية أو  -ب
 .خطة إعادة اهليكلة أو بيع أموال املدين امل لس كنشاط قا م ويزاول

 (225)املادة 
جيوز للدا نني أصـحاب الديون املضـنونة بعد احلصـول على إذن قاضـي 

لى األموال الضــــــــــــامنـة لـديوهنم أو اإلفالع، اختـاذ إجراءات التن يـذ ع
ممارســــــة حقوقهم املنصــــــو  عليها )لعقد، وجيوز أن يتم البيع يف هذه  
احلـالـة من خالل األمني ودون حـاجـة اليبـاع إجراءات التن يـذ، وي دي  
الــدا ن رســـــــــــوم بيع إلدارة اإلفالع حتــددهــا الال حــة التن يــذيــة هلــذا 

ا يصــدر به قرار عن الوزير بناء القانون، كنا ي دي أيعا)ً لدمني وفقاً مل
ــوم البيع وأيعاب األمني بعد متام   ــخل رسـ على اق ا  زنة اإلفالع وحتصـ
البيع وحتصـــــــــــيخل الثنن، ف ذا مل يكن قد ا يعيني أمني، جيوز لقاضـــــــــــي  
اإلفالع يعيني أمني بـناء على طلـب اـلدا ن للقـيام )ملهـام املنصـــــــــــو  

 .عليها يف هذه املادة
 

 (226)املادة 
يف حـال كـانـت املـديونيـة -إخطـار األمني واملـدين وزنـة اإلفالع  جيـب  

ــرافها ــعة إلنيـــــ ــحاب الديون    -خاضـــــ  ي طلب يقدم من الدا نني أصـــــ
املضـــــــنونة وفقاً للنادة الســـــــابقة خالل عشـــــــرة أايم من رري  يقدًه،  
وجيوز لل نة اإلفالع أو األمني أو املدين أن يع ض على طلب الدا ن  

خالل عشرة أايم من رري  إخطارهم، وذلك يف لدى قاضي اإلفالع، 
 :األحوال التالية
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إذا كان من نيـــــأن قبول الطلب إعاقة املدين عن ممارســـــة نشـــــاطه   -1
 .على بو جمدي

ــدب مق     -2 يقـ الطلـــب أن حيول دون  ــأن قبول  ــان من نيـــــــــــ إذا كـ
)لتســـــــــــوـية الوـقا ـية أو خطـة إعـادة اهليكـلة ًكن قبوهـلا من اـلدا نني أو 

 .التسوية الوقا ية أو إعادة اهليكلة غري جمدية  جيعخل من
إذا كان من نيـــــأن قبول الطلب أن يلحق )ملدين والدا نني ضـــــرراً   -3

 .ي وق الضرر الذي قد يلحق )لدا ن يف حال رفض طلبه
ويصدر قاضي اإلفالع قراره يف االع اض خالل عشرة أايم من رري  

 .يقدًه
 (227)املادة 

دة الســـــابقة، يصـــــدر قاضـــــي اإلفالع قراره خالل مع مراعاة حكم املا
عشـرة أايم من رري  يقدب طلب اإلذن، ف ذا أصـدر اإلذن، جيب على  
ــامـنة ـلديون امـلدين أو  اـلدا ن أو األمني مراعـاة عـدم بيع األموال الضـــــــــ
ــابقني على   ــهرين السـ ــوقية خالل الشـ نقخل ملكيتها  قخل من قينتها السـ

% أو أكثر، وإال حصــــــــــــخل على إذن 10البيع أو نقـخل امللكيـة بواقع 
 .جديد من قاضي اإلفالع )لبيع أو التنلك  ذه القينة

 (228)املادة 
جيوز لقـاضـــــــــــي اإلفالع رفض اإلذن )لبيع، ســـــــــــواء كـانـت املـديونيـة  
خـاضـــــــــــعـة إلجراءات التســـــــــــوـية الوقـا ـية أو إعـادة اهليكـلة أو نيـــــــــــهر  

مني أو زنــة اإلفالع، بنــاًء على اع اض يقــدم إليــه من املــدين أو األ
( إذا 226خالل املواعيد املبينة )ملادة   -حسب األحوال-اإلفالع 

أثبت مقدم االع اض أن مصــــلحة الدا نني يقتضــــي أن يباع كخل أموال 
اليت يدخخل ضــــــــننها األموال الضــــــــامنة للدا نني  -املدين أو بعضــــــــها  

 ."على أساع  نشاط قا م ويزاول  -املشار إليهم 
 (229)املادة 

لدمني أو املدين أن يعرض على الدا نني أصــــــحاب الديون املضــــــنونة  
ضــــــــناانً بديالً على أن يكون معادالً للضــــــــنان القا م، ويف حال عدم  
قبوهلم هذا العرض فلنحكنة اإلفالع أن حتكم )ستبدال الضنان إذا 
يبني هلا أن الضــــــــنان البديخل ال يقخل يف قينته عن الضــــــــنان القا م وال 

الدا ن املعروض عليه الضـــــــــــنان البديخل ومن دون يضـــــــــــر اصـــــــــــلحة  
ــابق وآأره، وي خــذ يف االعتبــار لــدى  اإلخالل )متيــازات القيــد الســــــــــ
ــتوى التقلب يف  ــتوى القابلية للبيع ومســــــ ــنان القا م مســــــ مقارنة الضــــــ

 .األسعار
 (230)املادة 

يســـــــــــري مواد هـذا ال رع على املتعـاقـد مع املـدين يف اي ـاقيـات إعـادة  
ــراء، إذا ــيء من أموال املدين مقابخل منح    الشــ كان املتعاقد قد متلك نيــ

املدين مبلغ من املال واحت ظ املدين حبق اسـ داد ذلك الشـيء إن هو  
 .دفع مبلغ من املال للنتعاقد خالل ف ة معينة

 

 (231)املادة 
دون اإلخالل حبق األولويـة يف اســـــــــــتي ـاء الـديون وفقـاً للقـانون، ي دى  

امنة للديون املضنونة لدمني، ويقوم األمني  داء انيج بيع األموال الض
ما يســــتحق للدا ن املضــــنون دينه من انيج البيع، وإذا كان انيج البيع  
يزيد عن الدين املضنون قام األمني )الحت اع )ل ا ض حلساب سداد 
املــــدين   أموال  إدارة  يتو   األمني  ــان  حــــال كــ املــــدين، يف  )قي ديون 

ال ـا ض للنـدين، فـ ذا مل يكف انيج البيع    وأعنـاـله، وإال ســـــــــــلم ذـلك
لســــــــــــداد كـامـخل الـدين املضـــــــــــنون، انيـــــــــــ ر الـدا ن ابلغ ال ـارق يف 

 .اإلجراءات بوص ه دا ناً عادايً 
وي دى املـبالغ املبيـنة )ل قرة الســـــــــــابـقة لـلدا ن املضـــــــــــنون ديـنه خالل 
موعد أقصـــــــاه عشـــــــرة أايم من رري  حتصـــــــيخل األمني انيج البيع ودون 

 .جراءات يوزيع الديون على الدا نني وفقاً هلذا القانونانت ار إل
ــوية الوقا ية  ــامنة للدين أثناء إجراءات التســـــــ وإذا بيعت األموال الضـــــــ
في دى انيج بيعها للدا ن مبانيــــرة اا ال جياوز مقدار الدين املضــــنون،  
ف ن كان انيج البيع جياوز الدين املضنون في دى ال ا ض للندين، ف ن 

البيع لسداد الدين املضنون، اني ر الدا ن ابلغ ال ارق   مل يكف انيج
 .يف اإلجراءات بوص ه دا ناً عادايً 

 (232)املادة 
بعد احلصــول على إذن من  -حســب األحوال-جيوز لدمني أو املدين 

قاضـي اإلفالع، سـداد الدين املضـنون برهن السـتمدام املال املرهون 
 .ملصلحة )قي الدا نني

 ال رع الثاين
 مللتزمون بدين واحدا

 (233)املادة 
إذا وجـد  ـلة ملتزمني ـبدين واحـد، وصـــــــــــدر قرار )فتـتا  اإلجراءات  
بشــأن أحدهم يف هذا الدين، مل ي يب على هذا القرار أثر )لنســبة إ  

 .امللتزمني اصخرين ما مل ين  على غري ذلك
يكلة  وإذا ا التصــــــديق على مق   التســــــوية الوقا ية أو خطة إعادة اهل

أو الصـلح ا ا  )ملديونية اليت صـدر بشـأهنا قرار افتتا  اإلجراءات، 
 .يسري نيروطه على امللتزمني اصخرين
 (234)املادة 

إذا اســـــــــــتويف اـلدا ن من أحـد امللتزمني ـبدين واحـد جزًء من اـلدين، مث 
صدر قرار افتتا  اإلجراءات )لنسبة لباقي امللتزمني أو أحدهم، مل جيز 

ن يشـــــــــــ ر يف اإلجراءات إال )لـباقي من ديـنه، ويبقى حمت  ـاً لـلدا ن أ
الذي مل يصـــــــــــدر بشـــــــــــأن التزامه قرار افتتا    -حبقه يف مطالبة امللتزم  

ــ ر يف اإلجراءات   -إجراءات   ذا الباقي، وجيوز هلذا امللتزم أن يشــــــــ
ــأـنه قرار افتتـا   ــادر بشـــــــــ وفقـا هلـذا القـانون اـا وفـاه عن املـدين الصـــــــــ

 .اإلجراءات
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 (235)املادة 
إذا صــــــــدر قرار افتتا  إجراءات )لنســــــــبة زنيع امللتزمني بدين واحد 
دفعة واحدة، جاز للدا ن أن يشــــــــــ ر يف كخل إجراءات خاصــــــــــة بكخل 

 .ملتزم بكخل دينه إ  أن يستوفيه بتنامه من أصخل وفوا د ومصروفات
وإذا كان جمنوع ما حصــــــــخل عليه الدا ن يزيد على دينه ويوابعه عادت  

ايدة إ  أموال املــدين الــذي يكون مك والً من اصخرين حبســـــــــــــب  الز 
يرييـب التزامـاهم يف الـدين، فـ ذا مل يوجـد هـذا ال ييـب عـادت الزايدة  

 .إ  أموال املدينني اليت دفعت أكثر من حصتها يف الدين
 ال رع الثالث
 ال كـــــــة 

 (236)املادة 
-إخطــار األمني أو الــدا نني  إذا آلــت إ  املــدين يركــة، جيــب عليــه  

أمواهلــا إال بعــد أن   -حســـــــــــــب األحوال وال يكون لــدا نيــه حق على 
األموال وال يكون لـــدا    يســـــــــــتويف دا نو املورحل حقوقهم من هـــذه 

 .املورحل أي حق على أموال املدين
وإذا كانت أموال املدين ختضــــــع إلدارة األمني أو كان قد اختذ بشــــــأهنا  

فعلى األمني أن يتمذ اإلجراءات الالزمة حلناية مصاا  يدابري حت  ية،  
 .الدا نني بشأن حقوق املدين يف يلك ال كة
 ال رع الرابع
 الوفاء )لديون 

 (237)املادة 
 .ال جيوز للندين بعد صدور قرار افتتا  اإلجراءات الوفاء اا عليه من ديون

ــ ة عن حق ــابقة على الديون النانيــ ــري حكم ال قرة الســ وق العنال  وال يســ
ــا ع وا دمات أو غري ذلك   والبضــــ واملوردين لآلالت واملعدات واألدوات 
أعنـال املـدين وا ـاف ـة على أمواـله ويننيتهـا، كنـا ال   ــتنرار  ممـا يلزم الســــــــ
يســـرى حكم ال قرة الســـابقة على ما يلزم للندين وأســـريه من ن قة، حبيث  

بشكخل دوري من  .أموال املدين  ي دى هذه املبالغ يف مواعيد استحقاقها 
 ال رع ا امس 

 املقاصة 
 (238)املادة 

ال جيوز إجراء املقاصـــــة بني ديون يريبت بعد قرار افتتا  اإلجراءات ما 
مل يكن ذـلك بـناء على ين ـيذ مق   التســـــــــــوـية الوقـا ـية أو خطـة إعـادة 
اهليكلة أو بناء على قرار قاضـــي اإلفالع، الذي يصـــدر خالل عشـــرة  

 .يقدب طلب إليه بذلك من األمني أو الدا نأايم من رري  
 (239)املادة 

يدخخل الباقي من الدين املســــــتحق للدا ن بعد إجراء املقاصــــــة ضــــــنن  
ــلي، كنا يدخخل  ديون املدين وحيتخل املريبة اليت كان حيتلها الدين األصــــــ
الباقي املســتحق للندين ضــنن أموال املدين، ويســدد إ  القا م إبدارة 

 .عنالهأموال املدين وأ

 (240)مادة  
ــة   ال جيوز ملن حخل حلول اي اقي حمخل الدا ن أن يتنســـك إبجراء املقاصـ
الـــدا ن وبني مـــا عليـــه من ديون جتـــاه   بني مـــا آل إليـــه من حقوق من 
املــدين، وعليــه أن ي دى حقوق املــدين وفقــاً الي ــاقــه مع املــدين وحيــخل  

 .حمخل الدا ن الذي أحال له حقوقه يف اإلجراءات ضد املدين
 ال رع السادع 

 يوزيع األر) ، ويصرهب املدراء يف أسهنهم 
 (241)املادة 

ال جيوز بعد صـــــــدور قرار افتتا  اإلجراءات قيام املدين أو األمني  ي 
 :من التصرفات التالية إال إبذن من قاضي اإلفالع

 .يوزيع أر)  على املسامهني والشركاء  -1
ــ  -2 ــاء جملس اإلدارة واملدراء يف أســـ ــرهب أعضـــ ــركة يصـــ هنهم يف الشـــ

 .املدينة
كنا ال جيوز إجراء أي يعديخل على عقد الشــركة إال بعد احلصــول على  
موافقـة زنـة اإلفالع )لنســـــــــــبـة للتعـديالت اليت جترى أثنـاء إجراءات  
التسوية الوقا ية أو األمني )لنسبة للتعديالت اليت جترى أثناء إجراءات  

 .إعادة اهليكلة أو نيهر اإلفالع
فالع أو األمني أن يرفض التعـدـيخل خالل عشـــــــــــرة أايم من ولل ـنة اإل

إخطاره إذا كان من نيــــــأن التعديخل أن ي ثر على حقوق الدا نني، وحيق 
للنـدين االع اض ـلدى قـاضـــــــــــي اإلفالع على قرار زـنة اإلفالع أو 
األمني خالل عشـــــرة أايم من إخطاره، ويصـــــدر قاضـــــي اإلفالع قراره 

 .االع اض خالل عشرة أايم من رري  يقدب
 ال رع السابع

 التسوية والتقا  لدوراق املالية 
 (242)املادة 

ال ي ثر صـــــدور القرارات املنصـــــو  عليها يف هذا القانون اا يف ذلك 
قرار افتتا  اإلجراءات أو قرار التصــــديق على مق   التســــوية الوقا ية 
ــدور حكم نيـــــــــــهر اإلفالع على   أو على خطـة إعـادة اهليكـلة أو صـــــــــ
إجراءات التســــــــوية والتقا  لدوراق املالية اليت جتري عن طريق وكالة 
املقاصـــة أو الوســـيط املركزي، وي خل يلك اإلجراءات خاضـــعة ألحكام  

املشـار إليه، والقواعد املعنول  ا لدى   2010( لسـنة 7القانون رقم  
 .البورصة واملعتندة من اهلي ة

ـــــــــنـاانت اليت يـقدمهـا امـلدين أو  الك ـيخل العي  أو أموال امـلدين وال ـيدخـخل الضـ
املودعة  دمة ن ام التســوية والتقا  ضــنن األموال اليت ختضــع هلذا القانون،  
وذلك )لقدر الالزم لضنان عنليات التسوية والتقا ، ويكون لوكالة املقاصة  
او الوسـيط املركزي حقوق امتياز على هذه األموال وملدة سـنتني سـابقتني على 

 .  إجراءات نيهر اإلفالع وعن السنة ازاريةصدور قرار افتتا 
ــيط املركزي احلق يف اهناء آجال العقود القا نة  ــة او الوسـ ويكون لوكالة املقاصـ

 .)لنسبة للندين املتوقف عن السداد او من ا تنخل ان يتوقف عن السداد
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 ال رع الثامن
 االس داد 

 (243)املادة 
املالية واحلصـ  والعقارات وأية أموال جيوز اسـ داد البضـا ع واألوراق  

أخرى موجودة يف حيـازة املـدين على ســـــــــــبيـخل الوديعـة أو ألجـخل بيعهـا  
ــرط أن يوجد بعينها يف  ــلينها إليه، بشــــ ــاب مالكها أو ألجخل يســــ حلســــ
بعينهـــا يف أموال املـــدين إذا ا  النقود موجودة  أموال املـــدين، ويكون 

 .الء املدينإيداعها لدى م سسة مالية يف حساب خا  بعن
إليهــا لــدى الغري، جــاز   وإذا كــان املــدين قــد أودع األموال املشـــــــــــــار 

 .اس دادها من هذا الغري
وإذا اق ض املدين ورهن األموال املشار إليها بميناً هلذا القرض، وكان 
املقرض ال يعلم عند الرهن بعدم ملكية املدين هلا، مل جيز اس دادها إال 

 .)لرهن بعد وفاء الدين املضنون
ويُقدم طلبات االسـ داد املنصـو  عليها  ذا ال صـخل إلدارة اإلفالع 
ــ داد يف طلبه ،  ــتندات الدالة على أحقية طالب االســــــ مرفقاً  ا املســــــ
ويقوم إدارة اإلفالع إبخطـار املـدين واـلدا نني واألمني وزـنة اإلفالع، 

ــرافها ، )لطلب ومرفقايه خالل ــع إلنيــ ــرة    إن كانت املديونية ختضــ عشــ
أايم من رري  يقـــدًـــه ، وجيوز لكـــخل منهم أن يبـــدى رأيـــه يف الطلـــب 
خالل عشـــرة أايم من رري  يقدًه ، ويبت قاضـــى اإلفالع يف الطلب 

 .خالل عشرة أايم من رري  انتهاء املدة ا ددة للرد على الطلب
 (244)املادة 

العقارات جيوز اســـ داد مثن البضـــا ع أو األوراق املالية أو احلصـــ  أو 
اليت )عها املدين حلســـــــــاب مالكها إذا مل يكن قد ا الوفاء به نقداً أو 
بورقة جتارية أو اقاصة يف حساب جار بني املدين واملش ي، ما مل يكن 

 .ذلك احلساب خا  بعنالء املدين
 (245)املادة 

على املســـــ د، يف األحوال املنصـــــو  عليها يف املاديني الســـــابقتني أن 
 .مني احلقوق املستحقة للندينيدفع لد

 (246)املادة 
إذا ا فســـــ  عقد البيع حبكم أو اوجب نيـــــرط يف العقد قبخل صـــــدور 
ــ ي جاز   ــبة ملديونية املشـــ ــهر اإلفالع )لنســـ قرار )فتتا  إجراءات نيـــ
للبا ع اسـ داد البضـا ع أو األوراق املالية أو احلصـ  أو العقارات من 

 .أموال املدين إذا وجدت عيناً 
جيوز االسـ داد ولو وقع ال سـ  بعد صـدور قرار )فتتا  اإلجراءات، و 

بشــــرط أن يكون دعوى االســــ داد أو ال ســــ  قد رفعت قبخل صــــدور  
 .القرار املذكور

ويُقدم طلبات االســـــ داد املنصـــــو  عليها  ذا ال رع إلدارة اإلفالع 
ــ داد يف طلبه   ــتندات الدالة على أحقية طالب االســــــ ، مرفقاً  ا املســــــ

ويقوم إدارة اإلفالع إبخطار املدين والدا نني واألمني وزنة اإلفالع ، 

ــرة   ــرافها ، )لطلب ومرفقايه خالل عشــ ــع إلنيــ إن كانت املديونية ختضــ
أايم من رري  يقـــدًـــه ، وجيوز لكـــخل منهم أن يبـــدى رأيـــه يف الطلـــب 
خالل عشـــرة أايم من رري  يقدًه ، ويبت قاضـــى اإلفالع يف الطلب 

 .شرة أايم من رري  انتهاء املدة ا ددة للرد على الطلبخالل ع
 (247)املادة 

إذا صدر القرار )فتتا  إجراءات نيهر اإلفالع )لنسبة للنش ي قبخل 
ــا ع مل  ــا ع ال يزال عند البا ع، أو كانت البضــــ دفع الثنن وكانت البضــــ

ببيعهـا، أو كـان ـيدخـخل بعـد يف خمـازن املشـــــــــــ ي أو خمـازن وكيـله امـلأمور  
البا ع مل ينقخل األوراق املالية أو احلصــ  أو العقارات الســم املشــ ي،  
جاز للبا ع حبس األموال املشــــار إليها أو اســــ داد حيازة ما ختلى عن  

 .حيازيه منها لغرض يسلينها للنش ى وفس  عقد البيع
ومع ذلك ال جيوز اســ داد البضــا ع إذا فقدت ذاييتها أو يصــرهب فيها 

 .املدين قبخل وصوهلا بغري يدليس اوجب قا نة امللكية أو وثيقة النقخل 
ـــــي اإلفالع أن  ــت ذان قاضـ ـــ ويف  يع األحوال جيوز لدمني أو املدين، بعد اسـ
ـــــــــرط أن يـدفع للبـا ع الثنن املت ق عليـه، فـ ذا مل  يطلـب ين يـذ عقـد البيع بشـ

التعويض   يطلب األمني ذلك، جاز للبا ع أن يتنســــك حبقه يف ال ســــ  وطلب 
 .واالني ار به يف إجراءات نيهر اإلفالع  -إن كان له مقتضى   –

 (248)املادة 
إذا صـدر قرار )فتتا  إجراءات نيـهر اإلفالع بشـأن مديونية املشـ ي  
ــا ع خمـازنـه أو خمـازن وكيلـه املـأمور   قبـخل دفع الثنن وبعـد دخول البضـــــــــ

أو العقارات ببيعها، وكذلك بعد نقخل ملكية األوراق املالية أو احلص   
السـم املشـ ي، مل جيز للبا ع أن يطلب فسـ  البيع أو االسـ داد ، كنا  

 .يسقط حقه يف االمتياز )لنسبة للبضا ع
 (249)املادة 

جيوز اس داد األوراق الت ارية وغريها من األوراق ذات القينة املسلنة  
إ  املدين لتحصــــــيخل قينتها أو لتمصــــــيصــــــها لوفاء معني، إذا وجدت 
عينــاً يف أموال املــدين ومل يكن قينتهــا قــد دفعــت عنــد صــــــــــــدور قرار 

 .افتتا  اإلجراءات
ومع ذلك ال جيوز االســــ داد إذا وجدت األوراق املذكورة يف حســــاب  

 .جار بني طالب االس داد واملدين
 (250)املادة 

ال جيوز اسـ داد أوراق النقد املودعة عند املدين، إال إذا أثبت املسـ د  
ـها، ويثـبت ذايـية النقود إذا كـاـنت مودعـة ـلدى بـنك أو أمني ح ظ  ذاييت

يف حسـاب خمصـ  لعنالء املدين، وجيوز إثبات ذايية النقود وفقا هلذه  
 .املادة بكافة طرق اإلثبات

 (251)املادة 
لكخل نيم  أن يس د من أموال املدين ما يثبت ملكيته له من أنيياء، 

الرد وجـب عرض    -والحســــــــــــب األح-فـ ذا رفض املـدين أو األمني  
 .النزاع على حمكنة اإلفالع
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يف  يع األحوال اليت يقدم فيها طلب االســـــــــ داد بعد صـــــــــدور قرار 
ــ داد ما  ــلم طالب االسـ ــهر اإلفالع ال جيوز أن يسـ افتتا  إجراءات نيـ

 .يطالب به إال بعد احلصول على إذن من قاضي اإلفالع
 (252)املادة 

د من أموال الزوج اصخر التربعات  ال جيوز ألي من الزوجني أن يســـــــــ  
اليت قررها له زوجه أثناء الزواج بتصــرهب بني األحياء أو مضــاهب إ  ما 

 .بعد املوت، كنا ال جيوز للدا نني أن يطالبوا بذلك
 (253)املادة 

أن يس د من  -أاي كان الن ام املايل املتبع يف الزواج  -جيوز لكخل من الزوجني  
أمواـله املنقوـلة والعـقارـية إذا أثـبت ملكيـته هلـا، ويبقى هـذه األموال أموال اصخر  

 .حمنلة )حلقوق اليت كسبها الغري عليها بوجه قانوين
وإذا كان طلب االسـ داد مقدم بعد صـدور قرار افتتا  إجراءات نيـهر  
اإلفالع ، ال جيوز أن يســــــــلم طالب االســــــــ داد ما يطالب به إال بعد 

 .اضي اإلفالعاحلصول على إذن من ق
 ال صخل الثاين 
 الشركات

 (254)املادة 
يســري على إجراءات التســوية الوقا ية وإعادة اهليكلة ونيــهر اإلفالع 
ــو  هذا القانون بوجه عام،   ــركات نصـــ ــأن مديونيات الشـــ املقدمة بشـــ

 .ويسري بوجه خا  النصو  اصيية
 (255)املادة 

فتتا  اإلجراءات  ال جيوز ملدير الشــركة أو للنصــ ي أن يتقدم بطلب )
وفقـاً ألحكـام هـذا القـانون إال بعـد احلصـــــــــــول على موافقـة بـذلـك من 
أغلبية الشركاء يف نيركة التضامن وأغلبية الشركاء املتضامنني يف نيــركة  
التوصـية، ومن الشـريك املالك يف نيـركة الشـم  الواحد ومن ازنعية  

األمني  العــامــة غري العــاديــة يف الشـــــــــــركــات األخرى، ويكت ي اوافقــة  
 .)لنسبة للصلح القضا ي

وجيب أن يشــــتنخل الطلب على أمساء الشــــركاء املتضــــامنني وقت يقدب 
الطلـب والـذين خرجوا من الشـــــــــــركـة بعـد يوق هـا عن الـدفع، مع بيـان  
موطن كخل نيــريك متضــامن وجنســيته ورري  نيــهر خروجه من الشــركة  

 .يف الس خل الت اري
 (256)املادة 

ــركة ويق ــبة لديوهنا، يوقف إذا كان املدين نيـ رر افتتا  اإلجراءات )لنسـ
ال صــخل يف كخل طلب يكون موضــوعه يصــ ية الشــركة، أو وضــعها حتت 
احلراسـة القضـا ية، ويسـتنر نيـمصـية الشـركة اليت يكون حتت التصـ ية  

 .حىت االنتهاء من اإلجراءات املنصو  عليها يف هذا القانون
 (257)املادة 

ــركة اليت أ ــتلزم فيه القانون يقوم األمني مقام الشـ ــها يف كخل أمر يسـ ــهر إفالسـ نيـ
 .أخذ رأي امل لس أو حضوره أو موافقة جملس إداريه أو  عيته العامة

 (258)املادة 
ــوية الوقا ية، إذا كان  ــعة إلجراءات التســـــ ــركات ا اضـــــ فينا عدا الشـــــ
ــبب عدم دفع الباقي  ــركة بسـ ــامهني مدينني للشـ ــركاء أو املسـ بعض الشـ

ال أو ألي ســــــــبب آخر، في وز أن يعهد من حصــــــــصــــــــهم يف رأع امل
قاضي اإلفالع لدمني اتابعة حتصيخل هذه الديون ويف متثيخل الشركة يف 
حتصــــــــيلها حىت لو كانت الشــــــــركة خاضــــــــعة إلجراءات إعادة اهليكلة  

 .وحتت ظ إبدارة أمواهلا وأعناهلا
ويف حالة صــــــدور قرار )فتتا  إجراءات نيــــــهر اإلفالع جيوز لقاضــــــي  

صــــر  لدمني اطالبة الشــــركاء أو املســــامهني )ملبالغ غري اإلفالع أن ي
ــهم يف رأع املال حىت لو مل يكن قد حخل أجخل  ــصـــــــ املدفوعة من حصـــــــ
اســتحقاقها، ولقاضــي اإلفالع أن أيمر بقصــر هذه املطالبة على القدر 

 .الالزم لوفاء ديون الشركة
 (259)املادة 

الشركة إلجراءات حتقيق الديون،  ال ختضع األوراق املالية اليت أصدرها 
ويقبخل هذه األوراق بقينتها بعد اســــــــتنزال ما دفعته الشــــــــركة من هذه  

 .القينة
 (260)املادة 

ــركة مقدم يف  ــأن مديونية الشـــ يعترب طلب افتتا  اإلجراءات املقدم بشـــ
الوقت ذايه بشــأن مديونية كخل نيــريك من الشــركاء املتضــامنني فيها يف 

إلضـافة للشـركاء الذين خرجوا من الشـركة وولوا  رري  يقدب الطلب )
 .ملتزمني بديوهنا

ويكون كخل مديونية مستقلة عن غريها من حيث اإلجراءات مثخل حتقيق 
الـديون ويعيني األمنـاء واجتنـاعـات الـدا نني وا طط املقـدمـة واألمنـاء  
واملراقبني، وـما يتمـذ يف كـخل ـمديونـية من قرارات وـما يصـــــــــــدر فيـها من 

تألف أصـول الشـركة من موجوداها اا فيها حصـ  الشـركاء أحكام، وي
وال يشـنخل خصـومها إال حقوق دا نيها، أما الشـريك املتضـامن فتتألف 
أصـــــــوله من أمواله ا اصـــــــة، ويشـــــــنخل خصـــــــومه حقوق دا نيه ودا    

 .الشركة
وإذا صـدر قرار )فتتا  إجراءات نيـهر إفالع الشـركة أو قضـي بشـهر  

ع من إصــــدار قرار )فتتا  إجراءات التســــوية إفالســــها ف ن ذلك ال ًن

ــري ذات  ــريك أو العكس، ويسـ ــبة للشـ الوقا ية أو إعادة اهليكلة )لنسـ

 .احلكم على مديونية كخل نيريك متضامن )لنسبة لغريه من الشركاء

 (261)املادة 

جيوز لقاضـــــي اإلفالع أن يعترب طلب افتتا  اإلجراءات املقدم بشـــــأن 

ــتار هذه  مديونية الشـــركة مقدم بشـــ أن مديونية أي نيـــم  قام حتت سـ

الشركة  عنال جتارية حلسابه ا ا  ويصرهب يف أموال الشركة كنا لو 

كانت أمواله ا اصـة، ويسـري أحكام ال قريني الثانية والثالثة من املادة  

 .السابقة على احلالة املبينة  ذه املادة
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 (262)املادة 
فالع بناء على طلب إذا حكم بشـــــــهر إفالع الشـــــــركة فلنحكنة اإل

قاضـــــــــــي اإلفالع أو األمني أو زنة اإلفالع أو أحد الدا نني أن يلزم  
أعضــــــــــــاء جملس اإلدارة أو املـديرين، أو القــا نني على التصـــــــــــ يــة يف 
ــداد مبلغ  ــ ية اليت متت خارج إطار هذا القانون، بســـــــ إجراءات التصـــــــ
 يتناسب مع ما هو منسوب للشم  املع  من خطأ، ويستمدم املبلغ
لتغطية ديون الشـــــــــــركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم )ريكاب أي من 
ــابقتني على يوقف الشـــــــــركة عن   ــنتني الســـــــ األفعال التالية خالل الســـــــ

 :الدفع
اسـتعنال أسـاليب جتارية غري مدروسـة املماطر، كالتصـرهب )لسـلع   .1

 ســـــعار أد  من قينتها الســـــوقية بغية احلصـــــول على األموال بقصـــــد 
 .اإلفالع أو بخري بد ها جتنب إجراءات

الـدخول يف معـامالت مع طرهب ألـث للتصـــــــــــرهب )ألموال بـدون    .2
مقابخل أو لقاء بدل غري كاهب ودون من عة م كدة أو متناسـبة مع أموال 

 .الشركة
الوـفاء ـبديون أي من اـلدا نني بقصـــــــــــد إحلـاق الضـــــــــــرر بغريهم من   .3

 .الدا نني
%  20ها ال يك ي لوفاء  إذا يبني بعد إفالع الشـــــــركة أن موجودا  .4

ــركة على   ــروا يف إدارة الشـــــــ على األقخل من ديوهنا، مىت ثبت أهنم قصـــــــ
 .النحو الذي أدى لتدهور وضعها املايل

وال يصـــــــــدر ا كنة حكنها املنصـــــــــو  عليه يف هذه املادة إذا أثبت 
الشــــــــم  املنســــــــوب إليه األفعال املبينة  ذه املادة أنه قد اختذ كافة 

يـاطيـة اليت ًكن للشـــــــــــم  املعتـاد اختـاذهـا لتقلي   اإلجراءات االحت
 .ا سا ر ا تنلة على أموال الشركة ودا نيها

وجيب إقامة الدعوى املبينة  ذه املادة خالل ســــنتني من رري  صــــدور 
 .احلكم بشهر إفالع الشركة وإال سقط احلق يف إقامتها

ادة كخل  ويع ى من املســــــ ولية عن األفعال املنصــــــو  عليها يف هذه امل
 .نيم  أثبت حت  ه كتابياً عليها

 ال صخل الثالث 
 مديونيات املشروعات الصغرية واملتوسطة 

 (263)املادة 
إذا كان املدين املقدم بشــــــأنه طلب افتتا  إجراءات وفقاً ألحكام هذا 
القانون يصــنف على أنه مشــروع صــغري أو متوســط ، وفقاً للقانون رقم 

ري  يقدب الطلب، جاز لقاضــــي  املشــــار إليه، يف ر  2013لســــنة   98
اإلفالع، من يلقاء ن ســــــــــه أو بناء على طلب املدين أو أحد الدا نني  
أن أيمر  ن خت ض املواعيـــد املنصـــــــــــو  عليهـــا يف هـــذا القـــانون إ  
النصــــــــف، وجيرب الرقم غري الصــــــــحيح يف هذه املواعيد إ  أقرب أكرب  

 .رقم صحيح
خل زـان اـلدا نني أو كنـا جيوز لقـاضـــــــــــي اإلفالع اإلع ـاء من يشـــــــــــكـي

ــدار قراره يف األمور اليت يوجب القانون عرضــــها   ــويت فيها، وإصـ التصـ
على زـان الـدا نني بغري حـاجـة ملوافقتهـا أو إع ـاءهـا من أي إجراءات  

 .أخرى منصو  عليها  ذا القانون
 (264)املادة 

الت ليسـة  ( من هذا القانون، إذا انتهت 195اسـتثناء من حكم املادة  
)لنســــبة للندين املشــــار إليه يف املادة الســــابقة، حيق للندين أن يتقدم 
بطلــب إلدارة اإلفالع إلبراء ذمتــه ممــا يبقى عليــه من ديون يف رري  

 .يقدب الطلب
ــار إليهــا )ل قرة الثــانيــة من املــادة  فــ ذا كــان الــدين من الــديون املشــــــــــ

املــ192  دين يف حــدود مــا زاد ( من هــذا القــانون، فتكون براءة ذمــة 
 .عن نصيب الدا ن الذي ا جتنيبه وح  ه للدا ن اوجب يلك ال قرة

وي يب على يقدب الطلب وقف  يع اإلجراءات املتمذة من الدا نني 
 .الستي اء املتبقي من مديونية املدين جتاههم

ويصــــدر قاضــــي اإلفالع قراره يف الطلب خالل عشــــرة أايم من رري  
يقدًه، ويســـــــري هذا احلكم على أي ضـــــــناانت نيـــــــمصـــــــية يقدم  ا 

 .الشركاء )لشركة امل لسة
 (265)املادة 

ــادة   للنـ ــاً  ــديون وفقـ الـ ــدين من  املـ ــة  إبراء ذمـ أن ي يـــب على  ال جيوز 
الســابقة أن يســ د املدين أمواالً كانت خاضــعة للتصــ ية والتوزيع وفقاً 

على الـدا نني األطراهب   ألحكـام هـذا القـانون على النحو الـذي ي وت
 .يف إجراءات التص ية والتوزيع من استي اء كامخل ديوهنم

وال يســـــــــري حكم املادة الســـــــــابقة على األموال اليت يكون الدا ن قد 
أوقع احل ز عليهـا حىت رري  اليوم الســــــــــــابق على يقـدب طلـب إبراء  
ــابقة، ويســـــــري إبراء ذم ة  الذمة من املتبقي من الدين وفقاً للنادة الســـــ

املدين يف هذه احلالة على ما يزيد من دين الدا ن احلاجز على األموال 
 .ا  وز عليها

 (266)املادة 
( من 264ال جيوز إبراء ذمة املدين من املتبقي من الدين وفقاً للنادة  

 :هذا القانون يف احلاالت التالية 
،  إذا كان الدين مستحقاً يف ذمته اوجب قانون األحوال الشمصية .1

ــنوانً بتأمينات  ــتحقة للمزانة العامة، أو مضـــــ ــ اً عن ديون مســـــ أو اننيـــــ
 .نيمصية

إذا أخ ى املـدين أي معلومـات أو مســـــــــــتنـدات أوجـب عليـه هـذا   .2

القانون يقدًها أو صـــــــدر له أمر من قاضـــــــي اإلفالع بتقدًها وامتنع 

 .عن يقدًها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة

املـــدين أي ســـــــــــ  .3 لور أدى إ  بخري اإلجراءات  إذا صـــــــــــــدر عن 

 .املنصو  عليها يف هذا القانون

ــت اد من إبراء ذمته من الدين وفقاً هلذا   .4 إذا ســـــــــبق للندين أن اســـــــ
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القانون خالل السـت سـنوات السـابقة على رري  انتهاء الت ليسـة اليت 

 .يقدم بشأهنا بطلب إبراء ذمته من الدين

ــ  .5 ــدور حكم )ت على املدين بعقوبة ســـ ة  صـــ البة للحرية يف أي جًر
ــو  عليها يف هذا  ــاد الوط  أو إحدى ازرا م املنصــــ ــة )القتصــــ ماســــ
القانــــــــــون، ما مل يكون قد رد إليه اعتباره ، ف ذا كانت الدعوى اززا ية 
املتعلقــة  ي من ازرا م املــذكورة ال زالــت قيــد التحقيق أو ا ــاكنــة،  

جراءات املتمــذة ضــــــــــــد يوقف إجراءات طلــب إبراء الــذمــة وكــافــة اإل
املـدين الســـــــــــتي ـاء املتبقي من الـدين حلني صــــــــــــدور حكم )ت فيهـا، 
ولقاضـــــــي اإلفالع يف هذه احلالة أن يصـــــــدر ما يراه من يدابري حت  ية 

 .للنحاف ة على حقوق الدا نني
 الباب السابع

 الت لنات واالست ناهب 
 ال صخل األول 
 الت لنات

 (267)املادة 
ــلحة أن يت لم أم ــي اإلفالع عند قيام املدين أو لكخل ذي مصــ ام قاضــ
 :األمني  ي من األفعال اصيية

ــور أي من اجتناعات الدا نني أو مل يقم   -1 إذا مل يقم إبخطاره حبضــــــــ
 .)إلعالن عن ذلك االجتناع وفقاً ألحكام هذا القانون

 .إذا اق   التصرهب أو يصرهب بطريقة غري عادلة لإلضرار اصاحله -2
إذا أمهخل أو قصــــــــــر يف أداء مهامه أو مل يبذل فيها العناية الواجبة    -3

 .وفقا لدصول املرعية
ــاء اســـــــــــتعنـال أي أموال أو ممتلكـات عـاـ دة للنـدين أو   -4 إذا أســـــــــ

 .احت زها، أو أخخل  ي التزام متوجب عليه لصاا املدين
 (268)املادة 

لكخل ذي مصـــلحة أن يت لم أمام قاضـــي اإلفالع عند عدم قيام إدارة 
 .اإلفالع  ي من التزاماها املبينة  ذا القانون

 
 (269)املادة 

عشــــــــرة أايم من رري  علم املت لم )لواقعة املت لم   يقدم الت لم خالل
منها، ف ذا كانت هذه الواقعة ختضـــــــع لإلخطار أو اإلعالن أو النشـــــــر 
الت لم من رري  إخطــار املت لم أو  وفقــاً هلــذا القــانون، فيبــدأ ميعــاد 

 .اإلعالن أو النشر أيهنا أسبق
 (270)املادة 

خطــار األمني وزنــة اإلفالع يقــدم الت لم إلدارة اإلفالع اليت يقوم إب
واملراقب واملدين إن كان الت لم مقدماً من غريه به خالل عشـــــــــرة أايم 
من رري  يقدًه، كنا  طر )لت لم أي نيـــــــم  آخر قد يتأثر حقوقه  
)لقرار الصــــــادر يف الت لم وذلك وفقا ملا حيدده قاضــــــي اإلفالع  ذا 

 .الشأن

إخطاره )لت لم أن يتقدم ولكخل ذي نيـــأن خالل عشـــرة أايم من رري   
 .اذكرة إلدارة اإلفالع )لرد عليه

ــرة أايم من رري   ــي اإلفالع قراره يف الت لم خالل عشــ ــدر قاضــ ويصــ
 .انتهاء املدة املبينة )ل قرة السابقة
 (271)املادة 

ال ي يب على الت لم وقف اإلجراءات ما مل يقرر قاضـــي اإلفالع غري 
ــي   اإلفالع أن يطلب من املت لم يقدب ك الة عينية  ذلك، وجيوز لقاضــ

أو بنكية صــادرة عن أحد البنور العاملة يف دولة الكويت أو أي ك الة 
أخرى يقررها القاضـــــــي لضـــــــنان أي ضـــــــرر حيتنخل وقوعه نتي ة وقف 

 .اإلجراءات
 .ويس د املت لم الك الة يف حالة ال صخل لصاحله يف الت لم

 ال صخل الثاين 
 االست ناهب

 (272)دة املا
لكخل ذي مصـــــــــلحة أن يطعن على قرار قاضـــــــــي اإلفالع أمام حمكنة  

 .االست ناهب خالل نيهر من رري  إخطاره )لقرار أو نشره أو إعالنه
كنــا جيوز الطعن على األحكــام الصــــــــــــادرة عن حمكنــة اإلفالع أمــام 

 .حمكنة االست ناهب خالل نيهر من رري  صدور احلكم
 (273)املادة 

إدارة اإلفالع اليت يتو  قيده احكنة االســـــــــــت ناهب، يقدم الطعن إ  
 .وحتدد ا كنة جلسة لن ره خالل نيهر من رري  يقدًه

-ويقوم إدارة اإلفالع إبخطار ا صـوم )لطعن واخطار زنة اإلفالع 
وكذلك األمني واملراقب   -إذا يعلق الطعن اديونية خاضـــــعة إلنيـــــرافها

ــنني، وكخل من يرى  ــي اإلفالع إخطاره، وذلك إن مل يكونوا خمتصـ قاضـ
 .خالل موعد أقصاه عشرة أايم من رري  يقدب الطعن

ــب األحوال-وعلى زنة اإلفالع  واألمني واملراقب أن يقدما  -حســــــــ
إلدارة اإلفالع مذكرة برأيهنا يف الطعن خالل عشـــــــــــرة أايم من رري  
ــأن أن يتقــدم إلدارة اإلفالع خالل املــدة  إخطــارمهــا، ولكــخل ذي نيــــــــــ

 .ر إليها اذكرة بدفاعه أو برأيهاملشا
 (274)املادة 

حتيخل إدارة اإلفالع ملف الطعن وما يســــــــلنته من مذكرات إ  حمكنة  
االسـت ناهب خالل عشـرة أايم من رري  انتهاء املدة املشـار إليها )ل قرة 
األخرية من املـادة الســــــــــــابقـة، على أن يرفق بـه مـذكرة برأيهـا فيـه، وال 

اإلجراءات أو احلكم أو القرار املطعون عليه،   ي يب على الطعن وقف
 .ما مل يقرر ا كنة غري ذلك

ويكون حكم ا كنـة يف الطعن )رً ال جيوز الطعن علـيه  ي طريق من 
 .طرق الطعن

ــت ناهب اوجب مســـودها وبغري  ين ذ األحكام الصـــادرة عن حمكنة االسـ
 .إعالن، وال جيوز اإلنيكال فيها
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 الباب الثامن
 ازرا م والعقو)ت ورد االعتبار 

 ال صخل األول 
 ازرا م والعقو)ت

 (275)املادة 
ال ختخل العقو)ت املنصــو  عليها يف هذا الباب  ية عقوبة أنيــد ين  

 .عليها يف قانون آخر
 (276)املادة 

يعترب مديراً يف حكم هذا الباب، الر يس التن يذي لشـــــــــركة املســـــــــامهة  
صـــــية وذات املســـــ ولية ا دودة ونيـــــركة ومدراء نيـــــركة التضـــــامن والتو 

الشــــــــــم  الواحد، وكخل نيــــــــــم  يعنخل لدى الشــــــــــم  االعتباري  
ا اضــــــــــع ألحكام هذا القانون ويشــــــــــغخل لديه الووا ف اليت يتصــــــــــخل  
اختصاصها )لنشاطات األساسية للشم  االعتباري، سواء كان يتبع 
الر يس التن يذي للشــــــــم  االعتباري أو املدير بشــــــــكخل مبانيــــــــر يف 

ــكخل  اهليك ــم  االعتباري أو كان يتبع بشــــــــ خل التن يني املعتند للشــــــــ
ــما  الذين يتبعون الر يس التن يذي أو املدير يف اهليكخل   ــر األنيـ مبانيـ

 .التن يني املشار إليه
ويعترب األمني واملراقـب وامل ت  موو ـاً عـامـاً فينـا يتعلق )ألفعـال اليت 

إذا اري ــددت من عقوبتهــا  كبــت من قررت هلــا القوانني عقوبــة أو نيــــــــــ
 .مووف عام

 (277)املادة 
)لتــدليس، ويعــاقــب )حلبس مــدة ال يزيــد على مخس   ــاً  يعترب م لســــــــــ
ســـــــنوات، و)لغرامة اليت ال يزيد على ما ة ألف دينار أو إبحدى هايني  
العقوبتني، كخل مدين صــــدر حكم هنا ي بشــــهر إفالســــه، وثبت اريكابه 

 :بعد يوق ه عن الدفع أحد األفعال اصيية
ء دفايره كلها أو بعضــها أو إيالفها أو يغيريها بقصــد اإلضــرار  اخ ا  .1

 .بدا نيه
التصــرهب يف أمواله بعد يوق ه عن الدفع أو بعد أن أصــبح يف حالة   .2

ــاء هذه األموال عن   ع ز يف املركز املايل، مىت كان ذلك بقصــــــد إقصــــ
 .الدا نني

 .اختالع جزء من ماله أو إخ ا ه بقصد اإلضرار بدا نيه  .3
اإلقرار ـبديون غري واجـبة علـيه أو القـيام بتم يض أمواـله وهو يعلم   .4

ــو  ــ اهة أو يف امليزانية أو )المتناع ذلك، ســـــ اء وقع اإلقرار كتابة أو نيـــــ
 .عن يقدب أوراق أو إيضاحات

 .احلصول على يصديق على نيروط صلح بطريق التدليس  .5
 (278)املادة 

يعاقب ر يس وأعضـاء جملس إدارة الشـركة ومديروها ومراقبو حسـا)ها  
نوات، و)لغرامة  والقا نون بتصـ يتها )حلبس مدة ال يزيد على مخس سـ

اليت ال يزيــد على مــا ــة ألف دينــار كوييت أو إبحــدى هــايني العقوبتني،  

إذا اريكبوا بعد صـدور قرار هنا ي )فتتا  اإلجراءات ضـد الشـركة أحد 
 :األفعال اصيية

 .إخ اء دفاير الشركة كلها أو بعضها أو ايالفها أو يغيريها  .1
 .ؤهااختالع جزء من أموال الشركة أو إخ ا  .2
اإلقرار بديون غري واجبة على الشــركة مع العلم بذلك، ســواء كان   .3

اإلقرار كتابة أو نيــــــ اهة أو يف امليزانية أو )المتناع عن يقدب أوراق أو 
 .إيضاحات يف حيازهم مع علنهم اا ي يب على ذلك

احلصــــــول على يصــــــديق على مق   يســــــوية وقا ية أو خطة إعادة    .4
 .ح بطريق التدليسهيكلة أو نيروط صل

إعالن ـما  ـالف احلقيـقة عن رأع امـلال املكتـتب ـبه أو امـلدفوع، أو   .5
يوزيع أر)  صـورية، أو االسـتيالء على أي من أموال الشـركة يف صـورة  
ــتيالء على يلك األموال بعدم  مكافآت، مىت ثبت علنهم وقت االســــــــ

 .استحقاقهم هلا كلها أو بعضها
 (279)املادة 

)لتقصــــــــري، ويعاقب )حلبس مدة ال يزيد على ســــــــنتني،    يعترب م لســــــــاً 
و)لغرامـــة اليت ال يزيـــد على عشـــــــــــرين ألف دينـــار أو إبحـــدى هـــايني  
ــه حبكم هنا ي، وثبت اريكابه أحد  ــهر إفالســــــــ العقوبتني كخل مدين أنيــــــــ

 :األعنال اصيية
إن اق مبالغ )ه ة على مصـروفايه الشـمصـية أو مصـروفات منزله،    .1

 .لك من بني أسباب يوق ه عن الدفعإذا كان أي من ذ
عدم إمســـــــــار دفاير جتارية يك ي للوقوهب على حقيقة مركزه املايل   .2

 .أو عدم القيام )زرد امل روض طبقاً للقانون
االمتـناع عن يقـدب البـياانت اليت يطلبهـا مـنه قـاضـــــــــــي اإلفالع أو   .3

 .األمني أو حمكنة اإلفالع أو حمكنة االست ناهب
ســـداد أي مديونية خالفاً لشـــروط مق   التســـوية الوقا ية أو خطة   .4

إعادة اهليكلة املصـــــــــادق عليها، أو يصـــــــــرهب  ي أموال خالفاً ملا هو  
 .وارد يف املق   أو ا طة

ــراراً )لباقني أو   .5 الوفاء بعد يوق ه عن الدفع دين ألحد الدا نني إضـــ
ــيالً له على الباقني،  ــة ألحد الدا نني ي ضـــــ قرر بمينات أو مزااي خاصـــــ
ولو كان ذلك بقصـــــــــــد احلصـــــــــــول على موافقة األغلبية املطلوبة على  

 .مق   يسوية وقا ية أو خطة إعادة هيكلة أو صلح
ي من أمواله أو حقوقه  قخل من سعرها أو التصرهب يف بضا عه أو أ .6

قينتها الســوقية ب ارق ملحوع بقصــد بخري يوق ه عن الدفع أو نيــهر  
ــوية وقا ية أو خطة إعادة   ــلح أو مق   يسـ ــ  صـ ــه أو بخري فسـ إفالسـ
هيكلة، أو الت أ حتقيقاً هلذا الغرض إ  وسـا خل غري مشـروعة للحصـول  

 .على نقود
ــينة يف امل  .7 ــتلزمه  إن اق مبالغ جســـــ ــار)ت الومهية يف غري ما يســـــ ضـــــ

 .أعناله الت ارية
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 (280)املادة 
يف حالة صـدور حكم هنا ي بشـهر إفالع نيـركة، يعاقب أعضـاء جملس 
إدارها ومديروها ومصـــــــ وها )حلبس ملدة ال يزيد على ثالحل ســـــــنوات  
و)لغرامة اليت ال يزيد على ما ة ألف دينار أو إبحدى هايني العقوبتني،  

 :يكبوا أحد األفعال اصييةإذا ار 
يقرير مكـاـفآت )ه ـة ألعضـــــــــــاء جملس اإلدارة والر يس التن ـيذي   .1

واملدراء خالل الثالحل سنوات السابقة على يوقف الشركة عن الدفع،  
 .وكان ذلك من أسباب التوقف

عدم إمســار دفاير جتارية يك ي للوقوهب على حقيقة مركز الشــركة   .2
 .رد امل روض طبقاً للقانوناملايل أو عدم القيام )ز

االمتناع عن يقدب البياانت اليت يطلبها قاضـــــي اإلفالع أو األمني    .3
أو حمكنة اإلفالع أو حمكنة االســــــــت ناهب، أو يعند يقدب بياانت غري 

 .صحيحة
التصـــــرهب يف أموال الشـــــركة بعد يوق ها عن الدفع، مىت كان ذلك   .4

 .بقصد إقصاء هذه األموال عن الدا نني
ســـداد أي مديونية خالفاً لشـــروط مق   التســـوية الوقا ية أو خطة   .5

إعادة اهليكلة املصــــــــادق عليها، أو يصــــــــرفوا  ي أموال خالفاً ملا هو  
 .وارد يف املق   أو ا طة

ــرارا   .6 ــركة عن الدفع دين ألحد الدا نني إضــــــ الوفاء بعد يوقف الشــــــ
الدا نني ي ضـــــــــيال له )لباقني أو قرروا بمينات أو مزااي خاصـــــــــة ألحد 

على الـباقني، ولو كـان ذـلك بقصـــــــــــد احلصـــــــــــول على موافـقة األغلبـية  
ــروط  ــوية وقا ية أو خطة إعادة هيكلة أو نيـــــــ املطلوبة على مق   يســـــــ

 .صلح
التصــرهب يف بضــا ع الشــركة أو أي من أمواهلا أو حقوقها  قخل من   .7

ســـــــــــعرهــا أو قينتهــا الســـــــــــوقيــة ب ــارق ملحوع ال جيري العرهب على  
لتســامح فيه بقصــد بخري يوقف الشــركة عن الدفع أو نيــهر إفالســها ا

أو بخري فســــ  مق   يســــوية وقا ية أو خطة إعادة هيكلة أو نيــــروط 
صلح، أو الت أوا حتقيقا هلذا الغرض إ  وسا خل غري مشروعة للحصول  

 .على نقود
ــتلزمها    .8 ــينة يف املضــــــار)ت الومهية يف غري ما يســــ إن اق مبالغ جســــ

 .الشركة الت اريةأعنال  
 (281)املادة 

إذا أقينت الدعوى اززا ية )إلفالع )لتدليس أو )لتقصــري أو صــدر  
حكم بذلك وفـقاً ألحكـام املواد الســـــــــــابـقة، ي ـخل إجراءات التســـــــــــوية 
الوقا ية وإعادة اهليكلة ونيـهر اإلفالع والصـلح حمت  ة )سـتقالهلا عن  

ا كنـة اززا يـة، أو أن يكون من الـدعوى اززا يـة، دون أن حتـال إ   
 .حق هذه ا كنة التصدي هلا، ما مل ين  القانون على غري ذلك

 (282)املادة 
ــنوات و)لغرامة اليت ال جتاوز   يعاقب )حلبس مدة ال يزيد على مخس سـ

ما ة ألف دينار كوييت أو إبحدى هايني العقوبتني كخل أمني اختلس ماالً  
 .دارهاللندين أثناء قيامه على إ

 (283)املادة 
يعـاقـب )حلبس مـدة ال يزـيد على مخس ســـــــــــنوات كـخل من ســـــــــــرق أو 
ــدور قرار افتتا  اجراءات   اختلس أو أخ ى ماالً للندين مع علنه بصــ
نيــهر إفالســه، ولو كان زوجاً له أو من أصــوله أو فروعه أو أصــول أو 

 .فروع زوجه
أن يقضي بناء   ويقضي ا كنة من يلقاء ذاها برد األموال، وللنحكنة

 .على طلب ذوي الشأن )لتعويض عند االقتضاء
 (284)املادة 

ــنوات و)لغرامة اليت ال يزيد  يعاقب )حلبس مدة ال يزيد على ثالحل ســــ
على ثالثني ألف دينار أو إحدى هايني العقوبتني كخل دا ن ملدين صـدر  

 :بشأنه قرار افتتا  إجراءات اريكب أحد األفعال اصيية
 .زاد من ديونه على املدين بطريق الغ   .1
انيــ ط لن ســه مع املدين أو مع غريه مزااي خاصــة مقابخل التصــويت   .2

 .لصاا املدين يف اجتناعات الدا نني
عقد مع املدين بعد يوق ه عن الدفع اي اقاً ســـــــــــرايً يكســـــــــــبه مزااي   .3

 .خاصة إضراراً بباقي الدا نني مع علنه بذلك
قاء ذاها ببطالن االي اقات املذكورة )لنســبة إ  ويقضــي ا كنة من يل

املدين وألي نيـــم  آخر، وإبلزام الدا ن برد ما اســـتو  عليه اوجب  
ــي بناًء  ــدر احلكم )لرباءة، وللنحكنة أن يقضـ االي اق الباطخل، ولو صـ

 .على طلب ذوي الشأن، )لتعويض عند االقتضاء
 (285)املادة 
ثالحل ســنوات، و)لغرامة اليت ال يزيد يعاقب )حلبس مدة ال يزيد على  

على مــا ــة ألف دينــار أو إحــدى هــايني العقوبتني، كــخل من قــدم بطريق 
الغ  أثنـاء إجراءات التســـــــــــويـة الوقـا يـة أو إعـادة اهليكلـة أو نيـــــــــــهر  

 .اإلفالع ، ديوانً صورية )مسه أو )سم غريه
 (286)املادة 

ــنوات و)لغ رامة اليت ال يزيد يعاقب )حلبس مدة ال يزيد على ثالحل ســــ
على ثالثني ألف ديـنار أو إحـدى هـايني العقوبتني، كـخل ـمدين ـقام  حـد 

 :األفعال التالية
إذا أخ ى عنداً كخل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد احلصول على    -1

موافقــة األغلبيــة املطلوبــة على مق   يســـــــــــويــة وقــا يــة أو خطــة إعــادة  
 .هيكلة أو نيروط صلح

 نا ومهياً أو ممنوعاً من االنيـــــــ ار يف اإلجراءات  إذا مكن عنداً دا  -2
أو مغايل يف دينه من االنيـ ار يف املداوالت والتصـويت، أو يركه عندا  

 .يش ر يف ذلك
 .إذا أغ خل عنداً ذكر دا ن يف قا نة الدا نني  -3
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 (287)املادة 
يعاقب )حلبس مدة ال يزيد على سنتني، و)لغرامة اليت ال يزيد على 
عشرين ألف أو إبحدى هايني العقوبتني، كخل دا ن قام  حد األفعال 

 :التالية
 .يعند املغاالة يف يقدير ديونه  -1
انيـــــ ر يف املداوالت أو التصـــــويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوانً من   -2

 .ذلك
عقد اي اقاً ســــــرايً مع املدين يكســــــبه مزااي خاصــــــة إضــــــراراً بباقي   -3

 .الدا نني مع علنه بذلك
 (288)املادة 

يعــاقــب )حلبس مــدة ال يزيــد على ســـــــــــنــة والغرامــة اليت ال يزيــد على  
 :عشرين ألف دينار أو إحدى هايني العقوبتني

كـخل من مل يكن دا نـاً وانيـــــــــــ ر وهو يعلم ذلـك يف املـداوالت أو   -1
 .التصويت

كخل مراقب أو أمني أو م ت  يعند إعطاء بياانت غري صــــــــــحيحة    -2
عن حـاـلة املـدين أو أـيد هـذه البـياانت أو أفشـــــــــــى بـياانت ذات طبيعـة 
ســـــرية وصـــــلت إليه اناســـــبة يعيينه مراقب أو أمني أو م ت  وفقاً هلذا 

 .القانون
 (289)املادة 

ى عشـرة  يعاقب )حلبس مدة ال يزيد على سـنة والغرامة اليت ال يزيد عل
آالهب دينـار أو إحـدى هـايني العقوبتني كـخل نيـــــــــــم  امتنع عن ين ـيذ  
قرار صــــــــادر عن قاضــــــــي اإلفالع وفقاً هلذا القانون بتقدب بياانت أو 

 .معلومات أو مستندات أو اإلدالء بشهاديه
 (290)املادة 

ــوية الوقا ية أو إعادة   ــي اإلفالع افتتا  إجراءات التســــــ إذا قرر قاضــــــ
ــ هلـ ــاً  وفقـ ــة  ــذت أو اهليكلـ اختـ ــة  ــانون، يوقف أي إجراءات جزا يـ ذا القـ

ــيك  ــدار نيـ ــااي إصـ ــ ة عن قضـ ــتتمذ يف مواجهة املدين إذا كانت اننيـ سـ
بدون رصــيد عن الشــيكات اليت حررها املدين قبخل مبانيــرة اإلجراءات  
املشــــــــار إليها، ويدخخل الدا ن حامخل الشــــــــيك الذي ال يقابله رصــــــــيد  

 .ديون املدين  ضنن الدا نني ويصبح دينه جزًء من جمنوع
 (291)املادة 

يســتنر أثر وقف اإلجراءات اززا ية املنصــو  عليه يف املادة الســابقة  
إ  حني قيام قاضــي اإلفالع )لبت يف مق   التســوية الوقا ية وإعادة  

 .اهليكلة )لتصديق عليه أو رفض التصديق وفقاً ألحكام هذا القانون
التسوية الوقا ية أو خطة ويف حال يصديق قاضي اإلفالع على مق    

إعـادة اهليكـلة ـف ن ذـلك ي دي إ  مـتدـيد وقف اإلجراءات اززا ـية اليت 
 .متت مبانيرها حىت االنتهاء من ين يذ املق   أو ا طة

ــوية الوقا ية أو  ــخل املدين على قرار )نتهاء ين يذ مق   التســـ وإذا حصـــ
ظ التحقيق، ويصــدر  خطة إعادة اهليكلة، يصــدر النيابة العامة قراراً حب 

ا كنة حكناً )نقضــــــــاء الدعوى اززا ية، وإذا كان قد صــــــــدر حكم 
 .)ت يف الدعوى اززا ية يوقف ين يذه

ــدور قرار أو حكم إبهنـاء   وينتهي وقف اإلجراءات اززا يـة ا رد صـــــــــ
 .إجراءات التسوية الوقا ية أو إعادة اهليكلة أو بطالهنا

 (292)املادة 
اإلفالع أن ينشر  يع األحكام اززا ية الصادرة يف ازرا م  على إدارة 

املنصو  عليها يف هذا القانون )لطرق املقررة لنشر األحكام الصادرة  
 .بشهر اإلفالع وفق أحكام هذا القانون

 (293)املادة 
،   287للنحكنة عند اإلدانة يف ازرا م املنصــــــــو  عليها يف املواد  

ون، أن حتكم حبرمــان ا كوم عليــه من ( من هــذا القــان289،    288
إدارة أي نيركة أو مزاولة أي نشاط جتاري ، وذلك ملدة ال جتاوز ثالحل 
سنوات من رري  انتهاء الت ليسة، ويتم قيد اسم ا كوم عليه والعقوبة  
الصـــــادرة عليه يف الســـــ خل الت اري أو امله  حســـــب األحوال ، وإن 

 .الصادرة عليهكان مقيداً يتم التأنيري )لعقوبة  
 ال صخل الثاين 

 رد اعتبار امل لس 
 (294)املادة 

ــخل بغري ذلك، يعود احلقوق اليت حرم منها   ما مل يقض أحكام هذا ال صـ
من أنيـهر إفالسـه اوجب األحكام املنصـو  عليها يف هذا القانون أو 
ــنة واحدة من رري  انتهاء  ــاء ســــــــ ــة، وذلك )نقضــــــــ أي قوانني خاصــــــــ

 .الت ليسة
 (295)املادة 

جيب احلكم برد االعتبار للن لس ولو مل ينقض امليعاد املنصــــو  عليه  
ــاريف، اا فيها  ــخل ومصـ ــابقة، إذا أو   يع ديونه من أصـ يف املادة السـ

 .اززء الذي أبر ت ذمته منه
وإذا كان امل لس نيــريكاً متضــامناً يف نيــركة حكم بشــهر إفالســها، فال 

 .ن الشركة من أصخل ومصاريفيرد إليه اعتباره إال إذا أو   يع ديو 
 (296)املادة 

ال جيوز رد االعتبار للن لس الذي صـدر عليه حكم )إلدانة يف إحدى 
ــنوات على ين يذ  ــاء ثالحل ســـــ جرا م اإلفالع )لتدليس إال بعد انقضـــــ
العقوبة، أو الع و عنها، أو سـقوطها اضـي املدة، أو انقضـاء مدها إذا 

ــرط أن يكون  ــخل  حكم بوقف ين يذها، بشـ قد أو  جبنيع ديونه من أصـ
وفوا د ومصــــــــروفات، أو اي ق على صــــــــلح بشــــــــأهنا مع الدا نني ون ذ 

 .نيروط الصلح
ف ذا مل يكن قد أو  بديونه فال جيوز رد اعتباره إال بعد انقضــــاء عشــــر  
ســـنوات على ين يذ العقوبة أو انقضـــاء مدها إذا حكم بوقف ين يذها،  

 .اضي املدة  أو على الع و عنها، أو على سقوطها
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 (297)املادة 
امليعـــــاد   ينقض  مل  ولو  )لتـــــدليس  للن لس  االعتبـــــار  برد  احلكم  جيوز 

 :املنصو  عليه يف املادة السابقة يف احلالتني اصييتني
إذا انتهت الت ليســـــة بتن يذ نيـــــروط الصـــــلح، ويســـــري هذا احلكم   .1

على الشـــــــريك املتضـــــــامن يف نيـــــــركة حكم إبنيـــــــهار إفالســـــــها، إذا ا 
التصـاا مع الشـريك وفق نيـروط صـلح خاصـة )لشـريك وقام الشـريك 

 .بتن يذ نيروطها وانتهت الت ليسة )لنسبة له
اليت بقيت يف ذمته  إذا أثبت أن الدا نني قد أبرؤه من  يع الديون    .2

 .بعد انتهاء الت ليسة
 (298)املادة 

ال جيوز رد االعتبار للن لس الذي صـــــــدر عليه حكم يف إحدى جرا م 
اإلفالع )لتقصــــري، إال بعد ين يذ العقوبة ا كوم  ا أو انقضــــاء مدها 

 .إذا حكم بوقف ين يذها أو على سقوطها اضي املدة
 (299)املادة 

ــب يرد االعتبار للن  لس بعد وفايه، بناء على طلب أحد الورثة، وحتسـ
( من هذا   297إ    294املواعيد املنصــــــو  عليها يف املواد أرقام   

 .القانون اعتباراً من رري  الوفاة
 (300)املادة 

إذا امتنع أحـد الـدا نني عن قبض دينـه، أو كـان غـا بـاً، أو يعـذر معرفـة  
ا كنة ويعترب إيصــــال اإليداع فينا  حمخل إقامته جاز إيداع الدين خزانة  

 .يتعلق برد االعتبار اثابة خمالصة
 (301)املادة 

بــه املســـــــــــتنــدات امل يــدة لــه إ  إدارة  يقــدم طلــب رد االعتبــار مرفقــاً 
اإلفالع، ويرســــــخل إدارة اإلفالع الطلب خالل عشــــــرة أايم من رري  

 .ده )لس خل يقدًه إ  النيابة العامة وإ  إدارة الس خل الت اري لقي
كنــا يقوم خالل ذات املــدة إبخطــار الــدا نني الــذين قبلــت ديوهنم يف 
الت ليسـة بطلب رد االعتبار، وينشـر ملم  الطلب يف ازريدة الرمسية 
على ن قـة امل لس، وجيـب أن يشـــــــــــتنـخل امللم  املـذكور على اســـــــــــم 
امل لس ورري  صـــــــدور حكم نيـــــــهر اإلفالع وكي ية انتهاء الت ليســـــــة 

 .على الدا نني بتقدب معارضتهم إن كان هلا مقتضوالتنبيه 
 

 (302)املادة 

يقـدم النيـابـة العـامـة إ  إدارة اإلفالع، خالل عشـــــــــــرة أايم من رري  

يســلنها صــورة طلب رد االعتبار، يقريراً يشــتنخل على بياانت عن نوع 

اإلفالع واألحكـام اليت صـــــــــــدرت على امل لس يف جرا م اإلفالع أو 

 .لتحقيقات ازارية معه يف هذا الشأن ورأيها يف الطلبا اكنات أو ا

 (303)املادة 

كخل دا ن مل يســـــــــتوهب حقه أن يقدم اع اضـــــــــاً على طلب رد االعتبار  

خالل عشـــرة أايم من نشـــر ملم  الطلب يف ازريدة الرمسية، ويكون 

االع اض بتقرير كـتا  يقـدم إ  إدارة اإلفالع مرفقـاً ـبه املســـــــــــتـندات  

 .امل يدة له

 (304)املادة 

يقوم إدارة اإلفالع، خالل عشـــــــــــرة أايم من يلقيهـا رد النيـابـة العـامـة  

بـه يقرير   إبحـالـة ملف الطلـب واالع اضــــــــــــات  كنـة اإلفالع مرفقـاً 

ــة عاجلة لن ر الطلب  طر  ا  برأيها يف الطلب، وحتدد ا كنة جلســـــ

 .الدا نون الذين قدموا اع اضات

 (305)املادة 

ا كنة يف طلب رد االعتبار حبكم هنا ي، وإذا قضــــت ا كنة  ي صــــخل  

برفض الطلب، فال جيوز يقدًه من جديد إال بعد انقضـــــــــاء ســـــــــنة من 

 .رري  صدور احلكم

 (306)املادة 

إذا أجريـت قبـخل ال صــــــــــــخل يف طلـب رد االعتبـار حتقيقـات مع امل لس 

بذلك،  بشـأن إحدى جرا م اإلفالع، أو أقينت عليه الدعوى اززا ية

 .وجب على النيابة العامة إخطار حمكنة اإلفالع فوراً 

ــخل يف طلــب رد االعتبــار حىت انتهــاء  وعلى ا كنــة أن يوقف ال صــــــــــ

 .التحقيقات أو صدور حكم هنا ي يف الدعوى اززا ية

 (307)املادة 
إذا صـــــــــــدر على امل لس حكم )إلداـنة يف إحـدى جرا م اإلفالع بـعد 

 . هذا احلكم األخري كأن مل يكناحلكم برد اعتباره، اعترب
بعـــد ذلـــك، إال طبقـــاً  للن لس احلصـــــــــــول على رد االعتبـــار  وال جيوز 

 .( من هذا القانون297إ    294للشروط املنصو  عليها يف املواد  
 (308)املادة 

ــدور احلكم برد االعتبــار اســـــــــــ داد امل لس حلقوقــه  ي يــب على صــــــــــ
ــية وإزالة كافة القيود على أهليت ــياســـــ ه املدنية الكتســـــــاب احلقوق الســـــ

وحتنــخل االلتزامــات ويقلــد الووــا ف العــامــة، ويعود امل لس من حيــث 
 األهلية إ  احلالة اليت كان عليها قبخل يوق ه عن دفع ديونه.

 املذكرة اإليضاحيــة 

 2020لسنة  71للقانون رقم 

 إبصدار قانون اإلفــــالع 

القانونية وال قهية احلديثة اليت طرأت خالل التسع والثالثني   اعتباراً للتطورات 

رقم   الت ارة  قانون  سراين  منذ  لسنة  68سنة  من    1980(  يضننه  فينا 

بي ة  األحكام املن نة لإلفالع وما انته ته الدولة من ضرورة يطوير وحتسني 

 األعنال القا نة لإلسهام يف حتويخل الكويت إ  مركز مايل يف املنطقة. 
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وبكيداً لتعزيز االستقرار املايل للن سسات املالية يف الدولة ملعازة أوجه  

رقم    للقانون  العنلي  التطبيق  عنها  يكشف  اليت  لسنة  2القصور   )

 بشأن يعزيز االستقرار املايل للدولة.  2009

فقد ا إعداد هذا القانون ليعيد ين يم اإلطار القانوين ألحكام اإلفالع 

(  800حىت    555الرابع من قانون الت ارة  املواد من  الواردة )لكتاب  

املن نة )لقانون  القواعد ا اصة إبعادة هيكلة املديونيات  فضالً عن 

 السالف الذكر.  2009( لسنة 2رقم  

خبالهب مواد مادة   308وقد جاء هذا القانون يف مثانية أبواب يضننت  

 املصطلحاتاإلصدار الستة، حيث يناول الباب األول التعاريف لكافة  

أي  عن  االلتباع  ولرفع  استمدامها  حلداثة  مراعاة  )لقانون  الواردة 

 غنوض قد يكتن ها عند يطبيق القانون. 

بيان األحكام الثاين  الباب  منه   وأفرد  ال صخل األول  متناوالً يف  العامة 

القانون   يطبيق  أو  نطاق  الوقا ية  التسوية  لطلبات  املن نة  واألحكام 

إعادة هيكلة أو نيهر اإلفالع )لنسبة للنديونيات املستحقة لل هات 

اليت عينها القانون وهي الشركات احلكومية والتأمني والشركات ا اضعة  

واستحدحل ال صخل األول حمكنة اإلفالع لتصبح   –هلي ة أسواق املال 

يشك وبني  املمتصة  موضحاً  ا كنة  لإلفالع  إدارة  وأنشأ  يلها، 

 اختصاصاها )إلضافة إ  ين يم زنة اإلفالع واختصاصاها. 

اهليكلة   وإعادة  الوقا ية  )لتسوية  ا اصة  الطلبات  الثاين  ال صخل  وبني 

واإلطار   يقدًها  الواجب  العالقة  ذات  املستندات  وحتديد  واإلفالع 

 بات املقدمة. الزم  إلدارة وقاضي اإلفالع للبت يف الطل

ومبيناً    وامل ت  وجاء ال صخل الثالث من ناً صليات يعيني األمني واملراقب  

واجبات وصالحيات كخل منهم وذلك يف حالة قبول قاضي اإلفالع افتتا   

 . 54إ   34إجراءات إعادة اهليكلة أو نيهر اإلفالع يف املواد  

)لدعاوي  املتعلقة  واإلعالانت  اإلخطارات  الرابع  ال صخل  ن م  مث 

عن   اإلخطارات  آلية  مستحدأً  )لقانون  املن نة  والطعون  والطلبات 

فة بياانت الك ونية متاحة لذوي الشأن وفق ين يم آيل أحال طريق غر 

 فيه إ  الال حة التن يذية للقانون. 

افتتا   و  بطلب  بدءاً  الوقا ية  التسوية  أحكام  الثالث  الباب  يناول 

إجراءاها يف ال صخل األول مبيناً الشروط واحلاالت اليت جيوز فيها يقدب 

أر قبول الطلب واختصاصات الطلب واملستندات الالزمة للطلبات وآ

دا رة اإلفالع بشأن عقود املدين أو ما يطلبه من حتويخل أو يعقده من 

قروض موضحاً آأر القرار الصادر )فتتا  إجراءات التسوية يف ال صخل  

الثاين حيث أجاز للندين استنراره يف إدارة أعناله وأمواله ومدى بثري 

مقرر  وق ها  ومدة  املطالبات  على  الديون القرار  آجال  حلول  عدم  اً 

وأنيار إ  زنة الدا نني اليت يتم يشكيلها كأحد   –واستنرارية العقود  

م كداً على متثيخل كافة ف ات املديون   –آأر قبول طلب افتتا  التسوية  

 فيها وآليات عنلها واختاذ قراراها. 

الوقا ية  التسوية  مق    على  املوافقة  متطلبات  الثالث  ال صخل  وأورد 

لتصديق عليها وين يذها وذلك من خالل حتديد املتطلبات الواجب وا

التسوية  مق    على  التصويت  ويتم  الوقا ية  التسوية  اق    يوافرها 

 الوقا ية من قبخل الدا نني املتأثرين.  

ويف حال حصول مق   التسوية الوقا ية على األغلبية يتم عرضه على  

يتح أن  بعد  عليه  للتصديق  اإلفالع  الشروط  قاضي  يوافر  من  قق 

استي اء  عدم  حالة  يف  املق    )لرفض  أو  القانون  هلذا  وفقاً  املطلوبة 

( من القانون أو إذا مل حيصخل  82معايري العدالة واليت ا حتديدها )ملادة  

املق   على األغلبية املطلوبة من الدا نني أو يف حالة بطالن إجراءات 

ت ا اصة )لدا نني وقد ا ين يم الدعوة لالجتناع أو إجراءات التصوي

 الت لنات اليت يقدم  ذا الشأن يف ذات ال صخل. 

التسوية  إبهناء  املتعلقة  واإلجراءات  احلاالت  الرابع  ال صخل  وحدد 

الوقا ية قبخل ين يذها حبيث أجاز  كنة اإلفالع إهناء إجراءات التسوية 

املاد يف  الواردة  احلاالت  من  أي  حتقق  حال  وقد 89ة  الوقا ية يف   )

املادة   أجاز  90حددت  الوقا ية وقد  التسوية  إجراءات  إهناء  آأر   )

إجراءات  إهناء  حال  املدين يف  إفالع  نيهر  اإلفالع  القانون  كنة 

 التسوية الوقا ية.  

ثالثة   يف  وذلك  اهليكلة  إعادة  لين م  القانون  يف  الرابع  الباب  وأيه 

عادة اهليكلة وحتديد فصول، حيث ن م ال صخل األول طلب إجراءات إ

 الضوابط واملستندات واالني اطات الواجب يوفرها يف الطلب. 

وبني ال صخل الثاين اصأر امل يبة على قرار افتتا  إجراءات إعادة اهليكلة  

إدارة أمواله  ال صخل حق املدين يف  ال رع األول من هذا  يناول  حيث 

ة اهليكلة وقف وأعناله وي يب على صدور قرار افتتا  إجراءات إعاد

املطالبات اعتبارا من اليوم التايل لصدور القرار وينتهي هذه ال  ة يف  

حالة يصديق قاضي اإلفالع على خطة إعادة اهليكلة أو إصدار قرار  

ال صخل   ذات  من  الثاين  ال رع  وين م  اهليكلة  إعادة  إجراءات  إبهناء 

لديون ا اصة  القواعد املن نة واإلجراءات ذات العالقة إبعداد قا نة ا

)ملدين ودور األمني يف إعداد هذه القا نة. وقد ن م القانون إجراءات 

 الت لم من هذه القا نة من قبخل ذوي الشأن. 
ويو  ال صخل الثالث من الباب الرابع بيان إجراءات إعادة اهليكلة يف 
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افتتاح اإلفالع  قاضي  قرر  إدارة   هاحال  إبخطار  األمني  إلزام  مع 
 ر بتقرير حول سري إعداد خطة إعادة اهليكلة. اإلفالع كخل نيه
لتحدد املسا خل اليت يستوجب أن يشتنخل عليها خطة    118وجاءت املادة  

نيروط وضوابط وإجراءات   130إ    122إعادة اهليكلة مث أوردت املواد  
 املوافقة على خطة إعادة اهليكلة والتصديق عليها وإهناء إجراءاها. 

ويتناول الباب ا امس نيهر اإلفالع والتص ية ذلك من خالل مخسة  
فصول، حبيث ين م ال صــــخل األول األحكام العامة الفتتا  إجراءات 

اعها يف حاالت نيهر اإلفالع واألطر الزمنية واإلجراءات الواجب إيب
نيهر اإلفالع والتص ية. وأيه ال صخل الثاين من الباب ا امس لتحديد 
أأر صدور قرار افتتا  إجراءات نيهر اإلفالع وذلك من خالل ين يم 

 أعنال جرد أموال املدين وإدارة أموال املدين وأعناله. 
أر هذا آأما ال صخل الثالث فقد يناول ما يتعلق حبكم نيهر اإلفالع و 

كم وأيه ال صخل الرابع من الباب ا امس لوضع القواعد القانونية احل
ا اصة )لتص ية والتوزيع واالني اطات الواجب يوافرها خبطة التص ية  

وإجراءات التصويت على خطة التص ية والتوزيع   181وذلك يف املادة  
التص ية    184إ     182وذلك يف املواد   يتعلق )عتناد خطة  أما ما 

 . 188إ   185فقد ن نها القانون يف املواد  والتوزيع
ال رع    جاءو وقد خص  ال رع الرابع من هذا ال صخل ل ييب الديون  

ا امس حمدداً القواعد املوضوعية ا اصة بتن يذ خطة التص ية والتوزيع 
وأيه ال صخل    195إ     190ودور األمني يف ين يذ ا طة وذلك )ملواد  

لعدم ك اية 222إ     196   املواد  ا امس الت ليسة  إق ال  لتن يم   )
ال وإجراءات  الدا نني  مصلحة  لزوال  الت ليسة  وانتهاء  صلح  األموال 

 وأأره ونيروطه.
وين م الباب السادع من القانون األحكام املشــ كة حيث يتناول يف  

   التالية:ثالثة فصول املسا خل 
ما يتعلق  أر صدور قرار )فتتا  اإلجراءات جتاه الدا نني املرهنني  •

وفرض   والتص ية  احلخل  ودعاوي  املنتازة  احلقوق  أصحاب  والدا نني 
املر  والعقود  جتاه احلراسة  املدين  يصرفات  ون اذ  املدين  يبطة  عنال 

 اعة الدا نني وين يم عنليات املقاصة ويوزيع األر)  ويصرهب املدراء 
البضا ع  واس داد  املالية  لدوراق  والتقا   والتسوية  أسهنهم  يف 
وإعادة   الوقا ية  التسوية  إجراءات  وسراين  املدين  حيازة  يف  املوجودة 

ا اإلفالع  ونيهر  ومديونيات اهليكلة  الشركات  اديونيات   اصة 
 املشروعات الصغرية واملتوسطة. 

وجاء الباب السابع يف القانون لين م إجراءات الت لنات واالست ناهب 
 . 274إ   267وذلك يف املواد 

وختاماً خص  الباب الثامن لبيان ازرا م املريبطة  ذا القانون وعقو)ها 
 .308إ   272لس وذلك يف املواد واألحكام ا اصة برد اعتبار امل 

 

 2020لسنة  145مرسوم رقم 

 ب ض دور االنعقاد العادي ا امس التكنيلي 

 من ال صخل التشريعي ا امس عشر جمللس األمة 

 بعد االطالع على الدستور، -

بدعوة جملس األمة لالنعقاد    2020لسنة   136ـــــــ وعلى املرسوم رقم  

 التكنيلي من ال صخل التشريعي ا امس عشر،للدور العادي ا امس 

 وبناًء على عرض ر يس جملس الوزراء، -

 وبعد موافقة جملس الوزراء، -

 رمسنا )صه: 

 مادة أو  

ــريعي  ــخل التشـــــ يُ ض دور االنعقاد العادي ا امس التكنيلي من ال صـــــ

ربيع  3الثالأء ا امس عشـــر جمللس األمة اعتباراً من هناية جلســـة يوم 

 م.  2020من أكتوبر  20املوافق   هـ  1442األول 

 مادة أنية 

على ر يس جملس الوزراء إبالغ هذا املرســــوم إ  جملس األمة، وينشــــر  

 ية.يف ازريدة الرمس

 أمري الكويت      

 نواهب األمحد ازابر الصبا  

 

 ر يس جملس الوزراء

 صبا  خالد احلند الصبا  

 

 هـ 1442 ص ر 28 : السيف يف بقصر  صدر

 م 2020أكتوبر  15  :  املوافق                 

 
 


