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Abstract: Bankruptcy is one of the most important legal systems for the economic and
commercial environment, because it aims at protecting business activity and supporting
the credit element. This is the basis of the bankruptcy law of the Kingdom of Saudi
Arabia No. (50) of 1439H Including seventeen chapters, and seven goals proposed by this
new system, which came into force to launch the Ministry of Commerce and Investment
this system of lifeline for all troubled companies and on the verge of collapse, the system
may contain several measures, such as preventive settlement and financial reorganization
in addition to the preventive settlement of small Civilians and others, Bankruptcy is one
of the most important legal systems for the commercial and economic environment.
Bankruptcy is one of the most important issues in terms of support for companies and
institutions to continue their business rather than disabling them, encouraging investment
in Saudi Arabia, boosting economic activity and attracting international investors. The
purpose of this study is to study the objective rules of the bankruptcy system, which
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include the importance of bankruptcy and the serious consequences of bankruptcy on the
debtor and even on creditors and other rights holders. And the importance of the issue of
debt relief for small or medium bankruptcy, stressing that the bankruptcy laws are of
great importance that require the facilitation of small or medium-sized entrepreneurs, and
the extent of the system's contribution to keeping national companies from collapsing.
This study attempted to answer a number of questions such as what are the procedural
rules governing bankruptcy in the Saudi system? What is the difference between
bankruptcy and insolvency and the relationship between them? What is the difference
between the rules governing bankruptcy in the current Saudi regime and the previous
regimes? How are bankruptcies resolved? The researcher will follow the analytical and
comparative descriptive approach. The research will be used in scientific and academic
fields, in the field of enactment of regulations, in practical and applied fields, and in
reaching important conclusions and recommendations.

هـ4193القواعد القانونية اإلجرائية لإلفالس وفقا للنظام السعودي لسنة
 دينا عبد هللا صاحل عبد هللا:دكتورة
ابحثة يف القانون التجاري

امللص
 ألنه يهدف يف فحواه محاية النشاط التجاري,يعترب اإلفالس من أبرز النظم القانونية اخلاصة ابلبيئة االقتصادية والتجارية
 نظام "اإلفالس" للمملكة- وعلى هذا جاء األساس؛ فقد جاء يف النظام السعودي,والعمل على دعم عنصر االئتمان
, وسبعة أهداف يطرحها هذا النظام اجلديد,ًهـ متضمناً سبعة عشر فصال9341 ) لسنة05/العربية السعودية رقم (م
والذي دخل حيز التنفيذ لتطلق وزارة التجارة واالستثمار هبذا النظام طوق النجاة لكل الشركات املتعثرة ومن على أعتاب
 كالتسوية الوقائية وإعادة التنظيم املايل ابإلضافة إىل التسوية الوقائية لصغار,االهنيار فقد حيتوي النظام على عدة إجراءات
 حيث يعترب موضوع اإلفالس, ويعترب اإلفالس من أبرز النظم القانونية اخلاصة ابلبيئة التجارية واالقتصادية,املدنيني وغريها
 وتشجيع,من املوضوعات املهمة نسبة ملا ميثله من دعم للشركات واملؤسسات ابالستمرار ملزاولة أعماهلا بدالً من تعطيلها
 ويهدف هذا البحث لدراسة.االستثمار يف اململكة العربية السعودية وتعزيز النشاط االقتصادي وجذب مستثمري العامل
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القواعد املوضوعية اليت يتضمنها نظام اإلفالس واليت تشمل أمهية اإلفالس وما قد يرتتب على اإلفالس من آاثر خطرية على
املدين وحىت على الدائنني وغريهم من أصحاب احلقوق .وأمهية مسألة اإلعفاء من الديون ابلنسبة للتفليسة الصغرية أو
املتوسطة ,مشدداً على أن قوانني اإلفالس هلا أمهية كبرية اليت تستلزم التسهيل على أصحاب املشاريع الصغرية أو املتوسطة ,
ومدى إسهام النظام يف احلفاظ على الشركات الوطنية من االهنيار .وحاولت هذه الدراسة اإلجابة على عدد من التساؤالت
مثل ما هي القواعد اإلجرائية املنظمة لإلفالس يف النظام السعودي؟ وما هو الفرق بني اإلفالس واإلعسار والعالقة بينهما؟
وما هو االختالف بني القواعد املنظمة لإلفالس يف النظام السعودي احلايل واألنظمة السابقة؟ وكيف يتم تسوية حاالت
اإلفالس؟
كما ستتبع الباحثة املنهج الوصفي التحليلي واملقارن  ,وسيستفاد من هذا البحث يف اجملاالت العلمية واألكادميية ,ويف جمال
سن األنظمة ,ويف اجملاالت العملية والتطبيقية ,وللوصول لنتائج وتوصيات مهمة.
ومت تقسيم البحث إىل:
املبحث األول :مفهوم اإلفالس وعالقته ابإلعسار.
املطلب األول :مفهوم اإلفالس .
املطلب الثاين :اإلفالس وعالقته ابإلعسار.
املبحث الثاين :السمات العامة لنظام اإلفالس السعودي لسنة 9341هـ
املطلب األول :أمهية وغاايت نظام اإلفالس اجلديد لسنة 9341ه
املطلب الثاين :القواعد واإلجراءات اخلاصة ابإلفالس يف النظام السعودي لسنة 9341ه
املبحث الثالث :اإلجراءات اخلاصة ابإلفالس لصغار املدنيني والتصفية اإلدارية وأولوية الديون
املطلب األول :اإلجراءات اخلاصة بصغار املدينني
املطلب الثاين:أولوية الديون عند توزيع حصيلة التفليسة
اخلامتة وحتتوي على أهم النتائج والتوصيات
املقدةة

مع بدأ تطبيق نظام اإلفالس بعد إقراره من جملس الوزراء يف فرباير املاضي تكون اململكة العربية السعودية قد دخلت
مرحلة جديدة توفر مظلة حلماية بيئتها االستثمارية فنظام اإلفالس هو نظام خاص ابلنشاطات االقتصادية سواء شركات أو
مستثمر اجنيب أو أفراد ميارسون النشاط االقتصادي والتجاري  ,واملقصود ابإلفالس عندما يكون الشخص ديونه أكثر من
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األصول اليت ميتلكها .حيث دخل هذا النظام يف حيز التطبيق وال يشمل األفراد الذين ال ميارسون نشاطاً جتارايً ألن نظام
اإلفالس ليس فقط حلماية املدين وإمنا كذلك حلماية الدائنني ,فمن أبرز أهدافه احملافظة على بعض الكياانت االقتصادية من
الزوال بسبب وجود إخفاق يف حجم السيولة ووجود خطط معينة ميكن أن تساعد الدائنني يف احلصول على الكثري من
مستح قاهتم خالل وضع اسرتاتيجية معينة لإلفالس أو إلعادة اهليكلة كما يعرف .فوجود دائن قوي ميكن أو دائن صغري
ميكن أن يضر ابملنشئة أو يوقف خدماهتا أو حىت يوقف حساابهتا ,وابلتايل تتأكل أصوهلا وتضعف بشكل دراماتيكي كبري
جداً وابلتايل ال جيد الدائنني األموال اليت ميكن أن تفي ابلكثري أو جبزء كبري من األموال اليت مت إقراضها واليت يف ذمة اجلهة
املدين وابلتايل هو يف جوهره ويف مضمونه ويف أهدافه ابلتأكيد  ,وهو من ابرز القوانني يف السنوات األخرية اجلاذبة
لالستثمار وهو من ابرز األشياء اليت ستحفز الكثري من اجلهات لتضع نقاط إجيابية لالستثمار يف االقتصاد السعودي.
كما سيكون هذا النظام عامالً مهماً يف جذب االستثمارات األجنبية إىل الداخل ,إضافة إىل أنه عامالً إجيابياً للعديد من
التشريعات واإلصالحات االقتصادية ,حيث سيكون مواكباً مبا هو معمول به على الصعيد الدويل وللعديد من اآلاثر
االقتصادية هلا النظام واملتوقعة يف هذا العام ,كاحلفاظ على الشركات من االهنيار ورفع تصريف اململكة كدولة جاذبةٍ
لالستثمارات وطمأنة املستثمرين خبصوص دائنيهم ,ابإلضافة إىل األخذ بعني اإلعتبار حجم املنشئة يف إجراءات اإلفالس
الواردة نظاماً وتيسري إجراء صغار املدينيني ,كل تلك األنظمة تدعم وبشكل كبري القطاع اخلاص يف االقتصاد احمللي ليسلط
الضوء من جديد على ملف نظام اإلفالس لألفراد والذي يعمل ابلطريقة املشاهبة لنظام الشركات ,حيث طبق هذا النظام يف
العديد من الدول املتقدمة ليكون هنالك طرقاً بديلة لعقوبة إيقاف اخلدمات والذي ال يقدم الكثري للمتعسرين.
املبحث األول

ةفهوم اإلفالس وعالقته ابإلعسار
يقتضي البحث يف أحكام وقواعد اإلفالس التعرف على مفهوم اإلفالس يف اللغة ,والفقه ,والنظام السعودي ,وال
بد أيضاً من التعرف على مفهوم مصطلحات ذات عالقة ابإلفالس كاإلعسار ,والعالقة اليت تربط اإلفالس ابإلعسار.
املطلب األول

أولا :ةفهوم اإلفالس يف اللغة

ةفهوم اإلفالس
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مشتق من أفلس يفلس إفالساً( ,)1وأفلس على وزن أفعل  ,وهو فعل ثالثي قد زيدت فيه اهلمزة ,وتفيد هذه الزايدة مبعىن
الصريورة( ,)2أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ,فيقال(أفلس كثري من التجار بسبب األزمة االقتصادية)  .ومجع
الفلس على أفلس وفلوس بناءً على معىن القلة والكثرة ,واإلفالس يف داللته اللغوية يدل على العسر والعجز املايل واالنتقال
()3
أحق به) وأفلس الرجل ,أي صار مفلساً
من حالة اليسر إىل العسر .ويف احلديث (من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو ُ
وجيمع على مفاليس(.)4
فعل ,وهو فعل ثالثي ضعف أوسطه زايدة لتفيد التعدية( )5فأصبح
والتفليس مصدر فلّس يفلس تفليساً ,وفلّس على وزن ّ
()6
الفعل متعدايً بعد أن كان الزماً ,وفلسه احلاكم تفليساً ,أي اندى عليه ابإلفالس
فيتضح مما سبق أن معىن اإلفالس يف اللغة يطلق على تغري حاله ,أي صار أخس األموال بعد أن كان ميلك أمواالً ذات
قيمة .وكذلك يطلق على من مل يبق معه فلس .فنجد أن معين اإلفالس خيتلف عن معىن التفليس ,ألن التفليس فعل احلاكم
أو القاضي ,واإلفالس هو األقرب ملا يكون إىل صفة تتعلق ابملدين .فأجد أن األرجح املعىن األول لإلفالس أي زايدة اهلمزة
على الثالثي اليت تفيد الصريورة.
اثنيا :ةفهوم اإلفالس يف الفقه

اإلفالس هو أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله ,وسواء أكان غري ذي مال أصال أم كان له مال إال أنه أقل
من دينه( )7قال ابن قدامة :وإمنا مسي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال ,ألن ماله مستحق الصرف يف جهة دينه,
فكانه معدوم(.)8وعند احلنفية عرف أبنه من ال يقدر على وفاء دينه( ,)9وقيل املفلس من تزيد ديونه على موجوده( .)10وعند
) )1د .أمحد خمتار عبد احلميد ,معجم اللغة العربية املعاصرة ,عامل الكتب (. )8552
) )2احلمالوي ,شذا العرف يف فن الصرف ,ص.41
) )3لسان العرب (.)352/3
) )4الزخمشري ,أساس البالغة ,ص.329
) )5احلمالوي ,شذا العرف يف فن الصرف ,ص.39
) )6الزبيدي ,اتج العروس ( ,)433/91إبن منظور ,لسان العرب (.)911/1
) )7بداية اجملتهد (.)824/8
) )8املغىن (.)352/3
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املالكية له معنيني أحدهم أن يستغرق الدين مال املدين ,فال يكون يف ماله وفاء بديونه ,واألخر أال يكون له مال معلوم
أصالً ( )11أما الشافعية فقد مت التعريف أبن من عليه ديون ال يفي هبا ماله( ,)12أما احلنابلة فتم تعريف املفلس من دينه أكثر
()13
من ماله ,وخرجه أكثر من دخله
فنجد أن الكل قد أل ابلتعريفات وإمجاعهم على عدم قدرة املفلس على الوفاء والنتيجة هي عدم القدرة على الوفاء  ,هلذا
جتتمع تعاريف املذاهب األربعة وتقرتب من بعضها ,إذا فحقيقة اإلفالس عند الفقهاء هي إحاطة الدين مبال املدين ,سواء
أكان دينه حاالً أم مؤجالً ,لكن ال حيكم عليه ابإلفالس إال بعد توافر الشروط ,ومنها حلول الدين.
اثلثا :ةفهوم اإلفالس يف النظام السعودي
لقد عرف النظام السعودي يف املادة ( )9أبن املفلس هو "مدين استغرقت ديونه مجيع أصوله" حيث جند أن اإلفالس يف لغة
القانون له معىن أخص من املعىن العام( .)14إذ أن اإلفالس نظام خاص ابلتجار ,يهدف إىل تنظيم التنفيذ اجلماعي على
أموال املدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يف مواعيدها.
جند أن التعريف لإلفالس يف النظام متناسق مع تعاريف الفقهاء الذين ينوطون اإلفالس مببدأ االستغراق واإلحاطة على
خالف بينهم يف بعض الشروط والتعبريات ,فبعضهم يعرف املفلّس حبقيقته ,وبعضهم يعرفه بنتيجته ,واحلال اليت يؤول إليها,
وهي عدم قدرته على الوفاء كما يقول احلنفية .فيتضح لنا من تعريف النظام السعودي أبنه متسق مع ما يقرره الفقهاء يف
اجلملة ,كما أنه قريب من تعريف النظام السعودي السابق حيث نص يف الفصل العاشر املادة( )954من نظام احملكمة
()15
التجارية أن املفلس هو" من استغرقت الديون مجيع أمواله فعجز عن أتديتها"
) )9حاشية الطحاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ألمحد الطحاوي احلنفي ص(.)050
) )10عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيين(.)844/95
) )11بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد (.)34/3
) )12روضة الطالبني للنووي(.)983/3
) )13املغىن( ,)318/3املطلع على أبواب املقنع ,ص(..)803
) )14حيي ,سعيد علي ,الوجيز يف النظام التجاري السعودي(,اإلسكندرية :املكتب العريب احلديث8553,م) ط,3ص.33
) )15جمموعة األنظمة التجارية.809
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فنستخلص أن اإلفالس نظام خاص ابلتجار فقط وأن اإلفالس يظهر إذا توقف التاجر عن دفع ديونه وإن الديون اليت جتعل
املدين التاجر يف حالة اإلفالس إذا توقف عن دفعها هي الديون التجارية ,أما التوقف عن دفع الديون املدنية فال جتعله
مفلساً.
املطلب الثاين

اإلفالس وعالقته ابإلعسار
إن نظام اإلفالس يف أي دولة يعترب من أهم األنظمة ,ألنه مرتبط ابلقانون التجاري ,ومرتبط بقانون االستثمار,
ومرتبط مبا يسمى بقانون االئتمان؛ هذا يعين أن اإلفالس هو عصب احلياة االقتصادية يف اى دولة .فإذا أردت أن جتذب
مستثمر البد أن نضع له نظاماً حمدد لإلفالس حىت يعرف أنه يف حالة اإلعسار املايل عليه معرفة ماهية اإلجراءات اليت
سوف تواجهه .لذا البد أن نتعرف أوالً على أساسيات مهمة يف أصول القانون ونشأته؛ ومن مث نتعرف على مفهوم
اإلعسار ومن مث نعقد مقارنة بينهما.
وقبل البحث يف مفهوم اإلعسار فإنه جيدر بنا معرفة االجتاه الذي اختذه النظام السعودي يف هذه املسألة ,رغم أن النظام
السعودي مل يظهر مصطلح اإلعسار يف القانون املدين ,حيث خصص النظام السعودي يف نظام احملكمة التجارية يف الفصل
العاشر لبحث اإلفالس ,فنحن نعلم أن يف كافة األنظمة أو أغلب األنظمة على األقل وخاصة األنظمة العربية اليت أتثرت
ابلنظام الفرنسي الذي وضع يف العام 9253م الذي وضعه انبليون ,وأنه يوجد فرعني من فروع القانون اخلاص وهو القانون
املدين والقانون التجاري .16ويقال أن اإلفالس نظام قانوين خاص ابلتجار وأن اإلفالس ال ينطبق إال على التجار ,أي إذا
اتجر توقف عن دفع ديونه التجارية يشهر إفالسه وأن األشخاص القانونيني اخلاضعني للقانون املدين وميارسون مهناً حره,
هؤالء ال يشهر إفالسهم وإمنا هلم نظام قانوين خاص هبم امسه قانون اإلعسار .فكانت التفرقة؛ وهنا نقول كان أي يف املاضي
ألن االجتاهات احلديثة جتاوزت هذه الفكرة على األقل يف بعض األنظمة ولكن ما نعلم أن هناك قانون مدين وقانون جتاري,
فالقانون املدين ينظم املعامالت املدنية بني األفراد؛ والقانون التجاري ينظم املعامالت املالية ولكن املعامالت املالية ذات
الطبيعة التجارية .والشخص املدين إذا توقف عن دفع ديونه املدنية ,وإذا زادت ديونه على حقوقه ففي هذه احلالة يشهر ما
يسمى إعسار ,أما الشخص التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يشهر إفالسه ,وابتدأت تظهر التفرقة الشهرية ما

) )16دمحم عزمي البكري ,القانون املدين اجلديد ,دار حممود (اجمللد الثالث) ,ص.389
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بني اإلفالس واإلعسار .وهذه التفرقة هي نتيجة طبيعية للتفرقة ما بني القانون املدين والقانون التجاري .وإذا كان لإلعسار
مفهومه اخلاص املستقل عن مفهوم اإلفالس يف معظم التشريعات ومنها التشريع األردين والتشريع اإلمارايت.
وعسراً( , )17وأعسر الرجل فهو معسر ,صار ذا عسرة ,والعسرة قلة ذات اليد,
واإلعسار لغة مصدر من أعسر إعساراً ُ
()20
وكذلك اإلعسار( ,)18وأعسر الرجل افتقر( ,)19والعسر بسكون السني وضمها ضد اليسر ,وهو الضيق ,والصعوبة
()21
والعسرة تعسر وجود املال
أما مفهوم اإلعسار يف النظام السعودي فقد عرفه يف املادة( )9املتعثر أبنه " مدين توقف عن سداد دين مطالب به يف موعد
استحقاقه" وهذا املصطلح حادث ,وال وجود له يف الفقه ,وأفرزه الوضع اجلديد للمؤسسات والشركات والبنوك بعد األزمة
بعض منها عن سداد ديوهنا يف مواعيدها احملددة بسبب عدم توفر السيولة لسداد التزاماهتا ,وهو غري
املالية ,حيث توقف ُ
وضع اإلفالس الذي يعين كما سبق إحاطة الديون أبصول املدين؛ ألن املدين املتعثر قد تكون جمموع أصوله أكثر من
مطلوابته ,لكن سيولته احلالية ال تغطي املطلوابت احلالة ,وهذا وضع جديد أطلق عليه االقتصاديون املتأخرون(التعثر) ,ويعرب
عنه بعضهم ب(نقص السيولة) ,ومن هنا نعرف الفرق بني املفلس واملتعثر ,فكل مفلس متعثر غالباً ,وليس كل متعثر
()22
مفلساً ،وقد ال يكون مفلساً
وهذا ما ذهب إليه النظام السعودي اجلديد ابعتبار التفريق بينهما ,وعدم اعتبار املتعثر مفلساً ,وعرف امل ُفلس أبنه مدين
استغرقت ديونه مجيع أصوله ,أما املتعثر فعرفه أبنه مدين توقف عن سداد دين ُمطالب به يف موعد استحقاقه .وهذا عكس
ما درجت عليه كثري من القوانني املعاصرة ابعتبار اإلفالس هو جمرد التوقف عن الدفع والسداد للديون ,وال شك أن هذا
التفسري للمفلس غري سديد ,وما ذهب إليه النظام هو األفضل واألوفق مع الفقه اإلسالمي؛ ألن من ميلك أصوالً أكثر من
مطلوابته يعترب يف نظر الفقه مليئاً ,ولو كان انقص السيولة النقدية ,وال يعترب مفلساً ,وتسميته متعثراً بسبب نقص سيولته
) )17ابن منظور ,لسان العرب.)013/3( ,
) )18ابن منظور ,لسان العرب.)013/3( ,
) )19الفريوز آابدي ,القاموس احمليط(. ,)19/8
) )20الرازي ,خمتار الصحاح ص ,929الفريوز آابدي ,القاموس احمليط(.)19/8
) )21األصفهاين ,املفردات ص.443
) )22د .عبد اجمليد بن صاحل ,التكيف الفقهي إلجراءات نظام اإلفالس اجلديد (,مركز التميز البحثي ,)8592 ,ص.82
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أبعد عن اللبس .ومثة عالقة وثيقة تربط اإلفالس ابإلعسار يف الفقه اإلسالمي وهي إن اإلعسار أعم من اإلفالس ,فكل
معسر مفلس ,وليس كل مفلس معسر( ,)23وكذلك إن املفلس ميلك أمواالً ,وقد تكون كثرية جداً ,ولكن هذه األموال ال
تفي بديونه ,أما املعسر فال ميلك إال ثياب بدنه وقوت يومه.
كذلك جند أبن هناك أوجه تشابه بني اإلفالس واإلعسار وأوجه إختالف؛ فأوجه التشابه بينهم أن اإلفالس واإلعسار
كالمها على الوزن الصريف نفسه ,وكالمها مصدر ,وأن اإلفالس يدخل يف مفهوم اإلعسار إذا وصل إىل حالة ال ميلك فيها
فلساً .أما أوجه اإلختالف فهي إن اإلفالس ال يكون إال بعد يسار؛ ألن معىن اإلفالس درامهه صارت فلوساً وال يشرتط يف
اإلعسار أن يكون يسار ,فقد يكون اإلنسان موسراً مث يعسر وقد يكون معسراً منذ والدته .كذلك من أوجه اإلختالف
املعسر أسوأ حاالً من املفلس ,ألن املفلس هو من صار ماله فلوساً ,واملعسر من عدم املال أصالً.

املبحث الثاين

السمات العاةة لنظام اإلفالس السعودي لسنة 4193هـ
لقد أقر جملس الوزراء السعودي ألول مرة نظاماً لإلفالس والتعثر املايل هبدف حتسني البيئة االستثمارية  ,حيث
شكل "جلنة اإلفالس" من مخسة أعضاء أو أكثر من ذوي اخلربة وفق اجلريدة الرمسية ,حيث تعمل اللجنة ملدة ثالث سنوات
قابلة للتجديد وتتمتع ابلشخصية االعتبارية واالستقالل املايل ,وهتدف اخلطوة لتنظيم إجراءات اإلفالس كالتسوية الوقائية,
وإعادة التنظيم املايل ,والتصفية اإلدارية ,تعمل أيضاً على التسوية الوقائية لصغار املدينني وإعادة التنظيم املايل اخلاص هبم,
حيث يستطيع املدين ,حبسب النظام االستفادة من إجراءات اإلفالس لتنظيم أوضاعه املالية .لذا يف هذا املبحث والذي
يتكون من مطلبني ,سيتم التطرق يف املطلب األول ملعرفة أمهية اإلفالس ومن مث يف املطلب الثاين التطرق للقواعد اإلجرائية
اخلاصة بنظام اإلفالس يف النظام السعودي لسنة 9341ه.
املطلب األول

أمهية وغاايت نظام اإلفالس اجلديد لسنة 4193ه
) )23سعيد دايب خضر ,الوسائل الواقية من اإلفالس يف القانون الوضعي وفق الشريعة اإلسالمية , ,جروس
برس( ,)8555ص.41
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تنبع أمهية نظام اإلفالس يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي من أمهية األهداف والغاايت اليت يسعى
لتحقيقها ,فهو يف حقيقته وسيلة لتحقيق غاايت وأهداف يبتغيها املشرع حىت حيافظ على املصلحة واليت اعتربها الشارع
()24
احلكيم من الضرورايت اخلمس ,اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية وسائر الشرائع األخرى ,وهي حفظ املال
وإذا كان نظام اإلفالس يعترب وسيلة حلفظ أمر ضروري وهو محاية احلقوق املالية فهو من أفضل الوسائل()25؛حيث تربز أمهية
نظام اإلفالس السعودي أبنه يعترب نظاماً راقياً جداً من حيث الصياغة ,ومن حيث أنه تطبيق قانوين حلماية أصحاب
املؤسسة أو أصحاب الشركة واملدينني فبالتايل تطبيق النظام بصورة عادلة وإبعطاء أولوايت للمدينني  ,حيث سيشكل
القانون اجلديد خطوة مهمة وأساسية يف إجياد إطار تشريعي وقانوين يعزز بيئة االستثمار يف اململكة وجذب االستثمار عن
طريق تسهيل أعمال الشركات التجارية ,وكذلك تبسيط إجراءات ما بعد اإلفالس ،ما ينعكس إجيابياً على االقتصاد الوطين,
وينقلها إىل مستوايت متقدمة من املرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم اخلاصة ابإلفالس أو الوقاية من اإلفالس ،ملا فيه مصلحة
الكياانت اليت ستستفيد من النظام اجلديد ،وتكون هلا فرصة استعادة كياهنا يف االقتصاد من جديد.
كم ا سيوفر القانون اجلديد فرصة مهمة للكياانت املتعثرة أبن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عرب التسوية
حتت اإلشراف القضائي ،وابالعتماد على عناصر قضائية ،تتالءم مع طبيعة العمل التجاري واالستثمارات مبختلف أنواعها
وآجاهلا من طويلة األجل أو قصرية األجل ،أو مكوانت القروض قصرية ومتوسطة وطويلة األجل ،وهذه عناصر مهمة يف
املفاوضات اليت تشهدها خمتلف الكياانت املتعثرة.
كما سيأيت هذا القانون مكمالً لقانون االستثمار اجلديد يف إطار حزمة من التشريعات تقوم هبا الدولة لتطوير املنظومة
التشريعية ملواكبة التغريات االقتصادية احلاصلة األن ,وكذلك لتنظيم عملية االستثمار داخل الدولة ,واليت تعترب رسالة طمأنة
من الدولة للمستثمرين ملا حيققه هذا النظام من مرونة وسرعة يف التعامل مع املشاكل اليت تواجه املستثمرين من نظام احملكمة
التجارية لسنة 9405ه يف الفصل العاشر بشان اإلفالس ,حيث عملية اإلفالس يف النظام القدمي تعاين من طول املدة
وعدم التنظيم والعشوائية وهو ما تسبب يف ختويف الكثري من املستثمرين .فيعترب هذا النظام اجلديد من نظام اإلفالس نقطة
مضيئة يف منظومة العالقة بني املستثمر والدولة واملواطن.

) )24الشاطيب ,املوافقات (.)2/8
) )25ابن عبد السالم ,القواعد (.)953/9
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لذا فإن نظام اإلفالس هو نظام قانوين يطبق على اجلهات التجارية أو اخلدمية حلماية الطرفني بشكل متوازي .فهذا القانون
قانون لتقومي املشروعات املتعسرة وتصفيتها ,هذا يعين انه يف املقام األول قانون لتقومي املشروع املتعسر وتصفيته إذا كان
يستهل فكرة التصفية  .كذلك تربز أمهيته يف أهداف هذا النظام اجلديد وهو تنظيم إجراءات اإلفالس اليت يسعى النظام
لتحقيقها وهي :
أ /التسوية الوقائية وفيها التسوية الوقائية لصغار املدينني.
ج /إعادة التنظيم املايل .وإعادة التنظيم املايل لصغار املدينني.
و /التصفية وفيها التصفية لصغار املدينني .والتصفية اإلدارية.
فنجد أن أهم النقاط الواردة يف نظام اإلفالس وأمهيته أن نظام اإلفالس يهدف إىل متكني املدين املفلس الذي يتوقع أن يعاين
من اضطراابت يف أوضاعه املالية ,إىل تنظيم أوضاعه ومعاودة النشاط التجاري من جديد ,وخفض تكلفة اإلجراءات
ومدهتا .وحبسب ما سبق فإن نظام اإلفالس يتضمن سلسلة من اإلجراءات والقواعد اليت هتدف إىل حتقيق غرضني أساسيني
ومها ,محاية الدائنني من املدين املفلس الذي أصبحت أمواله ال تكفي للوفاء حبقوقهم .إذ هتدف قواعد اإلفالس إىل متكني
الدائنني من احلصول على ما تبقى من أموال املدين ,وجتنيبهم ما قد حياوله هذا املدين من هتريب هذه األموال كلها أو
بعضها إضراراً هبم .واثنياً محاية الدائنني أنفسهم بعضهم من البعض .إذ أن حالة اإلفالس البد وأن ختلق بني الدائنني نوعاً
من التزاحم والتناحر عندما يسعى كل منهم جهده إىل احلصول على أكرب قدر ممكن من حقه ,بغض النظر عما يصيب
الدائنني اآلخرين .لذلك هتدف قواعد اإلفالس إىل حتقيق املساواة بينهم وتنظيم توزيع أموال ملدين عليهم تنظيماً يضمن
()26
عدالة ها التوزيع
ولتحقيق هذين اهلدفني على صدور حكم اإلفالس غل يد املدين ,ويعهد ابلتصرف إىل وكيل عن الدائنني يسمى أمني
التفليسة ,ويتعقب املشرع تصرفات املفلس قبيل صدور حكم إفالسه ليهدر منها التصرفات املريبة ,ومينع املشرع الدائنني من
رفع الدعاوي اخلاصة واختاذ اإلجراءات الفردية .مث حيشد ذمة املفلس وجيمع أصوهلا ,متهيداً لتوزيعها على الدائنني املتقدمني
وفقاً ملبدأ املساواة يف اخلسارة.
املطلب الثاين

القواعد واإلجراءات اخلاصة ابإلفالس يف النظام السعودي لسنة 4193ه
) )26منصور ,عبد اجمليد صاحل ,إفالس الشركات وأثره يف الفقه والنظام ,دار كنوز إشبيليا( ,)8598ص.89
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بصدور قانون اإلفالس لسنة 9341ه جند أن األحكام الواردة يف اإلفالس يف نظام احملكمة التجارية وكذلك نظام
التسوية الواقية من اإلفالس أصبح يف خرب كان أي مت إلغائها( )27حيث تنص املادة ( )845من نظام اإلفالس اجلديد على
 :يلغي النظام أحكام املواد من ( )954إىل ( )943من نظام احملكمة التجارية وهذا إلغاء صريح؛ الصادر ابألمر امللكي
رقم  48املوافق 9405/9/90هـ ونظام التسوية الواقية من اإلفالس الصادر ابملرسوم امللكي رقم 91بتاريخ 9391/1/3هـ
وكل ما يتعارض معه من أحكام  .وهذا يعين أن املادة ( )845من نظام اإلفالس السعودي اجلديد ألغت ثالث أشياء-:
 /9ألغت من املادة ( )954إىل املادة ( )943للمادة من نظام احملكمة التجاري  .وهذا ما عنيته أن نظام احملكمة التجارية
نظاماً قدمياً وحيتاج إىل اإللغاء الكامل وإصدار نظاماً جديداً .
 /8مت إلغاء نظام التسوية الواقية من نظام اإلفالس.
 /4ألغى النظام احلايل أي نص خيالف أحكامه ,يعين أي ينص خيالف األحكام لنظام اإلفالس يتم إلغائه ,يعين أن الذي
حيكم املشروعات املتعثرة يف اململكة العربية السعودية هو نظام اإلفالس احلايل .ولكن نريد أن نؤكد على نقطة مهمة جداً؛
وهي أن نظام اإلفالس احلايل ال ينطبق أصال إال بعد صدور الالئحة التنفيذية  ,يعين أن املادة ( )849وهي أخر مادة من
مواد هذا النظام تنص على( :ينشر النظام يف اجلريدة الرمسية  ,ويعمل به اعتباراً من اتريخ صدور الالئحة  ,على أن ال
يتجاوز 925يوماً من اتريخ نشره .يعين البد من صدور الالئحة خالل املائة ومثانون يوماً من اتريخ نشر النظام يف اجلريدة
الرمسية .واجلريدة الرمسية يف اململكة العربية السعودية هي جريدة أم القرى ).
فهنا نريد أن نؤكد أن نظام اإلفالس السعودي اجلديد قد ألغى املواد من ( )954إىل ( )943يف نظام احملكمة التجارية ,
كذلك ألغى نظام التسوية الواقية الصادر سنة 9391هـ وألغى أي حكم خيالف أحكامه .كما أن سراين تطبيق هذا
النظام يسري من وقت صدور الالئحة التنفيذية .وجيب أن تصدر الالئحة التنفيذية خالل مائة ومثانون يوماً من اتريخ
النشر.
ومبوجب املادة ( )3من نظام اإلفالس ال جيوز تصفية أي شركة مبوجب أي نظام آخر إال إذا كانت أصوهلا تكفي لسداد
ديوهنا وكانت غري متعثرة .مبعىن ال جيوز تصفية الشركة اختيارايً أو إجبارايً عن طريق احملكمة التجارية ,إال إذا كانت أصول
الشركة تكفي لسداد مجيع ديوهنا وكانت الشركة غري متعثرة مالياً .وإذا متت التصفية ابملخالفة هلذه املادة يتحمل املدير

) )27األوراق التجارية يف النظام السعودي ,عبد هللا دمحم العمران ,ص ,38مرجع سابق .
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وأعضاء جملس اإلدارة ابلتضامن أي ديون متبقية على الشركة .وال جيوز أن توضع بند(التصفية االختيارية) يف جدول أعمال
اجلمعية العامة أو مجعية الشركاء إذا كانت أصول الشركة ال تفي بديوهنا.
مبوجب املادة ( )1من نظام اإلفالس هنالك جلنة تسمى (جلنة اإلفالس) من اختصاصها إنشاء سجل خاص ابإلفالس يتم
قيد الكياانت اليت تتم إجراءات إفالسها  ,وحتدد اللجنة احلد األدىن للدين الذي خيول للدائن احلق يف طلب افتتاح
إجراءات اإلفالس(إجراءات التصفية) .حان الوقت لنعرف أحكام هذا النظام الوليد واجلديد  ,هذا النظام كما قلنا نظام
اإلفالس فهو حيدد عدد من اإلجراءات تبدأ إبجراء يسمى-:

أولا :إجراءات التسوية الوقائية

وعرف النظام السعودي إجراء التسوية الوقائية يف املادة( )9أبنه "إجراء يهدف إىل تيسري توصيل املدين إىل اتفاق مع
دائنيه على تسوية لديونه ,وحيتفظ املدين فيه إبدارة نشاطه" أي حيق للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية
وفقاً للمادة ( )94إذا كان من املرجح أن يعاين من اضطراابت مالية خيشى معها تعثره ,وإذا كان متعثراً  ,وإذا كان مفلساً.
ويقدم طلب التسوية الوقائية للمحكمة مرفقاً معه مقرتح ابلواثئق واملستندات واملعلومات ونبذة عن وضع الشركة املايل
وأتثريات الوضع االقتصادي عليه وتصنيف الدائنني إىل فئات .وهذا ما بينته املادة ( )90من النظام ,كما بينت ذات املادة
الفقرة (ب) حاالت الرفض ,وهي إذا كان الطلب غري مستويف للمتطلبات النظامية ,أي غري مكتمل أو إذا تصرف مقدم
الطلب أبفعال سوء النية واجملرمة يف النظام .وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي ابفتتاح إجراءات اإلفالس
املناسب.
فنجد أن الفائدة من فتح هذا اإلجراء من قبل املدين هو مساعدة املدين للعودة ملمارسة نشاطه االقتصادي يف أسرع وقت
والعمل على تصحيح وضعه مرة أخرى مع دائنيه وذلك حبمايته من أي تصرف للدائنني جتاه أصوله خالل مدة حمددة.
كذلك رفع نسبة سداد املدين لديونه ,وذلك من خالل مساندة املشاريع اليت تكون ذات جدوى اقتصادية عند تعرض هذه
املشاريع لعثرة مالية دون اإلخالل حبقوق الدائنني .كذلك من الفوائد اليت تكون من هذا اإلجراء حتفيز الدائنني أبن يشاركوا
()28
يف إجراءات التصويت على املقرتحات

) )28املذكرة التوضيحية ملشروع نظام اإلفالس ص( )3و( ,)1وتقرير السياسات العامة يف شأن مشروع نظام اإلفالس يف
اململكة العربية السعودية ص(.)89,3,1
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فنالحظ مما سبق أن هذا اإلجراء هو حق طوعي للمدين يتقدم به وفقاً للمادة( )94من النظام ,وأن هذا اإلجراء هو حق
للمدين املفلس واملتعثر ,والذي رمبا قد يعاين من اضطراابت مالية خيشى أن يتعثر منها ,وفقاً للمادة ( )94من النظام
السعودي ,كذلك جند أن املدين يف إجراءات التسوية الوقائية ال تغل يده مطلقاً ,وال يبعد عن إدارة أمواله حىت وإن كان
مفلساً ,وله احلق يف إدارة أمواله والوفاء جبميع التزاماته التعاقدية.
ولكن يف األغلب املدين املفلس يصعب عليه فتح إجراء التسوية الوقائية وقبوله من قبل احملكمة ,واألقرب أن حيال طلبه
إلجراء إعادة التنظيم املايل وفقاً للمواد ( ,39و )38من النظام.

اثنيا :إجراءات إعادة التنظيم املايل

تضمنت لوائح وأنظمة نظام اإلفالس إجراءات إعادة التنظيم املايل يف املادة ( )9أبنه " إجراء يهدف إىل تيسري توصل
املدين إىل اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم املايل لنشاطه حتت إشراف أمني إعادة التنظيم املايل" ففي حالة التعثر عن
السداد أبي نشاط جتاري ,العمل على تسهيل وتوصيل املدين إىل اتفاق مع دائنيه على إمكانيتهم إلعادة التنظيم املايل
لنشاطه التجاري ويكون حتت إشراف األمني؛ أمني إعادة التنظيم املايل .ويكون هذا اإلشراف متوافقاً مع اللوائح ,فتقوم
احملكمة بتعني أمني ابفتتاح إجراءات إعادة التنظيم املايل ومبدة معينة حتددها احملكمة ويكون األمني املشرف ممن مت درج امسه
بقائمة أمناء اإلفالس ,حبيث يكون املدين مستمراً إبدارة نشاطه التجاري وقائماً أبعماله التجارية طول فرتة اإلجراءات اليت
تكون حتت إشراف األمني.
حيث يقوم املدين ابقرتاح عدة اقرتاحات ملساعدة األمني حبيث يكون املقرتح متضمناً نبذة عن الوضع املايل للمدين ومدى
أتثري الوضع االقتصادي عليه وما حتدده الالئحة من معلومات وواثئق .بعدها يقوم األمني إبعداد تقرير يتضمن فيه رأي
األمني وإمكانية املوافقة على مقرح املدين من قبل الدائنني ومدى قابليته للتنفيذ ,بعدها يتقدم األمني للمحكمة ابملوافقة
()29
على هذا الطلب املقرتح بعدها حتدد احملكمة موعداً للتصويت على االقرتاح
ويستمر املدين يف إدارة أعماله وأنشطته التجارية خالل فرتة إشراف األمني ,وال تغل يده إال يف حاالت حمددة .واحلاالت
اليت حيق فيها للمدين أو الدائن أو اجلهة املختصة أن تتقدم بطلب هذا اإلجراء وفقاً للمادة ( )38إذا كان من املرجح أن
يعاين من اضطراابت مالية خيشى معها تعثره ,إذا كان متعثراً ,إذا كان مفلساً .كما بينت املادة ( )33الفقرة الثانية احلاالت
اليت يقبل فيها فتح هذا اإلجراء وهي إذا تبني هلا إمكانية استمرار نشاط املدين ,وتسوية مطالبات الدائنني خالل فرتة
) )29إعادة التنظيم املايل للمتعثر عن السداد ابلنشاط التجاري ,دمحم الشعباين ,رؤية اقتصادية (. )8592
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معقولة ,كذلك إذا قدم مقدم الطلب معلومات وواثئق قد مت اإلشارة إليها يف املادة( )34من النظام  ,كذلك يف حالة أن
املدين مفلس أو متعثر أو يرجح أن يعاين من اضطراابت مالية خيشى من خالهلا تعثره .كما ميكن للمحكمة رفض الطلب
إذا كان غري مستويف أو غري مكتمل للمتطلبات النظامية أو دون مسوغ مقبول ,أو قد تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو
أرتكب أي فعل خيالف النظام أو جرمه النظام .وللمحكمة إذا أمرت برفض الطلب وقضت برفضه أن تقضي ابفتتاح إجراء
اإلفالس املناسب.
فنجد أن الفائدة من هذا اإلجراء ابلنسبة للمدين الذي قام بتقدمي الطلب هو فتح اجملال لألطراف املختلفة أبن تصل
التفاق وعلى مضامني إعادة التنظيم املايل ,اليت ميكن من خالهلا إعادة جدولة الديون أو العمل على شطب بعضاً منها أو
()30
حتويلها إىل حصص ملكية ,وذلك لتوفري مرونة أكرب بني األطراف
كذلك من الفوائد هلذا اإلجراء احملافظة على قيام مؤسسة املدين ,وإعطائه فرصة أفضل أبن يقوم إبنقاذ أعماله ,وهو ما جيين
مثرته الدائنون يف النهاية ,فنجد أن األمني له دور مهم وفعاالً يف إعادة التنظيم املايل ,والعمل على تسهيل املفاوضات مع
()31
الدائنني حىت يتم التوصل لنتيجة إجيابية ابلنيابة عن املدين
فخالصة األمر جند أن هذا اإلجراء ليس فقط حقاً للمدين كما هو احلال يف إجراء التسوية الوقائية ,ولكنه أيضاً حقاً للدائن
وللجهة املختصة كذلك ,وفقاً للمادة ( )38من هذا النظام ,كذلك هذا اإلجراء يعترب حقاً من حقوق املدين املفلس
واملتعثر ,واملدين الذي ميكنه أن يعاين من اضطراابت مالية قد تؤدي إىل تعثره ,وذلك وفقاً للمادة( )38من هذا النظام,
وهذه اخلاصية مشرتكة بني إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم املايل .كذلك جند أن يف هذا اإلجراء يتم تعني أمني
اإلفالس وخبري يساعد املدين  ,وقاض يشرف على تنفيذ عملية هذا اإلجراء وفقاً للمواد (05و09و ,)02وهذا ماال جنده
يف إجراء التسوية الوقائية.
كما أن املدين يف هذا اإلجراء ال تغل يده ,وال يتم عزله عن إدارة أمواله حىت وإن كان مفلساً ,إال يف حاالت معينة قد
وضحتها املادة ( ,)32()11وأن للمدين احلق يف أن يستمر يف مزاولة نشاطه وممارسة أعماله ,ولكن ليس حقاً مطلقاً ,وإمنا
) )30تقرير السياسات العامة ,ص(.)1
) )31تقرير السياسات العامة ص(.)88
) )32إذا ارتكب املدين أو أحد املسؤولني يف إدارته خالل فرتة اإلجراء تصرفاً ينطوي على إمهال أو سوء إدارة أو عدم تعاون
مع األمني أو ارتكب أايً من األفعال اجملرمة يف النظام؛ فلألمني أن يطلب من احملكمة غل يد املدين عن اإلدارة ،على أن
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مقيداً إبشراف األمني على هذا النشاط ,وجند هنا اإلختالف بني هذا اإلجراء وإجراء التسوية الوقائية الذي يتضمن إطالق
التصرف للمدين بال أمني يشرف عليه.

اثلثا :إجراءات التصفية(اإلفالس)

عرف نظام اإلفالس يف املادة ( )9إجراء التصفية أبنه" إجراء يهدف إىل حصر مطالبات الدائنني ,وبيع أصول التفليسة,
وتوزيع حصيلته على الدائنني حتت إدارة أمني التصفية" وابلرجوع إىل أحكام الفصل اخلامس وقراءته بعمق جند أن هذا
اإلجراء أبنه حيق للمدين أو الدائن التقدم بطلب افتتاح إجراءات التصفية(اإلفالس) إذا كان املدين متعثراً ,وإذا كان مفلساً,
ويقدم طلب افتتاح إجراءات التصفية للمحكمة مرفقاً معه مقرتح ابلواثئق واملستندات واملعلومات وفق ما حتدده الالئحة.
وتقوم احملكمة بتعيني (أمني التصفية) من قائمة أمناء اإلفالس ,ونصت املادة( )955على غل يد املدين عن إرادة نشاطه
وحيل األمني حمل املدير خالل فرتة التصفية.
كما نصت املادة ( )958على أنه يرتتب على حكم احملكمة ابفتتاح اإلجراء البدء يف التصفية ,ويقوم أمني التصفية ببيع
األصول والتحقق من مطالبات الدائنني وإيداع قيمة األصول يف حساب بنكي يفتح هلذا الغرض .ومن مث يتوىل األمني
بتوزيع املبالغ املتحصلة على الدائنني حسب األولوية بينهم ,مراعياً حدود مسئولية املالك وفقاً للمادة( .)33()991كما يتوىل

يبني له رأيه ورأي جلنة الدائنني -إن وجدت -بشأن استمرار اإلجراء وللمحكمة عندئذ أن تقضي أبي مما أييت :أ -تكليف
األمني بدالً من املدين يف إدارة النشاط ونقل مجيع صالحيات املدين ومسؤولياته إىل األمني خالل فرتة سراين اإلجراء.
ولألمني االستعانة مبن يراه مناسباً ملساعدته يف إدارة نشاط املدين .ب -تعيني شخص حيل حمل املدين يف اإلدارة إذا كان
حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك ،ونقل مجيع صالحيات املدين ومسؤولياته إليه خالل فرتة سراين اإلجراء ،على أن يفي
الشخص املعني ابلتزامات املدين جتاه األمني .وإذا كان املعني شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيني شخص ذي صفة
طبيعية ممثالً عنه .ج -إهناء اإلجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك .د -أي إجراء آخر تنص عليه الالئحة.
) )33نص املادة ( )991الفقرة األولى يصدر األمني قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنني وفقاً ملا حتدده
الالئحة ،ويتوىل األمني توزيع هذه احلصيلة على الدائنني مرة واحدة وفقاً لرتتيب األولوية ،واستثناء من ذلك جيوز مبوافقة
احملكمة إجراء أكثر من توزيع حلصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت احلاجة لذلك.
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أمني التفليسة بعد االنتهاء من الدعاوي وتوزيع املبالغ على الدائنني يوفق حساابت ختامية وتقارير هنائية ويتقدم للمحكمة
بطلب إهناء إجراءات اإلفالس مرفقاً معه طلب حل املدين (الشركة) .
وتقضي احملكمة إبهناء اإلجراء بناءً على طلب األمني إذا مل تكف حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء مبصروفات إجراء
التصفية ,وابفتتاح إجراء يسمى إبجراءات التصفية اإلدارية للمدين مع إحالة أوراق الدعوى وتكون حتت إشراف جلنة تسمى
جلنة اإلفالس ,وذلك كما قلنا إذا تبني أن األموال اليت متت تصفيتها ال تكفي لتكلفة إجراءات التفليسة وإجراءات التصفية
نفسها ففي هذه احلالة يتم عمل تصفية تسمى ابلتصفية اإلدارية .كما تقضي احملكمة حبل املدين إذا كان شخصاً ذا صفة
طبيعية ,وفقاً للمواد(988و.)984
كما نصت املادة( )991على أن األمني يرد للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء جبميع ديونه ,وفقاً ملا حتدده
الالئحة .وهذه املادة تفيد أبن إجراء التصفية قد ينتهي ,ويبقى للمدين بعض ماله ,وهذا متصور يف حال التعثر.
املبحث الثالث

اإلجراءات اخلاصة بنظام ابإلفالس بصغار املدنيني والتصفية اإلدارية وأولوية الديون
سبق وأن حتدثنا عن أحكام وإجراءات اإلفالس واليت مت ذكرها يف املبحث الثاين ,ولكن هنا تتكرر أو تبقى
هلا أحكام خاصة إذا كانت ختاطب صغار املدينني .ولكنها ختتلف عنه يف أن هذه اإلجراءات ختاطب الكياانت الصغرية
واملتوسطة من أفراد أو منشئات ذات قيمة منخفضة ,خبالف اإلجراءات اليت مت ذكرها سابقاً واليت ختاطب الكياانت
الكبرية .فسنتطرق يف املطلب األول لإلجراءات اخلاصة بصغار املدينني  ,ومن مث يف املطلب الثاين سنتطرق ألولوية الديون
عند توزيع حصيلة التفليسة
املطلب األول

اإلجراءات اخلاصة بصغار املدينني

أولا :إجراءات التسوية الوقائية لصغار املدينني

سبق وأن عرفنا إجراء التسوية الوقائية أبهنا وفقاً للنظام السعودي  ,أبنه إجراء يهدف إىل تيسري توصيل املدين إىل اتفاق مع
دائنيه على تسوية لديونه ,وحيتفظ املدين فيه إبدارة نشاطه .وأما ابلنسبة للمدين الصغري فإنه وفقاً لنص املادة ( )9تقول
( مدين تنطبق عليه املعايري اليت تضعها جلنة اإلفالس ابلتنسيق مع اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة) وذلك حبسب
نشاط املدين .حيث أن املدين جيلس مع الدائنني ويقدم مقرتح للتسوية وإذا مت املوافقة على هذا املقرتح والتوقيع عليه .ومن
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()34

يظل املدين على رأس

مث عمل خطة  ,أي يكون هنا عمل على تسوية بني املدين والدائنني ومبقتضى هذه التسوية
أعماله يديرها ,ودون أي أشراف من اآلمني.
فنلتمس هنا عدة اختالفات بني إجراء التسوية الوقائية العادي وبني إجراء التسوية الوقائية لصغار املدينني ,أبن املدين
الصغري يتوىل إجراءات التسوية الوقائية مع دائنيه بقرار منه ,ألنه يدعو الدائنني للتصويت عليه ,وال تتدخل احملكمة يف تسيري
اإلجراء إال عند تلبية طلب املدين الصغري بتعليق مطالبات الدائنني ,وكذلك إذا اعرتض أحد الدائنني على مقرتح التسوية
الوقائية وذلك يكون بعد موافقة األغلبية من الدائنني على املقرتح ,وذلك ابإلضافة إىل دور احملكمة يف القضاء إبهناء اإلجراء
للمدين الصغري.
كذلك جند اإلختالف يف أن دائين املدين الصغري لن يتم تصنيفهم إىل فئات عند التصويت على مقرتح التسوية ,ولك
سيكونون فئة واحدة بعكس إجراء التسوية الوقائية العادي.

اثني ا :إجراءات التنظيم املايل لصغار املدينني

وهذا اإلجراء أيضاً يكون بني املدين والدائنني ويتم مبوافقة األثنني ويظل املدين على رأس أمواله يديرها ,ولكن حتت إشراف
آمني (أمناء اإلفالس) ويسمى آمني إعادة التنظيم املايل ,ألنه مشرف يف إجراء إعادة التنظيم املايل ,فالبد من توفر إجراءات
وشروط لالفتتاح ,وهي أن يكون املدين الصغري مفلساً أو متعسراً أو يعاين من أي إضراابت مالية قد خيشى معها التعثر.
كذلك أال يكون املدين الصغري قد سبق له اخلضوع لإلجراء خالل أثىن عشر شهراً سابقه ,فعند افتتاح اإلجراء لصغار
املدينني يتم اإليداع القضائي من األمني املتفق معه من قبل املدين أو من قبل اجلهة املختصة ,وأن يتم افتتاح اإلجراء بناءً
على طلب دائن املدين الصغري .كما يتم تعليق مطالبات الدائنني طاملا ظل هذا اإلجراء ساري ,حبيث ينتهي التعليق
للمطالبات إذا حكمت احملكمة ابنتهاء اإلجراء.
فنجد يف هذا اإلجراء أبنه يتم تعني األمني من قبل األشخاص املدرجني بقائمة أمناء اإلفالس إذا كان مقدم طلب اإلجراء
من قبل الدائن ,وعليه أن يقرتح للمحكمة اسم األمني .وأن يستمر املدين يف إدارة أعماله خالل فرتة اإلجراء ولكن يكون
حتت إشراف األمني ,دون إخالل بنص املادة( )35من النظام السعودي لإلفالس ,واليت توجب على املدين أن حيصل على
موافقة مكتوبة من قبل األمني ,ولكن جند أن هناك شروطاً ملزاولة أعمال املدين يف فرتة اإلجراءات وهي عدم التصرف أبي
شئ ينطوي على إمهال أو سوء إدارة أو عدم التعاون مع األمني أو أي أفعال جمرمة يف النظام .فهنا ميكن لألمني أن يطلب
))34

د .فاروق أبو الشامات ,اإلفالس والصلح الواقي ,ص ,33من منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية.)8592( ,
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من احملكمة غل يد املدين عن اإلدارة .ولألمني السلطة يف إهناء العقود السارية مع املدين ,وللمتعاقد مع املدين احلق يف
االعرتاض على إهناء العقد.
لكن ميكن أن نوصل ملرحلة أن الدائنني مل يقوموا بتسوية ودية أو إبجراء إعادة التنظيم املايل وال ميكن للمدين فعل ذلك
فهنا ميكن تصفية أمواله .
فمن هنا ميكننا أن نقول خالصة هذا اإلجراء أنه خيتص ابلكياانت الصغرية واملتوسطة من أفراد أو مؤسسات أو شركات
ذات القيمة املنخفضة ,خبالف إجراء التسوية الوقائية فهو للكياانت الكبرية ذات القيمة العالية أو املؤثرة على االقتصاد
()35
احمللي
كما أن إجراء إعادة التنظيم املايل لصغار املدينني حق يفتتحه املدين أو اجلهة املختصة ينفرد إبصداره أحدامها دون احلاجة
حلكم احملكمة ,لكن قرار االفتتاح ال يسري وال يرتب أي أثر إال بعد اإليداع القضائي إذا كان بطلب من املدين وفقاً لنص
املادة ( ,)933لكن إذا كان الطلب مقدم من قبل الدائن ,فهنا البد من حكم احملكمة ,فأما مت فتح اإلجراء أو مت الرفض
وفقاً لنص املادة ( )932من نظام اإلفالس .فنجد هنا أن هذا اإلجراء خيالف إجراء إعادة التنظيم املايل ألنه كما ذكران
سابقاً يف املبحث الثاين يف املطلب الثاين أنه ال يفتتح إال بعد دراسة الطلب من احملكمة سواء أكان الطلب مقدماً من
الدائن أو مقدماً من قبل املدين أو من قبل اجلهة املختصة ,مث تقضي احملكمة ابفتتاحه أو برفضه كما ذكر سابقاً.
كذلك نستخلص أبنه يعد مقرتح إجراء إعادة التنظيم املايل لصغار املدينني انفذاً من اتريخ إيداع نتيجة التصويت لدى
احملكمة بعد تصويت الدائنني بقبوله ,حيث يكون املقرتح بعد ذلك هو اخلطة امللزمة للمدين والدائن واملالك وهذا وفقاً لنص
املادة ( )900من هذا النظام ,وهذا خبالف إجراء إعادة التنظيم املايل ألنه كما سبق وأشران يف املبحث الثاين يف املطلب
الثاين فإنه ال يعد انفذاً إال بعد تصديق احملكمة عليه كم سبق ,ونصت عليه يف املادة( ,)25لكن ميكن للدائن االعرتاض
على اخلطة أمام احملمة إذا صوت برفضه معتقداً(بناء على سبب معقول) أن اخلطة تضر به ,وأهنا ختل مبعايري العدالة
املنصوص عليها يف نص املادة( )40على أن يقدم هذا االعرتاض للمحكمة يف مدة وقدرها أربعة عشر يوماً من اتريخ إيداع
نتيجة التصويت لديها ,وذلك وفقاً لنص املادتني ()943,901وللمحكمة هلا أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ اخلطة ملدة ال

) )35د .عبد احلفيظ حمبوب ,من الريع إىل الرفاه اململكة العربية السعودية يف طور التحوالتe-Kutub ,
 ,)8591(Ltdص.00
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تتجاوز أربعة عشر يوماً على أن تقضي خالل هذه املدة ببطالن اخلطة أو استمرار نفاذها وفقاً لنص
املادتني(.)943,901
فهذا اإلجراء جنده أبنه ال خيتلف عن ما قيل يف إجراء إعادة التنظيم املايل  ,ماعدا يف نقاط مت ذكرها يف خالصة الكالم.
اثلث ا :إجراءات التصفية لصغار املدينني

حيق للمدين أو الدائن أو اجلهة املختصة بتقدمي طلب الفتتاح هذا اإلجراء ,بشرط أن يكون املدين متعثراً أو مفلساً أو
تعذر عليه االستمرار يف مزاولة أعماله لتجارية ,والبد أن تكون أصول املدين كافيةً للوفاء مبصروفات هذا اإلجراء (إجراء
التصفية الوقائية لصغار املدينني) .وهذا اإلجراء إلعداد األموال للبيع وتوزيعها على الدائنني ,ويكون حتت إشراف آمني من
أمناء اإلفالس يسمى أمني التصفية .حبيث يتم افتتاح هذا اإلجراء نتيجة احلكم إبهناء إجراء سابق ,ويتم بناء على طلب
املدين الصغري أو اجلهة املختصة .فيتم حتديد موعد مع احملكمة من قبل املقدم خالل أربعني يوماً من اتريخ تقدمي الطلب
وقيده ,والبد للمدين أن يكون متعثراً أو تعذر االستمرار يف ممارسة نشاطه ,أو قد قدم مقدم الطلب معلومات قد مت اإلشارة
إليها يف نص املادة(.)912
وبعد تنفيذ هذا اإلجراء واكتمال تنفيذه على أمني التصفية أن يتقدم بطلب للمحكمة للحكم إبهناء هذا اإلجراء ,يف مدة
أقصاها أثىن عشر شهراً من اتريخ افتتاح اإلجراء ,والبد أن يكون أمني التصفية قد أكمل إجراءات بيع أصول التفليسة,
وانتهاء كل الدعاوي اليت ميكن للمدين أن يكون طرفاً فيها ,وأن يكون أمني التصفية قد قام ابلتوزيع النهائي على الدائنني,
وعليه أن يرفق بطلب إهناء اإلجراء احلساابت اخلتامية والتقارير النهائية.
أما إهناء هذا اإلجراء قبل متام تنفيذه ,فعلى األمني التقدم إىل احملكمة بطلب إهناء إجراء التصفية لصغار املدينني ,وذلك فور
علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء مبصروفات اإلجراء.
رابع ا :إجراء التصفية اإلدارية

يعترب هذا اإلجراء هو اإلجراء األخري من إجراءات نظام اإلفالس ,ويتم تطبيقه على املدين الذي فقد األمل من إنقاذ
مشروعه وإخراجه من حالة االضطراب اليت حلقت به .حيث مل ينفع أي إجراء من اإلجراءات اليت سبق شرحها سابقاً ,لذا
يصبح هذا اإلجراء هو أخر ما يتم الوصول إليه ,حبيث يتم تصفية املشروع والعمل على سداد الديون امللحقة ابملدين نتيجتاً
لبيع أصوله .فنصت املادة ( )913على ذلك من نظام اإلفالس وهو (أن هذا اإلجراء يهدف إىل بيع أصول التفليسة اليت
ال يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء مبصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار املدينني)؛ حيث تقوم
جلنة اإلفالس إبدارة هذا اإلجراء ,حبيث تعني احملكمة يف حكمها ابفتتاح إجراء التصفية اإلدارية واإلعالن عن هذا اإلجراء
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وأشار نص املادة ( )938لذلك ,حبيث تعلن جلنة اإلفالس يف الوسيلة اليت حتددها الالئحة حكم احملكمة ابفتتاح هذا
اإلجراء خالل مدة قدرها مخسة أايم وتقوم جلنة اإلفالس مبهمات إدارة اإلجراء ,حيث حتل جلنة اإلفالس حمل املدين يف
إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خالل فرتة اإلجراء ,ويبطل كل تصرف يقع من قبل املدين على أصوله بعد تعني
اللجنة.
كما تقوم اللجنة بدعوة الدائنني إىل تقدمي طلباهتم خالل مدة ال تزيد عن ستني يوماً من اتريخ اإلعالن ,وتودع اللجنة
نسخة من حكم احملكمة ابفتتاح اإلجالء يف سجل اإلفالس ,مث إعداد قائمة ابملطالبات ,وذلك لكي حتدد الدائنني الذين
سيتم التوزيع عليهم إذا وجدت أموال املدين .مث سقوط آجال الديون وإهناء عقود العمل ,ومن بعدها جرد أصول التفليسة.
فألزم نص املادة ( )932جلنة اإلفالس البدء يف بيع هذه األصول من اتريخ افتتاح إجراء التصفية اإلدارية ,ما مل تقرر أن
حصيلة البيع غري جمدية.
ويتم إهناء اإلجراء بقرار من جلنة اإلفالس فنجد أن ذلك عكس إجراءات اإلفالس األخرى اليت يتم إهنائها حبكم من
احملكمة ,وتصدر اللجنة قرارها إبهناء اإلجراء خالل مدة اثىن عشر شهراً من اتريخ افتتاحه ,وهلا أن متدد اإلجراء ملدة ال تزيد
عن تسعني يوماً .ويد اإلجراء منتهياً إبيداع اللجنة لقرارها إبهنائه لدى احملكمة مرافقاً له احلساابت اخلتامية والتقرير النهائي
لإلجراء.
فنستخلص أن إهناء هذا اإلجراء هو حل املدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية ,حيث ال يزال اسم املدين من سجل
اإلفالس بعد مضى ثالثني يوماً من اتريخ إيداع ما يفيد إهناء اإلجراء يف سجل اإلفالس والسجل التجاري .ويشطب قيد
املدين يف السجل التجاري إن وجد .فعند إزالة امسه من السجل يرتتب على املدين متكينه من ممارسة األعمال التجارية أو
املهنية أو اهلادفة إىل حتقيق الربح ,وال تربأ ذمة املدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق عليه إال مبوجب إبراء خاص أو عام
من قبل الدائنني .فإذا مل يتم اإلبراء يعد املدين ذو الصفة الطبيعية مفلساً فيما يتعلق حبقوق الدائنني املتبقية بذمته حىت بعد
إزالة امسه من سجل اإلفالس ,وذلك ملدة أربعة وعشرين شهراً من إهناء إجراء التصفية اإلدارية .ويف هذه احلالة ال يكون
ألولئك الدائنني حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات اإلفالس خالل هذه املدة.
فخالصة القول إننا جند أن هذا النظام قد أنشاء جلنة تسمى جلنة اإلفالس وهي املهيمنة واملسيطرة على مقاليد هذا النظام,
وهذا النظام أيضا حدد نطاق لتطبيقه .حيث وافق جملس الشورى السعودي على نظام اإلفالس املؤلف من ( )849مادة
موزعة على ( )93فصالً تشمل األحكام العامة ،هبدف تنظيم إجراءات اإلفالس حيث تسري أحكام النظام على كل من
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الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي ميارس يف اململكة أعماالً جتارية أو أعماالً هتدف إىل حتقيق الربح والشركات التجارية
واملهنية والكياانت واملنظمات واملستثمر غري السعودي.
املطلب الثاين

أولوية الديون عند توزيع حصيلة التفليسة
عند إشهار اإلفالس ,تقوم احملكمة بتعني خبري  ,يقوم إبدارة املنشئة موقتاً ,وعادة ما يكون هذا اخلبري حمامياً ,حيث يقوم
ابالجتماع مع الدائنني والتحقق من صحة وقانونية مطاليبهم .ويقوم اخلبري ابلتشاور مع الدائنني الختيار آمني اإلفالس
 Trustee in Bankruptcyالذي سيكون مسؤوالً عن تصفية موجودات املنشئة والعمل على توزيع أرابح تصفية
موجودات املنشئة على الدائنني ويكون ذلك حتت إشراف احملكمة .حيث توجد أولوية للحقوق Priority of
 Claimsمعينة جيب اتباعها يف توزيع القيمة التصفوية للمنشئة .وسنتطرق يف هذا املبحث ملطلبني املطلب األول قواعد
()36
ترتيب أولوايت الديون أما املطلب الثاين عن ترتيب األولوية يف حالة بيع األصل املرهون

أولا :قواعد ترتيب أولوايت الديون
أن القاعدة األوىل من قواعد ترتيب أولوايت الديون .جيئ على رأس هذه األولوايت مصروفات إمتام إجراء التصفية ألتعاب
ومصروفات آمني التصفية واخلبري ,وكل املصاريف اإلدارية والقانونية؛ املتعلقة بعملية اإلفالس ,ومصروفات بيع أصول
التفليسة أولوية على الديون يف إجراء التصفية ,حبيث جيب الوفاء بكل ذلك قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على
الدائنني .أما القاعدة الثانية وهي ترتيب الديون من املضمونة إىل غري املضمونة ,حبيث تكون األولوية على النحو التايل
الديون املضمونة ضماانً عينياً ,مبوجودات معينة مرهونة ألمر األوراق املالية .مث التمويل املضمون الذي قد حتصل علية املدين
خالل إجراء التسوية الوقائية وإجراء التنظيم املايل ,مث املبلغ املستحق لعمال املدين مبا يعادل أجر 45يوماً ,مث النفقات
األسرية املقررة مبوجب نص نظامي أو حكم قضائي ,بعدها أييت املصروفات الالزمة الستمرار نشاط املدين أثناء اإلجراء .مث
أجور ورواتب عمال املدين السابقة والديون املضمونة(الديون العادية) ,مث الرسوم واالشرتاكات والضرائب واملستحقات
احلكومية غري املضمونة.
مث أنيت للقاعدة الثالثة وهي الرتتيب بني ديون املرتبة األوىل وهذه حتددها الالئحة التنفيذية ,وحيث أتيت القاعدة الرابعة عن
قسمة الغرماء بني أصحاب األولوية الواحدة ,ويكون بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنني ذوي األولوية نفسها,
( )8متييز العمل التجاري وآاثره ,عبد الرمحن بن خالد بن عثمان السبت ,دراسة تطبيقية مقارنة ,ص.)8594( ,911
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وإذا مل تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنني ذوي األولوية نفسها ,فتوزع احلصيلة عليهم عرب قسمة
الغرماء.
اثنيا :ترتيب األولوية يف حالة بيع األصل املرهون

يف حالة بيع األصل املرهون البد من ترتيب األولوية حبيث تكون احلالة األوىل إذا نتج عن بيع األصل املرهون ضامناً لدين
معني حصيلة تزيد عن مقدار الدين املضمون هبذا األصل ,ففي هذه احلالة يسدد آمني التصفية الدين املضمون ,مث يودع
املبلغ الزائد يف احلساب البنكي املخصص إليداع حصيلة تصفية أصول التفليسة.
أما احلالة الثانية ,إذا كانت حصيلة البيع ال تكفي لسداد كامل الدين املضمون هبذا األصل ,يف هذه احلالة يعترب املقدار
املتبقي من ذلك الدين(الذي مل تكف حصيلة البيع لتغطيته) ديناً غري مضمون ,ابلتايل يدخل به الدائن ضمن التوزيع بني
الدائنني العاديني.
اخلالصة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:

ب عد استقراء مواد النظام وما جرى اإلشارة إليه أعاله من كون هذا النظام يهدف إىل محاية الدائن واملدين وختفيف الضرر
عنهما إبدارة سداد املستحقات على وجه حيقق املصلحة للطرفني ,فإنه ال ميكن أن يتصور حتقق هذه الفائدة وهذا املقصد
من هذا النظام إال بشمول .
حيث أييت قانون اإلفالس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من اإلفالس واملوجودة يف اململكة العربية السعودية منذ
عشرات السنني ،لكن صدور هذه املظلة الشاملة ،سيجعل من الضروري على جمتمع األعمال ابململكة العربية السعودية،
التفهم والتعامل مع عملية التسوايت حتت إشراف القضاء ملصلحة الدائنني واملالكني للكياانت االقتصادية املختلفة.
حبيث جند أن نظام اإلفالس اجلديد يهدف إىل إاتحة الفرصة للتسوية الوقائية ومحاية الدائنني عن طريق إجراءات التصفية
وإعادة التنظيم املايل ,واشتملت أحكا م النظام على جلنة اإلفالس وطبيعة املقاصة والديون التبادلية والتعريف أبولوية الديون
والضماانت ابإلضافة إىل آليات حق االعرتاض على األحكام والقرارات ومجلة الرتتيبات اخلاصة ابملدين املتويف ,كما راعى
النظام وضع املنشئات الصغرية واملتوسطة من خالل إفراد أحكام مبسطة هلا عند اضطراب أحواهلا املالية وذلك لتشجيعها
للمبادرة وخوض غمار األنشطة التجارية واالقتصادية .ويف خامتة البحث نذكر خالصة ما حواه من خصائص وأحكام
نظامية لنظام اإلفالس ,متضمنة ببعض التوصيات.
أولا -النتائج:
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 /9أن نظام اإلفالس السعودي اجلديد يعترب من أبرز القوانني اجلاذبة لالستثمار واحملفز للكثري من اجلهات اليت تضع نقاط
إجيابية لالستثمار يف االقتصاد السعودي.
 /8تضمن النظام سبعة إجراءات ملعاجلة وضع املدين حبسب حاله ,وهي إجراء التسوية الوقائية ,وإجراء إعادة التنظيم املايل,
وإجراء التصفية ,وإجراء التسوية الوقائية لصغار املدينني ,وإجراء إعادة التنظيم املايل لصغار املدينني ,وإجراء التصفية لصغار
املدينني ,وإجراء التصفية اإلدارية.
 /4يهدف نظام اإلفالس اجلديد إىل عدداً من اإلجراءات اليت تسهم يف متكني املدين من تنظيم أوضاعه وتصحيحها
واالستمرار يف ممارسة أعماله ويف الوقت ذاته مراعاة حقوق الدائنني دون اإلخالل هبا ,ومها إجراء التسوية الوقائية وإعادة
التنظيم املايل.
 /3من املتوقع أن يسهم القانون اجلديد يف معاجلة األخطاء السابقة وتطوير منظومة التعامل مع قضااي اإلفالس بطريقة أكثر
احرتافية .ورفع مرتبة اململكة العربية السعودية يف مؤشر تسوية حاالت اإلفالس.
اثنيا -التوصيات:

 /9حنتاج لنظام موازي لنظام اإلفالس وإعسار األفراد رمبا ليكون مكمالً لنظام اإلفالس احلايل ,فالبد أن يكون هنالك
قانون إعسار أو قانون إفالس خاص ابلشركات واألفراد وخاصة األفراد الذين لديهم ديون نظام يقوم جبدولة هذه الديون
دون توقف خدماته ودون سجنه.
 /8ابتعد النظام عن إثبات حق الدائنني يف املطالبة بغل يد املدين يف أي إجراء أو مرحلة من مراحل الدين حىت اإلفالس,
فنجد أنه البد من إثبات هذا احلق وأن يكون منصوصاً عليه ,والتصريح والتفريق بني التعثر واالضطراب املايل ,واإلفالس,
وأن ال يتم دجمهم يف حكم واحد.
 /4البد من وضع مصطلحات يتم فيها وضع تعاريف ملصطلح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم والتصفية والتصفية اإلدارية,
مع توضيح الفرق بينهم ,ألن التعاريف املذكورة هي تعاريف لإلجراء  ,وليس ملعناها يف حد ذاهتا ,فالتعاريف مهمة حىت
يتثىن فهم اإلجراء ,بل ال يتم فهم اإلجراء إال بعد فهم املصطلح ,وماذا يراد منه.
 /3ترى الباحثة أمهية عمل فصل مستقل يكون خاصاً أباثر اإلفالس واإلجراءات اخلاصة ابإلفالس على الشركات بكافة
أنواعها النظامية ,يكون مبدؤاً ابلشخصية االعتبارية ,وماراً ابملسامهني وينتهي ابلشركات التابعة.
قائمة املراجع:
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 .9عبد احلميد ,أمحد خمتار.)8552( ,ةعجم اللغة العربية املعاصرة .القاهرة :عامل الكتب
 .8احلمالوي ,أمحد بن دمحم .)9213(.شذا العرف يف فن الصرف .القاهرة :دار كيان.
 .4ابن منظور ,أبو الفضل9393( .ه).لسان العرب .بريوت :دار صادر .

 .3الزخمشري ,أبو القاسم حممود.)9112(.أساس البالغة .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .0الزبيدي ,أبو الفيض ,احلسيين .اتج العروس ةن جواهر القاةوس :دار اهلدى .

 .1القرطيب ,أبو الوليد دمحم .)8553( .بداية اجملتهد وهناية املقتصد .القاهرة :دار احلديث.

 .3الطحاوي ,أمحد بن دمحم.)9113(.حاشية الطحاوي على ةراقي الفالح شرح نور اإليضاح .بريوت .دار
الكتب العلمية.

 .2العيين ,بد الدين .عمدة القارئ شرح صحيح البصاري  .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.

 .1النووي ,أبو زكراي .)9119( .روضة الطالبني وعمدة املفتني .دمشق /بريوت :املكتب اإلسالمي.
.95البعلي ,مشس الدين .)8554( .املطلع على ألفاظ املقنع .مكتبة السوادي للتوزيع.

.99حيي ,سعيد علي.)8553(.الوجيز يف النظام التجاري السعودي .اإلسكندرية :املكتب العريب احلديث.

.98البكري ,دمحم عزمي.)8592(.ةوسوعة الفقه والقضاء والتشريع يف القانون املدين اجلديد .دار حممود (اجمللد
الثالث).

.94الفريوز آابدي .)8550(,القاةوس احمليط .بريوت  :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
.93الرازي ,زين الدين .)9111(.خمتار الصحاح .بريوت :املكتبة العصرية.

.90األصفهاين ,الراغب .)9398(.املفردات يف غريب القرآن .بريوت :دار القلم.

 .91بن صاحل ,عبد اجمليد .)8592(.التكيف الفقهي إلجراءات نظام اإلفالس اجلديد .مركز التميز البحثي.

.93خضر ,سعيد .)8555(.الوسائل الواقية ةن اإلفالس يف القانون الوضعي وفق الشريعة اإلسالةية .جروس
برس.

 .92منصور ,عبد اجمليد صاحل( .)8598إفالس الشركات وأثره يف الفقه والنظام .دار كنوز إشبيليا.

.91حيي ,سعيد .)9120(.األوراق التجارية يف النظام التجاري السعودي .مصر :املكتب العريب احلديث.
 .85املذكرة التوضيحية ملشروع نظام اإلفالس ,وتقرير السياسات العامة يف شأن مشروع نظام اإلفالس يف اململكة
العربية السعودية.
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