
 / إعادة الهيكلة اإلفالس

 :  تقديم •

مواكبةً من المشرع  للتطورات التشريعية  التجارية الحديثة بدول العالم الُمتقدم , أصدر مجلس  اممسة اليسويتل القساروم ر سم 

واإل تصسايية, ورُشسر اسذا م الخاص بقاروم اإلفالس والذى يعد تقدمأً الفتاً علل صعيد التشسريعات التجاريسة  2020لسنة    71

عسد يُ و. 25/4/2021م , كما تم صدور الالئحة التنفيذية لهذا القاروم بتاريخ 25/10/2020القاروم بالجريدة الرسمية بتاريخ  

اً طبيعيساً صسأكسام خخسواء  وجعلها مقصورة علل فئة التجار المشرع اليويتل التي  ننها    القارورية  رظام اإلفالس من امرظمة

ً أو   اإلفالس او رظام للتنفيذ الجماعي علل أموال المدين التاجر الذي تو ف عن وفساء ييورسا التجاريسة  سين  سال ف،    إعتباريا

إلل تصفية أمسوال التساجر جميعهسا وبيعهسا اإلفالس رظام ويهدف   ئتماراإرهيار  إأجل سداياا متل كام اذا التو ف ييشف عن  

تو ف عن يفع التحقق  ال تاإلفالس بالنسبة للتجار  فحالة    ,لديورا أو علل القدر الممين منها  وفاءً علل يائنيا    ثمرتهاوتوزيع  

مسستقر  ر بظروف وضائقة مالية تنبئ بأم مركزه المسالي ييسراجرتيجة مرور الت عايةً ييوم اذا التو ف ، وييومما عليا من  

إلسل تعزيسز ثقسة المشسرع اليسويتل مسن تقنسين رظسام اإلفسالس ويهسدف    م  قوق الدائنين في خطر محقسق أو يحتمسل تحققساأو

الماليسة والتجاريسة،  االمتعثسرة ماليساً مسن إعساية تنظسيم خس ورهالتجاريسة  تصاي، وتّميين الشركات المستثمرين ويفع عجلة اإل 

, كما يهدف المشرع اليويتل مسن تقنسين رظسام اإلفسالس  جلة اإلرتاجعلديوم يوم تعطيل لتجاوز مر لة التعثر المالي وسداي ا

 ماية الدائنين من أم يسسعل ,وضطربت أ والا وذلك بمنعا من اإلضرار بهم إإلل  ماية الدائنين من تصرفات المدين الذي  

تدخل وذلك  ل  تفطن  اليويتل المشرع  و  ن اآلخرينالدائنيببا ل  ستيفاء  قو ا  تل لو أيى ذلك إلل اإلضرارإكل يائن منهم إلل  

والمدين التاجر ذاتا ، فأ ر رظام الصلح الوا ل من اإلفالس كمسا أ سر رظسام إعساية الدائنين  كل من لحماية    بنصوص تشريعية

 فسا.الهييلة وذلك  بل اللجوء إلل إجراءات اإلفالس  لما لها من آثر علل إرهاء الييام التجارى وعلل خخص التاجر ر

 
 

 اإلفالس:  من الواقى الصلح •

اإلفالس  في  الو وع  من  التاجر  إلل  ماية  تهدف  التي  التجارية  العملية  مرتيزات  أام  من  اإلفالس  من  الوا ي  الصلح   يعد 

جل أمن    يائنياتفاق مع  إو التاجر  سن النية من عقد  أالصلح الوا ي من اإلفالس رظام  اروري الهدف منا مساعدة المدين  ف

 . ييورا لمستحقيهاتعثره في سداي ليا التاجر عند إ ويلجأ , خراف القضاء إفالسا تحت إيوم إخهار  الحيلولا
 

 : هيكلةال  إعادة •

و(  هييلةالإعاية  )مصطلح    ستخدميُ  التشغيلي  التنظيم  إعاية  عملية  بهدف  / لوصف  وذلك  المالي،    الُمتعثر   التاجروفاء  أو 

خرى وراء عملية إعاية الهييلة، من  آ من التغلب علل الصعوبات المالية وثمة أسباب    وتحقيق رتائج فعالة تمّينابمديورياتا  

تغّ  بيع  بينها  المليية أو  التجارىجزاء من  أير  ا  النشاط  الناجحة مي خركة يجب أم إو  تجابة مزمة ما سإل أو  الهييلة  عاية 

 في   الهيكلة  إعادة   عملية  وتنقسم   تصايي العام أو سوء اإليارةثر بعوامل الركوي اإل آالذي تالهييل  عاية تنظيم  إت يي إلل  

 : قسمين إلى  الغالب
 



o إعادة الهيكلة المالية  : 

لتزامات  إتحسينات على هيكل رأس مال الشركة وتتضمن إعادة هيكلة أصول وتتمثل إعادة الهيكلة المالية في إجراء و

هيكل  ةالشرك ذلك  في  والدائنين   ةبما  للمساهمين  القيمة  وتعظيم  نموها،  ودعم  النقدية،  تدفقاتها  مراعاة  مع  الدين، 

 . وأصحاب المصالح اآلخرين

 

o إعادة الهيكلة التشغيلية  : 

اال تصايية   الجدوى  تحسين  عملية  في  التشغيلية  الهييلة  إعاية  التجارىتتمثل  وبيع  ك  القائم  للنشاط  الدمج،  عمليات 

يجب تنفيذ كال من و  سام  ليلة الربحية  أو  أكإيالق فروع  ، أو إجراءات خفض التيلفة  إرتاج   طاعات أو إيقاف خطوط  

الحفاظ علل   أجل  من  متزامن  بشيل  التشغيلية  الهييلة  وإعاية  المالية  الهييلة  السو ية إعاية  التجارى,   الحصة    للنشاط 

التشغيلي  إعاية  ف امياء  توجيا  إلعاية  محاولة  اي  الرئيسي  الهييلة  الفرعية  أللقطاع  القطاعات  بالنشاط  للنهوض  و 

 . التعثر التي يشهداا رهاء  الة إو التجارى

 اإلفالس •

إجراءات تهدف إلل تسوية ييوم المدين تجاه يائنيا تسوية جماعية من خالل تصفية أموالسا وأعمالسا   او مجموعةاإلفالس  

 وتوزيع راتج التصفية علل يائنيا, وذلك وفقاً م يام  اروم امفالس , ولإلفالس عدة خصائص ال :

o  التجارية فل مواعيد إستحقا ها.رظام خاص بالتجار, فال يشهر إفالس المدين إال إذا كام تاجراً متو فاً عن ييورا 

o وم إال بحيم  ضائل.يإجراء  ضائل , فال ي 

o .إجراء جماعل , فال يختص أ د الدائنين بإجراءات اإلفالس 

o  إجراء ذو طابع جزائل , وذلك فل  الة صدور  يم اإلفالس بناء علل تقصسير فسا أ أو تسدلي  مسن جارسب المسدين

 التاجر.

o   , يتناول المدين سواء أكام تاجراً أو لم يين , أما اإلفالس فيختص بسا التساجر المتو سف   فاإلعسارأخص من اإلعسار

 عن يفع ييورا التجاريا.

 آثار حكم شهر اإلفالس: •

o بالنسبة للدائنين : 

المفلس  واتخساذ  رمام يائنسي المفلس  مسن رفسع السدعاوى علسل عدة آثار منها يترتب علل صدور  يم بشهر اإلفالس 

إجراءات علل أموالا، وتقف الدعاوى واإلجراءات التسي يقسوم بهسا كسل يائسن علسل  سده وذلسك  مايسة للسدائنين أرفسسهم 

 .وتحقيقا للمساواة فيما بينهم إذ يخضعوم لقسمة الغرماء  تل يحصل كل منهم علل رصيب من أموال التفليسة



o بالنسبة للمدين المفلس : 

مثسل  سق  ار القارورية بمجري صدور الحيم بشهر اإلفالس مثل سقوط  قسوق المفلس  السياسسيةاآلث  رتب القاروم بعض

مسا لسم يسري إليسا  التجسارة مزاولسة, ويحرم مسن  ويل يد المفل  عن التصرف في أموالا وعن إيارتها  ,الترخح للبرلمام

يعساوى ام سوال وال يجوز بعد صدور  يم اإلفالس رفع يعوى من المفل  أو عليا أو السير فيها فيمسا عسدا   ,  إعتباره

سقط آجال الديوم النقديسة التسي علسل المفلس  سسواء كارست ييورساً عاييسة أو مضسمورة بامتيساز عسام أو كما ت  الشخصية ,

 . خاص

 مجسري مسن, فلسم يجعسل المشسرع   و ريتا فل ممارسة التجارةلما لإلفالس من آثار علل  قوق التاجر السياسية    ورظراً 

فقسد ,  وبالتالي وجوب إخهار إفالسسا, عن الدفع  امتناعا رينة علل  تجاه يائنيا  الوفاء بإلتزاماتا  فل   المدين التاجرتعثر  

 . هييلةالعاية رظام التسوية الو ائية أورظام إ بإتباع  فالسإجراءات اإل  ويمينا تفايي اً تعثرم الشخص يومي

 

لتقديم امساتذه القاروريين  وفرت المجموعة رخبة منفل  والدائنين , علل كل من المدين المُ ره اثآو موضوع اإلفالسمامية  و •

 :الخدمات التالية

o  وبحسب مراكز الموكلين كدائنين او مدينين فالساإل  و واعاية الهييلة التسوية الوقائيةتمثيل امطراف المتدخلا فل . 

o  يام القارومم وفقاً  فالساإل  و واعاية الهييلة التسوية الوقائيةبإجراءات تقديم اإلستشارات الخاصا  . 

o فالساإل  و واعاية الهييلة التسوية الوقائية تقديم خدمات التفاوض والصلح التل تسبق اجراءات.  

o  فالساإل  و واعاية الهييلة التسوية الوقائيةجراءات إفل كل مرا ل و القاروريةتقديم الدعم والمساردة. 

o المتابعة القارورية إليارة التفليسة . 

o الدفاع عن  قوق الموكلين فل كل مرا ل االفالس من إخهاره و تل ايالق وتصفية التفليسة . 

 

 

 

 

 

 


