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�قانون�رقم�)22(�ل�صنة�2018
باإ�صدار�قانون�اإعادة�التنظيم�والإفال�س

�ملك�مملكة�البحرين� � � نحن�حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة
بعد الطالع على الد�شتور،

ل�شنة   )12( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  وعلى 
1971، وتعديالته، 

وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،

وعلى قانون التجارة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،
ل�شنة   )11( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  منه،  الواقي  لح  ُّ وال�شْ الإفال�س  قانون  وعلى 

،1987
وعلى المر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خبراء الجدول،
وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن المعامالت الإلكترونية وتعديالته،

 2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 
وتعديالته،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية وتعديالته،
وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته،

ل بالقانون رقم )19(  وعلى القانون رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق العمل، المعدَّ
ل�شنة 2015،

وعلى قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 
ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن غرفة تجارة و�شناعة البحرين، 

َتناُزع القوانين في الم�شائل المدنية والتجارية  وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2015 ب�شاأن 
ذات العن�شر الأجنبي،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ
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املادة�الأولى
ُيعمل باأحكام القانون المرافق، وذلك مع مراعاة اأحكام المادة الثانية.

املادة�الثانية�
لح الواقي منه ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1987،  ُّ ُيلغى قانون الإفال�س وال�شْ

كما يلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام القانون المرافق. 
والطلبات  الدعـاوى  على  منه  الواقي  لح  ُّ وال�شْ الإفال�س  قانون  اأحكام  ت�شري  ذلــك،  ومع 

فقًا لأحكامه قبل تاريخ العمل باأحكام هذا القانون. المرفوعة ْوِ

املادة�الثالثة
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

يِّ �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية. به بعد ُم�شِ

�ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 14 رم�شان 1439هـ
الموافق: 30 مــــايــــو 2018م
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قانون�اإعادة�التنظيم�والإفال�س
باب�متهيدي

�اأحكام�عامة
مادة�)1(
تعاريف

حَة قريَن ُكلٍّ  في تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعانَي المو�شَّ
منها ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون العدل.

الوزير: الوزير المعِني ب�شئون العدل.
المحكمة: المحكمة اأو اللجنة الم�شار اإليهما في المادة )23( من هذا القانون.

الجه���ة�الرقابي���ة: الجهـــة الإداريـــة المخت�شـــة بالترخي�س للمديـــن وتنظيم ن�شاطـــه والرقابة 
والإ�شراف عليه. 

اأ�صول�التَّْفلي�صة: اأموال المدين الخا�شعة لإجراءات الإفال�س، وي�شار اإليها اأي�شًا باأ�شول المدين 
لأغرا�س اإجراءات اإعادة التنظيم. 

قا�صي�التَّْفلي�صة: القا�شي المعيَّن من المحكمة ِوْفقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )18(. 
نه المحكمـــة لأداء المهام والواجبات المن�شو�س عليها في  اأمين�التَّْفلي�ص���ة: ال�شخ�س الذي تعيِّ
اأحكام هـــذا القانون بح�شب نوع الإجراءات، وي�شمل اأمين الت�شفية في حالة اإجراءات الت�شفية 

اأو اأمين اإعادة التنظيم في حالة اإجراءات اإعادة التنظيم. 
جدول�الخبراء: الجدول الم�شار اإليه في قانون خبراء الجدول.

ْفلي�شة ِوْفقًا لأحكام  قائم���ة�اأمن���اء�التَّْفلي�ص���ة: القائمة التي ُتن�شاأ �شمن جدول الخبـــراء لأمناء التَّ
المادة )36( من هذا القانون.

�ص���جل�الإفال����س: �شجل ُتدَرج فيه كافة البيانـــات والمعلومات المتعلقة بدعاوى الإفال�س، وذلك 
على النحو المن�شو�س عليه في اأحكام المادة )5( من هذا القانون.

دع���وى�الإفال����س�اأو�الدع���وى: الدعـــوى التـــي يتم رْفُعهـــا ِوْفقًا لأحـــكام هذا القانـــون لمبا�شرة 
اإجراءات اإعادة التنظيم اأو اإجراءات الت�شفية. 

اإجراءات�اإعادة�التنظيم: الإجراءات المن�شو�س عليها في الباب الثالث من هذا القانون. 
اإجراءات�الت�صفية: الإجراءات المن�شو�س عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
اإجراءات�الإفال�س: اإجراءات اإعادة التنظيم اأو اإجراءات الت�شفية بح�شب الأحوال.
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الإفال����س�عب���ر�الحدود: اإجـــراءات الإفال�س التي تت�شمن عن�شرًا اأجنبيـــًا والتي ت�شري ب�شاأنها 
اأحكام الباب الخام�س من هذا القانون.

مطالبة�اإدارية: المعنى المن�شو�س عليه في المادة )92( من هذا القانون.
بيان�الإف�صاح: البيان الم�شار اإليه في المادة )112( من هذا القانون.

حق��صمان: حق عيني يِرد على اأموال منقولة اأو عقارية، وين�شاأ بموجب اتفاق وذلك ل�شمان اأداء 
اللتزام الم�شمون اأو الوفاء به.

دائن�م�صمون: الدائن الذي يكون له حق �شمان.
�صخ�س: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

مالك�ح�صة: كل �شخ�س يملك ح�ش�شًا اأو اأ�شهمًا في راأ�شمال المدين.
المدين: اأيٌّ من الأ�شخا�س الم�شار اإليهم في الفقرة )اأ( من المادة )3( من هذا القانون.

الأ�صخا�س الداخليين�)Insider(:�ي�صمل�اأياً�من:
1 - المن�شاآت التابعة للمدين.

2 - ال�شخ�ـــس الذي يكون ع�شوًا فـــي الإدارة اأو الجهاز الإداري للمدين اأو له �شيطرة كبيرة على 
من�شاأة المدين.

3 - ال�شخ�ـــس الـــذي تكون له القدرة على الو�شول اإلى المعلومـــات التي تكون غير متاحة ب�شفة 
عامة للجمهور والتي تت�شل باتخاذ القرارات والو�شع المالي للمدين.

4 - اأقـــارب المديـــن اأو الأ�شخا�ـــس الم�شـــار اإليهم فـــي البندين )2( و)3( وذلـــك حتى الدرجة 
الرابعة.

ارجة التي تت�شق مع اأعمال المدين قبل افتتاح اإجراءات  ال�صياق�المعتاد�لالأعمال: المعامالت الدَّ
الإفال�س اأو ال�شروط الماألوفة لالأعمال.

لجنة�الدائنين: لجنة تمثل الدائنين غير الم�شمونين والتي تعيَّن ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
عق���ود�م�ص���تقات�مالي���ة�)Financial�Derivatives�Contracts(: المعنى الذي يتم تحديده ِوْفقًا 
لأحـــكام قانـــون م�شرف البحرين المركـــزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شـــادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006. 

مادة�)2(
اأهداف�القانون

تراَعى عند تطبيق اأحكام هذا القانون اأو تف�شيره، اأهـداف القانون التالية:
ْفلي�شة وحمايتها. 1 - المحافظة على اأ�شول التَّ

ْفلي�شة اإلى اأق�شى حـد ممكـن. 2 - تعظيم قيمة اأ�شول التَّ
3 - نظر اإجراءات الإفال�س بنزاهة و�شفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويت�شم بال�شرعة والتنظيم.



العدد: 3369 – الخميس 7 يونيو 2018

9

4 - اإعادة تنظيم المـدين وتجنُّب ت�شفيته كلما كان ذلك ممكنًا على نحو معقول.
5 - كفالة التوزيع العادل على الدائنين، و�شمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على 
قـــدم الم�شاواة، ومعاملة جميع الأ�شخا�س الذين تكـــون لهم م�شلحة في اإجراءات الإفال�س 

ب�شكل من�شف.

مادة�)3(
نطاق�تطبيق�القانون�

رة ِوْفقًا لأحكام هـــذا القانون على المدينين من التجار من  اأ - ت�شـــري اإجـــراءات الإفال�س المقرَّ
الأ�شخا�س الطبيعيين اأو العتباريين، مما يلي:

�شت في المملكة، بما في ذلك ال�شركات التي ُتن�شاأ بموجب  1 - ال�شركات التجارية التي اأُ�شِّ
قانون اأو مر�شوم، وتكون مملوكة كليًا اأو جزئيًا للدولة.

مركزهم  ويكون  تجارية  اأعماًل  يزاولون  الذين  الطبيعيين  الأ�شخا�س  من  التجار   -  2
الرئي�شي في المملكة. ولأغرا�س هذا البند ُيعتَبر المركز الرئي�شي لأعمال ال�شخ�س 
الطبيعي في المملكة اإذا كان يوجد فيها محـل اإقامته المعتاد، ما لم يثُبت خالف ذلك.

ب - ت�شري اأحكام الباب الخام�س من هذا القانون على اإجراءات الإفال�س التي تت�شمن عن�شرًا 
اأجنبيًا.

ج - ا�شتثناًء من اأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة، ل ت�شري اأحكام هذا القانون على كل من:
�س لهم من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي. 1 - المرخَّ

2 - ال�شركات التي ُتن�شاأ بقانون ين�س على عدم خ�شوعها لأحكام هذا القانون.

مادة�)4(
ا�صتثناُء�الديون�ال�صخ�صية�والعائلية�وال�صتهالكية

ل ت�شري اأحكام هذا القانون على ما في ذمة ال�شخ�س الطبيعي من ديـون لأغــرا�س �شخ�شية 
اأو عائلية اأو ا�شتهالكية، بما في ذلك �شراء ال�شلع اأو الِخْدمات اأو �شراء عقار ل�شكنه الخا�س اأو 

لعائلته. 
ومع ذلك ت�شري اأحكام هذا القانون على اإجراءات التنفيذ التي يتَّخذها الدائنون لتح�شيل 

ْفلي�شة. ديونهم من اأ�شول التَّ
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مادة�)5(
�صجل�الإفال�س

اأ - تن�شـــئ الـــوزارة �شجالًّ ي�شمى )�شجل الإفال�س( لكل دعـــــوى اإفال�س، ويكون عبارة عن �شجل 
ورقي اأو اإلكتروني ُتدَرج فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعــوى، و�شورة من المحا�شر 
والأوراق والم�شتندات المتعلقة بالوقائع، وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم واعترا�شاتهم، 
موا بها من طلبات، وما اتُِّخــذت من اأوامر اأو قرارات اأو  وما ا�شتندوا اإليها من اأدلة، وما تقدَّ

اأحكام اأو تدابير، وغير ذلك من معلومات وبيانات وم�شتندات.
م قواعد و�شوابط ال�شجل  ب - ي�شدر قرار من الوزير، بعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء، ينظِّ
وطريقة الطالع عليه والبيانات والمعلومات والم�شتندات التي يجب اإدراجها فيه، وال�شمانات 
الـــالزم تواُفُرهـــا في ال�شجـــل، بما يكفل القـــْدر الالزم مـــن الحماية للبيانـــات والمعلومات 

والم�شتندات المدرجة فيه، وبيان اأية تغييرات تتم في هذه البيانات اأو المعلومات.
ج - مـــع مراعـــاة اأحـــكام الفقرة )د( مـــن هذه المادة، يكـــون ال�شجل متاحًا لالطـــالع عليه من 
قة مـــن البيانات والمعلومـــات والم�شتندات  الجمهـــور دون مقابل، وا�شتخـــراج �شورة م�شدَّ
المدرجة فيه، اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر اأو اإيداع م�شتند معيَّن فيه، وذلك بعد �شداد 

الر�شم الذي ي�شدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجل�س الوزراء. 
د - يجـوز للمحكمة، من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من اأيِّ طرف له م�شلحة، وبعد الموازنة 
ـالع الكـافـــة، اأن تحُظــر الطالع علـــى بيانات اأو  بيـــن حمـايــــة الأ�شـرار التجاريــــة وحــق اطِّ
نة اإذا كان ذلك �شروريًا لحماية الأ�شرار التجارية، اأو تكون ذات  معلومـــات اأو م�شتندات معيَّ

طابع ح�شا�س تجاريًا اأو تت�شمن اإ�شاءة اأو ت�شهيرًا. 

الباب�الأول
افتتاح�اإجراءات�الإفال�س

الف�صل�الأول
�صْي�اإجراءات�الإفال�س

مادة�)6(
دعوى�املدين�لفتتاح�اإجراءات�الإفال�س

م اإلى ق�شم ت�شجيل الدعاوى لفتتاح اإجراءات  اأ - على المدين اأْن يرفع دعوى اإلى المحكمة، تقدَّ
الإفال�س، في اأيٍّ من الأحـوال التالية:

1 - اإذا عجز عن دفع ديونه خالل ثالثين يومًا من تاريخ ا�شتحقاقها، اأو �شوف يعجز عن 
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دْفعها في مواعيد ا�شتحقاقها.
2 - اإذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة اأ�شوله.

ب - لأغرا�س البند )1( من الفقرة )اأ( من هذه المادة، ُيعتَبر المدين عاجزًا عن دْفع دينه اإذا 
ين بكامله محاًل لمنازعة م�شروعة  تخلَّف عن الوفاء بدينه في موعد ا�شتحقاقه، ولم يكن الدَّ

ة بمقدار َدين المطالبة.  قبل تقديم طلب افتتاح اإجراءات الإفال�س اأو مقا�شَّ
ج - اإذا كان المديـــن خا�شعـــًا لجهة رقابية وَجب عليه اإخطار تلك الجهة كتابة عن عزمه تقديم 
دعـــوى الإفال�ـــس. ويجب علـــى المدين في هذه الحالـــة اأْن يرفق مع لئحـــة الدعوى ما يفيد 

توجيه ذلك الإخطار. 

مادة�)7(
نظر�املحكمة�دعوى�املدين�لفتتاح�اإجراءات�الإفال�س

مة من المدين  اأ - على المحكمة قبل الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س بناًء على دعوى مقدَّ
ق من الآتي:  التََّحقُّ

1 - اأن المدين اأحد الأ�شخا�س الخا�شعين لإجراءات الإفال�س ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
م الدعوى  ل قانونًا برفع الدعوى اأو ح�شل على اإذن بذلك اإذا كان مقدِّ 2 - اأن المدين مخوَّ

ممثاًل للمدين.
المالية  التزاماته  قيمة  اأن  اأو  ديونه،  �شداد  عن  عاجزًا  �شيكون  اأو  عاجز  المدين  اأن   -  3

تتجاوز قيمة اأ�شوله، ِوْفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من المادة )6( من هذا القانون.
4 - اأن لئحة الدعوى قد ا�ْشَتْوَفت المتطلَّبات المن�شو�س عليها في المادة )12( من هذا 

القانون.
ب - ُت�شـــِدر المحكمـــة، بنـــاًء علـــى ظاهـــر الأوراق خـــالل خم�شة اأيـــام عمل من رْفـــع الدعوى، 
قـــرارًا موؤقتًا بالموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�ـــس اإذا تحققت من ا�شتيفاء المتطلبات 
المن�شو�ـــس عليها في الفقـــرة )اأ( من هذه المادة. وعلى المحكمة اأن تعلن قرارها الموؤقت 
بالموافقـــة على افتتاح اإجـــراءات الإفال�س ِوْفقًا لأحكام الفقـــرة )ج( من المادة )18( من 

هذا القانون.
ج - اإذا قـــررت المحكمة عـدم ا�شتيفاء لئحة الدعـــوى المتطلَّبات المن�شو�س عليها في الفقرة 
)اأ( مـــن هـــذه المادة، وَجـــب عليها اإعالن المديـــن باأوجه النَّق�س واإعطـــاوؤه فر�شة معقولة 
دهـــا لت�شحيح اأو ا�شتكمال اأوجه النق�ـــس، واإل جاز لها رْف�س الدعوى اأو ال�شتمرار في  تحدِّ

نظرها بالحالة المرفوعة عليها اأو اأْن ت�شدر القرار الذي ت�شت�شوبه.
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د - للدائنيـــن العترا�ـــس علـــى قـــرار المحكمـــة الموؤقـــت بالموافقـــة علـــى افتتـــاح اإجـــراءات 
ـًا مـــن متطلَّبات رْفع الدعوى.  الإفال�ـــس، بتقديم طلـــٍب ا�شتنادًا اإلى عدم ا�شتيفاء المدين اأيَّ
م الطلب خالل ثالثين يومًا من تاريخ الإعالن بافتتاح اإجراءات الإفال�س، واإل  ويجب اأن يقدَّ

اأ�شبح القرار الموؤقت نهائيًا. 

مادة�)8(
دعوى�الدائن�لفتتاح�اإجراءات�الإفال�س

اأ - مـــع مراعـــاة اأحكام الفقـــرة )ج( من هذه المادة، للدائن اأْن يرفع دعـــوى اإلى المحكمة �شـد 
م اإلى ق�شـــم ت�شجيل الدعـــاوى لفتتاح اإجـــراءات الإفال�س، وذلك فـــي اأيٍّ من  المديـــن تقـــدَّ

الحالتين التاليتين:
1 - اإذا عجـز المدين عن دْفع دينه في موعد ا�شتحقاقه بعد اإعذاره كتابيًا، وعدم المبادرة 

بالوفاء به خــالل ثالثين يومًا من تاريخ اإعذاره.
2 - اإذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة اأ�شوله.

ب - لأغرا�س البند )1( من الفقرة )اأ( من هذه المادة، ُيعتَبر المدين عاجزًا عن دْفع دينه اإذا 
ين بكامله محاًل لمنازعة م�شروعة  تخلَّف عن الوفاء بدينه في موعد ا�شتحقاقه، ولم يكن الدَّ

ة بمقدار دين المطالبة.  قبل تقديم طلب افتتاح اإجراءات الإفال�س اأو مقا�شَّ
ج - يجب اأن ُترفع لئحة دعوى الإفال�س من ثالثة دائنين على الأقل اإذا كان مجموع مطالباتهم 

يقل عن ع�شرين األف دينار. 

مادة�)9(
نظر�املحكمة�دعوى�الدائن�لفتتاح�اإجراءات�الإفال�س

مة من الدائن  اأ - على المحكمة قبل الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س بناًء على دعوى مقدَّ
اأْن تتحقق من الآتي: 

1 - اأن المدين اأحـد الأ�شخا�س الخا�شعين لإجراءات الإفال�س ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
2 - اأن لئحة الدعوى قد ا�ْشَتْوَفت المتطلَّبات المن�شو�س عليها في المادة )13( من هذا 

القانون.
3 - اأن المدين عاجز عن �شداد ديونه، اأو اأن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة اأ�شوله.

ب - للمديـــن العترا�ـــس على دعوى الدائن لفتتاح اإجـــراءات الإفال�س خالل خم�شة ع�شر يومًا 
م العتـرا�س في الوقت  دها المحكمة، فاإذا ُقدِّ من اإعالنه بالدعوى اأو خالل المـدة التي تحدِّ
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د وَجب على المحكمـــة اأن تعقد جل�شة ا�شتماع لراأي المديـــن والدائنين الذين رفعوا  المحـــدَّ
د له جـــاز للمحكمة  م العتــرا�س فـــي الوقت المحدَّ الدعـــوى وعْر�ـــس اأدلتهم، فاإن لم يقـــدَّ
مه الدائن من  الموافقـــة على افتتـــاح اإجراءات الإفال�س ا�شتنادًا اإلى لئحة الدعـــوى وما قدَّ

م�شتندات وبيانات في لئحة دعواه.
مة من الدائنين، وَجب عليها اأْن تعلن المدين  ج - اإذا قررت المحكمة رْف�س لئحة الدعوى المقدَّ

بقرارها. ويجوز لها اأن تقرر:
لها المــدين، بما في ذلك  1 - اإلزام الدائنين بكافة تكاليف وم�شاريف الدعـوى التي تحمَّ

رة لتقديم المدين طلب اعترا�شه على الدعوى. الر�شوم المقرَّ
2 - مع عدم الإخالل باأحكام المادة )21( من هذا القانون، يجوز اإلزام الدائنين، بناًء على 
طلب المدين، بالتعوي�شات عن الأ�شـرار الناجمة عن رْفع الدعوى اإذا ثبت للمحكمة اأن 

رْفعها كان ب�شوء نية اأو دون وجه حق. 
د - مـــع مراعـــاة اأحكام الفقـــرة )ب( من هذه المـــادة ُت�شِدر المحكمة قرارهـــا بالموافقة على 
افتتـــاح اإجراءات الدعوى اإذا تحققت مـــن ا�شتيفاء المتطلَّبات المن�شو�س عليها في الفقرة 

)اأ( من هذه المادة. 

مادة�)10(
تقدمي�طلب�افتتاح�اإجراءات�الإفال�س

�صد�التاجر�بعد�وفاته�اأو�اعتزاله�التجارة
اأ - يجوز للدائنين اأو الورثة تقديم طلب افتتاح اإجراءات الإفال�س �شد التـاجر، اإذا كان �شخ�شًا 
ـــَي اأو اعتزل التجارة وهو في حالة عْجز عن ال�شـــداد، اأو اأن قيمة التزاماته  طبيعيـــًا، اإذا ُتُوفِّ

المالية تتجاوز قيمة اأ�شوله.
م طلب افتتاح اإجـــراءات الإفال�س خالل مدة ل تجاِوز ال�شنـــة التالية للوفاة اأو اعتزال  ب - يقـــدَّ
التجـــارة، ول ي�شـــري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة اإل مـــن تاريخ �شْطب قْيد التاجر 

من ال�شجل التجاري.

مادة�)11(
ا�صتمرار�املدين�يف�اإدارة�اأعماله�وت�صغيل�من�صاأته�

ل يترتب على رْفع دعوى الإفال�س اأو الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س مْنع المدين من 
ال�شتمرار في اإدارة اأعماله وت�شيير من�شاأته وا�شتخدام اأمواله واإجراء المعامالت الالزمة اإذا 

كان ذلك في ال�شياق المعتاد لالأعمال، ما لم تقـرر المحكمة خالف ذلك.
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مادة�)12(
محتويات�لئحة�دع�وى�املدين

اأ - يجب اأن ت�شتمل لئحة دعوى المدين لفتتاح اإجراءات الإفال�س على الآتي:
1 - ا�شم المدين ومحل اإقامته اأو موطنه المختار، ورقم الهاتف، ورقمه ال�شخ�شي اأو رقم 
�شجله التجاري ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني اإْن ُوِجدت، وا�شم َمن يمثله ومهنته 
اأو وظيفته و�شفته ومحل اإقامته اأو موطنه المختار ورقم الهاتف، ورقمه ال�شخ�شي اأو 

رقم �شجله التجاري ورقم الفاك�س والبريد الإلكتروني اإْن ُوِجدت.
2 - تقرير يت�شمن و�شفًا لأو�شاع المدين المالية ومعلومات عن اأمواله وطبيعتها، وبيانات 

العاملين لديه.
د المــديُن فيه بو�شوح طلب البدء في اإجراءات اإعادة التنظيم اأو اإجراءات  3 - بيان يحدِّ

الت�شفية.
4 - �شورة عن البيانات المالية المتعلقة باأعماله عن ال�شنوات الثالث ال�شابقة على تقديم 

الطلب.
ْفلي�شة. 5 - قائمة بجميع اأموال المدين الم�شتثناة من اأ�شول التَّ

6 - بيان باأ�شماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم اأو ديونهم وال�شمانات 
مة اإليهم اإْن ُوِجـدت. والكفالت المقدَّ

7 - اأية م�شتندات اأخرى تدعـم لئحـة الدعوى ويرى المدين �شرورة اإرفاقها.
8 - توقيع المدين اأو َمن يمثله.

9 - اأية م�شتندات اأو بيانات اأخرى ي�شُدر بتحديدها قرار من الوزير بعـد موافقة المجل�س 
الأعلى للق�شاء.

ب - يجـــوز للمحكمة اأْن تطلب مـــن المدين تزويدها بن�شخة من اأية م�شتندات اأو بيانات اإ�شافية 
اأخرى تدعـم لئحة دعوى الإفال�س.

ج - اإذا كان المديـــن غيـــر قادر على تقــديم اأيٍّ من الم�شتندات الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من 
ن اأ�شباب ذلك في لئحة دعواه. هذه المادة، وَجب عليه اأن يبيِّ

مادة�)13(
محتويات�لئحة�دع�وى�الدائنني

اأ - يجب اأن ت�شتمل لئحة دعوى الدائنين لفتتاح اإجراءات الإفال�س على الآتي:
1 - ا�شم المدين ومحل اإقامته اأو موطنه المختار، ورقم الهاتف ورقمه ال�شخ�شي اأو رقم 
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اإْن وِجدت، فاإْن لم يكن له  �شجله التجاري، ورقم الفاك�س وعنوان البريد الإلكتروني 
محل اإقامة اأو موطن معلوم وقت رْفع الدعوى فاآِخُر محل اإقامة اأو موطن كان له.

واأرقامهم  هواتفهم،  واأرقــام  المختار  موطنهم  اأو  اإقامتهم  ومحال  الدائنين  اأ�شماء   -  2
الإلكتروني  البريد  وعناوين  الفاك�س  واأرقام  التجارية  �شجالتهم  اأرقام  اأو  ال�شخ�شية 
اأو  اإقامتهم  ومحال  و�شفتهم  وظيفتهم  اأو  ومهنتهم  يمثلهم  َمن  واأ�شماء  وِجــدت،  اإْن 
وعناوين  الفاك�س  واأرقــام  ال�شخ�شية  واأرقامهم  الهاتف،  واأرقــام  المختار  موطنهم 

البريد الإلكتروني اإْن وِجدت.
دة له. 3 - تفا�شيل كل َدين ومقداره والم�شتندات الموؤيِّ

4 - ن�شخة من الإعــذار الم�شار اإليه في البند )1( من الفقرة )اأ( من المادة )8( من هذا 
القانون، ورد المدين على الإعذار اإْن ُوِجد.

د الدائنون فيه بو�شوح طلب البدء في اإجراءات اإعادة التنظيم اأو اإجراءات  5 - بيان يحدِّ
الت�شفية.

6 - اأية م�شتندات اأخرى تدعـم لئحـة الدعوى ويرى الدائنون �شرورة اإرفاقها.
7 - توقيع الدائنين اأو َمن يمثلهم.

الوزير  مع  الت�شاور  بعد  الوزير  من  قرار  بتحديدها  ي�شُدر  بيانات  اأو  م�شتندات  اأية   -  8
المعِني ب�شئون التجارة.

ب - يجوز للمحكمة اأْن تطلب من الدائنين تزويدها بن�شخة من اأية م�شتندات اأو بيانات اإ�شافية 
اأخرى لديهم تدعـم لئحة دعوى الإفال�س.

ج - اإذا عـجـــز الدائنـــون عن تقــديم اأيٍّ مـــن الم�شتندات الم�شار اإليها فـــي الفقرة )اأ( من هذه 
نوا اأ�شباب ذلك في لئحة دعواهم. المادة، وَجب عليهم اأن يبيِّ

مادة�)14(
ر�صوم�دعوى�الإفال�س�والطلبات

م لئحة دعوى الإفال�س اأن يوؤدي الر�شم كامـاًل.  اأ - على مقدِّ
ْفلي�شـــة اأو التي ي�شدر بتحديدها قرار  مة من اأمين التَّ  ب - با�شتثنـــاء الطلبـــات اأو الطعون المقدَّ
د ِوْفقًا لأحكام قانون الر�شوم الق�شائيـــة على دعاوى افتتاح  مـــن الوزير، ُيفَر�س ر�شم يحـــدَّ

اإجراءات الإفال�س والطعون والطلبات المن�شو�س عليها في هذا القانون.
 ج - يجوز بقرار من الوزير تاأجيل �شداد الر�شم اأو الإعفاء منه كليًا اأو جزئيًا. 
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مادة�)15(
اإيداع�اأمانة�مالية

رها  م لئحة دعوى الإفال�س اأن يْودع لدى خزينـــة المحكمة اأمانة مالية تقدِّ اأ - يجـــب على مقـــــدِّ
المحكمـــة وذلـــك لتغطية ر�شوم ونفقات وتكاليف اإدارة اإجـــراءات الإفال�س. ومع ذلك يجوز 
رها اأو في حالة  للمحكمة تاأجـيل اإيداع الأمانة اأو الإعفـاء منها في الأحوال الملجئة التي تقدِّ

عدم تواُفر ال�شيولة الالزمة لإيداع الأمانة وقت تقديم الطلب.
ْفلي�شـــة اإذا وافقت المحكمة علـــى طلب افتتاح  ب - ي�شتـــرد المـــْودع مبلـــغ الأمانة من اأ�شـــول التَّ

ْفلي�شة، وُيعتَبر مطالبة اإدارية. اإجراءات الإفال�س وكانت هناك اأموال كافية من اأ�شول التَّ

مادة�)16(
التدابي�املوؤقتة�قبل�املوافقة�على�افتتاح�اإجراءات�الإفال�س

اأ - يجـــوز للمحكمـــة، بنـــاًء على طلب المديـــن اأو الدائـــن اأو اأيِّ طرف له م�شلحـــة في الدعوى، 
اأْن تتخـــذ تدابير موؤقتـــة قبل الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�ـــس، وذلك اإذا كانت تلك 
التدابيـــر �شروريـــة لحماية اأموال المدين اأو م�شالح الدائنين فـــي الفترة بين تقديم دعوى 
افتتـــاح اإجراءات الإفال�س والبتِّ في افتتاح الإجـــراءات، ويجوز اأن ت�شتمل التدابير الموؤقتة 

على اأيٍّ من الآتي:
1 - وْقف اأيٍّ من الإجراءات المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من المادة )51( من هذا 

القانون.
2 - فْر�س قيود موؤقتة على المـدين في اإدارة اأعماله وت�شيير من�شاأته اأو اإجراء الت�شـرفات 

اأو الحـد من �شالحياته.
3 - اإ�شناد اإدارة اأعمال المدين وت�شيير من�شاأته، بما في ذلك �شالحية ا�شتخدام اأمواله 
اأو الت�شرف فيها في ال�شياق المعتاد لالأعمال، اإلى اأمين تفلي�شة موؤقت اأو اأيِّ �شخ�س 

نه المحكمة. منا�شب اآخر تعيِّ
4 - اإ�شناد مهمة ت�شييل اأموال المدين في غير ال�شياق المعتاد لالأعمال اإلى اأمين تفلي�شة 
نه المحكمة وذلك اإذا كانت الأموال بحكم طبيعتها  موؤقت اأو اأيِّ �شخ�س منا�شب اآخر تعيِّ

اأو ب�شبب ظروف معينة ُعْر�شة للهــالك اأو التلف، اأو تناُق�س قيمتها اإلى حد كبير. 
رها المحكمة. 5 - اأية تدابير موؤقتة اأو تَحفُّظية اأخرى تقدِّ

ب - علـــى المحكمة قبل الموافقة على الطلب اأْن تعلن المدين وذوي ال�شاأن بالطلب واأْن تعطَيهم 
الفر�شـــة الكافية ل�شماع راأيهم، ومع ذلك يجوز للمحكمة في اأحوال ال�شتعجال اأْن تتخذ اأيَّ 
اإجراء اأو تدبير اأو قرار دون الإعـالن، اأو اإعطاء فر�شة �شماع الراأي اإذا كان الوقت غير كاف 
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رت المحكمة �شرورة البتِّ فيه لمْنع اأيِّ �شرر قد يلحق  لإجـــراء الإعالن اأو �شماع الراأي، وقدَّ
ْفلي�شة اأو يـوؤثر على فاعلية اإجراءات الإفال�س، على اأن يتم اإجراء الإعالن واإعطاء  باأ�شول التَّ

فر�شة �شماع الراأي في اأقـرب فر�شة ممكنة.
رها وذلك  م الطلب اإيداع خزينة المحكمة اأمانة مالية تقدِّ ج - يجوز للمحكمة اأْن تطلب من مقدِّ

لتغطية النفقات والم�شاريف اأو اأية خ�شارة قد تلحق بالمدين اأو ذوي ال�شاأن.
م اإليها من ِقَبل اأيِّ �شخ�س له م�شلحة،  د - يجوز للمحكمة، من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب يقدَّ

تعديل التدابير الموؤقتة المتَخذة اأو اإنهاوؤها.

مادة�)17(
�يف�طلبات�افتتاح�اإجراءات�الإفال�س البتُّ

ُتْوِقف المحكمة النظر في طلبات البدء في اإجراءات الت�شفية اإلى حين الف�شل في اأيِّ طلب 
م اإليها لبدء اإجراءات اإعادة التنظيم. مقدَّ

وعلى المحكمة عند اتخاذ قرارها في �شاأن طلبات افتتاح اإجراءات الإفال�س اأْن توافق على 
اإعادة التنظيم اإذا كان يحقق ت�شوية اأكثر مالءمة للدائنين من الت�شفية، اأو كانت هناك مبررات 

اقت�شادية لموا�شلة المدين اأعماله. 

مادة�)18(
املوافق�ة�على�افتتاح�اإجراءات�الإفال�س

اأ - يترتـــب على اإ�شدار المحكمة قرارًا بالموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س خ�شوع المدين 
لإجـــراءات الإفال�س. وُيَعدُّ المدين مفل�شـــًا وُي�شَهر اإفال�شه اإذا كان قرار المحكمة بالموافقة 

على اإجراءات الت�شفية.
ْفلي�شة من بين  ـــن المحكمـــة، فور موافقتهـــا على افتتاح اإجـــراءات الإفال�س، قا�شيـــًا للتَّ ب - تعيِّ

اأع�شائها لالإ�شراف على اإجراءات الإفال�س.
ج - تعلـن المحكمة، فور الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س، المدين والدائنين واأيَّ طـرف 

له م�شلحة في الدعوى بافتتاح اإجراءات الإفال�س، على اأنْ ي�شتمل الإعالن على الآتــي:
1 - الموافقة على دعوى الإفال�س وافتتاح اإجــراءات اإعادة التنظيم اأو اإجراءات الت�شفية 

بح�شب الأحـوال.
2 - ا�شم المدين وعنوانه.

3 - المحكمة المخت�شة بنظر دعوى الإفال�س.
ْفلي�شة. 4 - ا�شم قا�شي التَّ
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المجل�س  موافقة  بعد  الوزير  من  قرار  بتحديدها  ي�شُدر  التي  والبيانات  المعلومات   -  5
الأعلى للق�شاء.

6 - اأية معلومات اأو بيانات اأخرى ترى المحكمة �شرورة اإعالنها.

مادة�)19(
احلق�يف�امل�صاركة�يف�اإجراءات�الإفال�س�واحل�صول�على�املعلومات�

لكل من المـدين والدائنين وَمن له م�شلحة في الدعـوى الحق في الم�شاركة في اإجراءات 
الإفال�س وفي الح�شــول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتَخــذة من المحكمة 

ْفلي�شة، وذلك ِوْفقًا لأحكام هذا القانون. اأو من اأمين التَّ

مادة�)20(
واجب�ال�صرية

ْفلي�شة ولجنة الدائنين وكافة الأطراف ذات ال�شلة  ُيحَظر على المدين والدائنين واأمين التَّ
باإجراءات الإفال�س اإف�شاء اأية معلومات اأو بيانات اأو ح�شابات تتعلق بالمركز المالي للمدين اأو 
اإجراءات  اأو ب�شبب م�شاركتهم في  اأثناء  اإليهم  التي و�شلت  باأ�شرار عمله  اأو  التجارية  بعالقاته 
الإفال�س، اأو ا�شتخدام اأيٍّ من هذه المعلومات اأو البيانات اأو الح�شابات لم�شلحتهم ال�شخ�شية.

الطابع  والمعلومات ذات  التجارية  الأ�شرار  والبيانات دون ح�شر  المعلومات  تلك  وت�شمل   
دين ومعلومات البحث والتطوير والأ�شرار المهنية وغير ذلك  الح�شا�س كقوائم العمالء والمورِّ

من معلومات مماثلة.

مادة�)21(
اإ�صاءة�ا�صتغالل�اإجراءات�الإفال�س

اإليها من ِقَبل اأيِّ �شخ�س له م�شلحة،  م  اأو بناًء على طلب يقدَّ  للمحكمة من تلقاء نف�شها 
م لئحة دعوى اأو طلب ِوْفقًا لأحكام  اأْن تفر�س غرامة بما ل تجـاِوز ع�شرين األف دينار على مقـدِّ
غ  هذا القانون، وكان باعث تقديم الالئحة اأو الطلب عرقلة اأو تاأخير اإجراءات الإفال�س دون م�شوِّ
�شمعة  اإلى  الإ�شاءة  اأو  الإفال�س  ا�شطناع  د  تَعمُّ اأو  م�شروعة،  غير  اأغــرا�س  تحقيق  اأو  م�شروع، 
المدين اأو اإ�شاءة ا�شتغالل اإجراءات الإفال�س. ويجوز للمحكمة اأن تاأمر بن�شر قرار الغرامة على 
اأو خارجها  اأكثر وا�شعة النت�شار ت�شُدر في المملكة  اأو  نفقة المحكوم عليه في �شحيفة يومية 

باللغة العربية اأو بلغة اأجنبية.
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مادة�)22(
اإنزال�مرتبة�اأولوية�املطالبة�

د الدائن اأو �شاحب م�شلحة المغالة في   للمحكمة اإنزال مرتبة اأولوية اأية مطالبة اإذا تَعمَّ
تقدير ديونه اأو حقوقه، اأو حاول دون وجه م�شروع اكت�شاب مزايا خا�شة اإ�شرارًا بباقي الدائنين، 
ْفلي�شة بيانات اأو معلومات اأو  اأو قدم بيانات كاذبة اأو م�شلِّلة اأو حَجب عن المحكمة اأو اأمين التَّ

�شجالت اأو م�شتندات من تلك التي يتعيَّن عليه تقديمها. 

الف�صل�الثاين
املحكمة�املخت�صة�باإجراءات�الإفال�س

مادة�)23(
اخت�ص��ا�س�املحكمة

اأ - لأغرا�س هذا القانون، تكون المحكمة المخت�شة المحكمة المدنية الكبرى.
دها   كمـــا ُتن�شاأ لهذا الغر�س لجنة ق�شائيـــة بذات اخت�شا�س المحكمة في الحالت التي يحدِّ
المجل�ـــس الأعلى للق�شـــاء، وي�شدر بت�شكيلها قـــرار منه بناًء على طلـــب الوزير من الق�شاة 

وغيرهم من ذوي الخت�شا�س، على اأْن تكون الغَلبة للعن�شر الق�شائي.
 ويوؤدي اأع�شاء اللجنة من غير الق�شاة اأمام رئي�س محكمة التمييز اليمين التالية:

َي اأعمالي بالأمانة وال�شدق، واأْن اأحترم قوانين المملكة ونظمها«.  »اأق�شم باهلل العظيم اأْن اأوؤدِّ
ب - تخت�س المحكمة بكافة الم�شائل المتعلقة باإجراءات الإفال�س بما في ذلك الم�شـائل النا�شئة 

اأثناء �شْير تلك الإجــراءات، ولها على الأخــ�س:
1 - الموافقة على افتتاح اإجـراءات الإفال�س.

اأيِّ  اإجــراء  اأو  لالأعمال  المعتاد  ال�شياق  غير  في  ْفلي�شة  التَّ اأ�شول  بيع  علـى  الموافقة   -  2
ف اآخر عليها. ت�شــرُّ

3 - التثبُّت من �شحة ومقــدار المطالبات �شـد المدين. 
4 - اتخاذ التدابير التََّحفُّظية والوقتية.

5 - اإلزام اأيِّ �شخ�س يحوز معلومات اأو بيانات اأو م�شتندات ذات �شلة باإجراءات الإفال�س، 
ْفلي�شة. بتقديمها للمحكمة اأو لأمين التَّ

ْفلي�شة ومراقبتها. 6 - الإ�شـراف على اأعمال اأمين التَّ
7 - اأية اخت�شا�شات اأخــرى من�شو�س عليها في القانون.
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الإفــال�ــس،  اإجـــراءات  عن  النا�شئة  الم�شائل  حــول  لها  مة  المقدَّ الطلبات  في  البتُّ   -  8
وبالأخــ�س:

ْفلي�شة في �شاأن وْقف الدعاوى والإجـراءات الق�شائية  مة من اأمين التَّ اأوًل: الطلبات المقدَّ
واإجراءات التنفيذ �شــد المدين، اأو وْقف �شريان الفائدة القانونية اأو التعاقدية، اأو اإنهاء 
العقـــــود التـــي اأبرمها المــدين، اأو تقرير عدم نفاذ الت�شرفـــات التي اأجراها قبل افتتاح 

اإجراءات الإفال�س.
ْفلي�شـــة باأداء مهامه  مة من الدائنين اأو المديـــن باإلـزام اأمين التَّ ثاني���اً: الطلبـــات المقدَّ
وواجباته المن�شـو�س عليها في هذا القانون اأو اإعفائه، اأو تعيين اأكثر من اأمين تفلي�شة اأو 

غير ذلك من الطلبات التي يجوز تقديمها ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

ثالثاً: اأية طلبات اأخرى تتعلق بم�شائل نا�شئة عن اإجراءات الإفال�س.
ْفلي�شة �شد اأيِّ �شخــ�س، ما لم  ج - تخت�ـــس المحكمة بالف�شل في الدعاوى التي يرفعها اأمين التَّ

يرد ن�س خا�س في القانون باخت�شا�س محكمة اأخــرى بنظرها.
د - تنظـــر المحكمة في كافة طلبات اإجـــراءات الإفال�س على وجه ال�شتعجال، وُت�شِدر اأحكامها 
ل بال كفالة ما لم تقرر المحكمة  وقراراتها واأوامـرها دون تاأخــير، وتكون واجبة النفاذ المعجَّ

خـالف ذلك.
هــــ - للمحكمة كافة ال�شالحيات الالزمة لمنع اإ�شاءة ا�شتغـــالل اإجراءات الإفال�س اأو الإخــالل 

باأحكام هذا القانون. 

مادة�)24(
امل�صائل�التي�تتطلَّب�موافقة�اأو�قراراً�من�املحكمة

ُي�شــتَرط الحــ�شول على موافقة المحكمة في الم�شائل التالية:
ْفلي�شة في غير ال�شياق المعتاد لالأعمال. ْفلي�شة في اأية اأموال من اأ�شول التَّ ف اأمين التَّ 1 - ت�شرُّ

ْفلي�شة والمحامين والخبراء والوكالء والفنيين  2 - تقدير و�شْرف مكافاآت اأو م�شاريف اأمين التَّ
الذين تم تعيينهم ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

3 - خطة اإعادة التنظـيم والتعديــالت الواردة عليها.
4 - اإجـراء التوزيعات عند الت�شفية.

5 - اأية اإجراءات اأو اأعمال اأو طلبات َت�شتِرط اأحكام هذا القانون الح�شول على موافقة المحكمة 
في �شاأنها. 
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مادة�)25(
امل�صائل�التي�ل�تتطلَّب�موافقة�املحكم��ة

ْفلي�شـــة القيام بكافة اأعمالـــه دون الح�شول على موافقة م�شبقـــة من المحكمة، ما  اأ - لأميـــن التَّ
لـــم ين�ـــس القانون على خالف ذلـــك، اأو تقــرر المحكمة من تلقاء نف�شهـــا اأو بناًء على طلب 
م لها من �شخ�س ذي م�شلحة، وجوب الح�شول على موافقتها الم�شبقة في �شاأن اأعمال  مقدَّ

معينة. 
م اإلى المحكمة الم�شار اإليه في الفقـــرة )اأ( من هذه المادة، اأْن  ب - ُي�شتـــَرط في الطلـــب المقدَّ
ْفلي�شة. ول يترتب على تقــديـــم الطلب تقييد اأمين  يكـــون فـــي م�شاألة تتعلق باأعمال اأميـــن التَّ

ْفلي�شة في القيام باأعماله ما لم تقرر المحكمة خـالف ذلك.  التَّ

مادة�)26(
الإعالن�وفر�صة��صماع�الراأي

على المحكمة عنــد اإجراء الإعالن لإعطاء فر�شة �شماع الراأي اأْن تراعَي الآتـي:
1 - اإعالن اأيِّ طرف له م�شلحة قد تتاأثر عنــد البتِّ في الطلب المنظور اأمام المحكمة في وقت 
منا�شب، واإعطائه الفر�شة الكافية ل�شماع راأيه والرد بالعترا�س اأو القبول اأمام المحكمة.

2 - يجــــوز للمحكمـــة اأْن تُبت في اأيِّ طلـــب يتعلق باإجراءات الإفال�س علـــى وجه ال�شتعجال دون 
رت المحكمة �شرورة البت فيه لمْنع اأيِّ  اإجــراء اإعـالن، اأو اإعطاء فر�شة �شماع الراأي اإذا قدَّ
ْفلي�شة اأو يـوؤثر علـــى فاعلية اإجراءات الإفال�س، على اأن يتم اإجراء  �شـــرر قد يلحق اأ�شول التَّ

الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الراأي في اأقـرب فر�شة ممكنة. 
ْفلي�شة  3 - على المحكمة قـبل الموافقة على خطـة اإعادة التنظيم اأو بيع جزء رئي�شي من اأ�شول التَّ
ف فيه اأو اأيِّ اإجــراء �شروري من اإجراءات الإفال�س اأْن تراعَي اإجراءات الإعالن  اأو الت�شـــرُّ

واإعطاء فر�شة �شماع الراأي.

مادة�)27(
طرق�الإع�الن

اأ - يتم اإعالن المدين ِوْفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
نه في طلبه. م طلبًا للمحكمة على العنوان الذي دوَّ ب - يتم اإعالن كل َمن قدَّ

ج - يتـــم اإعـــالن الدائنين غيـــر المعروفة عناوينهم علـــى عنوانهم المقيَّد فـــي ال�شجل التجاري 
�ْشر في �شحيفة  اإذا كانـــوا من التجار، واإذا كانوا مـــن غير التجار يتم اإعالنهم من خالل النَّ
ق العلم، وذلـــك بمراعاة اأحكام  محليـــة اأو باأية و�شيلـــة تراها المحكمة منا�شبـــة وتكفل تَحقُّ
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قانون المرافعات المدنية والتجارية.
د - يتم اإعالن الدائنين المعروفة عناوينهم ِوْفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

مادة�)28(
تغيي�مح�ل�الإقامة�اأو�املق�ر

اأ - علـــى المـديـــن، اإذا كان �شخ�شـــًا طبيعيًا، واأع�شـــاء مجل�س الإدارة فـــي ال�شخ�س العتباري 
المدين، اأن ُيخِطروا المحكمة بتغيير محل اإقامتهم اأثناء ال�شير في اإجراءات الإفال�س، كما 

يجب اأن يح�شلوا على موافقتها في حال اتخاذ محل اإقامة معتاد خارج المملكة. 
ه قبل الح�شول على موافقة المحكمة.  ب - ل يجوز للمدين، اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا، تغيير مقرِّ

مادة�)29(
احلق�يف�العرتا�س�والتََّظلُّم

اأ - للطـــرف الذي له م�شلحة قد تتاأثر باأيٍّ من اإجراءات الإفال�س الحق في تقديم اعترا�س اإلى 
المحكمـــة على قرارهـــا اأو في اأية م�شاألة ُي�شتـــَرط ِوْفقًا لأحكام هـــذا القانون الح�شول على 

موافقتها.
ب - للطـــرف الذي لـــه م�شلحة قد تتاأثر باأيٍّ من اإجراءات الإفال�ـــس تقديم تَظلُّم اإلى المحكمة 
حول اأية م�شاألة ل ُي�شتَرط ِوْفقًا لأحكام هذا القانون الح�شول على موافقة المحكمة ب�شاأنها.

مادة�)30(
الطع�ن�على�قرارات�واأوامر�املحكمة

اأ - مـــع عـــدم الإخالل باأحكام البند )2( من الفقرة )اأ( من المادة )190( من هذا القانون، ل 
يجوز الطعن بال�شتئناف على قـرارات واأوامر المحكمة في اإجراءات الإفال�س اإل في الأمور 

التالية:
1 - التدابير الموؤقتة المن�شو�س عليها في المادة )16( من هذا القانون.

2 - البتُّ في طلبات افتتاح اإجراءات الإفال�س.
ْفلي�شة. 3 - تعيين اأو اإعفاء اأمين التَّ

ْفلي�شة والمحامين والخبراء والوكالء والفنيين  التَّ اأمين  اأو م�شاريف  4 - تقدير مكافاآت 
الذين تم تعيينهم ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

5 - الم�شادقة على خطة اإعادة التنظيم اأو تعديلها.
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ْفلي�شة اأو الت�شرف فيه. 6 - بيع جزء رئي�شي من اأ�شول التَّ
7 - قبول اأو رفـْ�س المطالبات كليًا اأو جزئيًا.

8 - اإنزال َمرتبة الدائنين.
9 - تقييد حقوق الدائنين في الت�شويت.

10- اإنهاء اإجراءات الإفال�س.
11 - الأحــوال التي ين�س القانون على جـواز الطعن فيها بال�شتئناف.

ب - يكـــون الطعـــن بال�شتئنـــاف في قـــرارات واأوامـر المحكمـــة اأمام محكمـــة ال�شتئناف العليا 
المدنيـــة خـــالل ع�شرين يومًا من تاريـــخ اإيداع ن�شخة منها في ال�شجـــل المن�شو�س عليه في 
الفقـــرة )اأ( من المـــادة )5( من هذا القانـــون، اأو من تاريخ اإعالنها بح�شـــب الأحوال. ول 
يترتـــب علـــى الطعــن وْقف القرار اأو الأمر، مـــا لم تقــرر محكمة ال�شتئنـــاف العليا المدنية 
م الطعن باإيداع كفالة نقدية  خالف ذلك. ولها اأْن تقرر عند وْقف القرار اأو الأمر اإلزام مقدِّ

اأو تقديم كفيل ي�شمن اأيَّ �شرر قد يترتب على الوقف.
ج - تنظــــر محكمـــة ال�شتئنـــاف العليا في الطعون علـــى وْجه ال�شتعجال وُت�شـــِدر قراراتها دون 

تاأخير، وُيعتَبر القرار اأو الحكم ال�شادر فيها نهائيًا.

مادة�)31(
رْف�س�دعوى�الإفال�س�

ْفلي�شة اأو لجنة الدائنيـــن اأو اأيِّ طرف له م�شلحة في الدعوى، يجوز  اأ - بنـــاء علـــى طلب اأمين التَّ
للمحكمـــة، وبعــد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شـــة �شماع الراأي، رْف�س دعوى الإفال�س في اأيٍّ 

من الأحوال الآتية:
ق اأف�شل م�شلحة لكل من المدين ودائنيه. 1 - اإذا كان رْف�س الدعوى يحقِّ

ق غر�شًا م�شروعًا لالإفال�س.  2 - اإذا كانت الدعوى لن تحقِّ
اأن قرار الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س قــد �شدر مخالفًا لأحكام  اإذا تبين   - 3

المواد )6( و)7( و)8( و)9( و)10( من هذا القانون.
ب - يجـــوز للمحكمة فـــي حالة رْف�س الدعوى اأن تقـــرر ما تراه لزمًا لحمايـــة الأ�شخا�س الذين 

اعتمدوا على القرارات والأوامر التي �شبق للمحكمة اأْن اأ�شدرتها في الدعوى.
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مادة�)32(
غْلق�الدعاوى�واإعادة�فتحها

ْفلي�شـــة، اأْن تقرر انتهاء اإجراءات  اأ - يجـــب علـــى المحكمة، بعد النتهاء كليًا من اإدارة اأ�شول التَّ
الإفال�س واإغالق الدعوى.

ْفلي�شـــة اأو المدين الذي تم  م من اأميـــن التَّ ب - يجـــوز اإعـــادة فْتح الدعـــوى بناًء على طلـــب مقدَّ
اإعادة تنظيمه اإذا كان ذلك �شروريًا لإدارة اأية اأ�شول اإ�شافية اأو التزامات اأو لتخاذ اإجراء 

منا�شب ب�شاأن الدعوى.

الف�صل�الثالث
اأمني�التَّْفلي�صة

مادة�)33(
تعيني�اأمني�التَّْفلي�صة

ْفلي�شة اأو اأكـثر بناًء على  ن المحكمة عند الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س اأمينًا للتَّ اأ - تعــيِّ
م من لجنة الدائنين اأو الدائنيـــن الذين يملكون ما ل يقل عن 10% من مجموع  تر�شيـــح مقدَّ
ن اأمينًا  الديـــون غير الم�شمونة، فاإذا لم يتم تر�شيح �شخ�ـــس منا�شب، كان للمحكمة اأن تعيِّ

ْفلي�شة منا�شبًا.  للتَّ
ْفلي�شة  ب - يجـــــوز للجنـــة الدائنين اأْن تطلب من المحكمة تعـيين �شخ�س منا�شـــب اآخر اأمينًا للتَّ
مع الأمين المعيَّن ِوْفقًا لأحكام الفقـرة )اأ( من هذه المادة اأو بدًل عنــه وذلك خالل ثالثين 

يومًا من تعييـنه.
ح للمحكمـــة ِوْفقًا لال�شتمارة  ج - علـــى ال�شخ�ـــس عند تر�شيحه للتعيين كاأميـــن تْفلي�شة اأْن ُيف�شِ
الم�شـــار اإليهـــا في الفقرة )ج( من المادة )38( من هذا القانـــون عن كل الظروف التي قد 

توؤدي اإلى اإثارة �شكوك حول حْيدته اأو ا�شتقالله اأو تتعار�س مع مقت�شيات مهمته. 
ْفلي�شة، بقدر الإمكان، تواُفـــر المعرفة فيه والموؤهالت والخبرات  د - يراعـــى فـــي تعيين اأمين التَّ

ذات ال�شلة باأعمال المدين. 
ْفلي�شة ال�شروط التالية: هـ - ُت�شتَرط في تعيين اأمين التَّ

1 - األ يكون من الأ�شخا�س الداخليين للمدين.
اأو وكيله خالل  ق ح�شاباته  اأو مدقِّ اأو عاماًل لديه  اأو �شريكًا له  األ يكون دائنًا للمدين   - 2

ال�شنتين ال�شابقتين على افتتاح اإجراءات الإفال�س.
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اإجراءات  التنظيم في حالة  اإعادة  اأمناء  فئة  الخبراء في  يكون مقيَّدًا في جدول  اأن   -  3
اإعادة التنظيم، اأو فئة اأمناء الت�شفية في حالة اإجراءات الت�شفية.

ْفلي�شة بقرار تعيينه خالل ثالثة اأيام من �شدوره. 4 - ُتخِطر المحكمة اأمين التَّ

مادة�)34(
تعيني�اأمني�تْفلي�صة�موؤقت

ن اأميـــن تْفلي�شة موؤقت قبل البتِّ في طلب افتتـــاح اإجراءات الإفال�س  اأ - يجـــوز للمحكمـــة اأْن تعيِّ
ـــق من حالة المديـــن المالية واأ�شباب ا�شطرابها، اإذا لـــم تطـمـئن بقـدر كـاٍف ل�شحة  للتََّحقُّ
مـــة اإليها، كمـــا يجوز اأن تكلِّفـــه بمهمة المحافظـــة على اأ�شول  البيانـــات والمعلومـــات المقدَّ

ْفلي�شة واإدارة اأعمال المدين اأو الإ�شراف عليها موؤقتًا. التَّ
ْفلي�شة الموؤقت توفير المعلومات عن اأعمـــال المدين وحالته المالية للمحكمة  ب - علـــى اأمين التَّ

والدائنين، والتي تكون ذات �شلة بتكوين الراأي حـول افتتاح الإجراءات.
ْفلي�شـــة الموؤقت في اأداء مهمتـــه لحين الف�شــل في طلـــب افتتاح اإجراءات  ج - ي�شتمـــر اأميـــن التَّ

الإفال�س ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك.
ْفلي�شة الموؤقت الأحكام التي ت�شري  د - فيمـــا لـــم يرد في �شاأنه ن�س خا�س، ت�شري على اأميـــن التَّ

ْفلي�شة. على اأمين التَّ

مادة�)35(
د�اأمناء�التَّْفلي�صة� تعدُّ

 اأ - يجوز تعيين اأكثر من اأمين تْفلي�شة ب�شرط األ يزيد عــددهم على ثالثة اإذا كان ذلك �شروريًا 
بالنظر اإلى حجم الواجبات اأو الخبــرات المطلوبة اأو ل�شمان حماية مختلف فئات الدائنين 

رها المحكمة.  اأو غير ذلك من العتبارات التي تقدِّ
ْفلي�شة وَجب اأن يعملوا  د اأمناء التَّ  ب - مـــع مراعـــاة اأحكام الفقرة )ج( من هذه المادة، اإذا تعـــدَّ

مجتمعين وُي�شاألوا بالت�شامن عن اإدارتهم.
ْفلي�شة اأو اأْن تعهد اإلى اأحدهم بعمل معيَّن، وفي  م العمل بين اأمناء التَّ  ج - يجوز للمحكمة اأْن ُتَق�شِّ

ْفلي�شة م�شئوًل اإل عن الأعمال التي ُكلِّف بها. هذه الحالة ل يكون اأمين التَّ
ْفلي�شة اأن ينيبوا بع�شهـــم البع�س في القيام بالأعمـــال المعهود بها اإليهم.   د - يجـــوز لأمنـــاء التَّ
ْفلي�شة ونائبه م�شئوَلين  ول يجـــوز لهم اإنابة الغيـــر اإل بعد موافقة المحكمة. ويكون اأميـــن التَّ

بالت�شامن عن تلك الأعمال.
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مادة�)36(
القْيد�يف�جدول�اخلرباء

ْفلي�شة ت�شم فئة اأمناء اإعادة التنظيم وفئة  �ـــس �شمن جدول الخبراء قائمة لأمنـــاء التَّ اأ - تخ�شَّ
اأمنـــاء الت�شفيـــة. وي�شدر قرار من الوزير، بعد الت�شاور مع الوزيـــر المعِني ب�شئون التجارة، 

بتنظيم القواعد الالزمة للقْيد في الفئتين.
ْفلي�شة وموجز �شيرتهم المهنية متاحـــة لالطالع عليها من الجمهور،  ب - تكـــون قائمـــة اأمناء التَّ
قة من المعلومـــات المقيَّدة في القائمـــة اأو موجز ال�شيرة اأو  ويجـــوز ا�شتخراج �شـــورة م�شدَّ
ر الذي ي�شدر  �شهـــادة �شلبيـــة بعدم اإدراج اأمـــر معيَّن فيه، وذلك بعـــد �شداد الر�شم المقـــرَّ

بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجل�س الوزراء.
ْفلي�شة قانون خبراء الجدول فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا الف�شل. ج - ي�شري على اأمناء التَّ

مادة�)37(
�صروط�القْيد�يف�جدول�اخلرباء

ْفلي�شة الـ�شروط التالية لقْيده في جدول الخبراء: اأ - يجب اأن تتــوافر في اأمين التَّ
1 - اأْن يكون متمتعًا باأهلية الت�شــرف.

بعد  الوزير  من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  التي  المنا�شبة  والخبــرات  الموؤهالت  حيازة   -  2
الت�شاور مع الوزير المعِني ب�شئون التجارة.

اأو جريمة  اأو بالتدلي�س،  األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة اإفال�س بالتق�شير   - 3
مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة، اأو في جريمة ب�شبب مخالفته لأحكام هذا القانون ولو كان 

قــد ُردَّ اإليه اعتباره.
4 - األ يكون ع�شــوًا في اأيٍّ من مجل�س النواب اأو مجل�س ال�شورى اأو اأيٍّ من المجال�س البلدية.

5 - اأية �شروط ي�شدر بتحــديدها قرار من الوزير بعد الت�شاور مع الوزير المعِني ب�شئون 
التجارة.

لين لديه  ْفلي�شـــة �شخ�شًا اعتباريًا وَجب عليه ت�شمية اأحـــد العاملين الموؤهَّ ب - اإذا كان اأميـــن التَّ
رة ِوْفقًا لأحكام  لتمثيله في اإجراءات الإفال�س، ويجب على هذا العامل اأن يحلف اليمين المقرَّ
قانـــون جدول الخبـــراء. وُي�شِدر الوزيـــر، بعد الت�شاور مـــع الوزير المعِني ب�شئـــون التجارة، 

ال�شروط والموؤهالت والخبرات المنا�شبة لقْيد ال�شخ�س العتباري في جدول الخبراء. 
ج - تتولـــى الوزارة بالتن�شيق مـــع الوزارة المعنية ب�شئون التجارة اإعـــداد برامج درا�شية ودورات 

ْفلي�شة، بما يكفل الرتقاء بم�شتواهم.  تدريبية لأمناء التَّ
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مادة�)38(
َتعاُر�س�امل�ص�الح

ح  ْفلي�شة بالحْيدة وال�شتقـــالل، وعليه عند تر�شيحه للتعيين اأْن ُيف�شِ اأ - يجـــب اأن يتمتع اأمين التَّ
للمحكمـــة عن اأية م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غير مبا�شرة اأو عن اأية ظـروف اأو مالب�شات 
ُيحـتـَمـل اأْن توؤدي اإلى اإثارة �شكوك حول حْيدته اأو ا�شتقالله اأو تتعار�س مع مقت�شيات مهمته، 
ح بذلك  فـــاإذا ا�شتجدت اأيٌّ من تلك الظروف اأو المالب�شات اأثناء مهمته وَجب عليه اأن ُيف�شِ

فورًا ودون تراٍخ للمحكمة ب�شكل كتابي. 
ر  م من اأيِّ �شخ�س لـــه م�شلحة، اأْن تقـرِّ ب - للمحكمـــة، مـــن تلقاء نف�شها اأو بنـــاًء على طلب يقدَّ
ْفلي�شة وتعيين اأمين  مـــا تراه منا�شبًا في �شاأن َتعاُر�س الم�شالح، بما في ذلك اإعفاء اأمين التَّ

اآخـر يحل محله بالطريقة المن�شو�س عليها في المادة )33( من هذا القانون.
ق من  ج - ُي�شــــِدر الوزيـــر، بعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء، ا�شتمارة تت�شمن ا�شتبانة للتََّحقُّ
ْفلي�شة الإجابة عن  الحْيـــدة وال�شتقالل وعدم وجود َتعاُر�س م�شالح، ويتعيَّن علـــى اأمين التَّ
ال�شتبانة وتقديمها للمحكمة ِوْفقًا لأحكام هذه المادة. كما يجب موافاة المحكمة فورًا باأيِّ 

تغيير يطراأ على المعلومات الواردة في اإجابة ال�شتبانة. 

مادة�)39(
مكافاأة�اأمني�التَّْفلي�صة

ْفلي�شة الحقُّ في الح�شول على مكافاأة معقولة عـــن ِخـْدماته ُتدفع من اأ�شول  اأ - يكـــون لأميـــن التَّ
ْفلي�شـــة، ويراعى في تحــديدهـــا طبيعة من�شاأة المدين وحجمها والأعمال التي قام الأمين  التَّ
باأدائهـــا ودرجة تعقيدها وحْجم التــدابير ال�شرورية التـــي تم اتخاذها ونتائج عمله والوقت 
الذي اأنفقه لإنجاز مهمته واأية اعتبارات اأخــرى ذات �شلة بمهامه اأو بما قام بها من اأعمال.

ْفلي�شـــة بعد ا�شتطـــالع راأي لجنة  ب - تخت�ـــسُّ المحكمـــة بتقديـــر مكافـــاأة وم�شاريف اأميـــن التَّ
الدائنيـــن اإْن ُوِجـــدت. ويجوز للدائنيـــن اأو المدين اأو اأيِّ طرف لـــه م�شلحة العترا�س اأمام 
ْفلي�شة وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ  المحكمة على تقدير مكافاأة اأو م�شاريف اأمين التَّ

تحديدها. وعلى المحكمة قبل البتِّ في العترا�س ال�شتماع اإلى راأي الأطراف المعنية. 
ْفلي�شـــة من تلقاء نف�شها  ج - يجـــوز للمحكمـــة، من وقت لآخر، اإعادة النظـــر في مكافاأة اأمين التَّ
ْفلي�شـــة اأو المدين اأو لجنة الدائنيـــن، اأو من الدائنين الذين  اأو بنـــاًء علـــى طلب من اأمين التَّ

يملكون ما ل يقل عن 10% من مجموع الديون غير الم�شمونة.
ْفلي�شـــة، اأْن تاأمر بدفع مكافاأتـــه على �شكل دفعات  د - يجـــوز للمحكمـــة، بناًء علـــى طلب اأمين التَّ
م العمل اإذا كان ذلك منا�شبًا بالنظــر للمدة التي ت�شتغرقها مهمته وحجم  جزئية ِوْفقًا لتقــدُّ

رها المحكمة. الأعمال التي قام بها وتعقيدها اأو اأية اعتبارات اأخـرى تقدِّ
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ْفلي�شة عن النفقات  ْفلي�شة الحقُّ في الح�شـول على مقابل ُيدفع من اأ�شول التَّ هـ - يكون لأمين التَّ
ال�شروريـــة التـــي تكبَّدها اأثناء تاأديته لمهامـــه. ويجب اأن ُتدفع تلـــك الم�شاريف فورًا وقبـل 

ْفلي�شة من كافة مهامه وواجباته. انتهاء اأمين التَّ
م المطالبة بالمكافـــاأة اأو الم�شاريف عـــن النفقات ال�شرورية  ْفلي�شة اأْن يقـــدِّ و - علـــى اأميـــن التَّ
م  مـــع بيـــان واٍف عن اأ�ش�ـــس تقديرها، فاإذا كان هنـــاك اأكثر من اأمين تْفلي�شـــة وَجب اأن تقدَّ

المطالبة من ِقَبلهم مجتمعين، ما لم تكن هناك اأ�شباب خـا�شة لتقديمها منف�شلة. 
رة لـــه اأولوية على جميــــع ديون المدين  ْفلي�شة والم�شاريـــف المقرَّ ز - تكـــون لمكافـــاأة اأميـــن التَّ
د مما قد يكون متوافرًا من  الأخــرى غير الم�شمونة بما في ذلك المطالبات الإدارية، وت�شدَّ
ْفلي�شة اإذا لم يكن يوجد فيها  ْفلي�شة اأو من اأول مبالغ تدخل اأ�شول التَّ مبالـــغ �شمن اأ�شـــول التَّ

اأية مبالغ.

مادة�)40(
مهام�وواجبات�اأمني�التَّْفلي�صة

وحماية  واإدارتها  ْفلي�شة  التَّ اأ�شول  لحماية  الالزمة  بالأعمال  القيام  ْفلي�شة  التَّ اأمين  يتولى 
م�شالح الدائنين، ويجب عليه بوجه خا�س:

1 - اإعــــداد تقريـــر، فور تعيينه، عن اأ�شول المدين واأعماله وكافة الظروف الموؤثرة على المركز 
عة. المالي للمدين والتطورات المتوقَّ

ن فيه بيانـــات الدائنين والدائنين الم�شمونين ومبالـــغ مطالباتهم وتاريخ  2 - اإعـــداد �شجل يدوِّ
ْفلي�شة مرفقة به الم�شتندات التي  رة لهم على اأ�شول التَّ ا�شتحقاقها وطبيعة ال�شمانات المقرَّ

توؤيـِّد تلك المطالبات.
3 - اإعداد قائمة العقود القائمة.

ْفلي�شة نيابة عن المــدين اإذا لم يكن المدين م�شتمرًا في الإدارة اأو الإ�شراف  4 - اإدارة اأ�شول التَّ
اأو الرقابة على اإدارتها.

5 - طلـــب اإبطـــال الت�شرفات التـــي اأجراها المدين قبـــل تاريخ الموافقة على افتتـــاح اإجراءات 
الإفال�س.

6 - العمـــل على تح�شيل اأيـــة اأمـوال للمــدين اأو حقوق له ِقَبل الغـير، وتقديم طلبات اإثبات ملكية 
المدين على الأموال اأو حقه عليها.

7 - اإبداء الراأي في مقترح خطة اإعادة التنظيم وتقديم الم�شاعدة في اإعدادها.
ة بين ما هو م�شتَحق على المدين لدائنيه وما هو م�شتَحق له ِقَبل دائنيه. 8 - اإجراءات المقا�شَّ
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9 - عْر�ـــس تقاريـــر دوريـــة علـى المحكمة عن ن�شاطه ومـــا اتَّخذها من اإجـــراءات، ونتائج اإدارة 
عة. ْفلي�شة ومالحظاته عن �شْير اأعماله وعن كافة التطورات المتوقَّ اأ�شول التَّ

10- �شائر المهام والواجبات الأخــرى المن�شو�س عليها في هذا القانون اأو الالزمة لأداء مهامه.

مادة�)41(
الحتفاظ�بال�صجالت

مع مراعاة اأحكام الفقرات )2( و)3( و)4( من المادة )40( من هذا القانون، يجب على 
ْفلي�شة: اأمين التَّ

1 - اإعداد جْرد لأ�شول المدين عند ِبدْء اإجراءات الإفال�س، واأْن يْودع الجْرد لدى المحكمة.
2 - م�ْشك �شجل الإي�شالت والتوزيعات لالأموال التي يتولى اإدارتها في الدعوى.

ْفلي�شة واأية اأعمال تتعلق بالإدارة المالية لتلك  3 - م�ْشك �شجالت ب�شاأن الإدارة المالية لأ�شول التَّ
الأ�شول واأية اأعمال يتولى اإدارتها بناًء على طلب من المحكمة. 

مادة�)42(
التزام�اأمني�التَّْفلي�صة�باإيداع�تقارير�عن�اأعماله

ْفلي�شة ِوْفقًا ِلـما  ْفلي�شة اأْن يقوم باإعداد تقاريـــر ب�شاأن اإدارته لأ�شـــول التَّ اأ - يجـــب علـــى اأميـــن التَّ
تطلبه المحكمة.

ْفلي�شـــة باإعداد تقرير  ْفلي�شة اأْن يقوم حال انتهائـــه من اإدارة اأ�شول التَّ ب - يجـــب على اأميـــن التَّ
ْفلي�شة واإيداعه لدى المحكمة. ختامي ب�شاأن اإدارته لأ�شول التَّ

مادة�)43(
واجب�الأمانة�ومعيار�امل�صئولية�

ْفلي�شة بتنفيذ مهامه وواجباته ب�شرف واأمانة، واأْن يرمي من ت�شرفاته �شالح  اأ - يلتـــزم اأمين التَّ
ْفلي�شة على اأف�شــل وجـــه. واأْن يبذل في تنفيذ مهامه وواجباته العناية التي يبذلها  اأ�شـــول التَّ

في اأعماله الخا�شة، على األ ينزل في ذلك عن عناية ال�شخ�س المعتاد. 
ْفلي�شة م�شئوًل م�شئولية �شخ�شية اإل اإذا لِحق �شـرٌر بالمدين اأو الدائنين اأو  ب - ل يكون اأمين التَّ
اأيِّ طـــرف له م�شلحة ب�شبب مجاورته للحدود المر�شومة له في قرار تعيينه اأو ب�شبب خطئه 

العْمدي اأو اإهماله الج�شيم.

ج - يجـــوز للوزيـــر، بعد الت�شـــاور مع الوزير المعِني ب�شئـــون التجارة، اإ�شدار قـــرار ينظم قواعد 
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ْفلي�شـــة بتقديم بولي�شة تاأميـــن عن اأخطائه اأو اأخطـــاء الخبراء اأو  و�شـــروط اإلـــزام اأمين التَّ
الفنيين اأو الوكالء المعيَّنين من ِقَبله لمعاونته في اأداء مهامه وواجباته.

مادة�)44(
�صلطات�اأمني�التَّْفلي�صة

ْفلي�شة ال�شلطات الالزمة للقيام بمهامه وواجباته المن�شو�س عليها في هذا القانون،  اأ - لأمين التَّ
وله على الأخـ�س:

المدين  دفاتر  على  والطــالع  المدين  بن�شاط  ال�شلة  ذات  المباني  دخــول  في  الحقُّ   -  1
التجارية ومرا�شالته التجارية واأية م�شتندات اأو معلومات اأو بيانات اأخـرى. 

2 - الحقُّ في الم�شاركة في اجتماعات الأجهــزة الإدارية لأعمال المدين، ويجب اأن ُتر�َشل 
اإليه اإخطارات م�شبقة عـن تـلك الجتماعات.

3 - التعاُقد مع الخبراء اأو الفنيين لمعاونته في اأداء مهامه وواجباته دون التقيُّد بجدول 
الخبراء الذي ُتم�ِشكه الوزارة وذلك بعد الح�شول على موافقة المحكمة.

ْفلي�شة  ية واردة في قانـــون اأو اتفـاق، يكون لأمين التَّ ب - علـــى الرغـــم من اأية اأحكام تتعلق بال�شرِّ
ذات �شلطـــات المدين فـــي الح�شول على المعلومـــات والبيانات المتعلقة باأيـــة معامالت اأو 
اتفاقـــات مالية اأو باأية التزامات اأو اأمـــور ذات �شلة بالمركز المالي للمـدين اأو باأعماله، بما 

في ذلك المعلومات عن ح�شاباته الم�شرفية.

ْفلي�شة اأْن يتقدم اإلى المحكمة بطلبات تتعلق بوقف الدعاوى والإجـراءات الق�شائية  ج - لأمين التَّ
واإجـــراءات التنفيـــذ، اأو وْقـــف �شريان الفائدة القانونيـــة اأو التعاقدية، اأو ف�ْشـــخ العقود التي 
اأبرمهـــا المديـــن، اأو عدم نفاذ الت�شرفـــات التي اأجراها المدين اأو غيـــر ذلك من الطلبات 

الالزمة للقيام بمهامه.

ْفلي�شة باأية اإجراءات اأو تدابير اأو قرارات قبل اتخاذها،  د- يجـــب على المحكمـــة اإعالن اأمين التَّ
واإعطائه فر�شة كافية ل�شماع راأيه. ومع ذلك، يجوز للمحكمة في اأحوال ال�شتعجال اأْن تتخذ 
ْفلي�شة اأو اإعطائه فر�شة �شماع راأيه، اإذا كان  اأيَّ اإجراء اأو تدبير اأو قرار دون اإعـالن اأمين التَّ
رت المحكمة �شرورة البتِّ فيه لمْنع اأيِّ  الوقت غير كاٍف لإجراء الإعالن اأو �شماع الراأي، وقدَّ
ْفلي�شة اأو يـوؤثر علـــى فاعلية اإجراءات الإفال�س، على اأْن يتم اإجراء  �شـــرر قد يلحق اأ�شول التَّ

الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الراأي في اأقـرب فر�شة ممكنة.
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مادة�)45(
التَّعاُقد�مع�املحامني�واخلرباء

ْفلي�شة بعد موافقـــة المحكمة التَّعاُقد مع المحاميـــن والخبراء كالمحا�شبين  اأ - يجـــوز لأميـــن التَّ
ْفلي�شة ولمعاونته في اأداء مهامه وواجباته.  والم�شت�شاريـــن الماليين لتمثيله وتمثيل اأ�شول التَّ
ويكـــون التَّعاُقد مع المحامي اأو الخبير ب�شـــروط معقولة كعدد ال�شاعات اأو لقاء مبلغ مقطوع 

اأو تبعًا للنجاح في العمل.
ب - ل يجـــوز اأن تكـــون للمحامـــي اأو الخبير الذي تـــم التَّعاُقد معه ِوْفقًا لأحـــكام الفقرة )اأ( من 
ح للمحكمة فورًا دون  هـــذه المادة م�شالـــح متعار�شة مع مقت�شيات مهمته، ويجـــب اأن ُيف�شِ
تراٍخٍ عن الم�شالح اأو اأية ظروف اأو مالب�شات ُيحتَمل اأْن توؤدي اإلى اإثارة �شكوك حول حْيدته 
اأو ا�شتقاللـــه اأو تتعار�ـــس مـــع مقت�شيـــات التمثيل، فـــاإذا ا�شتجدت اأيٌّ من تلـــك الظروف اأو 

ح فورًا عن ذلك للمحكمة ب�شكل كتابي.  المالب�شات اأثناء مهمته وَجب عليه اأْن ُيف�شِ
ق من  ج - ُي�شــــِدر الوزيـــر، بعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء، ا�شتمارة تت�شمن ا�شتبانة للتََّحقُّ
الحْيدة وال�شتقالل وعدم وجود َتعاُر�س م�شالح، ويتعيَّن على المحامين والخبراء المعينين 
ْفلي�شة فور تعيينهـــم لرْفعها للمحكمة. كما يجب  الإجابـــة عن ال�شتبانة وتقديمهـــا لأمين التَّ

موافاة المحكمة فورًا باأيِّ تغيير يطراأ على المعلومات الواردة في اإجابة ال�شتبانة.

مادة�)46(
مكافاأة�املحامني�واخلرباء�

ْفلي�شة اأو لجنة الدائنين بح�شب الأحوال، بطلب الموافقة على �شداد  م اأمين التَّ اأ - يجب اأن يتقدَّ
مكافـــاأة المحامي اأو الخبير المتعاَقد معه وم�شاريفه التي تكبَّدها. ويجب اأن ي�شتمل الطلب 
علـــى المعلومات الكافية لتمكين المحكمة من تقديـــر طلب ال�شداد، كما يجب عليه اللتزام 

بما تطلبه المحكمة.
ب - تاأمر المحكمة، بعــد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الراأي، ب�شْرف المكافاأة المنا�شبة 

للمحامي اأو الخبير ِوْفقًا ِلـما قام بتقديمه من خدمات و�شْرف ما تكبَّدها من م�شاريف.
ج - عنـــد تقدير مبلغ المكافـــاأة المنا�شب، يجب على المحكمة مراعاة جميع الحقائق والظروف 
ْفلي�شة اأو لجنة الدائنين، بح�شب  وذلـــك بالنظر اإلى ال�شروط المتََّفق عليها من ِقَبل اأمين التَّ
الأحـــوال، حيـــن التعاقد مـــع المحامي اأو الخبيـــر، والوقت الـــذي ا�شتغرقه العمـــل، واأ�شعار 
الخدمـــات وطبيعتها ونوعيتهـــا وفاعليتها، وما اإذا كانت المكافـــاأة المطلوبة معقولة مقارنة 

م من ِقَبل نظرائه من المحامين اأو الخبراء من ذات الم�شتوى. بتكلفة الِخْدمات التي تقدَّ

د - يجـــوز للمحكمـــة، بناًء على طلب المحامـــي اأو الخبير وبعــد اإجراء الإعـــالن واإعطاء فر�شة 
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م العمل اإذا كان  �شمـــاع الـــراأي، اأْن تاأمر بدفع مكافاأتـــه على �شكل دفعات جزئية ِوْفقـــًا لتقــدُّ
ذلك منا�شبًا بالنظــر للمدة التي ت�شتغرقها مهمته وحجم الأعمال التي قام بها وتعقيدها اأو 

رها المحكمة. اأية اعتبارات اأخـرى تقدِّ

ْفلي�شة اأْن يقوم دون تاأخير ب�شْرف  هــــ - ما لم تاأمر المحكمة بخالف ذلك، يجب على اأميـــن التَّ
المكافاآت والم�شاريف التي توافق عليها المحكمة.

مادة�)47(
اإعفاء�اأمني�التَّْفلي�صة

م من المــديـــن اأو لجنة الدائنين اأو  اأ - علـــى المحكمـــة، مـــن تلقاء نف�شها اأو بناًء علـــى طلب يقدَّ
الدائنيـــن الذيـــن يملكون ما ل يقل عن 10% من مجموع الديون غير الم�شمونة، اإعفاء اأمين 

ْفلي�شة في الأحــوال التالية: التَّ

1 - افتقاُره للكفاءة الالزمة اأو عجُزه عن اأداء مهامه وواجباته اأو عدم بذله للعناية الالزمة.

باأ�شول  �شررًا  تلِحق  اأْن  �شاأنها  من  اأو  للقانون  مخاِلفة  فات  ت�شرُّ اأو  باأعمال  القيام   -  2
ْفلي�شة اأو م�شالح الدائنين. التَّ

3 - افتقاُره للحْيدة اأو ال�شتقالل اأو وجود َتعاُر�س م�شالح يبرر اإعفاءه.

4 - الإهمال الج�شيم.

ْفلي�شة. 5 - تغيُّر مهمة اأمين التَّ

هذا  من   )33( المادة  من  )هـ(  الفقرة  في  عليها  المن�شو�س  ال�شروط  اأحد  فقـْـد   -  6
القانون.

7 - محُو ا�شمه من جدول الخبراء.

ْفلي�شة واإعطاوؤه الفر�شة الكافية  ب - علـــى المحكمة قبل البتِّ في طلب الإعفاء اإعالن اأميـــن التَّ
ل�شماع راأيه والرد على الطلب بالعترا�س عليه اأو قبوله وتقديم دفاعه وعْر�س اأدلته.

ْفلي�شـــة - في حالة اإعفائه - في القيام  ج - مـــا لـــم تقــرر المحكمة خالف ذلك، ي�شتمر اأمين التَّ
بمهامه وممار�شة اأعماله لحين تعيين اأمين تْفلي�شة جديد بدًل منه ِوْفقًا لالأحكام المن�شو�س 

عليها في المادة )33( من هذا القانون. 
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الباب�الثاين
الأحكام�امل�صرتكة�لإجراءات�الإفال�س

الف�صل�الأول�
اأ�صول�التَّْفلي�صة�

مادة�)48(
نطاق�اأ�صول�التَّْفلي�صة

ل اأموال المدين وحقــوقه �شواء كانت موجودة في المملكة اأو خارجها وقت �شدور موافقة  اأ - ُت�َشكِّ
ْفلي�شة، اأو وقت �شـــدور قرارها الموؤقت  المحكمـــة علـــى افتتاح اإجراءات الإفال�ـــس اأ�شول التَّ
ْفلي�شة الأمـــوال المنقولة اأيـــًا كان نوعها اأو  بالموافقـــة بح�شب الأحـــوال. وت�شــمل اأ�شـــول التَّ

طبيعتها اأو موقعها، كما ت�شمل دون ح�شـر الآتي:
1 - الأموال التي اكُت�ِشبت بعد افتتاح اإجراءات الإفال�س.

2 - حقوق المـدين في اأية اأموال مملوكة للغير.
3 - الأمـوال والعوائـد النا�شئـة عن ا�شتمـرار اأعمال المدين اأو ت�شغيل من�شاأته.

ْفلي�شة اأيًا كان نوعها اأو طبيعتها. 4 - عـوائد اأ�شول التَّ
ة من خالل اإجراءات الإبطال اأو غيرها من الإجــراءات. 5 - الأمـوال الم�شتردَّ

ب - ل يكـــون نافـــــذًا اأي �شــــرط في م�شــتند من �شاأنه اأْن يوؤدي اإلى تجريـــد المدين من اأمواله اأو 
ينتق�ـــس مـــن حقوقه عليها، اإذا كان التجريد اأو النتقا�س قـــد ن�شاأ ب�شبب اإفال�س المدين اأو 

لمجــرد رْفع دعوى الإفال�س.
ْفلي�شة حقوق في الأموال تزيد عما  ج - ما لم ينـ�س القانون على خــالف ذلك، ل تثُبت لأ�شول التَّ

للمدين من حقوق عليها عند افتتاح اإجراءات الإفال�س.

مادة�)49(
اأم�وال�املدين�ال�ُم�صتثناة�من�اأ�صول�التَّْفلي�صة

ْفلي�شة اأموال المدين التالية، اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا: اأ - ت�شتثنى من اأ�شول التَّ
1 - الأموال التي ل يجوز الحجز عليها قانونًا.

التي  المعونة  اأو  يعولهم،  َمن  اأو  للمدين  الدولة  مها  تقدِّ التي  الم�شاعدات الجتماعية   - 2
ر للمدين بما يكفي لمعي�شة معقولة ِوْفقًا لأحكام الفقرة )هـ( من هذه المادة. تتقرَّ

3 - الحقوق والمزايا التقاعدية في النظام التاأميني الإلزامي.
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4 - الحقوق المتعلقة ب�شخ�س المدين اأو باأحواله ال�شخ�شية.
ْفلي�شة. 5 - اأية اأموال ل تدخــل في اأعمال المدين وترى المحكمة ا�شتثناءها من اأ�شول التَّ

ب - يجوز لكل من الزوجين اأيًا كان النظام المالي المتَّبع في زواجهما اأْن ي�شترد اأمواله اإذا اأثبت 
ملكيته لها ِوْفقًا للقانون الواجب التطبيق.

ْفلي�شة ِوْفقًا لأحكام الفقرة  ج - للمـديـــن الحقُّ في ملكية وحيازة الأموال الم�شتثناة من اأ�شول التَّ
)اأ( من هذه المادة والت�شرف فيها.

ْفلي�شة اأو الدائنين اأو اأيِّ طرف له م�شلحة في الدعوى العتــرا�س على قائمة  د- يجـوز لأمين التَّ
ْفلي�شة. الأمــوال الم�شتثناة من اأ�شول التَّ

ْفلي�شة،  هـ- يجوز للمحكمة، بناًء على طلب المدين اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا وبعد اأْخذ راأي اأمين التَّ
ْفلي�شة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعي�شة معقولة.  ر مبلغًا للمدين من اأ�شول التَّ اأْن تقرِّ

مادة�)50(
نقل�وت�صليم�الأم��وال�اإلى�اأمني�التَّْفلي�صة�

اأ - يجـــب علـــى اأيِّ �شخـ�س يحوز اأمـواًل للمـديـــن اأو تكون له �شيطرة عليهـــا اأن ينقل حيازتها اأو 
ْفلي�شة ِوْفقًا لتوجيــهاته. كما يجب على اأيِّ �شخ�س في ذمته دين للمــدين  ي�شلِّمها اإلى اأمين التَّ

ْفلي�شة. اأن يوؤديه اإلى اأمين التَّ
رة  ـــة اأو حقوق اأخـــرى اأو دفوع مقرَّ ـــد اأحـــكام هذه المـــادة باأية حقوق مقا�شَّ ب - ل تخـــــل اأو تقيِّ

ل�شخ�س يحوز اأمواًل للمدين اأو كانت تحت �شيطرته اأو في ذمته دين للمدين.
ج - ل تترتـــب م�شئوليـــة علـــى اأيِّ �شخ�س ح�شن النية قـــام، بعد الموافقة علـــى افتتاح اإجراءات 
الإفال�ـــس، بنقل حيازة اأو ت�شليم اأموال للمدين اأو اأدى دينه اإلى المدين دون اأن يعلم بافتتاح 
اإجـــراءات الإفال�ـــس. وفـــي هذه الحالة، يجـــب على المــديـــن القيام فورًا بنقـــل حيازة تلك 

ْفلي�شة اأو ِوْفقًا لتوجيهاته. الأموال اأو ت�شليمها اأو دفعها اإلى اأمين التَّ

الف�صل�الثاين
�وْقف�الإجراءات�املتََّخذة��صد�اأ�صول�التَّْفلي�صة

مادة�)51(
وقف�الإجراءات

اأ - يترتب على قرار الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س وْقف الدعاوى والإجراءات الق�شائية 
ْفلي�شة اأو على المدين، بما في ذلك: واإجراءات التنفيذ على اأ�شول التَّ
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واأية  المدين،  اأو تح�شيل دين على  ْفلي�شة،  التَّ اأ�شول  اأيٍّ من  للتنفيذ على  اإجــراء  اأيُّ   - 1
ْفلي�شة.  دعـوى ُترفع اأو اإجراء ق�شائي ُيتََّخذ �شد المدين اأو اأ�شول التَّ

ْفلي�شة المْثَقلة ب�شمان ا�شتنادًا لـدين  2 - اأيُّ اإجراء للحجز اأو التنفيذ على اأيٍّ من اأ�شول التَّ
على المدين.

ْفلي�شة اأو ال�شيطرة عليها اأينما  3 - اأيُّ اإجــراء للحجز اأو التنفيـذ اأو حيازة اأيٍّ من اأ�شول التَّ
كان موقعها.

ب - ي�شــري وْقف نفاذ الإجراءات المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة فور الموافقة 
على افتتاح اإجراءات الإفال�س. 

ج - مـــا لم تقـرر المحكمة خالف ذلك، ي�شتمر الوْقف المن�شو�س عليه في الفقرة )اأ( من هذه 
المادة اإلى حين نفاذ خطة اإعادة التنظيم بم�شادقة المحكمة عليها، اأو اإنهاء الت�شفية، اأو 

ْفلي�شة. ْفلي�شة اأو خروجها من اأ�شول التَّ عند بيع اأموال من اأ�شول التَّ
د - يمتد وْقف اأيِّ عمل اأو اإجـراء ِوْفقًا لأحكام هذه المادة اإلى المدة التي كان يجب اأن ُيتََّخذ فيها 

العمل اأو الإجراء ِوْفقًا لن�سٍّ في قانون اأو اتفاق. 

مادة�)52(
ا�صتثناء�بع�س�الإجراءات�من�الوْقف�

القانون على  الوْقف المن�شو�س عليه في الفقرة )اأ( من المادة )51( من هذا  ل ي�شري 
عقود الم�شتقات المالية، كما ل ي�شري على اأيٍّ من الإجراءات التالية:

م من  ْفلي�شة ب�شــــرط اأن ُيتََّخذ عن طريق طلب يقدَّ َخـــذ لتنفيذ واجبات اأمين التَّ 1 - اأيُّ اإجـــراء ُيتَّ
ِقَبل اأيِّ �شخ�س له م�شلحة اإلى المحكمة.

م من ِقَبل اأيِّ  2 - اأيُّ اإجـــراء لتح�شيـــل دين للمدين ب�شرط اأن ُيتََّخذ الإجراء عن طريق طلب يقدَّ
�شخ�س له م�شلحة اإلى المحكمة. 

3 - اأي اإجـــراء لتح�شيـــل دين علـــى المدين اإذا كان الإجراء �شد كفيـــل اأو �شامن للدين اأو جهة 
م�شــــدرة لخطاب �شمـــان اأو اعتماد م�شتندي يتعلق بالديـــن اأو �شد طرف ثالث م�شئول عن 

اأداء دين المدين بموجب اأحكام القانون. 
4 - اأيُّ اإجـــــراء لتح�شيـــل ديون على المدين يكـــون قد تكبَّدها لأغـرا�س �شخ�شيـــة اأو عائلية اأو 
ا�شتهالكيـــة ِوْفقـــًا لأحكام المادة )4( من هذا القانون، ب�شـــرط األ يتم تح�شيل الديون من 

ْفلي�شة. خالل التنفيذ على اأ�شول التَّ
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مادة�)53(
مخالفة�وْقف�الإجراءات

ْفلي�شة اأو لجنة الدائنين وبعــد اإجراء الإعالن  يجوز للمحكمة، بناًء على طلب من اأمين التَّ
ي اإلى اأيِّ اإجراء يمثِّل مخالفة للوْقف المن�شو�س عليه في  واإعطاء فر�شة �شماع الراأي، الت�شدِّ

المادة )51( من هذا القانون، ولها على الأخـ�س الحكم بالآتي:
1 - اإبطال الإجـراء واإعادة الحال اإلى ما كان عليه قبل الوْقف متى كان ذلك ممكنًا، وذلك دون 

الإخالل بحقوق الغير ح�شن النية. 
2 - اإلـــزام ال�شخ�ـــس المخالف للوْقف بالتعوي�س الناجم عن الأ�شرار الفعلية التي لِحقت اأ�شول 

ْفلي�شة، ما لم يكن ح�شن النية. التَّ

مادة�)54(
اإنهاء�الوْقف�عن�الديون�امل�صمونة

اأ - ينتهي الوْقف عن الديون الم�شمونة المن�شو�س عليه في المادة )51( من هذا القانون تلقائيًا 
�شـــــد الدائـــن الم�شمون وذلك بعــد مائـــة وع�شرين يومًا من موافقـــة المحكمة على افتتاح 
اإجـــراءات الإفال�س، ما لـــم تقــرر المحكمة مـدَّ الوْقف ِوْفقًا لأحـــكام هذه المادة للمحافظة 

ْفلي�شة اأو تعظيم قيمتها. على اأ�شول التَّ
ْفلي�شة، مــــدُّ الوْقف اإلى مطالبة الدائن  م من اأمين التَّ ب - يجـــوز للمحكمة، بنـــاًء على طلب مقدَّ

الم�شمون ب�شداد ديونه الم�شمونة في اأيٍّ من الأحوال التالية:
1 - موافقة الدائن الم�شمون على مــدِّ الوقف، والتي قد تكون في �شورة اتفاق بين الدائن 
ْفلي�شة ُيَن�س فيه على مْنح حماية للدين الم�شمون. وُي�شتَرط لنفاذ  الم�شمون واأمين التَّ
�شماع  فر�شة  واإعطاء  الإعــالن  اإجــراء  بعد  المحكمة  موافقة  على  الح�شول  التفاق 

الراأي.
رت المحكمة، بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الراأي، باأن مــدَّ الوقف  2 - اإذا قـدَّ
ْفلي�شة، على اأن توفر حماية  ْفلي�شة من تعظيم قيمة اأ�شول التَّ �شروري لتمكين اأمين التَّ
خ�شارة  اأية  اأو  ب�شمان  المْثَقلة  الأمــوال  قيمة  تناق�س  من  الم�شمون  الدائن  لمطالبة 
اأخرى قد تلحق بالدائن الم�شمون خالل فترة تمديد الوقف. ويجوز اأن تتمثل حماية 
ْفلي�شة اأو اإعطاء حق  مطالبة الدائن الم�شمون في �شداد تعوي�س نقدي له من اأ�شول التَّ

�شمان اإ�شافي اأو اأية حماية اأخرى تراها المحكمة منا�شبة.
ْفلي�شة اأن يتقدم بطلبات متعددة لمــدِّ الوْقف لمرة واحدة اأو اأكثر، ب�شرط األ  ج - يجــوز لأمين التَّ

تزيد فترة تمديد الوْقف عن مائة وع�شرين يومًا عن الطلب الواحد.
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د - يجـــوز للمحكمة، بنـــاًء على طلب من الدائن الم�شمون وبعد اإجـــراء الإعالن واإعطاء فر�شة 
�شماع الراأي، اأن تنهي الوْقف عن دين الدائن الم�شمون وذلك في الأحوال التالية:

ْفلي�شة ل�شالح الدائنين اأو اأيِّ طرف  1 - اإذا كان الوْقف غير �شروري لتعظيم قيمة اأ�شول التَّ
له م�شلحة في الدعوى.

لة ب�شمان نتيجة افتتاح اإجراءات الإفال�س ولم يح�شــل  2 - اإذا تناق�شت قيمة الأموال المثقَّ
الدائن الم�شمون على حماية كافية من تناق�س القيمة اأو اأية خ�شائر اأخرى خالل فترة 

الوْقف.
دة لها، ما لم  3 - اإذا لم تح�شــل خطة اإعادة التنظيم على الموافقة في المواعيد المحــدَّ

ها.  تاأمر المحكمة بمدِّ
لة ب�شمان غير �شـرورية لإعادة التنظيم اأو عند البيع المحتمل  4 - اإذا كانت الأموال المثقَّ

لمن�شاأة المدين كمن�شاأة عاملة.
ل في جل�شة �شماع الراأي في طلب تمديد الوْقف  ْفلي�شة اأن يبيِّن على نحو مف�شَّ هـ - على اأمين التَّ
لة ب�شمان مـــن تناق�س قيمتها اأو من اأيـــة خ�شائر اأخرى خالل  كيفيـــة حماية الأمـــوال المثقَّ
لة  رة لالأموال المثقَّ ْفلي�شة عبء اإثبات كفاية الحماية المقرَّ فترة الوْقـــف. ويقع على اأمين التَّ

ب�شمان اإلى المحكمة.
و - للمحكمـــة فـــي حالـــة الموافقة على طلب تمديد الوْقـــف اأو رفـْـ�س طلب الإنهـــاء، فرع�س اأية 
لة ب�شمان. �شروط اأو قيود على ا�شتمـرار الوْقف والتي تراها �شرورية لحماية الأموال المثقَّ

ر قانونًا لإنفاذ حق ال�شمان  ز - يجوز للدائن الم�شمون عند انتهاء الوْقف اأن يتخذ اأيَّ اإجـراء مقرَّ
ْفلي�شة. واإذا كانت للدائن مطالبة غير م�شمونة نتيجة عدم  ل من اأ�شول التَّ علـــى المال المثقَّ
ل ب�شمان لهذه المطالبـــة، فاإن الوْقف يظل قائمـــًا بالن�شبة للجزء  كفايـــة قيمة المـــال المثقَّ

المتعلق بالمطالبة غير الم�شمونة. 

مادة�)55(
اإنهاء�الوْق�ف�عن�الديون�غي�امل�صمونة

اأ - يجوز للمحكمة، بناًء على طلب من الدائن غير الم�شمون اأو اأيِّ طرف له م�شلحة في الدعــوى 
وبعـــد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الراأي، اإنهاء الوْقف عن الديون غير الم�شمونة، 

وذلك في الأحـوال التالية:
ين قد خ�شع لدعوى ق�شائية اأمام هيئة ق�شائية اأو تحكيمية، واأنَّ ُحْكم تلك  1 - اإذا كان الدَّ

ـال ومنتظم. ْفلي�شة على نحو فعَّ ز اإدارة اأ�شول التَّ الهيئة من �شاأنه اأْن يعزِّ
ز اإدارة اأ�شول  ة من �شاأنه اأن يعزِّ ة، واأن اإجراء المقا�شَّ ين يخ�شع لحق مقا�شَّ 2 - اإذا كان الدَّ

ـال ومنتظم. ْفلي�شة على نحو فعَّ التَّ
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ـال ومنتظم. ْفلي�شة على نحو فعَّ ز اإدارة اأ�شول التَّ 3 - اأية اأحــوال اأخرى من �شاأنها اأْن تعزِّ
ب - خالفًا ِلـما يق�شي به قرار اإنهاء الوْقف، يظل الوْقف قائمًا بالن�شبة اإلى الإجـراءات الأخرى. 

الف�صل�الثالث
�البيوع�والعقود�الواردة�على�اأ�صول�التَّْفلي�صة�

مادة�)56(
بْيع�اأ�صول�التَّْفلي�صة�يف�غي�ال�صياق�املعتاد�لالأعمال

ْفلي�شة في غير ال�شياق المعتاد لالأعمال مراعاة الآتـي: اأ - يجب في حالة بيـــع اأيٍّ من اأ�شول التَّ
1 - تحديد طريقة البْيع التي من �شاأنها تعظيـم قيمة الأموال اإلى اأق�شى حــد ممكن. ويجوز 
موافقة  على  الح�شول  ب�شرط  الأ�شول  تلك  بْيع  في  للم�شاعدة  بمخت�شين  ال�شتعانة 

المحكمة.
ْفلي�شة اأْن يقترح اأية  2 - ا�شتخدام عمليات الت�شويق المالئمة لإجـراء البْيع، ويجوز لأمين التَّ

�شروط يراها منا�شبة لإتمام البْيع.
3 - اإعالن الدائنين.

4 - اإجراء تقييم منا�شب لعرو�س ال�شراء. 
ْفلي�شة في غير ال�شياق المعتاد لالأعمال اأْن  ْفلي�شة اإذا قرر بْيع اأيٍّ من اأ�شول التَّ ب - على اأمين التَّ

يطلب موافقة المحكمة على اإجراء البْيع، ويجب اأن ي�شتمل الطلب على الآتي:
1 - �شــروط البْيع، وكيفية اإجراء عملية البْيع.

ة الطرف المتعاقد المقتِرح بما في ذلك الإف�شاح عن اأية عالقة له مع المدين اأو  2 - هويَّ
اأيِّ طرف له م�شلحة في الدعوى.

رات التي ت�شتدعي الموافقة علــى اإجراء البْيع. 3 - المبرِّ
ج - علـــى المحكمة الموافقة على طلـــب اإجراء البْيع بعـد اإجراء الإعـــالن واإعطاء فر�شـة �شماع 

الراأي، وذلك في الأحــوال التالية:
ْفلي�شة. َلى لأ�شول التَّ 1 - اإذا كان البْيع يمثل الم�شلحة الُف�شْ

2 - اإذا كانت عملـية البْيع منا�شبة ِوْفقًا لظروف الحال.
3 - اإذا ا�شتوفى البْيع المتطلَّبات المن�شو�س عليها في هذا القانون.

ْفلي�شة الحق فـــي اتخاذ التدابير  د - عنـــد موافقـــة المحكمة على اإجـــراء البْيع، يكون لأميـــن التَّ
ر في الموافقة. الالزمة ل�شتكمال عملية البْيع على النحو المقرَّ
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ر المحكمة اأو تن�س اأحكام هـــذا القانون على خالف ذلك، يجـــب نقـل الأموال  هــــ - ما لم تـقـــرِّ
المباعـــة اإلى الطـــرف المتعاِقد الآخر خاليـــة من جميع ديون المدين غيـــر الم�شمونة. كما 
ل يجــــوز نْقــــل الأموال المباعة اإلى الطـــرف المتعاِقد الآخر خالية مـــن جميع ديون المدين 

الم�شمونة اإل بالقدر الذي ت�شمح به اأحكام المادة )57( من هذا القانون.
ل البْيع في اأيٍّ من الأ�شـول ِوْفقًا لأحكام هذه المادة عند الطعن عليه اإذا كان  و - ل ُيبَطل اأو ُيَعدَّ
الطـــرف المتعاِقد الآخر ح�شن النية، ما لــــم يـتـم وْقف البْيع باأمـر من المحكمة لحين البتِّ 

في ال�شتئناف.
ْفلي�شة وبعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع  ز - يجــوز للمحكمة بناًء على طلب من اأمين التَّ
الـــراأي، اأْن تاأذن لـــه ببْيع الأ�شول ذات القيمة الب�شيطة بموجب اإجـــراءات من �شاأنها تجنُّب 

النفقات غير ال�شرورية والتاأخير.
ْفلي�شة في اإطار  ْفلي�شة اأمواًل من اأ�شـــول التَّ ح - ل ت�شــــري اأحـــكام هـــذه المادة على بْيع اأميـــن التَّ

ال�شياق المعتاد لالأعمال.

�مادة�)57(
بْيع�الأموال�امل�صمونة�

ْفلي�شة خاليـــة من حق ال�شمان،  ْفلي�شة بْيع اأمـــوال م�شمونة من اأ�شول التَّ اأ - ل يجـــــوز لأميـــن التَّ
وذلك با�شتثناء الأحوال الآتية:

1 - موافقة الدائن الم�شمون على اإجراء البْيع.
ين  ل بحق �شمان ل تقل عن قيمة الدَّ 2 - اإذا كانت العائدات النقدية من بْيع المال المثقَّ

الم�شمون.
ل بحق �شمان ل تقــل عن القيمة ال�شوقية  3 - اإذا كانت العائدات النقدية من بْيع المال المثقَّ

لالأموال. 
4 - اإذا كان اإجراء البْيع قد تم ِوْفقًا لخطة اإعادة التنظيم، واأن معاملة الدائن الم�شمون 

تمت بموجب الخطة التي �شادقت المحكمة عليها. 
ْفلي�شة  ْفلي�شة خالية من ال�شمان اإلى تمكين اأمين التَّ ب - يجب اأن يهدف بْيع اأموال من اأ�شول التَّ

ْفلي�شة. من تعظيم قيمة اأ�شول التَّ
ر حماية لمطالبة الدائن الم�شمون من تناق�س قيمة العائدات النقدية من بْيع  ج - يجـــب اأْن توفَّ

لة بحق �شمان. اأموال مثقَّ
ْفلي�شـــة خالية من حق ال�شمان، فاإن حق ال�شمان يمتد تلقائيًا  د - فـــي حالة بيع اأيٍّ من اأ�شول التَّ

رة له على ذلك المال الوارد عليه حق ال�شمان. اإلى عائدات البْيع مع ذات الأولوية المقرَّ
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ْفلي�شة، بناًء على طلب من الدائن الم�شمون، اأن ي�شمح له بتقديم عطاء ل�شراء  هـ - على اأمين التَّ
لة بحق �شمانه اإذا كان ذلك ممكنًا، ويجوز للدائن الم�شمون في حالة �شرائه  الأمـــوال المثقَّ

ة بين المطالبة الم�شمونة وثمن المبيع. لتلك الأموال اإجراء مقا�شَّ

مادة�)58(
بْيع�الأموال�القابلة�للهالك�اأو�التلف�اأو�تناق�س�القيمة

ل من عمليـــة بْيع اأموال من  ْفلي�شـــة، بعـــد الح�شول على موافقـــة المحكمة، اأْن يعجِّ اأ - لأميـــن التَّ
اأ�شول الإفال�س في غير ال�شياق المعتاد لالأعمال اإذا كانت، بحكم طبيعتها اأو ب�شبب ظروف 
ـــة للهــالك اأو التلف، اأو تناق�س قيمتها اإلـــى حد كبير. وعلى المحكمة اأن تُبتَّ  معينـــة، ُعْر�شَ

في الطلب فورًا ودون تاأخير. 
ْفلي�شة في حالة ال�شتعجال اأْن ُيجِري عملية البْيع دون الح�شول على موافقة  ب - يجوز لأمين التَّ
ر ِحْفظ الأموال لحين الح�شول على موافقة المحكمة،  المحكمة الم�شبقة بذلك اإذا كان يتعذَّ

بًا خالل ثالثة اأيام عمل من اإجراء البْيع.  م للمحكمة تقريرًا م�شبَّ على اأْن يقدِّ

مادة�)59(�
معاملة�العق��ود�القائمة�

ك بعْقد قائم يكون المدين  ْفلي�شة، بعد الح�شول على موافقة المحكمة، التم�شُّ اأ - يجــوز لأمين التَّ
ذ كافة  طرفـــًا فيـــه اأو ف�ْشِخه اأو حوالتـــه. ويطبَّق هذا الحــق علـــى جميع العقود التي لـــم تنفِّ
اللتزامـــات المتقابلـــة، وي�شمل ذلك دون ح�شر عقـود اإيجار العقـــارات وعقود البيع وعقود 

الِخْدمات وعقود الإن�شاءات وعقود التاأمين.
ك بالعقد القائم اأو حوالته مراعاة الآتي: ب - يجب اإلى حين التم�شُّ

تنفيذ  ال�شتمرار في  الآخر علـى  المتعاِقد  الطرف  اأو  ْفلي�شة  التَّ اأمين  اإجبار  يجـوز  1 - ل 
العْقد.

2 - يكون اأيٌّ من طرفي العْقد م�شئوًل عن تنفيذ التزامه المن�شو�س في العقـد وذلك اإذا 
غ تراه اأداء  ر المحكمة لأيِّ م�شوِّ طالبه اأحد الأطراف المتعاقدين بالتنفيذ، ما لم تقــرِّ

بدل اآخر. 
ك بالعقد اأو ف�ْشِخه اأو حوالته، واأْن  ْفلي�شة اإخطار الطرف المتعاِقد الآخر بالتم�شُّ ج - على اأمين التَّ

يبيِّن له حقوقه في حال رغبته بتقديم مطالبٍة والوقت الذي يتعيَّن فيه تقديمها. 
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مادة�)60(
معاملة�عقود�الإيجار�القائمة

ر احت�شابها  ْفلي�شة ب�شداد اأجــرة عقود الإيجار في موعد ا�شتحقاقها، والتي ُيَقدَّ يلتزم اأمين التَّ
اإلى حين  وي�شتمر  الإفال�س،  اإجــراءات  افتتاح  على  الموافقة  تاريخ  بعـد  من  يومي  اأ�شا�س  على 
ْفلي�شة عن �شداد الأجـرة �شببًا لإنهاء  كه بالعقد اأو ف�ْشِخه اأو حوالته. وُيعتَبر عجـْـز اأمين التَّ تم�شُّ
وْقف الإجراءات المن�شو�س عليها في المادة )51( من هذا القانون. ويجوز للموؤجر المطالبة 

بف�ْشخ عقد الإيجار. 

مادة�)61(
اتخاذ�قرار�على�وجه�ال�صتعجال�يف�العقود�القائمة

وجه  على  قرار  اتخاذ  بطلب  ْفلي�شة  التَّ اأمين  اإلى  م  يتقدَّ اأْن  الآخر  المتعاِقد  للطرف  يجوز 
ال�شتعجال ب�شاأن ال�شتمرار في العْقد القائم اأو ف�ْشِخه اأو حوالته. كما يجوز له في حالة عدم 

ْفلي�شة باتخاذ قراره ب�شاأن العقد. الرد على طلبه تقديم طلب اإلى المحكمة باإلزام اأمين التَّ

مادة�)62(
ك�بالعْقد�القائم�اأو�ف�ْصِخه اأداء�اللتزامات�الَعَقِدية�قبل�التم�صُّ

ْفلي�شة اأْن ي�شترط اأداء الطرف الآخر في العقد القائم للتزاماته قبل اتخاذ  اأ - يجـــوز لأميـــن التَّ
م مطالبًة عن ذلك الأداء  قـــرار ب�شاأن ال�شتمرار في العْقد. وللطرف المتعاِقد الآخر اأْن يقدِّ

باعتبارها مطالبًة اإدارية.
ْفلي�شة اأمواًل لطرف متعاِقد وكانت في حيازة المدين ِوْفقًا ل�شروط عقد  ب - اإذا ا�شتعمل اأمين التَّ
ر و�شائل كافية لحمايتها من تناق�س قيمتها. وُتعتَبر  ْفلي�شة اأْن يوفِّ قائـــم، وَجب على اأمين التَّ
ك بالعْقد اأو  مطالبـــة الطرف المتعاِقد الآخر النا�شئة عن ا�شتعمال تلـــك الأموال قبل التم�شُّ

ه مطالبًة اإدارية. رْف�شِ

مادة�)63(
ال�صتمرار�يف�الع�قود�القائمة

ْفلي�شة، وَجب عليه  َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ ْفلي�شة اأنَّ عقـدًا قائمًا يحقِّ اأ - اإذا قرر اأمين التَّ
كه بالعقـْـد القائم اإلى المحكمة للح�شول على موافقتها، ويجب  م طلبًا في حال تم�شُّ اأن يقـــدِّ

كه. رات التي ي�شتند اإليها في تم�شُّ اأْن يرفق في الطلب العْقد والمبرِّ
ب - يجـــوز للطرف المتعاِقد الآخر اأْن يعتــر�ـــس على الطلب ا�شتنادًا اإلى عدم اإثبات قدرة اأمين 
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ك بالعْقــد يخالف اأحكام هذه المادة. ْفلي�شة على تنفيذ العقـْد، اأو اأن التم�شُّ التَّ
ك  ج - مـــع مراعاة اأحـــكام الفقرة )د( من هذه المادة، على المحكمة الموافقة على طلب التم�شُّ

بالعْقد القائم، بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الراأي، في الأحوال التالية:
ْفلي�شة. َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ ك بالعقـْـد يحقِّ 1 - اإذا كان التم�شُّ

2 - في حالة تقديم الطرف المتعاِقد الآخر اعترا�شًا طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من هذه 
ْفلي�شة للمحكمة قدرته على تنفيذ العقد. المادة، واأثبت اأمين التَّ

ك بالعْقــد الأخرى المن�شو�س عليها في هذه المادة. 3 - اإذا توافـرت �شائر �شروط التم�شُّ
ك بالعْقد القائم جميع م�شائل العْقد، على اأن يراعى الآتي: د - ي�شمل التم�شُّ

ير في اإجراءات الإفال�س،  ْفلي�شة الوفاء باللتزامات الَعَقِدية اأثناء ال�شَّ 1 - يجب على اأمين التَّ
ْفلي�شة فورًا بالوفاء بكافة اللتزامات الَعَقِدية، ما لم يكن عدم الوفـاء  باأْن يقوم اأمين التَّ

ْفلي�شة. ناتجًا عن اإجراءات الإفال�س اأو تعيين اأمين التَّ
عن  النا�شئة  المدين  م�شئولية  القائم  بالعْقد  ك  التم�شُّ عند  ْفلي�شة  التَّ اأ�شول  ل  تتحمَّ  -  2
اأثناء  النا�شئة  للمطالبة  الأولوية  ذات  الم�شئولية  تلك  عن  للمطالبة  وتكون  العقـْـد، 

اإجراءات الإفال�س. 
ك بالعْقد القائم اإذا كــان  ْفلي�شة، التم�شُّ هــــ - ا�شتثناًء من اأحكام هذا القانون، ل يجـوز لأمين التَّ

عبارة عن:
1 - عْقُد اقترا�س اأو مْنح ائتمان اإلى المـدين.

2 - عْقٌد اأبرمه الطرف المتعاِقد مع المدين وكانت �شخ�شية المدين محل اعتبار، ما لم 
ْفلي�شة. ذ المدين العْقد تحت رقابة اأمين التَّ يكن ذلك في اإعادة التنظيم، على اأن ينفِّ

ك بالعْقد القائم ا�شتنادًا لخطة اإعادة التنظيم. و - يجــوز التم�شُّ
ًل باإدارة  ْفلي�شة، في الأحوال الذي يكون فيها مخوَّ ز - فـــي حالة اإعــادة التنظيـــم، يجوز لأمين التَّ
اأعمال المدين، تنفيذ العقود القائمة التي اأبرمها المـدين في ال�شياق المعتاد لالأعمال دون 

ك بها ِوْفقًا لأحكام هذه المادة.  حاجة اإلى التم�شُّ

مادة�)64(
ف�ْصخ�العقود�القائمة

ْفلي�شة، وَجب  َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحـــة الُف�شْ ْفلي�شة اأن عْقـدًا قائمًا ل يحقِّ ر اأميـــن التَّ اأ - اإذا قـــرَّ
م طلبًا اإلى المحكمة للح�شول على موافقتها لف�ْشـخ العقـد، مرِفقًا بطلبه العْقد  عليـــه اأن يقدِّ

رات التي ي�شتند اإليها في الف�ْشخ. والمبرِّ
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ب - علـــى المحكمـــة الموافقة على الطلب، بعــد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الراأي، اإذا 
ْفلي�شة.  َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ كان ف�ْشخ العْقد يحقِّ

ج - يجـوز ف�ْشخ العْقــد القائم ا�شتنادًا لخطة اإعادة التنظيم.
د - يجـــوز للطرف المتعاِقد الآخـــر تقديم مطالبٍة ِوْفقًا لأحكام هذا القانـــون عن الأ�شرار التي 
دهـــا ب�شبب الف�ْشـــخ اإذا كان الف�شـْخ ُيعتَبر اإخالًل بالعْقد. وتكـــون للمطالبة ذات الأولوية  تكبَّ

التي للمطالبات النا�شئة قبل افتتاح اإجراءات الإفال�س.

مادة�)65(
ح��والة�العق�ود�القائمة

ْفلي�شة،  َلـــى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ ْفلي�شة اأنَّ حـوالة عْقــــد قائم تحقِّ اأ - اإذا قـــــرر اأميـــن التَّ
م طلبًا اإلـــى المحكمة للح�شول على موافقتها علـــى حوالة العْقد، مرِفقًا  وَجـــب عليه اأن يقدِّ
م فـــي الطلب ما يدل على  رات التي ي�شتند اإليها فـــي الحوالة، واأْن يقدِّ بطلبـــه العْقـــد والمبرِّ

قدرة ال�شخ�س المحال عليه على تنفيذ العقد.
ب - يجوز للطرف المتعاِقد الآخر اأْن يعتــر�س على الطلب ا�شتنادًا اإلى عدم اإثبات قدرة ال�شخ�س 

المحال عليه على تنفيذ العقـد، اأو اأنَّ حوالة العْقـد تخالف اأحكام هذه المادة.
ج - علـــى المحكمة الموافقة على طلب حوالة العْقـــد القائم، بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة 

�شماع الراأي، في الأحوال التالية:
ْفلي�شة. َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ 1 - اإذا كانت حوالة العْقد تحقِّ

2 - في حالة تقديم الطرف المتعاِقد الآخر اعترا�شًا طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من هذه 
ْفلي�شة للمحكمة قدرة المحال عليه على تنفـيذ العقد. المادة، واأثبت اأمين التَّ

3 - األ يترتب على الحوالة ُغْبٌن فاح�ٌس للطرف المتعاِقد الآخر.
4 - اإذا توافـرت �شائر �شروط حوالة العْقـد الأخرى المن�شو�س عليها في هذه المادة.

د - اإذا تمـــت حــوالة العْقد القائم، فاإن الحوالـــة ت�شمل جميع م�شائل العْقد، ويجب على المحال 
عليـــه الوفـــاء باللتزامات الَعَقِدية، ما لـــم يكن عدم الوفـاء ا�شتنادًا اإلـــى دعوى الإفال�س اأو 

ْفلي�شة اأو ال�شعوبات المالية التي يعانيها المدين.  تعيين اأمين التَّ
ل المحال عليه عند حوالة العْقد القائم م�شئوليـــة المدين النا�شئة عن العْقـد، وُتعَفى  هــــ - يتحمَّ

ْفلي�شة من كافة اللتزامات المن�شو�س عليها في العْقد. اأ�شول التَّ
ْفلي�شة حوالة العْقـد بموجب اأحكام هذه المادة حتى ولو كان العْقد ين�س على  و - يجوز لأمين التَّ

حْظر حوالته.
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ْفلي�شة، حــوالة العْقـــد القائم اإذا كان  ز - ا�شتثنـــاًء مـــن اأحكام هـــذا القانون، ل يجـوز لأميـــن التَّ
عبارة عن:

1 - عْقُد اقترا�س اأو مْنح ائتمان اإلى المدين.
2 - عْقٌد اأبرمه الطرف المتعاِقد الآخر مع المدين، وكانت �شخ�شية المدين محل اعتبار 

في العقد.
ح - مع مراعاة اأحكام هذه المادة، يجــوز حوالة العْقد ا�شتنادًا لخطة اإعادة التنظيم. 

مادة�)66(
العقود�الالحقة�لبدء�اإجراءات�الإفال�س

ُتعتَبر العقود المبرمة بعـد افتتاح اإجراءات الإفال�س ِوْفقًا لأحكام هذا القانون التزامات تِرد 
ْفلي�شة، وُتعتَبر المطالبات النا�شئة عنها مطالبات اإدارية. على اأ�شول التَّ

مادة�)67(
��الأموال�النقدية�اخلا�صة�باأ�صول�التَّْفلي�صة

ْفلي�شة في ح�شابات تعود  ْفلي�شة اإيداع اأو ا�شتثمار الأموال النقدية لأ�شول التَّ اأ - يجب على اأمين التَّ
باأف�شل العوائد على تلك الأموال دون تعري�شها اإلى مخاطر غير معقولة. 

ْفلي�شة دون موافقة المحكمة اإيداع اأمـــوال نقدية في موؤ�ش�شة مالية ما لم  ب - ل يجـــوز لأميـــن التَّ
�شة من م�شرف البحرين المركزي، اأو اأْن ي�شتثمرها في اأية اأداة ا�شتثمار اإل اإذا  تكـــن مرخَّ
فة علـــى اأنها )ت�شنيف ا�شتثماري Investment Grade( من ِقَبل جهة ت�شنيف  كانت م�شنَّ
معتـــَرف بهـــا دوليًا اأو مواَفـــق على ذلـــك الت�شنيف بموجب قـــرارات �شـــادرة من م�شرف 

البحرين المركزي.
ْفلي�شة في  ْفلي�شة في اإعادة التنظيم ا�شتخـــدام الأموال النقدية لأ�شـــول التَّ ج - يجـــوز لأميـــن التَّ

اإدارة اأعمال المدين في ال�شياق المعتاد لالأعمال ما لم تاأمر المحكمة بخالف ذلك.

مادة�)68(
ة �حقوق�املقا�صَّ

ة الذي ن�شاأ قبل رْفع الدعوى اإذا كان نافذًا  ك في اإجراءات الإفال�س بحق المقا�شَّ اأ - يجوز التم�شُّ
ة يخ�شـــع لوْقف الإجراءات  بموجـــب القانون الواجب التطبيـــق، اإل اأن مبا�شرة حق المقا�شَّ
ة على عقود الم�شتقات  ِوْفقًا لأحكام المادة )51( من هذا القانون ما لم يكن تنفيذ المقا�شَّ

المالية.
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ة نافذًا في الدعوى اإذا كان الدائن قد ح�شل على مطالبته  ب - ومـــع ذلـــك، ل يكون حق المقا�شَّ
ة. من ِقـَبـَل المدين بغر�س اإن�شاء حق مقا�شَّ

مادة�)69(
التخلِّي�عن�املال

ْفلي�شة اإذا  ْفلي�شة، بعد موافقة المحكمة، التخلِّي عـــن اأية من اأموال اأ�شول التَّ اأ - يجـــوز لأمين التَّ
ْفلي�شة.  كانت مرِهقة اأو عديمة القيمة اأو لي�شت ذات فائدة لأ�شول التَّ

ب - ل يكـــون المـــال الذي تم التخلِّي عنـــه ِوْفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هـــذه المادة، من اأ�شول 
ْفلي�شـــة اأو خا�شعًا لأحـــكام الوْقف المن�شو�س عليه في المادة )51( من هذا القانون. ول  التَّ

ْفلي�شة اأية واجبات اأو التزامات ب�شاأن ذلك المال. يكون على اأمين التَّ

مادة�)70(
اإنهاء�عقود�امل�صتقات�املالية

اأ - يحق للطرف المتعاِقد الآخر في عْقد م�شتق مالي مع المدين مبا�شرة حقه في اإنهاء المعاملة 
بما في ذلك التعجيل في الإنهاء اأو ت�شييل العْقد، اأو معاو�شة اللتزامات الَعَقِدية التي لم يتم 
ل بحق �شمان وذلك عن اللتزامات الَعَقِدية  الوفاء بها، اأو مبا�شرة حقوقه ب�شاأن اأيِّ مال مثقَّ
ة، فـــي اأيِّ وقت بعد الموافقة على افتتاح  التـــي لـــم يتم الوفاء بها، اأو مبا�شرة حقوق المقا�شَّ
اإجراءات الإفال�س ب�شبب الإخالل بالعْقد بما في ذلك الإخالل النا�شىء عن رْفع الدعوى. 

 ول يجوز تاأخير مبا�شرة هذه الحقوق اأو وْقُفها اأو تقييدها اأو غير ذلك ا�شتنادًا لأيِّ ن�س في 
هذا القانون.

ْفلي�شة ا�شترداد اأية مبالغ دَفَعها المدين ِوْفقـــًا لعْقد م�شتق مالي اأو كانت  ب - ل يجـــوز لأميـــن التَّ
د التحايل ِوْفقًا لأحكام المادة )72( من هذا القانون. على  لم�شلحته، ما لم يكن ذلك بق�شْ

اأْن يخ�شع طلب ال�شترداد لأحكام القانون الذي تخ�شع له عقـود الم�شتقات المالية.

مادة�)71(
�احلق�يف�ا�صرتجاع�ال�صلع

يحق لمن باع �شلعًا للمدين لم يت�شلَّم ثمَنها اأْن ي�شترد تلك ال�شلع التي كان قد �شلَّمها للمدين 
خالل خم�شة واأربعين يومًا من الموافقة على فتح اإجراءات الإفال�س. 

وعند ت�َشلُّم طلب اإرجاع ال�شلع مبينًا فيه ما يوؤيد حق البائع في ا�شترداد ال�شلع، يجب على 
ْفلي�شة على الفور اإتاحة هذه ال�شلع التي تكون في حيازته للبائع من اأجل ا�شتردادها اأو  اأمين التَّ
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ي لبائع ال�شلع.  اأن يقوم ب�شداد ثمنها المتبقِّ

الف�صل�الرابع
�املعامالت�والت�صرفات�القابلة�لالإبطال

مادة�)72(
اإبطال�املعامالت�الحتيالية�وال�صارة

له  م للمحكمة بطلب اإبطال اأيِّ ت�شرف للمدين اأو اأيِّ التزام تَحمَّ ْفلي�شة اأن يتقدَّ اأ - علـــى اأمين التَّ
المدين باأثر رجعـي في الأحوال التالية:

ل ذلك اللتزام بنية التحايل على دائنيه  1 - اإذا كان المدين قد قام بذلك الت�شرف اأو تَحمَّ
رر بهم في الح�شول على مطالباتهم.  ة اإلحاق ال�شَّ ن اأو بنيَّ الحاليين اأو الم�شتقبلييِّ

ق م�شلحة  ل التزامًا ل يحقِّ 2 - اإذا لم يت�شلَّم المدين مقاباًل عادًل عن ذلك الت�شرف اأو تَحمَّ
له. وُي�شتَرط لإبطال الت�شرف اأو اللتزام اأْن يكون المدين في حالة اإفال�س اأو اأ�شبح 

مفل�شًا ب�شبب ذلك.
ب - اإذا تم اإبطال اأيِّ التزام بموجب هذه المادة، ل يكون لل�شخ�س الذي تاأثر بذلك اإنفاذ ذلك 
ْفلي�شة. واإذا تطلَّبت مقت�شيات العدالة ذلك، يجوز للمحكمة ال�شماح  اللتـــزام على اأ�شول التَّ
ْفلي�شة ا�شتنادًا للت�شـــرف اأو اللتزام الذي تم اإبطالـــه ب�شرط اأن تكون  بمقا�شـــاة اأ�شـــول التَّ

اأولوية تلك المطالبة بعد مطالبات جميع الدائنين الآخرين.
ج - ا�شتثناًء من اأحكام هذه المادة، يكون للمتعاِقد ح�شن النية الذي اأُبِطلت معاملته مع المدين 

ده للمدين عن تلك المعاملة.  ِوْفقًا لأحكام هذه المادة الح�شول على مقابل ما �شدَّ
د - ت�شري اأحكام هذه المادة على حقوق ال�شمان واإْن كانت خا�شعة لأحكام قانون اآخـر. 

مادة�)73(
اإبطال�الت�صرفات�التي�تعطي�اأف�صلية�للدائنني

ْفلي�شة اأن يتقدم بطلـــب اإبطال اأيِّ مبلغ تم �شـــداده اأو اأيِّ ت�شرف للمدين، بما  اأ - علـــى اأميـــن التَّ
فـــي ذلك اإن�شاء حق �شمان على اأمواله لأيِّ دائـــن اإذا كان ذلك الت�شرف ل�شالح َدين قائم 
فـــي ذمـــة المدين وكان المدين عاجزًا عن دْفع ديونه اأو �شـــوف يعجز عن دْفعها في مواعيد 

ا�شتحقاقها.
ب - ل يجـــوز للمحكمـــة اإبطال اأيِّ ت�شرف بموجب اأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة في اأيٍّ من 

الأحوال الآتية:
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ُله و�شداده ِوْفقًا للممار�شات التجارية المعتادة.  1 - اإذا كان الت�شرف لقاء �شداد َدين تم تَحمُّ
2 - اإذا كان الت�شرف ينطوي على مْنح حق �شمان للدائن كجزء من عملية تمويل، وكان 
ل بحق �شمان قد تم خالل الوقت المعقول بعد  الإعالن والإنفاذ في �شاأن المال المثقَّ

اإبرام المعاملة اأو ِوْفقًا للممار�شات التجارية المعتادة.
3 - اإذا كان الت�شرف قد تم بموجب عْقد معاو�شة بين المدين والدائن ُمـِنح من خالله 

المدين قيمة معقولة وعادلة. 
4 - في الأحوال التي يكون الدائن قد منح مقاباًل اإ�شافيًا اأو قيمة جديدة للمدين بعد اإتمام 

الت�شرف. 
5 - اإذا لم يترتب على ال�شفقة نق�شان اأ�شول المدين المتاحة للوفاء بديون الدائنين.

ْفلي�شة ا�شترداد المال  ج - فـــي حالة اإبطـــال الت�شرف ِوْفقًا لأحكام هذه المادة، يجوز لأميـــن التَّ
اًل  ف اإليـــه. واإذا كان محل الت�شرف ماًل مثقَّ محـــل الت�شرف اأو قيمتـــه من الدائن المت�شرَّ
ب�شمـــان عن َدين علـــى المدين، فال يجوز للدائـــن الم�شمون اإنفاذ حـــق �شمانه على المال 

ل. المثقَّ
ْفلي�شة عن الت�شرف الذي تم اإبطاله وذلك  م بمطالبه ِقَبل اأ�شول التَّ د - يجوز لأيِّ دائن اأن يتقدَّ

خالل ثالثين يومًا من تاريخ الإبطال اأو من علمه بالإبطال. 

مادة�)74(
ف�فيه ا�صرتداد�احلق�اأو�املال�املت�صرَّ

اإذا تم اإبطال الت�شرف اأو اللتزام بموجب اأحكام المادتين )72( اأو )73( من هذا القانون، 
ال�شخ�س  من  قيمته  اأو  فيه  الت�شرف  تم  الذي  المال  اأو  الحق  ا�شترداد  ْفلي�شة  التَّ لأمين  يجوز 

ف اإليه.  المت�شرَّ

مادة�)75(
عدم�خ�صوع�عقود�امل�صتقات�املالية�لإجراءات�الإبطال

المالية.  الم�شتقات  عقود  على  القانون  هذا  من  و)73(   )72( المادتين  اأحكام  ت�شري  ل 
ويجوز تقديم طلب الإبطال ِوْفقًا لأحكام القانون الذي تخ�شع له تلك العقـود. 

مادة�)76(
املدة�الالزمة�لتقدمي�طلب�اإبطال�املعامالت

م بطلب اإبطال اأيِّ ت�شرف اأو اأيِّ التزام طبقًا لأحكام المادتين )72( و)73( من  يكون التقدُّ
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هذا القانون خالل �شتة اأ�شهر من الموافقة على طلب افتتاح اإجراءات الإفال�س، وتكون المدة 
.)Insider( ف اإليه من الأ�شخا�س الداخليين للمدين �شنة اإذا كان المت�شرَّ

مادة�)77(
�تقدمي�طلب�اإبطال�املعامالت

ْفلي�شة ِوْفقًا لأحكام المواد )72( و)73( من هذا القانون،  اأ - يتم تقديم الطلب من ِقَبل اأمين التَّ
بموجب دعوى منف�شلة اإلى المحكمة. 

ْفلي�شة تقديم الطلب ِوْفقًا لأحكام المواد )72( و)73( من هذا القانون،  ب - اإذا رف�س اأمين التَّ
م من اأيِّ طرف له م�شلحة، اأْن ت�شرح للجنة الدائنين اأو واحد  فللمحكمة بناًءٍ على طلب يقدَّ

ْفلي�شة.  اأو اأكثر من الدائنين لتقديم الطلب نيابة عن اأمين التَّ

الف�صل�اخلام�س
�احل�صول�على�الئتمان

مادة�)78(
التمويل�غي�امل�صمون�يف�ال�صياق�املعتاد�لالأعمال�

ْفلي�شة الح�شول على ائتمان غيـــر م�شمون في ال�شياق المعتاد لالأعمال دون  اأ - يجــــوز لأمين التَّ
ا�شتراط الح�شول على موافقـة المحكمة ك�شراء ال�شلع والِخْدمات.

ب - يجـــوز للمحكمـــة بناًء على طلب من اأيِّ طرف له م�شلحة فـــي الدعوى وبعد اإجراء الإعالن 
ْفلي�شة في الح�شول على ائتمان  د حق اأمين التَّ واإعطـــاء فر�شة �شماع الراأي، اأن ُتنِهـــي اأو تقيِّ

ين. غير م�شمون اإذا كان ذلك �شروريًا لحماية الدائنين الحاليين والم�شتقبليِّ
ج - ُتعتَبر مطالبًة اإدارية المبالغ الم�شتَحقة عن الئتمان غير الم�شمون الذي تم الح�شول عليه 

ِوْفقًا لأحكام هذه المادة، ويجوز �شدادها دون الح�شول على موافقة المحكمة. 
د - ل ُيعتَبـــر الح�شـــول على قـر�س اأو �شنـــدات ائتمان، اأو اأيِّ تمويل مـــن قبيل ذلك، خالل �شير 
اإجراءات الإفال�س من الأعمال التي تتم في ال�شياق المعتاد لالأعمال. وُي�شتَرط لنفاذ اأيٍّ من 

ذلك الح�شول على موافقة المحكمة ِوْفقًا لأحكام المادة )79( من هذا القانون. 

مادة�)79(
التمويل�يف�غي�ال�صياق�املعتاد�لالأعمال�

ْفلي�شة، بعد الح�شول على موافقة المحكمة، الح�شول على قرو�س اأو خطابات  اأ - يجوز لأمين التَّ
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�شمـــان اأو على معاملة تمويلية مماثلة اإذا كان غير متاح الح�شول على ائتمان غير م�شمون 
في ال�شياق المعتاد لالأعمال بالقدر الكافي لتمويل ا�شتمرار ت�شغيل من�شاأة المدين اأو بغر�س 

ْفلي�شة وحمايتها. المحافظة على قيمة اأ�شول التَّ
ْفلي�شـــة اأْن يقدم طلبـــًا للمحكمة للح�شـــول على موافقتها حـــول اأيِّ قر�س اأو  ب - علـــى اأميـــن التَّ
خطاب �شمان اأو اأية معاملة تمويلية مماثلة، ويبين في الطلب �شروط التمويل واأية �شمانات 
غات والعتبارات ال�شرورية للح�شول على  د الم�شوِّ اأو اأولويـــات �شوف ُتمنح للدائن، واأْن يحدِّ

ْفلي�شة. َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ ذلك التمويل وما اإذا كان يحقِّ
ج - على المحكمة الموافقة على طلب الح�شول على التمويل بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة 

ق كل مما يلي: �شماع الراأي اإذا تحقَّ
1 - اإذا كان التمويل عادًل و�شروطه معقولة ومنا�شبة ِوْفقًا لظروف الحال.

2 - اإذا ا�شتوفى التمويل المتطلبات المن�شو�س عليها في هذه المادة.
3 - اإذا كان التمويل �شروريًا لتمويل ا�شتمرار ت�شغيل من�شاأة المدين اأو بغر�س المحافظة 

ْفلي�شة وحمايتها.  على قيمة اأ�شول التَّ
د - ُتعتَبر مطالبًة اإدارية المبالغ الم�شتَحقة عن الئتمان غير الم�شمون الذي تم الح�شول عليه 

ِوْفقًا لأحكام هذه المادة، ويجوز �شدادها دون الح�شول على موافقة المحكمة.
هــــ - ما لم ين�ـــس اتفاق التمويل على خالف ذلـــك، تكون للمبالغ الم�شتَحقـــة عن الئتمان غير 
الم�شمـــون الـــذي تم الح�شـــول عليه ِوْفقًا لأحكام هـــذه المادة الأولوية فـــي ال�شداد، ويجوز 

�شدادها دون الح�شول على موافقة المحكمة. 

مادة�)80(
�صروط�خا�صة�للح�صول�على�التمويل

يف�غي�ال�صياق�املعتاد�لالأعمال
اأ - مع مراعاة اأحكام المادة )79( من هذا القانون، للمحكمة اأْن تاأذن اإذا كان �شروريًا الح�شول 

على التمويل بالآتي:
ب�شمان  لة  المثقَّ غير  ْفلي�شة  التَّ اأ�شول  من  اأمــوال  على  مْنُحها  يمكن  التي  ال�شمانات   -  1

للح�شول على التمويل.
2 - في حالة التخلُّف عن �شداد َدين التمويل، للدائن الم�شمون ممار�شة حقوقه بما في ذلك 
اتخاذ الإجراءات الق�شائية للح�شول على َدينه دون الخ�شوع اإلى الوْقف المن�شو�س 

عليه في المادة )51( من هذا القانون. 
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لة ب�شمان للح�شول على تمويل،  ب - يجـــوز للمحكمة اأْن تاأذن باإن�شاء حق �شمان على اأموال مثقَّ
وتكـــون َمرَتبة حق ال�شمان من وقت قْيدها اأدنى من َمرَتبة حق ال�شمان القائم ما لم يوافق 

الدائن الم�شمون على النزول عن َمرَتبة �شمانه القائم ل�شالح الدائن الجديد.
ج - يجـــوز للمحكمة، عندمـــا ل يوافق الدائن الم�شمون على النزول عـــن َمرَتبة �شمانه القائم، 
اأْن تـــاأذن باإن�شاء حـــق �شمان تكون له الأولوية على حقوق ال�شمـــان القائمة، وذلك بمراعاة 

ال�شروط التالية:
1 - اإتاحة فر�شة �شماع الراأي للدائن الم�شمون القائم.

باأية طريقة  تمويل  الح�شول على  القدرة على  ْفلي�شة عدم  التَّ اأمين  اأو  المدين  اإثبات   -  2
اأخرى.

3 - توفير حماية لمطالبة الدائن الم�شمون القائم.

مادة�)81(
العرتاف�بالأولوية�يف�التمويل�الالحق

ل يم�سُّ قرار تحوُّل طلب اإعادة التنظيم اإلى الت�شفية ِوْفقًا لأحكام المادة )138( من هذا 
القانون، بالأولوية التي ح�شل عليها الدائن في التمويل الالحق لبدء اإجراءات اإعادة التنظيم.

الف�صل�ال�صاد�س
املطالبات�امل�صمونة

مادة�)82(
حتديد�مقدار�املطالبات�امل�صمونة

يراعى في تحديد قيمة المطالبات الم�شمونة الآتي:
ْفلي�شة م�شمونة  1 - اأْن تكـــون المطالبـــة الم�شمونـــة بحق �شمان وارد على اأيِّ مال من اأ�شـــول التَّ
فقط في حدود قيمة المال ال�شامن للمطالبة، وذلك بمراعاة اأولوية اأية حقوق �شمان اأخرى 
واردة على المال ال�شامن، وتكون المطالبة غير م�شمونة فيما يجاوز قيمة المال ال�شامن.

2 - ُت�شتَحـــق عن المطالبة الفوائـــد والر�شوم والم�شاريف الأخرى التي ن�شاأت بعد الموافقة على 
افتتـــاح اإجراءات الإفال�س ِوْفقًا لأحكام القانون الواجـــب التطبيق، بما ل يجاِوز قيمة المال 

ال�شامن، وذلك دون الإخالل بحقوق ال�شمان الأخرى الواردة على المال ال�شامن.
3 - يتم تحديد قيمة المطالبة الم�شمونة عند الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س وذلك ما 

ر المحكمة اأن تاريخًا لحقًا يكون اأن�شب لتقدير المطالبة الم�شمونة تقديرًا عادًل. لم تقرِّ
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مادة�)83(
حق�حماية�املطالبة�امل�صمونة

ل بحق �شمان  اأ - يكون للدائن الم�شمون الحق في الحماية من اأيِّ نق�شان في قيمة المال المثقَّ
اأو اأية خ�شارة قد تلحق مطالبته.

رة للمطالبة الم�شمونة واحدًا اأو اأكثر من تدابير الحماية وبما  ب - يجوز اأن تتخذ الحماية المقرَّ
ينا�شب الظروف الخا�شة بالدعوى، ومن بين طرق الحماية ما يلي:

1 - �شداد دفعات على ح�شاب المطالبة الم�شمونة بالمقادير والتباعد والتكرار، بما يكفل 
حماية المطالبة الم�شمونة.

المال  قيمة  على  المحافظة  تكفل  بديلة  اأو  اإ�شافية  امتيازات  الم�شمون  الدائن  مْنح   -  2
ل بحق �شمان. المثقَّ

3 - مْنح الدائن الم�شمون كفالة اأو �شمانًا لحماية مطالبته الم�شمونة من نق�شان قيمتها.
ل بحق �شمان. 4 - تاأمين المحافظة على المال المثقَّ

ل بحق �شمان تجاِوز مبلغ المطالبة الم�شمونة بمقدار واف،  5 - اإذا كانت قيمة المال المثقَّ
يجوز اأن ت�شكل المبالغ الزائدة للمال المثقل بحق �شمان حماية كافية لتلك المطالبة.

ْفلي�شة،  ل بحق �شمان كجـــزء من اأموال التَّ ْفلي�شـــة الإبقاء على المال المثقَّ ر اأمين التَّ ج - اإذا قـــدَّ
م طلبًا  وَجـــب عليـــه توفير حماية لحق الدائـــن الم�شمون الـــوارد على ذلك المـــال، واأن يقدِّ
للمحكمة للح�شول على موافقتها على الحماية المقتَرحة. ويجب على المحكمة نظر الطلب 

الم�شار اإليه واأيِّ اقتراح اأو اعترا�س عليه دون اأيِّ تاأخير.
ل بحق �شمان  ْفلي�شة ا�شتخدام المال المثقَّ ر المحكمة خالف ذلك، يجوز لأمين التَّ د - ما لم تقرِّ
اإلـــى حيـــن البتِّ فـــي الطلب الم�شـــار اإليه في الفقـــرة )ج( من هذه المـــادة، �شريطة اتخاذ 
ْفلي�شة التدابير الالزمة لحماية حق الدائن الم�شمون. ومع ذلك، ل يجوز ا�شتخدام  اأمين التَّ
ل الذي يكون عبارة عن نقـــود اأو ما يقوم مقامهــا دون اإذن الدائن الم�شمون اأو  المـــال المثقَّ

الموافقة الم�شبقة من قبل المحكمة.
هـ - تتم الموافقة على الطلب الم�شار اإليه في الفقرة )ج( من هذه المادة من ِقَبل المحكمة بعد 

اإجراء الإعالن و�شماع الراأي، اإذا:
ْفلي�شة كافية لحماية الدائن الم�شمون من نق�شان  1 - كانت التدابير المقتَرحة من اأمين التَّ

قيمة ال�شمانة اأو اأية خ�شارة قد تلحق بمطالبة الدائن الم�شمونة.
ْفلي�شة. َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ 2 - كان مْنح الحماية للدائن الم�شمون يحقِّ
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مادة�)84(
طلب�الدائن�امل�صمون�احل�صول�على�حماية

م بطلب الح�شول على حماية لمطالبته الم�شمونة  اأ - يجوز للدائن الم�شمون في اأيِّ وقت اأن يتقدَّ
ِوْفقًا لأحكام المادة )83( من هذا القانون، ويجب نظر الطلب والبتُّ فيه من ِقَبل المحكمة 

دون تاأخير.
ْفلي�شة اأْن يثبت للمحكمة عند نظرها للطلب بـــاأن المطالبة الم�شمونة �شوف  ب - علـــى اأميـــن التَّ

رة بموجب اأحكام هذه المادة.  تح�شل على الحماية المقرَّ

مادة�)85(
ل�بحق��صمان اإنهاء�وْقف�الدعاوى�والإجراءات�عن�املال�املثقَّ

القانون  هذا  من   )51( المادة  لأحكام  ِوْفقًا  ر  المقرَّ الوْقف  اإنهاء  ْفلي�شة  التَّ لأمين  يجوز 
راأى  اإذا  ل بحق �شمانه،  المثقَّ المال  الم�شمون من تح�شيل حقوقه من  الدائن  لتمكين  وذلك 
ل بحق �شمان، اأو اإذا كان غير قادر على مْنح الحماية للمطالبة  عدم الحاجة لإبقاء المال المثقَّ

الم�شمونة على ذلك المال ِوْفقًا لأحكام المادة )83( من هذا القانون. 

الف�صل�ال�صابع
املطالبات�والأولويات

مادة�)86(
املطالبات�التي�يجوز�تقدميها

اأ - مع مراعاة اأحكام المادة )87( من هذا القانون، يجوز للــدائنين تقديم مطالباتهم النا�شئة 
قبل بدء افتتاح اإجراءات الإفال�س، �شواء حلَّ اأجلها اأو لم يُحـل، اأو كانت نافذة اأو معلَّقة على 
لة لآثار الديون. دة المقدار اأو لم تكن، اأو غير ذلك من الأو�شاف المعدِّ �شرط، اأو كانت محدَّ
ب - مـــع عـــدم الإخالل باأحكام الفقرة )اأ( من هذه المـــادة، ل يترتب على الموافقة على افتتاح 

اإجراءات الإفال�س اأْن يكون التزام المدين حالًّ وواجب ال�شداد في حالة اإعادة التنظيم.

مادة�)87(�
تقدمي�املطالبات

ْفلي�شة اإعالن جميع الدائنين ِوْفقًا لأحكام المادة )27( من هذا القانون  اأ - يجـــب علـــى اأمين التَّ
بمتطلبات تقديم المطالبات، بمن في ذلك الدائنون الم�شمونون، ويجب اأن يت�شمن الإعالن 
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الآتي:

اأ�شهر للدائنين الذين لهم  األ يجاِوز ثالثة  1 - الموعد النهائي لتقديم المطالبات، على 
محل اإقامة في المملكة.

2 - مبلغ المطالبة والأ�شا�س الذي ت�شتند اإليه واأية معلومات يجب اأن تت�شمنها المطالبة.

م فيه المطالبة. 3 - المكان الذي يجب اأن تقدَّ

4 - تِبعات عدم تقديم المطالبة ِوْفقًا لأحكام البنود )1( و)2( و)3( من هذه الفقرة.

ب - ا�شتثنـــاًء مـــن اأحكام الفقرة )اأ( من هـــذه المادة، يجوز اإعالن جميـــع الدائنين بمتطلبات 
تقديم المطالبات في اإعالن افتتاح اإجراءات الإفال�س طبقًا لأحكام الفقرة )ج( من المادة 

)18( من هذا القانون.

م المطالبات بالبـريد اأو بالو�شائل الإلكترونية التي ي�شدر بتحديدها قرار من  ج - يجـــوز اأن تقدَّ
الوزير بعد التن�شيق مع المجل�س الأعلى للق�شاء. 

ْفلي�شة، بعد موافقة المحكمة، تاأخير اأو تعليق متطلبات تقديم المطالبات اإذا  د - يجوز لأمين التَّ
ْفلي�شة. كان غير مجٍد تقديم المطالبات ب�شبب عدم وجود اأية اأ�شول تخ�س التَّ

ك الح�ش�س بمتطلبات  ْفلي�شة اإعالن ُمالَّ هـ - في الأحوال التي ت�شتدعي ذلك، يجب على اأمين التَّ
تقديم مطالباتهم في �شاأن ح�ش�شهم اأو اأ�شهمهم. 

م الدائن اأو المالك مطالبًة اأو بيانًا ب�شاأن  و - يجب ل�شتحقاق ت�َشلُّم مدفوعات اأو توزيعات اأن يقدِّ
حقه.

مت به ما لم يتم تقـديم اعترا�س  مت مقبولة كمطالبة بالمبلغ الـــذي ُقدِّ ز - تعـــد اأيـــة مطالبة ُقدِّ
د من المحكمة.  بذلك في الوقت المحدَّ

د الح�شول على اأية مبالغ اأو توزيعات،  م مطالبًة في الوقت المحدَّ ح - ل يحق للدائن الذي لم يقدِّ
د لعـــدم اإعالنه اإعالنًا  ومـــع ذلـــك اإذا تخلَّف الدائن عـــن تقديم مطالبته فـــي الوقت المحدَّ
د وذلك بالقْدر الذي  مت في الوقت المحدَّ �شحيحـــًا تعد مطالبة الدائن كما لو كانت قـــد ُقدِّ

يكون ذلك ممكنًا في تلك الظروف. 

ْفلي�شة اأو اأيِّ �شخ�س ذي �شاأن تقديم مطالبٍة نيابة عن اأيِّ دائن يتخلَّف عن  ط - يجـــوز لأميـــن التَّ
تقديم مطالبته. 
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مادة�)88(
�مبلغ�و�صحة�املطالبات�

اأ - يتـــم تقريـــر �شحـــة المطالبة ِوْفقًا للقانون الواجـــب التطبيق الذي ي�شري ب�شـــاأن المطالبة اأو 
الح�شـــة. ويجب عنـــد تحديد القانون الواجـــب التطبيق، الأْخُذ بالقانون الـــذي تم اختياره 

بموجب التفاق باأق�شى قدر ممكن.
ْفلي�شة اأْن يتم�شك بما كان يمكن للمدين اأْن يتم�شك به من دفوع تتعلق بمبلغ  ب - يجوز لأمين التَّ

و�شحة المطالبة.
ة بذات القدر الذي كان  ْفلي�شة الحتجاج بالمطالبات المتقابلـــة اأو بالمقا�شَّ ج - يجـــوز لأمين التَّ

متاحًا للمدين الحتجاج به في مواجهة دائنيه.
د - ُيحت�َشـــب مبلـــغ المطالبة اأو قيمـــة الح�شة على اأ�شا�س يـــوم الموافقة على افتتـــاح اإجراءات 

الإفال�س.
د، وي�شمل ذلك ما يلي:  ر المطالبة بمبلغ محدَّ هـ - تقدَّ

1 - المطالبات المتعلقة باتخاذ تدابير، من قبيل التنفيذ العيني وغير ذلك من الأوامر، 
اأمين  يقرر  لم  ما  وذلك  بالدائن،  يلحق  �شوف  الذي  لل�شرر  ِوْفقًا  د  محدَّ بمبلغ  ر  تقدَّ

ل اللتزامات ب�شاأن المطالبة باتخاذ التدابير ِوْفقًا للقانون. ْفلي�شة تَحمُّ التَّ
ِوْفقًا  بمبلغ معيَّن  وَجب تحديدها  المقدار  دة  اأو غير محدَّ معلَّقة  المطالبة  كانت  اإذا   -  2
اإلى تاأخير غير معقول  للقانون الواجب التطبيق. واإذا كان تقدير المبلغ �شوف يوؤدي 
ْفلي�شة اأو اأيِّ دائن يتاأثر بذلك،  لإجراءات الإفال�س، يجوز بناًء على طلب من اأمين التَّ
د له المحكمة مبلغًا تقديريًا. ويتم العمل  وبعد اإجراء الإعالن و�شماع الراأي، اأْن تحدِّ

بذلك المبلغ التقديري للمطالبة لالأغرا�س التي تراها المحكمة منا�شبة.
م �شعـــر الُعْملة الأجنبية  م المطالبـــة التي تكـــون بُعْملة اأجنبية بالُعْملـــة البحرينية، ويقوَّ و - تقـــدَّ

بتاريخ افتتاح اإجراءات الإفال�س. 
ز - ل يجـــوز المطالبة بالفوائـــد التي تترتب بعد الموافقة على افتتـــاح اإجراءات الإفال�س ما لم 
يكـــن ذلك ب�شاأن المطالبـــات الم�شمونة ِوْفقًا لأحكام البند )2( مـــن المادة )82( من هذا 

القانون.

مادة�)89(
�النظر�يف�املطالبات�

ن فيه بيانات الدائنين والدائنين الم�شمونين، ومبالغ  ْفلي�شة اإعداد �شجل يدوِّ اأ - يتولـــى اأمين التَّ
ْفلي�شة،  رة لهم على اأ�شـــول التَّ مطالباتهـــم، وتاريخ ا�شتحقاقهـــا، وطبيعة ال�شمانـــات المقرَّ
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وبيان الم�شتندات التي توؤيـِّد تلك المطالبات. 
ْفلي�شة اأْن يطلب من الدائن تقديم اإي�شاحـــات عن مطالبته اأو تكملة م�شتنداته اأو  ب - لأميـــن التَّ

تعديل مقدار مبلغ المطالبة اأو �شفاته.
ْفلي�شة اأْن يقدم تقريرًا اإلى المحكمة عن مطالبـــات الدائنين وراأيه في �شحة  ج - علـــى اأميـــن التَّ
مة لـــه، وللمحكمة اأْن تتخذ في الحالت التـــي لها ما يبررها، ما  ومقـــــدار المطالبات المقدَّ

يلي:
1 - رْف�س المطالبة كليًا اأو جـزئيًا.

2 - تقييد حقوق الدائن في الت�شويت.
3 - اإنزال مرتبة الدائن. 

د - يجـــب علـــى المحكمة عند اتخاذ اأيِّ قرار يتعلق بالحـــالت المن�شو�س عليها في البنود )1( 
و)2( و)3( من الفقرة )ج( من هذه المادة اإعالن الدائن باأ�شباب القرار.

ْفلي�شة قبل تقديم تقريـــره الم�شار اإليه في الفقرة )ج( من هذه المادة، على  هــــ - يعمل اأمين التَّ
ت�شوية الخالفات حول مبالغ المطالبات و�شحتها مع الدائنين المعنيين. ويجوز له اأن يقترح 
علـــى المحكمة الموافقة على و�شع اأنظمة لنظـــر العترا�شات على المطالبات تكفل الإدارة 
ال�شريعـــة والفاعلة للدعـــوى، وكفالة حق �شماع الراأي. ويجـــوز اأن ت�شمح هذه الأنظمة بنظر 
المنازعات المتعلقة بالمطالبات من خالل التحكيم اإذا كان ذا تكلفة مجدية ويكفل ال�شرعة 

والفاعلية. 
ْفلي�شة العترا�س  و - ما لم تتم ت�شوية الخالف حول �شحة المطالبة ومقدارها، يجب على اأمين التَّ

على الموافقة عليها، ويجب اأن يبيِّن في العترا�س اأ�شباب ذلك.
ز - يجوز للدائن الطعن على قرار المحكمة المتعلق بالحالت المن�شو�س عليها في البنود )1( 

و)2( و)3( من الفقرة )ج( من هذه المادة خالل ع�شرة اأيام من تاريخ اإعالنه. 
ْفلي�شة عن تقديم اعترا�س على المطالبة اأو على ح�شة الُمالَّك، يجوز لأيِّ  ح - اإذا امتنع اأمين التَّ
دائن اأو طرف له م�شلحة في الدعوى اأْن يقوم بتقديم اعترا�س اإلى المحكمة على المطالبة 

اأو ح�شة الُمالَّك. 

مادة�)90(
القبول�املوؤقت�للمطالبات�املعرَت�س�عليها

ْفلي�شة، بعد موافقة المحكمة، اأن يقبل على نحو موؤقت المطالبات المعتَر�س  يجوز لأمين التَّ
ل المحكمة في العترا�س. عليها وذلك لحين ف�شْ
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مادة�)91(
اآثار�قبول�املطالبات

تترتَّب على قبول المطالبة، بما في ذلك القبول الموؤقت للمطالبة، الآثار التالية:
1 - حق الدائن في الم�شاركة في اإجراءات الإفال�س.

ها مطالبة الدائن. 2 - تحديد مرتبة الأولوية التي ت�شتحقُّ
3 - حق الدائن في الم�شاركة في عملية التوزيع، وذلك با�شتثناء القبول الموؤقت للمطالبة.

مادة�)92(
املطالبات�الإدارية

ْفلي�شة النا�شئة  اأ - ُتعتَبر مطالبات اإدارية تكاليف اإجراءات الإفال�س ونفقاتها، ومطالبات اأمين التَّ
ْفلي�شة، والتي ت�شمل المطالبات النا�شئة عن عمليات اإدارة اأعمال المدين  عن اإدارة اأ�شول التَّ
في اإعادة التنظـيم واإجراءات الت�شفية، كما ت�شمل، دون ح�شر، المطالبات الإدارية الآتية:
ْفلي�شة اأو الوكــالء اأو الفنيين اأو المحامين اأو  رها المحكمة لأمين التَّ 1 - المكافاآت التي تقـرِّ

مون ِخْدمات خالل �شير اإجراءات الإفال�س. الخبراء الذين يقدِّ
عيَّنهم  اأو  ْفلي�شة  التَّ اأمين  اأبقاهم  الذين  ال  للعمَّ الم�شتَحقة  المالية  والمزايا  الأجـور   -  2

للعمل معه اأو لتقديم ِخْدمات معيَّنة خالل �شيــر اإجراءات الإفال�س.
اإجــراءات الإفال�س، بما في ذلك  افتتاح  المبرمة بعد  العقود  الم�شتَحقة عن  المبالغ   - 3
ْفلي�شة اأو  المبالغ النا�شئة عن �شـراء �شلع اأو ِخـْدمات، اأو اإجراء معامالت مع اأمين التَّ

المدين اإذا كان م�شئوًل عن اإدارة اأعماله خــالل �شير اإجراءات الإفال�س.
ْفلي�شة اأو عن اإدارة اأعمال  4 - المبالغ الم�شتَحقة لأيِّ �شخــ�س نا�شئٌة عن اإدارة اأ�شول التَّ

المدين خالل �شير اإجراءات الإفال�س.
5 - المبالغ الم�شتَحقة لطرف متعاِقد اآخر في عْقد قائم تم قبوله ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

6 - الر�شوم وال�شرائب والمبالغ الأخرى الم�شتَحقة للدولة والنا�شئة خالل �شير اإجراءات 
الإفال�س. 

ب - تكون للمطالبات الإدارية الأولوية في ال�شداد ِوْفقًا لأحكام هذه المادة.
ْفلي�شة في ال�شياق المعتاد لالأعمال  ج - يجـــــوز �شـــداد المطالبات الإدارية التي تكبَّدها اأميـــن التَّ
ال، والمبالغ  دون الحاجة اإلى موافقة المحكمة، ومن بين ذلك �شداد الأجور الم�شتَحقة للعمَّ
ْفلي�شـــة تقريرًا عن ذلك اإلى  م اأمين التَّ الم�شتَحقـــة عن �شـــراء �شلع اأو ِخْدمات، علـــى اأن يقدِّ

المحكمة خالل خم�شة ع�شر يومًا من ال�شداد.
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ـــل المطالبـــة الإداريـــة اأو �شدادهـــا يخ�شع لموافقة المحكمـــة، وَجب على اأمين  د - اإذا كان تَحمُّ
ْفلي�شة الح�شول على موافقة المحكمة قبل ال�شداد، ومن بين ذلك الم�شاريف الم�شتَحقة  التَّ

ْفلي�شة اأو الخبراء الآخرين. لأمين التَّ
د وقت ا�شتحقاقها  هـ- يجوز تقديم طلب اإلى المحكمة حول �شداد المطالبة الإدارية اإذا لم ت�شدَّ
ر في الطلب بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع  اأو ن�شـــاأ نزاع حولها، وللمحكمة اأْن تقرِّ

الراأي. 

مادة�)93(
الأحكام�اخلا�صة�ب�صاأن�اأولوية�املطالبات

اأ - ما لم تن�س اأحكام هذا القانون على خالف ذلك، يكون الحق في الأولوية في �شداد المطالبات 
لة ب�شمان  ْفلي�شة، بعد �شداد حقـــوق المطالبات الم�شمونة من الأمـــوال المثقَّ مـــن اأ�شول التَّ

ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، كالآتي:
1 - يكون الم�شتوى الأول في الأولوية للمطالبات الإدارية المن�شو�س عليها في الفقرة )ج( 
من المادة )78(، والفقرة )د( من المادة )79( من هذا القانون، والتي تتقدم على 

اأولوية حق ال�شداد على المطالبات الإدارية الأخرى.
2 - يكون الم�شتوى الثاني في الأولوية للمطالبات الإدارية ِوْفقًا لأحكام المادة )92( من 

هذا القانون.
رْفع  ن�شاأت قبل  التي  التالية  للمطالبات  بالتنا�شب  الأولوية  الثالث في  الم�شتوى  3 - يكون 

الدعوى:
اأوًل: مطالبـــات عمال المدين عـــن اأجورهم ومزاياهم الماليـــة الم�شتَحقة بما ل يجاِوز 

ثالثة اآلف دينار عن كل عامل.
مة اإلى المدين في �شبيل �شراء ال�شلع والِخْدمات  ثانياً: مطالبات العمالء عن الدفعة المقدَّ

بما ل يجاِوز األف دينار عن كل عميل.
ثالثاً: مطالبات الجهات الحكومية بالمملكة عن ال�شرائب والر�شوم بما ل يجاوز ع�شرة 

اآلف دينار لكل جهة.
4 - يكون الم�شتوى الرابع في الأولوية للمطالبات غير الم�شمونة التي ن�شاأت قبل الموافقة 
ي من المطالبات المن�شو�س  على فتح اإجراءات الإفال�س، بما في ذلك الجزء المتبقِّ

عليها في البند )3( من الفقرة )اأ( من هذه المادة.
5 - يكون الم�شتوى الخام�س في الأولوية لكافة المطالبات غير الم�شمونة التي ن�شاأت قبل 
مت في الوقت المنا�شب  د واإنما ُقدِّ م للمحكمة في الوقت المحدَّ رْفع الدعوى ولم تقدَّ
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لتقرير حق التوزيع في الدعوى.
عن  الأجنبية  الحكومية  الجهات  لمطالبات  الأولــويــة  في  ال�شاد�س  الم�شتوى  يكون   -  6

ال�شرائب والر�شوم.
7 - يكون الم�شتوى ال�شابع في الأولوية للمطالبات غير الم�شمونة لتعوي�س اأ�شحابها عن 

التاأخر عن ال�شداد.
ك الح�ش�س عن ملكيتهم للح�ش�س  8 - يكون الم�شتوى الثامن في الأولوية لمطالبات ُمالَّ

رة لكل منها. ِوْفقًا لالأولوية المقرَّ
ر ب�شاأن ال�شداد  ب - ل تخل اأحكام الأولوية المن�شو�س عليها في هذه المادة باأيِّ حكم خا�س مقرَّ

والتوزيع من�شو�س عليه في هذا القانون. 

مادة�)94(
التنازل�عن�مرتبة�املطالبة�يف�الأولوية�

اأولوية مطالبته وذلك  بالتفاق عن مرتبة  اأو  المنفردة  باإرادته  يتنازل  اأْن  دائن  لأيِّ  يجوز 
ل�شالح دائن اآخر.

مادة�)95(
املطالبات�ذات�املرتبة�املت�صاوية�يف�الأولوية

ما لم ين�س القانون على خالف ذلك:
1 - يكون للمطالبات التي لها ذات مرتبة الأولوية ذات الحقوق والمعاملة.

ْفلي�شة عند �شداد التوزيعات عن مطالبات اأو حقوق لها ذات المرتبة في  2 - يجـــب علـــى اأمين التَّ
الأولويـــة اأْن يقـــوم باإجراء التوزيعات على اأ�شا�س تنا�شبي، يكـــون لكل مطالبة اأو حق له ذات 

المرتبة في الأولوية مت�شاوية في التوزيع. 

الباب�الثالث
اإعادة�التنظيم
الف�صل�الأول

واجبات�ومهام�اأمني�اإعادة�التنظيم�واملدين

مادة�)96(
واجبات�ومهام�اأمني�اإعادة�التنظيم�

ْفلي�شـــة اأمين اإعـــادة التنظيـــم، والـــذي يتولى مهام  اأ - لأغرا�ـــس هـــذا البـــاب ي�شمـــى اأميـــن التَّ
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الإ�شـــــراف على اإدارة اإعـــادة التنظـيم، واإعــداد خطة اإعادة التنظيـــم واإجراءات الح�شول 
على الموافقــات، كما يجب عليه، بوجه خا�س، القيام بالآتي:

اإجراءات  1 - الجتمـاع مع المدين والأجهزة الإدارية لأعمال المدين فور الموافقة على 
اإعادة التنـظيم لإعطاء التعليمات والتوجيهات المتعلقة بواجباتهم ومهامهم بمراعاة 

اأحكام القانـون.
2 - اتخـاذ الخـطوات المنا�شبة لحماية اأ�شول المدين اأو توجيه المـدين للقيام بذلك.

3 - اأداء الواجبات المتعلقة ببرنامـج تطــوير اأعمال المدين التجــارية المن�شـو�س عليها 
في المادة )99( من هذا القانون.

اأو  القانون  هذا  لأحكام  ِوْفقًا  المطلوبة  التقارير  وتقـديم  واإعــداد  ال�شجالت  م�ْشك   -  4
القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

5 - الإ�شــراف على اإدارة اأعمال المدين. 
6 - العمل على الح�شـول على التمويل الالزم لإدارة اأعمال المدين وت�شيير من�شاأته ِوْفقًا 

لأحكام هذا القانون.
اأو  بْيع  في حالة  القانون  في هذا  عليها  المن�شو�س  المتطلَّبات  ا�شتكمال  على  العمل   -  7

تاأجير اأموال من اأ�شول المدين في غير ال�شياق المعتاد لالأعمال.
اأو حوالتها  ف�ْشِخها  اأو  القائمة  بالعقود  ك  بالتم�شُّ المتعلقة  والمهام  بالواجبات  القيام   - 8

ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
9 - تولِّي م�شئولية التعامل مع الدعاوى المرفوعة �شـده اأو �شـد المدين.

10- التعاُقد مع المخت�شين من المحامين والخبراء لجْعل ت�شيير اإجراءات اإعادة التنظيم 
على  الح�شـول  بعد  وذلك  لهم،  المعقولة  والنفقات  اأجورهم  و�شداد  و�شريعة،  فعالة 

موافقة المحكمة وِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
11 - تمثيل اأ�شول المدين في كافة الإجراءات الق�شائية والتحكيمية والإدارية.

12 - مراجعــة المطالبات والعترا�س عليها بح�شب ما تقت�شيه الظروف.
اإعادة التنظيم والح�شول على الموافقة في  13 - القيام بالمهام المت�شلة باإعداد خطة 

�شاأنها.
14 - القيام بالواجبات والمهام الأخرى المن�شو�س عليها في اأحكام هذا القانون. 

م له من لجنة الدائنين، الت�شاور مع اللجنة  ب - علـــى اأمين اإعادة التنظيم، بنـــاًء على طلب مقدَّ
ه المن�شو�س عليها في هذا القانون. في اأداء واجباته ومهامِّ
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مادة�)97(
واجبات�ومهام�امل�دين�

يجب على المـدين ما يلي:
1 - اإدارة اأعماله وت�شيير من�شاأته على النحو المن�شو�س عليه في المادة )98( من هذا القانون.

2 - القيـــام بالتزاماته ب�شاأن تقديم تقارير خا�شة عن اأو�شاعه المالية واأمواله، والعقود القائمة 
التي يكون المدين طرفًا فيها، وغير ذلك من البيانات المتعلقة باأعماله.

3 - تقديـــم م�شـــروع لخطة اإعادة التنظيم اإلـــى اأمين اإعادة التنظيم لتمكينـــه من اإعداد مقترح 
خطة اإعادة التنظيم ِوْفقًا لأحكام المادة )106( من هذا القانون. 

4 - معاونة اأمين اإعادة التنظيم في اإعداد خطة اإعادة التنظيم والتفاو�س ب�شاأنها.
5 - التعاون مع اأمين اإعادة التنظيم على نحـو كاف وبمنتهى ُح�ْشن النية؛ للقيام بواجباته ومهامه 

المن�شو�س عليها في هذا القانون.
6 - �شـائر الواجبات والمهام الأخرى المن�شو�س عليها في اأحكام هذا القانون. 

مادة�)98(
اإدارة�اأعمال�املدين�التجارية

اأ - ي�شتمـــر المــديـــن في اإدارة اأعماله وت�شيير من�شاأته وا�شتخــدام اأمواله واإجراء الت�شرفات في 
ر المحكمة خــالف ذلك  ال�شيـــاق المعتاد لالأعمال بعد افتتاح اإجراءات الإفال�س، ما لم تقرِّ
بعد اإجـراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الــراأي. وُيعتَبر من ال�شياق المعتاد لالأعمال القيام 

بالآتي:
1 - �شــراء الب�شائع اأو ال�شلع اأو الِخْدمات و�شــداد ثمنها.

2 - اإبرام العـقود مع العمالء وتنفيذها.
ال با�شتثناء المكافاآت ال�شنوية والمزايا ال�شتثنائية. 3 - دفع الأجـور والمزايا الم�شتَحقة للعمَّ
ب - تتطلَّـــب اإدارة المـديـــن لأعماله وت�شيير من�شاأته في غيــر ال�شيـــاق المعــتاد لالأعمال موافقة 
م�شبقـــة من المحكمـــة، بعد اإجــــراء الإعــالن واإعطاء فر�شـــة �شماع الـــراأي. وت�شمــل اإدارة 

الأعمال في غير ال�شياق المعتاد - دون ح�شـر - اأيٌّ مما يلي:
1 - الأعمال التي ل تبا�شــرها المن�شاآت المماثلة لأعمال المـدين عادة.

يعقدها  التي  اللتزامات  من  اأكبر  فيها  المالي  اللتزام  مقدار  يكون  التي  الأعمال   -  2
المـدين عادة قبل افتتاح اإجراءات الإفال�س. 

ج - يتولـــــى اأمين اإعادة التنظيم الإ�شــراف على اإدارة اأعمال المدين وت�شيير من�شاأته، كما يجب 
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علـــى المـدين اأن يت�شـــاور مع اأمين اإعادة التنظيم حول كافة الأعمال التي تخرج عن ال�شياق 
المعتاد لالأعمال. 

د - على المحكمة عند الموافقة على طلب المدين فيما يتعلق باإدارة اأعماله وت�شيير من�شاأته في 
غير ال�شياق المعتاد اأن ُتْوِلي العتبار اإلى تقدير المدين لأموره التجارية.

هــــ - علـــــى اأمين اإعادة التنظيم اإعـــداد تقارير ب�شفة دورية عن اإدارة اأعمـــــال المدين وت�شيير 
من�شاأتـــه، وُترفع اإلى المحكمة، ويجب اأن ت�شتمل تلك التقارير على قائمة بالمبالغ المَت�َشلَّمة 
والم�شروفـــات والأربـــاح والخـ�شائـــر، واأية معلومـــات اأو بيانات ي�شـــدر بتحديدها قرار من 
الوزيـــر بعد الت�شاور مع الوزير المعِني ب�شئون التجـــارة. ويجوز للمحكمة اأن تطلب معلومات 
وبيانات اإ�شافية عن اإدارة اأعمال المدين وت�شيير من�شاأته. وعلى المـدين معاونة اأمين اإعادة 
التنظيـــم، عنـــد اللزوم، في اإعداد تلـــك التقارير و�شمان تقديمها اإلـــى المحكمة في الوقت 

المحــدد. 

مادة�)99(
التح�صينات�الت�صغيلية�على�اأعم��ال�املدين

اأ - علـى اأمين اإعادة التنظيم بالتعاون مع المـدين اإجـراء تقييم دوري عن الأداء الت�شغيلي والمالي 
لأعمـــال المــدين، والقيام بم�شاركة المدين في اإعــداد برنامج قابل للتحقــيق لتح�شين اأداء 

اأعمــال المدين خالل فترة اإعادة التنظـيم.
 ب - علـــى المــدين تنفيذ برنامج تح�شين اأداء اأعماله المن�شو�س عليه في الفقرة )اأ( من هذه 

المادة، وذلك تحت اإ�شـراف اأمين اإعادة التنظيم.

 ول ُي�شتـــَرط لتنفيذ برنامج تح�شين اأداء اأعمال المديـــن الح�شول على موافقة المحكمة اإل 
في الأحوال التالية:

1 - اإذا كان البرنامج يت�شمن بْيع اأموال من اأ�شول المدين اأو الت�شرف فيها ِوْفقًا لأحكام 
المواد )56( و)57( و)58( من هذا القانون.

ِوْفقًا لأحكام المواد )59( و)60( و)63( و)64(  2 - يتعلق بالتعامل مع العقود القائمة 
و)65( من هذا القانون. 

3 - اأية اأمور اأخرى يت�شمنها البرنامج ت�شترط اأحكام هذا القانون الح�شول ب�شاأنها على 
موافقة المحكمة.

4 - اإذا لم يكن هناك اتفاق ب�شاأن البرنامج بين اأمين اإعادة التنظيم والمدين.
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مادة�)100(
تق�ييد�اأعمال�امل��دين

م طلبًا اإلى  اأ - لأمين اإعادة التنظيم اأو اأيِّ طرف له م�شلحة في اإجراءات اإعادة التنظيم اأْن يقدِّ
المحكمة لتقـييد اأعمال المدين.

د اأعمـــال المدين بما  ب - للمحكمـــة بعـــد اإجراء الإعالن واإعطـــاء فر�شة �شماع الـــراأي، اأْن تقـيِّ
فـــي ذلك وْقـــف الأعمال عنـــد القت�شاء اإذا راأت فـــي ا�شتمرار اأعمال المديـــن عدم تحقيق 

َلى لأ�شول المدين في اإجراءات اإعادة التنظيم.  الم�شلحة الُف�شْ

مادة�)101(
تق��ييد��صالحيات�املدين�يف�اإدارة�اأعماله�اأو�اإنهاوؤها

م طلبًا اإلى المحكمة لتقـييد �شالحيات المدين في اإدارة  اأ - يجـــوز لأمين اإعادة التنظيم اأْن يقدِّ
اأعماله اأو اإنهائها.

ـد �شالحيات المدين في  ب - للمحكمـــة بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة ل�شماع الراأي، اأْن تقيِّ
اإدارة الأعمال اأو اإنهائها وذلك ب�شبب خطئه اأو اإهماله الج�شْيَمْين في الإدارة، اأو عْجِزه عن 

اأداء مهامه وواجباته المن�شو�س عليها في هذا القانون.

ج - يتولـــى اأمين اإعادة التنظيم اإدارة اأعمـــال المدين اإذا اأنهت المحكمة �شالحيات المدين في 
الإدارة، ما لم ين�س قرار المحكمة على خالف ذلك.

الف�صل�الثاين
جلنة�الدائنني

مادة�)102(
تعيني�جلنة�ال�دائنني

اأ - علـــى المحكمة بعـد الموافقة على بدء اإعـــادة التنظـيم، اأْن تاأمر بتعيين لجنة دائنين ل يزيد 
عدد اأع�شائها عن خم�شة اأع�شاء، تتكون من الدائنين غير الم�شمونين المقبولة مطالباتهم 

مبدئيًا.
 ويكـــون تعييـــن اأع�شـــاء اللجنة، بعـــد الإعالن و�شمـــاع الراأي، مـــن بين الدائنيـــن الراغبين 
بالن�شمـــام اإليها من الذين ل يقل مجمـــوع مطالباتهم غير الم�شمونة عن 25% من مجموع 
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المطالبات، ول يــوجد لديهم َتعاُر�س م�شالح جوهري في تمثيل الدائنين غير الم�شمونين. 
م اإليها من اأيِّ طرف له م�شلحة،  ب - يجـــوز للمحكمـــة، من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب مقـــدَّ
ـــن لجنـــة دائنين اإ�شافيـــة اأو اأكثر اإذا كان ذلـــك �شروريًا لتمثيـــل الدائنين المتماثلة  اأْن تعيِّ

م�شالحهم على نحـو كاٍف، اأو لتي�شير الم�شاركة في اإجراءات اإعادة التنظيم.
م لها من اأيِّ طرف له م�شلحة، اأْن ُتجِري تعدياًل على ع�شوية  ج - للمحكمـــة بناًء على طلب مقدَّ

لجنة الدائنين اإذا كان �شروريًا لتحقيق التمثيل المت�شاوي للم�شالح التي تمثلها اللجنة.
د - ل يكون اأع�شاء لجنة الدائنين م�شئولين تجاه المدين اأو اأيِّ �شخـ�س اآخــر عن م�شاركتهم في 
د الع�شوية في  د اأو الأعمال ال�شادرة عنهم ب�شوء نية. ول تقيِّ اللجنة، با�شتثناء الخطاأ المتعمَّ

اللجنة حق اأيِّ ع�شو في اتخاذ اإجراءات تتعلق بمطالباته في دعوى الإفال�س. 

مادة�)103(
مهام�وواجبات�جلنة�ال�دائنني

اأ - علـــــى لجنـــة الدائنين بــذل الجهـد المعقول الذي تقت�شيه ظـــروف الحال لحماية المــ�شالح 
التي تمثلها، ويجوز للجنة القيام بالآتــي:

مهامهما  اأداء  في  المدين  اأو  التنظيم  اإعادة  اأمين  اإلى  والم�شاعدة  الم�شورة  تقــديم   -  1
وم�شئولياتهما في الم�شائل ذات ال�شلة بم�شالح فئة الدائنين التي تمثلـها.

2 - مراجعة ال�شئون المالية التجـارية للمـدين ومدى جدوى ا�شتمرار اأعمال المدين.
3 - التـ�شاور مع اأمين اإعادة التنظيم والمدين حول اإدارة اإعادة التنظيم.

4 - متابعة اأداء اأمين اإعادة التنظيم والمدين.
الخطة  ق من جدوى  التََّحقُّ ذلك  في  بما  التنظيم  اإعــادة  اإعــداد خطة  في  الم�شاركة   -  5
والمدين  التنظيم  اإعــادة  اأمين  مع  الخطة  بنود  على  والتفاو�س  تنفيذها،  واإمكانية 

والأطراف الآخرين الذين لهم م�شالح في الدعوى.
6 - تقديم الم�شورة حول بْيع اأي جزء رئي�شي من اأ�شول المدين في غير ال�شياق المعتاد 

لالأعمال. 
ال�شلة  ذات  المحكمة  على  المعرو�شة  الم�شائل  �شاأن  في  المحكمة  اإعـالنات  ت�َشلُّم   -  7

بم�شالح مجموع فئة الدائنين التي تمثلـها اللجنة. 
8 - تقديم اأيِّ طلب اأو اعترا�س اأمام المحكمة ي�شمح به القانون، واإبداء الراأي في الم�شائل 

لـها اللجنة. المعرو�شة على المحكمة ذات ال�شلة بم�شالح فئة الدائنين التي تمثِّ
لها اللجنة والتي تن�س عليها اأحكام  9 - القيام بالأعمال الأخـرى لحماية الم�شالح التي تمثِّ
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هذا القانون.
م اإجراءات �شير عملها وعملية المداولة فيها. ب - يجـوز للجنة اأْن تعتِمد قواعد خا�شة تنظِّ

م المعلومات المتعلقة باإدارة اإعادة التنظيم اإلى الأ�شخا�س الذين تتولى  ج - على اللجنة اأن تقدِّ
تمثيلهـــم. وللوزير، بعد الت�شاور مع الوزيـــر المعِني ب�شئون التجارة، اأْن ُي�شِدر قرارًا بتحديد 
قواعـــد واأحكام واآلية اإعالن الأ�شخا�س الذين تمثِّل اللجنة م�شالحهم بالمعلومات المتعلقة 

باإدارة اإعادة التنظيم.
د - يجـــوز للجنة، بعد موافقة المحكمة، اأْن تعيِّن وكـيـــاًل اأو �شخ�شًا فنـيًا ب�شروط معقولة لتمثيل 
اللجنـــة فـــي اإعـــادة التنظيم. وت�شـــري على ال�شخ�ـــس المعيَّن الأحـــكام الخا�شـــة بتعاُر�س 

الم�شالح المن�شو�س عليها في الفقرتين )ب( و)ج( من المادة )45( من هذا القانون.
هــــ - ي�شتحق ال�شخ�ـــس المعيَّن ِوْفقًا لأحكام الفقرة )د( من هذه المـــادة مكافاأة معقولة وذلك 
ى المكافاأة كمطالبة اإدارية ِوْفقًا لأحكام المادة )92( من هذا  بعد موافقة المحكمة، وتــــوؤدَّ

القانون.
و - يجوز للجنة اأْن تطلب عْقد اجتماع مع اأمين اإعادة التنظيم اأو المدين لمتابعة �شيـر اإجراءات 

اإعادة التنظيم.

مادة�)104(
دعوة�الدائنني�اإلى�الجتماع

 اأ - يجــوز للمحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من اأمين اإعادة التنظيم اأو لجنة الدائنين 
اأو الدائنيـــن الذيـــن يملكون مـــا ل يقل عن 10% مـــن مجموع الديون غيـــر الم�شمونة، دعوة 

الدائنين لعقد اجتماع.
ب - يجـــب اأْن يت�شمـــن الإعالن بالدعوة لالجتماع بيان الغر�ـــس منه وموعده ومكانه، واأن يرَفق 

معه جدول اأعمال هذا الجتماع.

مادة�)105(
اإعفاء�ع�صو�جلنة�الدائنني

م من اأغلبيـــة اأع�شاء لجنة الدائنين،  اأ - علـــى المحكمـــة من تلقاء نف�شهـــا اأو بناًء على طلب يقدَّ
اإعفاء ع�شو لجنة الدائنين في الأحوال التالية:

1 - افتقاره للكفاءة الالزمة اأو عْجُزه عن اأداء مهامه وواجباته اأو عن اأداء الدرجة الالزمة 
من العناية المطلوبة منه.
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2 - افتقاره للحْيدة اأو ال�شتقالل اأو وجود َتعاُر�س م�شالح يبرر اإعفاءه.
3 - الإهمال الج�شيم.

ب - علـــى المحكمة قبـــل البتِّ في طلب الإعفاء اإعالن الع�شو واإعطـــاوؤه الفر�شة الكافية ل�شماع 
راأيه والرد على الطلب بالعترا�س عليه اأو قبوله وتقديم دفاعه وعْر�س اأدلته.

ج - يكون تعيين ع�شو جديد في لجنة الدائنين بدًل من الع�شو المعَفى ِوْفقًا لالأحكام المن�شو�س 
عليها في المادة )102( من هذا القانون. 

الف�صل�الثالث�
اإعداد�خطة�اإعادة�التنظيم�

مادة�)106(
مقرَتح�خطة�اإعادة�التنظيم

اأ - مـــع مراعاة اأحـــكام المادة )107( من هذا القانـــون، يخت�سُّ اأمين اإعـــادة التنظيم بتقديم 
مقتـــَرح خطة اإعادة التنظيم ما لم تقرر المحكمة خـــالف ذلك. على اأن يقدم المقترح اإلى 
المحكمـــة خـــالل ثالثة اأ�شهـر مـــن تاريخ الموافقة علـــى افتتاح اإجـــراءات الإفال�س، ويجوز 
للمحكمـــة اأن توافـــق على تمديـــد المدة الم�شار اإليهـــا بناًء على طلب م�شبَّب مـــن المدين اأو 
اأمين اإعادة التنظيم اأو لجنة الدائنين اأو من الدائنين الذين يملكون ما ل يقل عن 10% من 

مجموع الديون غير الم�شمونة.
ب - علـــى اأميـــن اإعادة التنظيـــم اأْن يت�شاور حول بنـــود مقترح خطة اإعـــادة التنظيم مع المدين 

ولجنة الدائنين الم�شمونين واأيِّ طرف له م�شلحة في الدعوى، ح�شبما يراه منا�شبًا.
ج - يعمـــل اأمين اإعادة التنظيـــم، وببذل جهد معقول، على اإعداد مقتـــَرح خطة اإعادة التنظيم، 

وذلك بمراعاة الآتي:
ق الخطة اأف�شل النتائج للدائنين واأيِّ طرف له م�شلحة في الدعوى. 1 - اأْن تحقِّ

2 - اإمكانية تنفيذ الخطة على نحو معقول واإعداد بنودها ِوْفقًا لفترا�شات واقعية.
3 - التعامل مع الدائنين والأطراف الذين لهم م�شلحة في اإجراءات اإعادة التنظيم بعدالة 

في اإطار حقوقهم ومطالباتهم.
4 - اأْن تتوافر في الخطة ال�شروط والأحكام المن�شو�س عليها في هذا القانون.

التنظيم م�شالح  اإعادة  اأمين  اأْن تكون الخطة عبارة عن عملية توافقية يراعي فيها   - 5
الدائنين والأطراف الذين لهم م�شالح في الدعوى.
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د - علـــى اأميـــن اإعادة التنظيم اأن يطلب الموافقة على خطـــة اإعادة التنظيم ب�شْرف النظر عن 
معار�شـــة �شخ�س اأو اأكثر للخطة، اإذا كان يرى بُح�ْشن نية اأن الخطة تتوافر فيها المتطلبات 

وال�شروط المن�شو�س عليها في القانون.

مادة�)107(
الأ�صخا�س�الذين�يجوز�لهم

تقدمي�مقرَتح�خطة�اإعادة�التنظيم
اأ - يجـــوز للمحكمة بناًء على طلب من لجنـــة الدائنين اأو من الدائنين الذين لديهم مطالبات ل 
مة �شد المدين، اأْن تـــاأذن لهم بتقديم مقتَرح خطة  تقـــل عن ثلث مجمـــوع المطالبات المقدَّ

اإعادة التنظيم، بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الراأي، وتوافر ال�شروط الآتية:
1 - مرور �شتة اأ�شهر على الأقل من الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س.

م منا�شب في اإعداد مقترح خطة اإعادة  2 - اإذا عجـز اأمين اإعادة التنظيم عن تحقيق تقدُّ
التنظيم.

ق الخطة الم�شلحة لأ�شول المدين. ح اأْن تحقِّ 3 - اإذا كان من المرجَّ
ب - علــــى الأ�شخا�س الماأذون لهم ِوْفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة تقديم مقتَرح خطة 
اإعـــادة التنظيم اإلى المحكمة خالل ثالثة اأ�شهـر من تاريخ الإذن، ويجوز للمحكمة اأن توافق 

م لها. على تمديد المدة الم�شار اإليها بناًء على طلب م�شبَّب يقدَّ
ج - يجوز للمحكمة بناًء على طلب م�شبَّب من اأمين اإعادة التنظيم، اأْن تاأذن له باأْن يعهد باإعداد 

مقتَرح خطة اإعادة التنظيم لجهة مخت�شة تحت اإ�شرافه.

مادة�)108(
محتوى�خطة�اإعادة�التنظ��يم

اأ - يجب اأْن ت�شتمل خطة اإعادة التنظيم بوجه خا�س على ما يلي:
ت اإلى ا�شطراب اأو�شاعه المالية. 1 - نبذة موجزة عن ن�شاط المدين والأ�شباب التي اأدَّ

2 - ك�شٌف كامل عن جميع الدائنين وتفا�شيل ديون كل منهم.
على  الت�شويت  اإجــراءات  في  الحقوق  ذات  لهم  يكون  فئات  اإلــى  الدائنين  ت�شنيف   -  3
الخطة، ويراعى في هذا الت�شنيف الأحكام المن�شو�س عليها في المادة )110( من 

هذا القانون.
4 - المعاملة التي �شوف تح�شل عليها كل فئة من فئات الدائنين، ومن ذلك التوزيعات التي 
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�شوف يح�شلون عليها ومقدارها. 
5 - تقرير حق كلٍّ من الدائنين في الح�شول على ما ل يقل عما �شوف يح�شل عليه في حالة 

ت�شفية المدين، ما لم يوافق الدائن على اأْن يح�شل على اأقل من ذلك.
تنظيم  اإعادة  �شاأن  في  اتخاذها  يتم  �شوف  التي  والتدابير  الخطة  تنفيذ  كيفية  بيان   -  6

المدين لتجاوز ا�شطراب اأو�شاعه المالية.
7 - التوقعات المالية لأو�شاع المدين خالل فترة تنفيذ الخطة.

8 - بيان دور المدين في تنفيذ الخطة.
9 - بيان الأ�شخا�س والجهات التي �شوف تتولى اإدارة اأعمال المدين والإ�شراف على تنفيذ 
الخطة، مع بيان عالقتهم بالمدين، وما �شوف يح�شلون عليه من رواتب اأو مكافاآت اأو 

عوائد مالية.
10- تقرير �شداد المطالبات والم�شاريف الإدارية كاملة، ما لم يوافق �شاحب المطالبة اأو 

ل الم�شاريف على معاملة مغايرة. َمن يتحمَّ
11 - بيان �شروط تنفيذ الخطة.

12 - بيان فترة تنفيذ الخطة كاملة.
13 - بيان ما اإذا كان يوجد كفيل اأو اأكثر ل�شمان تنفيذ �شروطها. 

ب - اإذا كان اأميـــن اإعـــادة التنظيـــم اأو ال�شخ�س المـــاأذون له، بح�شب الأحـــوال، غير قادر على 
ن اأ�شباب  ا�شتيفاء المتطلبات الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة، وَجب عليه اأن يبيِّ

ذلك في خطة اإعادة التنظيم.

مادة�)109(
هيكلة�خطة�اإعادة�التنظيم

اأ - يجــوز اأْن تت�شمن خطة اإعادة التنظيم الآتي:
1 - الحق في بْيع جميع اأو اأجــزاء من اأموال اأو اأعمال اأ�شول المدين، واأْن يكون ثمن البيع 
نقدًا اأو باأيِّ مقابل اآخـر، واأْن ُت�شتخَدم عائدات البْيع ل�شداد مطالبات الدائنين اأو في 

ال�شتثمار اأو لأيِّ غر�س اآخر.
2 - ا�شتثمار �شخ�س اأو اأكــثر في من�شاأة المدين، واأْن يكون مقابل ال�شتثمار اإ�شدار �شندات 
َدين اأو اأ�شهم اأو تمليك ح�ش�س، واأْن ُت�شتخَدم جميع عائدات ال�شتثمار اأو جــزء منها 

ل�شداد مطالبات الدائنين اأو في ال�شتثمار اأو لأيِّ غر�س اآخـر.
اأوراق  اأو  Recapitalization( من خالل اإ�شدار �شندات َدين  3 - تعديل )ر�ْشَملة المدين 
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مالية اإلى الدائنين اأو اإلى اأ�شخا�س اآخرين.
4 - الندماج اأو غير ذلك من الطرق المتعلقة بال�شتراك مع �شخ�س اأو اأكثر.

ك بالعقود اأو ف�ْشُخها اأو حوالتها. 5 - التم�شُّ
6 - اإجراء عمليات التوزيعات اأو �شداد المدفوعات واإ�شدار الأوراق وال�شندات التي ي�شمح 

بها القانون. 
ب - يجـــوز اأْن تِرد في خطة اإعادة التنظيم مقترحات حول معاملة اأية مطالبات اأو حقوق مالية، 

ومن ذلك:
1 - تعـديل �شروط �شداد مديونيات المدين، �شواء كانت م�شمونة اأو غير م�شمونة، وي�شمل 

ذلك مدُّ تاريخ ال�شتحقاق اأو تعديل ن�شبة الفائدة اأو اأية �شروط اأخرى.
2 - اإ�شدار �شندات َدين اأو اأوراق مالية اإلى الدائنين مقابل المطاَلبات القائمة.

3 - توزيع عائـدات من بْيع اأموال اأو اأعمال من اأ�شول المدين على الدائنين.
4 - اإلغاء حقوق ُمالَّك الح�ش�س مقابل ِعَو�س اأو دون ِعَو�س.

5 - الأحكام الخا�شة با�شتبعاد المطاَلبات والحقوق المالية التي ي�شمح بها القانون.
6 - كيفية ت�شوية العترا�شات المتعلقة بالمطاَلبات التي تتم ت�شويتها قبل نفاذ الخطة.

7 - ال�شروط الالزمة لكفالة فاعلية خطة اإعادة التنظيم.

مادة�)110(
ت�صنيف�فئات�الدائنني�يف�خطة�اإعادة�التنظيم

الدائنين  وبالأخ�س  حقوقهم  المتماثلة  الدائنين  فئات  التنظيم  اإعــادة  خطة  ت�شنِّف 
اأ�شحاب  من  الآخرين  والدائنين  ال  العمَّ والدائنين  الم�شمونين  غير  والدائنين  الم�شمونين 
ك الح�ش�س. ويجوز اإن�شاء فئة خا�شة من الدائنين اأو اأكثر اإذا كان من �شاأن ذلك  المتياز وُمالَّ

ت�شهيل اإجراءات اإعادة التنظيم وفاعليتها ومن ذلك اأ�شحاب المطاَلبات ال�شغيرة. 

الف�صل�الرابع
اإجراءات�الت�صويت�على�خطة�اإعادة�التنظيم

مادة�)111(
الت��صويت�على�خط��ة�اإعادة�التنظيم

اأ - يــكون الت�شويت على خطة اإعادة التنظيم والموافقة عليها على النحو التالي:
م مقترح خطة اإعادة التنظيم  1 - على اأمين اإعادة التنظيم اأو ال�شخ�س الماأذون له اأن يقدِّ
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اإلى المحكمة خالل المدة الم�شار اإليها في المادتين )106( و )107( من القانون، 
القانون،  هذا  من   )112( المادة  في  عليه  المن�شو�س  الإف�شاح  ببيان  م�شحوبة 
للح�شول على الموافقة على بيان الإف�شـاح بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع 

الراأي.
2 - يعَلن الدائنون والأطراف الذين تكون لهم م�شلحة في الدعـوى بخطة اإعادة التنظيم 

وبيان الإف�شاح فور الح�شول عـلى الموافقة المبدئية من المحكمة.
ب - يجـــوز للمحكمة اأْن تاأذن بالت�شويت على خطة اإعـــادة التنظيم قبل اإجراء الإعالن واإعطاء 
ـــة تفر�س الت�شويت  فر�شـــة �شماع الـــراأي حول بيان الإف�شـــاح اإذا كانت هناك ظروف ملحَّ

الفوري والموافقة دون تاأخـير، على الخطة. 

مادة�)112(
بيان�الإف�ص�اح�

اأ - على اأمين اإعادة التنظيم اأو ال�شخ�س الماأذون له من المحكمة، ِوْفقًا لأحكام المادة )107( 
م مقترح خطة اإعادة التنظيم م�شحوبـــة ببيان الإف�شاح لتمكين  مـــن هذا القانون، اأن يقـــدِّ
الدائنيـــن من تقييم مقترح الخطة والت�شويت عليهـــا عن دراية، ويجب اأن يكون من بين ما 

يت�شمنه بيان الإف�شاح ما يلي:
1 - ملخ�س عن خطة اإعادة التنظيم.

قات  2 - المعلومات المتعلقة بالو�شع المالي للمدين، مع بيان الأ�شول واللتزامات والتََّدفُّ
النقدية.

3 - اأية معلومات غيـر مالية ُيحتَمل اأْن توؤثر على اأداء المدين في الم�شتقبل.
4 - مقارنة بين ما ُيتوقع اأن يح�شل عليه الدائنون عن ديونهم بموجب الخطة مع ما �شوف 

يح�شلون عليه في حالة الت�شفية.
ح  ترجِّ والتي  ن�شاطه  المدين في مزاولة  ا�شتمرار  بناًء عليها  يتم  �شوف  التي  الأ�ش�س   - 5

نجاح خطة اإعادة تنظيمه.
نتها الخطة. 6 - المعلومات المتعلقة بو�شع تدابير كافية للوفاء بكافة اللتزامات التي ت�شمَّ

7 - المعلومات الخا�شة باآليـة الت�شويت على الخطة.
8 - اأية تو�شيات اأو معلومات طلبت لجنة الدائنين اإدراجها �شمن بيان الإف�شاح.

ب - يجـــب علـــى المدين بْذُل اأق�شى جهد ممكن في معاونة اأمين اإعادة التنظيم في اإعـداد بيان 
الإف�شاح. 
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ج - على المحكمة عند نظر طلب الموافقة على بيان الإف�شاح اأْن تراعي الآتي:
ن الدائنين اأو اأيِّ  ق من ا�شتمال بيان الإف�شاح على معلومات كافية على نحو يَمكِّ 1 - التََّحقُّ
طرف له م�شلحة في الدعوى من اتخاذ قرار م�شتنير بقبول خطة اإعادة التنظيم اأو 

هـا. رْف�شِ
2 - اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الـراأي والنظر في العترا�شات التي تتعلق بكافــة 

المعلومات و�شحتها. 
3 - الظروف القائمة والتي ت�شمل مدى درجـة تعقـيد اإعادة التنظيم، وتكلفة تقديم معلومات 

اإ�شافية، والحماية المتوفرة لالأطراف الذين لهم م�شلحة في الدعوى. 

مادة�)113(
املداولة�يف�خطة�اإعادة�التنظيم�املقرتحة

ـــن المحكمة، بعد النتهاء من تحقيق الديون، ميعادًا لجتماع الدائنين للمداولة في خطة  اأ - تعيِّ
اإعـــادة التنظيم المقترحة. وتر�َشل الدعـــوة اإلى ح�شور هذا الجتماع اإلى كل دائن ُقِبل ديُنه 
نهائيـــًا اأو موؤقتـــًا، ويجوز للمحكمة اأْن تاأمـــر بن�شر الدعوة في �شحيفـــة محلية عربية وا�شعة 

النت�شار.
 ب - يجوز للدائن اأْن ينيب عنه وكياًل لح�شور الجتماع.

ة  ج - يجـــب اأْن يح�شـــر المدين الجتماع بنف�شـــه، ول يجوز اأْن ينيب عنه غيـــره اإل لأ�شباب جديَّ
تقبلها المحكمة.

د - ل تجـــوز المداولـــة في خطة اإعـــادة التنظيم المقترحـــة اإل بعد تالوة اأمين اإعـــادة التنظيم 
ملخ�شًا عن بيان الإف�شاح. 

مادة�)114(
املوافقة�على�خطة�اإعادة�التنظيم

اأ - يتـــم الت�شويـــت على خطة اإعادة التنظيم خالل ثالثين يومـــًا من تقديمها لأول مرة اأو خالل 
لـــة بناًء على اأمـــر المحكمة اأو موافقتهـــا، بح�شب الأحوال.  ع�شريـــن يومـــًا من تقديمها معدَّ
وينح�شر حق الت�شويت على الدائنين الذين �شوف تتاأثر حقوقهم بالخطة. ويجـــوز للمحكمة 
من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من لجنة الدائنين اأو من الدائنين الذين يملكون ما ل يقل 
عـــن 10% من مجموع الديون غير الم�شمونة، اأْن تمنح اأجاًل اأو اأكثر للح�شول على الموافقة 

على الخطة بما ل يجاِوز �شتة اأ�شهر من الموافقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س.
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ب - مع مراعاة اأحكام الفقرتين )د( و)و( من هذه المادة، يلزم لموافقة الدائنين على الخطة 
موافقة جميع فئات الدائنين. 

ج - يكون الت�شويت على الخطة من ِقَبل كل فئة من الدائنين على حدة، وُتـَعـدُّ الفئة مواِفقة على 
الخطة اإذا كان �شيتم الوفاء بديونها كاملة اأو لن تتاأثر حقوقها بخطة اإعادة التنظيم.

د - ُتـَعــــدُّ الفئة مواِفقـــة على الخطة اإذا تم الت�شويت عليها بالمواَفقـــة من ِقَبل اأغلبية الدائنين 
الذين ُقِبلت مطالباتهم نهائيًا اأو موؤقتًا، ب�شرط اأْن يكونوا حائزين لُثُلَثي مجموع الديون غير 
الم�شمونـــة فـــي تلك الفئة، وذلك بعد ا�شتنزال ديون وعـــدد الدائنين الذين لم ي�شتركوا في 

الت�شويت.
هــــ - يكـــون لأيِّ دائـــن �شوَّت برْف�ـــس الخطة الحقُّ فـــي الح�شول على ما ل يقـــل عما كان �شوف 

يَت�َشلَُّمه في حالة الت�شفية.
و - ا�شتثناًء من اأحكام الفقرة )د( من هذه المادة، يجوز للمحكمة الموافقة على الخطة واإْن لم 

ق كلٌّ مما يلي: ت الدائنون بالموافقة عليها، اإذا ما تَحقَّ ي�شوِّ
رة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون. 1 - ا�شتيفاء الخطة لال�شتراطات المقرَّ

اأية  ت�َشلُّم دائني  الخطة وتقريره ترجيح  بالموافقة على  التنظيم  اإعادة  اأمين  تو�شية   - 2
ت ل�شالح الموافقة على الخطة عائدًا �شافيًا ل يقل عما �شوف تت�َشلَُّمه في  فئة لم ت�شوِّ

حالة ت�شفية المدين. 
3 - اإذا كانت الخطة تكفل تعوي�س فئة الدائنين الم�شمونين بما يجِبر ال�شرر الذي �شوف 

يلحق بهم نتيجة التاأخير في تح�شيل ديونهم.
بالموافقة على الخطة  اأو فئة ممن �شوَّت  اأيِّ دائن  ر ل�شالح  اإذا كانت الخطة ل تقرِّ  - 4
حقوقًا اأو مبالغ تجاِوز ما لذلك الدائن اأو الفئة من حقوق اأو َدين وقت الت�شويت على 

الخطة.
ز - يكـــون لأيِّ دائـــن اأو طرف لـــه م�شلحة في دعوى الإفال�س حقُّ الت�شويـــت اأْن يقدم اعترا�شًا 
اإلى المحكمة حول الموافقة على خطة اإعادة التنظيم قبــل جل�شة الم�شادقة على الخطة. 

مادة�)115(�
امل�صادقة�على�خطة�اإعادة�التنظيم

ت بالموافقة على خطة اإعادة التنظيم حقُّ ح�شور جل�شة الم�شادقة على   اأ - لـــكل دائـــن لم ي�شوِّ
الخطة واإثبات اعترا�شه عليها واأ�شبابه.

ت بالموافقة على الخطة   ب - للمحكمـــة بعد ت�شويت الدائنين و�شماع اعترا�شات َمـــن لم ي�شوِّ
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ِوْفقًا لأحكام المادة )114( من هذا القانون، اإ�شدار اأيٍّ من القرارات التالية:
اأوًل: الم�شادقـــة علـــى خطة اإعادة التنظيـــم واإ�شدار قرار البـــدء بتنفيذها في الأحوال 

الآتية:
1 - اإذا تم الت�شويت على الخطة بالموافقة من ِقَبل الدائنين ِوْفقًا لأحكام الفقرة )د( 
من المادة )114( من هذا القانون، اأو قررت المحكمة الموافقة عليها ِوْفقًا لأحكام 

الفقرة )و( من المادة )114( من هذا القانون.
رة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، ول يوجد   2 - اإذا كانت الخطة م�شتوفية لال�شتراطات المقرَّ

في بنودها ما يخالف اأحكام القانون. 
 3 - اأنَّ ما �شوف يتم الح�شول عليه في المطاَلبات والحقوق المالية بموجب خطـة اإعادة 

التنظيم ل يقـل قيمة عما �شوف يتم الح�شول عليه في حالة الت�شفية.
 4 - �شداد المطاَلبات الإدارية بالكامل، با�شتثناء الحالت التي يوافق �شاحب المطاَلبة 

على الح�شول على معاملة مختلفة.
 5 - ح�شول الفئة غير الموافقة من الدائنين على خطة اإعادة التنظيم على اعتراف كامل 
بمقت�شى الخطة بمرتبتها بموجب اأحكام هذا القانون، واأن يراَعى ذلك الترتيب عند 

التوزيع على تلك الفئة بمقت�شى الخطة. 
ثاني���اً: رْف�س الم�شادقة على خطة اإعـــادة التنظيم وطلب اإعادة التنظيم اإذا لم ت�شتوف 

الخطة ال�شروط الم�شار اإليها في البند )اأوًل( من هذه الفقرة.
ثالثاً: منح طالب اإعادة التنظيم اأجاًل ل يجاِوز ع�شرة اأيام لت�شحيح ما قد يعتري الخطة 
ها على  مـــن اأخطاء مادية ل يوؤثر ت�شحيحهـــا على حقوق اأيٍّ من الدائنين، ومن ثم عْر�شُ

المحكمة، بعد اإعالن الدائنين، للم�شادقة عليها. 
ج - تكـــون خطة اإعادة التنظيم بعد الم�شادقة عليها من ِقَبـــل المحكمة ملزمة لجميع الدائنين 

بمن فيهم الذين لم ي�شتركوا في الت�شويت عليها والذين لم يوافقوا عليها. 
د - اإذا �شادقـــت المحكمـــة على خطة اإعادة التنظيم يتولى اأميـــن اإعادة التنظيم الإ�شراف على 
تنفيـــذ خطة اإعـــادة التنظيم واإبالغ المحكمة بما قد يقع مـــن المدين من مخالفات لأحكام 

الخطة وما تعتر�س تنفيذها من م�شاعب.
هــــ - على اأمين اإعادة التنظيـــم، خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ �شـــدور قرار الم�شادقة على 
الخطة، طلـــب التاأ�شير بذلك لدى جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري على ما يملكه المدين 
مـــن عقـــارات.  ويترتب على التاأ�شيـــر اإن�شاء رْهن علـــى العقارات المذكـــورة ل�شمان حقوق 
الدائنيـــن الذين ت�شـــري عليهم خطة اإعـــادة التنظيم، ما لم تن�س الخطـــة على غير ذلك. 
ْهن بعد النتهاء من تنفيذ خطة اإعادة التنظيم  ولأميـــن اإعادة التنظيم اأْن يطلب �شْطـــب الرَّ
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طبقًا لأحكام المواد )138( و)139( و)140( من هذا القانون.

الف�صل�اخلام�س
نفاذ�خطة�اإعادة�التنظيم

مادة�)116(
اآث�ار�امل�صادقة�على�خطة�اإعادة�التنظيم

اأ - تكـــون خطــة اإعادة التنظيم الم�شاَدق عليها من المحكمة ملــزمة لجميع الأ�شخا�س ب�شرف 
النظـــر عن موقعهم اأو ت�شويتهم بعدم الموافقة على الخطة اأو تقدموا بمطالبة في الدعوى 

اأو ن�شاأت مطالبتهم لحقًا. 
ب - تـــوؤول جميـــع اأ�شول المدين عنـــد الم�شادقة على خطة اإعادة التنظيـــم اإلـى المدين لإعادة 
تنظيمهـــا ِوْفقـــًا للخطة، اأو اإلى اأمين اإعـــادة التنظيم اأو ال�شخ�س الـــذي يَت�َشلَّم تلك الأ�شول 
بموجب الخطة. وتوؤول تلك الأ�شول خالية من مطاَلبات وحقوق الآخرين ما لم تن�س الخطة 

علــى خالف ذلك.
ج - مـــا لـــم تن�س خطة اإعـــادة التنظيم على خالف ذلـــك، يترتب علـــى الم�شادقة على الخطة 
اإبـــراء ذمة المدين واإعفاوؤه مـــن اأية التزامات وحقوق اأخرى، اأيًا كانت طبيعتها، ن�شاأت قبــل 
ت بالموافقة على الخطة اأو  ين اأو الحـــق �شوَّ الم�شادقـــة على الخطة، �شواء كان �شاحب الدَّ

م بمطالبة في الدعوى.  بعدم الموافقة عليها اأو تقدَّ
د - يكـــون اإبراء ذمة المدين اأو اإعفاوؤه بموجب اأحكام هـــذه المادة، بمثابة اأمـر ق�شائي �شد اأية 

اإجــراءات ُتتََّخذ �شد المدين لإلزامه بال�شداد. 
هـ - اإذا كان المدين �شخ�شًا طبيعيًا فال تبراأ ذمته اأو ُيعَفى من الم�شئولية عن الديون المن�شو�س 

عليها في المادة )4( من هذا القانون.
ين اأو اللتزام اأو الإعفاء منه على النحو المن�شو�س عليه في هذه  و - ل يــوؤثر اإبراء الذمة من الدَّ
ين اأو اللتزام، بما في ذلك اأيُّ �شخ�س �شامن  المادة، على م�شئولية اأيِّ �شخ�س عن هذا الدَّ
ين اأو اللتزام  اآخر لَدين على المـدين، اأو التزام عليه بموجب خطاب �شمان يتعلق بذلك الدَّ

اأو على م�شئولية اأيِّ �شخ�س كافل لَدين على المدين اأو التزام عليه. 
ز - ل يترتـــب على الطعـــن على الم�شادقة على خطـــة اإعادة التنظيم اأمـــام محكمة ال�شتئناف 

ر المحكمة خالف ذلك.  العليا وْقُف نفاذ الخطة واآثارها ما لم تقـرِّ
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مادة�)117(
الإع�الن�عن�نفاذ�خطة�اإعادة�التنظيم

ُين�َشر قرار المحكمة بالم�شادقة على خطة اإعادة التنظيم في الجريدة الر�شمية و�شحيفة 
نها المحكمة. ويجب اأْن ي�شتمل الملخ�س الذي ُين�َشر في ال�شحف على ا�شم  محلية اأو اأكثر تعيِّ
اإعادة  خطة  على  �شادقت  التي  والمحكمة  التجاري،  ال�شجل  في  قيده  ورقم  وموطنه  المدين 

التنظيم، وتاريخ الم�شادقة، واأية معلومات ترى المحكمة �شرورة ن�ْشِرها.
على اأمين اإعادة التنظيم، فور الم�شادقة على خطة اإعادة التنظيم، اأْن ُيدِرج خطة اإعادة 
التنظيم باتخاذ الإجراءات الالزمة لقْيد  اإعادة  اأمين  يلتزم  التنظيم في �شجل الإفال�س. كما 

الم�شادقة في ال�شجل التجاري.

مادة�)118(
الطعن�يف�خطة�اإعادة�التنظيم�بعد�نفاذها

 اأ - يجـــوز الطعـــن بال�شتئناف في القـــرارات ال�شادرة بالم�شادقة علـــى الخطة، خالل ثالثين 
يومًا من تاريخ �شدور قرار الم�شادقة.

 ب - يجوز لأيِّ دائن ن�شاأ َدينه قبل الموافقة على طلب اإعادة التنظيم الطعن على الخطة، وذلك 
اإذا �شدر بعد الم�شادقة ُحْكٌم باإدانة المدين في اإحدى جرائم الإفال�س بالتدلي�س، اأو ظهر 
بعـــد الم�شادقة على الخطة قيام المدين باأيِّ تدلي�س خالل اإجراءات طلب اإعادة التنظيم، 
بمـــا في ذلـــك اإخفاء اأيٍّ من اأمواله اأو المغالة في تقدير ديونـــه اأو زْعُم مديونيات عليه غير 
م الطعن خالل �شتة اأ�شهر من اليوم الذي يظهر فيه  حقيقيـــة. وفي هذه الحالة يجب اأن يقدَّ
م بعد  التدلي�س، واإل كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال ل يكون الطعن مقبوًل اإذا ُقدِّ

انق�شاء ثالث �شنوات من تاريخ �شدور قرار الم�شادقة على الخطة.

 ج - اإذا بـــداأ التحقيـــق مع المدين في جريمة اإفال�س بالتدلي�س بعـــد الم�شادقة على الخطة، اأو 
ُرِفعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذه الم�شادقة، اأو اإذا ُطِعن بال�شتئناف 
فـــي الم�شادقة على الخطة لأيٍّ من الأ�شباب الم�شار اإليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، 
جـــاز للمحكمة التي �شادقت علـــى الخطة من تلقاء نف�شها اأو بناًء علـــى طلب النيابة العامة 
اأو اأيٍّ مـــن ذوي ال�شـــاأن، اأْن تاأمر باتخاذ ما تراه من تدابيـــر للمحافظة على اأموال المدين، 
ر رْف�س الطعن، اأو ِحْفظ التحقيق، اأو �شدر اأمر باألَّ وْجه لإقامة  وتلغـــى هذه التدابير اإذا تقرَّ

الدعوى الجنائية، اأو ُحِكم ببراءة طالب اإعادة التنظيم.
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مادة�)119(
اإجراء�التوزيعات�مبوجب�خطة�اإعادة�التنظيم

اأ - علـــى اأميـــن اإعادة التنظيم اإجراء التــوزيعات على الدائنيـــن والأطــراف الذين لهم م�شلحة 
فـــي الدعوى على النحو الوارد في خطـــة اإعادة التنظــيم. وتكون التوزيعـــات ِوْفقًا لتعليمات 
مة من اأ�شحاب المطاَلبات اإلى اأمين اإعـــادة التنظيم اأو ا�شتنادًا اإلى الدفاتر  ال�شـــداد المقدَّ

وال�شجالت المتوافرة لدى اأمين اإعادة التنظيم في حالة عدم وجود تعليمات ال�شداد.
ب - على اأمين اإعادة التنظيم عند اإجراء التــوزيعات اإن�شاء احتياطات منا�شبة واآليات ل�شمان اأْن 
يَت�َشلَّم جميع الدائنين والأطـــراف الآخرون بالتنا�شب ذات التوزيع الذي ي�شتحقونه بموجب 

خطة اإعادة التنظيم. 
ل الأولوية في التوزيعات بموجب  ج - مـــا لم تن�س خطـــة اإعادة التنظيم على خــالف ذلك، تعـــدَّ
الخطـــة لتنفيذ التفاقـــات المتعلقة باإنزال المرتبة المن�شو�ـــس عليها في المادة )94( من 

هذا القانون.

مادة�)120(
تنفيذ�خطة�اإعادة�التنظيم

اأ - يتـولى المدين، اأو اأمين اإعادة التنظيم، اأو اأيُّ �شخ�س ينوب عن المدين بموجب خطة اإعادة 
التنظيم، تنـفيذ الخطة واأوامـر المحكمة المتعلقة بتنفيذ الخطة.

ب - يجوز لأمين اإعادة التنظيم اأْن يطلب من المحكمة اأْن تاأمر المدين اأو ال�شخ�س الذي ينوب 
عنه بموجب خطة اإعادة التنظيم القيام باأيِّ عمل �شروري لتنفيذ الخطة.

مادة�)121(
تع�ديل�خطة�اإعادة�التنظيم�

م طلب اإعادة التنظيم،  م الخطة اأو مقدِّ اأ - يجوز لأيٍّ من اأمين اإعادة التنظيم اأو المدين اأو مقدِّ
في اأيِّ وقت بعد تقديم الخطة وقبل الت�شويت عليها، طلب اإدخال ما يراه من تعديل عليها، 
كما يجوز بعد الت�شويت على الخطة بالموافقة وقبل م�شادقة المحكمة اأْن يطلب اإجراء ما 

رة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون. يلزم من تعديالت ل�شتيفاء �شروط الم�شادقة المقرَّ

ب - يجوز للمدين اأو اأيٍّ من الدائنين في اأيِّ وقت بعد تقديم الخطة وقبل الت�شويت عليها طلب 
اإدخال اأيِّ تعديل عليها، وُي�شتَرط لقبول طلب التعديل موافقة طالب اإعادة التنظيم.

م مقترح خطة اإعادة التنظيم اأجاًل  ها اأْن يطلب مقدِّ ج - يجوز بعد الت�شويت على الخطة برْف�شِ
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ْف�س. واإذا  لة خالل ثالثين يومًا من تاريخ الت�شويت عليها بالرَّ لتعديلها واإعادة تقديمها معدَّ
ْف�س اأو اإذا ما رف�شت المحكمة الم�شادقة عليها، يجوز للمحكمة  ما تم الت�شويت عليها بالرَّ
ر رْف�س طلب اإعادة التنظيـــم، ول يجوز بعد ذلك تقديم طلب جديد لإعادة التنظيم  اأْن تقـــرِّ

ي �شتة اأ�شهر من تاريخ رْف�س الطلب الأ�شلي. اإل بعد ُم�شِ

م اأمين اإعـــادة التنظيم اأو  د - يجـــوز فـــي اأيِّ وقت بعد م�شادقـــة المحكمة على الخطـــة اأْن يتقدَّ
م طلب اإعادة التنظيم، بطلب اإلى المحكمـــة بتعديل الخطة، مع بيان  م الخطة اأو مقـــدِّ مقـــدِّ
لة للمتطلَّبـــات الالزمة للموافقة  اأ�شبـــاب ذلـــك بالتف�شيل. ويجب اأن ت�شتوفـــي الخطة المعدَّ

والم�شادقة على الخطة المن�شو�س عليها في هذا القانون.

هــــ- في الأحوال الم�شار اإليها فـــي الفقرات )اأ( و)ب( و)ج( من هـــذه المادة، تحدد المحكمة 
د  لـــة ل يجاِوز ثالثين يومًا مـــن تاريخ تقديم الطلـــب. كما تحدِّ اأجـــاًل لتقديـــم الخطة المعدَّ
المحكمـــة موعـــدًا لنظرها والت�شويت عليها مـــن ِقَبل الدائنين والم�شادقـــة عليها، بح�شب 

الأحوال، على األ يجاِوز ع�شرة اأيام من تاريخ تقديم الخطة. 

ل حقوقهم اأو تتاأثر  و - يجب اأن يعَلن بطلب التعديل جميع الدائنين واأية اأطراف اأخرى �شوف تعدَّ
ل حقوقـــه اأو يتاأثر بتعديالت الخطة  بالتعديـــالت المقتَرحة. ويكـــون لأيِّ �شخ�س �شوف تعدَّ

الت�شويت اأو العترا�س عليها.

ز - فـــي جميع الأحوال ي�شتمر العمل بالخطة التي كان قد تم الت�شويت عليها بالموافقة من ِقَبل 
لة  الدائنيـــن والم�شادقة عليهـــا من ِقَبل المحكمة مـــا لم يتم الت�شويت علـــى الخطة المعدَّ

والم�شادقة عليها مرة اأخرى من ِقَبل المحكمة.

الف�صل�ال�صاد�س
اإعادة�التنظيم�املتَفق�عليه�م�صبقاً

مادة�)122(
حق�املدين�يف�طلب�اإعادة�التنظيم�املتَفق�عليه�م�صبقاً

يقترح  اأْن  للمدين  يجوز  القانون،  هذا  من  و)107(  المادتين )106(  اأحكام  من  ا�شتثناًء 
خطة اإعادة التنظيم ويح�شل على الموافقة عليها قبل افتتاح اإجراءات الإفال�س، وذلك بمراعاة 

اأحكام هذا الف�شـل.
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مادة�)123(
تقدمي�لئحة�دعوى�لإعادة�التنظيم�املتَفق�عليه�م�صبقاً

للمدين اأْن يرفــع دعوى حول اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا اإلى ق�شم ت�شجيل الدعاوى 
وذلك  القانون،  هذا  من   )6( المادة  من  )اأ(  الفقرة  في  عليهما  والمن�شو�س  الحالتين  في 

للم�شادقة على خطة اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا.

مادة�)124(
م�صتندات�لئحة�الدعوى

اأ - يجب اأن ت�شتمل لئحة دعوى المدين حول اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا، على الآتي:
د المدين فيه بو�شوح طلب الموافقة على اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا. 1 - بيان يحدِّ
2 - الم�شتندات التي تثبت اأن المدين عاجز عن �شداد ديونه، اأو �شوف يعجز عن �شدادها، 

اأو اأن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة اأ�شوله. 
3 - خطة اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا م�شحوبة ببيان الإف�شاح المن�شو�س عليه في 

المادة )112( من هذا القانون.
4 - اإقرار باأْن يتم �شداد ديون الدائنين غير المتاأثرين في ال�شياق المعتاد، واأن الخطة لن 

ل حقوقهم اأو تتاأثر بالخطة دون موافقتهم. تعدِّ
المعلومات  ذلك  في  بما  م�شبقًا،  عليه  المتَفق  التنظيم  اإعــادة  لمفاو�شات  ملخ�س   -  5

مة للدائنين بغر�س تمكينهم من تقييم الخطة والت�شويت عليها. المقدَّ
6 - تقرير عن ت�شويت كل فئة من فئات الدائنين المتاأثرة بالموافقة على الخطة بالأغلبية 

المن�شو�س عليها في المادة )114( من هذا القانون.
اإعادة  للم�شادقة على خطة  رة  المقرَّ ال�شتراطات  ت�شتوفي  الخطة  اأن  ن  يبيِّ - ملخ�س   7

التنظيم. 
8 - الم�شتندات المن�شو�س عليها في المادة )12( من هذا القانون.

ب - يجـــوز للمحكمة اأْن تطلب مـــن المدين تزويدها بن�شخة من اأية م�شتندات اأو بيانات اإ�شافية 
اأخرى تدعـم لئحة الدعوى؛ لمبا�شرة اإجراءات اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا.

ج - اإذا كان المديـــن غيـــر قادر على تقــديم اأيٍّ من الم�شتندات الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من 
ن اأ�شباب ذلك في لئحة دعواه. هذه المادة، وَجب عليه اأن يبيِّ
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مادة�)125(
املوافقة�على�اإعادة�التنظيم�املتَفق�عليه�م�صبقاً

اأ - ُت�شـــِدر المحكمـــة بناًء على ظاهر الأوراق خـــالل خم�شة اأيام عمــل من رْفــــع الدعـوى قرارًا 
قت من ا�شتيفاء المتطلبات  موؤقتًا بالموافقة على اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا اإذا تحقَّ
المن�شو�ـــس عليهـــا في البنـــود )1( و)2( و)3( من الفقـــرة )اأ( من المـــادة )7( والمادة 
)124( من هذا القانون. وعلى المحكمة اأْن تعِلن قرارها الموؤقت ِوْفقًا لأحكام الفقرة )ج( 

من المادة )18( والمادة )27( من هذا القانون.
ب - للدائنين العترا�س على قرار المحكمة الموؤقت بالموافقة على اإعادة التنظيم المتَفق عليه 
م�شبقًا، بتقديم طلب رْف�س الدعوى ا�شتنادًا اإلى عدم ا�شتيفاء المدين اأيٍّ من متطلبات رْفع 

الدعوى.
م طلب العترا�س خـــالل ثالثين يومًا من تاريخ اإعالن القـــرار الموؤقت، واإل   ويجـــب اأن يقدَّ

اأ�شبح القرار الموؤقت نهائيًا. 

مادة�)126(
رْف�س�املحكمة�دعوى�اإعادة�التنظيم�املتَفق�عليه�م�صبقاً

اأ - مـــع مراعـــاة اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، على المحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على 
م من الدائنين اأو اأيِّ �شخ�س له م�شلحة، اأْن ترف�س دعوى مبا�شرة اإجراءات  اعترا�س مقدَّ

اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا في الأحوال الآتية:
1 - اإذا لم ت�شتوف دعــوى مبا�شرة اإجراءات اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا ال�شتراطات 
المن�شو�س عليها في البنود )1( و)2( و)3( من الفقرة )اأ( من المادة )7( والمادة 
المادتين  في  رة  المقرَّ المتطلَّبات  الخطة  ت�شتوف  لم  واإذا  القانون.  هذا  من   )124(

)127( و)128( من هذا القانون.
2 - اإذا لم ت�شمل الخطة جميع الدائنين المتاأثرين الذين يحق لهم الت�شويت عليها.

ب - اإذا قـــررت المحكمة عـدم ا�شتيفاء الخطة المتطلَّبـــات وال�شتراطات المن�شو�س عليها في 
الفقـــرة )اأ( مـــن هذه المـــادة، وَجب عليها اإعـــالن المدين باأوجه النق�ـــس واإعطاوؤه فر�شة 
دها لت�شحيح اأو ا�شتكمال اأوجه النق�س، واإل جاز لها رْف�س طلب الموافقة على  معقولة تحدِّ
اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا، اأو ال�شتمرار في نظر الدعوى بالحالة المرفوعة عليها، 

اأو اأْن ُت�شِدر القرار الذي ت�شت�شوبه.
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مادة�)127(
املتطلَّبات�الواجب�مراعاتها�يف�خطة�اإعادة�التنظيم�

افتتاح  قبل  عليها  والت�شويت  المدين  ِقَبل  من  التنظيم  اإعــادة  خطة  في  يراعى  اأْن  يجب 
اإجراءات الإفال�س الآتي:

1 - اأْن يفـــَي الت�شويت والموافقة على الخطة بالمتطلَّبـــات وال�شروط المن�شو�س عليها في هذا 
القانون وبالأخ�س فيما يتعلق بكفاية المعلومات الالزمة للت�شويت.

2 - اإعطاء فر�شة ل�شماع الراأي في �شاأن بيان الإف�شاح.

مادة�)128(
محتوى�خطة�اإعادة�التنظيم�املتَفق�عليه�م�صبقاً

يجب اأن ت�شتمل خطة اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا بوجه خا�س على ما يلي:
ل  1 - �شهادة باأْن يتم �شداد ديون الدائنين غير المتاأثرين في ال�شياق المعتاد، واأنَّ الخطة لن تعدِّ

حقوقهم اأو تتاأثر بالخطة دون موافقتهم.
ع من المدين يوؤكد �شحة المعلومات الواردة في الخطة. 2 - بيان مَوقَّ

ـد  3 - تقريـــر يبين فئـــات الدائنين المتاأثرين ومبالغ مطالباتهم مرفقة بـــه الم�شتندات التي توؤيِّ
تلك المطاَلبات.

ْفلي�شة من فئـــة اأمناء اإعادة  ـــق ح�شابات اأو خبيـــر مقيَّد في قائمة اأمنـــاء التَّ 4 - تقريـــر مـــن مدقِّ
التنظيـــم يوؤكد اإمكانية تنفيذ الخطة واإعداد بنودها ِوْفقًا لفترا�شات واقعية، واأنها ت�شتوفي 

ال�شتراطات الالزمة لخطة اإعادة التنظيم. 
5 - قائمة باأع�شاء لجنة الدائنين وعناوينهم.

6 - ال�شتراطـــات المن�شو�ـــس عليهـــا فـــي البنـــود )1( و)7( و)8( و)11( و)12( و)13( من 
الفقرة )اأ( من المادة )108( من هذا القانون.

مادة�)129(
اإجراءات�الت�صويت�على�اخلطة

ما لم يرد ن�س خا�س في هذا الف�شــل على خالف ذلك، ت�شري على اإجراءات الت�شويت 
على خطة اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا المواد )111( و)112( و)114( و)115( من هذا 

القانون. 
ويتولى المدين مهام اأمين اإعادة التنظيم المن�شو�س عليها في المواد الم�شار اإليها، ما لم 

ر المحكمة خالف ذلك. تقرِّ
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مادة�)130(
امل�صادقة�على�اخلطة

ت بالموافقة على الخطة، الم�شادقة على خطة  اأ - للمحكمة، بعد �شماع اعترا�شات َمن لم ي�شوِّ
اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا اإذا توافرت ال�شروط التالية:

1 - اأن الخطة ا�شتوفت المتطلبات وال�شتراطات الالزمة للم�شادقة عليها طبقًا لأحكام 
المادتين )127( و)128( من هذا القانون، وذلك في حدود �شريان تلك ال�شتراطات 

على الدائنين وُمالَّك الح�ش�س المتاأثرين.
ن الدائنين من تقييم الخطة  ن المعلومات الوافية على نحو يَمكِّ 2 - اأن بيان الإف�شاح يت�شمَّ

والت�شويت عليها عن دراية.
ل حقوقهم  3 - �شداد ديون الدائنين غير المتاأثرين في ال�شياق المعتاد، واأنَّ الخطة لن تعدِّ

اأو تتاأثر بالخطة دون موافقتهم.
ت بالموافقة على خطة اإعادة التنظيم المتَفـــق عليه م�شبقًا حقُّ ح�شور  ب - لـــكل دائن لم ي�شـــوِّ

جل�شة الم�شادقة واإثبات اعترا�شه عليها واأ�شبابه. 

مادة�)131(
اآثار�اإعادة�التنظيم�املتَفق�عليه�م�صبقاً

اأ - تكون اآثار اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا بما في ذلك خطة اإعادة التنظيم مق�شورة على 
ل حقوقهـــم اأو تتاأثر بالخطة، ما لم  ك الح�ش�س الذين �شوف تعدَّ المديـــن والدائنين وُمـــالَّ

ر المحكمة خالف ذلك.  تقـرِّ
ب - تخ�شع جميع المطاَلبات وحقوق الدائنين الذين لهم حق الت�شويت عليها وواجبات المدين 
لبنود الخطة بعد الم�شادقة عليها، وتكون الخطة بمثابة عْقد لت�شوية حقوقهم ومطاَلباتهم، 

وتكون لها ذات الآثار المن�شو�س عليها في المادة )116( من هذا القانون.

مادة�)132(
تعيني�اأمني�اإعادة�التنظيم

م لها من الدائنين اأو من اأيِّ �شخ�س  يجوز للمحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب مقدَّ
له م�شلحة، تعيين اأمين اإعادة تنظيم ليتولى مهام الإ�شراف على اإدارة اإعادة التنظيم المتَفق 
ق من �شحة المعلومات الواردة في الخطة، ومعاونة المدين في تعديلها اأو  عليه م�شبقًا؛ للتََّحقُّ
التفاو�س في �شاأنها. وتكون لأمين اإعادة التنظيم كافة ال�شالحيات المن�شو�س عليها في هذا 

الباب.
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مادة�)133(
ا�صتمرار�املدين�يف�اإدارة�اأعماله

ما لم تن�س خطة اإعادة التنظيم على خالف ذلك، ي�شتمر المدين في اإدارة اأعماله وت�شيير 
الموافقة على  المعتاد لأعماله، بعد  ال�شياق  الت�شرفات في  واإجراء  اأمواله  وا�شتخدام  من�شاأته 
اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا. وتكون للمدين كافة ال�شالحيات المن�شو�س عليها في هذا 

الباب. 

مادة�)134(
جلنة�الدائنني

ُتعتَبر لجنة الدائنين المن�شو�س عليها في خطة اإعادة التنظيم لجنة معيَّنة بمقت�شى اأحكام 
هذا القانون.

مادة�)135(
مطالبات�اإدارية

ل ُتعتَبر مطالباٍت اإداريًة اإل التكاليف والنفقات المتعلقة باإجراءات اإعادة التنظيم النا�شئة 
من تاريخ قرار المحكمة الموؤقت بالموافقة على اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا.

مادة�)136(
عدم�تنفيذ�اخلطة�امل�صاَدق�عليها

على المحكمة اأْن تنهي اإعادة التنظيم المتَفق عليه م�شبقًا اإذا اأخلَّ المدين ببنود خطة اإعادة 
ر تنفيذها. وفي هذه الحالة، يجوز لالأطراف  التنظيم الم�شاَدق عليها اإخالًل جوهريًا، اأو تعذَّ
المعنية اأْن تمار�س حقوقها المن�شو�س عليها في اأحكام هذا القانون، بما في ذلك رْفع دعوى 

لفتتاح اإجراءات الإفال�س. 

مادة�)137(
�صريان�اأحكام�هذا�الباب

فيما لم يرد فيه ن�س خا�س في هذا الف�شل، ت�شري اأحكام الف�شول الأخرى من هذا الباب.
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الف�صل�ال�صابع
اإنهاء�اإجراءات�اإعادة�التنظيم

مادة�)138(
ل�من�اإعادة�التنظيم�اإلى�الت�صفية التحوُّ

َلى لأ�شول  ق مما اإذا كانت الم�شلحة الُف�شْ  اأ - على اأمين اإعادة التنظيم، من وقت لآخر، اأْن يتَحقَّ
المدين هي التحوُّل من اإعادة التنظيم اإلى الت�شفية.

م من اأمين اإعـــادة التنظيم اأو لجنـــة الدائنين اأو اأيِّ   ب - يجـــوز للمحكمـــة بنـــاًء على طلب مقـــدَّ
ل طلب اإعادة التنظيـــم اإلى الت�شفية ِوْفقًا لأحكام  �شخ�ـــس له م�شلحة في الدعوى، اأْن تحوِّ
َلى لأ�شول  ق الم�شلحة الُف�شْ رت اأنَّ التحوُّل يحقِّ الباب الرابع من هذا القانون، وذلك اإذا قدَّ

المدين. 
َلى لأ�شول المدين عدم توافر احتمال   وعلـــى المحكمة اأْن تراعَي في تحديد الم�شلحة الُف�شْ
ح اأْن يوؤدي ال�شتمرار في  معقـــول على الموافقة على خطة اإعادة التنظيـــم، اأو اأنَّ من المرجَّ

اإجراءات اإعادة التنظيم اإلى خ�شارة اأ�شول للمدين اأكبر من الت�شفية. 
 ج - مـــع مراعـــاة اأحكام الفقـــرة )ب( من هذه المادة، يجـــوز للمحكمة اإنهاء اإجـــراءات اإعادة 

التنظيم اأو تحويل طلب اإعادة التنظيم اإلى الت�شفية في الأحوال التالية:
رة بموجب اأحكام  1 - اإذا لم يتم تقديم مقترح خطة اإعادة التنظيم ِوْفقًا للمواعيد المقرَّ

هذا القانون.
2 - اإذا لم تتم الموافقة على خطة اإعادة التنظيم ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

3 - اإذا ما رف�شت المحكمة الم�شاَدقة على خطة اإعادة التنظيم.
رت المحكمة قبول العترا�س على الموافقة على خطة اإعادة التنظيم. 4 - اإذا ما قرَّ

5 - اإذا ثبت اأنَّ المدين قد اأجرى بعد تقديم طلب اإعادة التنظيم ت�شرفات �شارة بالدائنين 
ب�شوء نية.

6 - اإذا ما اأخلَّ المدين اإخالًل جوهريًا ببنود خطة اإعادة التنظيم، اأو اإذا ما ثبت عْجُزه 
عن تنفيذها. 

رة لهم بموجب القانون، بما في ذلك رْفع دعوى بطلب  د - يجوز للدائنين مبا�شرة حقوقهم المقرَّ
ت�شفية المدين اإذا قررت المحكمة اإنهاء اإجراءات اإعادة التنظيم ِوْفقًا لأحكام الفقرة )ج( 

من هذه المادة.
هــــ - ي�شتمر اأمين اإعادة التنظيم في اأداء المهـــام والواجبات الالزمة لت�شفية المدين في حالة 
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تحـــوُّل طلب اإعـــادة التنظيم اإلى الت�شفية اإذا كان مقيَّدًا في فئـــة اأمناء الت�شفية في جدول 
الخبراء، ما لم تقــرر المحكمة خالف ذلك.

مادة�)139(�
بطالن�مقرتح�اإعادة�التنظيم

اإذا ق�شت المحكمة ببطالن مقترح اإعادة التنظيم، ُيعَفى الكفيل ال�شامن لتنفيذ المقترح 
من التزامه، ول ُيلزم اأيُّ دائن برد اأيِّ مبلغ ح�شل عليه من المدين قبل اإبطال المقترح.

مادة�)140(
اإنهاء�اإجراءات�اإعادة�التنظيم�

اأ - علـــى المحكمـــة اإنهاء اإجراءات اإعـــادة التنظيم في حالة اكتمال مهام اأميـــن اإعادة التنظيم 
وتنفيـــذ خطة اإعـــادة التنظيم. ويجوز لها اأْن تاأمر بن�شر قرار اإنهاء اإجراءات اإعادة التنظيم 

في �شحيفة محلية وا�شعة النت�شار.
ـــد في ال�شجل التجاري وجهاز الم�شاحة والت�شجيـــل العقاري قرار اإنهاء اإجراءات اإعادة  ب - يقيَّ
التنظيم اأو افتتاح اإجراءات الت�شفية. ويتولى اأمين اإعادة التنظيم اتخاذ الإجراءات الالزمة 

للقْيد. 

مادة�)141(
ل�اإلى�اإجراءات�الت�صفية الآثار�املرتتبة�على�التحوُّ

مة تلقائيًا في اإجراءات الت�شفية  مة في اإجراءات اإعادة التنظيم مقدَّ ُتعتَبر المطالبات المقدَّ
م من توزيعات الت�شفية  اإذا ق�شت المحكمة بتحويل طلب اإعادة التنظيم اإلى الت�شفية، وُيخ�شَ

كل مبلغ ح�شل عليه الدائن بموجب اإجراء �شابق.

الباب�الرابع
الت�صف��ية

الف�صل�الأول
واجبات�ومهام�اأمني�الت�صفية�وامل��دين

مادة�)142(
واجبات�ومهام�اأمني�الت�صفية�

ْفلي�شة اأميـــن الت�شفية، والذي يتولى مهام الت�شفية بما  اأ - لأغرا�ـــس هذا الباب ي�شمى اأمين التَّ
ْفلي�شة واإجراء التوزيعـــات ِوْفقًا لأحكام هذا البـــاب، كما يجب عليه  فـــي ذلك بْيع اأ�شـــول التَّ

بوجه خا�س، القيام بالآتي:
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على  للح�شول  ال�شاأن  ذوي  من  وغيرهـم  والدائنين  وممثليه  المدين  مع  الت�شاور   -  1
المعلومات المالية اأو المتعلقة باأعمال المـدين.

لحمايتها  المنا�شبة  الخطوات  واتخاذ  فورًا  عليها  وال�شيطرة  ْفلي�شة  التَّ اأ�شول  حيازة   -  2
والعمل على عدم تناق�س قيمتها. 

ْفلي�شة اأو توجيه المدين لتخاذها. 3 - اتخـاذ الخـطوات المنا�شبة لحماية اأ�شول التَّ
4 - تقرير ما اإذا كان من المنا�شب ا�شتمرار اأعمال المدين وموا�شلة ت�شغيل من�شاأته كلها 

اأو بع�شها.
اأو  القانون  هذا  لأحكام  ِوْفقًا  المطلوبة  التقارير  وتقـديم  واإعــداد  ال�شجالت  م�ْشك   -  5

القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
6 - تولِّي م�شئولية التعامل مع الدعاوى المرفوعة �شـده اأو �شـد المدين.

الة  7 - التعاقد مع المخت�شين من المحامين والخبراء لجْعل ت�شيير اإجراءات الت�شفية فعَّ
اأجورهم والنفقات المعقولة لهم، وذلك بعد الح�شـول على موافقة  و�شريعة، و�شداد 

المحكمة وِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
8 - اأداء الم�شئوليات المتعلقة بالتحقيق والدعاوى بموجب اأحكام هذا القانون.

ْفلي�شة في جل�شات المحكمة وكافة الإجراءات الق�شائية والتحكيمية  التَّ اأ�شول  9 - تمثيل 
والإدارية.

10 - مراجعــة المطالبات والعترا�س عليها بح�شب ما تقت�شيه الظروف.
11 - القيام بالواجبات والمهام الأخرى المن�شو�س عليها في هذا القانون. 

م له من ذوي ال�شاأن، الت�شاور مع لجنة الدائنين في  ب - على اأمين الت�شفية بناًء على طلب مقدَّ
اأداء واجباته ومهامه المن�شو�س عليها في هذا القانون.

مادة�)143(
واجبات�ومهام�امل�دين�

اأ - يجب على المدين عند الموافقة على اإجراءات الت�شفية القيام بالآتي:
ن و�شفًا لأو�شاعه المالية، ومعلومات عن اأمواله وطبيعتها، والعقود  1 - تقديم تقرير يت�شمَّ
عن  باأعماله  المتعلقة  المالية  البيانات  من  و�شورة  لديه،  العاملين  وبيانات  القائمة، 
اأحكام  ال�شنة المالية ال�شابقة، وغير ذلك من بيانات ومعلومات من�شو�س عليها في 

هذا القانون.
لتمكينه من حيازة  النية؛  ُح�ْشن  وبمنتهى  نحـو كاف  الت�شفية على  اأمين  التعاون مع   - 2
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ْفلي�شة وال�شيطرة عليها فورًا، وفي القيام بواجباته ومهامه المن�شو�س عليها  اأ�شول التَّ
في هذا القانون.

3 - القيام بالواجبات والمهام الأخرى المن�شو�س عليها في اأحكام هذا القانون. 
ْفلي�شة اأو ال�شيطرة عليها،  ب - ل يكون للمــدين اأو اأيٍّ من ممثليه الحقُّ في حيازة اأيٍّ من اأ�شول التَّ
ويجـــب على المــديـــن وممثليه فورًا نْقل حيازة تلـــك الأموال اأو ت�شليمهـــا اأو دْفُعها اإلى اأمين 

الت�شفية.
م له من ذوي ال�شاأن، الت�شـــاور مع لجنة الدائنين في اأداء  ج - علـــى المـديـــن بناًء على طلب مقدَّ

واجباته ومهامه المن�شو�س عليها في هذا القانون.

الف�صل�الثاين
جلنة�الدائنني

مادة�)144(
تعيني�جلنة�ال�دائنني

اأ - للمحكمة اأْن تاأمر بتعيين لجنة دائنين ل يزيد عددهم عن خم�شة اأع�شاء، تتكون من الدائنين 
الة  رت اأهمية تعيينها لتعزيز الإدارة الفعَّ غير الم�شمونين المقبولة مبدئيًا مطاَلباتهم اإذا قدَّ
لإجـــراءات الت�شفيـــة. ويكون تعييـــن اأع�شاء اللجنة، بعـــد الإعالن و�شماع الـــراأي، من بين 
الدائنين الراغبين بالن�شمام اإليها من الذين ل يقل مجموع مطاَلباتهم غير الم�شمونة عن 
25% مـــن مجموع المطاَلبات، ول يــوجد لديهم َتعاُر�ُس م�شالح جوهري في تمثيل الدائنين 

غير الم�شمونين. 
م اإليها من اأيِّ طرف له م�شلحة، اأْن  ب - يجوز للمحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب مقدَّ
ن اأكثر من لجنة دائنين اإ�شافية اأو اأكثر اإذا كان ذلك �شروريًا لتمثيل الدائنين المتماثلة  تعيِّ

م�شالحهم على نحـو كاٍف اأو لتي�شير الم�شاركة في اإجراءات الت�شفية.
م لها من ذوي ال�شـــاأن، اأْن ُتجِري تعديـــاًل على ع�شوية لجنة  ج - للمحكمـــة بنـــاًء علـــى طلب مقدَّ

لها اللجــنة. الدائنين اإذا كان �شروريًا؛ لتحقيق التمثيل المت�شاوي للم�شالح التي تمثِّ
د - ل يكون اأع�شاء لجنة الدائنين م�شئولين تجاه المدين اأو اأيِّ �شخـ�س اآخــر عن م�شاركتهم في 
د الع�شوية  د اأو الأعمال ال�شادرة عنهم ب�شـــوء نية. ول تقيِّ اللجنـــة، با�شتثنـــاء الخطاأ المتعمَّ
فـــي اللجنة حـــقَّ اأيِّ ع�شو في اتخاذ اإجراءات في دعوى الإفال�س تتعلق بمطالباته في دعوى 

الإفال�س. 
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مادة�)145(
مهام�وواجبات�جلنة�ال�دائنني

اأ - علـــــى لجنة الدائنين بـــــذل الجهـد المعقول الذي تقت�شيه ظروف الحـــال لحماية الم�شالح 
لها، ويجوز للجنة القيام بالآتـي: التي تمثِّ

1 - مراجعة ال�شئون المالية والتجارية للمدين.
ْفلي�شة. 2 - التـ�شاور مع اأمين الت�شفية والمدين حول اإجراءات ت�شفية اأ�شول التَّ

3 - متابعة اأداء اأمين الت�شفية والمدين.
4 - تقـديم اأيِّ طلب اأو اعترا�س اأمام المحكمة ي�شمح به القانون.

5 - القيام بالأعمال الالزمة لحماية م�شالح الدائنين غير الم�شمونين.
م اإجراءات �شْير عملها وعملية المداولة فيها. ب - يجوز للجنة اأْن تعتمد قواعـد خا�شة تنظِّ

م المعلومات المتعلقة باإجـــراءات الت�شفية اإلى الأ�شخا�س الذين تتولى  ج - علـــى اللجنة اأْن تقـدِّ
تمثيلهم.

د - يجـــوز للجنة بعـــد موافقة المحكمة، اأْن تعيِّن وكــياًل اأو �شخ�شـــًا فنيًا ب�شروط معقولة لتمثيل 
اللجنة فـــي اإجراءات الت�شفية. وت�شري علـــى ال�شخ�س المعيَّن الأحـــكام الخا�شة بَتعاُر�س 

الم�شالح المن�شو�س عليها في الفقرتين )ب( و)ج( من المادة )45( من هذا القانون. 
ل اأع�شاء اللجنة مكافاأة ال�شخ�ـــس المعيَّن ِوْفقًا لأحكام الفقرة )د( من هذه المادة،  هــــ - يتحمَّ
ْفلي�شة  م بطلـــب اإلى المحكمة ل�شترجاع ما دفعوه من اأ�شول التَّ ويجـــوز لأع�شاء اللجنة التقدُّ
كمطالبـــة اإدارية ِوْفقًا لأحكام المادة )92( من هذا القانون. وُي�شتَرط للموافقة على الطلب 

م ال�شخ�س المعيَّن م�شاهمة كبيرة في اإجراءات الت�شفية. اأن يقدِّ

الف�صل�الثالث
اإج��راءات�الت�صفية

مادة�)146(
خطة�ت�صفية�اأ�صول�التَّْفلي�صة

ْفلي�شة نقدًا من خالل ت�شفيتهـــا وبْيعها. ويجب على  اأ - يتولـــى اأميـــن الت�شفية ت�شييل اأ�شـــول التَّ
ْفلي�شة، على اأن  اأميـــن الت�شفيـــة القيام على وجـــه ال�شتعجال باإعداد خطـــة لبيع اأ�شـــول التَّ

يراِعي الآتي:
ْفلي�شة علــى وْجه ال�شتعجال وبطريقة تراعي تعظيم قيمة الأ�شــول  1 - ت�شفية اأ�شول التَّ
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اإلى اأق�شـى حد.
ْفلي�شة اأو بع�ٍس منها  2 - بْذل الجهــود المعقولة التي تقت�شيها ظروف الحال لبيع اأ�شول التَّ
َلى  الُف�شْ الم�شلحة  ق  يحقِّ اأن  �شاأنه  من  وكان  ممكنًا،  ذلك  كان  كلما  عاملة  كمن�شاأة 

ْفلي�شة. لأ�شول التَّ
ْفلي�شـــة وتقديمها اإلى  ب - علـــى اأميـــن الت�شفية اإعـــداد تقارير عن اإجراءات ت�شفيـــة اأ�شول التَّ
المحكمـــة ب�شفة دورية، على اأْن ت�شتمـــل على قائمة بالمبالغ المَت�َشلَّمـــة والم�شروفات واأية 
معلومـــات اأو بيانـــات ي�شـــدر بتحديدهـــا قرار مـــن الوزير بعد الت�شـــاور مع الوزيـــر المعِني 
بالتجـــارة. ويجوز للمحكمـــة اأْن تطلب معلومـــات وبيانات اإ�شافية عن اإجـــراءات الت�شفية. 
وعلى المـدين معاونة اأمين الت�شفية، عند اللزوم، في اإعداد تلك التقارير و�شمان تقديمها 

دته. اإلى المحكمة في الوقت الذي حدَّ

مادة�)147(
اإدارة�اأعمال�امل��دين�وت�صيي�من�صاأته�مل�دة�محدودة

اأ - يجـــــوز للمحكمـــة الموافقة على طلب اأمين الت�شفية باإدارة اأعمـــال المــدين وت�شيير من�شاأته 
لمــــدة محدودة، بعـــد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة �شماع الـــراأي، اإذا كان ا�شتمرار اأعمال 
المديـــن كلها اأو بع�شها وموا�شلة ت�شغيل من�شاأته من �شاأنه تعظيم قيمة الأ�شــول اإلى اأق�شـى 

ْفلي�شة. مة لأ�شول التَّ حد، وتعزيز الت�شفية المنظَّ
م من اأمين الت�شفية، ِوْفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من  ب - على المحكمة عند البتِّ في الطلب المقدَّ
هذه المادة، اأْن تراعَي جميع العتبارات ذات ال�شلة، بما في ذلك تواُفر احتمال معقول باأنَّ 
ا�شتمرار اأعمال المدين اأو بع�شها وموا�شلة ت�شغيل من�شاأته من ِقَبل المدين من �شاأنه تعظيم 

قيمة الأ�شــول اإلى اأق�شـى حد.
ج - يجـــوز للمحكمـــة من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب من لجنة الدائنين اأو من الدائنين الذين 
د اإدارة اأمين الت�شفية  يملكون ما ل يقل عن 10% من مجموع الديون غير الم�شمونة، اأْن تقـيِّ
لأعمـــال المديـــن وت�شيير من�شاأته، بما فـــي ذلك وْقف اإدارة الأعمال عنـــد القت�شاء لحماية 

ْفلي�شة. اأ�شول التَّ

مادة�)148(
ل�من�الت�صفية�اإلى�اإع��ادة�التنظيم التحوُّ

َلى  ق مما اإذا كانت الم�شلحة الُف�شْ  اأ - على اأمين الت�شفية فور بدء اإجــراءات الت�شفية اأْن يتحقَّ
ْفلي�شة هي التحوُّل من الت�شفية اإلى اإعـادة التنظيم. لأ�شول التَّ



العدد: 3369 – الخميس 7 يونيو 2018

88

م من اأمين الت�شفية اأو لجنة الدائنين اأو اأيِّ �شخ�س له   ب - يجوز للمحكمة بناًء على طلب مقدَّ
ل طلب الت�شفية اإلى اإعادة التنظيم ِوْفقًا لأحكام الباب الثالث  م�شلحة في الدعوى، اأْن تحوِّ

ْفلي�شة.  َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ من هذا القانون، وذلك اإذا كان التحوُّل يحقِّ
ْفلي�شـــة تواُفر احتمال  َلـــى لأ�شول التَّ  وعلـــى المحكمـــة اأْن تراعي فـــي تحديد الم�شلحة الُف�شْ
ح اأن يوؤدي التحوُّل اإلى اإجراءات  معقول للموافقة على خطة اإعادة التنظيم، اأو اأنه من المرجَّ

اإعادة التنظيم اإلى تعظيم قيمة الأ�شــول اإلى اأق�شـى حد. 
 ج - ي�شتمر اأمين الت�شفية في الإ�شراف على اإدارة اأعمال المدين في حالة تحوُّل طلب الت�شفية 
ـــدًا في فئة اأمناء اإعادة التنظيم في جدول الخبراء، ما لم  اإلـــى اإعادة التنظيم، اإذا كان مقيَّ

ر المحكمة خالف ذلك. تقــرِّ

مادة�)149(
حت�ديد�املطاَلبات

م لأمين الت�شفية، على وْجه ال�شتعجال، قائمة بالمطاَلبات وما  يجب على المدين اأْن يقدِّ
الظروف، وذلك لإجراء  تقت�شيه  ما  العترا�س عليها بح�شب  واأوْجه  ومقــدارها  ُيثِبت �شحتها 

ر. التوزيعات على الدائنين دون تاأخير غير مبرَّ

مادة�)150(
اإبراء�ذم��ة�ال�صخ�س�الطبيعي�املدين�

اأ - مـــا لـــم ُيَن�س في هــذه المادة على خــالف ذلك، يجوز للمحكمـــة اإبراء ذمة المدين اإذا كان 
�شخ�شـــًا طبيعيًا من ديونـــه والتزاماته النا�شئة قبـــل افتتاح اإجـــراءات الإفال�س، وذلك اإذا 

توافرت ال�شروط التالية:
1 - تقديم المدين بيانًا على نحو كاٍف حول ا�شطراب اأو�شاعه المالية، وعدم كفاية اأ�شوله 

لدْفع ديونه في مواعيـد ا�شتحقاقها. 
ْفلي�شة، بما في ذلك قيامه  2 - التعاون مع اأمين الت�شفية على نحـو كاٍف لإدارة اأ�شول التَّ

بنقـل حيـازة تلك الأمـوال اأو ت�شـليمهـا اأو دْفعها اإلى اأمين الت�شفية.
3 - عدم ارتكاب المدين، خالل ال�شنوات الأربع ال�شابقة على افتتاح اإجراءات الإفال�س اأو 

ـد الحتيال على اأيِّ دائن حالي اأو م�شتقبلي.  من ن�شوء التزاماته، اأفعاًل بق�شْ
4 - قيام المدين بكافة واجباته المن�شو�س عليها في هذا القانون.

ب - ل يجوز اإبـراء ذمة المدين ِوْفقًا لأحكام هذه المادة عن ديونه الآتية:
1 - الديون المن�شو�س عليها في المادة )4( من هذا القانون.
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2 - الديون النا�شئة عن احتيال اأو ِغ�س اأو تزوير اأو �شوء نية.
3 - الديون المترتبة عن �شرر مق�شود اأو كيدي ارتكَبه المدين تجاه �شخ�س ما اأو ممتلكاته.

4 - اللتزامات النا�شئة عن ارتكاب جريمة.
5 - اللتزامات النا�شئة ب�شبب العالقة الزوجية اأو القرابة. 

م اإلى المحكمة بطلِب، قبل اإنهاء اإجراءات الت�شفية،  ج - يجـوز للمدين اأو اأمــين الت�شفية اأْن يتقـدَّ
اإبـراِء ذمة المدين ِوْفقًا لأحكام هذه المادة.

د - مـــع مراعاة اأحكام الفقــرة )ب( من هذه المـــادة، ل يجوز بعد موافقة المحكمة على اإبــراء 
ذمـــة المديـــن مطالبـــة المدين اأو اتخاذ اإجـــراءات ق�شائيـــة اأو اإجراءات تنفيـــذ ق�شائي اأو 
غيـــر ذلك من الإجـــراءات للمطاَلبة ب�شداد ديونه والتزاماته النا�شئـــة قبل افتتاح اإجراءات 

الإفال�س.
هــــ - ل يمتـــد اإعفاء المــديـــن من ديونه اأو التزاماتـــه ِوْفقًا لأحكام هذه المادة اإلـــى م�شئولية اأيِّ 

�شخ�س اآخر اأو اأمواله عن اأداء تلك الديون اأو اللتزامات.
 

مادة�)151(
التوزيعات�على�الدائنني�والأ�صخا�س�الآخ��رين

م بطلب اإجراء توزيعـــات على الدائنين اإلى المحكمة م�شحوب  اأ - علـــى اأميـــن الت�شفية اأْن يتقدَّ
د الأمـــوال المتاحة لتوزيعها، ومقدار  ْفلي�شة، واأْن يحدِّ بتقريـــر عن ت�شفية واإدارة اأ�شـــول التَّ

المبالغ المقتَرح توزيعها على الدائنين والأ�شخا�س الآخرين.
لب، بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة ل�شماع الراأي، اإذا  ب - علـــى المحكمـــة الموافقة على الطَّ
كان اإجراء اأميـــن الت�شفية للتوزيعات يتم ِوْفقًا لالأولويات المن�شو�س عليها في اأحكام هذا 

القانون.
مة التي ُقِبلت موؤقتًا  ج - علـــى اأمين الت�شفية قبل اإجراء التوزيعات اأْن يراعـــي المطاَلبات المقدَّ

ِوْفقًا لأحكام المادة )90( من هذا القانون. 

مادة�)152(
كيفية�اإجراء�التوزيعات

اأ - يجوز لأمين الت�شفية تعيين وكالء لمعاونته على اإجـراء التوزيعات.
ب - ما لم تقـرر المحكمة خالف ذلك، يكون اإجراء التوزيعات بالعملة البحرينية.
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مة من اأ�شحاب المطاَلبات اإلى اأمين الت�شفية،  ج - تكون التوزيعات ِوْفق تعليمات ال�شداد المقدَّ
اأو ا�شتنـــادًا اإلـــى الدفاتر وال�شجـــالت المتوافرة لـــدى اأمين الت�شفية، في حـــال عدم وجود 

تعليمات ال�شداد.
ْفلي�شة  م اإلى المحكمـــة تقارير دورية عـــن ت�شفية اأ�شـــول التَّ د - علــــى اأميـــن الت�شفيـــة اأْن يقـــدِّ

والتوزيعات التي تم اإجراوؤها.

مادة�)153(
امل�صاواة�يف�معاملة�املطاَلبات�املتماثلة

د جميع المطاَلبات  يجب معاملة المطاَلبات المتماثلة في المرتبة بالت�شاوي، كما يجب اأن ت�شدَّ
المتماثلة في المرتبة قبل �شداد المطالبات التي تليها في المرتبة.

مادة�)154(
التوزيعات�اجلزئية

اأ - يجـــوز لأميـــن الت�شفيـــة، بعد الح�شول على موافقـــة المحكمة، اإجـــراء توزيعات جزئية على 
ْفلي�شة وت�شييلها نقــدًا، اإذا  الدائنين والأ�شخا�س الآخرين قبل النتهاء من ت�شفية اأ�شول التَّ
الة وال�شريعة  ز من الإدارة الفعَّ ْفلي�شة، ويعزِّ َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ كان التوزيع يحقِّ

للت�شفية.
ب - على اأمين الت�شفية، بعد الح�شول على موافقة المحكمة، اإن�شاء احتياطات منا�شبة ل�شمان 
اأْن يَت�َشلَّـــم جميـــع الدائنيـــن والأطـــراف الآخرون بالتنا�شـــب ذات التوزيع الـــذي ي�شتحقونه 

بموجب اأحكام هذا القانون. 

مادة�)155(
الأولوية�يف�الت��وزيعات

اأ - على اأمين الت�شفية اإجراء التوزيع ِوْفقًا لالأولويات التالية:
مطاَلبات  عن  القانون  هذا  لأحكام  ِوْفقًا  عليها  الح�شول  يمكن  التي  المبالغ  �شداد   -  1

اأ�شحاب الديون الم�شمونة.
2 - ال�شداد لأ�شحاب المطاَلبات ِوْفقًا للقواعد المتعلقة بالأولويات المن�شو�س عليها في 

المادة )93( من هذا القانون. 
ب - ت�شتحـــق جميع المطاَلبات التي لهـــا ذات المرتبة في الأولوية توزيعاٍت على اأ�شا�س تنا�شبي، 
باأن يح�شل الدائنـــون غير الم�شمونين على ذات الن�شبة المئوية ل�شترداد مبلغ مطاَلباتهم 
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المواَفق عليها. 
ل الأولوية في التوزيعات لتنفيذ التفاقات المتعلقة باإنزال المرتبة المن�شو�س عليها في  ج - تعدَّ

المادة )94( من هذا القانون.

مادة�)156(
التوزيعات�غي�املطاَلب�بها

اأ - على اأميـن الت�شفية بْذل الجهــود المعقولة التي تقت�شيها ظروف الحال لإجراء توزيعات على 
الأ�شخا�س الذين لديهم مطاَلبات ويحق لهم الح�شول عليها.

ب - مع مراعاة اأحكام الفقرة )ج( من هذه المادة، ينتهي حق ال�شـخ�س في الح�شول من اأمين 
ْفلي�شة اإذا بقى التوزيع غير مطاَلب به لمدة  الت�شفية على التوزيع عن مطاَلبته من اأ�شول التَّ

�شنة من وقت اإتاحة التوزيع للدفع اأو الت�شليم اإلى ال�شخ�س. 
 وعلـــى اأمين الت�شفية، بعد مرور المدة الم�شار اإليها في هذه الفقرة اأن ُيوِدع التوزيعات غير 

المطاَلب بها خزانة المحكمة.
ج - ل يجوز لل�شخ�س ا�شترداد التوزيع من خزانة المحكمة بعد م�شي ثالث �شنوات اإل اإذا اأثبت 

اأن التاأخير لم يكن ب�شبب خطئه اأو اإهماله.

مادة�)157(
انتهاء�مهمة�اأمني�الت�صفية

ْفلي�شة  اأ - تنتهـــي مهمة اأمين الت�شفية عنـــد النتهاء من واجباته وم�شئولياته من اإدارة اأ�شول التَّ
وت�شفيتها نهائيًا واإتمام التوزيع على النحو المن�شو�س عليه في هذا الباب.

م من  ب - علـــى المحكمة بناًء علـــى طلب من اأمين الت�شفية وبعد الموافقـــة على التقرير المقدَّ
الأميـــن ِوْفقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )42( مـــن هذا القانون والنتهاء من واجباته 

ْفلي�شة. وم�شئولياته، اإعفاوؤه من مهمة ت�شفية اأ�شول التَّ

الباب�اخلام�س
الإفال�س�عرب�احلدود

الف�صل�الأول
اأحكام�عامة

مادة�)158(
اأهداف�هذا�الباب

الة لت�شوية الإفال�س عبر الحدود، وتحقيق الأهداف  يهدف هذا الباب اإلى توفير اآليات فعَّ
التالية:
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1 - التعاون بين المحاكم وال�شلطات المخت�شة الأخرى في المملكة والدول الأجنبية المعنية في 
دعاوى الإفال�س عبر الحدود.

2 - التعـــاون بين المحاكم وال�شلطات المعنية فـــي المملكة وبين محاكم اأو �شلطات مخت�شة في 
دول اأجنبية في �شاأن حالت ودعاوى الإفال�س عبر الحدود.

3 - تعزيز اليقين في الم�شائل القانونية المتعلقة بالتجارة وال�شتثمار.
ـال، وبما يكفل حماية م�شالح كل  ف وفعَّ 4 - اإدارة دعـــاوى الإفال�ـــس عبر الحدود على نحو مْن�شِ

الدائنين و�شائر الأ�شخا�س المعنيين، بَمن في ذلك المدين.
ْفلي�شة اإلــى اأق�شى حـد  ْفلي�شة وحمايتها وتعظيم قيمة اأ�شـــول التَّ 5 - المحــافظـــة على اأ�شـــول التَّ

ممكـن.
6 - حماية قيمة اأ�شول المدين وتعظيمها اإلى اأق�شى حد ممكن.

ر الحمايـــة لال�شتثمار ويحافظ  7 - تي�شيـــر اإنقاذ الموؤ�ش�شات التجاريـــة المتعثرة ماليًا، مما يوفِّ
على ُفَر�س العمالة.

مادة�)159(
نطاق�التطبيق

اأ - ت�شري اأحكام هـذا الباب على الآتـي:
فيما  اأجنبي،  اأو ممثل  اأجنبية  المملكة من محكمة دولة  م في  المقدَّ الم�شاعدة  1 - طلب 

يت�شل باإجراءات اأجنبية. 
م في دولة اأجنبية فيما يت�شل باإجراءات الإفال�س بموجب اأحكام  2 - طلب الم�شاعدة المقدَّ

هذا القانون.
ة في وقت واحد تتعلق  3 - اإجراءات اأجنبية واإجراءات بموجب اأحكام هذا القانون متَخذَّ

بذات المدين.
اأو اأيِّ طرف  مة من الدائنين  اأو الم�شاركة فيها المقدَّ 4 - طلبات بدء اإجراءات الإفال�س 

اأجنبي له م�شلحة وذلك بمقت�شى اأحكام هذا القانون.
ب - ل ت�شـــري اأحـــكام هـــذا الباب علـــى الُمْع�ِشرين المرخـَّ�ـــس لهم من ِقَبل م�شـــرف البحرين 

المركزي والخا�شعين لأحكام قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية.
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مادة�)160(
التعاريف

ُكلٍّ  قريَن  المبينَة  المعانَي  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الباب  هذا  اأحكام  تطبيق  في 
منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

د به اأيُّ اإجراء ق�شائـــي اأو اإداري، بما في ذلك اأيُّ اإجراء موؤقت، ُيتََّخذ  الإج���راء�الأجنب���ي: ُيق�شَ
تطبيقـــًا لأحـــكام قانـــون يتعلق بالإفال�س فـــي دولة اأجنبيـــة، وتخ�شع فيه اأمـــوال المدين و�شئونه 

لمراقبة محكمة اأجنبية اأو اإ�شرافها لغر�س اإعادة التنظيم اأو الت�شفية.
الإج���راء�الأجنبي�الرئي�ص���ي: اأيُّ اإجـــراء يتم في الدولة التي يوجد فيهـــا مركز م�شالح المدين 

الرئي�شية.
الإجراء�الأجنبي�غير�الرئي�صي: اإجراء يتم في الدولة التي توجد فيها موؤ�ش�شة المدين من غير 

الإجراء الأجنبي الرئي�شي.
ـــن على نحو مـوؤقت، يكون  ة، بما في ذلك َمن يعيَّ الممث���ل�الأجنب���ي:�اأيُّ �شخ�ـــس اأو جهة مخت�شَّ
حًا له بموجب اإجراء اأجنبي باإدارة اإعادة تنظيم اأموال المدين اأو اأعماله على اأ�ش�س جديدة  م�شرَّ

اأو ت�شفيتها، اأو الت�شرف كممثل لالإجراء الأجنبي.
ة بمراقبة اإجراء اأجنبي اأو الإ�شراف  المحكمة�الأجنبية: �شلطة ق�شائية اأو �شلطة اأخرى مخت�شَّ

عليه.
الموؤ�ص�ص���ة: اأيُّ مـــكان يقوم فيه المدين بن�شـــاط اقت�شادي غير عاِر�ـــس بوا�شطة و�شائل ب�شرية 

و�شلع اأو ِخْدمات.

مادة�)161(
�اللتزامات�الدولية�على�اململكة

ل ُتِخـل اأحكام هذا الباب باأيِّ التزام على المملكة نا�شىء عن معاهدة اأو اتفاقية تكون طرفًا 
فيها مع دولة اأو دول اأخرى.

مادة�)162(
�املحكمة�املخت�صة

باأداء  القانون  هذا  من   )23( المادة  من  )اأ(  الفقرة  في  اإليها  الم�شار  المحكمة  تخت�سُّ 
اأية  اأو  الأجنبية  المحاكم  مع  والتعاون  الأجنبية،  بالإجراءات  بالعتراف  المتعلقة  الوظائف 

وظائف اأخرى م�شار اإليها في هذا الباب.
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مادة�)163(
�مخالفة�النظام�العام

ل ُتِخل اأحكام هذا الباب ب�شلطة المحكمة في رْف�س اتخاذ اأيِّ اإجراء اإذا كان مخالفًا للنظام 
العام.

مادة�)164(
�امل�صاعدة�الإ�صافية�مبوجب�قوانني�اأخرى

نه المحكمة في تقديم  ْفلي�شة الذي تعيِّ ل ُتِخل اأحكام هذا الباب ب�شلطة المحكمة اأو اأمين التَّ
م�شاعدة اإ�شافية اإلى ممثل اأجنبي بموجب اأيِّ قانون اآخر نافذ في المملكة.

مادة�)165(
�التف�صي

لأغرا�س تف�شير اأحكام هذا الباب يراعى على الأخ�س، عندما يكون ذلك منا�شبًا، ما ي�شدر 
عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأوني�شترال( حول القانون النموذجي ب�شاأن 

الإفال�س العابر للحدود. 

الف�صل�الثاين
�طرق�جلوء�املمثلني�والدائنني�الأجانب�اإلى�املحكمة

مادة�)166(
احلق�يف�اللجوء�املبا�صر�اإلى�املحكمة

م طلبًا مبا�شرًا اإلى المحكمة. يحق لممثل اأجنبي اأْن يقدِّ

مادة�)167(
�الخت�صا�س�الق�صائي�املحدود

م من ممثل اأجنبي اإلى المحكمة، ل يخ�شع الممثل الأجنبي اأو اأ�شول  با�شتثناء الطلب المقدَّ
اأو اأعمال المدين التجارية لالخت�شا�س الق�شائي لمحاكم المملكة لمجرد تقديم ممثل اأجنبي 

طلبًا بموجب اأحكام هذا الباب اإلى المحكمة.
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مادة�)168(
�طلب�ممثل�اأجنبي�البدء�يف�اإجراءات�الإفال�س�

يجوز لممثل اأجنبي اأْن يطلب البدء في اإجراءات الإفال�س بموجب اأحكام هذا القانون اإذا 
توافرت ال�شروط الالزمة لبدء هذا الإجراء.

مادة�)169(
�م�صاركة�ممثل�اأجنبي�يف�اإجراءات�الإفال�س�

يجوز للممثل الأجنبي في حالة العتراف باإجراء اأجنبي اأْن ي�شارك في اإجراء ُيتََّخذ ب�شدد 
المدين بموجب اأحكام هذا القانون.

مادة�)170(
�طرق�جلوء�الدائنني�الأجانب�اإلى�اإجراءات�الإفال�س�

اأ - مع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، يكون الدائنون الأجانب مت�شاوين في الحقوق 
والمعاملـــة مع الدائنين في المملكة، فيما يخ�س بدء اأيٍّ من اإجراءات الإفال�س في المملكة 

اأو الم�شاركة فيها.
ب - ل ُتِخـــل اأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة بترتيب اأولوية المطاَلبات في اإجراءات الإفال�س 

بموجب اأحكام هذا القانون.

مادة�)171(
�اإعالن�الدائنني�الأجانب�باإجراءات�الإفال�س

اأ - اإذا ن�شـــت اأحـــكام هذا القانون على وجوب اإجراء الإعالن حـــول اأيٍّ من اإجراءات الإفال�س، 
يجب اإعالن الدائنين اأو الأطراف الذين لهم م�شلحة ولي�شت لهم عناوين في المملكة ِوْفقًا 

لأحكام المادة )27( من هذا القانون. 
ـــه الإعـــالن اإلى الدائنين الأجانب كلٍّ على حدة، مـــا لم تعتبر المحكمة اأنَّ من الأن�شب،  ب - يوجَّ

تَبعًا للظروف، اللجوء اإلى و�شيلة اأخرى من و�شائل الإعالن. 
ج - عندما يتعيَّن اإعالن دائنين اأجانب ببدء اإجراء ما، فاإنَّ ذلك الإعالن يجب اأْن:

هذه  فيه  تــوَدع  الــذي  المكان  د  ويحدِّ المطاَلبات،  لإيــداع  معقولة  زمنية  مهلة  د  يحدِّ  -  1
المطاَلبات.

د ما اإذا كان يتعيَّن على الدائنين الم�شمونين اإيداع مطالباتهم الم�شمونة. 2 - يحدِّ
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د اأية معلومات اأخرى ترى المحكمة اإدراجها في الإعالن. 3 - يحدِّ

الف�صل�الثالث�
العرتاف�بالإجراءات�وطرق�النت�صاف�الأجنبية

مادة�)172(
�طلب�العرتاف�باإجراء�اأجنبي

م طلبًا اإلـــى المحكمة للح�شول على العتراف بالإجراء الأجنبي  اأ - يجـــوز لممثل اأجنبي اأْن يقدِّ
الذي تم من خالله تعيين الممثل الأجنبي.

ب - يجب اأْن ُيرَفق بطلب العتراف الآتي:
1 - ن�شخة موثَّقة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي. 

2 - �شهادة من المحكمة الأجنبية ُتْثِبت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي. 
الفقرة  من  و)2(  البندين )1(  في  اإليهما  الم�شار  الم�شتنَدين  اإرفاق  ر  تعذُّ في حال   -  3
م اأيُّ اإثبات اآخر تقبله المحكمة ُيْثِبت وجود الإجراء  )ب( من هذه المادة، يجوز اأْن يقدَّ

الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
د فيه جميع الإجراءات الأجنبية المتعلقة بالمدين  ج - يجب اأْن ُيرَفق بطلب العتراف بيان ُتحدَّ

التي يكون الممثل الأجنبي على علم بها.
د - يجـــوز للمحكمة اأْن تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب العتراف اإلى اللغة العربية اأو اللغة 

الإنجليزية.

مادة�)173(
�القرائن�الفرتا�صية�ب�صاأن�العرتاف

اأ - يجـــوز للمحكمـــة اأْن تفتر�س اأنَّ م�شمون ن�شخة القرار اأو ال�شهـــادة الم�شار اإليهما في الفقرة 
)ب( مـــن المادة )172( من هذا القانـــون، يتفق مع المعنى الم�شار اإليه في المادة )160( 

من هذا القانون في �شاأن تعريف م�شطَلحي الإجراء الأجنبي والممثل الأجنبي. 
مة دعمًا لطلب العتراف وثائق �شحيحة �شواء  ب - يجوز للمحكمة اأْن تفتر�س اأنَّ الوثائق المقدَّ

قة اأو لم تكن.  كانت م�شدَّ
ج - ما لم َيْثُبت خالف ذلك، ُيعتَبر المقر الرئي�شي الم�شجل للمدين، اأو محل اإقامته المعتاد اإذا 

كان المدين �شخ�شًا طبيعيًا، هو مركز الم�شالح الرئي�شية للمدين.
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مادة�)174(
�قرار�العرتاف�باإجراء�اأجنبي

اأ - مع مراعاة اأحكام المادة )163( من هذا القانون ُيعتَرف بالإجراء الأجنبي:

1 - اإذا كان الإجراء الأجنبي اإجراًء بالمعنى المق�شود في المادة )160( من هذا القانون.

للمعنى  ِوْفقًا  جهة  اأو  �شخ�شًا  العتراف  بطلب  م  تقدَّ الذي  الأجنبي  الممثل  كان  اإذا   -  2
المق�شود في المادة )160( من هذا القانون.

3 - اإذا كان طلب العتراف يفي بال�شتراطات الواردة في الفقرة )ب( من المادة )172( 
من هذا القانون.

م اإلى المحكمة. 4 - اإذا كان طلب العتراف قد قدِّ

ب - ُيعتَرف بالإجراء الأجنبي:

1 - بو�شفه اإجراًء اأجنبيًا رئي�شيًا اإذا اتُِّخذ في الدولة التي يوجد بها مركز م�شالح المدين 
الرئي�شية.

2 - بو�شفه اإجراًء اأجنبيًا غير رئي�شي، اإذا كانت للمدين موؤ�ش�شة في الدولة الأجنبية.

ج - على المحكمة البتُّ في طلب العتراف باإجراء اأجنبي على وجه ال�شتعجال.

د - ل ُتِخــــل اأحـــكام هـــذه المـــادة والمـــواد )172( و)173( و)175( من هذا القانـــون، ب�شلطة 
المحكمة في تعديل العتراف اأو اإنهائه، اإذا ثبت لها اأنَّ مبررات مْنح العتراف غير متوافرة 

كليًا اأو جزئيًا، اأو لم تعد تلك المبررات قائمة.

مادة�)175(
املعلومات�الالحقة

باإجراءات  العتراف  طلب  تقديم  وقت  من  ابتداًء  التزامه،  الأجنبي  الممثل  على  يترتب   
اأجنبية، باأن ُيخِطر المحكمة دون تاأخير بالآتي:

1 - اأيُّ تغييـــر ملمو�س يطـراأ على و�شع الإجـــراءات الأجنبية المعتَرف به اأو على الو�شع المتعلق 
بتعيين الممثل الأجنبي.

2 - اأية اإجراءات اأجنبية اأخرى تتعلق بالمدين ذاته ت�شل اإلى علم الممثل الأجنبي. 
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مادة�)176(
�القرارات�والتدابي�التي�يجوز�اتخاذها
عند�اإيداع�طلب�العرتاف�باإجراء�اأجنبي

اأ - يجـــوز للمحكمـــة، ابتداًء من وقت اإيداع طلب العتـــراف واإلى حين البتِّ فيه، اأن تتخــذ، بناًء 
علـــى طلب الممثـــل الأجنبي، اأيًا مـــن القرارات اأو التدابيـــر الوقتية من اأجـــل حماية اأ�شول 
المدين اأو م�شالح الدائنين اإذا كانت �شرورية ول تحتمل التاأخير، وي�شمل ذلك دون ح�شر 

ما يلي:
1 - وْقف التنفيذ على اأ�شول المـدين.

2 - اإ�شناد مهمة اإدارة اأو ت�شييل كافة اأ�شول المدين اأو بع�شها، الواقعة في المملكة، اإلى 
نه، وذلك من اأجل حماية و�شْون قيمة  الممثل الأجنبي اأو اأيِّ �شخ�س منا�شب اآخر تعيِّ
اأو  للتََّلف  قابلة  بها  المحيطة  الظروف  ب�شبب  اأو  طبيعتها  بحكم  تكون  التي  الأ�شول 

�س لأية مخاطر اأخرى. دة بالتََّعرُّ الهالك اأو ُعْر�شة لتدنِّي قيمتها اأو مهدَّ
3 - اأية تدابير اأخرى من�شو�س عليها في اأحكام الفقرات )3( و)4( و)8( من الفقرة )اأ( 

من المادة )178( من هذا القانون.
ب - ي�شـــري ب�شاأن اتخـــاذ التدابير والقرارات الوقتية طبقًا لأحكام هـــذه المادة اأحكام الإعالن 

المن�شو�س عليها في هذا القانون.
ج - ينتهـــي العمل بالتدابير المتَخـــذة ِوْفقًا لأحكام هذه المادة بمجرد البتِّ في طلب العتراف، 
ر المحكمة خالف ذلك ِوْفقًا لأحكام البند )7( من الفقرة )اأ( من المادة )178(  ما لم تقرِّ

من هذا القانون.
د - يجـــوز للمحكمـــة اأْن ترف�س اتخاذ اأية تدابير بمقت�شى اأحكام هـــذه المادة اإذا كان من �شاأن 

ذلك التاأثير على �شير الإجراءات الأجنبية الرئي�شية.

مادة�)177(
�اآثار�العرتاف�باإجراء�اأجنبي�رئي�صي

اأ - يترتب على العتراف باإجراء اأجنبي رئي�شي الآتي:
1 - وْقف الدعاوى والإجراءات الق�شائية اأو اأية اإجراءات م�شابهة ُتتََّخــذ �شد اأ�شول المدين 

اأو حقوقه اأو التزاماته.
ْفلي�شة. 2 - وْقف اأيِّ اإجراء للتنفيذ على اأ�شول التَّ

3 - تعليق الحق في نقل اأيٍّ من اأ�شول المدين اأو اإثقالها بحق للغير، اأو الت�شرف فيها على 
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نحو اآخر. 
ب - يخ�شـــع نطـــاق وتعديـــل واإنهاء، الوْقـــف اأو التعليق الم�شـــار اإليهما في الفقـــرة )اأ( من هذه 
المـــادة، لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بال�شتثنـــاءات اأو القيود اأو التعديالت الواردة على 

الوْقف اأو التعليق.
ج - ل ُتِخل اأحكام البند )1( من الفقرة )اأ( من هذه المادة بالحق في رْفع دعاوى اأو اإجراءات 

منفردة، بقدر ما يكون ذلك �شروريًا للحفاظ على مطالبة بدين تجاه المدين.
د - ل ُتِخـــل اأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة بالحق في تقديم دعاوى الإفال�س بموجب اأحكام 

هذا القانون اأو الحق في تقديم مطالبات في تلك الدعاوى.

مادة�)178(
�الإجراءات�التي�يجوز�اتِّخاذها�بعد�العرتاف�باإجراء�اأجنبي

اأ - يجوز للمحكمة، عند الموافقة على طلب العتراف باإجراء رئي�شي اأو غير رئي�شي، اأن تتِخــذ، 
بناًء على طلب الممثل الأجنبي، اأيًا من الإجراءات والتدابير الالزمة لحماية اأ�شول المدين 

اأو م�شالح الدائنين، وي�شمل ذلك دون ح�شر ما يلي:
1 - وْقف الدعاوى والإجراءات الق�شائية اأو اأية اإجراءات م�شابهة ُتتََّخــذ �شد اأ�شول المدين 
اأو حقوقه اأو التزاماته، ما لم يكن قد تم وْقفها بموجب اأحكام البند )1( من الفقرة 

)اأ( من المادة )177( من هذا القانون. 
ْفلي�شة، ما لم يكن قد تم وْقفها بموجب اأحكام  2 - وْقف اأيُّ اإجراء للتنفيذ على اأ�شول التَّ

البند )2( من الفقرة )اأ( من المادة )177( من هذا القانون.
3 - تعليق الحق في نقل اأيٍّ من اأ�شول المدين اأو اإثقالها بحق للغير، اأو الت�شرف فيها على 
نحو اآخر، ما لم يكن ذلك الحق قد تم تعليقه بموجب اأحكام البند )3( من الفقرة )اأ( 

من المادة )177( من هذا القانون.
المعلومات  ت�شليم  اأو  القرائن  جْمع  اأو  ال�شهود  ل�شتجواب  الالزمة  التدابير  اتخاذ   -  4

المتعلقة باأ�شول المدين اأو �شئونه اأو حقوقه اأو التزاماته.
5 - اإلزام اأيِّ �شخ�س يحوز معلومات اأو م�شتندات ذات �شلة باأ�شول المدين اأو �شئونه اأو 

حقوقه اأو التزاماته، بتزويد المحكمة بتلك المعلومات اأو الم�شتندات.
6 - اإ�شناد مهمة اإدارة كل اأو بع�س اأ�شول المدين الواقعة في المملكة اأو ت�شيير اأعماله اإلى 

نه. الممثل الأجنبي اأو اإلى اأيِّ �شخ�س منا�شب اآخر تعيِّ
المادة )176( من هذا  الفقرة )اأ( من  المتَخذة بموجب  للتدابير  7 - مْنح فترة تمديد 
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القانون. 
8 - اتخاذ اأية تدابير اإ�شافية يجوز اتخاذها بموجب اأحكام هذا القانون.

ب - يجـــوز للمحكمة، عند الموافقة على طلب العتـــراف باإجراء اأجنبي رئي�شي اأو غير رئي�شي، 
نه، بتوزيع  اأْن تعهـــد اإلـــى الممثل الأجنبي بناًء على طلبه اأو اإلى اأيِّ �شخ�ـــس منا�شب اآخر تعيِّ
كل اأ�شول المدين اأو بع�شها الواقعة في المملكة، اإذا توافر لدى المحكمة اطمئنان كاٍف باأن 

م�شالح الدائنين في المملكة تحظى بالحماية الكافية.
ج - عنـــد اتخـــاذ المحكمة اإجراءات بموجب اأحكام هذه المادة، بناًء على طلب من ممثل اإجراء 
ق لديها الطمئنان باأن الإجـــراءات تتعلق باإدارة اأ�شول  اأجنبـــي غير رئي�شي، يجـــب اأْن يتحقَّ
المديـــن، بموجـــب قوانين المملكـــة، �شمن الإجـــراء الأجنبي غير الرئي�شـــي، اأو اأنها تت�شل 

بمعلومات مطلوبة في هذا الإجراء الأجنبي غير الرئي�شي.

مادة�)179(
�حماية�الدائنني�وغيهم�من�الأ�صخا�س�املعنيني

اأ - فـــي حـــالت مْنح اأو رْف�س اتخاذ اإجراء بموجب اأحـــكام المادتين )176( اأو )178( من هذا 
القانـــون، اأو فـــي حالت تعديل اأو اإنهـــاء ذلك الإجراء بموجب اأحـــكام الفقرة )ج( من هذه 
ق مـــن اأنَّ م�شالح الدائنين وغيرهـــم من الأ�شخا�س  المـــادة، يجب علـــى المحكمة اأْن تتحقَّ

المعنيين، بمن في ذلك المدين، تحظى بحماية كافية.
ب - يجـــوز للمحكمـــة اأْن تقِرن الإجراء المتَخذ بموجب اأحـــكام المادتين )176( اأو )178( من 

هذا القانون، بما تـراه منـا�شبـًا من �شروط.
ج - يجـــوز للمحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناًء علـــى طلب الممثل الأجنبي اأو اأيِّ �شخ�س متاأثر من 
ل اأو  الإجـــراء المتَخـــذ بموجب اأحكام المادتين )176( اأو )178( من هـــذا القانون، اأْن تعدِّ

ُتنِهي ذلك الإجراء.

مادة�)180(
�الدعاوى�الرامية�اإلى�تفادي�الأفعال�ال�صارة�بالدائنني

اأ - عنـــد العتراف باإجراءات اأجنبية، يكـــون للممثل الأجنبي �شفة في طلب اإبطال اأو عدم نفاذ 
ْفلي�شة بموجب اأحكام هذا القانون. الت�شرفات ال�شارة بالدائنين ِوْفقًا ِلـما هو متاح لأمين التَّ
ق  ب - عندما تكون الإجراءات الأجنبية اإجراءات اأجنبية غير رئي�شية، يجب على المحكمة التََّحقُّ
مـــن اأنَّ الإجـــراءات تتعلق باأ�شوٍل، ِوْفقـــًا لقوانين المملكة، يجب اإدارتهـــا �شمن الإجراءات 

الأجنبية غير الرئي�شية.
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مادة�)181(
ل�املمثل�الأجنبي�يف�الإجراءات� �تَدخُّ

بمجرد العتراف باإجراء اأجنبي، يجوز للممثل الأجنبي اأْن يتدخل في اأية اإجراءات يكون 
المدين طرفًا فيها، �شريطة ا�شتيفاء ال�شروط المن�شو�س عليها في اأحكام هذا القانون والقوانين 

النافذة في المملكة.

الف�صل�الرابع
التعاون�مع�املحاكم�الأجنبية�واملمثلني�الأجانب

مادة�)182(
التعاون�والت�صال�املبا�صر�بني�محاكم�اململكة�

واملحاكم�الأجنبية�اأو�املمثلني�الأجانب
ْفلي�شة الذي  اأ - يتعيَّن على المحكمة التعاون اإلى اأق�شى حد ممكن، مبا�شرًة اأو من خالل اأمين التَّ
يتم تعيينه ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، مع المحاكم الأجنبية اأو الممثلين الأجانب ب�شاأن كافة 

الم�شائل الم�شار اإليها في المادة )159( من هذا القانون.

ب - للمحكمـــة الت�شال مبا�شرة بالمحاكم الأجنبيـــة اأو الممثلين الأجانب، ويجوز لها اأْن تطلب 
المعلومات اأو الم�شاعدة مبا�شرة من المحاكم الأجنبية اأو الممثلين الأجانب.

مادة�)183(
التعاون�والت�صال�املبا�صر�بني�اأمني�التَّْفلي�صة

واملحاكم�الأجنبية�اأو�املمثلني�الأجانب
ْفلي�شة الذي يتم تعيينه ِوْفقًا لأحكام هذا القانون عند اأداء مهامه القيام،  اأ - يتعيَّن على اأمين التَّ
تحـــت اإ�شراف المحكمة، بالتعاون اإلى اأق�شى حد ممكـــن مع المحاكم الأجنبية اأو الممثلين 

الأجانب ب�شاأن كافة الم�شائل الم�شار اإليها في المادة )159( من هذا القانون.

نه المحكمة، ِوْفقًا لأحكام هذا الباب، بعد ح�شوله على موافقتها  ب - يجـــوز لل�شخ�س الذي تعيِّ
وتحـــت اإ�شرافها، القيام مبا�شرة عند اأداء مهامه بالت�شال بالمحاكم الأجنبية اأو الممثلين 

الأجانب اأو بطلب المعلومات اأو الم�شاعدة منهم.
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مادة�)184(
�طرق�التعاون

يجوز اإقامة التعاون الم�شار اإليه في اأحكام المادتين )182( و)183( من هذا القانون باأية 
طريقة منا�شبة، بما في ذلك:

1 - تعيين �شخ�س اأو جهة للت�شرف بناًء على توجيهات المحكمة وقراراتها.

2 - الإبالغ عن المعلومات باأية و�شيلة تعتبرها المحكمة منا�شبة. 

3 - التن�شيق في اإدارة اأ�شول المدين و�شئونه والإ�شراف عليها.

4 - موافقة المحاكم على التفاقات المتعلقة بتن�شيق الإجراءات اأو قيامها بتنفيذها.

5 - التن�شيق بين الإجراءات المتزامنة المتعلقة بالمدين ذاته.

6 - اأية طرق تعاون اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة المجل�س الأعلى للق�شاء.

الف�صل�اخلام�س�
الإجراءات�املتزامنة

مادة�)185(�
البدء�يف�اإجراءات�مبوجب�هذا�القانون
بعد�العرتاف�باإجراء�اأجنبي�رئي�صي

بعد العتراف باإجراء اأجنبي رئي�شي، ل يجوز البدء في اأية اإجراءات بموجب اأحكام هذا 
القانون اإل اإذا كانت للمدين اأ�شول في المملكة. وتقت�شر اآثار هذا الإجراء على اأ�شول المدين 

الواقعة في المملكة.
و)183(   )182( المواد  بموجب  والتن�شيق  التعاون  لتنفيذ  ال�شروري  بالقدر  اأي�شًا  ويجوز 
و)184( من هذا القانون، اأن ي�شمل ذلك اأ�شول المدين الأخرى التي ينبغي اإدارتها في نطاق 

تلك الإجراءات بموجب اأحكام هذا القانون.

مادة�)186(�
التن�صيق�بني�اإجراءات�هذا�القانون�واإجراء�اأجنبي

القانون بخ�شو�س  اأحكام هذا  بموجب  واإجــراء  اأجنبي  اإجراء  بين  تزامن  في حالة وجود 
المواد  اأحكام  والتن�شيق بموجب  التعاون  العمل على تحقيق  المحكمة  المدين ذاته، يجب على 
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)182( و)183( و)184( من هذا القانون، واأن تراعي ما يلي:
1 - عندما ُيتََّخذ اإجراء اإفال�س في المملكة بموجب اأحكام هذا القانون في الوقت الذي يْودع فيه 

طلب لالعتراف بالإجراء الأجنبي، فاإنه يجب مراعاة الآتي:
اأ - اإنَّ اأية اإجراءات تتخذها المحكمة بموجب المادتين )176( اأو )178( من هذا القانون 

لبد اأْن تكون متَّ�شقة مع اإجراءات الإفال�س المتَخذة في المملكة.
الأجنبي في  بالإجراء  اعُتِرف  اإذا  القانون  المادة )177( من هذا  اأحكام  ت�شري  ل   - ب 

المملكة على اأنه اإجراء اأجنبي رئي�شي.
2 - عندمـــا تبـــداأ اإجـــراءات الإفال�س فـــي المملكة بموجب اأحـــكام هذا القانـــون بعد العتراف 

بالإجراء الأجنبي اأو بعد اإيداع طلب لالعتراف به، فاإنه يجب مراعاة الآتي:
اأو  المادتين )176(  بموجب  اتَّخذتها  اإجــراءات  اأية  في  النظر  اإعــادة  المحكمة  على   - اأ 
اإذا ثبت  اأو تنهَيها  اأية تدابير اتَّخذتها  ل  اأْن تعدِّ )178( من هذا القانون، ويجوز لها 

لديها اأنها ل َتتَّ�شق مع الإجراء في المملكة.
ل المحكمة اأو ُتنِهي الوْقف والتعليق  ب - اإذا كان الإجراء الأجنبي اإجراًء اأجنبيًا رئي�شيًا، تعدِّ
الم�شار اإليهما في الفقرة )اأ( من المادة )177( من هذا القانون، اإذا ثبت اأن الوْقف 

اأو التعليق غير متَّ�شَقين مع اإجراءات الإفال�س المتَخذة في المملكة.
د  3 - عندمـــا تتِخـــذ المحكمة اإجراءات، بناًء على طلب ممثل اإجـــراء اأجنبي غير رئي�شي، اأو تمدِّ
ق مـــن اأن الم�شاعدة �شمن الإجراء الأجنبي  لها، فاإن عليها اأْن تتحقَّ تلـــك الإجـــراءات اأو تعدِّ
غيـــر الرئي�شي تتعلق باإدارة اأ�شول المدين بموجب قوانين المملكة، اأو اأنها تت�شل بمعلومات 

مطلوبة في هذا الإجراء الأجنبي غير الرئي�شي.

مادة�)187(
دها �التن�صيق�بني�الإجراءات�الأجنبية�يف�حالة�تعدُّ

التعاون  تطلب  اأْن  ذاته،  المدين  ب�شاأن  الأجنبية  الإجــراءات  د  تعدُّ في حالة  المحكمة  على 
والتن�شيق بموجب المواد )182( و)183( و)184( من هذا القانون، وي�شري في هذا ال�شاأن ما 

يلي:
1 - على المحكمة اإعادة النظر في اأية اإجراءات اتَّخذتها بموجب المادتين )176( و)178( من 
هـــذا القانون بنـــاًء على طلب ممثل اإجراء اأجنبي غير رئي�شـــي اأو بعد اإيداع طلب لالعتراف 
ل اأية تدابير اتَّخذتها اأو تنهَيها اإذا ثبت لديها اأنها ل تتَّ�شق مع الإجراء  به. ويجوز لها اأْن تعدِّ

الأجنبي الرئي�شي.
2 - اإذا اعُتـــِرف باإجـــراء اأجنبي رئي�شي بعد طلب العتراف باإجـــراء اأجنبي غير رئي�شي، اأو بعد 
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اإيداع طلب لالعتراف به، تعيد المحكمة النظر في اأية اإجراءات اتَّخذتها بموجب المادتين 
ل اأية تدابير اتَّخذتها اأو تنهَيها اإذا ثبت  )176( و)178( من هذا القانون. ويجوز لها اأْن تعدِّ

لديها اأنها ل تتَّ�شق مع الإجراء الأجنبي الرئي�شي.
3 - اإذا اعُتِرف باإجراء اأجنبي غير رئي�شي اآخر، بعد العتراف باإجراء اأجنبي غير رئي�شي، فاإن 

لها اأو تنهَيها بغر�س تحقيق التن�شيق بين الإجراءات. للمحكمة اأْن تتِخذ اإجراءات اأو تعدِّ

مادة�)188(
افرتا�س�الإفال�س�ا�صتناداً�اإلى�العرتاف�باإجراء�اأجنبي�رئي�صي

لأغرا�س بدء اإجراءات الإفال�س بموجب اأحكام هذا القانون، ُيَعدُّ العتراف باإجراء اأجنبي 
رئي�شي دلياًل على اأن المدين مفل�س، ما لم يثُبت دليٌل ينفي ذلك.

مادة�)189(
توزيع�املبالغ�يف�اإطار�الإجراءات�املتزامنة

ل ُتِخل اأحكام هذه المادة بالمطاَلبات اأو الحقوق الم�شمونة، ول يجوز للدائن الذي تلقى 
جزءًا من مبالغ مطالبته في اإجراء اتُِّخذ ِوْفقًا لقانون الإفال�س في دولة اأجنبية، اأن يتلقى مبلغًا 
عن نف�س المطالبة في اإجراء ُيتََّخذ بموجب اأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمدين ذاته، طالما 
كان المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نف�س مرتبته اأقلَّ ن�شبيًا من المبلغ الذي تلقاه الدائن 

بالفعل. 

الباب�ال�صاد�س
اإفال�س��صغار�املدينني

مادة�)190(
اأحكام�خا�صة�حلالت�اإفال�س��صغار�املدينني

 اأ - اإذا تبيَّن بعد جرد اأموال المدين اأنَّ قيمتها ل تزيد على ع�شرة اآلف دينار، جاز للمحكمة من 
ْفلي�شة اأو اأحد الدائنين اأْن تاأمر بال�شير في اإجراءات  تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب اأمين التَّ

الإفال�س، بمراعاة الأحكام التالية:
ر اإلى الن�شف المواعيد المن�شو�س عليها في الفقرتين )ب( و)هـ( من المادة  1 - ُتَق�شِّ

)7( والفقرة )ب( من المادة )9( من هذا القانون.
 2 - تكون جميع اأحكام وقرارات المحكمة غير قابلة للطعن فيها، ما لم يكن �شبب الطعن 
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يتعلق بعدم الخت�شا�س اأو فوات المواعيد.
ر المحكمة خالف ذلك.  3 - ل يعيَّن اأمين تفلي�شة ما لم تقرِّ

ر المحكمة خالف ذلك.  4 - عـدم تعيين لجنة دائنين ما لم تقرِّ
ْفلي�شة.  5 - عدم تقرير معونة للمدين اأو لمن يعولهم من اأ�شول التَّ

 6 - في حالة المنازعة في الديون ُيدَعى الدائنون للمداولة في ال�شلح خالل المدة التي 
دها المحكمة بما ل يجاِوز ع�شرة اأيام من تاريخ انتهاء المحكمة من الف�شل في  تحدِّ

المنازعة.
 7 - ُيَعدُّ اقتراح خطة اإعادة التنظيم مقبوًل اإذا وافقت عليه اأغلبية الدائنين الذين لهم حق 
الت�شويت عددًا وقيمة، وذلك بعد ا�شتنزال ديون وعدد الدائنين الذين لم ي�شتركوا في 

الت�شويت.
 8 - ا�شتثناًء من البند )7( من هذه الفقرة، يجوز للمحكمة الم�شادقة على خطة اإعادة 
التنظيم بالرغم من عدم موافقة الدائنين عليها اإذا وجدت اأن الخطة من �شاأنها اأن 

ْفلي�شة. َلى لأ�شول التَّ ق الم�شلحة الُف�شْ تحقِّ
 9 - ل يجرى اإل توزيٌع واحٌد على الدائنين في حالة الت�شفية وذلك بعد النتهاء من بْيع 

ْفلي�شة. اأ�شول التَّ
ي �شنتين على العمل باأحكام هـــذا القانون اإ�شدار قرار، بعد موافقة   ب - يجـــوز للوزيـــر بعد ُم�شِ

المجل�س الأعلى للق�شاء، بتعديل المبلغ المن�شو�س عليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

مادة�)191(
جلنة�دعم�املوؤ�ص�صات�ال�صغية�واملتو�صطة

ل بقرار منه لجنة يكون  اأ - يجوز للوزير، بعد الت�شاور مع الوزير المعِني ب�شئون التجارة، اأن ي�شكِّ
عم المالي لتغطية  مـــن بين اأع�شائها ممثلون عن القطاع الخا�س؛ وذلـــك بغر�س تقديم الدَّ
ر�شوم ونفقات وتكاليف اإجراءات الإفال�س عن الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة والمدينين 
ـــل اأعباء اإجـــراءات الإفال�س. ويبيِّن  الذيـــن لي�شـــت لديهم اأ�شـــول كافية غير م�شمونة لتَحمُّ

القرار قواعد واإجراءات عمل اللجنة.
رها  ب - تتكون الموارد المالية للجنة مما تر�شده الوزارة من م�شاهمة مالية، واأية م�شاهمات يقرِّ
�شنـــدوق العمل وغرفة تجارة و�شناعة البحرين، اأو اأيـــة م�شاهمات اأو م�شادر اأخرى يوافق 

عليها مجل�س الوزراء لتمويل اللجنة.
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الباب�ال�صابع
امل�صئولية�اجلنائية

مادة�)192(
العقوبات

يعاَقب بالحب�س مدة ل تزيد على �شنتين وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار بحريني 
ول تجاِوز مائة األف دينار بحريني اأو باإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ َمن:

1 - اأخفـــى عْمدًا كل اأمواله اأو بع�شهـــا اأو غاَلى في تقديرها؛ وذلك بق�شد الح�شول على اإجراء 
من اإجراءات الإفال�س.

ن عْمدًا دائنًا وهميًا اأو ممنوعًا من ال�شتراك في اإجراءات الإفال�س اأو مغاليًا في َدينه من  2 - مكَّ
ال�شتراك في المداولت والت�شويت اأو تركه عْمدًا ي�شترك في ذلك.

3 - اأغفل عْمدًا ِذْكر دائن في قائمة الدائنين.
د المغالة في تقدير ديونه.  4 - تَعمَّ

 5 - ا�شتَرك في مداولت اإعادة التنظيم اأو الت�شويت وهو يعلم اأنه ممنوع قانونًا من ذلك.
 6 - عَقد مع المدين اتفاقًا �شريًا ُيك�ِشبه مزايا خا�شة اإ�شرارًا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

 7 - لم يكن دائنًا وا�شتَرك مع علمه بذلك في اإجراءات الإفال�س ب�شفته دائنًا.
8 - قـــام ب�شداد ديون بع�ـــس دائنيه اأو مَنحهم حق �شمان بق�شد الإ�شـــرار بالدائنين الآخرين، 

وترتَّب على ذلك ال�شداد عْجُزه على ت�شوية ديونهم بالكامل.
د الحتيال. �س قيمة اأ�شوله بق�شْ 9 - قام بزيادة التزامات المدين اأو خفَّ

ْفلي�شة بيانات كاذبة اأو م�شلِّلة مع علمه بذلك. م اإلى المحكمة اأو اإلى اأمين التَّ 10- قدَّ
ْفلي�شة اأيـــة بيانات اأو معلومـــات اأو �شجالت اأو  11 - حَجـــب عْمـــدًا عن المحكمة اأو عـــن اأمين التَّ
ْفلي�شة بها، اأو حال عْمدًا دون  م�شتندات من تلك التي يتعيَّن عليه تزويد المحكمة اأو اأمين التَّ

تمكينهما من الطالع عليها.
د الحتيال في قيمة  م �شد المدين مطاَلبة مخاِلفة للحقيقة مع علمه بذلك، اأو بالغ بق�شْ 12 - قدَّ

مطالبته �شد المدين.

مادة�)193(
م�صئولية�ال�صخ�س�العتباري

مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاَقب ال�شخ�س العتباري جنائيًا 
اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو لح�شابه اأو لمنفعته اأية جريمة من الجرائم المن�شو�س عليها في المادة 
ف اأو امتناع اأو موافقة اأو َت�َشتُّر اأو اإهمال ج�شيم  رُّ )192( من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة ت�شَ
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�س اآخر - في ذلك ال�شخ�س العتباري – اأو ممن  من اأيِّ ع�شو مجل�س اإدارة اأو اأيِّ م�شئول مفوَّ
يت�شرف بهذه ال�شفة، بغرامة ل تقل عن األفي دينار بحريني ول تجاِوز مائة األف دينار بحريني.

مادة�)194(
ن�صر�ملخ�س�احلكم

ُين�شر الحكم الذي ي�شدر بالإدانة في الجرائم المن�شو�س عليها في هذا الباب في �شجل 
ر في حكمها ن�شر ملخ�س الحكم على نفقة المحكوم عليه في  الإفال�س، ويجوز للمحكمة اأْن تقرِّ
اأو  اأو خارجها باللغة العربية  اأكثر وا�شعة النت�شار ت�شدر في المملكة  اأو  �شحيفة يومية واحدة 

بلغة اأجنبية. 

الباب�الثامن
�اأحكام�ختامية

مادة�)195(
اإ�صدار�القرارات

ُي�شِدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون. 



العدد: 3369 – الخميس 7 يونيو 2018

108

�قانون�رقم�)23(�ل�صنة�2018
باإ�صدار�قانون�ال�صمان�ال�صحي

�ملك�مملكة�البحرين� � � نحن�حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة
بعد الطالع على الد�شتور،

لموظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
الحكومة وتعديالته، 

وعلى قانون التاأمين الجتماعي ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة  1976وتعديالته،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 في �شاأن مزاولة غير الأطباء وال�شيادلة للمهن 
ل بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن الموؤ�ش�شات ال�شحية  الطبية المعاِونة، المعدَّ

الخا�شة،
وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  ب�شاأن   1989 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الأ�شنان،
والمراكز  ال�شيدلة  تنظيم مهنة  �شاأن  في  ل�شنة 1997  رقم )18(  بقانون  المر�شوم  وعلى 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، المعدَّ
وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، 

ل�شنة  بقانون رقم )16(  بالمر�شوم  ال�شادر  والإداريــة  المالية  الرقابة  ديوان  قانون  وعلى 
ل بالمر�شوم بقانون رقم )49( ل�شنة 2010، 2002، المعدَّ

وعلى المر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن الميزانية العامة وتعديالته،
 2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 
ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2009 باإن�شاء �شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد لأع�شاء 
مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكافاآتهم،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية واأبناء 
رة على الِخْدمات  جة من غير بحريني معاملة البحريني في بع�س الر�شوم المقرَّ البحرينية المتزوِّ

الحكومية، 
والِخْدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، المعدَّ
ل بالمر�شوم  مة المالية، المعدَّ وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذِّ
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بقانون رقم )19( ل�شنة 2016،
ل  المعدَّ ل�شنة 2010،  بقانون رقم )48(  بالمر�شوم  ال�شادر  المدنية  الخدمة  قانون  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

املادة�الأولى
ُيعمل في �شاأن نظام ال�شمان ال�شحي باأحكام القانون المرافق.

املادة�الثانية
القانون،  هذا  اأحكام  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  كل   – والـــوزراء  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  على 
يِّ �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�شره في الجريدة  وُيعمل بالقانون المرافق من اأول ال�شهر التالي لُم�شِ
المادة )2( من  الفقرة )ج( من  في  اإليها  الم�شار  التطبيق  بمراحل  الإخالل  ودون  الر�شمية، 

القانون المرافق.

ملك�مملكة�البحرين
حمد�بن�عي�صى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 14 رم�شان 1439هـ
الموافق: 30 مــــايــــو 2018م



العدد: 3369 – الخميس 7 يونيو 2018

110

قانون�ال�صمان�ال�صحي

باب�متهيدي
تعاريف�ونطاق�تطبيق�القانون�واأهدافه

مادة�)1(
تعاريف

المبينَة قريَن كلٍّ  المعانَي  التالية  للكلمات والعبارات  القانون يكون  اأحكام هذا  في تطبيق 
منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الوزي��ر: الوزير الذي ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

المجل����س�الأعلى�لل�ص���حة: المجل�ـــس الأعلى لل�شحة المن�شاأ بموجـــب المر�شوم رقم )5( ل�شنة 
.2013

�صندوق�ال�صمان�ال�صحي�اأو�ال�صندوق: �شندوق ال�شمان ال�شحي المن�شاأ طبقًا لأحكام المادة 
)4( من هذا القانون.

ل طبقًا لأحكام المادة )7( من هذا القانون. مجل�س�الإدارة: مجل�س اإدارة ال�شندوق الُم�َشكَّ
رئي�س�مجل�س�الإدارة: رئي�س مجل�س اإدارة ال�شندوق.

الهيئ���ة�الوطني���ة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحيـــة المن�شاأة بموجب القانون 
رقم )38( ل�شنة 2009. 

ل طبقًا لأحكام المادة )64(  مجل�س�الأمناء: مجل�س اأمناء الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية الُم�َشكَّ
من هذا القانون.

�س لها بمزاولة  م�الِخْدمات�ال�ص���حية: كل موؤ�ش�شـــة اأو من�شاأة حكومية اأو غير حكومية مرخَّ مق���دِّ
وتقديم الِخْدمات ال�شحية.

الحالت�الطارئة: الحالت التي تن�شاأ عن اإ�شابة اأو مر�س قد يوؤدي اإلى الموت اأو العجز اإذا لم 
يح�شل التدخل ال�شريع.

د التغطية التاأمينية ِوْفقًا لأحكام  التغطية�التاأمينية: ِخْدمات التاأمين ال�شحي التي يوفرها مزوِّ
هذا القانون.

ح لها طبقًا  د�التغطي���ة�التاأميني���ة: �شندوق ال�شمـــان ال�شحي و�شـــركات التاأمين الم�شـــرَّ م���زوِّ
لأحكام هذا القانون.

الم�صتفيد: كل �شخ�س طبيعي م�شمول بالتغطية التاأمينية ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
المقيم: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي لديه رخ�شة اإقامة في المملكة.

الزائر: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي يدخل المملكة اأو يكون موجودًا فيها ب�شفة موؤقتة لغير الإقامة 
اأو العمل.
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�ص���احب�العمل: كل �شخ�س طبيعـــي اأو اعتباري ي�شتخدم عاماًل اأجنبيًا اأو اأكثر لأداء عمل معيَّن 
في المملكة لقاء اأجر اأيًا كان نوعه، ثابتًا اأو متغيرًا، نقدًا اأو عينًا، وي�شمل ذلك اأية جهة حكومية 

اأو موؤ�ش�شة اأو هيئة عامة اأو �شركة اأو مكتب اأو من�شاأة اأو غير ذلك من كيانات القطاع الخا�س.
العام���ل: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي يعمل لقاء اأجـــر اأيًا كان نوعه، ثابتًا اأو متغيرًا، نقدًا اأو عينًا، 

لدى �شاحب عمل وتحت اإدارته اأو اإ�شرافه.
الكفي���ل: كل �شخ�ـــس طبيعـــي اأو اعتباري يكفل �شخ�شـــًا طبيعيًا من غير المواطنيـــن اأو العمال 

بغر�س الإقامة اأو الزيارة، ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
المكفول: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي يكون مقيمًا في المملكة لغير العمل.

ا�ص���تراك�ال�ص���مان�ال�ص���حي�اأو�ال�ص���تراك: المقابل النقـــدي لل�شمان ال�شحي الـــذي يوؤدى اإلى 
دي التغطية التاأمينية. مزوِّ

ْزمة ال�شحية  مق���دار�الم�ص���اركة: المبلغ الـــذي يلتزم الم�شتفيد باأدائه – عدا الم�شتفيـــد من الرُّ
ر على اأ�شا�ـــس ن�شبة من قيمة  م الخدمـــة ال�شحية، والذي يقدَّ الإلزاميـــة للمواطنيـــن - اإلى مقدِّ

المطاَلبة عن المنافع ال�شحية.
الأجهزة�التعوي�صية: كل اأداة اأو جهاز اأو مادة اأو اأيِّ منَتج اآخر ُي�شمح للم�شتفيد با�شتعماله لغر�س 
مراقبة اأو تخفيف اأو عالج مر�س اأو اإ�شابة، ول ي�شمل ذلك الأجهزة الت�شخي�شية والأجهزة التي 

يتم زْرعها في الج�شم. 

مادة�)2(
نطاق�تطبيق�القانون�

ار. اأ - ت�شري اأحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوَّ
ب - ُت�شتثَنى من اأحكام هذا القانون الفئات الآتية:

1 - منت�شبو قوة دفاع البحرين من الع�شكريين والمدنيين واأفراد اأ�شرهم، على اأن تلتزم 
كافة الموؤ�ش�شات والمراكز ال�شحية الحكومية الخا�شعة لهذا القانون بتقديم الِخْدمات 

ال�شحية لمنت�شبي قوة دفاع البحرين واأفراد اأ�شرهم على نفقة الدولة.
2 - الم�شت�شفيات والِوْحدات الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين.

3 - الأجانب من اأع�شاء واإداريي البعثات الدبلوما�شية والقن�شلية والدولية لدى المملكة.
4 - الفئات من غير المواطنين التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بناًء على 

اقتراح من المجل�س الأعلى لل�شحة.
ج - يكون تطبيق نظام ال�شمان ال�شحي على مراحل ِوْفقًا ِلـما ي�شدر به قرار من مجل�س الوزراء، 

بناًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�شحة، وين�شر القرار في الجريدة الر�شمية.
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وا�شتكمال  التقنية  وال�شتعدادات  الفنية  الترتيبات  تواُفر  مرحلة  كل  تحديد  في  ويراعى 
الإجراءات والتدابير الالزمة ل�شمان �شهولة و�شرعة الح�شول على الِخْدمات ال�شحية.

مادة�)3(
اأهداف�القانون

يهدف هذا القانون اإلى تحقيق ما يلي:
1 - توفيـــر منظومـــة �شحيـــة متكاملة ذات جـــودة عالية تت�شـــم بالمرونة، والقـــدرة على التطور 

وال�شتجابة لتطلعات الم�شتفيدين، جاذبة لال�شتثمار في المجال ال�شحي. 
م  2 - اإن�شـــاء نظـــام تمويـــل �شحي يت�شم بالكفـــاءة وال�شتدامـــة، ويكفل الحرية فـــي اختيار مقدِّ

الخدمة ال�شحية.
3 - تقديـــم ِخْدمات �شحية عادلة وتناف�شية �شمن اإطـــار يحمي حقوق كافة الأطراف الم�شاركة 

في ال�شمان ال�شحي.
 

الباب�الأول
�صندوق�ال�صمان�ال�صحي

الف�صل�الأول
اإن�صاء�ال�صندوق�ومهامه�و�صالحياته

مادة�)4(
اإن�صاء�ال�صندوق�

اأ - تن�شـــاأ هيئة عامة ت�شمى )�شندوق ال�شمان ال�شحي(، تكون لها ال�شخ�شية العتبارية وتتمتع 
بال�شتقالل المالي والإداري، وتخ�شع لرقابة الوزير.

ب - لل�شنـــدوق اأن يحدد ا�شمًا يرِمز له و�شعـــارًا خا�شًا به، ويكون له حقٌّ ا�شتئثاريٌّ في ا�شتعمال 
ال�شـــم وال�شعار ومْنع الغيـــر من ا�شتعمالهما اأو ا�شتعمال اأيِّ رمز اأو اإ�شارة مماثلة اأو م�شابهة 

لهما.

مادة�)5(
مهام�ال�صندوق�و�صالحياته

مة   اأ -  يبا�شـــر ال�شنـــدوق كافة المهام وال�شالحيـــات الالزمة لتمويل المنافـــع ال�شحية المقدَّ
لالأ�شخا�س الذين يتولى تغطيتهم تاأمينيًا، و�شمان �شهولة و�شرعة ح�شولهم على الِخْدمات 
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ال�شحية، وله في �شبيل ذلك القيام بوجه خا�س بما ياأتي:
الذين  للم�شتفيدين  ال�شحية  المنافع  لتقديم  ال�شحية  الخدمة  مي  مقدِّ مع  التعاقد   -  1

يتولى ال�شندوق توفير تغطية تاأمينية لهم.
يتولى  الذين  بالأ�شخا�س  المتعلقة  والإح�شاءات  والمعلومات  البيانات  وتحليل  جْمع   -  2

ال�شندوق توفير تغطية تاأمينية لهم.
3 - اإ�شدار قواعد واإجراءات تح�شيل ا�شتراكات ال�شمان ال�شحي الم�شتَحقة لل�شندوق 

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المعنية.  
4 - تَملُّك الأموال المنقولة والعقارية واإدارة وا�شتثمار اأيٍّ من موارد ال�شندوق. 

المتعلقة  الم�شائل  كافة  في  المعنية  والجهات  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  مع  التن�شيق   -  5
بتطبيق نظام ال�شمان ال�شحي. 

الأمــور  في  ال�شحي  ال�شمان  بنظام  النهو�س  �شاأنها  من  و�شيا�شات  برامج  اقتراح   -  6
الخارجة عن اخت�شا�س ال�شندوق، وتزويد الجهات المعنية بها.

ون�شر  القانون  هذا  باأحكام  التوعية  بهدف  وتثقيفية  تدريبية  وبرامج  دورات  تنظيم   -  7
ثقافة عن كافة مجالت نظام ال�شمان ال�شحي، واإجراء ودعم البحوث والدرا�شات في 
هذا المجال، والعمل على ال�شتفادة من نتائجها، وذلك بالتن�شيق مع المجل�س الأعلى 

لل�شحة.
واللوائح  ال�شحي  ال�شمان  بنظام  المتعلقة  القوانين  م�شروعات  في  ــراأي  ال ــداء  اإب  -  8
والقرارات التي ُت�شِدرها الجهات الأخرى ذات ال�شلة، وذلك بالتن�شيق مع المجل�س 

الأعلى لل�شحة.
تت�شمن  كانت  اإذا  فيما  للنظر  بها  المعمول  العالقة  ذات  واللوائح  القوانين  درا�شة   -  9
ق النهو�س بنظام ال�شمان ال�شحي من عدمه، واقتراح تعديلها طبقًا  اأحكام تعوِّ اأية 

لالآليات الد�شتورية المقررة.
ال�شندوق  يوفرها  التي  التاأمينية  بالتغطية  المتعلقة  وال�شكاوى  البالغات  ي  تَلقِّ  -  10

تها واتخاذ القرارات ب�شاأنها. وفح�شها والوقوف على مدى جديَّ
11 - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى المن�شو�س عليها في هذا القانون.

ب - لل�شنـــدوق، فـــي �شبيل اأداء مهامـــه، ال�شتعانة بمن يراه منا�شبًا مـــن ذوي الكفاءة والخبرة 
المنا�شبة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

 وفـــي حالة اإ�شنـــاد مهمة تح�شيل الر�شوم اأو ال�شتراكات اإلى جهـــة غير حكومية، يجب ن�شر 
ذلك في الجريدة الر�شمية.
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ج -  على ال�شندوق ممار�شة مهامه و�شالحياته بكفاءة وفاعلية و�شفافية ودون تمييز، وبما يتفق 
مع ال�شيا�شة العامة للدولة فيما يخ�س ال�شمان ال�شحي.

مادة�)6(
التقارير�ال�صنوية�لل�صندوق

اأ - يعـــد ال�شندوق تقريرًا �شنويـــًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطه و�شير العمل به خالل ال�شنة 
قات  الماليـــة ال�شابقـــة، يت�شمن بوجه خا�س ما تـــم اإنجازه وما اعتر�س ال�شنـــدوق من معوِّ
الأداء، اإْن ُوِجـــدت، وما تم اعتماده من حلول لتفاديهـــا، واأية مقترحات يراها كفيلة بتعزيز 
نظـــام ال�شمان ال�شحي والنهو�س بـــه، واأية اأمور اأخرى يرى ال�شندوق اإدراجها في التقرير 

ال�شنوي.
ق لل�شندوق  ب - ُين�َشـــر التقريـــر ال�شنوي كاماًل م�شفوعـــًا بن�شخة من الح�شاب الختامـــي المدقَّ
عـــن ذات ال�شنة المالية، خالل اأربعة اأ�شهر على الأكثر من انتهاء ال�شنة المالية، في الموقع 
دها مجل�ـــس الإدارة تكفل اأْن يكون الطـــالع عليه متاحًا  الإلكترونـــي اأو بو�شيلـــة اأخـــرى يحدِّ

للكافة.
مجل�س  من  اعتمادهما  بعد  الختامي  الح�شاب  وملخ�س  ال�شنوي  التقرير  ملخ�س  وُين�َشر 

الإدارة، في الجريدة الر�شمية.

الف�صل�الثاين�
جمل�س�الإدارة

مادة�)7(
الت�صكيل

ل من ت�شعة اأع�شاء من بينهم رئي�س المجل�س ووزير المالية  اأ - يكون لل�شندوق مجل�س اإدارة ي�شكَّ
ووزيـــر ال�شحة والوزيـــر المعني ب�شئون العمـــل، وخم�شة اأع�شاء ير�شحهـــم المجل�س الأعلى 
لل�شحة من ذوي الكفـــاءة والخبرة، وي�شدر بت�شكيل مجل�س الإدارة وتحديد الرئي�س ونائبه 

مر�شوم. 
ب - تكـــون مدة ع�شوية الأع�شـــاء من غير رئي�س المجل�س والوزراء اأربـــع �شنوات قابلة للتجديد 

لمدة اأخرى مماثلة.
ج -  اإذا خـــال محل اأحد اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة من غير الوزراء لأيِّ �شبب، يعيَّن َمن يحل محله 
بـــذات الأداة والطريقـــة المن�شو�س عليها في الفقـــرة )اأ( من هذه المـــادة، ويكمل الع�شو 

الجديد مدة �شلفه.
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مادة�)8(
املهام�وال�صالحيات

 اأ - مجل�ـــس الإدارة هو ال�شلطـــة التي تتولى �شئون ال�شندوق ور�ْشـــم �شيا�شاته التي ي�شير عليها، 
والإ�شراف على تنفيذها، والرقابة على اأعماله، واتخاذ ما يكفل لمبا�شرة ال�شندوق لمهامه 

و�شالحياته، كما له على وجه الخ�شو�س ما ياأتي:
في  القانون  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  واتخاذ  والقرارات  اللوائح  اإ�شدار   -  1

حدود اخت�شا�شه.
واإعداد  ال�شحي، وفح�س  ال�شمان  ا�شتراكات  لتقدير  اأكثر   اأو  اكتواري  تعيين خبير   -  2

المركز المالي لل�شندوق. 
من  المعتَمدة  الكتوارية  للقواعد  ِوْفقًا  ال�شحي  ال�شمان  ا�شتراكات  مقدار  اقتراح   -  3

ال�شندوق.
4 - اعتماد الخطة العامة ل�شتثمار اأموال ال�شندوق والموافقة على مجالت توظيف هذه 

الأموال، ِوْفقًا ل�شوابط ا�شتثمارها.
5 - اإعداد لئحة ب�شاأن �شوابط ا�شتثمار اأموال ال�شندوق، يراعى فيها اأن يكون ال�شتثمار 
ِوْفق �شيا�شة ا�شتثمارية اآمنة بعيدة عن الم�شاربة في الأ�شواق المالية، وتجنُّب ال�شتثمار 
في الأدوات ال�شتثمارية ذات المخاطر العالية، واأْن يكون ال�شتثمار بالقدر الممكن في 
ال�شوق المحلية، وتوافر ال�شيولة النقدية الالزمة ل�شداد التزامات ال�شندوق، وتمويل 

المنافع ال�شحية. وي�شدر باعتماد الالئحة مر�شوم.
موظفيه  �شئون  لتنظيم  داخلية  لوائح  واإ�شدار  لل�شندوق  التنظيمي  الهيكل  اعتماد   -  6
ومكافاآتهم  مرتباتهم  وتحديد  ونقلهم  وترقيتهم  تعيينهم  وقواعد  اإجــراءات  تت�شمن 
واإجراءات واأحكام تاأديبهم وغير ذلك من �شئونهم، وقواعد ال�شلوك التي يتعيَّن عليهم 
مراعاتها، وحالت و�شروط واأحكام الإف�شاح عن الذمة المالية ِوْفقًا لأحكام القانون 

رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة المالية.
ق. 7 - اعتماد م�شروع الميزانية ال�شنوية لل�شندوق وح�شابها الختامي المدقَّ

8 - قبول الموارد المالية الم�شار اإليها في البند )5( من الفقرة )ب( من المادة )14( 
من هذا القانون.

العمل  �شير  عن  لل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س  يقدمها  التي  الدورية  التقارير  درا�شة   -  9
بال�شندوق، وتقرير ما يلزم ب�شاأنها.

ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�شه  10 - مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الأخرى التي تقرِّ
بها.
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ل من بين اأع�شائه اأو اإلى رئي�س المجل�س اأو   ب - لمجل�ـــس الإدارة اأْن يعهـــد اإلى لجنة اأو اأكثر ُت�َشكَّ
اأيٍّ مـــن اأع�شائه اأو الرئي�س التنفيذي لل�شندوق اأو جهة حكومية اأو غير حكومية باأداء مهام 

دة. محدَّ

مادة�)9(
الجتماعات

اأ -  يجتمـــع مجل�س الإدارة اجتماعًا عاديًا اأربع مرات �شنويـــًا على الأقل، ويجوز لرئي�س المجل�س 
دعوته لالجتماع في اأيِّ وقت.

 وعلـــى رئي�س مجل�س الإدارة دعوة المجل�س لجتماع غير عادي ُيعَقد خالل خم�شة ع�شر يومًا 
بًا من ع�شوين على الأقل من اأع�شاء مجل�س الإدارة اأو من  من تاريخ ت�َشلُّمه طلبًا كتابيًا م�شبَّ

الرئي�س التنفيذي.
ب - يجـــب في جميع الأحـــوال اأْن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه واأْن 

يرفق به جدول اأعمال هذا الجتماع.
ج - يح�شـــر الرئي�س التنفيذي لل�شندوق كافة اجتماعات مجل�س الإدارة با�شتثناء الحالت التي 
دها اللوائح الداخلية. وللمجل�س اأْن يدعو لح�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم ِمن  تحدِّ
اأهل الخبرة اأو ذوي ال�شاأن لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم. ول يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ 

من هوؤلء �شوت معدود.
ـــن مجل�ـــس الإدارة اأمينًا لل�شر يتولى اإعـــداد جداول اأعمال اجتماعـــات المجل�س وتدوين  د - يعيِّ
محا�شـــر اجتماعاتـــه وِحْفظ الم�شتنـــدات وال�شجالت الخا�شة بـــه، والقيام بمـــا يكلِّفه بها 

المجل�س من مهام اأخرى في مجال عمل ال�شندوق.
هــــ - يجـــوز عند ال�شرورة، وفي الحـــالت العاجلـــة، اأْن ُتعَر�س بع�س المو�شوعـــات على مجل�س 
الإدارة بطريـــق التمرير، على اأْن ت�شدر القـــرارات بالإجماع، وُتعَر�س على المجل�س في اأول 

اجتماع تاٍل لالإحاطة.

مادة�)10(
الن�صاب�والت�صويت

 يكون اجتماع مجل�س الإدارة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأْن يكون من بينهم رئي�س 
المجل�س اأو نائبه. وت�شدر قرارات المجل�س باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، وذلك في غير الحالت 
التي ت�شتِرط فيها اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهذا القانون اأغلبية خا�شة، وعند َت�شاوي 

ح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع. الأ�شــوات ُيرجَّ
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الف�صل�الثالث
الرئي�س�التنفيذي�لل�صندوق

مادة�)11(
التعيني�وُخُلو�املن�صب

 اأ - يكون لل�شندوق رئي�س تنفيذي يعيَّن بمر�شوم، بناًء على تو�شية مجل�س الإدارة.
 ب -  فـــي حالـــة ُخُلو من�شـــب الرئي�س التنفيـــذي لأيِّ �شبـــب، يعيَّن َمن يحل محله بـــذات الأداة 

والطريقة المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة. 
يه ِمن بيـــن اأع�شائه اأو   ج -  ُي�شـــِدر مجل�ـــس الإدارة قـــرارًا بتكليـــف رئي�س المجل�ـــس اأو َمن ي�شمِّ
ِمـــن موظفي ال�شندوق للقيام باأعمال الرئي�س التنفيذي ب�شفة موؤقتة في حالة ُخُلو من�شب 

الرئي�س التنفيذي وعدم تعيين َمن يحل محله، وُين�َشر القرار في الجريدة الر�شمية.

مادة�)12(
املهام�وال�صالحيات

اأ - يمثـــل الرئي�ـــس التنفيـــذي ال�شندوق اأمام الق�شاء وفـــي �شالته بالغير، ويكـــون م�شئوًل اأمام 
مجل�س الإدارة عن �شْير اأعمال ال�شندوق فنيًا واإداريًا وماليًا، ويتولى بوجه خا�س ما ياأتي:

1 - اإدارة ال�شندوق وت�شريف �شئونه، والإ�شراف على �شْير العمل به وعلى موظفيه.
2 - تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.

دها  3 - و�شع ومتابعة نظام العمل بال�شندوق وتطويره وذلك بمراعاة ال�شوابط التي يحدِّ
مجل�س الإدارة.

وفح�س  ال�شحي،  ال�شمان  ا�شتراكات  لتقدير  اأكثر  اأو  اكتواري  خبير  تعيين  اقتراح   -  4
واإعداد المركز المالي لل�شندوق. 

هما على مجل�س الإدارة  5 - اإعداد م�شروع ميزانية ال�شندوق واإعداد تقرير ب�شاأنه، وعْر�شُ
قبل انتهاء ال�شنة المالية بمدة ل تقل عن �شهرين.

هما على مجل�س الإدارة  6 - اإعداد الح�شاب الختامي لل�شندوق واإعداد تقرير ب�شاأنه، وعْر�شُ
خالل �شهرين من انتهاء ال�شنة المالية لل�شندوق لعتماده.

7 - اإعداد تقرير �شنوي عن ن�شاط ال�شندوق، على النحو المن�شو�س عليه في المادة )6( 
خالل  الإدارة  مجل�س  على  ه  وعْر�شِ ال�شابقة،  المالية  ال�شنة  خالل  القانون،  هذا  من 
ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية م�شفوعًا بن�شخة من الح�شابات 
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قة لل�شندوق عن ذات ال�شنة المالية. المدقَّ

8 - اإعداد م�شروع الهيكل التنظيمي لل�شندوق واقتراح تعديله.

ها كل ثالثة اأ�شهر على مجل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شندوق  9 - اإعداد تقارير دورية وعْر�شُ
و�شْير العمل به، تت�شمن بوجه خا�س ما تم اإنجازه ِوْفقًا للخطط والبرامج المو�شوعة، 
يقرر  لم  ما  وذلك  لتفاديها،  المقتَرحة  والحلول  ُوِجــدت،  اإْن  الأداء  قات  معوِّ وتحديد 

مجل�س الإدارة مدة اأقل لتقديم هذه التقارير.

مي الِخْدمات ال�شحية لتقديم المنافع ال�شحية للم�شتفيدين الذين  10 - التعاقد مع مقدِّ
يتولى ال�شندوق توفير تغطية تاأمينية لهم.

َزم ال�شحية  11 - التعاقد مع جهات غير حكومية متخ�ش�شة لتدقيق المطالبات وتطوير الرُّ
اأو غير ذلك من الم�شائل ذات الطابع الفني.

12 - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى التي يخت�س بها الرئي�س التنفيذي طبقًا لأحكام 
هذا القانون اأو الأنظمة اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له والمهام التي يكلِّفه 

بها مجل�س الإدارة.

�ـــس كتابًة اأحد موظفي ال�شندوق فـــي مبا�شرة بع�س مهامه، بما  ب - للرئي�ـــس التنفيذي اأْن يفوِّ
يكفل اإنجاز اأعمال ال�شندوق ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة�)13(
ال�صتقالة

الإدارة  اإلى مجل�س  مه  يقدِّ كتابي  بموجب طلب  من�شبه  ي�شتقيل من  اأْن  التنفيذي  للرئي�س 
د لال�شتقالة بثالثة اأ�شهر على الأقل، وي�شدر قرار قبول ال�شتقالة من  وذلك قبل التاريخ المحدَّ

مجل�س الإدارة.
الف�صل�الرابع

ال�صئون�املالية�والتدقيق

مادة�)14(
ميزانية�ال�صندوق�وموارده�املالية

اأ - تكـــون لل�شندوق ميزانية م�شتقلة يجري اإعدادهـــا على النمط التجاري، وتبداأ ال�شنة المالية 
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لل�شندوق ببداية ال�شنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ب - تتكون الموارد المالية لل�شندوق مما ياأتي:

�شة له في الميزانية العامة للدولة. 1 - العتمادات المخ�شَّ
2 - ا�شتراكات ال�شمان ال�شحي.

يها ال�شندوق وذلك دون الإخالل  3 - ح�شيلة الر�شوم والإيرادات مقابل اأية ِخْدمات يوؤدِّ
باأحكام الفقرة )ج( من هذه المادة.

4 - عائد ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.
5 - الهبات والإعانات واأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة بما ل يتعار�س مع اأهداف 

ال�شندوق.
6 - الن�شبة التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء من قيمة ر�شوم تراخي�س اإن�شاء 
اأو اإدارة وت�شغيل الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة اأو تجديدها اأو تعديلها، على األ تزيد 

على 50% من قيمتها.
ل فائ�س ميزانية ال�شندوق من �شنة اإلى اأخرى. ج - ُيَرحَّ

مادة�)15(
تدقيق�ح�صابات�ال�صندوق

�شـــًا له بالعمل  قـــًا خارجيًا اأو اأكثر مرخَّ ـــن مجل�ـــس الإدارة فـــي بداية كل �شنـــة مالية مدقِّ اأ - يعيِّ
ق  فـــي المملكة وذا مكانة دولية؛ لتدقيق ح�شابات ال�شنـــدوق. ول يجوز اأن يتولى ذات المدقِّ
الخارجي تدقيق ح�شابات ال�شندوق لأكثر من ثالث �شنوات، ول يجوز تعيينه مرة اأخرى اإل 

يِّ مدة خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء مدة التعيين ال�شابقة. بعد ُم�شِ
يه  ق الح�شابات الخارجي خالل مدة تَولِّ ب - ل يجـــوز لل�شندوق اإ�شناد اأية مهـــام اأخرى اإلى مدقِّ

مهمة التدقيق.
ق الح�شابـــات الخارجي خالل فترة ل تجاوز ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة المالية  ج - يتولـــى مدقِّ
تدقيق ح�شابات ال�شندوق واإعداد تقرير ب�شاأنها ِوْفقًا للمعايير المحا�شبية الدولية، على اأْن 
ح حقيقـــة المركز المالي لل�شندوق،  يت�شمـــن التقرير كافـــة البيانات والمعلومات التي تو�شِّ

بما في ذلك:
ق الح�شابات الخارجي جميع   1 - بيان ما اإذا كان ال�شندوق قد و�شع تحت ت�شرف مدقِّ
لإنجاز  �شرورية  يراها  التي  والمعلومات  والبيانات  والدفاتر  وال�شجالت  الم�شتندات 

مهمته.
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 2 - بيان ما اإذا كانت ميزانية ال�شندوق وح�شابه الختامي متَّفَقين مع حقيقة الواقع، وما 
اإذا كان قد تم اإعدادهما ِوْفقًا للمعايير المحا�شبية المتعاَرف عليها دوليًا.

 3 - بيان ما اإذا كان ال�شندوق قد قام باإعداد وِحْفظ الح�شابات المنتظمة ِوْفقًا لالأ�شول 
المرعية.

 4 - بيان ما اإذا كان جْرد اأ�شول ال�شندوق قد اأُجِري ِوْفقًا لالأ�شول المرعية.

 5 - بيان ما اإذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئي�س التنفيذي مطابقة ِلـما هو وارد 
في دفاتر و�شجالت ال�شندوق.

 6 - الك�شف عن كافة المخالفات وبيانها، واقتراح و�شائل معالجتها، وبيان ما اإذا كانت 
هذه المخالفات ل تزال قائمة.

ق الح�شابات الخارجي تقريره ب�شاأن تدقيق ح�شابات ال�شندوق اإلى كل من الوزير  م مدقِّ د - يقدِّ
ورئي�س مجل�س الإدارة خالل ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة المالية.

مادة�)16(
َتعاُر�س�امل�صالح

اأ - علـــى ع�شـــو مجل�ـــس الإدارة عند نظر المجل�ـــس لأيِّ مو�شوع تكون لهذا الع�شـــو فيه م�شلحة 
ح عن ذلك كتابًة حال علمه بعزم المجل�س نظر  �شخ�شيـــة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة، اأْن ُيف�شِ
هـــذا المو�شوع. ول يجـــوز لهذا الع�شو ح�شـــور مناق�شات المجل�س ب�شاأن ذلـــك المو�شوع اأو 

الت�شويت عليه.

ب - ُيحَظـــر اأْن يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ من موظفي ال�شندوق م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة 
اأو غير مبا�شرة تتعلق بال�شندوق، وعلى كل منهم الإبالغ ب�شكل كتابي فورًا عن اأية م�شلحة 

تن�شاأ له في هذا ال�شاأن خالل مدة �شْغل الوظيفة لدى ال�شندوق.

        ويكون الإبالغ الم�شار اإليه بالن�شبة للرئي�س التنفيذي اإلى مجل�س الإدارة، اأما بالن�شبة لباقي 
موظفي ال�شندوق فيكون الإبالغ اإلى الرئي�س التنفيذي.

ـــد فيه اأية م�شلحة من  ج - ين�شـــىء ال�شندوق �شجاًل ي�شمـــى )�شجل الم�شالح المتعاِر�شة( تقيَّ
الم�شالح الم�شار اإليها في الفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة، وذلك ببيان ا�شم ال�شخ�س 
المعِنـــي ومن�شبه اأو وظيفته وتفا�شيل تلك الم�شلحة، وما يكون قد �شدر عن ال�شندوق من 
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قرارات اأو اإجراءات ب�شاأن مو�شوعها.

 ويكون لكل ذي �شاأن حق الطالع على �شجل الم�شالح المتعاِر�شة والح�شول على م�شتخرجات 
ر. منه اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيه وذلك بعد �شداد الر�شم المقرَّ

الف�صل�اخلام�س
موظفو�ال�صندوق�والتظلم�من�قرارات�ال�صندوق

مادة�)17(
موظفو�ال�صندوق

اأ - يعيَّن في ال�شندوق عدد كاٍف من الموظفين من ذوي الخبرة والخت�شا�س والكفاءة المهنية 
في كافة مجالت عمل ال�شندوق.

ب - ت�شري على موظفي ال�شندوق اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات 
ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة�)18(
التََّظلُّم�من�قرارات�ال�صندوق

اأ - لـــكل ذي �شاأن التََّظلُّم من اأيِّ قرار ي�شدر عن ال�شندوق ا�شتنادًا لأحكام هذا القانون، وذلك 
خالل �شتين يومًا من تاريخ اإخطاره بهذا القرار.

م التََّظلُّم اإلى مجل�س الإدارة من القرارات ال�شادرة عن المجل�س، وبالن�شبة للقرارات          ويقدَّ
الأخـــرى يكون التََّظلُّم منها اإلى الرئي�س التنفيذي وذلك ِوْفقًا للقواعد والأحكام التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
                ويجب البتُّ في التََّظلُّم واإخطار المتظلِّم بنتيجة البتِّ فيه خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه.  

ـــم الطعن في قـــرار رف�س التََّظلُّم اأمـــام المحكمة المخت�شة خـــالل �شتين يومًا من  وللمتظلِّ
د للبت في التََّظلُّم دون اإخطار المتظلِّم  تاريـــخ اإخطاره بهذا القرار، اأو فـــوات الميعاد المحدَّ

بنتيجة البتِّ في َتَظلُّمه.
ب - ل يجـــوز الطعـــن اأمام المحكمة اإل بعـــد التََّظلُّم من القرار و�شدور قـــرار برف�س التََّظلُّم اأو 

فوات الميعاد الم�شار اإليه في الفقرة ال�شابقة دون اإخطار.
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الباب�الثاين
نظام�ال�صمان�ال�صحي

الف�صل�الأول

اإدارة�وحوكمة�نظام�ال�صمان�ال�صحي
مادة�)19(

املجل�س�الأعلى�لل�صحة
ع ال�شيا�شات  اأ - يكـــون للمجل�س الأعلى لل�شحة كافة المهام وال�شالحيـــات الالزمة لر�ْشم وو�شْ
والخطط والإجراءات والأنظمـــة واللوائح والقرارات المتعلقة بنظام ال�شمان ال�شحي، بما 
يكفل تمويل المنافع ال�شحية من خالله ومراقبة مدى اللتزام باأحكام هذا القانون، ويبا�شر 

المجل�س الأعلى لل�شحة مهامه و�شالحياته على النحو الوارد في اأحكام هذا القانون. 

 ب - للمجل�ـــس الأعلـــى لل�شحـــة، بعد موافقـــة مجل�س الـــوزراء، اإ�شناد بع�س مهامـــه اإلى الهيئة 
الوطنية اأو اأيٍّ من الجهات الحكومية، فيما عدا اإ�شدار اللوائح والقرارات التي تقرر اأحكام 

هذا القانون اخت�شا�س المجل�س الأعلى لل�شحة باإ�شدارها.

ج - ُي�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحة بعد الت�شاور مع الجهات المعنية ميثاقًا ب�شاأن حوكمة نظام 
ال�شمان ال�شحي ِوْفقًا لأف�شل الممار�شات العالمية بما يعزز الثقة بال�شمان ال�شحي ويحدُّ 
ـــــال والأمثل لنظـــام التمويل ال�شحي  مـــن الممار�شـــات ال�شارة به، ويكفـــل ال�شتخدام الفعَّ

ويعزز ا�شتدامته. 

مادة�)20(
املركز�الوطني�للمعلومات�ال�صحية�واإدارة�املعرفة�

اأ - ُين�شاأ في المجل�س الأعلى لل�شحة المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة، ويعيَّن 
فيـــه عـــدد كاف من الموظفين مـــن ذوي الخبرة والخت�شا�س. ويجـــوز اأن ُتن�شاأ في المركز 
دوائر اإدارية تتولى اقت�شاديات ال�شحة والجودة والتخطيط والمعلومات والبيانات ال�شحية 

وغيرها من الدوائر الإدارية.

ب - للمجل�ـــس الأعلـــى لل�شحة اأن يحدد للمركز ا�شمًا يرمز له و�شعـــارًا خا�شًا به، ويكون له حق 
ا�شتئثـــاري في ا�شتعمال ال�شـــم وال�شعار ومْنع الغير من ا�شتعمالهمـــا اأو ا�شتعمال اأيِّ رمز اأو 

اإ�شارة مماثلة اأو م�شابهة لهما.
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مادة�)21(
نطاق�قاعدة�البيانات�ال�صحية

دي التغطية  تتكون قاعدة البيانات ال�شحية من كافة البيانات المتعلقة بالم�شتفيدين ومزوِّ
مي الخدمات ال�شحية، وت�شمل ما ياأتي: التاأمينية ومقدِّ

1 - البيانات ال�شخ�شية للم�شتفيد المتعلقة بحالته ال�شحية.
 2 - البيانـــات المتعلقـــة باأغرا�ـــس ال�شتراك فـــي ال�شمان ال�شحـــي اأو اإنهاء اأو وْقـــف التغطية 

التاأمينية.
3 - البيانات المتعلقة باأغرا�س تحديد المنافع ال�شحية التي ح�شل عليها الم�شتفيد.

مة  مـــي الخدمة ال�شحيـــة عن المنافـــع المقدَّ 4 -  البيانـــات الماليـــة المتعلقـــة بمطالبـــات مقدِّ
للم�شتفيد.

5 - اأية بيانات ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

مادة�)22(
مهام�املركز�الوطني�للمعلومات�ال�صحية�واإدارة�املعرفة

اأ - يتولى المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة المهام الآتية:
1 - جْمع وتحليل ومعالجة البيانات ال�شحية. 

2 - الت�شريح لالأ�شخا�س بمعالجة البيانات ال�شحية اأو ت�َشلُّمها.
مي الخدمات ال�شحية  دي التغطية التاأمينية ومقدِّ 3 - الربط الإلكتروني المتباَدل بين مزوِّ

ب�شبكة الت�شال.
التغطية  دي  ومــزوِّ بالم�شتفيدين  المتعلقة  والإح�شاءات  والمعلومات  البيانات  جْمع   -  4

مي الِخْدمات ال�شحية ومعامالتهم. التاأمينية ومقدِّ
من  ق  للتََّحقُّ للم�شتفيدين  ال�شحية  البيانات  بمعالجة  المتعلقة  الأعمال  على  الرقابة   -  5

مدى اللتزام باأحكام هذا القانون.
6 - اقتراح الأنظمة الكفيلة بحماية البيانات ال�شحية على نحو يتفق واأحكام هذا القانون.

ع المقترحات الالزمة لتعزيز حماية البيانات ال�شخ�شية للم�شتفيدين. 7 - و�شْ
8 - اأية مهام اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

دي التغطية  ب - ي�شتوفـــي المركـــز الوطني للمعلومات ال�شحيـــة واإدارة المعرفة ر�شمًا مـــن مزوِّ
مي الخدمات ال�شحية نظير الخدمات الإلكترونية، وبح�شب عدد المعامالت  التاأمينية ومقدِّ
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�س هـــذا الر�شم لت�شيير اأعمـــال المركز، وي�شـــدر بتحديد هذه  التـــي يقومون بهـــا، وُيخ�شَّ
الِخْدمـــات وقيمة الر�شم وفئاته وحـــالت ا�شتحقاقه والإعفاء منه قـــرار من مجل�س الوزراء 

بناًء على اقتراح المجل�س الأعلى لل�شحة.
ج - ل ُي�شتـــَرط لقيـــام المركز الوطنـــي للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفـــة عند جْمع البيانات 
م  د التغطية التاأمينية اأو مقدِّ ال�شحيـــة الح�شول علـــى موافقة م�شبقة من الم�شتفيد اأو مـــزوِّ

الخدمة ال�شحية.
د - ل يجـــوز للمركز الوطني للمعلومات ال�شحيـــة واإدارة المعرفة معالجة البيانات ال�شحية اإل 
ِوْفقًا لالأغرا�س التي ُجِمعـــت من اأجلها والمتعلقة بتعزيز جودة الِخْدمات ال�شحية وحوكمة 

نظام ال�شمان ال�شحي وحماية نظام التمويل ال�شحي.

مادة�)23(
د ال�صجل�الطبي�الإلكرتوين�املوحَّ

اأ - يكـــون لـــكل م�شتفيد �شجل طبـــي اإلكتروني يحتوي علـــى كافة البيانات ال�شحيـــة الخا�شة به 
وبالأخ�ـــس البيانـــات المتعلقة بحالته ال�شحيـــة والبيانات التي يمكـــن ا�شتخدامها كاأ�شا�س 

للمطالبة بالم�شتحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع ال�شحية. 
         وي�شـــدر قـــرار من المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بتحديد تلك البيانـــات، والقواعد وال�شمانات 

يتها. نة فيه وِحْفظ �شرِّ الالزم تواُفُرها في ال�شجل، بما يكفل حماية البيانات المدوَّ
مي الِخْدمات ال�شحية  ب- يتولـــى المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة رْبط مقدِّ
ـــم المجل�س الأعلى لل�شحـــة اآلية الدخول اإلـــى البيانات  بال�شجـــل الطبـــي الإلكتروني. وينظِّ
الواردة فيه والقواعد الواجب مراعاتها عند معالجة تلك البيانات وتخزينها وا�شتخدامها.

مادة�)24(
قامو�س�البيانات�ال�صحية�الوطني

اأ - ين�شـــىء المجل�س الأعلـــى لل�شحة قامو�شًا وطنيًا للبيانات ال�شحيـــة يت�شمن منظومة وطنية 
للم�شطلحات المتعلقة بالقطاع ال�شحي لجميع المعايير ال�شحية، وبيان مفرداتها على نحو 
مي  فة اإلى فئات ومرتَّبة ترتيبًا خا�شًا، وذلـــك بغر�س اأْن يكون مرجعًا لمقدِّ تكـــون فيـــه م�شنَّ
ـــدة ت�شمح لالأنظمة  دي التغطية التاأمينية فـــي ا�شتعمال لغة موحَّ الِخْدمـــات ال�شحية ومـــزوِّ
ها اأو ا�شترجاعها اأو  التقنيـــة با�شتقبال محتويـــات القامو�س اأو اإر�شالها اأو تخزينهـــا اأو عْر�شِ

معالجتها اآليًا. 
م  ب - يتولـــى المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة تحديث قامو�س البيانـــات ال�شحية الوطنـــي ِوْفقًا للتقدُّ
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الطبي وما ي�شتجد من م�شطلحات اأو تعابير ترميزية في المجال الطبي.
ج - يقوم المجل�س الأعلى لل�شحة بعْقد م�شاورات مع الجهات المعنية بما في ذلك الجهات غير 
الحكومية ل�شتطالع اآرائها قبل اإن�شاء قامو�س البيانات ال�شحية الوطني اأو اإجراء اأيِّ تعديل 

اأو تحديث عليه. 
د - ُين�َشر قامو�س البيانات ال�شحية الوطني بالو�شائل التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س 

الأعلى لل�شحة.

مادة�)25(
اأمن�املعاجلة

مي الخدمات ال�شحية تطبيق التدابير الفنية والتنظيمية  دي التغطية التاأمينية ومقدِّ اأ - على مزوِّ
ح  ح به، اأو من الفْقد، اأو مما هو غير م�شرَّ الكفيلة بحماية البيانات من الإتالف غير الم�شرَّ

به من التغيير اأو الإف�شاح اأو النفاذ اأو اأيٍّ من ال�شور الأخرى للمعالجة.
 ويجـــب اأن تكفل هذه التدابيـــر توفير م�شتوى عاٍل من الأمن بمراعـــاة اأحدث ما و�شلت اإليه 
اأ�شاليـــب الحمايـــة التقنية، واأْن تكون التدابير الفنيـــة والتنظيمية متاحة لالطالع عليها من 

المعنيين في المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة والهيئة الوطنية.
ب - ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة قرارًا بتحديد ال�شتراطات التي يتعيَّن تواُفرها في التدابير 
دي التغطية  الفنية والتنظيمية الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة. ويجوز اإلزام مزوِّ
مي الِخْدمات ال�شحية بتطبيـــق متطلبات اأمن خا�شة عند معالجة البيانات  التاأمينيـــة ومقدِّ

ال�شخ�شية.

الف�صل�الثاين
ال�صمان�ال�صحي�الإلزام���ي

مادة�)26(
الأ�صخ����ا�س�اخلا�صعون�لل�صمان�ال�صحي�الإلزامي

اأ -  ي�شري ال�شمان ال�شحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ب - تعاَمل الفئات التالية معاملة المواطنين في ال�شمان ال�شحي الإلزامي:

1 - المراأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني.
2 - الرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية.
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3 - اأبناء المراأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني.
4 - الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة والتي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء 

بناًء على تو�شية من المجل�س الأعلى لل�شحة.

مادة�)27(
دو�التغطية�التاأمينية�يف�ال�صمان�ال�صحي�الإلزامي مزوِّ

ـــر ال�شنـــدوق التغطية التاأمينية فـــي ال�شمان ال�شحي الإلزامـــي للمواطن وَمن في حكمه  اأ- يوفِّ
ولغير البحريني الذي ي�شغل وظيفة في اأيٍّ من الجهات الحكومية.

ح لها التغطية التاأمينيـــة في ال�شمان  ـــر كلٌّ مـــن ال�شندوق اأو �شـــركات التاأمين الم�شـــرَّ ب- يوفِّ
ال�شحـــي الإلزامي للمقيم والزائر طبقًا لأحـــكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له. 

مادة�)28(
متويل�ال�صمان�ال�صحي�الإلزامي

اأ -  يكون تمويل ال�شمان ال�شحي الإلزامي من خالل �شداد ا�شتراكات ال�شمان ال�شحي الآتية:
لتغطية  وذلك  في حكمهم،  وَمن  المواطنين  ال�شتراكات عن  ب�شداد  الحكومة  تلتزم   -  1

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمواطنين. رة في الرُّ المنافع المقرَّ
لتغطية  وذلك  البحرينيين  غير  عماله  عن  ال�شتراكات  ب�شداد  العمل  �شاحب  يلتزم   -  2

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمقيمين. رة في الرُّ المنافع المقرَّ
اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا ب�شداد ال�شتراكات عن  3 - يلتزم �شاحب العمل غير البحريني 
نف�شه وَمن يعوله فعاًل من اأفراد اأ�شرته، وهم الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه المقيمون، 

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمقيمين. رة في الرُّ وذلك لتغطية المنافع المقرَّ
اأفراد  من  فعاًل  يعوله  وَمن  نف�شه  عن  ال�شتراكات  ب�شداد  العامل  غير  المقيم  يلتزم   -  4
رة  اأ�شرته، وهم الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه المقيمون، وذلك لتغطية المنافع المقرَّ

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمقيمين. في الرُّ
5 - يلتزم العامل الم�شرح له من دون اأن يكون له �شاحب عمل ب�شداد ال�شتراكات عن نف�شه 
المقيمون،  وفروعه  واأ�شوله  والزوجة  الزوج  وهم  اأ�شرته،  اأفراد  من  فعاًل  يعوله  وَمن 

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمقيمين. رة في الرُّ وذلك لتغطية المنافع المقرَّ
6 - يلتزم الكفيل ب�شداد ال�شتراكات عن مكفوليه الذين لي�س لديهم �شاحب عمل لتغطية 
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هذا  لأحكام  طبقًا  لها  يخ�شع  التي  الإلزامية  ال�شحية  ْزمة  الرُّ في  رة  المقرَّ المنافع 
القانون.

اأ�شرته، وهم  اأفراد  فعاًل من  يعوله  وَمن  نف�شه  ال�شتراكات عن  ب�شداد  الزائر  يلتزم   -  7
رة في  الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه الزوار، وذلك لتغطية المنافع ال�شحية المقرَّ

ْزمة ال�شحية الإلزامية للزوار.  الرُّ
ي�شدر  والتي  المقيمين  اأخرى من  فئات  اأية  ال�شتراكات عن  ب�شداد  الملَزمة  الجهة   -  8

بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بناًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�شحة.
ب - لمجل�ـــس الـــوزراء، وبنـــاًء على عْر�س مـــن المجل�س الأعلـــى لل�شحة بالتن�شيـــق مع الجهات 
الحكوميـــة المعنية، الموافقة على تقديم دعم مالي موؤقت وجزئي لتمويل ال�شمان ال�شحي 
ر فيهـــا اأنَّ للدعم اأهمية  الإلزامـــي للعمال غيـــر البحرينيين، وذلـــك في الحالت التـــي يقدَّ

اقت�شادية ا�شتراتيجية للمملكة اأو لحماية بع�س القطاعات القت�شادية اأو التجارية فيها.

مادة�)29(
التزام��صاحب�العمل�باإ�صراك�عماله�يف�ال�صمان�ال�صحي

اأ -  ُيحَظر على �شاحب العمل ا�شتخدام عامل اأجنبي اأو اإلحاقه بالعمل دون اإ�شراكه في ال�شمان 
ال�شحي طبقًا لأحكام هذا القانون.

ب - يلتـــزم �شاحـــب العمـــل باإ�شراك عمالـــه غير البحرينيين فـــي ال�شمان ال�شحـــي الإلزامي، 
بالإ�شافة اإلى َمن يعوله العامل من اأفراد اأ�شرته اإذا كان عْقد العمل ين�س على ذلك، وذلك 

دي التغطية التاأمينية. من خالل اإبرام عْقد �شمان �شحي مع اأيٍّ من مزوِّ
ج - يلتزم �شاحب العمل بتوفير جميع المعلومات والبيانات الالزمة عن عماله غير البحرينيين 
د التغطية التاأمينية وقت اإبرام عْقد ال�شمان ال�شحي  للتغطيـــة التاأمينية، والتي يطلبها مزوِّ

اأو اأثناء �شريانه. 
اله عن التغطية  د - يلتـــزم �شاحب العمـــل بتوفير جميع المعلومـــات والبيانات والإر�شـــادات لعمَّ
د التغطية التاأمينية وتاريخ نفـــاذ التغطية ونطاقها وبطاقة  التاأمينيـــة، وبالأخ�س ا�شم مـــزوِّ
مـــي الِخْدمات ال�شحيـــة، وغير ذلك مـــن الم�شائل الالزمة  ال�شمـــان ال�شحـــي و�شبكة مقدِّ

لإحاطة العامل بالمعلومات والبيانات الهامة عن التغطية التاأمينية وحدودها.
هــــ - ل يجـــوز ل�شاحب العمـــل اأْن يتقا�شى اأية مبالـــغ اأو اأْن يح�شل على اأية منفعـــة اأو َمِزية من 

العامل مقابل اإ�شراكه في ال�شمان ال�شحي.
 كمـــا ل يجـــوز ل�شاحب العمـــل اأن ي�شترد اأيـــًا من ا�شتـــراكات ال�شمان ال�شحـــي التي يلتزم 
ب�شدادها عن عماله ِوْفقًا لأحكام هذا القانون من خالل الخ�شم من اأجر العامل اأو ملحقاته 
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رة للعامل. من العالوات اأو البدلت اأو الِمَنح اأو المكافاآت اأو العمولت اأو اأية مزايا اأخرى مقرَّ
و - يحـــدد قـــرار مـــن المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة، بالتن�شيق مـــع الوزيـــر المعِني ب�شئـــون العمل، 
القواعـــد وال�شـــروط والإجراءات التي يتعيَّن علـــى �شاحب العمل مراعاتهـــا لإ�شراك عماله 
غيـــر البحرينيين، والأحوال التي تنتفي فيها م�شئولية �شاحـــب العمل، والآثار المترتبة على 
الإخالل بهـــذا اللتزام، والمعلومـــات والبيانات والإر�شـــادات المتعلقة بالتغطيـــة التاأمينية 

ونطاقها، والتي يتعيَّن اإحاطة العامل بها، وغير ذلك من الم�شائل. 

مادة�)30(
ال�صمان�ال�صحي�للعامل�حتت��صرط�التجربة

اأ -  للمجل�ـــس الأعلـــى لل�شحـــة اإ�شدار قرار بتنظيـــم اأحكام وقواعد و�شـــروط التغطية التاأمينية 
ْزمة ال�شحية الإلزامية التي يخ�شع  ونطاقهـــا للعامل تحت �شرط التجربة، بما في ذلـــك الرُّ

لها.
ْزمة ال�شحية  رة فـــي الرُّ ب - ت�شـــري علـــى العامل تحت �شرط التجربـــة التغطية التاأمينية المقرَّ

الإلزامية للمقيمين.

مادة�)31(
ال�صمان�ال�صحي�للعامل�يف�الأعمال�املوؤقتة

اأ -  للمجل�ـــس الأعلـــى لل�شحـــة اإ�شدار قرار بتنظيـــم اأحكام وقواعد و�شـــروط التغطية التاأمينية 
ونطاقهـــا لالأجانـــب الذين يفـــدون اإلى المملكة بغر�ـــس اإنجاز اأعمال موؤقتـــة، مثل الطواقم 
الطبيـــة الزائرة، اأو اإقامة الأ�شواق اأو المعار�س اأو الحتفـــالت اأو المهرجانات اأو الحفالت 

وغيرها من الأن�شطة المماثلة.
ْزمة ال�شحية  رة فـــي الرُّ ب - ت�شـــري على العامل فـــي الأعمال الموؤقتة التغطيـــة التاأمينية المقرَّ

الإلزامية للزائرين.

مادة�)32(
ل��صاحب�العمل�تكلفة�اخِلْدمات�ال�صحية حَتمُّ

مة ِمن ِقَبل  ل �شاحب العمل �شداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�شحية المقدَّ اأ -  يتحمَّ
مـــي الِخْدمـــات ال�شحية اإلى العامل لديـــه، اإذا لم يقم بتوفير تغطيـــة تاأمينية نافذة له  مقدِّ

م الِخْدمات ال�شحية.  وذلك ِوْفقًا لالئحة الأ�شعار المعَلنة لمقدِّ
ب - ت�شـــري اأحـــكام الفقـــرة )اأ( من هذه المادة، علـــى اأفراد اأ�شرة العامـــل اإذا كان عْقد العمل 
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ي�شترط توفير تغطية تاأمينية لهم. 
ج - اإذا ا�شتخـــدم �شاحـــب العمـــل عاماًل اأجنبيًا دون �شـــدور ت�شريح له من هيئـــة تنظيم �شوق 
مة  ل �شداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�شحية المقدَّ العمل، انتقل اإليه التزام تَحمُّ
مي الخدمـــات ال�شحية اإلى العامـــل لديه. وُي�شِدر المجل�ـــس الأعلى لل�شحة،  مـــن ِقَبل مقدِّ
بالتن�شيـــق مع هيئة تنظيم �شوق العمل، قرارًا بالأحكام والقواعد وال�شروط المتعلقة بانتقال 

ل قيمة المطالبات المالية. التزام تَحمُّ

مادة�)33(
�التزام�الكفيل�و�صاحب�العمل�واملقيم

�غي�العامل�بال�صرتاك�يف�ال�صمان�ال�صحي
اأ - يلتزم الكفيل باإ�شراك مكفوليه الذين لي�س لديهم �شاحب عمل في ال�شمان ال�شحي الإلزامي، 
كما يلتزم �شاحب العمل غير البحريني اأو المقيم غير العامل بال�شتراك عن نف�شه واإ�شراك 

َمن يعوله في ال�شمان ال�شحي الإلزامي.
د تغطية تاأمينية.        ويكون ال�شتراك في ال�شمان ال�شحي من خالل اإبرام عْقد مع اأيِّ مزوِّ

ب - يلتـــزم الكفيل و�شاحب العمل غير البحرينـــي والمقيم غير العامل بتوفير جميع المعلومات 
دو التغطية التاأمينية عند اإبرام  والبيانـــات عنه والالزمة للتغطية التاأمينية التي يطلبها مزوِّ

العْقد اأو اأثناء �شريانه.
د قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتعيَّن مراعاتها   ويحدِّ

لال�شتراك في ال�شمان. 
مي  مة ِمن ِقَبل مقدِّ ل الكفيل �شداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�شحية المقدَّ ج - يتحمَّ
الِخْدمات ال�شحية اإلى مكفوله اإذا لم يقم بتوفير تغطية تاأمينية نافذة خالل مدة اإقامته اأو 

م الِخْدمات ال�شحية. زيارته، وذلك ِوْفقًا لالئحة الأ�شعار المعَلنة ِمن مقدِّ
ـــل �شاحـــب العمل غير البحريني اأو المقيم غير العامـــل �شداد قيمة المطالبات المالية  د - يتحمَّ
مي الِخْدمات ال�شحية اإلى َمن يعوله، اإذا لم يقم  مة ِمن ِقَبل مقدِّ عن المنافع ال�شحية المقدَّ
م  بتوفيـــر تغطية تاأمينية نافذة خالل مـــدة اإقامته، وذلك ِوْفقًا لالئحة الأ�شعار المعَلنة لمقدِّ

الخدمات ال�شحية.

مادة�)34(
�توفي�التغطية�التاأمينية�عند�اإ�صدار
�وجتديد�ترخي�س�الإقامة�اأو�العمل

ر  اأ - يجـــب لإ�شدار اأو تجديد ترخي�س الإقامة اأو العمل، اأْن يكون �شاحب العمل اأو الكفيل قد وفَّ
تغطية تاأمينية للعامل اأو المكفول غير البحريني في نظام ال�شمان ال�شحي الإلزامي.
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ب - يجـــب لإ�شـــدار اأو تجديد ترخي�ـــس الإقامة ل�شاحب العمل عن نف�شـــه والمقيم غير العامل 
ر اإلى َمن يعوله تغطية تاأمينية في  وَمن يعوله في ال�شمان ال�شحي الإلزامي، اأْن يكون قد وفَّ

نظام ال�شمان ال�شحي الإلزامي.
ج - ي�شـــدر قـــرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مـــع الإدارة العامة للهجرة والجوازات 
وهيئـــة تنظيـــم �شوق العمل، باأحـــكام وقواعد و�شـــروط الح�شول على تراخي�ـــس الإقامة اأو 
العمـــل بما يكفل اإ�شراك العمـــال اأو المكفولين غير البحرينيين في نظام ال�شمان ال�شحي. 
وُتلـــَزم الجهات المذكورة بتزويد المجل�س الأعلى لل�شحة بالمعلومات والم�شتندات المتعلقة 

باإ�شراك العمال والمكفولين غير البحرينيين في نظام ال�شمان ال�شحي.

مادة�)35(
ال�صمان�ال�صحي�للزوار

ْزمة ال�شحية الإلزامية للزوار والتي تبيِّن مجموعة المنافع  اأ - ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة الرُّ
ر على الحالت الطارئـــة والإ�شابات الناتجة عن  ال�شحيـــة التي يجـــب توفيرها والتي ُتقت�شَ
ْزمة، والأحوال التي يتعيَّن  الحـــوادث، والحدود الق�شوى لمبلغ التغطية التاأمينية بالن�شبة للرُّ

م الِخْدمات ال�شحية وغير ذلك من الم�شائل. على الم�شتفيد �شداد مقدار الم�شاركة لمقدِّ
ب - ي�شـــُدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المعنية، بكيفية 

�شداد الزائر ا�شتراك ال�شمان ال�شحي وكيفية تح�شيله.
       ول يجـــوز اإ�شـــدار تاأ�شيرة دخـــول للزائر للمملـكـة اأو تجـديـدهـا - فـــي الأحـوال التي تتطلـب 

ذلك - ما لم يقم ب�شداد ا�شتراك ال�شمان ال�شحي. 

مادة�)36(
ال�صمان�ال�صحي�للمواطنني�يف�اخلارج

اأ - للمجل�ـــس الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع ال�شنـــدوق، اأن ي�شع قرارًا بتنظيم ال�شمان ال�شحي 
ْزمة ال�شحية والتي تبيِّن مجموعة المنافع  م القرار الرُّ للمواطنيـــن في خارج المملكة، وينظِّ
ر على الحالت الطارئة، والحدود الق�شوى لمبلغ  ال�شحية التـــي يجب توفيرها والتي ُتقت�شَ

ْزمة، وغير ذلك من الم�شائل.  التغطية التاأمينية بالن�شبة للرُّ
ب - ي�شـــُدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المعنية، بكيفية 

�شداد ا�شتراك ال�شمان ال�شحي للمواطنين في الخارج وكيفية تح�شيله.
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الف�صل�الثالث
اخلدمات�ال�صحية�يف�ال�صمان�الإلزامي�

مادة�)37(
َزم�ال�صحية�يف�ال�صمان�ال�صحي�الإلزامي منافع�الرُّ

اأ - تتكون مجموعة المنافع ال�شحية التي يح�شل عليها المواطن في ال�شمان ال�شحي الإلزامي 
من الخدمات الوقائية والعالجية والتاأهيلية والفحو�س الطبية، وبوجه خا�س ت�شمل الآتي:

1 - الفح�س والت�شخي�س والك�شف والعالج والرعاية ال�شحية الأولية.
2 - الفحو�شات المختبرية والأ�شعة.

3 - اإجراء العمليات الجراحية.
4 - رعاية الأمومة والولدة.

5 - الإقامة للعالج اأو التاأهيل.
6 - الخدمات العالجية لالأ�شنان، ول ت�شمل التجميل غير العالجي.

7 - العالج النف�شي.
8 - العالج الطبيعي

9 - الخدمات التمري�شية.
دة.  10 - اأطفال الأنابيب ِوْفقًا ل�شوابط محدَّ

دة. 11 - ال�شمنة العالجية ِوْفقًا ل�شوابط محدَّ
12 - خدمات التجميل العالجي.

رة للعالج. 13 - الأدوية المقرَّ
14 - الأجهزة التعوي�شية.

15 - نفقات اإقامة ُمرافق واحد للمري�س في الحالت التي ت�شتدعي ذلك.
16 - خدمات الإ�شعاف.

17 - الإقامة الطويلة.

18 - كافة الأمرا�س المزمنة.

اأخرى ي�شُدر بتحديدها  اأو فحو�س طبية  اأو تاأهيلية  اأو عالجية  اأية خدمات وقائية   - 19
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قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

ب - تتكون مجموعة المنافع ال�شحية التي يح�شل عليها المقيم في ال�شمان ال�شحي الإلزامي 
من الآتي:

1 - ِخْدمات ال�شحة الأولية.

د منافعها الم�شمولة وغير الم�شمولة ِوْفقًا للفقرة )اأ(  2 - ِخْدمات ال�شحة الثانوية، وتحدَّ
من المادة )38( من هذا القانون.

3 - عالج الطوارىء والحوادث.

ج - تتكـــون مجموعة المنافع ال�شحية التـــي يح�شل عليها الزائر في ال�شمان ال�شحي الإلزامي 
من الِخْدمات العالجية والفحو�س الطبية التي يتطلَّبها عالج الحالت الطارئة اأو الإ�شابات 

الناتجة عن الحوادث.

د - تلتزم الحكومة بت�شديد ا�شتراكات ال�شمان ال�شحي الإلزامي للمقيم عن خدم المنازل ومن 
في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني.

مادة�)38(
ُرِزم�ال�صمان�ال�صحي�الإلزامي

ن  َزم ال�شحية الإلزامية للمواطنين والمقيمين، والتي تبيِّ اأ -  ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة الرُّ
مجموعة المنافع ال�شحية التي يجب توفيرها لكل فئة من تلك الفئات في ال�شمان ال�شحي 

الإلزامي والمنافع ال�شحية الم�شتثناة من التغطية التاأمينية لكل فئة.

َزم ال�شحية اأو تعديلها ثبوت الفعالية الطبية للمنافع ال�شحية          ويراعى في تحديد منافع الرُّ
�شاقها مع ال�شيا�شة الوطنية لل�شحة ونظام التمويل ال�شحي  وفعالية تكلفتهـــا و�شرورتها واتِّ

وتح�شين نوعية خدمات الرعاية ال�شحية وتكاُملها.

ب - ُي�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحة قرارًا يبيِّن الحد الأق�شى لمبلغ التغطية التاأمينية بالن�شبة 
َزم ال�شحية الإلزامية للمقيمين والزوار.    للرُّ

مادة�)39(
الرعاية�ال�صحية�الأولية

اأ -  يجـــب علـــى الم�شتفيـــد مـــن ال�شمـــان ال�شحي الإلزامـــي الت�شجيل فـــي اإحـــدى الموؤ�ش�شات 
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ال�شحيـــة الحكومية اأو اأحد مراكـــز الرعاية ال�شحية الأولية المعتَمـــدة بقرار من المجل�س 
الأعلـــى لل�شحة. ويكـــون للم�شتفيد الحق في اختيـــار اأحد مراكز الرعايـــة الأولية المعتَمدة 
ِوْفقًا لالأحكام والقواعد وال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
ب - ل تكـــون اإحالة الم�شتفيـــد اإلى اأيِّ م�شتوى من م�شتويات الرعاية ال�شحية المتخ�ش�شة، بما 
ره الطبيب العام اأو طبيب الأ�شرة  فـــي ذلك مراجعة طبيب متخ�ش�س، اإل بناًء على ما يقـــرِّ

في الرعاية ال�شحية الأولية.
ـــر الرعايـــة ال�شحيـــة الأوليـــة للم�شتفيد مـــن ال�شمان ال�شحـــي الإلزامـــي، الت�شخي�َس  ج - توفِّ
والفحو�شـــات المختبريـــة والأ�شعـــة، والعـــالج والوقايـــة مـــن الأمرا�س، وخدمـــات الرعاية 
لالأمومة والطفولة، ومتابعة عالج الأمرا�س المزمنة، وعالج الأ�شنان، وِخْدمات الطوارىء، 
والِخْدمـــات التمري�شيـــة، وغير ذلك من المنافع والرعاية ال�شحيـــة التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
  وتكفـــل الرعايـــة ال�شحية الأوليـــة تعزيز ال�شحـــة الأُ�َشِرية و�شهولة وفعاليـــة الح�شول على 

الِخْدمات ال�شحية المتخ�ش�شة، ومتابعة عالجها.
د - ي�شـــع المجل�س الأعلـــى لل�شحة الأحكام والقواعـــد وال�شوابط المتعلقـــة بالرعاية ال�شحية 
الأولية واإجراءات الت�شجيل في اإحدى الموؤ�ش�شات ال�شحية اأو اأحد مراكز الرعاية ال�شحية 
الأوليـــة، كما يحـــدد القرار نطاق المنافع ال�شحية الم�شمولة فـــي الرعاية ال�شحية الأولية، 
مي الخدمات  َبعـــة للتن�شيق مع الم�شتويـــات الأخرى من الرعاية ال�شحيـــة لمقدِّ والآليـــة المتَّ
ال�شحيـــة المعتَمدين، والحـــالت التي ُي�شتَرط فيهـــا الح�شول على الموافقـــة الم�شبقة من 

دي التغطية التاأمينية. مزوِّ

مادة�)40(
التغطية�التاأمينية�لالأدوية

رة في الو�شفة الطبية  اأ - يكـــون للم�شتفيـــد الحق في الح�شول على الأدوية لعالج حالتـــه والمقرَّ
د التغطيـــة التاأمينية، بح�شـــب الأحوال، �شداد  ال�شـــادرة مـــن طبيب مخت�ـــس، ويتحمل مزوِّ

المطالبات الم�شتَحقة للمراكز ال�شيدلية المعتَمدة.
د بقرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، قائمة بالأدوية التي ت�شملها التغطية التاأمينية في  ب - تحدَّ
مي الِخْدمات ال�شحية اأو المراكز ال�شيدلية  ال�شمان ال�شحي الإلزامي التي يتعيَّن على مقدِّ

ف اأو �شْرف الأدوية لحالة الم�شتفيدين.  مراعاتها عند و�شْ
ن في الو�شفة  ج - يجـــوز لل�شيدلـــي بناًء على موافقة الم�شتفيد �شـــْرف دواء مماثل للدواء المدوَّ
الطبيـــة والمدَرج �شمن القائمة المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، اإذا كان 
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الة وبذات التركيز الموجوَدين فـــي الدواء المو�شوف،  هـــذا الدواء يحتوي على المـــادة الفعَّ
ودون اأيِّ تغييـــر فـــي طريقـــة َتعاطي الدواء الواردة فـــي الو�شفة، علـــى اأْن يتحمل الم�شتفيد 

الفارق بين قيمــة الــدواء المماثل وقيمة الدواء المدَرج �شمن قائمة الأدوية اإْن ُوِجد.
ن الطبيب          وفـــي جميع الأحـــوال، ل يجوز لل�شيدلي اأْن ي�شرف للم�شتفيد دواًء مماثاًل اإذا دوَّ

على الو�شفة الطبية اأنه يتعيَّن �شْرف الدواء المو�شوف. 
د- ي�شـــدر قرار مـــن المجل�س الأعلى لل�شحة بالأحـــكام والقواعد وال�شـــروط المتعلقة ب�شْرف 
الأدوية للم�شتفيد، بما في ذلك المعلومات التي يتعيَّن تقديمها للمراكز ال�شيدلية والأحكام 
مـــة للو�شفـــة الطبيـــة الإلكترونية، والر�شم اأو مقـــدار الم�شاركة لبع�ـــس الأدوية الذي  المنظِّ
ـــن على الم�شتفيد اأداوؤه للح�شول عليها، وحالت الإعفاء من اأدائه، والأحوال التي يجب  يتعيَّ
د التغطيـــة التاأمينية قبل �شـــْرف الدواء.  الح�شـــول فيها علـــى الموافقة الم�شبقة مـــن مزوِّ
وُي�شتثَنـــى مـــن اأداء الر�شـــم على الأدويـــة المواطن البحرينـــي والفئات التـــي تعاَمل معاملة 
المواطن الواردة في المادة )26( من هذا القانون، فيما يخ�س ال�شمان ال�شحي الإلزامي. 

مادة�)41(
التغطية�التاأمينية�لالأجهزة�التعوي�صية

اأ - يكـــون للم�شتفيد الحـــق في الح�شول على الأجهـــزة التعوي�شية ال�شروريـــة لحالته الَمَر�شية 
د التغطية التاأمينيـــة �شداد المطالبات  رة من ِقَبل الطبيب المخت�ـــس، ويتحمل مزوِّ والمقـــرَّ

الم�شتَحقة.
د بقرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، قائمة بالأجهزة التعوي�شية التي ت�شملها التغطية  ب - تحدَّ
مي الِخْدمـــات ال�شحية  التاأمينيـــة فـــي ال�شمـــان ال�شحـــي الإلزامي التـــي يتعيَّن علـــى مقدِّ
مراعاتهـــا عنـــد تقرير الأجهزة التعوي�شية. ويجب اأن يت�شمـــن القرار ال�شادر من المجل�س 
الأعلـــى لل�شحة كافة البيانات المتعلقة بالأجهـــزة التعوي�شية، بما في ذلك بيان المجموعة 
التـــي ينتمي اإليهـــا الجهاز التعوي�شي، وا�شمه، ورمزه، وتكلفـــة الجهاز التعوي�شي وغير ذلك 

من الم�شائل.
ر من  ج - يجـــوز بناًء علـــى موافقة الم�شتفيد الح�شول على جهاز تعوي�شـــي مماثل للجهاز المقرَّ
ِقَبـــل الطبيب المخت�س والمـــدَرج �شمن القائمة المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من هذه 
المادة، اإذا كان هذا الجهاز اأكثر فاعلية اأو بذات الكفاءة الموجودة في الجهاز المو�شوف، 
علـــى اأْن يتحمـــل الم�شتفيد الفارق بين قيمـــة الجهاز المماثل وقيمة الجهـــاز المدَرج �شمن 

القائمة.
د - َت�شـــُدر بقرار مـــن المجل�س الأعلى لل�شحـــة، الأحكام والقواعد وال�شـــروط المتعلقة بتوفير 
الأجهـــزة التعوي�شية للم�شتفيـــد، بما في ذلك المعلومات والم�شتنـــدات التي يتعيَّن تقديمها 
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للمراكز المعتَمدة، والأحكام، والأحوال التي يجب الح�شول فيها على الموافقة الم�شبقة من 
د التغطية التاأمينية قبل توفير الأجهزة التعوي�شية.  مزوِّ

مادة�)42(
ر�صوم�اخلدمات�ال�صحية�يف�ال�صمان�الإلزامي

د في بع�س المنافع ال�شحية في ال�شمان ال�شحي الإلزامي  اأ - للمجل�ـــس الأعلى لل�شحة اأْن يحدِّ
م الِخْدمات ال�شحية تمهيًدا  الر�شـــم الذي يتعيَّن على الم�شتفيد غير البحريني اأداوؤه لمقـــدِّ

للح�شول على الخدمة. 
ب - ل يجوز لمقدم الخدمات ال�شحية اإعفاء الم�شتفيد من اأداء الر�شم. 

ج - ُت�شتثَنى من اأداء الر�شم:
ة ولالإ�شابات الناتجة عن الحوادث. 1 - العمليات الجراحية للحالت الحادَّ

2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - الم�شتفيد الذي لم يتجاوز عمره خم�س �شنوات.

د التغطية التاأمينية. 4 - الفحو�شات الطبية بناًء على طلب مزوِّ
5 - اأبناء المراأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، والرجل غير البحريني المتزوج من 

بحرينية، والمراأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني. 
6 -  الحالت التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

الف�صل�الرابع
ال�صمان�ال�صحي�الختياري

مادة�)43(
ال�صمان�ال�صحي�الختياري�للمواطنني

اأ - يجـــوز لأيِّ مواطـــن اأو َمن في حكمـــه الح�شول على تاأمين �شحي اختيـــاري خا�س من خالل 
دي التغطية التاأمينية. التعاقد مع اأحد مزوِّ

َزم ال�شحية الختيارية التي  ب - يجـــوز لأيِّ مواطن اأو َمـــن في حكمه الح�شول على اأيٍّ من الـــرُّ
دها مجل�س الوزراء بنـــاًء على اقتراح  يوفرهـــا ال�شندوق، مدعومـــة من الدولة بن�شبـــة يحدِّ
ْزمة ال�شحية  المجل�ـــس الأعلـــى لل�شحة، علـــى األ تقل ن�شبة الدعم عـــن 60% من قيمـــة الرُّ
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ْزمة ال�شحية الإلزامية. الختيارية، مع احتفاظه بالحق في الح�شول على الرُّ

مادة�)44(
ال�صمان�ال�صحي�الختياري�للمقيمني

اأ - يجوز لأ�شحاب العمل والكفالء اأن يقدموا لعمالهم واأفراد اأ�شرهم ومكفوليهم منافع �شحية 
دي التغطية التاأمينية. اإ�شافية، اأو تاأمينًا �شحيًا اإ�شافيًا خا�شًا من خالل التعاقد مع اأحد مزوِّ

ب - يجـــوز لأيِّ مقيم الح�شول على منافع �شحية اإ�شافيـــة، اأو تاأمين �شحي اإ�شافي خا�س، من 
دي التغطية التاأمينية. خالل التعاقد مع اأحد مزوِّ

مادة�)45(
َزم�ال�صحية�يف�ال�صمان�الختياري الرُّ

َزم ال�شحية في ال�شمان ال�شحي  د التغطية التاأمينية في وثيقة التاأمين منافع الرُّ د مزوِّ اأ -  يحدِّ
الختيـــاري، ومقـــدار الم�شاركة، والحـــدود الق�شوى ل�شتراكات ال�شمـــان ال�شحي، و�شبكة 

مي الِخْدمات ال�شحية، وغير ذلك من الم�شائل. مقدِّ

ْزمـــة ال�شحية الإلزامية  د التغطيـــة التاأمينية بتوفير الرُّ ب - فـــي الأحـــوال التي يلتزم فيهـــا مزوِّ
د اأن يوفر ُرَزمًا �شحية اختيارية  للم�شتفيـــد ِوْفقًا لل�شمان ال�شحي الإلزامي، ل يجوز للمـــزوِّ

ْزمة للم�شتفيد.  رة في تلك الرُّ د من المنافع المقرَّ تنتِق�س اأو تقيِّ

مادة�)46(
احل�صول�على�منافع��صحية�اأو�تاأمني��صحي�اإ�صايف

اأ - ل يخـــل هـــذا القانـــون بحق اأيِّ مواطـــن اأو مقيم اأو كفيـــل اأو ُمِعيل اأو اأيِّ �شخ�ـــس في التعاقد 
للح�شـــول علـــى منافع �شحية اإ�شافيـــة اأو تاأمين �شحي اإ�شافي �شواء لنف�شـــه اأو لمكفوليه اأو 

لَمن يعولهم. 

ب - ل يخـــل هذا القانون باأيِّ حكم اأو �شـــرط في عْقد اأو لئحة اأو نظام يكفل تغطية تاأمينية لأيِّ 
م�شتفيد على نحو اأف�شل اأو اأ�شمل من ال�شمان ال�شحي الإلزامي.
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الف�صل�اخلام�س
دو�التغطية�التاأمينية مزوِّ

مادة�)47(
دو�التغطية�التاأمينية مزوِّ

ح لها  اأ - يتولـــى التغطية التاأمينيـــة في ال�شمان ال�شحي، ال�شندوق، و�شـــركات التاأمين الم�شرَّ
بمزاولة اأعمال التاأمين من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي. 

ب - ي�شدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركزي، بتنظيم 
اأحكام وقواعد و�شروط التغطية التاأمينية في ال�شمان ال�شحي ومدة �شريانه.

مادة�)48(
دي�التغطية�التاأمينية� �صجل�مزوِّ

د التغطية  ن فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�شة عن مزوِّ تن�شئ الهيئة الوطنية �شجاًل تدوِّ
التاأمينية.

وي�شدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة بتحديد البيانات والمعلومات وال�شمانات الواجب 
نة فيه، وبيان اأية تغييرات تتم  ُرها في ال�شجل، بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدوَّ تَوفُّ

في هذه البيانات اأو المعلومات.
د التغطية التاأمينية باإخطار الهيئة الوطنية عن اأيِّ تغيير في البيانات والمعلومات  ويلتزم مزوِّ

الواردة في ال�شجل وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ حدوثها.
�شورة  وا�شتخراج  للجمهور،  المتاحة  ال�شجل،  في  الواردة  المعلومات  على  الطالع  ويجوز 
�شداد  بعد  وذلك  فيه  معيَّن  اأمر  اإدراج  بعدم  �شهادة  اأو  فيه،  المقيَّدة  المعلومات  من  قة  م�شدَّ

الر�شوم المقررة.

مادة�)49(
دي�التغطية�التاأمينية التزامات�مزوِّ

دو التغطية التاأمينية بالآتي: اأ - يلتزم مزوِّ
مي الِخْدمات ال�شحية وذلك لتقديم المنافع ال�شحية للم�شتفيدين. 1 - التعاقد مع مقدِّ

التاأمينية  التغطية  في  رة  المقرَّ ال�شحية  المنافع  المالية عن  المطالبات  قيمة  �شداد   -  2
للقرار الذي ي�شدر عن المجل�س  ِوْفقًا  الِخْدمات ال�شحية،  م  ِقَبل مقدِّ مة من  والمقدَّ

الأعلى لل�شحة.
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والوثائق  والم�شتندات  والبيانات  المعلومات  بكافة  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  تزويد   -  3
وال�شجالت المتعلقة بال�شمان ال�شحي.

4 - عدم تَملُّك اأو اإن�شاء اأو ت�شغيل اأو ال�شتراك في اإدارة موؤ�ش�شة �شحية خا�شة اأو مركز 
رعاية �شحية.

5 -  تزويد الم�شتفيد بكافة المعلومات والإر�شادات المتعلقة بنطاق التغطية التاأمينية و�شبكة 
ومقدار  م�شبقة،  موافقة  تتطلب  التي  ال�شحية  والمنافع  ال�شحية،  الِخْدمات  مي  مقدِّ
الم�شاركة اإْن ُوِجد، واأيُّ تحديث على تلك المعلومات، وغير ذلك من الم�شائل الالزمة 

لإحاطة الم�شتفيد بالمعلومات والبيانات الهامة عن التغطية التاأمينية وحدودها.
مي الِخْدمات ال�شحية اأو الم�شتفيد في الأحوال التي  6 - ت�شوية المطالبات المالية لمقدِّ

يتكفل ب�شداد تكلفة المنافع ال�شحية.
د قرار من المجل�س  7 -  اإعداد ال�شجالت المتعلقة بالتغطية التاأمينية في مقر عملهم، ويحدِّ
الأعلى لل�شحة ال�شجالت والتقارير التي يتعيَّن َم�ْشُكها والحتفاظ بها ِوْفقًا للُمدد التي 

دها القرار. يحدِّ
تها وحمايتها. يَّ 8 - المحافظة على خ�شو�شية بيانات الم�شتفيد و�شرِّ

مة اإليهم ِوْفقًا لالآلية المعتَمدة من ِقَبل المجل�س الأعلى لل�شحة  9 - البتُّ في ال�شكاوى المقدَّ
في هذا ال�شاأن.

نة ال�شلوك   ب - للمجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركزي، اإ�شدار مدوَّ
دي التغطية التاأمينيـــة مراعاتها، بما في ذلك قواعـــد واإجراءات واآليات  الواجـــب علـــى مزوِّ
ل تكاليف الإجراءات الطبية، وت�شوية المطالبات المالية،  البتِّ في طلبات الموافقة على تحمُّ
والم�شائـــل المتعلقـــة بَتعاُر�س الم�شالح، والأحوال التي يجـــب الك�شف عنها، وغير ذلك من 

الم�شائل. 

مادة�)50(
عْقد�ال�صمان�ال�صحي

د التغطية التاأمينية  اأ - يبَرم عْقد ال�شمان ال�شحي بين الطرف الملَزم ب�شداد ال�شتراكات ومزوِّ
َزم ال�شحيـــة التي يخ�شع لها  رة في الرُّ الـــذي يلتـــزم بمقت�شاه بتوفير تغطية للمنافـــع المقرَّ

الم�شتفيد، اأو بتوفير تغطية لأية رعاية �شحية اإ�شافية. 
ع الطـــرف الملَزم ب�شداد ال�شتـــراكات على وثيقة  ب - ل يتـــم عْقـــد ال�شمـــان ال�شحي اإل اإذا وقَّ
د وثيقـــة ال�شمان نطاق المنافع ال�شحية، وال�شقف المالي للتغطية  ال�شمان ال�شحي. وتحدِّ
مي الِخْدمـــات ال�شحية،  ومـــدة �شريـــان التغطية، ومقـــدار الم�شاركة اإْن ُوِجـــد، و�شبكة مقدِّ
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واإجراءات ت�شوية المطالبات المالية، وغير ذلك من الم�شائل.
ج - ُي�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع م�شـــرف البحرين المركزي، قرارًا بتنظيم 
�شروط واأحكام وبيانات عقود ووثائق ال�شمان ال�شحي الإلزامي، على اأْن يت�شمن القرار ما 

ياأتي:
1 - ال�شروط والأحكام المتعلقة بكيفية اإبرام العقود.

2 - الأحكام والمعلومات والبيانات التي يجب اإدراجها في عقود ووثائق ال�شمان ال�شحي، 
ال�شتراكات  ب�شداد  الملَزم  الطرف  بين  المتباَدلة  والحقوق  اللتزامات  بما في ذلك 

د التغطية التاأمينية والم�شتفيد من المنافع ال�شحية. ومزوِّ
3 - ال�شروط واللتزامات التي ل يجوز اإدراجها في عقود ووثائق ال�شمان.

4 - ال�شوابط والقيود على مقدار الم�شاركة.
لل�شحة  الأعلى  المجل�س  قرار من  بها  ي�شدر  اأخرى  �شروط  اأو  اأحكام  اأو  بيانات  اأية   -  5

بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركزي.
د - ل ُي�شتَرط اإبرام عْقد ال�شمان ال�شحي مع ال�شندوق عن الفئات الآتية:

من  )ب(  الفقرة  لأحكام  طبقًا  المواطنين  معاملة  تعاَمل  التي  والفئات  المواطنون   -  1
رة في ال�شمان  المادة )26( من هذا القانون، وذلك لتوفير التغطية التاأمينية المقرَّ

ال�شحي الإلزامي. 
2 - المقيمون الذين ي�شغلون وظيفة في الجهات الحكومية، وذلك لتوفير التغطية التاأمينية 

رة في ال�شمان ال�شحي الإلزامي. المقرَّ

مادة�)51(
عقد�متويل�املنافع�ال�صحية

دو التغطية التاأمينية في �شبيـــل الوفاء بالتزاماتهم تجـــاه الم�شتفيدين في تمويل  اأ - يقـــوم مـــزوِّ
مي الِخْدمات ال�شحية  المنافـــع ال�شحية التي ت�شملها التغطية التاأمينية، بالتعاقد مـــع مقدِّ
ْفع الآجل، وذلك من خالل �شداد المطالبة الم�شتَحقة بعد تقديم المنافع ال�شحية  بنظام الدَّ

للم�شتفيد.
ـــم عْقـــد تمويل المنافـــع ال�شحية التزامات طرفـــي العقد، واأ�شعـــار المنافع ال�شحية،  ب - ينظِّ
د التغطية التاأمينيـــة، والمعلومات  والمنافـــع ال�شحية التـــي تتطلَّب موافقة م�شبقة مـــن مزوِّ
د التغطية التاأمينية والمتعلقة بتفا�شيل المطالبة الم�شتَحقة،  والبيانات الواجب توفيرها لمزوِّ
واآليـــة �شداد تكاليف المنافع ال�شحية، والأحوال التي يجوز فيها اإنهاء العْقد اأو المتناع عن 
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ـــم عالقة طرفي العقد،  تنفيـــذه، واآلية ت�شوية الخالفـــات، وغير ذلك من الم�شائل التي تنظِّ
وذلك كله بما ل ُيِخل بحقوق الم�شتفيد في الح�شول على الرعاية ال�شحية.

ج - للمجل�س الأعلى لل�شحة اأْن ُي�شِدر قرارًا بتنظيم �شروط واأحكام وبيانات عقود تمويل المنافع 
مي الِخْدمات ال�شحية.  دي التغطية التاأمينية ومقدِّ ال�شحية المبَرمة بين مزوِّ

مي الِخْدمات ال�شحية  د - ل تخ�شع عقود تمويل المنافع ال�شحية التي يبرمها ال�شندوق مع مقدِّ
لأحكام قانون المناق�شات والم�شتريات الحكومية. 

دو التغطية  هـ - في الأحوال التي يتم فيها ف�ْشخ عقد تمويل المنافع ال�شحية اأو انتهاوؤه يلتزم مزوِّ
التاأمينية باإخطار المجل�س الأعلى لل�شحة، والم�شتفيدين اأو الطرف الملَزم ب�شداد ا�شتراك 
ال�شمـــان ال�شحـــي، وذلك خالل المـــدة التي ي�شـــُدر بتحديدها قرار مـــن المجل�س الأعلى 

لل�شحة. 

مادة�)52(
بطاقة�ال�صمان�ال�صحي

اأ - ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة قرارًا بتنظيم قواعد و�شروط اإ�شدار بطاقة ال�شمان ال�شحي 
اأو ما يقوم مقامها، وغير ذلك من الم�شائل المتعلقة بها.  

دو التغطية التاأمينية باإ�شـــدار بطاقة ال�شمان ال�شحي لكل م�شتفيد ِوْفقًا للقرار  ب - يلتـــزم مزوِّ
الوارد في الفقرة )اأ(.

مادة�)53(
حتديد�ا�صرتاك�ال�صمان�ال�صحي�

د التغطيـــة التاأمينية والطرف  اأ - يكـــون تحديـــد ا�شتراكات ال�شمان ال�شحـــي بالتفاق بين مزوِّ
ى ال�شتراكات في ميعاد ا�شتحقاقها المتفق عليه. الملَزم بتوفير التغطية، وتوؤدَّ

ب - يتولـــى المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مـــع ال�شندوق ووزارة الماليـــة تقدير ا�شتراكات 
ال�شمـــان ال�شحي للمواطنين وَمن في حكمهم والمقيمين الذين ي�شغلون وظيفة في الجهات 

الحكومية، وتراعى في تقديرها القواعد الكتوارية المعتَمدة من ال�شندوق.

مادة�)54(
نظام�واآلية��صداد�تكاليف�اخِلْدمات�ال�صحية

دي  مزوِّ �شداد  في  مراعاتها  الواجب  والآليات  الأنظمة  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  ُي�شِدر 
مي الِخْدمات ال�شحية بما يكفل ت�شجيع تقديم رعاية �شحية  التغطية التاأمينية لمطالبات مقدِّ
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اأكثر كفاءة وفعالية، وحماية نظام التمويل ال�شحي، وتعزيز ا�شتدامته والحد من اأية ممار�شات 
م هذه الأنظمة الآثار المترتبة على مخالفتها. �شارة به، كما تنظِّ

مادة�)55(
د�التغطية�التاأمينية�يف�الرجوع�على�امل�صتفيد حق�مزوِّ

اإذا خالف  دي التغطية التاأمينية الرجوع على الم�شتفيد في ا�شترداد مبالغ المطاَلبة  لمزوِّ
م عْمدًا وثائق اأو بيانات غير �شحيحة للح�شول  الم�شتفيد �شروط وثيقة ال�شمان ال�شحي اأو قدَّ

على منافع �شحية دون وجه حق.

مادة�)56(
د�التغطية�التاأمينية�يف�الرجوع�على�الغي حق�مزوِّ

للتاأمين الجتماعي ل�شترداد  العامة  الهيئة  التاأمينية الرجوع على  التغطية  دي  يجوز لمزوِّ
ب�شبب  اأو  عمل  اإ�شابة  ب�شبب  للم�شتفيد  مة  المقدَّ ال�شحية  المنافع  كانت  اإذا  المطالبة  مبالغ 

الإ�شابة باأحد الأمرا�س المهنية.

مادة�)57(
انتهاء�وثيقة�ال�صمان�ال�صحي�

اأ - ينتهـــي حق الم�شتفيد في الح�شول على المنافـــع ال�شحية بانتهاء التغطية التاأمينية لأيٍّ من 
الأ�شباب الآتية:

رة في الوثيقة. 1 - نهاية مدة التغطية المقرَّ
2 - وفاة الم�شتفيد.

3 - اإلغاء الوثيقة.
4 - انتقال العامل للعمل لدى �شاحب عمل اآخر.

5 - مغادرة المملكة نهائيًا.
6 -  ثبوت الح�شول على ال�شمان بناًء على تقديم وثائق اأو معلومات غير �شحيحة عْمدًا.

دة قانونًا، ما لم  ب - ت�شتمـــر التغطية التاأمينيـــة بالن�شبة للمقيم بعد اإلغاء اإقامته للمـــدة المحدَّ
تنته مدة التغطية الواردة في �شروط الوثيقة.

دها  ج - ت�شتمر التغطية التاأمينية للعامل الذي اأنهى �شاحب العمل خدمته خالل المهلة التي تحدِّ
هيئـــة تنظيم �شوق العمل طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من المادة )25( من القانون رقم )19( 

ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل اأو لحين التحاقه بعمل اآخر اأيهما اأ�شبق.  
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د - ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركزي، الأحكام والقواعد 
والإجراءات التي يتعيَّن مراعاتها عند اإلغاء وثيقة ال�شمان ال�شحي اأو عند ا�شتمرار التغطية 

التاأمينية لالأحوال المن�شو�س عليها في الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة.

الف�صل�ال�صاد�س
مو�اخِلْدمات�ال�صحية� مقدِّ

مادة�)58(
�صون مو�اخِلْدمات�ال�صحية�املرخَّ مقدِّ

�س له من ِقَبل الهيئة الوطنية الم�شاركة في نظام ال�شمان  م ِخْدمات �شحية مرخَّ لكل مقدِّ
دي التغطية التاأمينية لتقديم كل اأو بع�س المنافع ال�شحية  ال�شحي عن طريق التعاقد مع مزوِّ

للم�شتفيدين.

مادة�)59(
مي�اخِلْدمات�ال�صحية� �صجل�مقدِّ

مي  مقدِّ عن  الخا�شة  والمعلومات  البيانات  كافة  فيه  ن  تــدوَّ �شجاًل  الوطنية  الهيئة  تن�شئ 
�س لهم. الِخْدمات ال�شحية المرخَّ

وي�شدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة بتحديد البيانات والمعلومات وال�شمانات الواجب 
نة فيه وبيان اأية تغييرات تتم  تواُفرها في ال�شجل، بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدوَّ

في هذه البيانات اأو المعلومات.
البيانات  في  تغيير  اأيِّ  عن  الوطنية  الهيئة  باإخطار  ال�شحية  الِخْدمات  مو  مقدِّ ويلتزم 
المجل�س  بتحديدها قرار من  التي ي�شدر  الفترة  ال�شجل وذلك خالل  الواردة في  والمعلومات 

الأعلى لل�شحة.
قة من المعلومات  ويكون ال�شجل متاحًا لالطالع عليه من الجمهور، وا�شتخراج �شورة م�شدَّ

المقيَّدة فيه، اأو �شهادة بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيه، وذلك بعد �شداد الر�شوم المقررة.

مادة�)60(
مي�اخلدمات�ال�صحية التزامات�مقدِّ

مو الخدمات ال�شحية بما يلي: اأ - يلتزم مقدِّ
المهنية  والمعايير  المرعية  الطبية  لالأ�شول  ِوْفقًا  ال�شحية  والرعاية  المنافع  تقديم   -  1

م علمي في هذا ال�شاأن. والأخالقية المتعاَرف عليها، مع مراعاة ما يتحقق من تقدُّ
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2 - اإخطار الهيئة الوطنية بالئحة اأ�شعار الِخْدمات ال�شحية، واأية تعديالت عليها. ول تكون 
دها الهيئة. هذه الالئحة نافذة اإل بعد الإخطار واإعالنها للجمهور بالو�شائل التي تحدِّ

د قرار من المجل�س  3 - اإعداد ال�شجالت المتعلقة بال�شمان ال�شحي في مقر عملهم، ويحدِّ
للُمدد  ِوْفقًا  بها  والحتفاظ  اإعدادها  يتعيَّن  التي  والتقارير  ال�شجالت  لل�شحة  الأعلى 

دها القرار. التي يحدِّ
تها وحمايتها. يَّ 4 - المحافظة على خ�شو�شية بيانات الم�شتفيد و�شرِّ

5 - عدم تَملُّك اأو اإن�شاء �شركات تاأمين اأو اإدارتها اأو ت�شغيلها اأو ال�شتراك في اإدارتها.
د التغطية التاأمينية والمتعلقة بتفا�شيل المنافع  6 - توفير كافة المعلومات والبيانات لمزوِّ

مت للم�شتفيد. ال�شحية التي ُقدِّ
7 - تزويد الم�شتفيد بناًء على طلبه بن�شخة من تقاريره الطبية.

العالقة  ذات  المطلوبة  والم�شتندات  والبيانات  بالمعلومات  التاأمين  �شركة  تزويد   -  8
بالمنافع ال�شحية التي تم تقديمها للم�شتفيد.

مة اإليهم ِوفقًا لالآلية المعتَمدة من ِقَبل المجل�س الأعلى لل�شحة  9 - البتُّ في ال�شكاوى المقدَّ
في هذا ال�شاأن.

والوثائق  والم�شتندات  والبيانات  المعلومات  بكافة  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  تزويد   -  10
وال�شجالت المتعلقة بال�شمان ال�شحي.

مي الِخْدمات ال�شحية  نَة ال�شلوك الواجب على مقدِّ ب - للمجل�ـــس الأعلى لل�شحة اأْن ُي�شِدر مدوَّ
مراعاتها في تقديم ِخْدماتهم للم�شتفيدين من ال�شمان ال�شحي. 

مادة�)61(
املطالبة�بامل�صتحقات�املالية

د التغطية التاأمينية بم�شتحقاته المالية المترتبة  م الِخْدمات ال�شحية مطالبة مزوِّ يكون لمقدِّ
رة في التغطية التاأمينية للم�شتفيد، وللمجل�س الأعلى لل�شحة  على تقديم المنافع ال�شحية المقرَّ

تحديد قواعد و�شروط واآلية المطالبة بالم�شتحقات المالية.

مادة�)62(
تقدمي�اخِلْدمات�ال�صحية�للحالت�الطارئة

مو الِخْدمات ال�شحية بتقديم المنافع ال�شحية للم�شتفيد في الحالت الطارئة. اأ - يلتزم مقدِّ
مي  د التغطية التاأمينية يحق لمقدِّ         وفي حالة عدم وجود عْقد تمويل للمنافع ال�شحية مع مزوِّ
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م  دي التغطية التاأمينية التي تقدِّ الِخْدمات ال�شحية الرجوع بتكاليف هذه الِخْدمات على مزوِّ
التغطية التاأمينية للم�شتفيد، وفي حالة عدم وجود تغطية تاأمينية يتم الرجوع على الم�شتفيد 

للمطالبة بتكاليف هذه الِخْدمات ح�شب الأ�شعار المتَفق عليها مع ال�شندوق. 
م المنافـــع ال�شحيـــة للم�شتفيد في الحـــالت الطارئة من دون الحاجة اإلـــى اإحالة من  ب - تقـــدَّ
دي التغطية  مراكـــز الرعاية ال�شحية الأولية اأو طبيب الأ�شرة، اأو الح�شول على موافقة مزوِّ

التاأمينية.

الباب�الثالث
التنظيم�الإداري�واملايل�للموؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

مادة�)63(
نطاق��صريان�اأحكام�هذا�الف�صل

اأ - ت�شـــري اأحـــكام هذا الف�شـــــــل على الموؤ�ش�شـــات ال�شحية الحكومية التـــي ي�شدر بتحديدها 
قـــرار من المجل�س الأعلـــى لل�شحة بعد موافقـــة مجل�س الوزراء، والتي ت�شمـــل دون ح�شـــر 
�شية ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية والمراكز الطبية  الم�شت�شفيات والم�شت�شفيات التخ�شُّ

عات الطبية والعيادات ومراكز مزاولة اأيٍّ من المهن الطبية المعاِونة. العالجية والُمَجمَّ
ب - يتولـــى المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة الت�شاور مع الجهـــات الحكومية المعنيـــة؛ ل�شمان تطبيق 
دة لتطبيق نظام ال�شمان  م، وِوْفقًا للمراحل المحدَّ ال ومنظَّ اأحـــكام هذا الف�شل على نحو فعَّ

ال�شحي الم�شار اإليها في الفقرة )ج( من المادة )2( من هذا القانون.

مادة�)64(
اإدارة�املوؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

اأ - يكـــون للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية مجل�س اأمناء اأو اأكثر، وي�شدر بت�شكيل اأع�شائه وتعيين 
الرئي�ـــس ونائبه مر�شوم بناًء على اقتراح مـــن المجل�س الأعلى لل�شحة، على األ يتجاوز عدد 

اأع�شاء مجل�س الأمناء �شبعة اأع�شاء بمن في ذلك رئي�س المجل�س.
ب - يكـــون تعييـــن اأع�شاء مجل�س الأمناء مـــن ذوي الكفاءة والخبرة، ولمـــدة اأربع �شنوات قابلة 
الت التـــي ي�شدر  للتجديـــد لمـــدة اأخـــرى مماثلة. وذلـــك ِوْفقًا للقواعـــد وال�شـــروط والموؤهِّ

بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
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مادة�)65(
مهام�و�صالحيات�جمال�س�الأمناء�

اأ - يتولـــى مجل�س الأمناء �شئون الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكوميـــة بما يت�شق مع ال�شيا�شة الوطنية 
لل�شحة ونظام تمويل ال�شمان ال�شحي، ويكفل ال�شتغالل الأمثل للموارد المالية، والمحافظة 

عليها وتقليل التكلفة، مع المحافظة على ر�شا الم�شتفيدين، ويتولى بوجه خا�س ما ياأتي:
1 - الإ�شراف على �شير العمل في الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية بما يكفل تحقيق اأغرا�شها 
بكفاءة عالية، و�شمان جودة الِخْدمات ال�شحية، وذلك في حدود العتمادات المالية 

رة. المقرَّ
2 - الموافقة على تعيين الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية والإدارية العليا.

ال�شحية  الترتيبات  لتوفير  الالزمة  الت�شرفات  واإجــراء  العقود  اإبرام  على  الموافقة   -  3
والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية الالزمة.

ال�شحية  المنافع  لتقديم  التاأمينية  التغطية  دي  مزوِّ مع  العقود  اإبرام  على  الموافقة   -  4
للم�شتفيدين.

5 - تح�شين التعامل مع الحالت المَر�شية والحد من فترات انتظار المر�شى.
المجل�س  ه على  وعْر�شُ الحكومية  ال�شحية  الموؤ�ش�شة  ن�شاط  �شنوي عن  تقرير  اإعداد   -  6
الأعلى لل�شحة خالل ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية، م�شفوعًا 
ي�شدر  التي  الم�شائل  وكافة  المالية،  ال�شنة  ذات  الموؤ�ش�شة عن  بن�شخة من ح�شابات 

بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
 7 - اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية ورْفُعه للمجل�س الأعلى 

لل�شحة.
ال�شادرة  والقرارات  واللوائح  القانون  باأحكام هذا  باللتزام  الكفيلة  التدابير  اتخاذ   - 8

تنفيذًا لأحكامه.
9 - اأية مهام و�شالحيات اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بناًء على اقتراح 

من المجل�س الأعلى لل�شحة.
م قواعد عمل مجل�س الأمناء، و�شحة انعقاد  ب - ي�شـــدر قرار من المجل�ـــس الأعلى لل�شحة ينظِّ
اجتماعاتـــه، وحـــدود م�شئوليته عن اإدارة �شئـــون الموؤ�ش�شة ال�شحيـــة الحكومية، والقرارات 
والتو�شيـــات التي يجب رْفُعها اإلى المجل�س الأعلـــى لل�شحة لعتمادها، والقواعد التي تكفل 
النزاهـــة وال�شفافيـــة، والم�شائل المتعلقة بَتعاُر�ـــس الم�شالح والأحوال التـــي يجب الك�شف 

عنها، وغير ذلك من الم�شائل.
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مادة�)66(
مهام�و�صالحيات�املديرين�التنفيذيني

يكون للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية رئي�س تنفيذي اأو اأكثر يعيَّن بمر�شوم، بناًء على اقتراح 
من المجل�س الأعلى لل�شحة، وبعد تر�شيح من مجل�س الأمناء.

والجهات  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  مع  الت�شاور  بعد  الأمــنــاء،  مجل�س  من  بقرار  د  وُتــحــدَّ
الحكومية المعنية، مهام و�شالحيات الرئي�س التنفيذي، بما يكفل للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية 
ال�شتقالل في اإدارة �شئونها، ويعزز من مقدرتها التناف�شية في تقديم الخدمات ال�شحية بكفاءة 
النزاهة  تكفل  التي  القواعد  القرار  م  وينظِّ بها.  المعمول  الممار�شات  لأف�شل  وِوْفقًا  وفاعلية 
وال�شفافية والم�شائل المتعلقة بَتعاُر�س الم�شالح والأحوال التي يجب الك�شف عنها، وغير ذلك 

من الم�شائل.

�مادة�)67(
�صوابط�اإدارة�املوؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية
اأ - تخ�شع الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية في اإدارتها لل�شوابط الآتية:

ِخْدمات  تقديم  ودورها في  الحكومية  ال�شحية  للموؤ�ش�شة  الوظيفة الجتماعية  1 - كفالة 
الِخْدمات  لأ�شعار  ر  مبرَّ غير  ارتفاع  اأي  من  الحدِّ  على  والعمل  ربحية،  غير  �شحية 
ال�شحية بما يحول دون قدرة فئات المجتمع المختلفة على الح�شول على م�شتويات 

مالئمة من الرعاية ال�شحية.
ال�شحية بما  الرعاية  توفير  الأخرى في  الحكومية  ال�شحية  الموؤ�ش�شات  التن�شيق مع   - 2
فيما  وبالأخ�س  وا�شتدامتها،  ال�شحية  الِخْدمات  تقديم  في  والتكامل  �شاق  التِّ يحقق 

يتعلق بالرعاية ال�شحية الأولية والإقامة طويلة الأجل واإعادة التاأهيل.
التاأمينية  التغطية  دي  مــزوِّ مع  والتفاق  بالت�شاور  ال�شحية  ِخْدماتها  اأ�شعار  تحديد   -  3

وباإ�شراف المجل�س الأعلى لل�شحة.
4 - ا�شتخدام التقنيات التي تحدُّ من و�شف الأدوية اأو اإجراء الت�شخي�س اأو غير ذلك من 

الِخْدمات ال�شحية، من دون الحاجة اإليها.
5 - اأية �شوابط ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

ق من مراعاة الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية  ب - ُي�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحة اآليـــات التََّحقُّ
لل�شوابط المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.
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مادة�)68(
الهيكل�التنظيمي�للموؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

اأ - ُي�شـــِدر المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مـــع ديوان الخدمة المدنيـــة، الهياكل التنظيمية 
للموؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة الحكومية، وذلك بناًء على اقتراح من مجل�ـــس الأمناء، ويراعى فيها 
التق�شيمات الإدارية للموؤ�ش�شة ووحداتها واإداراتها وبما يتنا�شب مع الِخْدمات ال�شحية التي 

رها وحجم ونوعية تلك الِخْدمات. توفِّ
 ب - لمجل�ـــس الأمناء التعديل في ن�شبة �شاغلي الوظائف الدائمة المدرجة في الهيكل التنظيمي 
للموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة الحكوميـــة، على األ تجـــاِوز الن�شبة التـــي ي�شدر بتحديدهـــا قرار من 
المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة من العدد الفعلي للكادر الوظيفـــي، وبمراعاة العتمادات المالية 

رة و�شمان ح�شن اإدارة الموؤ�ش�شة ال�شحية بكفاءة وفاعلية. المقرَّ

مادة�)69(
ميزانية�املوؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية�ومواردها�املالية

اأ - تكـــون لـــكل موؤ�ش�شة مـــن الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكوميـــة ميزانية ملَحقـــة بالميزانية العامة 
�شة لالإنفاق على القطاع ال�شحي،  للدولة، وذلك بمراعاة حجم تقديرات الميزانية المخ�شَّ
دي  لـــة من مزوِّ ومقـــدار ال�شتراك الـــذي تلتزم الحكومـــة ب�شـــداده، والم�شتحقات المتح�شَّ
التغطية التاأمينية عن المنافع ال�شحية. وتبداأ ال�شنة المالية للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية 
ببدايـــة ال�شنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويتولى اإعدادها مجل�س الأمناء تحت اإ�شراف 

المجل�س الأعلى لل�شحة ووزارة المالية.
ب - تتكون الموارد المالية للموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية مما ياأتي:
�شة لها في الميزانية العامة للدولة. 1 - العتمادات المخ�شَّ

لة من تقديم الِخْدمات ال�شحية.  2 - الإيرادات المتح�شَّ
 3 - الهبات والإعانات واأية موارد اأخرى يتم قبولها من مجل�س الأمناء وبما ل يتعار�س مع 

اأحكام هذا القانون.
ج - ُين�شاأ ح�شاب خا�س توَدع فيه ميزانية كل موؤ�ش�شة من الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية.

د - لمجل�ـــس الـــوزراء اأن ي�شدر قرارًا، بناًء على اقتراح مـــن المجل�س الأعلى لل�شحة وبالتن�شيق 
د فيـــه ن�شبًة من ح�شيلـة اإيـرادات الموؤ�ش�شــــات ال�شحيـة الحكوميـة  مـــع وزارة المالية، يحدِّ
د اإلى الخزانة العامـــة، وذلك لتمويل اأن�شطتها وعملياتها وم�شاريعها الم�شتقبلية  التــــي ل ُتَورَّ

م القرار اآلية هذا النقل. اأو لنقلها اإلى موؤ�ش�شة �شحية حكومية اأخرى، وينظِّ
هــــ - تخ�شـــع ح�شابات الموؤ�ش�شـــة ال�شحية الحكومية للتدقيـــق المالي والإداري مـــن ِقَبل ديوان 
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الرقابة المالية والإدارية، ويرفع تقريرًا �شنويًا بنتائج التدقيق اإلى المجل�س الأعلى لل�شحة.

مادة�)70(
اللوائح�املالية�للموؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مع وزارة المالية اللوائح المالية لتنظيم الت�شرفات 
المالية في الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية، وتحديد معايير وقواعد ت�شجيل المعامالت المالية 
والموظفين  التنفيذي  والرئي�س  الأمناء  مجل�س  وم�شئوليات  وواجبات  و�شالحية  والمحا�شبية 
المالية  معامالتها  على  والتدقيق  والمراجعة  الرقابة  واإجراءات  المالية،  معامالتها  اإدارة  عن 

وح�شاباتها الختامية.

مادة�)71(
لوائح��صئون�العاملني�باملوؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

اأ - ُي�شـــِدر المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بالتن�شيـــق مع ديوان الخدمة المدنيـــة لوائح لتنظيم �شئون 
العامليـــن بالموؤ�ش�شـــات ال�شحية الحكوميـــة، تت�شمن اإجراءات وقواعـــد تعيينهم وترقيتهم 
ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافاآتهم وحوافزهم واإجراءات واأحكام تاأديبهم، وغير ذلك من 
�شئونهـــم، وقواعد ال�شلوك التي يتعيَّن عليهم مراعاتهـــا، وحالت و�شروط واأحكام الإف�شاح 
عن الذمة المالية، وذلك بمراعاة اأحكام القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن 

الذمة المالية.
ب - يجوز تعيين الطواقم الطبية اأو الفنية بطريق التعاقد، واأن يحدد اأجرهم على اأ�شا�س عمولة 
اأو ن�شبـــة مئوية من قيمة المطالبـــة المالية عن المراجعة اأو الت�شخي�س اأو العالج، اأو اأيٍّ من 
مـــة للم�شتفيد وذلك ِوْفقًا ِلـما تن�س عليه العقود المبرمة معهم. ول  المنافـــع ال�شحية المقدَّ
ُيعتَبـــر من يتم التعاقد معهم من العاملين التابعيـــن للموؤ�ش�شة ول ي�شتحقون اأية مزايا مالية 

اأخرى بخالف العمولة اأو الن�شبة المئوية اأو ما تن�س عليه عقودهم.
ج - ت�شري اأحكام قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 فيما 
لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في لوائح �شئون العاملين بالموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية الم�شار 

اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

مادة�)72(
مراجعة�وتدقيق�وتقييم�اأداء�املوؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

اأ - تخت�ـــس الهيئة الوطنية، وبالتن�شيق مع المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة، 
بالقيـــام بمهام المراجعـــة والتقييم ل�شمان جـــودة الخدمات ال�شحيـــة للموؤ�ش�شة ال�شحية 
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الحكومية، ولتحقيق اأعلى م�شتويات الأداء والفاعلية.
ب - ُي�شـــِدر المجل�ـــس الأعلـــى لل�شحة قرارًا بمعاييـــر تقييم جودة الخدمـــات ال�شحية ونماذج 
لموؤ�شـــرات قيا�ـــس اأداء الموؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة الحكومية، وذلـــك ِوْفقًا لأف�شـــل الممار�شات 
المتعـــاَرف عليهـــا دوليـــًا، ويبيِّن القرار اآليـــات و�شوابـــط مراجعة وتقييم جـــودة الِخْدمات 

ال�شحية وم�شتويات اأداء الموؤ�ش�شات.
 ج - تكون المراجعة والتقييم التي تبا�شرها الهيئة الوطنية �شاملة اأو انتقائية وذلك ِوْفقًا للقواعد 
رها خطة العمل التي ي�شعها المجل�س الأعلى لل�شحة، وتتولى الهيئة اإخطار الموؤ�ش�شة  التي تقرِّ
ال�شحية الحكومية الخا�شعة للمراجعة والتقييم بتقرير عن نتائج المراجعة والتقييم لجودة 
خدماتها ال�شحيـــة وم�شتوى الأداء م�شفوعًا بمالحظات وتو�شيـــات الهيئة، وعلى الموؤ�ش�شة 

موافاة الهيئة بردودها على المالحظات والتو�شيات وما اتخذته من اإجراءات في �شاأنها.
 د - للهيئة الوطنية اأن ُت�شِند مهام المراجعة والتقييم اأو بع�شها اإلى خبراء اأو جهات تتوفر لديها 

الإمكانيات الفنية للقيام بهذه المهام.

مادة�)73(
الرقابة�على�اأعمال�املوؤ�ص�صات�ال�صحية�احلكومية

اأ - علـــى مجل�س الأمناء عْر�س تقارير دورية علـــى المجل�س الأعلى لل�شحة عن ن�شاط الموؤ�ش�شة 
د معوقات  ال�شحيـــة الحكوميـــة و�شْير العمل بها، وتت�شمن بوجه خا�س ما تـــم اإنجازه، وتحدِّ
الأداء اإْن ُوِجدت، واأ�شبابها وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.  وللمجل�س الأعلى لل�شحة اأن 
يطلب من مجل�س الأمناء تزويده باأية بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات اأو محا�شر اأو �شجالت 

اأو تقارير اأخرى.
 ب - يتولـــى المجل�س الأعلى لل�شحة متابعة مدى التزام الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية باأحكام 
هـــذا القانون، وب�شيا�شة الدولة في مجال عمل الموؤ�ش�شات ال�شحية، ومدى قيامها بمبا�شرة 

مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود العتمادات المالية المتاحة لها.

الباب�الرابع
التفتي�س�والتحقيق�وامل�صاءلة

مادة�)74(
ْبطية�الق�صائية التفتي�س�وال�صَّ

اأ - للمفت�شيـــن الذيـــن ينُدُبهم الرئي�س التنفيـــذي للهيئة الوطنية من بين موظفـــي الهيئة اأو من 
ق من تنفيذ اأحكام هذا القانون. غيرهم القيام باأعمال التفتي�س للتََّحقُّ
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ب - لموظفـــي الهيئة الوطنية الذيـــن ي�شدر بتحديدهم قرار من الوزير المخت�س ب�شئون العدل 
ْبط الق�شائـــي بالن�شبة  بالتفـــاق مـــع رئي�س المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة، �شفة ماأمـــوري ال�شَّ
للجرائـــم المن�شو�س عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة 

باأعمال وظائفهم. 
ج- ُي�شتَرط في المفت�س المنتَدب اأن يكون من ذوي الخبرة والخت�شا�س والكفاءة المهنية.

مادة�)75(
التحقيق

اأ - للهيئـــة الوطنيـــة اأن ُتجِري تحقيقًا اإداريًا من تلقاء نف�شها اأو بنـــاًء على ما تتلقاه من بالغات 
ق من اأية مخالفة لأحكام هذا القانـــون، والتاأكد من ا�شتراك كافة  اأو �شـــكاوى جديـــة، للتََّحقُّ
الأ�شخا�س الخا�شعين لأحكام هذا القانون لنظام ال�شمان ال�شحي. ولها اأن تجري تحقيقًا 

اإذا قامت لديها دلئل جدية تحملها على العتقاد باأن المخالفة على و�ْشك الوقوع.
ب - للهيئة الوطنية اأن تطلب كافة البيانات والإي�شاحات والم�شتندات من الأ�شخا�س المخاَطبين 
باأحكام هذا القانون، وذلك اإذا ارتاأت اأنها لزمة ل�شتكمال التحقيق، كما اأن للهيئة الوطنية 
بط الق�شائي الم�شار اإليهم في الفقرة  في �شبيل اإنجاز عملها، اأن تندب اأيًا من ماأموري ال�شَّ

)ب( من المادة )74( من هذا القانون للقيام باأيٍّ من المهام المخولين باأدائها. 
ج - ي�شـــدر قرار من المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بتنظيـــم اإجراءات التحقيـــق والمواعيد الواجب 
مراعاتهـــا، وقواعـــد اإخطـــار المخالف بالمخالفـــات المن�شوبـــة اإليه مرفقة بـــه كافة الأدلة 
والقرائـــن والمعلومـــات، وقواعد اإتاحة الفر�شة العادلة لجميع الأطـــراف المعنية بالتحقيق 
للدفـــاع عن م�شالحهم، بما في ذلـــك عْقد جل�شات لال�شتماع ولمناق�شـــة الأطراف المعنية 
و�شهودهـــم وتمكينهم من عر�س اآرائهـــم وتقديم حججهم واأدلتهم مكتوبة اأو �شفوية. ويكون 

لالأطراف المعنية الحق في ال�شتعانة بمحاميهم في كافة جل�شات واإجراءات التحقيق.

مادة�)76(
التدابي�التي�يجوز�اتِّخاذها�عند�ثبوت�املخالفة

اأ - مع عدم الإخالل بالم�شئولية المدنية اأو الجنائية، عند ثبوت المخالفة ُت�شِدر الهيئة الوطنية 
قـــرارًا باإلزام المخالف بالتََّوقُّف عن المخالفة واإزالة اأ�شبابهـــا اأو اآثارها فورًا اأو خالل مدة 
دة  دهـــا الهيئة الوطنيـــة. وفي حالة عدم امتثالـــه لذلك الأمر في المـــدة المحدَّ زمنيـــة تحدِّ

فللهيئة الوطنية اأْن ُت�شِدر قرارًا م�شببًا ت�شبيبًا كافيًا باأحد التدابير الآتية:
عن  التََّوقُّف  على  المخالف  لحْمل  يومي  اأ�شا�س  على  ُتح�َشب  تهديدية  غرامة  توقيع   -  1
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عند  يوميًا  دينار  ثالثمائة  يجاِوز  ل  بما  وذلك  اآثارها،  اأو  اأ�شبابها  واإزالــة  المخالفة 
اأخرى  مخالفة  اأية  ارتكابه  حالة  في  يوميًا  دينار  واألف  مرة،  لأول  المخالفة  ارتكابه 
خالل ثالث �شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة، وفي جميع 

الأحوال ل يجوز اأْن يتجاوز مجموع الغرامة ع�شرين األف دينار.
2 - توقيع غرامة اإجمالية بما ل يجاِوز ع�شرين األف دينار.

ب - فـــي الحالتيـــن المن�شو�س عليهما في البندين )1( و )2( مـــن الفقرة )اأ( من هذه المادة 
َعنُّت الذي بـــدا من المخالف،  ـــن عند تقديـــر الغرامة مراعـــاة ج�شامة المخالفـــة، والتَّ يتعيَّ
والمنافـــع التي جناهـــا، وال�شرر الذي اأ�شاب الغيـــر نتيجة لذلك. ويكـــون تح�شيل الغرامة 

رة لتح�شيل المبالغ الم�شتَحقة للدولة.  بالطرق المقرَّ
ج - للهيئة الوطنية اأْن تن�شر بيانًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من ِقَبل المخالف وذلك بالو�شيلة 
دها القرار وبما يتنا�شب مع ج�شامة المخالفة. على األ يتم الن�شر اإل بعد  والكيفية التي يحدِّ
فـــوات ميعاد الطعن في قـــرار الهيئة بثبوت المخالفة، اأو �شدور حكـــم باتٍّ بثبوت المخالفة 

وذلك بح�شب الأحوال. 
د - اإذا راأت الهيئـــة الوطنيـــة اأن التحقيق قد اأ�شفر عن وجـــود جريمة جنائية اأحالت الأوراق اإلى 

النيابة العامة.
هـ - لَمن �شدر �شده قرار ِوْفقًا للبند )اأ( من هذه المادة الطعن فيه اأمام الهيئة الوطنية خالل 
مـــدة ل تجـــاِوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار. وعلـــى الهيئة الوطنية البتُّ في 
ــم خـــالل مدة ثالثين يومًا مـــن تاريخ ورود الطعن اإليها. وُيعتَبـــر فوات المدة من دون  َظلُـّ التَّ
البـــتِّ في التََّظلُّم بمثابـــة رف�س للتََّظلُّم. ولمن ُرِف�س تَظلُُّمـــه اأو اعُتِبر مرفو�شًا بفوات المدة 
المذكـــورة الطعـــن اأمام المحكمة الكبرى المدنية خالل �شتيـــن يومًا من تاريخ علمه برْف�س 

التََّظلُّم اأو انق�شاء ميعاد الثالثين يومًا دون رد.

مادة�)77(
�اخت�صا�صات�و�صالحيات�م�صرف�البحرين�املركزي

�وهيئة�تنظيم��صوق�العمل
مبا�شرة  في  الوطنية  الهيئة  و�شالحيات  اخت�شا�شات  المركزي  البحرين  م�شرف  يتولى 
دي  التفتي�س والتحقيق والم�شاءلة المن�شو�س عليها في هذا الباب وذلك فيما يتعلق بمخالفة مزوِّ
التغطية التاأمينية لأحكام هذا القانون، كما تتولى هيئة تنظيم �شوق العمل تلك الخت�شا�شات 

وال�شالحيات وذلك فيما يتعلق بمخالفة اأ�شحاب العمل لأحكام هذا القانون.
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الباب�اخلام�س�
امل�صئولية�اجلنائية

مادة�)78(
العقوبات

يعاَقب بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تجاِوز خم�شين األف دينار، كل من:
م اإلى المجل�س الأعلى لل�شحة اأو اإلى المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة  1 - قدَّ
عْمدًا بيانات كاذبة اأو م�شلِّلة اأو على خالف الثابت في ال�شجالت اأو البيانات اأو الم�شتندات 

فه. رُّ التي تكون تحت ت�شَ
2 - حَجـــب عْمدًا عن المجل�س الأعلى لل�شحة اأو عن المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة 
المعرفـــة اأيـــة بيانـــات اأو معلومـــات اأو �شجالت اأو م�شتنـــدات يتعيَّن عليه تزويـــد المجل�س اأو 

رة بموجب هذا القانون. المركز بها اأو تمكينهما من الطالع عليها للقيام بمهامهما المقرَّ
ـــب فـــي اإعاقة اأو تعطيـــل عمل مفت�شي الهيئـــة الوطنية اأو اأيِّ تحقيق تكـــون الهيئة ب�شدد  3- ت�شبَّ

اإجرائه.

مادة�)79(
م�صئولية�ال�صخ�س�العتباري

مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاَقب ال�شخ�س العتباري جنائيًا 
اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو لح�شابه اأو لمنفعته اأية جريمة من الجرائم المن�شو�س عليها في المادة 
ف اأو امتناع اأو موافقة اأو ت�شتُّر اأو اإهمال ج�شيم  )78( من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة ت�شرُّ
�س اآخر - في ذلك ال�شخ�س العتباري – اأو ممن  من اأيِّ ع�شو مجل�س اإدارة اأو اأيِّ م�شئول مفوَّ

رة للجريمة. يت�شرف بهذه ال�شفة، بغرامة ل تجاِوز مثَلي الغرامة المقرَّ

مادة�)80(
التَّ�َصاُلح

المادة )78( من  المن�شو�س عليها في  الُّح في الجرائم  التَّ�شَ العْود،  يجوز في غير حالة 
رة وذلك ِوْفقًا لل�شوابط والإجراءات التي  هذا القانون، وذلك ب�شداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّ

ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بناًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�شحة.

وتنق�شي الدعوى الجنائية وجميع اآثارها الجنائية بمجرد �شداد مبلغ ال�شلح كاماًل.
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الباب�ال�صاد�س
اأحكام�متفرقة

مادة�)81(
الر�صوم

لل�شحة، بتحديد فئات  الأعلى  المجل�س  اقتراح  بناًء على  الوزراء  ي�شُدر قرار من مجل�س 
الر�شوم الم�شتَحقة على الِخْدمات والطلبات ال�شادرة طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة�)82(
اأحكام�انتقالية

ي�شتمر العمل باأحكام المادة )172( من قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون 
ال�شحية  الرعاية  وتنظيم  تحديد  �شاأن  في  لها  ذة  المنفِّ والــقــرارات   2012 ل�شنة   )36( رقم 
الأ�شا�شية لعمال المن�شاآت، وذلك اإلى اأْن ت�شُدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 

القانون.
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وزارة�العدل�وال�صئون�الإ�صالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)39(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�اإعادة�ت�صكيل�جمل�س�تاأديب�املاأذونني�ال�صرعيني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ال�شرعيني، واأحكام  املاأذونني  بعد الطالع على القرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن لئحة 

لة بالقرار رقم )48( ل�شنة 2016، رات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية، املعدَّ توثيق املحرَّ
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2016 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س تاأديب املاأذونني ال�شرعيني،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

يعاد ت�شكيل جمل�س تاأديب املاأذونني ال�شرعيني برئا�شة مدير اإدارة املحاكم الأ�شتاذ نايف 
خليفة الذوادي، وع�شوية كل من:

1( الأ�شتاذ/ عي�شى اأحمد محمد                 رئي�س �شئون الإجراءات ال�شرعية.
2( الأ�شتاذ/ وائل اأني�س اأحمد                   باحث قانوني اأول.

املادة�الثانية
ُيلغى القرار رقم )4( ل�شنة 2016 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س تاأديب املاأذونني ال�شرعيني.

املادة�الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�العدل�وال�صئون�الإ�صالمية�والأوقاف
خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1439هـ 
الـمـــوافـــــــق: 30 مـــايـــــــو 2018م
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وزارة�العمل�والتنمية�الجتماعية

�قرار�رقم�)32(�ل�صنة�2018
�ب�صاأن�الرتخي�س�باإن�صاء�مركز�اأنفو�صك�للتدريب�ذ�م�م

)موؤ�ص�صة�تدريبية�خا�صة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )155( املنعقدة بتاريخ 2018/5/16،

قرر�الآتي:
مادة�-��1-

�س لل�شادة/ مركز اأنفو�شك للتدريب ذ.م.م يف اإن�شاء معهد للتدريب الإداري والتجاري  يرخَّ
INFOSEC TRAINING CENTER W.L.L( حتت  ذ.م.م  للتدريب  اأنفو�شك   )مركز  با�شم 

�شجل جتاري رقم )1-110867(، ويقيَّد حتت قيد رقم )2/م.ت.خ/2018(.

مادة�-��2-
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير�العمل�والتنمية�الجتماعية
جميل�بن�محمد�علي�حميدان

�شدر بتاريخ: 6 رم�شـان 1439هـ 
الـمـــوافـــــــق: 21 مـــايـــو 2018م
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة
�قرار�رقم�)36(�ل�صنة�2018

�ب�صاأن�وْقف�العمل�بالرتخي�س�ال�صياحي�

ل�ِمرفق�املا�س�بفندق�بوابة�اجلفي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ
بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994، والقانون رقم )11( ل�شنة 2018 والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 

2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

قرر�الآتي:

مادة�)1(
يوَقف العمل بالترخي�س ال�شياحي لـِمرفق الما�س بفندق بوابة الجفير لمدة �شهرين، وذلك 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعَمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

زايد�بن�را�صد�الزياين
�شـــــدر بتاريخ: 19 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافــــــــــــق: 3 يــــونيــــــــو 2018م

�قرارات�ب�صاأن�وقف�العمل�برتاخي�س�مرافق
�صياحية�واإلغاء�ورف�س�جتديد�بع�صها
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة
�قرار�رقم�)�37(�ل�صنة�2018

�ب�صاأن�اإلغاء�الرتخي�س�ال�صياحي

�ل�ِمرفق�الغزال�لوجن�بفندق�تاج�بالزا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ
بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994، والقانون رقم )11( ل�شنة 2018 والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 

2006م باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

قرر�الآتي:

مادة�)1(
ُيلغى الترخي�س ال�شياحي لـِمرفق الغزال لونج بفندق تاج بالزا، وذلك لإخالل اإدارة الفندق 

باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

زايد�بن�را�صد�الزياين
�شـــــدر بتاريخ: 19 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافــــــــــــق: 3 يــــونيــــــــو 2018م
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة
�قرار�رقم�)38(�ل�صنة�2018

�ب�صاأن�وْقف�العمل�بالرتخي�س�ال�صياحي

�ل�ِمرفق�مرجي�قولد�بفندق�بوابة�اجلفي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ
بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994، والقانون رقم )11( ل�شنة 2018 والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 

2006م باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

قرر�الآتي:

مادة�)1(
يوَقف العمل بالترخي�س ال�شياحي لـِمرفق مرجي قولد بفندق بوابة الجفير لمدة �شهرين، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

زايد�بن�را�صد�الزياين
�شـــــدر بتاريخ: 19 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافــــــــــــق: 3 يــــونيــــــــو 2018م
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة
�قرار�رقم�)39(�ل�صنة�2018

�ب�صاأن�رْف�س�جتديد�الرتخي�س�ال�صياحي

�ل�ِمرفق�بويل�وود�بفندق�اأجنحة�لوماج

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ
بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994، والقانون رقم )11( ل�شنة 2018 والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 

2006م باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ُيرَف�س تجديد الترخي�س ال�شياحي لـِمرفق بولي وود بفندق اأجنحة لوماج لمدة �شهر، وذلك 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة
زايد�بن�را�صد�الزياين

�شـــــدر بتاريخ: 19 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافــــــــــــق: 3 يــــونيــــــــو 2018م
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وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة
�قرار�رقم�)40(�ل�صنة�2018

�ب�صاأن�رْف�س�جتديد�الرتخي�س�ال�صياحي

�ل�ِمرفق�اأُول��صتار�بفندق�منامة�تاور

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل  بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، المعدَّ
بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994، والقانون رقم )11( ل�شنة 2018 والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 

2006م باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س والموؤتمرات،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س،

قرر�الآتي:
مادة�)1(

ُيرَف�س تجديد الترخي�س ال�شياحي لـِمرفق اأُول �شتار بفندق منامة تاور لمدة �شهر، وذلك 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو يم�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة�)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيعَمل به من 

اليوم التالي لن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزير�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة
زايد�بن�را�صد�الزياين

�شـــــدر بتاريخ: 19 رم�شان 1439هـ
الـمـــوافــــــــــــق: 3 يــــونيــــــــو 2018م



العدد: 3369 – الخميس 7 يونيو 2018

161

وزارة�ال�صناعة�والتجارة�وال�صياحة

اإعالنات�مركز�امل�صتثمرين

اإعالن�رقم�)406(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�س�الواحد

اإلى�فرع�مبوؤ�ص�صة�فردية
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبود �شاير 
الم�شجلة  البحرينية �س.�س.و(،  الجديد  ا�شم )الفجر  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  الع�شكر، مالك �شركة  عبيد 
بموجب القيد رقم 71745، طالبًا تحويل ال�شركة اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة بموجب القيد رقم 97710، 

با�شم ال�شيد/ عبود �شاير عبيد الع�شكر وقيامه باإجراءات التحويل.

اإعالن�رقم�)407(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة

اإلى��صركة�ت�صامن�
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  كون�شلتن�س  كاريبين  )جايد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 
اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 1،000  112885، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
)األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ال�شيد/ خالد محمد عبداهلل فرحان، وال�شيدة/ نوف مهيوب 

نايف فرحان.

اإعالن�رقم�)408(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ت�صامن�
 

ال�شيد/ محمود  اإليه  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
القيد  بموجب  الم�شجلة  �شخ�شيًا،  ا�شمه  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  محمد،  مح�شن  من�شور  محمد 
رقم 87238، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 300 
)ثالثمائة( دينار بحريني، وي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )جنة الهرم للخدمات/ ت�شامن بحرينية( لأ�شحابها 
لكل من: محمود محمد من�شور مح�شن محمد، وماجد بن مبارك بن  الهاجري و�شركاه، وتكون مملوكة  ماجد 

�شعيد الهاجري، وعبدالرحمن بن ماجد بن �شحمي الهاجري.     
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)409(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ال�صخ�س�الواحد

اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ال�شكل  تغيير  القيد رقم 94775، طالبًا  بموجب  الم�شجلة  للتنظيفات(،  ا�شم )بوابة مانيال  التي تحمل  الفردية 
القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون(دينارًا بحرينيًا.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)410(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�س�الواحد

اإلى�فرع�ب�صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )العطاوي للتجارة العامة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  117232، 
اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الطحان للتجارة ذ.م.م(،  طالبًا تحويل ال�شركة 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 117479.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)411(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ال�صخ�س�الواحد

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
 

ح�شن  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بن محمد بن علي ال�شهري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شواعد الخليج للتموين �س.�س.و(، 
الم�شجلة بموجب القيد رقم 111638، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  للتموين  الخليج  )�شواعد  التجاري  ا�شمها  محدودة 

وت�شبح مملوكة لكل من: �شمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد اآل �شعود، وجا�شم يو�شف جا�شم يو�شف حربان.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن�رقم�)412(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة

اإلى��صركة�تو�صية�ب�صيطة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الأن�شطة الأولية لتقنية المعلومات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 91879-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة تو�شية ب�شيطة ا�شمها التجاري 
�شركة )الأن�شطة الأولية لتقنية المعلومات/ تو�شية ب�شيطة(، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: منى محمد م�شطفى ا�شليم، وعلي بن �شعد بن عبداهلل الخثعمي.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)413(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
�

نبـيل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبدالغفور خلـيل زينل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل )اأفنيوز لـــتاأجير ال�شــيارات(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقم 44901، طالبا تغيير ال�شكل القانوني للمـوؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: بيار نهرا طنو�س غانم، ونبيل عبدالغفور 

خليل زينل.

اإعالن�رقم�)414(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
�

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالحميد 
الم�شجلة  التجاري(،  المحبين  )مركز  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المال،  محمود  محمد  محمود 
بموجب القيد رقم 13801-16، طالبًا تحويل الفرع ال�شاد�س ع�شر من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالحميد محمود محمد 

.Anver Chakkeri Madathilو ،Nizar Chettakkandiyilو ،Kunhabdulla Chettakandiyilمحمود المال، و
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اإعالن�رقم�)415(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل�موؤ�ص�صة�فردية
اإلى��صركة�ال�صخ�س�الواحد

 
اإليه مالك الموؤ�ش�شة  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
ال�شكل  تغيير  رقم 81187، طالبا  القيد  بموجب  الم�شجلة  الكوار(،  وم�شويات  ا�شم )مطعم  التي تحمل  الفردية 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 100 )مائة( دينار بحريني.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)416(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��صركة�م�صاهمة�بحرينية�مقفلة�معفاة�-�مقيمة

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
��

اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
بموجب  الم�شجلة  للتاأمين(،  العامة  )ال�شعودية  ا�شم  تحمل  التي  المقيمة  المعفاة  المقفلة  البحرينية  الم�شاهمة 
�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  المذكورة  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  القيد رقم 28360، طالبين 
محدودة ا�شمها التجاري )ال�شركة ال�شعودية العامة للتاأمين ذ.م.م(، وتخفي�س راأ�شمالها من 13،400،000 دولر 
اأمريكي اإلى 9،000 )ت�شعة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبدالعزيز عبداهلل ال�شليمان، و�شعود 

عبدالعزيز ال�شليمان.
رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن�رقم�)417(�ل�صنة�2018
ب�صاأن�حتويل��فرع�من�موؤ�ص�صة�فردية

اإلى��صركة�ذات�م�صئولية�محدودة
�

اأحمد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الم�شجلة  للفبركة(،  )ريكون  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  البوعينين،  اإبراهيم  عبداهلل 
بموجب القيد رقم 8423، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 
وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: ح�شن عبداهلل اإبراهيم بوخما�س 

.Pariyarath Balasubramanian البوعينين، و


