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منطقة الخالدية
القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2020

KD 720,000

أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

ن »الُمفلس« من االنطالق مجدداً يحمي المشاريع.. وُيمكِّ

قانون اإلفالس.. انفراجة
¶ يضم 300 مادة تهدف لتغيير الهيكل التنظيمي.. ويواكب المعايير العالمية

علي الخالدي 
م��ن امل��ت��وق��ع خ���ال اي���ام قليلة ان ي��دخ��ل ق��ان��ون 
فيه  العمل  سيتم  حيث  التنفيذ،  حيز  االف���اس 
فور نشره في الكويت اليوم، ويتضمن أكثر من 
300 مادة، ويهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي 
ل���إف���اس ووض�����ع ال���ك���وي���ت ف���ي م���ص���اف ال����دول 
اإلط��ار  تنظيم  أع��اد  القانون  إن  املتقدمة، حيث 
ال���ق���ان���ون���ي ألح���ك���ام اإلف������اس ال��������واردة ب��ق��ان��ون 
التجارة رقم 68 لسنة 1980، من خال استحداث 
أنظمة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، والتي 
ويمكن  التجارية.  املشروعات  إنقاذ  إلى  تهدف 
املفلس من االنطاق مرة اخرى ملمارسة األعمال 
م��ن خ��ال اإلع��ف��اء م��ن املتبقي م��ن ال��دي��ون فيما 

واملتوسطة، فضا  الصغيرة  باملشاريع  يتعلق 
ع��ن ت��م��ك��ن ال��ش��رك��ات امل��ت��ع��ث��رة نتيجة اس��ب��اب 
خ��ارج��ي��ة وم��ؤق��ت��ة م��ن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى الحماية 
ال����ازم����ة م���ن ال���دائ���ن���ن وذل�����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق اه����داف 

اقتصادية.
وم�����ن أه�����م خ���ص���ائ���ص ال����ق����ان����ون إن����ش����اء إدارة 
التنفيذ  إدارة  غ����رار  ع��ل��ى  ب���اإلف���اس  م��خ��ت��ص��ة 
مل��ن��ح م��س��ائ��ل اإلف�����اس ن��وع��ًا م���ن الخصوصية 
الجهات  أعطى  كما  التنفيذ.  ف��ي  واالستعجال 
امل��ال،  أس���واق  وهيئة  امل��رك��زي  كالبنك  الرقابية، 
امل����رون����ة ال����ازم����ة ل���وض���ع ق���واع���د خ���اص���ة فيهم 
لرقابتهم.  الخاصة  الجهات  لخصوصية  نظرًا 
وتضمن القانون تعديات لدعم دوائر االفاس 
لتقديم  وذلك  باملحاسبة  املتخصصة  بالكوادر 

امل�����ش�����ورة ل���ل���م���ح���ك���م���ة، ك���م���ا اع����ط����ى االم���ك���ان���ي���ة 
لتشكيل لجنة االف��اس من ذوي الخبرة املالية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة، ب���اإلض���اف���ة إل����ى ال���ت���درج ف���ي ح��ال 
الوقائية  التسوية  خ��ال  من  الدفع  عن  التوقف 

وإعادة الهيكلة لكل الشركات.
 وبموجب القانون الجديد سيتم بمجرد افتتاح 
ال��ت��س��وي��ة ال��وق��ائ��ي��ة واع�����ادة الهيكلة  اج������راءات 
ف املطالبات، وال ُيمنع املدين من االستمرار 

ّ
توق

ال��ح��ص��ول على تمويل جديد  أم��وال��ه أو  ب����إدارة 
وع��زل��ه ع��ن ال��دائ��ن��ن ال��س��اب��ق��ن، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ل��ل��وق��ت،  اخ��ت��ص��ارًا  اإلخ���ط���ارات  عملية  تسهيل 
م��ع تمكن أط���راف االف���اس م��ن االس��ت��ف��ادة مما 
يعرف بالغرفة االلكترونية. ونص القانون على 
ر حسن 

ّ
إلغاء النظرة العقابية لإفاس للمتعث

النية، وعدم حرمان املفلس من مباشرة الحقوق 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��ض��وي��ة ف��ي امل��ج��ال��س النيابية 
وال���وظ���ي���ف���ة ال���ع���ام���ة إال ف���ي ح����ال ك����ان االف����اس 
بالتدليس، كما تضمن إصاحات هيكلية عبر 
تنظيم إدارة اإلف��اس، واملختصة بنظر طلبات 
ال��ت��س��وي��ة ال���وق���ائ���ي���ة وإع�������ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة، بحيث 
اإلف��اس من قضاة، وتشرف على  إدارة  تتكون 
إج������راءات االف����اس م��ن خ���ال أوام����ر ول��ي��س من 

خال أحكام أو إجراءات تقليدية.
ع��ل��م��ا ب����أن م��ح��ك��م��ة االف�����اس ال���ت���ي ت��ت��ش��ك��ل من 
دائ����رة أو أك��ث��ر وت��ت��ك��ون م��ن ث��اث��ة مستشارين 
يعاونهم مختصون باملحاسبة ينحصر دورها 
في شهر االفاس والنظر في املنازعات الناشئة 
منح  القانون  أن  القانون، موضحة  تطبيق  عن 

محكمة االستئناف اختصاصا في نظر الطعون 
ع��ل��ى ق����رارات ق��اض��ي اإلف����اس وأح��ك��ام محكمة 
اإلفاس، وتكون أحكامها الصادرة في الطعون 

املذكورة باتة.
يذكر ان لجنة اإلف��اس تشكل من ذوي الخبرة 
على  اإلش���راف  القانون  لها  أسند  املالية، حيث 
إج�������راءات إع�����ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة واإلف������اس وال��ص��ل��ح 
بشأن الديون الخاضعة إلشراف اللجنة، وإبداء 
ال��رأي في خطة إع��ادة الهيكلة والصلح، وخطة 
الدائنن،  على  وتوزيعها  املدين  أم��وال  تصفية 
كما خصها باختيار األمناء واملراقبن وتحديد 
أتعابهم وإب��داء ال��رأي في مصروفاتهم، إضافة 
م��ن محكمة وإدارة  التي تكلف بها  األم���ور  إل��ى 

اإلفاس وفقًا للقانون.

بعد 8 سنوات بين اروقة وزارة التجارة والصناعة وادارة الفتوى والتشريع وصوال الى قاعة عبدالله السالم، اقر اخيرا مجلس االمة قانون 
التسوية الوقائية واعادة الهيكلة واالفالس في المداولة الثانية، هذا القانون المهم، الذي تبناه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 

وعمل على تجديد نسخته القديمة، ليصبح معاصرا ومواكبا للتغيرات التي يشهدها االقتصادان المحلي والعالمي، يأتي ضمن 
سلسلة قوانين قدمها الوزير مؤخرا، وهي متصلة مع بعضها نحو استكمال منظومة التشريعات االقتصادية في البالد، والتي تمثلت 

في إقرار قوانين عدة، أهمها قانون السجل التجاري، وقانون التأمين، وقانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وقانون تبادل 
المعلومات االئتمانية، وتعديل قانون الصندوق الوطني، باإلضافة إلى إقرار تعديالت عدة على قانون الشركات التجارية.

¶ يمكن المتعثرين نتيجة أسباب خارجية من الحصول على الحماية الالزمة من الدائنين 
¶ الشروع في إجراءات التسوية توّقف المطالبات.. وال ُيمنع  من االستمرار في إدارة األموال 

¶ إدارة مختصة باإلفالس لمنح اإلجراءات خصوصية واالستعجال في التنفيذ

المادة 39:
ال يجوز تعيني أي من األشخاص التاليني 

أمينًا:
1 - أحد الدائنني.

2 - طرف ذو عالقة بالنسبة للمدين.
3 - أي ش��خ��ص ص����در ع��ل��ي��ه ح��ك��م ب��ات 
ب��ع��ق��وب��ة ج��ن��اي��ة أو ب��ع��ق��وب��ة ج��ن��ح��ة مخلة 
الجرائم  بالشرف أو األمانة أو في إحدى 
امل���ن���ص���وص ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ه����ذا ال���ق���ان���ون أو 
املعامالت  ف��ي  بالغش  خ��اص��ة  جنحة  أي 
التجارية أو ماسة باالقتصاد الوطني ما 

لم يرد إليه اعتباره.

المادة 69:
يجوز أن يكون التمويل الجديد مضمونا 
بترتيب رهن على أي من أموال املدين غير 
الحالة األخيرة  املرهونة، وفي  أو  املرهونة 
أو  للرهن،  مرتبته  في  تاليا  الرهن  يكون 
من الرهون املترتبة على األم��وال املطلوب 
ره���ن���ه���ا، ك��م��ا ي���ج���وز أن ي���ك���ون ال��ت��م��وي��ل 
أي  على  ره��ن  بترتيب  ال��ج��دي��د مضمونًا 
م��ن أم����وال امل��دي��ن امل��ره��ون��ة م��س��اوي��ا في 
مرتبته ملرتبة أي رهن قائم على األم��وال 
املطلوب رهنها أو متقدم عليه، وفي هذه 

ال��دائ��ن��ني املرتهنني  ال��ح��ال��ة ت��ج��ب م��واف��ق��ة 
السابقني في املرتبة.

المادة 70:
 يقوم املدين خالل عشرة أيام من صدور 
الوقائية  التسوية  إج����راءات  اف��ت��ت��اح  ق���رار 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال���دائ���ن���ني ل��ت��ش��ك��ي��ل لجنة 
ال���دائ���ن���ني م���ن م��م��ث��ل��ني ع���ن ف���ئ���ات دي���ون���ه، 
الحائز  ال��دائ��ن  ويمثلها  اللجنة  وي��ت��رأس 
على أكبر قدر من ديون املدين، ويمثل كل 
الحائز  ال��دائ��ن  املدين  فئة من فئات دي��ون 
على أكبر ق��در م��ن دي��ون امل��دي��ن م��ن هذه 
الفئة، وذلك ما لم توافق األغلبية املطلوبة 
أغلبية  على  الحائزون  الدائنون  يوافق  أو 
ف��ئ��ة ال���دي���ون ع��ل��ى ت��ع��ي��ني م��م��ث��ل��ني ل��ف��ئ��ات 
دي����ون امل���دي���ن ول��ل��ج��ن��ة ال���دائ���ن���ني م���ن غير 
الدائنني الحائزين على أكبر الديون أو من 

غير الدائنني.
ويجوز بموافقة األغلبية املطلوبة للدائنني 
أغلبية  على  الحائزين  الدائنني  موافقة  أو 
فئة الديون إعفاء ممثل اللجنة من مهامه 
ح��ال��ة عدم  وف��ي  م��ن يحل محله،  وتعيني 
ح����ص����ول ه������ذا األخ����ي����ر ع���ل���ى امل���واف���ق���ات 
امل������ذك������ورة، ي����ك����ون امل���م���ث���ل م����ن ال���دائ���ن���ني 

يليه  ال��ذي  ثم  الديون  أكبر  الحائزين على 
نزوال ثم الذي يليه.

 المادة 183: 
ع���ل���ى األم������ني أن ي���ق���وم ب����دع����وة ال���دائ���ن���ني 
ل��ل��م��واف��ق��ة ع��ل��ى خ��ط��ة ال��ت��ص��ف��ي��ة بموجب 

إخطار يتضمن موعد االجتماع ومكانه،
وعلى أن يتم في موعد أقصاه شهر من 
تاريخ اخطار ممثل لجنة الدائنني وأعضاء 

اللجنة أو الدائنني بالخطة ومرفقاتها.
ويترأس األمني االجتماع، ويجوز بموافقة 
أو  ال��دائ��ن��ني  أح��د  تعيني  املطلوبة  األغلبية 

غيرهم لترأس االجتماع اذا وجدت
أسباب تبرر ذلك، كما يقوم األمني بتوجيه 
الدعوة خالل املوعد املبني بالفقرة السابقة 
املديونية  ف��ي ح��ال كانت  اإلف���الس  للجنة 

خاضعا إلشرافها.
في حالة امتناع األمني عن عقد االجتماع 
على النحو املبني بالفقرة األول��ى من هذه 
اإلف���الس، بناء على  امل���ادة، يكلف قاضي 
طلب يقدم إليه من أحد الدائنني، ويترأس 
م�����ن ت���ف���وض���ه ل���ج���ن���ة اإلف���������الس م�����ن ب��ني 

أعضائها االجتماع.
بموافقة  االجتماع، ويجوز  األمني  ويرأس 

أو  ال��دائ��ن��ني  أح��د  تعيني  املطلوبة  األغلبية 
غيرهم لترأس االجتماع اذا وجدت أسباب 
تبرر ذلك، كما يقوم األمني بتوجيه الدعوة 
خالل املوعد املبني بالفقرة السابقة للجنة 
اإلفالس في حال كانت املديونية خاضعا 

إلشرافها.

المادة 241:
ال يجوز بعد صدور قرار افتتاح اإلجراءات 
قيام املدين أو األمني بأي من التصرفات 

التالية إال بإذن من قاضي اإلفالس:
1 - توزيع أرباح على املساهمني والشركاء.

اإلدارة  م���ج���ل���س  أع����ض����اء  ت����ص����رف   -  2
املدينة،  الشركة  في  بأسهمهم  واملديرين 
كما ال يجوز إج��راء أي تعديل على عقد 
ال��ش��رك��ة إال ب��ع��د ال��ح��ص��ول ع��ل��ى موافقة 
التي  للتعديالت  بالنسبة  اإلف���الس  لجنة 
الوقائية  التسوية  إج����راءات  أث��ن��اء  ت��ج��ري 
أو األمني بالنسبة للتعديالت التي تجري 
أث���ن���اء إج������راءات إع�����ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة أو شهر 

اإلفالس.
وللجنة اإلفالس أو األمني العام أن يرفض 
ال���ت���ع���دي���ل خ�����الل ع���ش���رة أي������ام ع���م���ل م��ن 
إخ���ط���اره، إذا ك���ان م��ن ش���أن ال��ت��ع��دي��ل أن 

الدائنني، ويحق للمدين  يؤثر على حقوق 
االعتراض الى قاضي اإلفالس على قرار 
لجنة اإلفالس أو األمني العام خالل عشرة 
أي���ام عمل م��ن إخ��ط��اره، وي��ص��در قاضي 
اإلفالس قراره خالل عشرة أيام عمل من 

تاريخ تقديم االعتراض.

 المادة 266:
ال يجوز إب��راء ذمة املدين من املتبقي من 
القانون  ه��ذا  م��ن  للمادة 264  ال��دي��ن وفقا 

في الحاالت التالية:
1 - إذا ك���ان ال���دي���ن م��س��ت��ح��ق��ا ف���ي ذم��ت��ه 
ب��م��وج��ب ق��ان��ون األح����وال ال��ش��خ��ص��ي��ة، أو 
ناشئا عن ديون مستحقة للخزانة العامة، 

أو مضمونا بتأمينات شخصية.

 المادة 282: 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس 
سنوات وبالغرامة التي ال تجاوز مئة ألف 
دينار كويتي أو بإحدى هاتني العقوبتني 
كل أمني اختلس ماال للمدين أثناء قيامه 

على إدارته.

جاءت أبرز التعديالت على قانون التسوية الوقائية وإعادة    أبرز التعديالت 
الهيكلة واإلفالس على النحو التالي:

خالد الروضان


