شروط إجراء اإلفالس االقتصادي وفقاً لنظام اإلفالس
السعودي لسنة 1439هـ
د .عدنان صالح العمر

أستاذ القانون التجاري املشترك
جامعة القصيم
اململكة العربية السعودية

أحمد عقيل الزقيبة

أستاذ القانون العام املساعد
كلية القانون ،جامعة اليرموك
األردن

امللخص
ال شك أن اإلفالس يعد أحد الضمانات األساسية املقررة حلماية االئتمان والثقة في
العمليات التجارية ،وقد كانت فكرة مفهوم اإلفالس سابقا ً قاصرة على النشاط التجاري
وحده دون النشاطات االقتصادية األخرى ،إال أن املنظم السعودي حديثا ً في نظام
اإلفالس السعودي اجلديد لسنة 1439هـ 2018 -م ،أخذ بفكرة إخضاع جميع املشروعات
االقتصادية التي تهدف إلى حتقيق األرباح املادية لنطاق اإلفالس ،وهذا ما دفعنا لتبني
مصطلح «اإلفالس االقتصادي» .وقد جاء املنظم السعودي في ذلك متوافقا ً مع قانون
اإلعسار النموذجي (األونسيترال) لسنة  ،1997والعديد من القوانني األجنبية والعربية.
وفي املقابل فقد خرج املنظم السعودي عن املبدأ العام في اإلفالس؛ حيث لم يعد يتطلب
صدور حكم من احملكمة يقضي بإفالس املدين املتوقف عن سداد ديونه؛ وإمنا جاء بعدد
من اإلجراءات تبدأ بالتسوية الوقائية وتنتهي بالتصفية ،واشترط إلمكانية طلب أي
من هذه اإلجراءات شروطا ً موضوعية وأخرى شكلية ،وقد دفعنا ذلك إلى البحث في
الشروط العامة لهذه اإلجراءات في نظام اإلفالس السعودي والوقوف عليها ،ومعرفة
مدى مالءمتها لطلب أي من هذه اإلجراءات.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات ،بعضها جاء على شكل اقتراحات
بتعديل بعض نصوص املواد التي تتعلق بذلك ،ومن أبرزها :ضرورة إقامة التوازن بني
مصالح املدينني والدائنني على حد سواء ،وكذلك النص على حق النيابة العامة في طلب
افتتاح إجراء التصفية عند حتقق شروط افتتاحه.
كلمات دالة :التعثر املالي ،التسوية الوقائية ،التصفية ،إعادة التنظيم املالي ،األصول
املستثمرة.
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املقدمة

يعد اإلفالس طريقا ً للتنفيذ على أموال املدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه ،سواء
أكان تاجرا ً فردا ً أم شركة ،ويهدف إلى تنشيط االئتمان ،ودعم الثقة في املعامالت
التجارية من خالل مجموعة من اإلجراءات والقواعد التي من شأنها حماية مصالح
الدائنني وصون حقوقهم ،بتمكينهم من احلجز على ما تبقى من أموال املدين ،ووضعها
حتت يد القضاء ،حفاظا ً على مصالح الدائنني ،وحتقيق املساواة بينهم من خالل تنظيم
توزيع أموال املدين عليهم توزيعا ً عادالً ،دون أن يكون فيه أفضلية لدائن على آخر مادام
دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل.
وقد تبنى املنظم السعودي في نظام اإلفالس اجلديد املنشور في اجلريدة الرسمية بتاريخ
1439/6/6هـ ،فلسفة جديدة قائمة أوالً على متكني املدين املفلس أو املتعثر أو الذي يتوقع أن
يعاني من اضطرابات مالية من االستفادة من إجراءات اإلفالس ،لتنظيم أوضاعه املالية
من أجل معاودة نشاطه واإلسهام في دعم املرفق االقتصادي في اململكة والعمل على
تنميته ،مع األخذ بعني االعتبار مراعاة حقوق الدائنني على نحو عادل وضمان املعاملة
العادلة لهم.
كما أن املنظم السعودي لم يعد يقصر اإلفالس وإجراءاته على املدين التاجر فحسب؛
وإمنا ذهب إلى أبعد من ذلك ،بحيث أصبح يشمل ذلك جميع األشخاص واملؤسسات
والقطاعات التي تهدف من وراء أعمالها وأنشطتها حتقيق الربح املادي ،سواء أكانت
هذه األعمال واألنشطة جتارية ،أم مهنية ،أم غيرها مادام أنها تهدف إلى حتقيق األرباح
وسع من نطاق نظام اإلفالس ،ليشمل ذلك
املادية ،وبذلك يكون املنظم السعودي ،قد َّ
جميع املشروعات االقتصادية؛ كاملشروعات الصناعية واملهنية واخلدمية وغيرها التي
تشكل روافد االقتصاد الوطني.
وميكننا القول إن هذه بادرة من املن ّظم السعودي باجتاه توسيع نطاق القانون التجاري
بوجه عام ،واألخذ بقانون األعمال ) (Le droit des affairesالذي يتناول املواضيع
القانونية املتصلة بالنشاط التجاري واالقتصادي( .)1ويؤكد ذلك ما ذهب إليه املن ّظم
((( يصعب حتديد مفهوم قانون األعمال وحصره بدقة؛ لكن من الثابت أنه يعد فرعا ً من فروع القانون
اخلاص ،ويتضمن مجموعة من القوانني املرتبطة بأعمال املؤسسات والشركات؛ كقانون العقود ،وقانون
امللكية الفكرية ،وقانون الشركات ،والقانون الضريبي وقانون املنافسة واالستهالك والنقد والقرض
وبورصة القيم املنقولة واالستثمار وتنظيم وتسيير املؤسسات االقتصادية وغيرها؛ إضافة إلى تنظيم
نشاط التجار والصناعيني في ممارسة نشاطاتهم املهنية ،وحتديد األعمال التجارية .انظر في ذلك:

H. Temple et J. Calais-Auloy, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 9émeéd, mars
2015; Class action et économie de marché, H. Temple, JCP, éd. G, 2005, p. 992.
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السعودي في نظام الرهن التجاري اجلديد لسنة 1439هـ ،حيث لم يعد يقصر الديون
التي يجوز مبقتضاها رهن األموال املنقولة على الديون ذات الطبيعة التجارية فحسب؛
وإمنا يشمل ذلك أيضا ً الديون غير التجارية التي قد تترتب على شخص غير تاجر في
معرض مزاولته نشاطا ً مهنيا ً أو نشاطا ً يهدف إلى توليد الدخل ،وهذا ما عبَّر عنه املنظم
بالدين االقتصادي( .)2ولعل ذلك ما دفعنا لوصف هذا اإلفالس باالقتصادي ،وذلك لعدم
اقتصاره على املدين التاجر فحسب؛ وإمنا شموله لكافة املشروعات االقتصادية التي
يهدف أصحابها من ورائها حتقيق األرباح املادية.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في بيان الشروط الواجب توافرها لطلب افتتاح أي من إجراءات
اإلفالس االقتصادي؛ ابتدا ًء من طلب إجراء افتتاح التسوية الوقاية ،وإجراء إعادة التنظيم
املالي ،وإجراء تصفية أموال املدين املفلس ،وبخاصة إذا ما علمنا أن هذه الشروط تختلف
باختالف اإلجراء املطلوب افتتاحه ،حيث إن طلب إصدار حكم يقضي بافتتاح التسوية
الوقائية مثلاً  ،ال يتم إال من قبل املدين املفلس أو املتعثر؛ في حني أن طلب إصدار حكم
بإعادة التنظيم املالي ،قد يتم بناء على طلب من املدين أو الدائن أو احملكمة املختصة متى
رأت ضرورة ذلك.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على صحة الشروط الواجب توافرها لطلب إصدار
حكم قضائي بافتتاح أي من إجراءات اإلفالس ،ومدى إمكانية توافر اجلدية في هذه
الشروط إلمكانية طلب أي من هذه اإلجراءات .كما تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على
القواعد التي تناولت هذه الشروط في نظام اإلفالس السعودي ،لبيان مدى كفاية هذه
القواعد ومالءمتها في ضبط هذه الشروط ،وحتقيق التوازن بني مصالح املدين والدائنني
والغير.
إشكالية الدراسة
نظرا ً خلروج املشروع على القواعد العامة وتخليه عن فكرة ضرورة صدور حكم واحد
يقضي بحالة اإلفالس احلقيقية ،وتبنيه لفكرة إصدار أحكام مختلفة تختلف باختالف
اإلجراء املطلوب افتتاحه ،وفقا ً ملا يناسب املدين أو الدائنني ،فإن اإلشكالية تثور في معرفة
طبيعة هذه الشروط ،وفي مدى انسجام كل منها مع اإلجراء املطلوب افتتاحه ،وبخاصة
((( انظر :الفقرة  14من املادة األولى من نظام الرهن التجاري لسنة 1439هـ.
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إذا ما علمنا بأن اإلفالس لم يعد قاصرا ً على التاجر واملشروعات التجارية فقط؛ وإمنا مت
توسيع نطاقه ليشمل جميع األشخاص واملشروعات التي تزاول أعمالاً اقتصادية بهدف
حتقيق األرباح املادية.
أسئلة الدراسة
ما املقصود باإلفالس االقتصادي والفرق بينه وبني اإلفالس التجاري؟ هل تختلف
الشروط باختالف اإلجراء أم أنها واحدة في جميع إجراءات اإلفالس؟ هل يقتصر طلب
أي من إجراءات اإلفالس على حالة اإلفالس الفعلية أم ميكن ذلك في حالة التعثر؟ من هم
األشخاص الذين ميكن أن تنطبق عليهم شروط اإلفالس؟
منهجية الدراسة
نظرا ً ألن هذه الدراسة تقتصر على بيان الشروط القانونية لألحكام القاضية بالبدء
بإجراءات اإلفالس في نظام اإلفالس اجلديد لسنة 1439هـ ،فسوف نعتمد في دراستنا
هذه على املنهج التحليلي الوصفي لنصوص املواد التي وردت في هذا النظام واملتعلقة
مبوضوع الدراسة ،لبيان مدى كفاياتها وانسجامها مع اإلطار العام للتنظيم القانوني
لإلفالس بوجه عام.
خطة البحث
املبحث األول :الشروط املوضوعيّة لطلب افتتاح إجراء اإلفالس.
املبحث الثاني :صدور حكم باملوافقة على افتتاح أي من إجراءات اإلفالس
اخلامتة حيث توصلنا فيها إلى عدة نتائج وتوصيات.
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املبحث األول
الشروط املوضوعية لطلب افتتاح إجراء اإلفالس
يلزم ملن يتقدم إلى احملكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات اإلفالس ضرورة توافر شرطني
موضوعيني نتناولهما على النحو اآلتي:

املطلب األول

ممارسة املدين أعماال ً تهدف إلى حتقيق األرباح (النشاط االقتصادي)
األصل في اإلفالس أنه نظام قاصر على التجار (الذين يكتسبون الصفة التجارية
ويحترفون مزاولة األعمال والنشاطات التجارية) ،وهذا ما كانت تقضي به أحكام
اإلفالس سابقا ً في النظام السعودي()3؛ إال أن املنظم السعودي قد عدل عن هذا األصل
في نظام اإلفالس اجلديد( ،)4ولم يعد يأخذ بصفة الشخص املدين؛ فيما إذا كان تاجرا ً أم
ال ،وإمنا وفقا ً لطبيعة األعمال التي يقوم بها املدين ،وتوصف بأنها اقتصادية ،مادام أنها
تستهدف حتقيق أرباح مادية؛ سواء أكانت ناجتة عن أعمال جتارية أم صناعية أم زراعية
أم مهنية أم خدمية(.)5
وميكننا القول إن املنظم السعودي أجاز إمكانية طلب افتتاح أي من إجراءات اإلفالس
حتى ولو لم يكن املدين تاجراً ،أو أن الدين ناشئ من أعمال غير جتارية ،مادام أن هذه
األعمال تستهدف حتقيق األرباح( ،)6ويستوي في ذلك أن يكون الشخص املدين شخصا ً
((( فقد جاء في نص املادة ( )105امللغاة من نظام احملكمة التجارية أن« :املفلس احلقيقي :هو الذي اشتغل
في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا ً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه  .»...وجاء
أيضا ً في نص املادة األولى من نظام التسوية الواقية من اإلفالس امللغى أنه« :يجوز لكل تاجر ،فردا ً كان
أو شركة ،اضطربت أوضاعه املالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه ،أن يتقدم بطلب الصلح
الودي مع دائنيه.»...
((( وهذا ما ذهب إليه املشرع األردني مؤخرا ً في قانون اإلعسار اجلديد رقم  21لسنة 2018م ،حيث جاء في
ً
نشاطا اقتصادياً ،»....وقد ع َّرفت املادة
املادة (/3أ)« :تسري أحكام هذا النظام على أي شخص ميارس
( )2من القانون ذاته النشاط االقتصادي بأنه« :النشاط الذي ميارسه الشخص بقصد حتقيق ربح أو
مكسب مبا في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو املهني أو اخلدمي أو احلرفي».
((( انظر :املادة ( )4من نظام اإلفالس اجلديد لسنة 1439هـ ،وهذا ما ذهب إلية املشرع الفرنسي في املادة
( )L. 620-2من القانون التجاري املعدل باملرسوم
Modifié par Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, l’article (L. 620-2) du
Code de commerce: “à tout commerçant, à toute personne immatriculée au registre
des métiers, à tout agriculteur et à toutepersonne morale de droitprivé”.
((( انظر الفقرة  27من املادة األولى من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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طبيعياً؛ كاألفراد أو اعتبارياً؛ كالشركات واملؤسسات.
وسنتناول ذلك بشيء من التوضيح على النحو اآلتي:

الفرع األول
الشخص الطبيعي اخلاضع إلجراءات اإلفالس
لقد جاء املنظم السعودي بفلسفة جديدة فيما يتعلق باألشخاص الذين يخضعون لنظام
اإلفالس ،حيث لم يعد يقصر املنظم السعودي سريان إجراءات اإلفالس على الشخص
الطبيعي الذي يكتسب الصفة التجارية أو يزاول األعمال التجارية فحسب؛ وإمنا يخضع
لنظام اإلفالس وإجراءاته جميع األشخاص ،وبصرف النظر عن طبيعة األعمال التي
يقومون بها؛ سواء أكانت جتارية أم مهنية أم غيرها من األعمال التي تستهدف حتقيق
األرباح املادية( .)7وقد يأتي الشخص الطبيعي على أكثر من صورة نبيّنها على النحو
اآلتي:
الصورة األولى :املدينون املمنوعون من ممارسة األعمال االقتصادية
وهم األشخاص الذين منعتهم األنظمة القانونية من ممارسة األعمال االقتصادية؛
كاألعمال التجارية أو املهنية وغيرها من األعمال التي تستهدف حتقيق األرباح()8؛
كاملوظفني ،والقضاة ،وأعضاء مجلس الشورى ،واحملامني ،وغيرهم .فهل هؤالء
يخضعون إلجراءات اإلفالس؟ ومن خالل الرجوع إلى نص الفقرة أ من املادة ( )4من
نظام اإلفالس ،جند أن املنظم السعودي قد أخضع جميع األشخاص الطبيعيني الذين
ميارسون أعماالً جتارية أو مهنية أو غيرها من األعمال التي تهدف حتقيق األرباح،
وبصرف النظر عما إذا كان مسموح لهم ممارسة هذه األعمال أم ال ،وهذا واضح من نص
الفقرة السابقة ،حيث جاء فيها« :الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي ميارس في اململكة
أعماالً جتارية ،أو مهنية ،أو أعماالً تهدف إلى حتقيق الربح» .يتضح لنا من خالل النص
السابق أنه جاء مطلقاً ،واملطلق يجري على إطالقه ما لم يوجد ما يقيّده.
ومن خالل الرجوع إلى أحكام نظام اإلفالس وغيره من األنظمة األخرى ،لم جند فيها
ما مينع خضوع األشخاص احملظور عليهم ممارسة األعمال التجارية أو املهنية لنظام
اإلفالس ،وبخاصة أن املنظم السعودي لم يشترط فيمن يخضع لنظام اإلفالس أن
يكتسب الصفة التجارية .كما أن القول بغير ذلك قد يؤدي إلى نتيجة غير مستساغة،
((( املادة (/4أ) من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
((( املادة (/13ب) من نظام اخلدمة املدنية رقم (م )49/الصادر بتاريخ 1403/7/12هـ.
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مبنح هؤالء األشخاص فرصة التخلص من بعض أحكام نظام اإلفالس الصارمة،
وبطالن تصرفاتهم الضارة بالدائنني(. )9
الصورة الثانية :املدين املستتر
تنطبق إجراءات اإلفالس على األشخاص الذين ميارسون باسم مستعار األعمال
التجارية أو املهنية أو غيرها من األعمال التي تهدف إلى حتقيق الربح ،وذلك لألسباب
التي أوردناها سابقاً؛ كالشخص الذي يعمل حلساب غيره ويظهر أمام الغير على أنه
صاحب املشروع احلقيقي .وفي هذه احلالة يتمتع الشخص (الظاهر) امل ُ ْستَتَ ُر به بصفة
صاحب املشروع لظهوره أوالً مبظهر املمارس للعمل وتعامله مع الغير حسن النية على
هذا األساس ،وألجل استقرار املعامالت ثانيا ً( .)10وأما عن سبب ع ّد الشخص املستتر بأنه
صاحب املشروع ،فألن ذلك يعود إلى االتفاق القائم بني الشخص املستتر والظاهر على
أن تعود منافع املشروع ومغارمه إلى الشخص املستتر ،وهو املدين احلقيقي الذي يجب
شهر إفالسه(.)11
الصورة الثالثة :املدين املعتزل ممارسة األنشطة التجارية أو املهنية
أما عن جواز تطبيق نظام اإلفالس على الشخص الذي اعتزل ممارسة األعمال التجارية
أو املهنية أو غيرها من األعمال األخرى التي كان يهدف من وراء القيام بها حتقيق األرباح،
فقد نصت تشريعات بعض الدول على جواز ذلك( ،)12حتى ال يستطيع املدين املتو ّقف عن
دفع ديونه من درء خطر اإلفالس باعتزال هذه األعمال ،ولكن شريطة التحقق من توافر
شروط اإلفالس في الوقت الذي كان يتمتع فيه املدين بهذه الصفة.
أما إذا اعتزل املدين مزاولة هذه األعمال وزالت عنه هذه الصفة ،فال يخضع إلجراءات
اإلفالس ،إذا كان قد تو ّقف عن الدفع بعد زوال هذه الصفة عنه .وتقضي بعض
التشريعات؛ كالتشريع الفرنسي بضرورة طلب اإلفالس خالل عام واحد من تاريخ
شطب القيد اخلاص بالتاجر في السجل التّجاري(.)13
((( املادة ( )205من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
(10) J. Calais-Auloy, Essai sur la notion d’apparence en droit commercial, Paris Librairie
générale de droit et de jurisprudence 1959, p. 70.
(11) G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, LGDJ, Paris 1998, no 125.
( ((1املادة ( )494من القانون التجاري اللبناني ،وقد جاء كذلك في نص املادة ( )220من القانون التجاري
اجلزائري أن« :شهر اإلفالس أو التسوية القضائية ميكن أن يطلب خالل السنة املوالية لشطب املدين من
سجل التجارة في حالة ما إذا كان التوقف عن الدفع سابقا ً لهذا القيد».

(13) V. L’article 6, Décret n° 55-604 du 20 mai 1955.
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وينسحب احلكم السابق على الشريك املتضامن الذي يكتسب صفة التاجر ،بسبب دخوله
شريكا ً في شركة التضامن ويفقدها بانسحابه من الشركة ،فيمكن طلب إفالسه خالل
عام من قيد انسحابه من السجل التجاري ،كما جاء في تشريعات بعض الدول(.)14
وقد جاء نظام اإلفالس السعودي خاليا ً من نصوص مماثلة ملا ورد في التشريعات
املقارنة حول الشخص الذي يعتزل ممارسة العمل االقتصادي ،ونحن بدورنا نرى
إمكانية خضوع املعتزل إلجراءات اإلفالس ،متى كان هذا االعتزال بسبب حالة التعثر
أو اإلفالس ،حتى ال يتخذ من هذا االعتزال وسيلة للتهرب من إمكانية خضوعه لبعض
اإلجراءات الصارمة؛ كاحلجز على أمواله وتقييد تصرفاته وخضوعه إلجراء التصفية
وتوزيع أمواله على الدائنني(.)15
وأما إذا كان االعتزال لسبب ال عالقة له بالتعثر أو اإلفالس؛ وإمنا لعدم قناعة الشخص
بهذا العمل أو استبداله بوظيفة حكومية أو عمل آخر ،فال يخضع هذا الشخص إلجراءات
اإلفالس؛ وإمنا تطبق عليه حالة اإلعسار املدني.
ونتمنى على املنظم السعودي معاجلة هذه احلالة ووضع قواعد خاصة باملدين املعتزل،
حتى ال يتخذ من االعتزال ذريعة لعدم اخلضوع لنظام اإلفالس ،وذلك مثلما عالج حالة
املدين املتوفى ،كما سياتي احلديث عنها الحقاً.
الصورة الرابعة :املدين القاصر
لم يشترط املنظم السعودي صراحة في نظام اإلفالس ،ضرورة اكتساب الشخص
الطبيعي اخلاضع إلجراءات اإلفالس ،ضرورة متتعه بكمال األهلية؛ إال أن ذلك واضح
بداهة ،حيث إنه يشترط إلبرام التصرفات بوجه عام ضرورة توافر األهلية القانونية،
وعلى ذلك ال يستطيع الشخص القيام باملشروعات املهنية أو التجارية أو غيرها من
األعمال التي تهدف إلى حتقيق األرباح ،ما لم يكن مؤهلاً للقيام بها.
ومع ذلك فقد يقوم البعض ممن لم تكتمل أهليتهم ببعض املشروعات التجارية أو املهنية
أو غيرها من املشروعات الهادفة إلى حتقيق األرباح ،وهنا يلزمنا التمييز بني القاصر
املأذون له مبمارسة بعض األنشطة بإذن من القاضي بالشروط التي وضعتها األنظمة،
والقاصر غير املأذون له مبمارسة ذلك.
( ((1املادة ( )220من القانون التجاري اجلزائري.
( ((1وهو إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنني وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنني
حتت إدارة أمني التصفية .انظر :املادة األولى من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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ففي حالة القاصر املأذون له ،ميكن أن يخضع لنظام اإلفالس وإجراءاته ،مادام أنه يعامل
معاملة من بلغ سن الرشد في إدارة مشروعه في حدود املبلغ املأذون له به ملمارسة
النشاط .وأما في حالة القاصر الذي يقوم مبمارسة ببعض األنشطة دون إذن من
القاضي ،فال ميكن إخضاعه لنظام اإلفالس بسبب نقص أهليته أو انعدامها .وال ميكننا
هنا االعتماد على نظرية الظاهر العتباره خاضعا ً لنظام اإلفالس ،وذلك ملا قد ينجم عن
ذلك من أضرار قد تلحق به من ج َّراء ذلك.
وفي املقابل يجوز للولي أو الوصي أن يستمر في ممارسة األنشطة التي تؤول للقاصر
بإذن من احملكمة في حدود هذا اإلذن ،وفي هذه احلالة ال يخضع إلجراءات اإلفالس ،ألنه
ال يباشر القيام بهذه األنشطة باسمه وحلسابه ،وإمنا باسم القاصر وحلسابه(.)16
الصورة اخلامسة :املدين املتوفى

()17

على خالف ما كان عليه الوضع سابقا ً في نظام احملكمة التجارية لسنة 1350هـ ،فقد
خصص املنظم السعودي في نظام اإلفالس اجلديد أحكاما ً خاصة باملدين املتوفى ،نبيّنها
على النحو اآلتي:
أوالً -وفاة املدين بعد افتتاح أي من إجراءات اإلفالس (باستثناء التصفية) وقبل
()18
صدور حكم احملكمة بإنهائه
ويكون ذلك في حالة وفاة املدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية( )19أو إجراء التسوية
الوقائية لصغار املدينني أو إجراء إعادة التنظيم املالي( )20أو إجراء إعادة التنظيم املالي
لصغار املدينني .ويعد اإلجراء في هذه احلالة مستمراً ،وتعد اخلطة املتعلقة به نافذة،
ويجب على احملكمة أن تدعو ورثة املدين املتوفى ودائنيه الجتماع التخاذ أي من القرارات
اآلتية:
(((1
(((1
(((1
(((1

(((2

د .مصطفى كمال طه ،القانون التجاري  -األوراق التجارية واإلفالس ،الدار اجلامعية ،بيروت،1980 ،
ص .346
ً
لقد وضع املنظم السعودي في نظام اإلفالس اجلديد في الفصل السادس عشر ،أحكاما خاصة باملدين
املتوفى.
املادة ( )219من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
ع َّرف املنظم السعودي إجراء التسوية الوقائية في املادة األولى من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ بأنه:
«إجراء يهدف إلى تيسير توصل املدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ،ويحتفظ املدين فيه
بإدارة نشاطه».
وهو إجراء يهدف إلى تيسير توصل املدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم املالي لنشاطه حتت
إشراف أمني إعادة التنظيم املالي .انظر :املادة األولى من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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 أتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة ،بحيث تنتقل إليها حقوقهموحقوق الدائنني في أصول التفليسة املتمثلة في تركة املدين لتكون أصول
الشركة ،ويشترط لصحة هذا القرار موافقة جميع الورثة والدائنني على ذلك.
وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة لإلجراء الذي مت افتتاحه سابقا ً قبل وفاة
املدين ،وحتل الشركة محل املدين ،وحتدد الالئحة األحكام الالزمة لذلك .وفي
احلالة التي ال يتوصل فيها الورثة والدائنون إلى اتخاذ قرار بتأسيس شركة
على النحو املتقدم ،يتوجب على احملكمة أن تقضي بإنهاء اإلجراء وافتتاح إجراء
التصفية ،أو إجراء التصفية اإلدارية وفقا ً ملا حتدده الالئحة.
 بإنهاء اإلجراء الذي مت افتتاحه قبل وفاة املدين ،وافتتاح إجراء التصفية أو إجراءالتصفية اإلدارية بدالً منه وفقا ً ملا حتدده الالئحة .ونلحظ أن املنظم السعودي
لم يشترط موافقة جميع الورثة والدائنني لصحة هذا القرار ،وإمنا ترك ذلك ملا
حتدده الالئحة .ومن خالل الرجوع إلى الالئحة التنفيذية ،فإنها لم تنص على
ضرورة حصول قرار إنهاء اإلجراء على موافقة جميع الورثة والدائنني؛ األمر
الذي يعني أن عدم اتفاقهم على افتتاح اإلجراءات التي تسبق إجراء التصفية،
يؤدي حتما ً إلى افتتاح هذا اإلجراء األخير دون موافقتهم.
ثانياً -وفاة املدين بعد تقدمي طلب بافتتاح أي من إجراءات اإلفالس (باستثناء
()21
التصفية) وقبل صدور حكم احملكمة باملوافقة أو الرفض
إذا توفي املدين بعد تقدمي طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم
املالي أو إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني وقبل حكم احملكمة بافتتاح اإلجراء أو
رفض الطلب ،تنظر احملكمة في الطلب ،فإذا ثبت لها حتقق شروط افتتاح اإلجراء ،فيجب
عليها دعوة ورثة املدين املتوفى ودائنيه الجتماع خالل مدة حتددها الالئحة التخاذ أي
من القرارات اآلتية:
أ -تأسيس ورثة املدين املتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل
إليها حقوقهم وحقوق الدائنني في أصول املدين املتمثلة في تركة املدين لتكون
أصول الشركة ،وحتل الشركة محل املدين املتوفى في استكمال إجراءات افتتاح
اإلجراء ،وحتدد الالئحة األحكام الالزمة لذلك .وال يكون القرار صحيحا ً إال
مبوافقة جميع ورثة املدين املتوفى والدائنني .وفي حالة إذا ما ثبت للمحكمة
عدم حتقق شروط افتتاح اإلجراء أو تعذر اتخاذ القرار على النحو السابق بيانه،
( ((2املادة ( )220من نظام اإلفالس السعودي لسنة 1439هـ.
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فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية لتركة املدين املتوفى
وفقا ً ملا حتدده الالئحة.
ب -طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية وفقا ً ملا حتدده الالئحة.

ثالثاً -وفاة املدين بعد تقدمي طلب بافتتاح إجراء التصفية وقبل صدور حكم احملكمة
()22
بافتتاح اإلجراء أو رفض الطلب
إذا توفي املدين بعد تقدمي طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار املدينني
أو إجراء التصفية اإلدارية وقبل صدور حكم احملكمة بافتتاح اإلجراء أو رفض الطلب،
تنظر احملكمة في الطلب ،فإذا ثبت لها عدم حتقق شروط افتتاح اإلجراء ،وثبت لها حتقق
شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي ،فيجب أن تدعو ورثة املدين املتوفى ودائنيه
الجتماع خالل مدة حتددها الالئحة التخاذ أي من القرارات اآلتية:
أ -تأسيس ورثة املدين شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها
حقوقهم وحقوق الدائنني في أصول املدين املتمثلة في تركة املدين لتكون أصول
الشركة ،وحتل الشركة محل املدين املتوفى في استكمال إجراءات افتتاح إجراء
إعادة التنظيم املالي ،وحتدد الالئحة األحكام الالزمة لذلك .ويجب أن يتخذ
القرار بتأسيس الشركة مبوافقة جميع ورثة املدين املتوفى والدائنني .وفي حال
تعذر اتخاذ هذا القرار أو ثبت للمحكمة حتقق شروط افتتاح إجراء التصفية،
فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية لتركة املدين املتوفى
وفقا ً ملا حتدده الالئحة.
ب -طلب افتتاح إجراء التصفية وفقا ً ملا حتدده الالئحة.
ونخلص مما تقدم أن املنظم السعودي وحفاظا ً على استمرارية املشروع الذي توفي
عنه صاحبه بعد طلب افتتاح أي من إجراءات اإلفالس ،أو البدء بتنفيذ أي منها باستثناء
البدء بإجراءات التصفية ،قد أعطى الورثة واملدينني فرصة إمكانية إعادة إجراء التسوية
الوقائية أو إعادة التنظيم املالي ملشروع املدين املتعثر ،وهنا يقيم املنظم الورثة مقام
مورثهم ،حيث يكون بإمكانهم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل
إليها حقوقهم وحقوق الدائنني في أصول املدين املتمثلة في تركة املدين لتكون أصول
الشركة ،وحتل الشركة محل املدين املتوفى .وفي املقابل لديهم اخليار في اختيار إجراء
التصفية أو التصفية اإلدارية لتصفية مشروع مورثهم وفقا ً لإلجراءات التي حتددها
الالئحة التنفيذية.
( ((2املادة ( )121من نظام اإلفالس السعودي لسنة 1439هـ.
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وقد ذهبت بعض التشريعات( )23إلى جواز شهر إفالس التاجر بعد وفاته؛ شريطة أن
تكون الوفاة خالل فترة التوقف عن الدفع ،وقد وضعت أحكاما ً خاصة لهذه احلالة،
ومنها أن يكون طلب شهر اإلفالس أو شهر احملكمة له تلقائيا ً خالل العام التالي لتاريخ
الوفاة ،ومبرور مدة السنة يسقط احلق في إشهار إفالسه.
ويقدم طلب شهر اإلفالس من أحد ورثته أو بطلب من أحد الدائنني ،وقد تقضي به احملكمة
من تلقاء نفسها( .)24وهناك من يرى أن ممارسة الورثة مباشرة جتارة والدهم قبل مرور
مدة السنة تلزمهم بتسديد الديون حتت طائلة شهر إفالسهم الشخصي.

الفرع الثاني
الشخص االعتباري
لقد كان املنظم السعودي سابقا ً يجيز شهر إفالس التاجر سواء أكان شخصا ً طبيعياً ،أم
اعتبارياً؛ كالشركات واملؤسسات التي متارس األعمال التجارية ،ولكن بشرط أن يكون
موضوعها عمالً جتارياً .وجتيز بعض التشريعات( )25إمكانية شهر إفالس الشركات
بصفة مطلقة ،حتى لو لم يكن موضوعها عمالً جتارياً؛ كالشركات املدنية التي يكون
موضوعها مدنيا ً دون أن تكتسب صفة التاجر .وقد قصرت بعض التشريعات ذلك على
الشركات املدنية التي تتخذ شكل شركات املساهمة أو شركات التوصية املساهمة(.)26
وتقوم فكرة تبني هذه التشريعات لهذا احلكم على فكرة حماية الغير الذين يتعاملون مع
هذا النوع من الشركات من جهة ،ومن باب تنظيم تصفية املشروعات الكبيرة من جهة
أخرى(.)27
وأما املنظم السعودي في نظام اإلفالس اجلديد ،فقد نص صراحة في الفقرة (ب) من
املادة ( )4على أن تسري أحكام نظام اإلفالس على األشخاص االعتبارية ،حيث جاء فيها
تسري أحكام هذا النظام على كل من« :الشركات التجارية واملهنية والكيانات املنظمة
وغيرها من الشركات والكيانات األخرى الهادفة إلى حتقيق الربح ،املسجلة في اململكة».
كما أنه ووفقا ً ملا جاء في الفقرة ج تسري أحكام النظام على «املستثمر غير السعودي ذي
املادة ( )494من القانون التّجاري اللبناني.
املادة ( )224من القانون التّجاري اجلزائري.
املادة ( )215من القانون التّجاري اجلزائري.
املادة ( )2/9من القانون التّجاري اللبناني.

(((2
(((2
(((2
(((2
(27) Afef Boughanmi, et les autre, Analyseé conomique du droit de la faillite: les dix fonctions
des procédures collectives, Dans Revue d’économiefinancière 2018/1 (N° 129).
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الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي ميلك أصوالً في اململكة ،أو يزاول أعماالً جتارية ،أو
مهنية أو أعماالً تهدف إلى حتقيق الربح ،من خالل منشأة مرخص لها في اململكة .وال
يخضع إلجراءات النظام سوى أصول ذلك املستثمر املوجودة في اململكة».
وإذا كان األصل في اإلفالس أن تشتمل التفليسة على جميع أموال املدين املفلس ،إال أن
املنظم السعودي استثنى من ذلك أصول املستثمر األجنبي املوجودة خارج إقليم الدولة،
وتكمن احلكمة من ذلك في تشجيع املستثمرين على االستثمار داخل اململكة ،وذلك
بطمأنتهم بعدم املساس بأموالهم املوجودة خارج اململكة في حال وقوعهم في خطر
اإلفالس .ويكون املنظم بذلك قد أخذ بنظرية تخصيص الذمة املالية( )28بشأن أصول
املستثمر ،حيث هناك إمكانية للفصل بني أمواله وأصوله املوجودة داخل اململكة وتلك
املوجودة خارج اململكة.
وقد ُيثار تساؤل في هذا الصدد حول األصول املوجودة خارج اململكة متى كان مصدر
هذه األصول يعود أساسا ً إلى األصول املستثمرة داخل اململكة؟ ونحن بدورنا نرى أن
املنظم السعودي قد استثنى جميع األصول الواقعة خارج اململكة التي تعود للمستثمر،
وذلك بصرف النظر عن مصدرها.
ونتمنى على املنظم السعودي حفاظا ً على إقامة التوازن بني مصالح املدينني والدائنني ،أن
يقصر هذا االستثناء على األصول التي ليس لها عالقة باألصول املستثمرة في اململكة،
ولكن في حال إن كانت هذه األموال ذات صلة وثيقة باألصول املستثمرة في اململكة؛
كأن تكون ناجتة عنها أو جزءا ً منها ،فاألصل أن تكون داخلة في تفليسة املستثمر حماية
ملصالح الدائنني ،وخوفا ً من قيام املستثمر بتهريب أمواله خارج اململكة حتوطا ً من وقوعه
في خطر اإلفالس مستقبالً.
ونخلص مما تقدم أن املنظم السعودي لم يعد يقصر إفالس األشخاص االعتبارية على
الشركات واملؤسسات والكيانات التي تهدف إلى ممارسة األعمال واألنشطة التجارية
فحسب؛ وإمنا يشمل ذلك جميع الكيانات واملؤسسات والشركات بصرف النظر عن
طبيعة عملها مادام أنها تهدف إلى حتقيق األرباح املادية.
وسع من قاعدة شمولية إجراءات اإلفالس وعدم
ويكون املنظم السعودي بذلك قد َّ
قصرها على األشخاص االعتبارية ذات األغراض التجارية فحسب؛ وإمنا يشمل أيضا ً
( ((2تخصيص الذمة املالية نظرية أخذ بها املشرع األملاني ،وهي قائمة على أساس إمكانية تخصيص
الشخص جزءا ً من ذمته املالية للقيام بعمل معني لتكون مستقلة عن باقي أمواله ،ويكون لها حقوقها
وديونها املستقلة.
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جميع األشخاص االعتبارية األخرى مادام أنها تهدف من وراء أعمالها إلى حتقيق
األرباح املادية؛ كاملشروعات الزراعية والتعليمية والصناعية والطبية وغيرها .وال
يستبعد من نطاق ذلك سوى املشروعات واملؤسسات التي ال تكون أهدافها حتقيق
األرباح؛ كاجلمعيات اخليرية واملؤسسات غير الربحية.
ولكن قد ُيثار تساؤل بهذا الصدد ،حول مدى إمكانية إخضاع بعض الكيانات التي ال
تهدف أساسا ً إلى حتقيق األرباح؛ إال أنها قد تزاول بعض النشاطات الربحية بصفة
ثانوية لتحقيق أهدافها غير الربحية؟
وبالرجوع إلى نص املادة ( )4من نظام اإلفالس ،جند أن املنظم نص صراحة على خضوع
جميع الشركات واملؤسسات والكيانات التي تستهدف أساسا ً حتقيق األرباح إلى نظام
اإلفالس ،وبصرف النظر عن طبيعة األغراض التي تقوم بها؛ سواء أكانت جتارية أم غير
ذلك .ولكن متى كانت هذه املؤسسات أو الكيانات ليس من بني أهدافها األساسية حتقيق
األرباح املادية؛ فإنها ال تخضع إلجراءات اإلفالس حتى ولو كان من بني أغراضها
الثانوية حتقيق بعض األرباح خلدمة أهدافها األساسية ،فاملعيار في ذلك يكون من خالل
النظر في األغراض الرئيسة لهذه املؤسسات والكيانات ،وفيما إذا كانت تستهدف األرباح
أم ال.

املطلب الثاني
اإلصابة بالعجز املالي
إضافة ملا تقدم ،فقد اشترط املنظم السعودي للبدء بإجراءات اإلفالس؛ قيام ظروف
معينة يغلب معها إصابة املدين بالعجز املالي؛ مما يؤدي إلى عجزه عن تأدية الديون أو
التو ّقف عن دفعها؛ سواء أكان ذلك عائدا ً إلى اضطرابات مالية يخشى معها تعثره ،أم كان
متعثراً ،أم مفلساً .ولقد وردت هذه األسباب في العديد من مواد نظام اإلفالس على شكل
شروط للبدء بطلب إجراء اإلفالس املناسب ،وسنتناول هذه الشروط بنوع من التفصيل
على النحو اآلتي:

أوالً -األسباب املوجبة للبدء بإجراءات اإلفالس
حدد املنظم السعودي األسباب التي مبوجبها ميكن البدء بإجراءات اإلفالس وهي :إذا كان
من املرجح أن يعاني املدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره ،أو إذا كان متعثراً ،أو
إذا كان مفلساً .كما يتوقف وجود بعض هذه األسباب على طبيعة اإلجراء املراد اتخاذه،
وسنتناول هذه األسباب على النحو اآلتي:
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 .1تعرض املدين الضطرابات مالية
ويقصد باالضطرابات املالية ) (Turbulences Financièresحالة من عدم االستقرار
االقتصادي يتعرض لها الشخص في منشأته ،يعجز معها عن االستمرار في نشاطه على
النحو املعتاد ،مما قد يؤدي إلى تعثره وتوقفه عن سداد ديونه .وتعد هذه االضطرابات
مؤشرا ً سلبيا ً على مواجهة الشخص أو املشروع لصعوبات مالية أو اقتصادية ،يصعب
معها االستمرار في مزاولة النشاط االقتصادي( .)29وقد يكون ذلك عائدا ً إلى أسباب
خارجية؛ كاألزمات االقتصادية العاملية ،أو أسباب داخليه؛ كدخول الشخص في
مشروعات ومضاربات غير محسوبة؛ األمر الذي قد يوقعه في خطر التعثر ،والتوقف
عن سداد ديونه والتزاماته في مواعيد استحقاقها.
وبناء على ما تقدم ال ُيشترط أن يتوقف املدين عن الدفع كشرط لطلب أي من إجراءات
اإلفالس؛ وإمنا يكفي أن يبادر املدين لطلب أي منها في حال كانت أعماله اضطربت
اضطرابا ً من شأنه أن يقود إلى التوقف(.)30
 .2تعثر املدين
ع َّرف املنظم السعودي املدين املتعثر في الفقرة  31من املادة األولى من نظام اإلفالس
بأنه« :مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه» .يتضح لنا من خالل هذا
التعريف أن التعثر حالة تنم عن وضع مالي صعب ،يتوقف فيه املدين عن دفع ديونه في
مواعيد استحقاها؛ كتوقف املدين عن سداد ديونه بسبب عدم توافر السيولة النقدية.
ويعد التعثر من املشاكل االقتصادية املتشابكة؛ ألن آثاره ال تقف عند املدين فحسب،
وإمنا تؤثر سلبا ً في أداء الدائن ،وبالتالي تؤثر سلبا ً على املرفق االقتصادي بوجه عام،
ويقود ذلك إلى توقف الدائنني عن السداد؛ سواء أكانوا أشخاصا ً أم شركات نتيجة
زيادة املديونية ،أي نسبة القروض في رأس املال ،وكذلك فوائدها مما يؤدي إلى إصابة
املشروعات االقتصادية بعجز تام ،وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد
استحقاقها.
 .3إفالس املدين
وهي مرحلة مير بها املدين وتنبئ عن مركز مالي ميؤوس منه ،نتيجة اضطراب أحوال
( ((2د .بشار حكمت ملكاوي ،أحكام إنقاذ املشروعات املتعثرة في القوانني اإلماراتية ،مجلة احلقوق ،جامعة
الكويت ،العدد  ،4السنة  ،40ديسمبر  ،2016ص .96-95
( ((3د .معوض عبد التواب ،املوسوعة الشاملة في اإلفالس ،مطبعة االنتصار ،القاهرة ،2000 ،ص .606-605
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املدين االقتصادية ،وال يقتصر األمر في هذه املرحلة على توقف املدين وتعثره عن
سداد ديونه فحسب ،وإمنا تكون ديون املدين فيها قد استغرقت جميع أصوله ،بحيث
يصبح معها غير قادر على االستمرار في مزاولة نشاطه ،والتوقف عن الوفاء بالتزاماته
وديونه .وهذا ما ذهب إليه املنظم السعودي في الفقرة  41من نظام اإلفالس حني عرف
املفلس بأنه« :مدين استغرقت ديونه جميع أصوله».
وتعد هذه احلالة من أخطر احلاالت التي قد متر بها املشروعات االقتصادية؛ وذلك ألن
املدين فيها قد يعجز عن إعادة ترتيب أوضاعه املالية ،وعادة ما تكون فرصته للنهوض
من كبوته ضعيفة جداً ،وذلك بسبب ضعف مركزه املالي واستغراق الديون ألمواله
وأصوله .ونلحظ في هذا الصدد أن املنظم قد ميَّز بني حالتي اإلفالس والتعثر ،وإن كان
كل منهما قد يقود إلى طلب البدء بأي من إجراءات اإلفالس؛ إال أن مفهوم التعثر يختلف
عن مفهوم اإلفالس ،فقد يكون املدين متعثرا ً بسبب نقص في السيولة؛ إال إنه ليس
مفلساً ،ألن الديون لم تستغرق أصوله؛ وإمنا تكفي أصوله للوفاء بديونه ،ولكن سيولته
احلالية ال تكفي لذلك .وعلى ذلك ميكننا القول إن كل مفلس يكون متعثرا ً غالباً ،وليس كل
متعثر مفلساً ،إذ قد يكون مفلسا ً وقد ال يكون(.)31
وجتدر اإلشارة إلى أن املنظم السعودي قد حرص على منح املدين ،الذي يتعرض ألي
من احلاالت السابقة وتؤدي إلى زعزعة مركزه املالي ،فرصة إلمكانية التخلص من
خطر شبح اإلفالس ،وذلك من خالل االستفادة من إجراءات اإلفالس؛ كطلب افتتاح
إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم املالي( ،)32من أجل تنظيم أوضاعه املالية
ومعاودة نشاطه ،واإلسهام في دعم االقتصاد وتنميته( ،)33فإذا لم يتمكن املدين من ذلك
فإنه يكون عرضة إلجراء التصفية.
ولعل ما يثير االنتباه في هذه احلالة هو إعطاء املنظم املدين فرصة محاولة إنقاذ نفسه من
خطر شبح اإلفالس ،علما ً أنه واقع به أساساً ،وال شك أن في ذلك خروجا ً على املبدأ العام
في اإلفالس ،حيث إن هذه الفرصة متنح ملن يخشى على نفسه أو مشروعه من خطر
اإلفالس بسبب صعوبات وأزمات مالية قد يتعرض لها ،ولكن في حالة إفالسه ،فإن
املدين قد وقع في مركز مالي ميؤوس منه يصعب عليه اخلروج منه ،ويفترض معه في
هذه احلالة طلب إجراء التصفية.
( ((3د .عبد املجيد بن صالح املنصور ،التكييف الفقهي إلجراءات نظام اإلفالس اجلديد ،مركز التميز البحثي،
جامعة اإلمام ،الرياض2018 ،م ،ص .28
( ((3املواد ( )42 ،41 ،13من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
( ((3املادة (/5أ) من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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ثانياً -أن يؤدي العجز املالي إلى التوقف عن الدفع لطلب إجراء التصفية
لم يع ّرف املنظم السعودي املقصود بالتوقف عن الدفع ،ولم يبينّ شروطه ،وال كيفية
تقديره ،وإمنا أشار إلى األسباب التي قد تؤدي إلى حدوثه؛ كالتعثر أو اإلفالس أو
اضطراب األحوال املالية للمدين؛ األمر الذي يترتب على حتقق هذه األسباب إمكانية
توقف املدين عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها.
و ُيع ّرفه البعض( )34بأنه« :العجز احلقيقي عن الوفاء بدين أو عدة ديون مستحقة ،والناشئ
عن مركز مالي ميؤوس منه ،يتعذر معه متابعة أعمال املدين بصورة طبيعية» .وقد اعتمد
القانون الفرنسي هذا املفهوم ،حيث أكد أن األنشطة التجارية تخضع للتسوية الوقائية،
إذا استحال عليها مواجهة خصومها املستحقة بأصولها املوجودة والقابلة للتصرف(.)35
وذهب القضاء املصري في هذا االجتاه ،إذ ع َّرفت محكمة النقض املصرية «التوقف عن
الدفع» في أحد قراراتها بأنه« :العجز الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب ،وضائقة
مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر ،وتتعرض معه حقوق دائنيه إلى خطر محقق
أو كبير»( .)36وهذا ما يطلق عليه باملعيار االقتصادي ،الذي ال يقف عن حدود املظاهر
اخلارجية واملادية لالمتناع أو رفض الديون في أجل االستحقاق؛ وإمنا البحث في املركز
احلقيقي للتاجر املتوقف عن دفع ديونه ،وفيما إذا كان التوقف ينم عن اضطراب مالي
خطير ،أم مجرد صعوبة وقتية طارئة ميكنه جتاوزها.
وعلى ذلك إذا كان التوقف عن الدفع ناجتا ً عن أزمة عابرة ميكنه جتاوزها ،فال يجوز
إجراء تصفيته ،وإن كان يجوز طلب إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم املالي ،وهذا
ما أكده املنظم السعودي مؤخرا ً في نظام اإلفالس اجلديد ،حيث أجاز للمحكمة رفض
افتتاح طلب إجراء التصفية ،إذا ثبت لديها من خالل املعلومات املقدمة إمكانية استمرار
نشاط املدين وتسوية مطالبات الدائنني خالل مدة معقولة( .)37وكذلك ما أشارت إليه
املادة ) (90من نظام اإلفالس السعودي املتعلقة بطلب التصفية ،حيث اشترطت لطلب هذا
اإلجراء أن يكون املدين متوقفا ً عن سداد ديونه.
وقد ذهب املنظم السعودي أبعد من ذلك ،حيث لم يكتف لصحة جواز طلب هذا اإلجراء
مجرد توقف املدين احلقيقي عن الوفاء بدين معني؛ بل اشترط أال يقل مقدار الدين أو
( ((3د .مصطفى كمال طه ،القانون التجاري ،مرجع سابق ،ص .359
(35) v. Loi n°85-98 du 25 janvier 1985, art.3.
( ((3قرار محكمة النقض املصرية  ،1956/3/29املنشور في مجموعة أحكام النقض ،س ،7ص .435
( ((3املادة (-2/99ب) من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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مجموع مقدار الديون عن املبلغ الذي حتدده جلنة اإلفالس( .)38ويستفاد من ذلك أنه ال
يجوز طلب إفالس املدين ملجرد توقفه عن سداد بعض الديون؛ وإمنا يجب أن يكون املركز
املالي للمدين ينبئ عن وضع يصعب معه االستمرار في مزاولة النشاط.
إضافة ملا تقدم يجب أال يكون التوقف عن الدفع لدين متنازع فيه ،أو غير معني املقدار ،أو
غير مستحق األداء ،فإن ذلك ال يعد عجزا ً عن الوفاء املقصود( ،)39والعبرة في تقدير حالة
املدين املراد تصفيته ال يكون بعجزه عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها فقط ،أو على
نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه؛ وإمنا بحالة عجز املدين احلقيقية التي تنبئ عن
وضع اقتصادي ميؤوس منه ،ويترتب على ذلك النتائج اآلتية:
 .1عدم جواز طلب إجراء تصفية املدين الذي يقوم بأداء ديونه في مواعيد
استحقاقها ،حتى لو كان مفلسا ً أو متعثراً؛ ألن فكرة الثقة واالئتمان التي تقوم
عليها احلياة االقتصادية بوجه عام ،قد تساعده على اخلروج من أزمته من خالل
قيامه باقتراض مبالغ مالية لتغطية ديونه ،إال إذا استعمل املدين وسائل احتيالية
لتأخير إفالسه ،فيعد في هذه احلالة متوقفا ً عن الدفع ،وميكن طلب افتتاح إجراء
التصفية بحقه(.)40
 .2عدم جواز طلب إجراء تصفية املدين الذي عجز عن أداء ديونه في مواعيد
استحقاقها ،متى كانت ذمته ميسورة؛ كأن تكون هنالك صعوبة في حتصيل ما
له من حقوق على الغير للقيام بسداد ديونه ،أو كأن يجد صعوبة في بيع عقاراته
بسرعة للحصول على سيولة نقدية لدفع ديونه في مواعيد استحقاقها.
وهذا ما أكده املنظم السعودي في نظام اإلفالس اجلديد( ،)41واألمر نفسه ميكن أن
يقال في حالة إذا كان املدين قادرا ً على الدفع ،ولكنه امتنع عن ذلك عنادا ً أو مماطل ًة،
دون أن تكون له مبررات في ذلك ،وفي هذه احلالة ال يجوز طلب إجراء تصفيته،
بل يجوز للدائنني توقيع احلجوزات الفردية على أمواله ،واملطالبة بالتعويضات
عن األضرار الناجمة عن ذلك ،وتكفي تصفية أمواله للوفاء بجميع ديونه.
 .3يقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على الدائن املدعي الذي يطلب إجراء تصفية
( ((3املادة (-2/93ب) من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
( ((3املادة (-2/93أ) من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.

(40) C. HOUIN, Permanence de l’entreprise à travers la faillite, Liber amicorum, baron
Louis Frédéricq, 1965, p. 312.
( ((4املادة (-2/99ب )2-من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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املدين .ومما ال شك فيه أن حالة التوقف عن الدفع هي واقعة مادية يجوز إثباتها
بكا ّفة الطرق ،والوقائع التي تنشأ عنها حالة توقف املدين وعجزه عن سداد ديونه
في مواعيد استحقاقها كثيرة ومتنوعة ،حيث ميكن استخالصها مثالً؛ من حترير
احتجاج عدم الدفع ضد املدين عند امتناعه عن دفع قيمة ورقة جتارية ،أو من عدم
تنفيذ املدين حلكم قضائي يلزمه بالدفع ،أو من توقيع حجز معني على أمواله،
أو عند قيامه بإصدار شيكات دون رصيد .ويعود تقدير هذه الوقائع إلى قاضي
املوضوع للتحقق من كفايتها لقيام حالة التوقف القانوني عن الدفع.

ثالثاً -طبيعة الديون التي تو ّقف املدين عن أدائها
خروجا ً على القواعد العامة ،لم يعد يقصر املنظم السعودي الديون التي تستوجب خضوع
أصحابها لنظام اإلفالس في الديون التجارية فحسب؛ وإمنا أخضع لنظام اإلفالس أيضا ً
الديون الناشئة عن األعمال املهنية( )42واألعمال األخرى التي تهدف إلى حتقيق األرباح
املادية؛ متى توقف املدينون وعجزوا عن الوفاء بها في مواعيد استحقاقها.
ومن خالل الرجوع إلى إجراءات اإلفالس في نظام اإلفالس ،جند أن املنظم أجاز إمكانية
طلب البدء بأي من إجراءات اإلفالس عند وجود عجز مالي أدى أو قد يخشى معه التوقف
عن دفع الديون ،وذلك على خالف ما كان عليه الوضع قبل صدور النظام اجلديد ،فقد بينَّ
املنظم في النظام اجلديد طبيعة وشروط ومقدار الديون التي يجوز طلب إجراء اإلفالس
في حالة التوقف عن دفعها ،وسنتناول ذلك بشيء من التوضيح على النحو اآلتي:
 .1شروط الديون التي يعجز املدين عن أدائها
يلزم إلمكانية طلب البدء بإجراءات إفالس املدين ،توقف املدين أو اخلشية من توقفه عن
دفع ديونه في مواعيد استحقاقها ،ويشترط في هذه الديون ما يأتي:
أ -أن يكون الدين ناشئا ً عن ممارسة األعمال االقتصادية الهادفة لتحقيق
األرباح
لقد كان تطبيق أحكام اإلفالس ونظام التسوية الوقائية سابقا ً يقتصر على التجار
الذين يزاولون األعمال التجارية األصلية أو التبعية ،وكان يشترط لذلك شرطا ً
( ((4ع َّرف املنظم السعودي األعمال املهنية بأنها« :أعمال ميارسها الشخص حلسابه اخلاص على سبيل
االحتراف استنادا ً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة ،ودون ارتباط بعقد عمل مع املستفيد يخضعه
لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه» .انظر :الفقرة  29من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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موضوعيا ً يتمثل في االمتناع عن الوفاء بدين جتاري( .)43وقد خرج املنظم السعودي
وسع من نطاق تطبيق هذا النظام ليشمل جميع
في نظام اإلفالس اجلديد عن ذلك ،حيث َّ
األشخاص والكيانات واملؤسسات الهادفة إلى حتقيق األرباح ،وبصرف النظر عن طبيعة
أنشطتها ،سواء أكانت جتارية ،أم مهنية ،أم غيرها من األعمال األخرى( ،)44وهذا يتناسب
واالجتاهات احلديثة في نظم اإلفالس(.)45
وعلى الرغم من عدم النص على بيان طبيعة الديون التي يجوز مبوجبها طلب البدء
بإجراءات اإلفالس ،إال أننا ومن خالل نص املادة ( )4من نظام اإلفالس اجلديد املتعلقة
بنطاق تطبيق أحكام هذا النظام على جميع األشخاص والكيانات واملؤسسات التي تهدف
حتقيق األرباح ،ميكننا القول إن ذلك يشمل جميع الديون التي يتوقف عن أدائها املدين
والناشئة عن األعمال التي يقوم بها ،بصرف النظر عن طبيعة هذه الديون ،سواء أكانت
جتارية ،أم مهنية ،أم غيرها مادام أنها نشأت عن أعمال كان يقصد املدين من ورائها
حتقيق األرباح املادية.
وفي املقابل فإن ذلك ال مينع الدائن بدين من نوع آخر؛ كالدين الشخصي ،أن يطلب البدء
بأي من إجراءات اإلفالس ضد مدينه ،شريطة أن يكون املدين قد امتنع أيضا ً عن دفع دين
ناشئ عن األعمال التي كان يستهدف من ورائها حتقيق األرباح .وميكننا تأسيس هذا
الرأي على بعض النصوص التي جاءت مطلقة في نظام اإلفالس ،والتي أجازت للمدين أو
الدائن أو غيرهما ممن له مصلحة في ذلك أن يطلب البدء بفتح إجراء اإلفالس املناسب(.)46
وقد وردت كلمة الدائن أو املدين بصفة مطلقة ،دون بيان لطبيعة هذه الديون فيما إذا كانت
ناشئة عن عمل هادف إلى حتقيق الربح أو غير ذلك(.)47
( ((4إن عدم إشهار التاجر لتوقفه عن دفع دين مدني ال مينع الدائنني من التقدم في التفليسة بديونهم
واالشتراك في إجراءاتها بعد شهر إفالس التاجر لتوقفه عن دفع دين جتاري.
( ((4املادة الرابعة من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.

(45) Corinne Saint-Alary-Houin, De la faillite au droit des entreprises en difficulté, Regards sur
les évolutions du dernier quart de siècle, Pp. 389-412; V. Dupeyron et Barbiéri, “Activités
agricoles et procédures collectives”, JCP,1987, N 1, Pp. 33; J. Hudault, “L’application
des procédures collectives aux professions agricoles”, RPC, 1989, p. 218.
( ((4املادة ( )13من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
( ((4ع َّرف املنظم السعودي املدين في الفقرة  7من املادة األولى بأنه« :الشخص الذي ثبت في ذمته دين»،
وع َّرفت املادة ذاتها الدائن في الفقرة  8بأنه« :شخص ثبت له دين في ذمة املدين» ،ونالحظ من هاتني

الفقرتني أن املنظم لم يحدد طبيعة الدين ،وإمنا جاءت كلمة الدين مطلقة ،وهذا يشمل الديون التجارية
واملهنية والشخصية وغيرها من الديون األخرى.
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ب -أن يكون الدين مستحق األداء معني املقدار غير متنازع فيه
يعد املدين متو ّقفا ً عن دفع ديونه متى كانت هذه الديون حالة األداء ،ومعينة املقدار ،وغير
متنازع فيها( .)48وعلى ذلك فالدين احملتمل أو املعلق على شرط ال يؤخذ بعني االعتبار،
وال يعتد كذلك بالدين املتنازع في وجوده أو مقداره أو في شروط إيفائه .ويجب أن يكون
الدين موضوع التو ّقف عن الدفع مبلغا ً من املال ،أما مجرد عدم قيام صاحب املشروع
بتنفيذ التزاماته بتسليم بضاعة أو تنفيذ عمل معني فال يعد توقفا ً عن الدفع ،ما لم يكن
ذلك محددا ً
بتعويض مالي .وال يؤخذ بعني االعتبار كذلك الدين الناشئ عن التزام طبيعي
ٍ
أو الدين املعلق على أجل لم يحل بعد ،أو الدين املعلق على شرط لم يتحقق بعد ،بل يجب
أن يكون الدين مستحق األداء.
 .2حالة التوقف عن الدفع ومقدار الدين
إن مسالة التوقف عن الدفع ال تقتصر على مجرد التوقف املادي عن الدفع؛ بل يجب أن
يكون هذا التوقف داالً على حالة عجز حقيقية مستمرة ،يظهر من خاللها سوء حالة
التاجر املالية وزعزعة ائتمانه؛ األمر الذي يقود إلى تعريض حقوق الدائنني إلى خطر
محقق .وعلى ذلك فإن مجرد التوقف املادي عن الدفع؛ كتعرض املدين ألزمة مالية عابرة،
أو انقطاعه عن السداد بسبب السفر ،أو غير ذلك ،ال ميكن االعتداد به على أنه توقف عن
الدفع يفضي إلى طلب البدء بإجراءات اإلفالس( .)49وتقدير ذلك مسألة موضوعية يعود
تقديرها إلى قاضي املوضوع للتأكد من حالة العجز احلقيقي للمدين ،التي تكشف عن
حالة مالية مضطربة ووضع ال ميكن للمدين االستمرار معه.
كما يجب لعد املدين متوقفا ً عن الدفع أن يكون عاجزا ً عن الوفاء بجميع ديونه أو عدد
معني منها ،بشرط أال يقل مقدار الدين ،أو مجموع مقدار ديون املتقدمني ،عن املبلغ الذي
حتدده جلنة اإلفالس بناء على الالئحة التنفيذية(.)50

( ((4املادتان ( )94-93من نظام اإلفالس اجلديد لسنة 1439هـ.
( ((4نصت املادة (/2/99ب )1-من نظام اإلفالس على أنه« :يجوز للمحكمة رفض طلب تصفية املدين ،إذا
ترجح لديها بناء على املعلومات املقدمة إليها ،إمكانية استمرار نشاط املدين وتسوية مطالبات الدائنني
َّ
خالل مدة معقولة».
( ((5املادة (/2/93ب) من نظام اإلفالس اجلديد لسنة 1439هـ؛ وقد نصت املادة ( )9من نظام اإلفالس لسنة
1439هـ على أن« :حتديد اختصاصات جلنة اإلفالس وكان من بينها طبقا ً للفقرة ح حتديد احلد األدنى
لقيمة الدين الذي ُيخ ّول الدائن احلق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية».
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وتكمن احلكمة من ضرورة اشتراط حد أدنى ملقدار الدين أو الديون التي يتوقف املدين
عن الوفاء بها في مواعيد استحقاقها ،في حماية املدين وعدم تعرضه لإلفالس وطلب
تصفيته ملجرد أنه توقف عن سداد بعض الديون ذات القدر الضئيل؛ بل يلزم أن يكون
حجم هذه الديون على قدر معني ،بحيث يدل داللة كافية على أن أعمال املدين مضطربة،
وأن مركزه املالي ضعيف ،والثقة في ائتمانه مضطربة.
وجتدر اإلشارة إلى أن حالة التو ّقف عن الدفع يجب أن تكون مستمرة حتى تاريخ قيد
طلب إجراء اإلفالس ،فإذا قام املدين بتسديد ديونه قبل ذلك ،فال مجال عندئذ للقول
بوجود حالة توقف عن الدفع(.)51
 .3ثبوت استحقاق الدين مبوجب سند تنفيذي أو ورقة عادية
اشترط املنظم في الدين املطالب بسداده املدين أن يكون ثابتا ً ومستحقا ً مبوجب سند
تنفيذي( )52أو مبوجب ورقة عادية( ،)53وأن يثبت الدائن أنه طلب من املدين سداده قبل 28
يوما ً من تاريخ قيد الطلب ،وذلك وفقا ً ملا ورد في املادة (-2/93ج) من نظام اإلفالس.
ومما ال شك فيه أن تقييد مسألة إثبات الديون بوسائل محددة على سبيل احلصر يعد
خروجا ً على القواعد العامة في اإلثبات ،وبخاصة فيما يتعلق في الديون التجارية التي
يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات .ولعل حكمة املنظم من وراء هذا التقييد هي ضرورة
التثبت من هذه الديون بوسائل ال تثار الشكوك حول صحتها ،قبل اللجوء إلى هذا اإلجراء
اخلطير ،الذي يؤدي إلى تصفية أموال املدين.
( ((5بليغ عبد النور حامت ،مفهوم التوقف عن الدفع في نظام اإلفالس ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،مجلد  ،12سنة  ،2011ص .515
( ((5يقصد بالسند التنفيذي بأنه :كل وثيقة مكتوبة تشتمل على حق ثابت على شخص بإقراره أو حكم
قضائي عليه وما جرى مجراه؛ كاألحكام واألوامر واحملررات املوثقة ومحاضر الصلح التي تصدق
عليها احملاكم أو مجالس الصلح واألوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة واحلكم الذي حاز حجية
األمر املقضي هو أقوى السندات التنفيذية من حيث الثبوت.
ويشمل ذلك قرارات التحكيم والعقود املوثقة وفقا ً لنظام التوثيق ،أو ورقة جتارية ،أو محررا ً عاديا ً متت
مصادقة املنفذ ضده عليه جزئيا ً أو كليا ً وذلك وفقا ً للمادة ( )9من نظام التنفيذ الصادر باملرسوم امللكي
رقم (م )53/بتاريخ 1433/8/12هـ .كما تشمل السندات التنفيذية االلتزامات التي يوجبها الشخص
على نفسه ،وفق مستندات يعطيها النظام قوة السند التنفيذي بذاتها ،دون اشتراط مصادقة اجلهات
القضائية عليها ،وفقا ً لألنظمة ذات العالقة ،وذلك كاألوراق التجارية ،والعقود املوثقة ،أو احملررات
العادية التي يصادق عليها أطراف االلتزام .انظر :املادة ( )3/9من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ رقم
 9892بتاريخ 1434/4/17هـ.
( ((5يقصد بالورقة العادية تلك التي يتم توقيعها وإمضاؤها أو بصمتها من أصحاب الشأن بصفتهم
العادية.
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ونحن بدورنا نرى بأنه على الرغم من وجاهة موقف املنظم السعودي من ضرورة
التثبت من صحة هذه الديون؛ إال أن ذلك ال يبرر في املقابل عدم إمكانية إثبات هذه الديون
بوسائل أخرى؛ كالشهادة ،واليمني ،والدفاتر التجارية ،والقرائن القانونية ،وغيرها من
الوسائل األخرى املعتبرة في إثبات الديون واحلقوق ،وبخاصة في املسائل التجارية التي
تقوم على قاعدة (حرية اإلثبات) التي جتيز اإلثبات بكافة طرق اإلثبات.

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 2العدد التسلسلي  - 30شوال  -ذو القعدة  1441هـ – يونيو  2020م

539

شروط إجراء اإلفالس االقتصادي

املبحث الثاني
صدور حكم باملوافقة على افتتاح أي من إجراءات اإلفالس
إضافة للشروط املوضوعية الواجب توافرها لطلب البدء بأي من إجراءات اإلفالس،
فقد اشترط املنظم السعودي شرطا ً آخر وهو صدور حكم من احملكمة املختصة بافتتاح
إجراء اإلفالس املناسب ،وهذا ما نصت عليه املادة ) (41من نظام اإلفالس اجلديدة حيث
جاء فيها« :تقضي احملكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء
اإلفالس املناسب ،إذا حتققت الشروط اآلتية ،»...وهو ما أكدته أيضا ً املواد (،90 ،47 ،15
 )99من نظام اإلفالس اجلديد.
وهذا احلكم يثير جملة مسائل قانونية؛ من حيث معرفة احملكمة املختصة بإصداره،
وكيفية طلب افتتاح هذا اإلجراء ،واحلق في طلب البدء بافتتاح إجراءات اإلفالس ،حيث
سنتناول بحث هذه املوضوعات على النحو اآلتي:

املطلب األول
دعوى طلب البدء بإجراء اإلفالس
اشترط املنظم لطلب البدء بإجراء اإلفالس أن يتقدم صاحب املصلحة بدعوى إلى احملكمة
املختصة قانوناً ،وفق إجراءات قانونية معينة ،متتاز عن غيرها من القواعد اإلجرائية
العامة للتقاضي ،ويجب لكي يتم البدء بافتتاح إجراء اإلفالس املناسب أن يصدر بذلك
حكم يقضي به من احملكمة املختصة بنظر دعاوى اإلفالس ،وهي بحسب نظام القضاء
اجلديد( )54احملكمة التجارية املوجودة في دائرة موطن املدعى عليه ،ونتناول ذلك على
النحو اآلتي:
( ((5جاء في نص املادة ( )25من نظام القضاء اجلديد رقم م 78/بتاريخ 1428/09/19هـ ،أنه« :دون إخالل
مبا يقضي به نظام ديوان املظالم ،تختص احملاكم بالفصل في جميع القضايا ،وفق قواعد اختصاص
احملاكم املبيَّنة في نظام املرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية»؛
تختص احملاكم التجارية بالنظر في التالي - :جميع املنازعات التجارية األصلية والتبعية التي حتدث
بني التجار - .الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية األصلية والتبعية - .املنازعات التي
حتدث بني الشركاء في الشركات - .جميع الدعاوى واملخالفات املتعلقة باألنظمة التجارية ،وذلك دون
إخالل باختصاص ديوان املظالم - .دعاوى اإلفالس واحلجر على املفلسني ورفعه عنهم - .املنازعات
التجارية األخرى .انظر ذلك :في موقع وزارة العدل السعودية:
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/CommercialCourt.aspx
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أوالً -االختصاص املوضوعي (النوعي)
طبقا ً ملا جاء في املادة ) (25من نظام القضاء اجلديد ،يكون للمحكمة التجار ّية الوالية
العامة للفصل في جميع القضايا التجارية ،ومنها الدعاوى املتعلقة باإلفالس واحلجر
على املفلسني ورفعه( .)55وهذا ما أكده املنظم السعودي في الفقرة الثالثة من املادة األولى
من نظام اإلفالس اجلديد عند تعريفه للمحكمة املختصة بأنها« :احملكمة التجارية».
ومما ال شك فيه أن االختصاص املوضوعي للمحكمة التجارية للنظر في الدعاوى الناشئة
عن حالة اإلفالس لم يكن يثير أي إشكالية حول أحقيتها بنظر هذا النوع من الدعاوى،
وذلك على اعتبار أن حالة اإلفالس كان املنظم يقصرها على التجار دون غيرهم ،وهم
يخضعون باألساس للمحاكم التجارية املختصة أصلاً بنظر جميع الدعاوى املتعلقة
مبعامالتهم التجارية ،مبا في ذلك دعاوى اإلفالس.
ونظ ًرا للموقف اجلديد الذي تبناه املنظم في نظام اإلفالس اجلديد والذي جاء مغاي ًرا
ملا كان عليه احلال ساب ًقا ،حيث لم يعد نطاق تطبيق نظام اإلفالس قاصرا ً على التجار
وحدهم؛ وإمنا أصبح يشمل جميع األشخاص والكيانات واملؤسسات التي تهدف من
وراء أعمالها حتقيق األرباح؛ األمر الذي يعني إمكانية إفالس أشخاص من غير التجار،
ويزاولون أعماالً ونشاطات غير جتارية؛ كاألشخاص الذين يزاولون أعماالً مهنية أو
صناعية أو مدنية أو غيرها ،وبالتالي يخضع هؤالء فيما يتعلق بدعاوى اإلفالس إلى
احملكمة التجارية( .)56وال شك أن ذلك يعد خروجا ً على القواعد العامة التي تقضي بعدم
جواز خضوع األشخاص من غير التجار للمحاكم التجارية.
ويعد االختصاص النوعي للمحكمة التجارية من النظام العام ،بحيث ال يجوز االتفاق
على مخالفته أو تعديله ،وميكن التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ،كما يجوز
للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها( )57ولو لم يطلب أطراف النزاع ذلك ،ويعود ذلك الستناده
( ((5د .محمد السيد قرمان ،األوراق التجارية واإلفالس والتسوية الواقية ،ط ،2مكتبة الشقري ،الرياض،
1429هـ ،ص .317
( ((5نظرا ً الهتمام املنظم السعودي بتنظيم أحكام اإلفالس وتوسيع نطاقها لتشمل جميع األشخاص
والكيانات التجارية وغيرها من الكيانات التي تهدف إلى حتقيق الربح املادي ،وبالتالي خضوع
أشخاص من غير التجار لنطاق هذه األحكام ،فقد كنا نتمنى على املنظم السعودي لو نص على ضرورة
إيجاد محكمة خاصة باإلفالس يكون اختصاصها قاصرا ً فقط على الدعاوى املتعلقة باإلفالس ،بحيث
يكون من بني قضاتها من لديهم اإلملام الكافي بجميع األحكام القانونية املتعلقة بالتجار وغيرهم من
األشخاص الذين قد يزاولون أعماالً مهنية أو مدنية أو ذات طبيعة اقتصادية ،قد تختلف في جوهرها
عن املنازعات ذات الطبيعة التجارية البحتة.
( ((5د .مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص 348؛ د .علي حسن يونس ،اإلفالس والصلح الواقي منه ،دار
الفكر ،القاهرة1411 ،هـ ،ص .284
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على أساس منطقي ،هو أن احملكمة أقدر من غيرها في معرفة املركز املالي للمدين املراد
إفالسه وتصفيته .وبانتهاء التفليسة يزول اختصاص احملكمة التجارية ،ويتم الرجوع
إلى احملكمة املختصة وفقا ً للقواعد العامة.
ثانياً -االختصاص املكاني
يسمى هذا باالختصاص احمللي أو املكاني ،ولم يتضمن نظام اإلفالس السعودي أو
الئحته التنفيذية ما يؤكد االختصاص املكاني لدعاوى اإلفالس ،ومع ذلك فإن القواعد
العامة تقضي بأن تقام الدعوى في احملكمة التي يقع في نطاق اختصاصها املكاني محل
إقامة املدعى عليه ،سواء أكان املدعى عليه شخصا ً طبيعيا ً (مدعى عليه فرداً) أم شخصا ً
معنويا ً (شركة أو جهة حكومية)(.)58
ونحن بدورنا نرى أنه من األفضل أن يقدم طلب البدء بافتتاح أي من إجراءات اإلفالس أمام
احملكمة التي يقع في دائرتها املوطن الذي ميارس فيه املدين أعماله وأنشطته التي يهدف
من ورائها حتقيق األرباح املادية ،وليس مكان إقامته املعتاد ،وذلك يتالءم وخصوصية
دعاوى اإلفالس ،ويعطي املنظم حملكمة اإلفالس االختصاص في نظر املنازعات املرتبطة
باإلفالس أو الناشئة عنه ،مدنية كانت أو جتارية ،متعلقة مبنقول أو عقار ،وذلك تطبيقا ً
لقاعدة أن قاضي األصل هو قاضي الفرع.

املطلب الثاني
احلق في طلب البدء بافتتاح إجراءات اإلفالس
حرصا ً من املنظم السعودي على مساعدة املدين الذي ُيخشى من توقفه عن سداد ديونه
للنهوض من كبوته ،وعلى إعادة بعث األمل في املشروعات املتعثرة ،فقد أجاز للمدين
املتعثر إمكانية التقدم إلى احملكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية( ،)59كما أجاز له
أيضا ً وللدائنني واجلهة املختصة التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي وإجراء
( ((5نصت املادة ( )35من نظام املرافعات الشرعية على أن« :يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق
اختصاصها مكان إقامة املدعى عليه» ،وإذا لم يكن للمدعي واملدعى عليه مكان إقامة في اململكة ،فللمدعي
إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن اململكة ،كما أنه إذا تعدد املدعى عليهم يكون االختصاص منعقدا ً
للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة األكثرية ،وفي حال التساوي يكون للمدعي اخليار
في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم .وقد نصت املادة ()36
من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية على أنه« :إذا قيدت الدعوى في احملكمة املختصة مكاناً،
ثم تغير مكان إقامة املدعى عليه ،فيبقى االختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى».
( ((5املادة ( )13من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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التصفية( ،)60إال أنه ال يجوز في جميع األحوال إمكانية التقدم بطلب إجراء تصفية املدين
في هذه احلالة ،ما لم يثبت للمحكمة من خالل املعلومات املقدمة إليها ،تعذر استمرار نشاط
املدين مع هذه االضطرابات ،وأن أصوله تكفي للوفاء مبصروفات إجراء التصفية(.)61
كما أن احلق في طلب هذه اإلجراءات ال يقتصر على املدين والدائنني واجلهات املختصة
فحسب؛ وإمنا أجاز املنظم صراحة للمحكمة املختصة أن تقضي بافتتاح إجراء اإلفالس
املناسب من تلقاء نفسها ،أو بناء على طلب ذي مصلحة متى كان املدين متعثراً ،ويشمل
ذلك إجراء التسوية الوقائية من اإلفالس ،أو إجراء إعادة التنظيم املالي( ،)62أو إجراء
التصفية أو التصفية اإلدارية(.)63
ويتضح مما تقدم أن احلق في التقدم بطلب البدء بافتتاح إجراءات اإلفالس يختلف من
إجراء آلخر؛ فقد يكون في بعضها قاصرا ً على املدين املتعثر أو املفلس ،وقد يكون في
بعضها اآلخر حقا ً للدائن واملدين واجلهة املختصة ،وقد يكون ذلك حقا ً للمحكمة أيضا ً
أو من تكون له مصلحة من التقدم بطلبه .وفي املقابل فقد جاء نظام اإلفالس خاليا ً من
تخويل النيابة العامة احلق في التقدم بطلب للبدء ببعض إجراءات اإلفالس ،ونحن بدورنا
نرى أن لها احلق في ذلك كما سيأتي الحقاً.
وسنحاول أن نتناول بشيء من التفصيل اجلهات التي يثبت لها احلق في التقدم بطلب
إجراءات اإلفالس ،وذلك على النحو اآلتي:
أوالً -طلب إجراء اإلفالس من املدين
مما ال شك فيه أن دعاوى اإلفالس تتعلق بشكل مباشر باملدين ،لذا فإننا جند العديد
من مواد نظام اإلفالس نصت صراحة على حق املدين في التقدم بطلب افتتاح أي من
إجراءات اإلفالس ،وعلى ذلك فقد أجازت املادة ) (13من نظام اإلفالس اجلديد للمدين أن
يتقدم إلى احملكمة املختصة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية من اإلفالس متى حتققت
الشروط الالزمة لذلك ،ومما ال شك فيه أن التقدم مبثل هذا الطلب من قبل املدين يدل على
حسن نيته ،ألنه عالم بظروفه وبوضعه املالي ،وبالتالي عجزه عن الوفاء بااللتزامات،
وال يهدف من وراء طلبه هذا إال حماية حقوق دائنيه ،واحملافظة على مبدأ حسن الثقة
واالئتمان في املعامالت التجارية(.)64
(((6
(((6
(((6
(((6
(((6

املادة ( )42من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
املادة (/2/99أ )2-من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
املادتان ( )42 ،41من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
املواد ( )92 ،90 ،41من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
د .عزيز العكيلي ،الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج ،3دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2014 ،ص.61
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كما أجازت املادة ) (42من النظام السابق للمدين أيضا ً التقدم إلى احملكمة بطلب إجراء إعادة
التنظيم املالي وفقا ً للشروط احملددة في املادة السابقة ،كما يثبت للمدين كذلك احلق في
التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية متى كان متعثرا ً أو مفلسا ً( ،)65وطلب إجراء التصفية
اإلدارية متى كانت أصوله ال تكفي للوفاء مبصروفات إجراء التصفية العادية(.)66

ثانياً -طلب إجراء اإلفالس من الدائنني
يعد التقدم بافتتاح إجراءات اإلفالس بنا ًء على طلب الدائن الطريق الطبيعي للبدء
بإجراءات اإلفالس الهادفة إلى تأمني حقوقهم من املدين ،وقد ورد النص على حق الدائن
في ذلك في العديد من مواد نظام اإلفالس اجلديد ،فقد جاء في املادة ) (42النص على حق
الدائن بالتقدم إلى احملكمة بطلب إجراء إعادة التنظيم املالي وفقا ً للشروط احملددة في
املادة السابقة ،كما يثبت للدائن كذلك احلق في التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية متى
كان املدين متعثرا ً أو مفلسا ً(.)67
وال يشترط لطلب املدين لهذه اإلجراءات أن يطلبها جميع الدائنني؛ بل يكفي أن يقوم به
أحدهم ،ولكن على شرط أن تكون قيمة الدين أو الديون املتوقف املدين عن سدادها تزيد
على احلد األدنى الذي حتدده جلنة اإلفالس جلواز التقدم بطلب هذه اإلجراءات .وبطبيعة
احلال يجوز للدائن العدول عن طلبه أو التنازل عنه واالكتفاء مبطالبة املدين بالوفاء ،وفي
حالة متسك الدائن بطلبه فيجب على احملكمة أن تتحقق من توافر شروط البدء بافتتاح
اإلجراء املطلوب ،ومتى ثبت لها ذلك؛ وجب عليها املوافقة على البدء بإجراء اإلفالس
للمدين وفقا ً للقواعد واألحكام املنصوص عليها لهذا اإلجراء.
وكنا نتمنى على املنظم السعودي لضمان اجلدية في طلب إفالس املدين ،في احلالة التي
ُيقدم فيها طلب اإلفالس من غير املدين ،إلزام مقدم الطلب بدفع مبلغ تأمني للمحكمة،
يسترد عند قبولها لطلبه والبدء بافتتاح أي من إجراءات اإلفالس للمدين.

ثالثاً -افتتاح إجراء اإلفالس من تلقاء احملكمة ذاتها
أجازت تشريعات كثير من الدول( )68للمحاكم املختصة ،بنظر دعاوى اإلفالس ،أن حتكم
بإشهار اإلفالس من تلقاء نفسها ،دون حاجة إلى تصريح من املدين ،أو طلب من الدائن،
(((6
(((6
(((6
(((6
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املادة ( )92من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
املادة ( )2/495من قانون التجارة اللبناني؛ كذلك املادة ( )552من قانون التجارة املصري؛ وكذلك املادة
( )320من قانون التجارة األردني؛ وكذلك املادة ( )557من قانون التجارة الكويتي.
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ويعد هذا خروجا ً على القواعد العامة التي ال جتيز للمحاكم أن تقضي بعلمها ،أو بغير
طلب يقدم إليها ،لذلك لم تأخذ به بعض التشريعات؛ كالتشريع اإلجنليزي واألملاني(.)69
وال شك أن الذي يبرر هذا اخلروج من جهة ،هو تعلق أحكام اإلفالس بالنظام العام،
فيكون للمحكمة حق الفصل في املسائل املتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها ،حتى ولو
لم يتقدم أحد بطلبه .ومن جهة أخرى ،حماية ملصالح الدائنني ،وخاصة الغائبني منهم أو
الذين منعتهم الضرورة من تقدمي طلب للمحكمة؛ فعلى سبيل املثال إذا تقدم أحد الدائنني
بطلب شهر اإلفالس ثم تنازل عنه تواطؤا ً مع املدين ،أو حلصوله على دينه ،ففي هذه
احلالة يكون للمحكمة حق البدء بإجراء إفالس املدين ،متى استبان لها توافر شروطه،
حماية حلقوق الدائنني الغائبني ،أو الذين لم يتقدموا بطلب ذلك .وعلى الرغم من أهمية هذا
التبرير إال أنه يبقى من الصعب على احملكمة معرفة املركز املالي للمدين في حالة توقفه
عن الدفع.
وقد كان املنظم السعودي سابقا ً ال ينص صراحة على حق احملكمة بطلب إفالس املدين
التاجر من تلقاء ذاتها ،إال في حالة إبطال التسوية الوقائية من اإلفالس بسبب أفعال املدين
االحتيالية()70؛ إال أن املنظم السعودي في نظام اإلفالس اجلديد عدل عن موقفه ،وأجاز
للمحكمة أن تقضي بالبدء بإجراء اإلفالس املناسب من تلقاء ذاتها ،فقد نصت املادة )(41
من نظام اإلفالس على أن« :تقضي احملكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة
بافتتاح إجراء اإلفالس املناسب ،إذا حتققت الشروط اآلتية .»...وقد أكد على ذلك أيضا ً
العديد من النصوص األخرى التي جاءت في نظام اإلفالس(.)71
ونلحظ من خالل التدقيق في نصوص املواد التي أجازت للمحكمة من تلقاء ذاتها افتتاح
إجراء اإلفالس املناسب ،أنها قد جاءت إما بعد فشل التسوية الوقائية أو فشل إجراء
التنظيم املالي لألسباب التي بيَّنها املنظم ،وبالتالي فإن احملكمة قد أصبح لديها فكرة
واضحة من خالل القضية املعروضة أمامها ،تستطيع من خاللها احلكم بافتتاح إجراء
اإلفالس املناسب؛ كافتتاح إجراء التنظيم املالي ،أو التصفية بنوعيها ،متى كانت شروط
اإلجراء الذي ستقضي به متحققة.
ولكن يثار تساؤل حول حق احملكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية من تلقاء ذاتها،
فهل يجوز لها ذلك أم ال؟ ومن خالل النظر في نصوص نظام اإلفالس اجلديد ،فإننا لم
( ((6د .مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص .390
( ((7جاء في الفقرة الثانية من املادة ( )12أنه« :يعتبر تدليسا ً على وجه اخلصوص إخفاء األموال ،أو اصطناع
الديون ،أو تعمد املبالغة في تقديرها ،ويترتب على احلكم بإبطال التسوية ،شهر إفالس املدين».
( ((7املواد ( )152 ،14 ،90من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ.
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جند فيها ما يفيد ذلك؛ ألن هذا احلق مقرر بصفة أساسية ملصلحة املدين ،ففي حالة عدم
قيامه بطلب افتتاح هذا اإلجراء في حال تعثره أو إفالسه ،فإن ذلك قد يشكل خطرا ً كبيرا ً
يهدد مركزه وكيانه االقتصادي ،قد يقود إلى تصفيته وإنها مشروعه نهائياً .ولذلك جند
أن املنظم السعودي في نص املادة ) (13املشار إليها سابقا ً قصر حق طلب افتتاح إجراء
التسوية الوقائية على املدين وحده ،دون غيره للمبررات السابقة(.)72
رابعاً -افتتاح إجراء اإلفالس بناء على طلب النيابة العامة
لم ينص املنظم السعودي صراحة في نظام اإلفالس اجلديد على حق النيابة العامة في
طلب افتتاح أي من إجراءات إفالس املدين ،ولو أن حقها في ذلك ثابت بداهة ،على اعتبار أن
النيابة العامة هي صاحبة الوالية العامة في حتريك الدعوى العامة بالنسبة لكل اجلرائم،
وهذا ما أكدته املادة ) (208من نظام اإلفالس حيث جاء فيها أنه« :تختص النيابة العامة
بالتحقيق واالدعاء في األفعال املجرمة مبوجب النظام ،وتتولى احملكمة إيقاع العقوبات
املنصوص عليها فيه».
فإذا وصل إلى علم النيابة العامة قيام املدين بارتكاب فعل من األفعال املكونة جلرائم
اإلفالس؛ كإخفاء جز ٍء من أمواله أو تهريبها أو إتالف دفاتره بعد توقفه عن الدفع ،ثم
ٌ
متوقف عن الدفع ،جاز لها أن
اتضح للنيابة العامة أثناء حتقيقها في الواقعة أن املدين
تطلب افتتاح إجراء اإلفالس املناسب حماية للدائنني .وقطعا ً ملسألة الشك في حق النيابة
العامة في طلب افتتاح أي من إجراءات اإلفالس ،فإننا نتمنى على املنظم السعودي النص
صراحة على حقها في ذلك ،وفقا ً لألسباب التي بينّاها آنفاً.

( ((7نصت املادة ( )1/13من نظام اإلفالس لسنة 1439هـ على أنه« :دون اإلخالل بأحكام األنظمة ذات
العالقة ،للمدين التقدم إلى احملكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من احلاالت اآلتية.»...
546
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اخلامتة
خلصنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نبيّنها على النحو
اآلتي:

أوالً -النتائج
 .1يخضع ألحكام نظام اإلفالس األشخاص احملظور عليهم ممارسة األعمال
االقتصادية التي تستهدف حتقيق األرباح ،ويطبق عليهم في هذا الشأن األحكام
ذاتها التي تطبق على األشخاص املرخص لهم مبزاولة هذه األعمال.
 .2يخضع املعتزل لألعمال االقتصادية التي تستهدف حتقيق األرباح إلجراءات
اإلفالس ،متى كان هذا االعتزال بسبب حالة التعثر أو اإلفالس ،حتى ال يتخذ من
هذا االعتزال وسيلة للتهرب من إمكانية خضوعه لبعض اإلجراءات الصارمة؛
كاحلجز على أمواله وتقييد تصرفاته وخضوعه إلجراء التصفية وتوزيع أمواله
على الدائنني.
 .3أعطى املنظم الورثة واملدينني فرصة إمكانية إعادة إجراء التسوية الوقائية أو إعادة
التنظيم املالي ملشروع املدين املتعثر ،حفاظا ً على استمرارية املشروع الذي توفي
عنه صاحبه ،وهنا يقيم املنظم الورثة مقام مورثهم .وفي املقابل يكون لديهم
اخليار في اختيار إجراء التصفية أو التصفية اإلدارية لتصفية مشروع مورثهم
وفقا ً لإلجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية.
 .4أخذ املنظم السعودي بنظام اإلفالس بنظرية تخصيص الذمة املالية ،بشأن أصول
املدين املستثمر ،واستثنى من تفليسته األصول املوجودة خارج إقليم الدولة،
بهدف تشجيع املستثمرين على االستثمار داخل اململكة ،وذلك بطمأنتهم بعدم
املساس بأموالهم املوجودة خارج اململكة في حال وقوعهم في خطر اإلفالس.
 .5ال يجيز املنظم طلب إجراء تصفية املدين الذي يقوم بأداء ديونه في مواعيد
استحقاقها ،حتى لو كان مفلسا ً أو متعثراً؛ ألن فكرة الثقة واالئتمان التي تقوم
عليها احلياة االقتصادية بوجه عام ،قد تساعده للخروج من أزمته من خالل
قيامه باقتراض مبالغ مالية لتغطية ديونه ،إال إذا استعمل املدين وسائل احتيالية
لتأخير إفالسه ،فيعد في هذه احلالة متو ّقفا ً عن الدفع ،وميكن طلب افتتاح إجراء
التصفية بحقه.
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 .6ميكن طلب أي من إجراءات اإلفالس متى زادت ديونه على أصوله ،وبصرف
النظر عن طبيعة هذه الديون ،سواء أكانت جتارية ،أم مهنية ،أم غيرها ،مادام
أنها نشأت عن أعمال كان يقصد املدين من ورائها حتقيق األرباح املادية .وهذا
يؤدي إلى خضوع أصحاب هذه الديون إلى احملكمة التجارية ،وبصرف النظر عن
كونهم جتارا ً أو غير جتار ،وال شك أن ذلك يعد خروجا ً على القواعد العامة التي
تقضي بعدم جواز خضوع األشخاص من غير التجار للمحاكم التجارية.
 .7للمحكمة من تلقاء ذاتها افتتاح إجراء اإلفالس املناسب ،بعد فشل التسوية الوقائية
أو فشل إجراء التنظيم املالي لألسباب التي بيَّنها املنظم ،حيث يكون قد أصبح
لديها فكرة واضحة من خالل القضية املعروضة أمامها ،تستطيع من خاللها
احلكم بافتتاح إجراء اإلفالس الذي يتناسب واحلالة التي تكون عليها الدعوى.

ثانياً -التوصيات
 .1نتمنى على املنظم السعودي أن ينص صراحة على شمول األشخاص احملظور
عليهم ممارسة األعمال االقتصادية لنطاق تطبيق النظام ،وذلك بتعديل نص
الفقرة األولى من املادة ) (4املتعلقة بنطاق تطبيق نظام اإلفالس ،لتصبح على
النحو اآلتي« :أ  -الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي ميارس في اململكة أعماالً
جتارية ،أو مهنية ،أو أعماالً تهدف إلى حتقيق الربح ،سواء أكان مرخصا ً له
مبمارسة هذه األعمال أم محظورا ً عليه القيام بها».
 .2نتمنى على املنظم السعودي وضع قواعد خاصة باملدين املعتزل ،حتى ال يتخذ
من االعتزال ذريعة لعدم اخلضوع لنظام اإلفالس ،وذلك كما فعل في حالة املدين
املتوفى.
 .3نتمنى على املنظم السعودي حفاظا ً على إقامة التوازن بني مصالح املدينني
والدائنني ،تعديل نص الفقرة الثالثة من املادة ) (4لتصبح على النحو اآلتي:
«ج  ....-وال يخضع إلجراءات النظام سوى أصول ذلك املستثمر املوجودة في
اململكة ،ما لم تكن األصول املستثناة ذات صلة وثيقة باألصول املستثمرة داخل
اململكة».
 .4نوصي املنظم السعودي بتعديل نص البند ج من الفقرة الثانية من املادة
املتعلقة بالتثبت من صحة الديون ،وعدم قصرها على وسائل محددة بالذات؛
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والنص على إمكانية التثبت من الديون بوسائل أخرى؛ كالشهادة ،واليمني،
والدفاتر التجارية ،والقرائن القانونية ،وغيرها من الوسائل األخرى املعتبرة
في إثبات الديون واحلقوق ،وبخاصة في املسائل التجارية التي تقوم على قاعدة
(حرية اإلثبات) التي جتيز اإلثبات بكافة طرق اإلثبات .لتصبح على النحو اآلتي:
«أن يكون الدين املطالب بسداده مستحقا ً مبوجب سند تنفيذي ،أو مستحقا ً
مبوجب ورقة عادية ،أو بغيرها من الوسائل األخرى إذا كان الدين جتارياً.»...
 .5نتمنى على املنظم السعودي النص صراحة على حق النيابة العامة في طلب افتتاح
إجراء التصفية عند حتقق شروط افتتاحه؛ كتوقف املدين عن سداد ديونه في
مواعيد استحقاقها أو إفالسه.
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