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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/53
ب�إ�صــدار قانــون الإفــال�س
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
وعلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/2ب�إ�صدار نظام ال�سجل العقاري ،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/29
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
وعلى قانون الإثبات فـي املعامـالت املدنيـة والتجارية ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/68
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/29
وعلى قانون اجلزاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/7
وعلى قانون نظم املدفوعات الوطنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/8
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/18
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون الإفال�س  ،املرفق .
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املــادة الثانيــــة
ي�صـدر وزيــر التجارة وال�صنــاعة بالتن�سيــق مع اجلهـات املخت�صة اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى الكتاب اخلام�س من قانون التجارة  ،كما يلغى كل ما يخالف � ،أو يتعار�ض مع �أحكام
القانون املرفق .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون الإفــال�س
البــاب التمهيــدي
تعريفات و�أحكــام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذا القان ــون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبــني قريــن كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
ب  -الوزيــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
ج  -الدائـرة املخت�صـة :
دائرة التدقيق والرقابة على املن�ش�آت التجارية فـي الوزارة .
د  -ال�سجــل :
ال�سجل التجاري .
هـ � -أمــني ال�سجــل :
�أمني ال�سجل التجاري .
و  -اجلــدول :
جدول خرباء الإفال�س املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )5من هذا القانون .
ز  -املحكمـة :
املحكمة املخت�صة بنظر الدعاوى واملنازعات النا�شئة عن تطبيق �أحكام هذا القانون ،
وفقا للمادة ( )4منه .
ح  -التدابري التحفظية :
التدابي ــر ال�ضروري ــة التــي تتخذها املحكمة � ،أو يتخذها قا�ضي ال�صلح �أو قا�ضي
التفلي�س ــة وفقا لأحكام هذا القانون بهــدف حفــظ �أو �إدارة �أ�ص ــول التاج ــر املدي ــن
على نحو �آمـن � ،أو منع املدين املفل�س من الهرب � ،أو �إخفاء �أمواله .
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ط � -إعادة الهيكلة :
الإجراءات التي من �ش�أنها م�ساعدة التاجر املدين على خروجه من مرحلة اال�ضطراب
املايل والإداري ل�سداد ديونه  ،وفق خطة �إعادة الهيكلة .
ي  -جلنة �إعادة الهيكلة :
اللجنة امل�شكلة من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول لإع ــداد خطة �إعادة الهيكلة .
ك  -املعـــاون :
ال�شخ�ص امل�سـ ـ�ؤول عن م�ساعدة التاجر املدين على تقومي و�ضع ــه املايل والإداري ،
ومتابعة تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة .
ل  -ال�صلــح الواقــي :
الت�سوية التي يقوم بها قا�ضي ال�صلح بني التاجر املدين والدائنني لتجنب �إ�شهار
�إفال�سه بناء على طلب يقدم من التاجر املدين .
م  -قا�ضــي ال�صلــح :
القا�ضي املعني للإ�شراف على �إجراءات ال�صلح الواقي .
ن � -أمــني ال�صلــح :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن مبا�شرة إ�جـراءات ال�صلح بني طالب ال�صلح الواقي  ،والدائنني ،
ومتابعتها .
�س  -الرقيـــب :
ال�شخ�ص املعني ملراقبة تنفـيذ عقد ال�صلح الواقي .
ع  -التفلي�ســة :
جميع �أموال املدين املفل�س الذي غلت يده عنها مبوجب حكم �إ�شهار الإفال�س .
ف  -قا�ضــي التفلي�ســة :
القا�ضي املعني للإ�شراف على �إجراءات التفلي�سة .
�ص  -مديـر التفلي�ســة :
املمثل القانوين للتفلي�سة الذي تعينه املحكمة لإدارة �أعمال التفلي�سة .
ق  -املديــن املفلــ�س :
التاجر الذي �صدر حكم ق�ضائي ب�إ�شهار �إفال�سه .
ر  -املراقــب :
ال�شخ�ص الذي يعينه قا�ضي التفلي�سة من بني الدائنني ملـراقبة �أعمال التفلي�سة .
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�ش  -احتــاد الدائنــني :
االحت ــاد الـ ــذي يقـ ــوم بـ ــني الدائنــني بتحق ــق �إح ــدى احلـ ــاالت املن�صـ ــو�ص عليه ــا
فـي املـادة ( )181من هذا القانون .
ت � -أمني احتاد الدائنني :
ممثل التفلي�ســة الذي يتم اختياره من قبل الدائنيـن عند قيام حالة احتاد بينهم .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على التاجر وفقا للتعريف الوارد فـي قانون التجارة .
وي�ستثنى من �أحكامه امل�ؤ�س�سات املرخ�صة من قبل البنك املركزي العماين وفقا لأحكام القانون
امل�صرفـي � ،أو لأي قانون �آخر  ،و�شركات الت�أمني املرخ�صة وفقا لأحكام قانون �شركات الت�أمني .
وال يخل تطبيق �أحكام هذا القانون باال�ستثناء الوارد فـي ن�ص املادة ( )44من قانون نظم
املدفوعات الوطنية .
املــادة ( ) 3
ت�ســري �أحكــام قانـون التجـارة  ،وقانون املعامالت املدنية  ،وقانون الإثبات فـي املعامالت
املدنية والتجارية  ،وقانون الإجراءات املدنية والتجارية فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا
القانون .
املــادة ( ) 4
تخت�ص املحكمة التي يقع فـي دائرتها املركز الرئي�سي للتاجر املديــن بنظر الدع ــاوى الت ــي
تن� أش� عن تطبيق �أحكام هذا القانون  ،و�إذا كان املركز الرئي�سي له خارج ال�سلطنة اخت�صت
املحكمة التي يقع فـي دائرتها املركز املحلي (فرع) التاجر املدين فـي ال�سلطنة .
ومع عدم الإخالل باالتفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة  ،يجوز �إ�شهار �إفال�س التاجر
الأجنبي الذي يكون له فـي ال�سلطنة فرع �أو وكالة  ،ولو مل ي�صدر حكــم ب�إ�شه ــار �إفال�س ــه
فـي دولة �أجنبية  ،وفـي هذه احلالة تكون املحكمة املخت�صة ب�إ�شهار الإفال�س فـي ال�سلطنة
هي التي يقع فـي دائرتها الفرع �أو الوكالة .
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املــادة ( ) 5
ين� أش� جدول للخرباء ي�سمى (جدول خرباء الإفال�س)  ،يقيد به عدد كاف من الأ�شخا�ص
واملكات ــب وال�شركـ ــات املتخ�ص�ص ــة فـي جمال �إعادة الهيكل ــة و�إدارة الأ�صــول والإفال�س ،
ومديري التفلي�سة  ،واخلرباء املثمنني  ،وغريهم عند االقت�ضاء .
وي�صدر وزير العدل بالتن�سيق مع الوزير الالئحة املنظمة للقيد فـي اجلدول  ،و�ضوابط
اختيار اخلرباء  ،وكيفـية مبا�شرتهم لعملهم  ،وم�ساءلتهم  ،ومعايري حتديد �أتعابهم .
البــاب الأول
�إعادة الهيكلــة وال�صلــح الواقي
الف�صـــل الأول
�إعـادة الهيكلـــة
الفــرع الأول
طلـــب �إعـادة الهيكلـــة
املــادة ( ) 6
للتاجر املدين الذي مل يرتكب غ�شا �أن يطلب �إعادة الهيكلة � ،شريطة �أن يكـ ــون ق ــد زاول
التج ــارة ب�صف ــة م�ستمــرة خــالل ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطل ــب  ،ويجوز لورثة
التاجر املدين خالل ال�سنة التالية لوفاته طلب �إعادة هيكلة ن�شاطه مبوافقة جميع الورثة .
وال جتوز �إعادة هيكلة ال�شركة  ،وهي فـي طور الت�صفـية .
املــادة ( ) 7
ال يجوز التقدم بطلب �إعادة الهيكلة فـي حالة �صدور حكم نهائي ب�إ�شهار �إفــال�س التاجــر
املدين � ،أو احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي .
ويرتتب على تقدمي طلب �إعادة الهيكلة وقف طلبي �إ�شهار الإفال�س  ،وال�صلـ ــح الواق ــي
�إلى حني انتهاء البت فـي طلب �إعادة الهيكلة .
وال يجوز تقدمي طلب �آخر ب�إعادة الهيكلة �إال بعد مرور ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ رف�ض
�أو حفظ الطلب ال�سابق .
-6-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 8
يجب �أن يت�ضمن طلب �إعادة الهيكلة �أ�سباب اال�ضطراب املالــي والإداري وتاريــخ ن�ش�أت ــه
وما اتخ ــذ فـي �ش�أنــه من �إجراءات لتجنب حدوثه �أو معاجلة �آثاره وما يراه التاجر املدين
من �إجراءات الزمة للخروج منه  ،ويجب �أن يقدم الطلب خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ا�ضطراب �أعمال التاجر املدين  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
أ�  -الوثائق امل�ؤيدة للبيانات املذكورة فـيه .
ب � -شهــادة من �أمــني ال�سجل تثبت قيام التاجر املدين مبا تفر�ضه الأحكــام اخلا�صــة
فـي ال�سجل عن ال�سنتني ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
ج � -شهادة من غرفة جتارة و�صناعة عمان تفـيد انت�سابه �إلى الغرفة عن ال�سنتني
ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
د � -صورة من القوائم املالية املدققة عن ال�سنتني ال�سابقتني على طلب �إعادة الهيكلة .
هـ  -بيـ ــان ب�إجمـ ــايل امل�صروف ــات ال�شخ�صية املرتبطة بح�سابات التاجر املدين �أو ذات
العالقة به عن ال�سنتني ال�سـ ــابقتني على طلب �إعادة الهــيكلة .
و  -بيان تف�صيلي بالأموال املنقولة والعقارات للتاجر املدين  ،وقيمتهـا التقريبي ــة
عند طلب �إعادة الهيكلة .
ز  -بيان ب�أ�سماء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها .
ح � -شهادة من الوزارة تفـيد بعدم �سبق التقدم بطلب �إعادة الهيكلة � ،أو التقدم بطلب
�سبق حفظه  ،وانق�ضت ( )3ثالثة �أ�شهر على ذلك .
ط � -شهــادة م ــن �أم ــني ال�سجل تفـيد بعدم �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين � ،أو عقد �صلح
واق منه .
ي  -ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر للطلب .
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و�إذا كان الطلب خا�صا ب�شركة  ،وجب �أن يرفق به  -ف�ضال عن الوثائق املذكورة فـي البنود
ال�سابقة � -صورة من عقد ال�شركة ونظامها م�صدقا عليها من �أمني ال�سجل  ،والوثائق
املثبتة ل�صفة التاجر املدين وقرار �أغلبية ال�شركــاء �أو جمعي ــة ال�شرك ــاء �أو م ــالك ال�شرك ــة
�أو اجلمعية العامة غري العادية بح�سب الأحوال بطلب �إعادة الهيكلة  ،وبيان ب�أ�سماء
ال�شركاء املت�ضامنني وعناوينهم وجن�سياتهم .
ويجب �أن تكون تلك الوثائق م�ؤرخة وموقعة من التاجر املدين  ،و�إذا تعذر تقدمي بع�ضها
�أو ا�ستيفاء بياناتها  ،وجب �أن يت�ضمن الطلب �أ�سباب ذلك .
املــادة ( ) 9
تق ــدم طلبــات �إعــادة الهيكلــة إ�لــى الدائــرة املخت�صـة  ،ويتم قيدها فـي ال�سجل املعد لذلك ،
ويجب على الدائرة املخت�صة احلفاظ على �سرية املعلومات املتعلقة بطلبات خطة �إعادة
الهيكلة  ،ما مل يكن �إف�شا�ؤها الزما مبقت�ضى القانون � ،أو لأغرا�ض �إنفاذ الت�سوية .
الفــرع الثانــي
فحـ�ص طلبات �إعادة الهيكلة والت�سوية
املــادة ( ) 10
تتولى الدائرة املخت�صة فح�ص طلبات �إعادة الهيكلة  ،وا�ستيفــاء م�ستن ــدات الطلب ــات ،
وحت�ضريها و�إعداد مذكرة بطلبات اخل�صوم و�أ�سانيدهم  ،وذلك خالل مدة ال جتاوز ()60
�ستني يوما من تاريخ قيد الطلب .
املــادة ( ) 11
تقوم الدائرة املخت�صة بعقد جل�سات الو�ساطة فـي طلبات �إعادة الهيكلة بح�ضور �أطراف
النزاع � ،أو وكــيل مف ــو�ض عنهـ ــم بت�سوي ــة الن ــزاع  ،و�إذا تخلـ ــف �صاح ــب ال�شـ ـ�أن �أو وكيل ــه
عن ح�ضور جل�ستني متتاليتني يتم حفظ الطلب .
ويجوز للدائرة املخت�صة االجتماع مع �أطراف النزاع �أو وكالئهم �أو االنفراد بكــل ط ــرف
على حدة  ،واتخاذ ما تراه منا�سبا لتقريب وجهات النظر بهدف الو�صول �إلى اتفاق ت�سوية
ملزم للطرفـني  ،ولها اال�ستعانة بخبري �أو �أكرث من اخلرباء املقيدين فـي اجلــدول مــع
تكليــف �أي من طرفـي النزاع ب�سداد �أتعابه .
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املــادة ( ) 12
�إذا مت التو�صل �إلى ت�سوية النزاع  ،يحرر اتفاق ت�سوية يوقع عليه كافة الأطراف  ،ويبني
فـيه تفا�صيل االتفاق  ،وما مت من �إجراءات الو�ساطة .
وتثبت الدائرة املخت�صة قبول الت�سوية  ،وحتيل امللف �إلى املحكمة العتمادها .
املــادة ( ) 13
�إذا مل يتم التو�صل �إلى الت�سوية  ،يعترب الطلب مرفو�ضا  ،ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن الطعن
على هذا القرار �أمام املحكمة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إبالغه برف�ض
الطلب على عنوانه املثبت فـي الطلب  ،على �أن تف�صل فـيه املحكمة خالل (� )7سبعة �أيام
من تاريخ الإحالة  ،ويكون القرار ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
الفــرع الثالــث
خـطـة �إعـادة الهيكـلـة
املــادة ( ) 14
للدائرة املخت�صة فـي مرحلة الو�ساطة من �أجل الت�سوية فـي طلبات �إعـ ــادة الهيكلـ ــة ،
وللمحكمة  -فـي جميع الأحوال  -فـي �أي مرحلة يكون عليها النزاع ت�شكيل جلنة ت�سمى
(جلنة �إعادة الهيكلة) من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول  ،وتخت�ص هذه اللجنة بو�ضع
خطة �إعادة هيكلــة و�إدارة �أ�صــول التاجــر املدين وتقييمه ــا  ،بالإ�ضاف ــة �إل ــى مــا تكل ــف
ب ــه مـن �أعمال �أخرى  ،وتتولى الدائرة املخت�صة �أو املحكمة بح�سب الأحوال تقدير �أتعاب
اللجنة .
املــادة ( ) 15
ترفع جلنة �إعادة الهيكلة تقريرا �إلى الدائرة املخت�صة �أو املحكمة بح�سب الأحوال  ،خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ التكليف  ،مت�ضمنا ر�أيها عن �سبب ا�ضطراب �أعمال التاجر
املدين  ،وجدوى �إعادة الهيكلة  ،واخلطة املقرتحة لذلك  ،على �أن يتم تنفـيذ خطة �إعادة
الهيكلة فـي مدة ال تزيد على ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 16
حتيل الدائرة املخت�صة خطة �إعادة الهـيكلة الت ــي ترفع ــها جلن ــة �إع ــادة الهيك ــلة  -بنـ ــاء
على موافقة الأطراف املوقعني عليها � -إلى املحكمة لالعتماد  ،وفـي حالة املوافقة تكون
هذه اخلطة ملزمة لأطرافها .
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وللمحكمة �أن تعني معاونا للتاجر املدين �إذا ر�أت موجبا لذلك  ،من بني اخلرباء املقيدين
فـي اجلدول �أو غريهم ممن يختاره الأطراف  ،على �أن حتدد �أتعاب املعاون وفقا ملا يتفق
عليه بينهم  ،وفـي حالة تعذر ذلك تتولى املحكمة حتديد �أتعابه  ،وللمحكمة  -من تلقاء
نف�سها �أو بناء على طلب مربر لأي من �أطراف خطة �إعادة الهيكلة  -ا�ستبدال املعاون .
املــادة ( ) 17
يتولى املعاون القيام بالآتي :
أ�  -م�ساعدة التاجر املدين على تقومي و�ضعه املايل والإداري .
ب  -تقدمي امل�شورة والدعم الفني للتاجر املدين .
ج  -و�ضع �آلية تنفـيذ �إجراءات خطة �إعادة الهيكلة .
د  -م�ساعدة التاجر املدين فـي تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة بالتعاون مع دائنيه .
هـ  -إ�عـ ــداد تقريـ ــر ك ــل ( )3ثالثة �أ�شهـر ب�ش�أن تطبيق خطة �إعادة الهيكلة  ،وعر�ضه
على الدائرة املخت�صــة و�أطراف اخلطة لإطالعهم على �سري �إجراءاتها  ،ومدى
التزام التاجر املدين بها .
املــادة ( ) 18
ي�ستمر التاجر املدين فـي �إدارة �أمواله فـي مرحلة تنفـيذ خطة �إعادة الهيكل ــة  ،ويظ ــل
م�س�ؤوال عما ين�ش�أ عنها من التزامات �أو تعاقدات �سابقة �أو الحقة لتاريخ اعتماد خطة �إعادة
الهيكلة  ،ومبا ال يخالف هذه اخلطة .
املــادة ( ) 19
ال يجوز للتاجر املدين القيام ب ـ�أي مــن الت�صرف ــات الت ــي ت�ؤث ــر عل ــى م�صال ــح الدائن ــني ،
مب ــا ف ــي ذلك البي ـ ــع ال ــذي ال عالقـ ــة ل ــه مبمار�س ـ ــة �أعمالــه التجارية املعتادة  ،والتربع
والهبة واالقرتا�ض �أو الإقرا�ض � ،أو �أي من �أعمال التربع والكفاالت والرهن � ،أو �أي عمل من
الأعمال املماثلة  ،مبا يخالف خطة �إعادة الهيكلة .
املــادة ( ) 20
يجوز لكل ذي م�صلحة اللجوء �إلى املحكمة ب�ش�أن �أي �إجراء يتعلق بخطة �إعادة الهيكلة
خالل مدة تنفـيذها .
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املــادة ( ) 21
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )7من هذا القانون  ،يتعني على الدائرة املخت�صــة حفــظ
طلب �إعادة الهيكلة فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا تعذر االتفاق على خطة �إعادة الهيكلة مع الدائنني .
ب � -إذا لــم يرفــق التاجـر املدين بطلبـه املعلومـات �أو امل�ستندات املبينـ ــة فـي امل ــادة ()8
من هذا القانون � ،أو التي كلف بتقدميها خالل الأجل الذي حدد لذلك .
ج � -إذا مل يقم التاجر املدين بالوفاء بالتكاليف وامل�صروفات الالزمة لإجراءات �إعادة
الهيكلة  ،ومن بينها �أتعاب املعاون � ،أو �إذا تبني �أن موجوداته ال تكفـي للوفاء بها .
د  -زوال الأ�سباب التي دعت التاجر املدين �إلى التقدم بطلب �إعادة الهيكلة .
هـ � -إذا كانت �إجراءات �إعادة الهيكلة غري مالئم ــة للتاجر املدين ا�ستنــادا �إلى البيانات
وامل�ستنــدات املقدمة مع الطلب � ،أو ا�ستنــادا �إلى التقرير الذي تعده جلنة �إعــادة
الهيكلة .
املــادة ( ) 22
يحظر بعد اعتماد خطة �إعادة الهيكلة رفع �أي دعوى بني التاجر املدين  ،والأطراف املوقعني
على اخلطة �إذا كانت متعلقة ب�إجراءات اخلطة �أو ال�سري فـيها  ،وتوقف مدد التقادم املتعلقة
بالدعاوى واملطالبات والديون اخلا�صة بهم حلني انتهاء تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة .
ويدخل فـي احلظر املن�صو�ص علــيه فـي الفقرة ال�سابقة �أي دعوى �أو �أمــر ق�ضائــي يطل ــب
من قبل الأطراف املوقعني على اخلطة  ،ويكون من �ش�أنه �إعاقة تنفـيذها .
املــادة ( ) 23
تنتهي خطة �إعادة الهيكلة بانتهاء تنفـيذها  ،ويجوز �إنها�ؤها قبل ذلك �إذا حت�سنت �أو�ضاع
التاجر املدين املالية والإدارية وقام بالوفاء بديونه � ،أو تعــذر تنفـيذ اخلطــة �أو مت الإخ ــالل
بها لأي �سبب  ،وذلك بناء على طلب يقدم من الأطراف املوقعني على اخلطة  ،وي�صدر
بالإنهاء قرار من املحكمة .
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الف�صــل الثانــي
ال�صـلــــح الواقــــي
الفــرع الأول
�إجـراءات طلـب ال�صــلح الـواقي
املــادة ( ) 24
يج ــوز للتاج ــر املديــن �أن يطـلب ال�صلح الواقي �إذا ا�ضطربـ ــت �أعمالـ ــه املاليـ ــة ا�ضطراب ــا
مــن �ش�أنـ ــه �أن ي ـ ـ�ؤدي �إلى توقف ــه عن دفع ديونه  ،ومل يكن مرتكبا غ�شا �أو خط�أ ال ي�صدر
عن التاجر املدين العادي � ،شريطة �أن يكون قد زاول التجارة خالل ال�سنتني ال�سابقتني
على تقدمي الطلب .
املــادة ( ) 25
يجوز ملن �آل �إليهم املتجر بطريق الإرث �أو الو�صية �أن يطلبوا ال�صلح الواقي �إذا قرروا
اال�ستمرار فـي التجارة  ،وكان التاجر املدين قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب ال�صلح  ،وفقا
لأحكام املادة ( )24من هذا القانون  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ الوفاة .
و�إذا مل يتفق الورثة �أو املو�صى لهم جميعا على طلب ال�صلح الواقي  ،وجب على املحكمة
�أن ت�سمع �أقوال من عار�ض منهم فـي الطلب  ،ثم تف�صل فـيه وفقا مل�صلحة ذوي ال�ش�أن .
املــادة ( ) 26
فـيما عدا �شركات املحا�صة  ،يجوز لكل �شركة جتارية طل ــب ال�صل ــح الواقــي �إذا تواف ــرت
فـيها ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )24من هذا القانون وبعد احل�صول على �إذن
بذلك من �أغلبية ال�شركاء فـي �شركات الت�ضامن والتو�صية  ،ومن اجلمعية العامة غري العادية
فـي �شركات امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية  ،ومالك �شركة
ال�شخ�ص الواحد  ،ومع ذلك ال يجوز طلب ال�صلح لل�شركة وهي فـي طور الت�صفـية .
ويجوز طلب ال�صلح الواقي من ال�شركة الواقعية .
املــادة ( ) 27
ال يجوز للتاجر املدين �أثناء تنفـيذ ال�صلح الواقي �أن يطلب �صلحا �آخر .
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املــادة ( ) 28
يقدم طلب ال�صلح الواقي �إلى املحكمة مبينا فـيه �أ�سباب ا�ضطراب الأعمال املالية ومقرتحات
ال�صلح و�ضمانات تنفـيذها  ،ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات الآتية :
أ�  -الوثائق امل�ؤيدة للبيانات املذكورة فـيه .
ب � -شهادة م ــن �أمي ــن ال�سجــل تثبت قيام التاجر املدين مبا تفر�ضه الأحكام اخلا�صة
فـي ال�سجل عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
ج � -شهادة من غرفة جتارة و�صناعة عمان تفـيد انت�سابه �إلى الغرفة عن ال�سنتني
ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
د � -صورة من القوائم املالية املدققة للتاجر املدين عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي
الطلب .
هـ  -بي ــان ب�إجمال ــي امل�ص ــروفات ال�شخ�صية املرتبطة بح�سابات التاجر املدين �أو ذات
العالقة به عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب .
و  -بي ــان تف�صيل ــي بالأمــوال املنقولة والعقارات للتاجر املدين  ،وقيمتها التقريبية
عند تقدمي الطلب .
ز  -بيان ب�أ�ســماء الدائنني واملدينيـن وعناوينهم ومقـدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها .
ح � -شهادة من الوزارة تفـيد بعدم �سبق التقدم بطلب �إعادة الهيكلة � ،أو التقدم بطلب
�سبق حفظه  ،وانق�ضت ( )3ثالثة �أ�شهر على ذلك .
ط � -شهــادة مــن �أمني ال�سجل تفيد بعــدم �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين �أو عقد �صــلح
واق منه .
ي  -ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر للطلب .
و�إذا كان الطلب خا�صا ب�شركة وجب �أن يرفق به  ،ف�ضال عن الوثائق املذكورة فـي البنود
ال�سابقة � ،صورة من عقد ال�شركة ونظامها  ،م�صدقا عليها من �أمني ال�سجل  ،والوثائق
املثبتة ل�صفة التاجر املدين وقرار �أغلبية ال�شركــاء �أو جمعيــة ال�شرك ــاء �أو مـ ــالك ال�شركـ ــة
�أو اجلمعي ــة العامــة غيــر العاديــة بح�سب الأحوال بطلب ال�صلح الواقي  ،وبيان ب�أ�سماء
ال�شركاء املت�ضامنني وعناوينهم وجن�سياتهم .
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ويجب �أن تكون تلك الوثائق م�ؤرخة وموقعة من مقدم طلب ال�صلح الواقي  ،و�إذا تعذر
تقدمي بع�ضها �أو ا�ستيفاء بياناتها وجب �أن يت�ضمن الطلب �أ�سباب ذلك  ،وحترر �أمانة �سر
املحكمة حم�ضرا بت�سلم هذه الوثائق .
وللقا�ض ــي �إل ــزام التاج ــر املدي ــن خ ــالل املـ ــدة التـ ــي يح ــددها �أن يقدم م�ستندات �إ�ضافـية
�أو معلومات حول و�ضعه املايل .
املــادة ( ) 29
�إذا قدم طلب �إلى املحكمة لإ�شهار �إفال�س التاجر املدين  ،وطل ــب �آخ ــر بال�ص ــلح الواقـ ــي ،
فال يجوز الف�صل فـي طلب �إ�شهار الإفال�س �إال بعد الف�صل فـي طلب ال�صلح .
الفــرع الثانــي
البت فـي طلـب ال�صلح الـواقي
املــادة ( ) 30
للمحكمة التي تنظر فـي طل ــب ال�صل ــح الواق ــي �أن ت�أم ــر باتخ ــاذ التداب ــري التحفظيـ ــة
على �أموال التاجر املدين �إلى حني الف�صل فـي الطلب  ،ويجوز لها �أن تتخذ من الإجراءات
ما ميكنها من الإحاطة بحالة التاجر املدين املالية  ،و�أ�سباب ا�ضطرابها .
وتنظ ــر املحكمـ ــة فـي طلــب ال�صلح الواقي فـي جل�سة غري علنية  ،وعلى وجه اال�ستعجال ،
وتف�صل فـي الطلب بحكم نهائي .
املــادة ( ) 31
تق�ضي املحكمة برف�ض طلب ال�صلح الواقي فـي الأحوال الآتية :
أ� � -إذا مل يقدم طالب ال�صلح الواقي الوثائق والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()28
من هذا القانون � ،أو قدمها ناق�صة دون م�سوغ .
ب � -إذا �سبق احلكم على التاجر املدين بالإدانة فـي �إحدى جرائم الإفال�س �أو فـي جرمية
التزوير �أو ال�سرقة �أو االحتيال �أو �إ�ســاءة الأمان ــة �أو اختـ ــال�س الأمـ ــوال العام ــة ،
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
ج � -إذا اعتزل التجارة �أو �أغلق متجره �أو جل�أ �إلى الفرار .
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املــادة ( ) 32
�إذا ق�ضت املحكمة برف�ض طلب ال�صلح الواقي  ،فلها �أن حتكم على التاجر املدين بغرامة
ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين �إذا تبني
لها �أنه تعمد �إيهام املحكمة با�ضطراب ن�شاطه � ،أو تعمد �إحداث اال�ضطراب فـيه .
املــادة ( ) 33
�إذا ق�ضت املحكمة بقبول ال�صلح الواقي  ،وجب �أن ت�أمر بافتتاح �إجــراءات ال�صلـ ــح  ،ويجب
�أن يت�ضمن احلكم ما ي�أتي :
أ�  -ندب �أحد الق�ضاة فـي املحكمة للإ�شراف على �إجراءات ال�صلح الواقي .
ب  -تعيني �أمني لل�صلح �أو �أكرث ملبا�شرة �إجراءات ال�صلح الواقي ومتابعتها .
وللمحكمة �أن ت�أمر فـي حكم افتتاح �إجراءات ال�صلح الواقـ ــي بـ ـ�أن ي ــودع التاجـ ــر املدي ــن
فـي �أمانة �سر املحكمة مبلغا نقديا حتدده املحكمة ملواجهة م�صاريف الإجراءات  ،ويجوز
�أن تق�ضي املحكمة ب�إلغاء �إجراءات ال�صلح �أو بوقفها �إذا مل يودع التاجر املدين املبلغ املذكور
فـي امليعاد املحدد .
املــادة ( ) 34
يعني �أمني ال�صلح من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول  ،ويجب عليه �أن يدون ب�شكل يومي
جميع الأعمال املتعلقة بال�صلح الواقي فـي دفرت خا�ص ترقم �صفحاته  ،وي�ضع عليها قا�ضي
ال�صلح توقيعه �أو ختمه  ،وي�ؤ�شر فـي الدفرت مبا يفـيد انتهاء �أعمال ال�صلح  ،وللمحكمة
وقا�ضي ال�صلح و�أطرافه االطالع عليه .
الفــرع الثالــث
الطعـن على قرارات قا�ضـي ال�صـلح
املــادة ( ) 35
مع مراعاة حكم املادة ( )30من هذا القانون  ،يجوز الطعن على قرارات قا�ضي ال�صلح ،
ويقدم الطعن خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار  ،ب�صحيفة تودع �أمانة �سر
املحكمة  ،وتعلن لذوي ال�ش�أن  ،وتنظر املحكمة الطعن فـي �أول جل�سة دون �إ�شراك قا�ضي
ال�صلح فـي نظره .
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املــادة ( ) 36
يرتتب على الطعن وقف تنفـيذ قــرار قا�ض ــي ال�صل ــح حت ــى تف�ص ــل املحكم ــة فـ ــي � أش�ن ــه ،
ما مل ت�أمر با�ستمرار تنفـيذه .
وللمحكمة فـي حال رف�ض الطعن �أن حتكم على الطاعن بغرامة ال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين � ،إذا تبني لها �أنه تعمد تعطيل تنفـيذ قرار قا�ضي ال�صلح .
الفــرع الرابــع
افتتــاح �إجــراءات ال�صـلــح الواقــي
املــادة ( ) 37
تخطر �أمانة �سر املحكمة �أمني ال�صلح بالقرار ال�صادر بتعيينه فور �صدوره  ،ويقوم �أمني
ال�صلح خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ الإخطار بقيد احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح
الواقي فـي ال�سجل ون�شر ملخ�صه م�صحوبا بدعوة الدائنني �إلى االجتماع فـي �صحيفة
يومية �أو �أي و�سيلة �أخرى للن�شر وا�سعة االنت�شار يحددها قا�ضي ال�صلـح  ،وعل ــى �أم ــني
ال�صلح �أن ير�سل فـي امليعاد املذكور الدعوة �إلى االجتمــاع مرف ــقا بها مقرتح ــات ال�صل ــح
�إلى الدائنني املثبتة عناوينهم .
املــادة ( ) 38
يقوم قا�ضي ال�صلح فور �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي باعتماد القوائم
املالية للتاجر املدين فـي تاريخ التكليف  ،وو�ضع توقيعه عليها  ،ويبا�شر �أمني ال�صلح خالل
(� )24أربع وع�شرين �ساعة من وقت �إخطاره ب�صدور احلكم �إجراءات جرد �أموال التاجر
املدين بح�ضوره �أو من ميثله .
املــادة ( ) 39
ي�ستمر التاجر املدين بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي فـي �إدارة �أمواله
ب�إ�شــراف �أمــني ال�صلــح  ،وله �أن يقوم بجميع الت�صرفات العادية التي تقت�ضيها �أعماله
التجارية  ،وال يجوز له �إجراء �أي من التربعات بعد �صدور احلكم املذكور  ،وال تعد تلك
التربعات نافذة فـي حق الدائنني .
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وال يجوز للتاجر املدين بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي �أن يعقد �صلحا
�أو رهنا من �أي نوع � ،أو �أن يجري ت�صرفا ناقال للملكية ال ت�ستلزمه �أعماله التجارية
العادية �إال بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي ال�صلح  ،ومع عدم الإخالل بحقوق املت�صرف
�إليه ح�سن النية  ،ال يحتج على الدائنني ب�أي ت�صرف يتم على خالف ذلك .
املــادة ( ) 40
توقف جميع الدعاوى و�إجراءات التنفـيذ فـي مواجهة التاجر املدين مبجرد احلكم بافتتاح
�إجراءات ال�صلح الواقي � ،أما الدعاوى املرفوعة من التاجر املديــن و�إج ــراءات التنفـ ــيذ
التي با�شرها فتبقى �سارية مع �إدخال �أمني ال�صلح فـيها .
وال يجوز بعد �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي التم�سك بقيد الرهون وحقوق
االمتياز املقررة على �أموال التاجر املدين فـي مواجهة الدائنني .
املــادة ( ) 41
ال يرتتب على �صدور احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي حلول �آجال الديون امل�ستحقة
على التاجر املدين � ،أو وقف �سريان عوائدها .
املــادة ( ) 42
�إذا �أخف ــى التاجـ ــر املدي ــن ب ــعد تقدي ــم طل ــب ال�صل ــح الواق ــي جزءا من �أمـ ــواله �أو �أتلفه ــا
�أو �أج ــرى ب�سوء ني ــة ت�صرف ــات �ضارة بالدائنني � ،أو ت�صرفات خمالفة لأحكام املادة ()39
من هذا القانون  ،تق�ضي املحكمة من تلقاء نف�سها ب�إلغاء �إجراءات ال�صلح .
املــادة ( ) 43
على جميع الدائنني  ،ولو كانت ديونهم غيــر حالـة الأداء �أو م�ضمونة بت�أمينات خا�ص ــة
�أو ثابتة ب�أحكام نهائية � ،أن ي�سلموا �أمني ال�صلح خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ن�شر ملخ�ص احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي طبقا للمادة ( )37من هذا القانون ،
�أ�صول م�ستندات ديونهم م�صحوبة ببيان هذه الديون وت�أميناتها � -إن وجدت  -ومقدارها
بالريال العماين � ،أما بالن�سبة �إلى الدائنني املقيمني خارج ال�سلطنة  ،فعليهم �إر�سال البيان
وامل�ستندات �إلى �أمـني ال�صل ــح  ،ويك ــون ميع ــاد تقدي ــم �أ�ص ــول امل�ستنـ ــدات وبي ــان الدي ــون
�أو ت�أميناتها ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شر ملخ�ص احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح .
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الفــرع اخلامــ�س
قائمــة الديون وحتقيقــها
املــادة ( ) 44
ي�ضع �أمني ال�صلح بعد انتهاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )43من هذا القانون قائمة
ت�سمى بـ " قائمة الديون " تت�ضمن �أ�سماء الدائنني الذين طلبوا اال�شرتاك فـي �إجراءات
ال�صلح الواقي  ،وبيانا مبقدار كل دين على حدة  ،وامل�ستندات التي ت�ؤيده والت�أمينات التي
ت�ضمنه � -إن وجدت  -وما يراه ب�ش�أن قبوله �أو رف�ضه  ،وله �أن يطلب من �أي من الدائنني
تقدمي �إي�ضاحات عن الدين �أو ا�ستيفاء م�ستنداته �أو تعديل مقداره �أو �صفاته .
املــادة ( ) 45
لكل دائن عادي حق الت�صويت على ال�صلح الواقي  ،ولو قب�ض جزءا من دينه من �أحد
امللتزمني مع التاجر املدين �أو من كفالئه .
املــادة ( ) 46
على �أمني ال�صلح �إيداع قائمة الديون �أمانة �سر املحكمة خالل (� )40أربعني يوما من تاريخ
�صدور حكم افتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي  ،ويجوز عند االقت�ضاء مد هذا امليعاد بق ــرار
من قا�ضي ال�صلح .
ويقوم �أمني ال�صلح خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من تاري ــخ الإي ــداع بن�ش ــر بي ــان بالإي ــداع
فـي �صحيفتني يوميتني وا�سعتي االنت�شار يحددهما قا�ضي ال�صلح .
ولكل ذي م�صلحة االطالع على قائمة الديون املودعة �أمانة �سر املحكمة .
املــادة ( ) 47
للتاجر املدين ولكل دائن ورد ا�سمه فـي قائمة الديون �أن ينازع فـي الديون املدرجة بها
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر بيان �إيداع القائمة فـي ال�صحف  ،وتقدم املنازع ــة
�إلى �أمانة �سر املحكمة .
املــادة ( ) 48
ال يجوز �أن ي�شرتك فـي �إجراءات ال�صلح الواقي الدائنون الذين مل يقدموا �أ�صول م�ستندات
ديونه ــم فـي امليع ــاد املن�ص ــو�ص عل ــيه فـي املــادة ( )43من هذا القانون  ،وال الدائنون الذين
مل تقبل ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا .
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املــادة ( ) 49
يحدد قا�ضي ال�صلح بعد االنتهاء من حتقيق الديون ميعادا الجتماع الدائنني للمداولة
فـي مقرتحات ال�صلح الواقي  ،وتر�سل الدعوة �إلى ح�ضور هذا االجتماع �إلى كل دائن قبل
دينه نهائيا �أو م�ؤقتا  ،ويجوز لقا�ضي ال�صلح �أن ي�أمر بن�شر الدعوة فـي �صحيفة يومية
وا�سعة االنت�شار .
املــادة ( ) 50
ي�ضع قا�ضي ال�صلح بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )47من هذا القانون
قائمة نهائية بالديون غري املتنازع عليها  ،وي�ؤ�شر على البيان اخلا�ص بالدين مبا يفـيد
قبول ــه �أو مق ــدار املقبول منه  ،ويجوز لقا�ضي ال�صلح اعتبار الدين متنازعا عليه  ،ولو مل
تقدم ب�ش�أنه �أي منازعة .
ويف�صل قا�ضي ال�صلح فـي الديون املتنازع عليها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انق�ضاء
ميعاد املنازعة  ،وتلتزم �أمانة �سر املحكمة ب�إخطار ذوي ال�ش�أن مبيعاد اجلل�سة قبل انعقادها
بـ ( )3ثالثة �أيام على الأقل  ،كما تبلغهم بالقرار ال�صادر فـي املنازعة فور �صدوره .
املــادة ( ) 51
يجوز الطعن �أمام املحكمة فـي القرار ال�صادر من قا�ضي ال�صلح بقبول الدين �أو رف�ضه
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار �أو الإخطار به  ،وال يرتتب على الطعن وقف
�إجراءات ال�صلح الواقي �إال �إذا �أمرت املحكمة بذلك .
ويجوز للمحكمة قبل الف�صل فـي الطعن �أن ت�أمر بقبول الدين م�ؤقتا مببلغ تقدره  ،ما مل
يكن قد �أقيمت ب�ش�أنه دعوى جزائية .
و�إذا كانت املنازعة على الدين متعلقة بت�أميناته  ،وجب قبوله م�ؤقتا بو�صفه دينا عاديا .
املــادة ( ) 52
يودع �أمني ال�صلح �أمانة �سر املحكمة قبل امليعاد املحدد الجتماع الدائنني بـ ( )5خم�سة
�أيام على الأقل  ،تقريرا عن حالة التاجر املدين املالية و�أ�سباب ا�ضطرابها  ،وبيانا ب�أ�سماء
الدائنني الذين لهم احلق فـي اال�شرتاك فـي �إجراءات ال�صلح الواقي  ،ويجب �أن يت�ضمن
التقرير ر�أي �أمني ال�صلح فـي ال�شروط التي اقرتحها التاجر املدين لل�صلح .
ويجوز لكل ذي م�صلحة �أن يطلب من قا�ضي ال�صلح الإذن له باالطالع على التقرير
املذكور .
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املــادة ( ) 53
يتولى قا�ضي ال�صلح رئا�سة اجتماع الدائنني  ،ويجـب �أن يح ــ�ضر التاج ــر املديــن بنف�س ــه
�أو ممثل ال�شركة املدينة بح�سب الأحوال  ،وال يجوز �أن يقيم عنه وكيال فـي احل�ضور بدال
عنه �إال مبوجب وكالة خا�صة .
وال جتوز املداولة فـي �شروط ال�صلح الواقي �إال بعد قراءة تقرير �أمني ال�صلح امل�شار �إليه
فـي املادة ( )52من هــذا القانــون  ،ويجوز للتــاجر املدي ــن طل ــب تعدي ــل �ش ــروطه لل�صل ــح
�أثناء املداولة .
الفــرع ال�ســاد�س
�إيقــاع ال�صــلح الـواقــي
املــادة ( ) 54
ال يقع ال�صلح الواقي �إال مبوافقة �أغلبية الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا
ب�شرط �أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون  ،وال يح�سـب فـي هاتــني الأغلبيتني
الدائنون الذين مل ي�شرتكوا فـي الت�صويت  ،كما ال حت�سب ديونهم .
و�إذا كان ال�صلح الواقي خا�صا ب�شركة �أ�صدرت �سندات �أو �صكوكا جتاوز قيمتها ثلث جمموع
ديونها  ،فال يجوز �إجراء ال�صلح �إال �إذا وافقت على ذلك اجلمعية العامة جلماعة مالكي
هذه ال�سندات �أو ال�صكوك .
املــادة ( ) 55
ال يجوز لزوج طالب ال�صلح الواقي �أو لأقاربه و�أ�صهاره �إلى الدرجة الرابعة  ،اال�شرتاك
فـي مداوالت ال�صلح �أو الت�صويت على �شروطه .
و�إذا تنازل �أحد الدائنني املقبولة ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا عن دينه �إلى الغري بعد �صدور
احلكم بافتتاح �إجراءات ال�صلح الواقي فال يجوز للمتنازل �إليه اال�شرتاك فـي مداوالت
ال�صلح �أو الت�صويت عليه .
املــادة ( ) 56
ال يجوز للدائنني � -أ�صحاب الت�أمينات العينية �أو املنقولة املقررة على �أموال طالب ال�صلح ،
�سواء �أكانت هذه الت�أمينـات واردة على منقول �أم علـ ــى ع ــقار  -اال�ش ــرتاك فـي الت�صويـ ــت
على ال�صلح الواقي بديونهم امل�ضمونة بالت�أمينات املذكورة �إال �إذا تنازلوا عن هذه الت�أمينات
مقدما  ،ويجوز �أن يكون التنازل مق�صورا على جزء من الت�أمني ب�شرط �أال يقل عما يقابل
ثلث الدين  ،ويتم �إثبات التنازل فـي حم�ضر جل�سة ال�صلح .
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و�إذا ا�شرتك �أحد الدائنني املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة فـي الت�صويت على ال�صلح دون �أن
ي�صرح بالتنازل عن ت�أمينه كله �أو بع�ضه اعترب ذلك تنازال عن الت�أمني ب�أجمعه .
وفـي جميع الأحوال ال يكــون التن ــازل ع ــن الت�أم ــني نهائ ــيا �إال �إذا تــم ال�صل ــح و�صدق ــت
عليه املحكمة  ،و�إذا �أبطل ال�صلح عاد الت�أمني الذي �شمله التنازل .
املــادة ( ) 57
يوقع ال�صلح الواقي فـي اجلل�سة التي مت فـيها الت�صويت عليه  ،و�إال كان باطال  ،و�إذا مل
تتحقق �إحدى الأغلبيتني املن�صو�ص عليهما فـي املادة ( )54من هذا القانون  ،ت�ؤجل املداولة
ملدة ( )10ع�شرة �أيام .
ويجوز للدائنني الذين ح�ضروا االجتماع الأول �أو كانوا ممثلني فـيه  ،ووقعوا حم�ضر
ال�صلح �أال يح�ضروا االجتماع الثاين  ،وفـي ه ــذه احلالـ ــة تبق ــى موافقت ــهم على ال�صلح
الواقي فـي االجتماع الأول قائمة ونافذة فـي االجتماع الثاين �إال �إذا ح�ضروا هذا االجتماع ،
وعدلوا عن موافقتهم ال�سابقة � ،أو عدلوها � ،أو �إذا �أدخل التاجر املدين تعديال جوهري ــا
فـي مقرتحاته ب�ش�أن ال�صلح فـي فرتة ما بني االجتماعني .
املــادة ( ) 58
يحرر حم�ضر مبا مت فـي جل�سة ال�صلح الواقي يوقعه قا�ضي ال�صلح و�أمني ال�صلح والتاجر
املدين والدائنون احلا�ضرون .
ويجوز لكل دائن له حق اال�شرتاك فـي مداوالت ال�صلح الواقي �أن يبلغ قا�ضي ال�صلح
كتابة مبا لديه من اعرتا�ض على ال�صلح و�أ�سبابه  ،وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
التوقيع على حم�ضر ال�صلح .
وعلى قا�ضي ال�صلح خالل (� )7سبعة �أيام من انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة
ال�سابقة �أن ير�سل حم�ضر ال�صلح الواقي �إلى املحكمة التي �أ�صدرت الأمر بافتتاح �إجراءات
ال�صلح للت�صديق عليه  ،ويرفق به تقرير من قا�ضي ال�صلح عن حالة التاجر املدين املالية
و�أ�سباب ا�ضطراب �أعماله و�شروط ال�صلح وبيان باالعرتا�ضات التي قدمت على ال�صلح
و�أ�سبابها .
املــادة ( ) 59
لكل دائن مل يوافق على ال�صلح الواقي حق ح�ضور جل�سة الت�صديق عليه و�إثبات اعرتا�ضه ،
وتق�ض ــي املحكم ــة بع ــد �سم ــاع �أق ــوال التاج ــر املدي ــن والدائنــني احلا�ضرين بالت�صديق
على ال�صلح � ،أو برف�ض الت�صديق عليه .
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وال يجوز الطعن فـي الأحكام ال�صادرة بالت�صديق على ال�صلح الواقي  ،ويجوز للتاجر
املدين �أن يلتم�س �إعادة النظر فـي احلكم ال�صادر برف�ض الت�صديق على ال�صلح خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره �أو تبليغه �إليه بح�سب الأحوال .
و�إذا رف�ضت املحكمة االعرتا�ض على ال�صلح الواقي جاز لها احلكم على املعرت�ض بغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين �إذا تبني
�أنه تعمد �إعاقة ال�صلح .
املــادة ( ) 60
يجوز �أن يت�ضمن ال�صلح الواقي منح التاجر املديــن �آج ــاال للوفـ ــاء بديونـ ــه  ،كمـ ــا يج ــوز
�أن يت�ضمن �إبراء التاجر املدين من جزء من الدين .
ويجوز �أن يعقد ال�صلح الواقي ب�شرط الوفاء �إذا �أي�سر التاجر املديــن خ ـ ــالل مدة حت ــدد
ف ــي �شروط ال�صلح  ،على �أال جتاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الت�صدي ــق عل ــى ال�صل ــح ،
وال يعترب التاجر املديــن ق ــد �أي�س ــر �إال �إذا زادت موجودات ــه عل ــى الدي ــون املرتتبــة علي ــه
بــما يعادل ( )%10ع�شرة فـي املائة على الأقل .
الفــرع ال�سابــع
الت�صـديق علـى ال�صـلـح الواقــي
املــادة ( ) 61
على �أمني ال�صلح �أن ين�شر ملخ�ص احلكم ال�صادر بالت�صديق على ال�صلح الواقي فـي اجلريدة
الر�سمية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره  ،ويجب �أن ي�شتمل ملخ�ص
احلك ــم عل ــى ا�سـم التاجر املدين وموطنه ورقم قيده فـي ال�سجل واملحكمة التي �صدقت
على ال�صلح وتاريخ حكم الت�صديق .
املــادة ( ) 62
ي�سري ال�صلح الواقي مبجرد �صدور احلكم بالت�صديق عليه على جميع الدائنني الذين
تعترب ديونهم عادية غري م�ضمونة بامتياز �أو رهن  ،ولو مل ي�شرتكوا فـي �إجراءاته � ،أو مل
يوافقوا على �شروطه .
وال يفـيد من ال�صلح الواقي املدينون املت�ضامنون مع التاجر املدين �أو كفال�ؤه فـي الدين  ،ومع
ذلك �إذا وقع ال�صلح مع �شركة ا�ستفاد من �شروطه ال�شركاء امل�س�ؤولون فـي جميع �أموالهم
عن ديون ال�شركة �إال �إذا ن�ص فـي عقد ال�صلح على غري ذلك .
وال ي�سري ال�صلح الواقي على دين النفقة  ،وال على الديون التي ن�ش�أت بعد �صدور احلكم
بافتتاح �إجراءات ال�صلح .
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املــادة ( ) 63
يجوز للمحكمة التي �صدقت على ال�صلح الواقي �أن متنح التاجر املدين  -بناء على طلبه -
وب ــعد �سماع �أقوال الدائنني �آجاال للوفاء بالديون التي ال ي�سري عليها ال�صلح  ،وتكون قد
ن�ش�أت قبل �صدور احلكم بافتتاح الإجراءات ب�شرط �أال جتاوز الآجال التي متنحها املحكمة
الأجل املقرر فـي ال�صلح  ،وال ي�سري هذا احلكم على ديون النفقة .
وال يرتتب على الت�صديق على ال�صلح الواقي حرمان التاجر املدين من الآجال التي تكون
�أبعد مدى من الأجل املقرر فـي عقد ال�صلح .
املــادة ( ) 64
ت�أمر املحكمة فـي حكم الت�صديق على ال�صلح الواقي  -بناء على تقرير من قا�ضي ال�صلح -
با�ستبق ــاء �أمــني ال�صلح �أو بتعيني رقيب من بني الدائنني �أو من غريهم ملراقبة تنفـيذ
�شروط ال�صلح و�إبالغ املحكمة مبا يقع من خمالفات لهذه ال�شروط .
وي�ؤ�شر �أمني ال�صلح �أو الرقيب بح�سب الأحوال على �سند الدين باملبالغ املدفوعة للدائنني ،
ويجب �أن ي�سلم الدائن �إي�ص ــاال للتاج ــر املدي ــن مب ــا ت ــم قب�ض ــه يوق ــع م ــن �أمني ال�صل ــح
�أو الرقيب بح�سب الأحوال  ،حتت �إ�شراف قا�ضي ال�صلح .
ويطلب �أمني ال�صلح �أو الرقيب من املحكمة التي �صدقت على ال�صلح الواقي خالل ()10
ع�شرة �أيام من االنتهاء من تنفـيذ �شروط ال�صلح  ،احلكم ب�إنهاء الإجراءات  ،وين�شر هذا
الطلب وفقا حلكم املادة ( )61من هذا القانون .
وي�صدر احلكم ب�إنهاء الإجراءات خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر  ،ويقيد ملخ�صه
فـي ال�سجل .
املــادة ( ) 65
للمحكمة  -بناء على طلب �أي دائن ت�سري عليه �شروط ال�صلح الواقي � -أن تق�ضي بف�سخه
فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا مل ينفذ التاجر املدين �شروط ال�صلح الواقي كما اتفق عليها .
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ب � -إذا ت�صرف التاجر املدين بعد الت�صديق على ال�صلح الواقي ت�صرفا ناقال مللكية
متجره �أو �أي من �أمالكه الأخرى دون م�سوغ مقبول .
ج � -إذا توفـي التاجر املدين  ،وتبني �أنه ال يرجى تنفـيذ ال�صلح الواقي �أو �إمتام تنفـيذه .
وال يلزم الدائنون برد ما قب�ضوه من ديونهم قــبل احلكـ ــم بف�سـ ــخ ال�صـ ــلح الواق ــي  ،كما
ال يرتتب على ف�سخ ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروط ال�صلح  ،ويجب
تكليف الكفـيل بح�ضور اجلل�سة التي ينظر فـيها طلب ف�سخ ال�صلح .
املــادة ( ) 66
يبطل ال�صلح الواقي �إذا ظهر بعد الت�صديق عليه تدلي�س من جانب التاجر املدين  ،ويعترب
تدلي�سا على وجه اخل�صو�ص �إخفاء الأموال �أو �إخفاء الديون �أو ا�صطناعها �أو تعمد املبالغة
فـي تقديرها .
ولكل ذي م�صلحة طلب �إبطال ال�صلح الواقي خالل (� )6ستة �أ�شهر من اليوم الذي يظهر
فـيه التدلي�س  ،و�إال عد الطلب غري مقبول  ،وفـي جميع الأحوال ال يكون الطلـب مقبــوال
�إذا قدم بعد انق�ضاء �سنة من تاريخ �صدور احلكم بالت�صديق على ال�صلح  ،وال يلزم الدائنون
برد ما قب�ضوه من ديونهم قبل احلكم ب�إبطال ال�صلح  ،وترب�أ ذمة التاجر املدين بقدر ما مت
�سداده  ،ويرتتب على �إبطال ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروط ال�صلح .
وتخت�ص املحكمة التي �أ�صدرت احلكم بالت�صديق على ال�صلح الواقي بنظر دعوى �إبطال
ال�صلح .
املــادة ( ) 67
يقدر قا�ضي ال�صلح �أتعاب كل من �أمني ال�صلح  ،والرقيب �إذا كان من غري الدائنني  ،ويودع
قرار القا�ضي فـي هذا ال�ش�أن �أمانة �سر املحكمة فـي اليوم التايل ل�صدوره  ،ويجوز لكل
ذي م�صلحة االعرتا�ض على القرار �أمام املحكمة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
علمه به  ،ويكون احلكم ال�صادر فـي االعرتا�ض نهائيا .
املــادة ( ) 68
يجوز للمحكمة  -من تلقاء نف�س ــها �أو بن ــاء عل ــى تقريـ ــر م ــن قا�ض ــي ال�صل ــح � -أن ت أ�م ــر
فـي احلكم ب�إنهاء �إجراءات ال�صلح الواقي ب�صرف مكاف�أة للرقيب �إذا كان من الدائنني ،
وتبني �أنه بذل فـي عمله جهدا غري عادي  ،وكانت حالة التاجر املدين املالية ت�سمح بذلك .
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البـــاب الثانـــي
الإفــال�س
الف�صـــل الأول
�إ�شهـــار الإفـــال�س
الفـــرع الأول
طلب �إ�شهــار الإفال�س
املــادة ( ) 69
كل تاج ــر توقــف عــن �سداد ديونه التجارية �إثر ا�ضطراب �أعمالــه التجاري ــة يجــوز طلــب
�إ�شهار �إفال�سه  ،ويعترب التوقف عن �سداد الدين دليال على ا�ضطراب الأعمال ما مل يثبت
خالف ذلك  ،وال تن�شـ ـ أ� حال ــة الإف ــال�س �إال بحكم ي�صدر ب�إ�شهار الإفال�س وبدون هذا احلكم
ال يرتتب على التوقف عن �سداد الديون �أي �أثر ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
املــادة ( ) 70
ي�شهر �إفال�س التاجر املدين بحكم ي�صدر بناء على طلبه �أو طلب �أحد الدائنني  ،ويجوز
للمحكمة �أن تق�ضي ب�إ�شهار الإفال�س من تلقاء نف�سها .
كما يجوز �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين بعد وفاته �أو اعتزاله التجارة �إذا توفـي �أو اعتزل
التجارة  ،وهو فـي حالة توقف عن ال�سداد  ،ويجب تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س خالل
ال�سنة التالية للوفاة �أو اعتزال التجارة  ،وال ي�سري هذا امليعاد فـي حالة اعــتزال التج ــارة
�إال من تاريخ �شطب ا�سم التاجر املدين من ال�سجل .
ويجوز لورثة التاجر املدين طلب �إ�شهار �إفال�سه بــعد وفات ــه م ــع مراع ــاة امليعـ ــاد املذكـ ــور
فـي الفقرة ال�سابقة  ،ف�إذا اعرت�ض بع�ض الورثة على �إ�شهار الإفال�س وجب �أن ت�سمع
املحكمة �أقوالهم  ،ثم تف�صل فـي الطلب وفقا مل�صلحة ذوي ال�ش�أن .
وتعلن �صحيفة دعوى �إ�شهار الإفال�س فـي حالة وفاة التاجر املدين �إلــى الورثــة فـي �آخر
موطن للمتوفى  ،وال تقبل دعوى الدائن ب�إ�شهار إ�ف ــال�س التاج ــر املديــن مبوجب دين
م�ضمون بالكامل ما مل تكن قيمة الدين تزيد على قيمة ال�ضمان .
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املــادة ( ) 71
يجوز للتاجر املدين �أن يطلب �إ�شهار �إفال�سه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
توقفه عن ال�سداد  ،وذلك بطلب يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة يذكر فـيه �أ�سب ــاب التوق ــف
عن ال�سداد  ،وترفق به الوثائق الآتية :
أ� � -أ�صول الدفاتر التجارية .
ب � -صورة من �آخر ميزانية مدققة وح�ساب الأرباح واخل�سائر .
ج  -بيــان ب�إجمال ــي امل�صروف ــات ال�شخ�صيــة املرتبطة بح�سابات التاجر املديـ ــن �أو ذات
العالقة به عن ال�سن ــتني ال�سابقت ــني على تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س �أو عن مدة
ا�شتغاله بالتجارة �إذا كانت �أقل من ذلك .
د  -بيان تف�صيلي بالأموال املنقولــة والعقــارات للتاجــر املديــن  ،وقيمتها التقريبية
فـي تاريخ التوقف عن ال�سداد  ،وكذلك املبالغ النقدية املودعة با�سمه لدى امل�صارف
�سواء فـي ال�سلطنة �أو خارجها .
هـ  -بيان ب�أ�سماء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم �أو ديونهم والت�أمينات
ال�ضامنة لها �إن وجدت .
و  -بيان باحتجاجات عدم الوفاء املتعلقة بالأوراق التجارية التي حررت �ضد التاجر
املدين خالل ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س .
ز � -شهــادة م ــن ال�سج ــل تفي ــد بع ــدم �ص ــدور حك ــم بافتتــاح إ�جـراءات ال�صلــح الواقــي ،
وما يفـيد عدم تقدمه بطلب �إعادة الهيكلة .
ويجب �أن تكون الوثائق امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة م�ؤرخة وموقعة من التاجر املدين ،
و�إذا تعذر تقدمي بع�ض هذه الوثائق �أو ا�ستيفاء بياناتها وجب على التاجر املدين �إي�ضاح
�أ�سباب ذلك  ،وحترر �أمانة �سر املحكمة حم�ضرا بت�سلم هذه الوثائق .
وللمحكم ــة �إلـ ــزام التاجـ ــر املدي ــن خـ ــالل امل ــدة الت ــي حتـددها بتقدمي م�ستندات �إ�ضافـية
�أو معلومات حول و�ضعه املايل .
املــادة ( ) 72
لكل دائن بدين جتاري حال الأداء وخال من النزاع � ،أن يطلب احلكم ب�إ�شهار �إفال�س التاجر
املدين �إذا توقف عن �سداد الدين  ،ويكون للدائن بدين مدنــي ح ــال ه ــذا احل ــق �إذا �أثب ــت
�أن التاجر املدين قد توقف عن �سداد ديونه التجارية احلالة  ،ف�ضال عن دينه املدين .
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ويكون للدائن بدين جتاري �آجل احلق فـي طلب �إ�شهار الإفال�س �إذا مل يكن للتاجر املدين
موطن معروف داخل ال�سلطنة � ،أو �إذا جل أ� �إلى الف ــرار �أو �أغـ ــلق متج ــره �أو �ش ــرع فـ ــي
ت�صفـيت ــه � ،أو �أجرى ت�صرفات �ضارة بدائنيه ب�شرط �أن يقدم الدائن ما يثبت �أن التاجر
املدين توقف عن �سداد ديونه التجارية احلالة .
ويطلب الدائن �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين بطلب يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة التخاذ
التدابري التحفظية على التاجر املدين  ،وبيان الظروف التي ي�ستدل منها على توقف
التاجر املدين عن �سداد ديونه .
ويجب �أن يرفق بالطلب ما يفـيد �إيداع مبلغ  ،مقداره ( )200مائتا ريال عماين �أمانة �سر
املحكمة ل�سداد م�صروفات ن�شر احلكم ال�صادر ب�إ�شهار الإفال�س فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 73
ال يقبل طلب �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين ب�سبب توقفه عن �سداد ما ي�ستحق عليه من غرامات
�أو �ضرائب �أو ر�سوم �أو ت�أمينات اجتماعية .
الفــرع الثانــي
احلـكم ب�إ�شهــار الإفــال�س
املــادة ( ) 74
�إذا ر�أت املحكمة �إ�شهار �إفال�س التاجر املدين من تلقاء نف�سها وفقا للفقرة الأولى من املادة ()70
من هذا القانون  ،وجب على �أمانة �سر املحكمة �أن تعلنه بيوم اجلل�سة  ،وال يحول عدم
ح�ضوره �أو عدم �إبداء ر�أيه دون احلكم فـي دعوى �إ�شهار الإفال�س .
املــادة ( ) 75
تنظر دعاوى الإفال�س على وجه ال�سرعة  ،وتكون الأحكام ال�صادرة فـيها واجبة النفاذ
املعجل بدون كفالة  ،ما مل ين�ص على خالف ذلك .
املــادة ( ) 76
يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى الإفال�س �أن ت�أمر باتخاذ التدابري التحفظية على �أموال
التاجر املدين �أو �إدارتها ملدة ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر جت ــدد مل ــدد �أخـ ــرى �إل ــى �أن يتـ ــم الف�صـ ــل
فـي الدعوى  ،كما يجوز �أن تتخذ من الإجراءات ما ميكنها من الإحاطة بحالة التاجر
املدين املالية  ،و�أ�سباب توقفه عن ال�سداد .
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املــادة ( ) 77
تخت�ص املحكمة بنظر جميع الدعاوى النا�شئة عن التفلي�سة والدعاوى التي للتفلي�سة
على الغري �أو للغري عليها .
وتعت ــرب الدع ــوى نا�شئ ــة ع ــن التفلي�س ــة علـى وج ــه اخل�صــو�ص �إذا كانت متعلقة ب�أموالها
�أو ب�إدارتها �أو مبوجوداتها � ،أو كان الف�صل فـيها يقت�ضي تطبيق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 78
حتدد املحكمة فـي حكم �إ�شهار الإفال�س تاريخا م�ؤقتا للتوقف عن ال�سداد  ،وتعني مديرا
للتفلي�سة  ،وتندب �أحد ق�ضاة املحكمة ليكون قا�ضيا للتفلي�سة  ،وت�أمر بو�ضع الأختام على
متجر التاجر املدين حلني االنتهاء من جرد �أمواله  ،وتر�سل ن�سخة من احلكم �إلى االدعاء
العام .
املــادة ( ) 79
للمحكمة �أن ت�ستعني فـي حتديد تاريخ التوقف عن ال�سداد بكل فعل �أو قول �أو ت�صرف
ي�صدر من التاجر املدين  ،ويك�شف عن ا�ضطراب �أعماله �أو �سعيه �إلى اال�ستمرار فـي ن�شاطه
التجاري بو�سائل غري م�شروعة �أو �ضارة بدائنيه  ،ويدخل فـي ذلك على وجه اخل�صو�ص
�شروع التاجر املدين فـي الفرار � ،أو �إخفاء �أمواله �أو بيعها بخ�سارة �أو عقد قرو�ض ب�شروط
باهظة �أو الدخول فـي م�ضاربات غري م�س�ؤولة .
و�إذا مل يحدد فـي حكم �إ�شهار الإفال�س التاريخ الذي توقف فـيه التاجر املدين عن ال�سداد
اعترب تاريخ �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س تاريخا م�ؤقتا للتوقف عن ال�سداد .
و�إذا �صدر حكم �إ�شهار الإفال�س بعد وفاة التاجر املدين �أو بعد اعتزاله التجارة  ،ومل يعني
فـيه تاريخ التوقف عن ال�سداد اعترب تاريخ الوفاة �أو اعتزال التجارة تاريخا م�ؤقتا للتوقف
عن ال�سداد .
املــادة ( ) 80
يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب التاجر املدين �أو �أحد الدائنني �أو مدير
التفلي�سة �أو غريهم من ذوي امل�صلحة  ،تعديل التاريخ امل�ؤقت للتوقف عن ال�سداد  ،وذلك
حتى تاريخ �إيداع قائمة الديون النهائية �أمانة �سر املحكمة  ،وبعد انق�ضاء هذا امليعاد يعد
التاريخ املعني للتوقف عن ال�سداد نهائيا .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �إرجاع تاريخ التوقف عن ال�سداد �إلى �أكرث من (� )2سنتني
�سابقتني على تاريخ �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،ويتولى مدير التفلي�سة قيد احلكم
بتعديل تاريخ التوقف عن ال�سداد فـي ال�سجل .
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املــادة ( ) 81
تقوم �أمانة �سر املحكمة التي �أ�صدرت احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ب�إخطار مدير التفلي�سة فور
�صدور احلكم ملبا�شرة �أعمال التفلي�سة  ،وعلى مدير التفلي�سة قيد احلكم فـي ال�سجل .
ويتولى مدير التفلي�سة ن�شر ملخ�ص احلكم فـي اجلريدة الر�سمية خالل (� )2أ�سبوعني
من تاريخ �صدوره  ،وي�شتمل امللخ�ص علــى ا�سـ ــم املدين املفل ــ�س  ،وموط ــنه  ،ورق ــم قي ــده
فـي ال�سجل  ،واملحكمة التي �أ�صدرت احلكم  ،وتاريخ �صدوره  ،والتاري ــخ امل�ؤقـ ــت للتوقــف
عن ال�سداد  ،وا�سم قا�ضي التفلي�سة  ،وا�سم مدير التفلي�سة  ،وعنوانه  ،كما يت�ضمن الن�شر
دعوة الدائنني لتقدمي ديونهم فـي التفلي�سة .
وفـي حالة تعديل تاريخ التوقف عن ال�سداد يجب �أن ي�شتمل الن�شر ف�ضال عن البيانات
املذكورة على التاريخ اجلديد الذي حددته املحكمة .
كما يتولى مدير التفلي�سة قيد امللخ�ص با�سم جماعة الدائنني فـي ال�سجل العقاري خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدور احلكم  ،وال يرتب على هذا القيد تقرير رهن �أو �أي
ت�أمني �آخر جلماعة الدائنني .
املــادة ( ) 82
يجوز لكل ذي م�صلحة من غري اخل�صوم �أن يعرت�ض على حكم �إ�شهار الإفال�س �أمام
املحكمة التي �أ�صدرته خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ــا م ــن تاري ــخ ن�ش ــر ملخ ــ�ص احلك ــم
فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ( ) 83
�إذا طلب التاجر املدين �إ�شهار �إفال�سه وق�ضت املحكمة برف�ض الطلب  ،جاز لها �أن حتكم
عليه بغرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال
عمانـ ــي � ،إذا تب ــني لـ ــها �أنه تعمـ ــد ا�صطناع الإفال�س  ،وين�شر ملخ�ص احلكم على نفقته
فـي اجلريدة الر�سمية .
و�إذا طلب �أحد الدائنني �إ�شهار الإفال�س  ،وق�ضت املحكمة برف�ض الطلب يحكم على الدائن
بالغرامة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،وين�شر احلكم على نفقته فـي اجلريدة
الر�سمية � ،إذا تبني لها �أنه تعمد الإ�ساءة �إلى �سمعة التاجر املدين التجارية  ،وذلك مع عدم
الإخالل بحق التاجر املدين فـي طلب التعوي�ض .
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املــادة ( ) 84
�إذا مل توجد فـي التفلي�سة  -وقت �صدور حكم �إ�شهــار الإفـ ــال�س  -نقود حا�ضرة ملواجهة
م�صروفـ ــات احلك ــم �أو قيــده �أو ن�شره �أو و�ضع الأختام على متجر املدين املفل�س �أو احلجز
على ممتلكاته �أو رفع احلجز عنها  ،وجب �سداد هذه امل�صروفات من اخلزانة العامة بناء
على �أمر املحكمة  ،وت�سرتد اخلزانة العامة املبالغ التي �سددتها باالمتياز على جميع
الدائنني من �أول نقود تدخل التفلي�سة .
املــادة ( ) 85
�إذا �أوفى املدين املفل�س بجميع ديونه التجارية قبل �أن يحوز حكم �إ�شهــار الإف ــال�س ق ــوة
ال�شيء املق�ضي به  ،وجب على املحكمة �أن تق�ضي ب�إلغاء حكم �إ�شهار الإفال�س  ،على �أن يتحمل
املدين املفل�س جميع م�صاريف الدعوى .
الفــرع الثالـــث
مديــر التفلي�ســة
املــادة ( ) 86
تعني املحكمة فـي حكم �إ�شهار الإفال�س ممثال قانونـيا لإدارة التفلي�سـ ــة ي�سم ــى (مدير
التفلي�سة) من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول �أو غريهم بح�سب الأحوال .
ولقا�ض ــي التفلي�س ــة م ــن تلــقاء نف�سه � ،أو بناء على طلب املدين املفل�س � ،أو املراقب  ،الأمر
ب�إ�ضافة مدير �آخر للتفلي�سة �أو �أكرث .
املــادة ( ) 87
ال يجوز �أن يعني مديرا للتفلي�سة من كان زوجا للمدين املفل�س �أو قريبا له حتى الدرجة
الرابعة � ،أو من كان خالل ال�سنتني ال�سابقتني على �إ�شهار الإفال�س �شريكا له �أو م�ستخدما
عنده �أو حما�سبا له �أو وكيال عنه  ،وكذلك من �سبق احلـكم ب�إدانت ــه فـي جرائ ــم الإفال�س
�أو ال�سرق ــة �أو اختال�س الأموال العامة �أو �إ�ساءة الأمانة �أو االحتيــال �أو التزوي ــر �أو الر�شــوة ،
�أو �شه ــادة ال ــزور � ،أو �أي جرمي ــة �أخ ــرى ما�سـ ــة باالقت�ص ــاد الوطن ــي � ،أو �إحدى اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
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املــادة ( ) 88
يقوم مدير التفلي�سة ب�إدارة �أموال التفلي�سة واملحافظة عليها  ،وينوب عــن املدي ــن املفلـ ــ�س
فـي جميع الدعاوى والأعمال التي تقت�ضيها هذه الإدارة .
ويدون مدير التفلي�سة ب�شكل يومي جميع الأعمال املتعلقة ب�إدارة التفلي�سة فـي دفرت خا�ص
ترقم �صفحاته  ،وي�ضع عليها قا�ضي التفلي�سة توقيعه �أو ختمه  ،وي�ؤ�شر فـي نهاية الدفرت
مبا يفـيد انتهاءه .
وللمحكمة ولقا�ضي التفلي�سة وللمراقب االطالع على هذا الدفرت فـي كل وقت  ،كما يحق
للمدين املفل�س االطالع عليه ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 89
�إذا تعدد مديرو التفلي�سة وجب �أن يعملوا جمتمعني  ،وي�س�ألون بالت�ضامن عن �إدارتهم ،
ويجـ ــوز لقا�ضـ ــي التفلي�ســة �أن يق�سم العمل بينهم � ،أو �أن يعهد �إلى �أحدهم بعمل معني ،
وفـي هذه احلالة ال يكون مدير التفلي�سة م�س�ؤوال �إال عن العمل الذي يكلف به .
ويجوز ملديري التفلي�سة �أن ينيبوا بع�ضهم فـي القيام بالأعمال املعهود بها �إليهم  ،وال يجوز
لهم �إنابة الغري .
املــادة ( ) 90
يجوز للمدين املفل�س �أو املراقب االعرتا�ض لدى قا�ضي التفلي�سة على �أعم ــال مدي ــر
التفلي�سة قبل �إمتامها  ،ويرتتب علــى االعت ــرا�ض وق ــف تنفـ ــيذ ه ــذه الأعم ــال  ،ويج ــب
�أن يف�صل قا�ضي التفلي�سة فـي االعرتا�ض خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه  ،ويكون
قرار قا�ضي التفلي�سة نهائيا .
املــادة ( ) 91
يجوز للمحكمة  ،من تلقاء نف�سها �أو بناء عـلى طل ــب قا�ضــي التفلي�س ــة �أو املدي ــن املفل ــ�س
�أو املراقب � ،أن ت�أمر بعزل مدير التفلي�سة لأ�سباب تربر ذلك  ،وتعيني غريه � ،أو ب�إنقا�ص
عدد املديرين �إذا تعددوا .
املــادة ( ) 92
تقدر �أتعاب وم�صاريف مدير التفلي�سة بقرار من قا�ضي التفلي�سة بعد �أن يقدم املدير
تقريرا عن انتهاء �إدارته  ،ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر ب�صرف مبالغ ملدير التفلي�سة
قبل تقدمي التقرير املذكور خ�صما من �أتعابه .
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الفــرع الرابــع
قا�ضــي التفلي�ســة
املــادة ( ) 93
يتولى قا�ضي التفلي�سة بالإ�ضافة �إلى ال�سلطات املقررة له مبوجب �أحكام هذا القانون  ،ما ي�أتي :
�أ  -مراقبة �إدارة التفلي�سة ومالحظة �سري �إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابري الالزمة
للمحافظة على �أموالها  ،مبا فــي ذلك تكلي ــف مديـ ــر التفلي�س ــة ب�إقام ــة دع ــاوى
�أو مبا�شرة �إجراءات �أخرى تتطلبها �إدارة التفلي�سة .
ب  -دعوة الدائنني �إلى االجتماع فـي الأحوال املبينة فـي القانون  ،ويتولى رئا�سة هذه
االجتماعات .
ج  -تقدمي تقرير للمحكمة عن حالة التفلي�سة كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وتقرير �آخر عن كل
نزاع يتعلق بالتفلي�سة  ،ويكون من اخت�صا�ص املحكمة الف�صل فـيه .
د  -ا�ستدعاء املدين املفل�س �أو ورثته �أو وكالئه �أو م�ستخدميه �أو �أي �شخ�ص �آخر ل�سماع
�أقوالهم فـي �ش�ؤون التفلي�سة .
املــادة ( ) 94
تودع قرارات قا�ضي التفلي�سة �أمانة �سر املحكمة فـي اليوم التايل ل�صدورها  ،وله �أن ي�أمر
�أمانة �سر املحكمة ب�إخطار كل ذي م�صلحة بهذه القرارات بالو�سيلة التي يقدرها .
املــادة ( ) 95
ال يجوز الطعن فـي قرارات قا�ضي التفلي�سة ما مل ين�ص القانون على جواز ذلك � ،أو كان
القرار مما يجاوز اخت�صا�صه  ،ويقدم الطعن خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إيداع القرار
ب�صحيفة تودع �أمانة �سر املحكمة وتعلن لذوي ال�ش�أن  ،وتنظره املحكمة فـي �أول جل�سة
تالية لتقدمي الطعن  ،دون �إ�شراك قا�ضي التفلي�سة فـي نظر هذا الطعن  ،ويوقف الطعن
تنفـيذ القرار حتى تف�صل املحكمة فـي �ش�أنه  ،ما مل ت�أمر املحكمة بخالف ذلك .
و�إذا رف�ضت املحكمة الطعن جاز لها �أن حتكم على الطاعن بغرامة ال تقل عن ( )100مائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،إذا تبني لها �أنه تعمد تعطيل
تنفـيذ قرار قا�ضي التفلي�سة .
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املــادة ( ) 96
للمحكمة �أن ت�ستبدل بقا�ضي التفلي�سة غريه من ق�ضاة املحكمة  ،ولها �أن تندب قا�ضيا �آخر
فـي حالة غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون مبا�شرة مهامه � ،أو �إذا ثبت �أن ا�ستمرار تعيينه
ي�ضر مب�صالح الدائنني .
الفــرع اخلامـــ�س
املراقــب
املــادة ( ) 97
يعني قا�ضي التفلي�سة مراقبا �أو �أكرث من بني الدائنني الذين ير�شحون �أنف�سهم لذلك ،
ويجوز للمدين املفل�س ولكل دائن االعرتا�ض على قرار قا�ضي التفلي�سة اخلا�ص بتعيني
املراقب دون �أن يرتتب على االعرتا�ض وقف تنفـيذ القرار  ،ويقدم االعرتا�ض �إلى قا�ضي
التفلي�سة  ،ويجب �أن يف�صل فـيه خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 98
ال يجوز �أن يكون املراقب زوجا للمدين املفل�س � ،أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ( ) 99
يقوم املراقب  ،بالإ�ضافة �إلى ال�صالحيات املقررة له قانونا  ،بفح�ص امليزانية والتقرير
املقدمني من التاجر املدين وباملهام التي يكلفه بها قا�ضي التفلي�س ــة فـ ــي �شـ ـ�أن الرقاب ــة
عل ــى �أعم ــال مدي ــر التفلي�سة  ،ومعاونة قا�ضي التفلي�سة فـي ذلك  ،وللمراقب �أن يطلب
من مدير التفلي�سة �إي�ضاحات عن �سري �إجراءاتها و�إيراداتها وم�صروفاتها وحالة الدعاوى
املتعلقة بها .
املــادة ( ) 100
ال يتقا�ضى املراقب �أجرا نظري عمله  ،ومع ذلك يجوز للمحكمة �أن تقرر له مكاف�أة �إجمالية
عن عمله �إذا بذل جهدا غري عادي  ،وكانت احلالة املالية للتفلي�سة ت�سمح بذلك .
ويجوز عزل املراقب بقرار من قا�ضي التفلي�سة  ،وال ي�س�أل املراقب �إال عن خطئه اجل�سيم .
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الفــرع ال�ســاد�س
حتقيــق ديــون التفلي�ســة
املــادة ( ) 101
يحقق مدير التفلي�سة ديونها مبعاونة املراقب  ،وبح�ضور املدين املفل�س � ،أو بعد �إخطاره
باحل�ضور .
و�إذا نازع مدير التفلي�سة �أو املراقب �أو املدين املفل�س فـي �صحة �أحد الديون �أو فـي مقداره
�أو فـي �ضماناته  ،وجب على مدير التفلي�سة �إخطار الدائن فورا بذلك  ،وللدائن تقدمي
�إي�ضاحات كتابية �أو �شفوية خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ت�سلم الإخطار .
وال تخـ�ضع الدي ــون واجب ــة ال�س ــداد امل�ستحقـ ــة للحكوم ــة ب�سب ــب الر�س ــوم وال�ضرائـ ــب
على اختالف �أنواعها لإجراءات التحقيق .
املــادة ( ) 102
يودع مدير التفلي�سة �أمانة �سر املحكمة  -بعد االنتهاء من حتقيق الديون  -قائمة ت�شتمل
على بيان مب�ستنداتها  ،و�أ�سباب املنازعة فـيها � ،إن وجدت  ،وما يراه ب�ش�أن قبولها �أو رف�ضها ،
كما يودع ك�شفا ب�أ�سماء الدائنني الذين يدعون �أن لهم ت�أمينات خا�صة على �أموال املدين
املفل�س مبينا مقدار ديونهم ونوع ت�أميناتهم والأموال املقررة عليها .
ويجب �أن يتم هذا الإيداع خالل (� )60ستني يوما على الأكرث من تاريخ الن�شر الثاين وفقا
حلكم املادة ( )107من هذا القانون لدعوة الدائنني للتقدم بديونهم  ،وعلى مدير التفلي�سة
خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ الإيداع �أن ين�شر فـي �صحيفة يومية بيانا بح�صوله .
ولكل ذي م�صلحة االطالع على قائمة الديون والك�شف املودعني ب�أمانة �سر املحكمة  ،وتقوم
�أمانة �سر املحكمة بن�شر القائمة والك�شف فـي �أول عدد من اجلريدة الر�سمية ي�صدر بعد
انق�ضاء الأيام اخلم�سة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،كما تر�سل ن�سخة منها �إلى قا�ضي
التفلي�سة .
املــادة ( ) 103
للمدين املفل�س ولكل دائن ورد ا�سمه بقائمة الديون �أن ينازع فـي الديون املدرجة بها خالل
( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شر القائمة فـي اجلريدة الر�سمية  ،وت�سلم املنازعة �إلى �أمانة
�سر املحكمة  ،وعلى �أمانة �سر املحكمة عر�ضها فورا على قا�ضي التفلي�سة .
-34-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

املــادة ( ) 104
ي�ضع قا�ضي التفلي�سة بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )103من هذا القانون
قائمة نهائية بالديون غري املتنازع فـيها خالل (� )14أربعة ع�شر يوما على الأكرث  ،وي�ؤ�شر
مدير التفلي�سة على البيان الذي يرفق به م�ستندات هذه الديون مبا يفـيد قبولها ومقدار
ما قبل من كل دين منها  ،ويجوز لقا�ضي التفلي�سة اعتبار الدين متنازعا فـيه  ،ولو مل تقدم
ب�ش�أنه �أي منازعة .
ويف�صل قا�ضي التفلي�سة فـي الديون املتنازع فـيها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
انق�ضاء ميعاد املنازعة  ،وتخطر �أمانة �سر املحكمة ذوي ال�ش�أن مبيعاد اجلل�سة قبل انعقادها
بـ (� )7سبعة �أيام على الأقل  ،كما ي�صري الدائنون فـي حالة احتاد بحكم القانون بعد �إيداع
القائمة النهائية للديون غري املتنازع فـيها .
املــادة ( ) 105
يجوز الطعن �أمام املحكمة فـي القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة بقبول الدين �أو رف�ضه  ،وذلك
خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �صدور القرار  ،وال يرتتب على الطعن وقف �إجراءات
التفلي�سة �إال �إذا �أمرت املحكمة بوقفها  ،ويجوز للمحكمة قبل الف�صل فـي الطعن �أن تق�ضي
بقبول الدين م�ؤقتا مببلغ تقدره  ،وال يجوز الطعن فـي حكم املحكمة برف�ض الدين نهائيا
�أو بقبوله  ،و�إذا كان الطعن فـي الدين متعلقا بت�أميناته وجب قبوله م�ؤقتا بو�صفه دينا
عاديا  ،وال ي�شرتك الدائن الذي مل يقبل دينه نهائيا �أو م�ؤقتا فـي �إجراءات التفلي�سة .
املــادة ( ) 106
على جميع الدائنني  ،ولو كانت ديونهم م�صحوبة بت�أمينات خا�صة �أو كانت ثابتة ب�أحكام
نهائية � ،أن ي�سلموا مدير التفلي�سة عقب �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �أ�صول م�ستندات
ديونهم  ،م�صحوبة ببيان بهذه الديون وت�أميناتها � -إن وجدت  -ومقدارها مقومة بالريال
العماين  ،ويحرر مدير التفلي�سة �إي�صاال بت�سلم البيان  ،وم�ستندات الدين .
ويجب �أن يت�ضمن البيان تعيني حمل خمتار ملدير التفلي�سة فـي دائرة املحكمة  ،ويكون
مدير التفلي�سة م�س�ؤوال عن �إعادة امل�ستندات �إلى الدائنني بعد �إقفال التفلي�سة  ،ويكون
م�س�ؤوال عنها ملدة �سنة من تاريخ انتهاء التفلي�سة .
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املــادة ( ) 107
�إذا مل يقدم جميع الدائنني املقيدة �أ�سما�ؤهم فـي امليزانية �أ�صول م�ستن ــدات ديونه ــم
م�صحوبة بالبيان امل�شار �إليه فـي املادة ( )106من هذا القانون خالل ( )30الثالثني يوما
التالية لن�شر احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،ودعوة الدائنني للتقدم بديونهم  ،وجب على مدير
التفلي�سة �إعادة الن�شر فورا فـي اجلريدة الر�سمية  ،وللقا�ضي حتديد و�سيلة ن�شر �أخرى ،
بالإ�ضافة �إلى الن�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
وعلى الدائنني تقدمي �أ�صول م�ستندات ديونهم م�صحوبة بالبيان امل�شار �إليه خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ الن�شر الثاين فـي اجلريدة الر�سمية  ،و�إال �سقط حقهم فـي الدخول
فـي التفلي�سة .
الف�صــل الثانــي
�آثار احلكــم ب�إ�شهار الإفال�س
الفــرع الأول
�آثار احلكـم ب�إ�شهار الإفـال�س على املـدين املفل�س
املــادة ( ) 108
ت�سقط حقوق املدين املفل�س املدنية ب�إ�شهار �إفال�سه  ،وال يجوز له �أن يقوم بوظيفة �أو مهمة
عامة  ،وال �أن يكون مديرا �أو ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة �أي �شركة � ،إلى �أن يرد �إليه اعتباره
وفقا للقانون .
وال يجوز ملن �أ�شهر �إفال�سه �أن ينوب عن غريه فـي �إدارة �أمواله �أو الت�صرف فـيها  ،ومع
ذلك يجوز للمحكمة �أن تق�ضي بناء على طلب من قا�ضي التفلي�سة بحلول مدير التفلي�سة
�أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال حمل املدين املفل�س فـي تنفـيذ هذه الإنابة ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة  ،وللمحكمة �أن ت�أذن للمدين املفل�س فـي �إدارة �أموال الق�صر  -ممن جتب
عليه �إدارة �أموالهم � -إذا مل يرتتب على ذلك �ضرر بهم .
املــادة ( ) 109
تغل يد املدين املفل�س مبجرد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س عن �إدارة �أمواله والت�صرف
فـيها  ،وتعترب الت�صرفات التي يجريها املدين املفل�س فـي يوم �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س
حا�صلة بعد �صدوره .
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و�إذا كان الت�صرف مما ال يحتج به على الغري �إال بالقيد �أو الت�سجيل �أو غري ذلك من الإجراءات
فال ي�سري على جماعة الدائنني �إال �إذا كان الت�صرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن
ال�سداد .
وال يحول غل يد املدين املفل�س عن �إدارة �أمواله والت�صرف فـيها دون قيامه بالإجراءات
الالزمة للمحافظة على حقوقه .
املــادة ( ) 110
ي�شمل غل يد املدين املفل�س جميع الأموال التي تكون ملكا له فـي يوم �صدور حكم �إ�شهار
الإفال�س والأموال التي ت�ؤول �إليه ملكيتها  ،وهو فـي حالة �إفال�س  ،ومع ذلك ال ي�شمل غل
اليد ما ي�أتي :
أ�  -الأموال التي ال يجوز احلجز عليها قانونا  ،والنفقة التي تقرر للمدين املفل�س .
ب  -الأموال اململوكة لغري املدين املفل�س .
ج  -احلقوق املت�صلة ب�شخ�ص املدين املفل�س �أو ب�أحواله ال�شخ�صية .
د  -التعوي�ضات التي ت�ستحق للم�ستفـيد فـي عقد ت�أمني �صحيح �أبرمه املدين املفل�س
قبل �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ومع ذلك يلتزم امل�ستفـيد ب�أن يرد �إلى التفلي�سة
جميع �أق�ساط الت�أمني التي �سددها املدين املفل�س ابتداء من التاريخ الذي حددته
املحكمة للتوقف عن ال�سداد ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
املــادة ( ) 111
ال يجـ ــوز للمدي ــن املفل ــ�س بع ــد �ص ــدور حك ــم �إ�شهــار الإفــال�س الوفاء مبا عليه من ديون
�أو ا�ستيفاء ما له من حقوق .
و�إذا كان املدين املفل�س حامال لورقة جتارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد
ا�ستحقاقها � ،إال �إذا عار�ض مدير التفلي�سة فـي هذا الوفاء وفقا للأحكام الواردة فـي قانون
التجارة  ،ويتم �إيداع قيمة الورقة التجارية فـي ح�ساب التفلي�سة .
املــادة ( ) 112
ال تقع املقا�صة بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س بني ما للمدين املفل�س من حقوق وما عليه
من التزامات � ،إال �إذا وجد ارتباط بينهما  ،ويوجد االرتباط على وجه اخل�صو�ص �إذا ن�ش�أت
احلقوق وااللتزامات عن �سبب واحد �أو �شملها ح�ساب جار يكون املدين املفل�س طرفا فيه .
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املــادة ( ) 113
�إذا �آلت �إلى املدين املفل�س تركة  ،فال يكون لدائنيه حق على �أموالها �إال بعد �أن ي�ستوفـي دائنو
املورث حقوقهم من هذه الأموال  ،وال يكون لدائني املورث �أي حق على �أموال التفلي�سة .
املــادة ( ) 114
ال يجوز بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س رفع دعوى من املدين املفل�س �أو عليه �أو ال�سري
فـيها فـيما عدا الدعاوى الآتية :
أ�  -الدعاوى املتعلقة بالأموال والت�صرفات التي ال ي�شملها غل يد املدين املفل�س .
ب  -الدعاوى املتعلقة ب�أعمال التفلي�سة التي يجيز القانون للمدين املفل�س القيام بها .
ج  -الدعاوى اجلزائية .
ويجوز للمحكمة �أن ت�أذن ب�إدخال املدين املفل�س فـي الدعاوى املتعلقة بالتفلي�سة  ،كما يجوز
لها �أن ت�أذن ب�إدخال الدائن فـي هذه الدعاوى �إذا كانت له م�صلحة خا�صة فـيها .
و�إذا رفع املدين املفل�س �أو رفعت عليه دعوى جزائية �أو دعوى متعلقة ب�شخ�صه �أو ب�أحواله
ال�شخ�صية وجب �إدخال مدير التفلي�سة فـيها �إذا ا�شتملت على مطالبات مالية .
املــادة ( ) 115
�إذا حكم على املدين املفل�س بعد �إ�شهار �إفال�سه بالتعوي�ض عن �ضرر �أحدثــه للغي ــر ق ــبل
تقدمي طلب �إ�شهار الإفال�س  ،جاز للمحكوم له الدخول فـي التفلي�سة بالتعوي�ض املق�ضي
به ما مل يثبت تواط�ؤه مع املدين املفل�س .
املــادة ( ) 116
لقا�ضي التفلي�سة  -بعد �سماع �أقوال مديرها � -أن يقرر نفقة للمدين املفل�س وملن يعولهم
من �أموال التفلي�سة بناء على طلبه �أو طلب من يعولهم  ،ولقا�ضي التفلي�سة فـي �أي وقت
بناء على طلب مديرها �أن ينق�ص مقدار النفقة .
املــادة ( ) 117
مع مراعاة �أحكام املادة ( )108من هذا القانون  ،يجوز للمدين املفل�س بعد �إذن قا�ضي
التفلي�سة �أن ميار�س جتارة جديدة بغري �أموال التفلي�سة  ،ويكون للدائنني الذين تن�ش�أ
ديونهم مبنا�سبة هذه التجارة الأولوية فـي ا�ستيفاء حقوقهم من �أموالها .
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املــادة ( ) 118
ال يجوز للمدين املفل�س �أن يتغيب عن موطنه دون �أن يخطر مدير التفلي�سة كتابة مبحل
وجوده  ،وال يجوز له �أن يغري موطنه �إال ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 119
للمحكمة  -بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � -أن ت�أمر عند االقت�ضاء مبنع املدين املفل�س
من مغادرة ال�سلطنة ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر قابلة للتجديد �إذا قام بعمل من �ش�أنه الإ�ضرار
بحقوق الدائنني .
وللمدين املفل�س �أن يتظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة دون �أن يرتتب على التظلم وقف
تنفـيذه  ،وللمحكمة �أن تقرر فـي �أي وقت �إلغاء �أمر املنع من مغادرة ال�سلطنة .
الفــرع الثانــي
�آثار احلكم ب�إ�شهار الإفال�س على الدائنني
املــادة ( ) 120
تن� أش� بقوة القانون مبجرد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س جماعة للدائنني من الذين ن�ش�أت
حقوقهم فـي مواجهة املدين املفل�س ب�سبب �صحيح قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ،
وتتمتع هذه اجلماعة بال�شخ�صية القانونية  ،وميثلها مدير التفلي�سة  ،وال يعترب �ضمن
جماعة الدائنني �أ�صحاب الديون امل�ضمونة برهن �أو امتياز خا�ص  ،وذلك با�ستثناء احلاالت
التي يدخلون فـيها التفلي�سة باعتبارهم دائنني عاديني .
املــادة ( ) 121
دون الإخالل ب�أحكام املادة ( )115من هذا القانون  ،ال يجوز التم�سك فـي مواجهة جماعة
الدائنني بالديون املق�ضي بها مبوجب �أحكام �صدرت بعد �إ�شهار الإفال�س  ،كما ال يجوز
التم�س ــك فـ ــي مواجهتهم بالت�صرفات الآتية �إذا قام بها املدين املفل�س بعد تاريخ التوقف
عن ال�سداد  ،وقبل احلكم ب�إ�شهار الإفال�س :
أ�  -منح التربعات �أيا كان نوعها  ،ما عدا الهدايا ال�صغرية التي جرى بها العرف .
ب  -وفاء الديون قبل حلول الأجل �أيا كانت كيفـية الوفاء  ،ويعترب �إن�شاء مقابل وفاء
ورقة جتارية مل يحل ميعاد ا�ستحقاقها فـي حكم الوفاء بالدين قبل حلول الأجل .
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ج  -وف ــاء الدي ــون احلــالة بغري ال�شيء املتفق عليه  ،ويعترب الوفاء بطريق الأوراق
التجارية �أو النقل امل�صرفـي فـي حكم الوفاء بالنقود .
د  -كل ما يتقرر على �أموال املدين املفل�س �ضمانا لدين �سابق على �إ�شهار الإفال�س .
ويجوز احلكم بعدم نفاذ �أي ت�صرف �آخر غري ما ذكر فـي مواجهة جماعة الدائنني �إذا كان
�ضارا بهم  ،وكان املت�صرف �إليه يعلم وقت وقوع الت�صرف بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد .
و�إذا �سددت قيمة ورقة جتارية بعد تاريخ التوقف عن ال�سداد وقبل احلكم ب�إ�شهار الإفال�س
فال يجوز �أن ي�سرتد من حامل الورقة التجارية ما �سدد له  ،و�إمنا يلزم ال�ساحب �أو من �سحبت
الورقة التجارية حل�سابه برد القيمة املدفوعة �إذا كان يعلم وقت �إن�شاء الورقة التجارية
بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد  ،ويقع االلتزام بالرد فـي حالة ال�سند لأمر على املظهر
الأول �إذا كان يعلم وقت ح�صوله على ال�سند بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد .
املــادة ( ) 122
يجوز احلكم بعدم نفاذ حقوق الرهن �أو االمتياز على �أموال املدين املفل�س فـي مواجهة
جماعة الدائنني � ،إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن ال�سداد  ،وبعد انق�ضاء ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقرير الرهن �أو االمتياز  ،وي�أخذ الدائن �صاحب الرهن �أو االمتياز التايل
للرهن �أو االمتياز الذي حكم بعدم نفاذه فـي مواجهة جماعة الدائنني مرتبة هذا الت�أمني ،
ومع ذلك ال يعطى الدائن املذكور من الثمن الناتــج مــن بيــع امل ــال املقــرر عليــه الت�أمــني
�إال ما كان يح�صل عليه بفر�ض نفاذ الرهن �أو االمتياز ال�سابق  ،وي�ؤول الفرق �إلى جماعة
الدائنني .
املــادة ( ) 123
ملدير التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � ،أن يطلب عدم نفاذ
ت�صرفات املدين املفل�س فـي حق جماعة الدائنني �إذا وقع الت�صرف قبل �صدور حكم �إ�شهار
الإفال�س  ،وي�سري احلكم ال�صادر بعدم نفاذ الت�صرف فـي حق جميع الدائنني �سواء ن�ش�أت
حقوقهم قبل ح�صول الت�صرف �أو بعد ح�صوله .
املــادة ( ) 124
�إذا حكم بعدم نفاذ �أي ت�صرف فـي حق جماعة الدائ ــنني الت ــزم املت�ص ــرف �إلي ــه بـ ـ�أن ي ــرد
�إلى التفلي�سة ما ح�صل عليه من املدين املفل�س مبقت�ضى هذا الت�صرف �أو قيمة ال�شيء وقت
قب�ضه  ،كما يلزم ب�سداد عوائد ما قب�ضه �أو ثماره من تاريخ القب�ض .
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ويكون للمت�صرف �إليه احلق فـي ا�سرتداد العو�ض الذي قدمه للمدين املفل�س �إذا وجد هذا
العو�ض بعينه فـي التفلي�سة  ،ف�إذا مل يوجد كان من حق املت�صرف �إليه �أن يطالب جماعة
الدائنني باملنفعة التي عادت عليهم من الت�صرف  ،و�أن ي�شرتك فـي التفلي�سة بو�صفه دائنا
عاديا مبا يزيد على قيمة هذه املنفعة .
املــادة ( ) 125
ت�سق ــط الدعـ ــاوى النا�شئ ــة ع ــن تطب ــيق الأح ــكام املن�صو�ص عليها فـي املواد من ()120
�إلى ( )124من هذا القانون مب�ضي (� )2سنتني من تاريخ �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س .
املــادة ( ) 126
ال يجوز للدائنني العاديني �أو الدائنني �أ�صحاب حقوق االمتياز العامة بعد �صــدور حكم
�إ�شهار الإفال�س �إقامة دعاوى فردية على التفلي�سة �أو اتخاذ �أي �إجراءات ق�ضائية �أخرى
�ضدها .
ويرتتب على �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وقف الدعاوى الفردية املقامة من الدائنني
املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة  ،ووقف �إجراءات التنفـيذ التي بد�أها ه�ؤالء الدائنون قبل
�صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ومع ذلك �إذا حتدد يوم لبيع عقار املدين املفل�س جاز اال�ستمرار
فـي �إجراءات التنفـيذ ب�إذن من قا�ضي التفلي�سة .
و�أما الدائنون املرتهنون و�أ�صح ــاب حقــوق االمتيــاز اخلا�صــة علــى �أموال املدي ــن املفلـ ــ�س
فـيجوز لهم �إقامة الدعاوى الفردية �أو اال�ستمرار فـيها فـي مواجهة مدير التفلي�سة  ،كما
يجوز لهم التنفـيذ �أو اال�ستمرار فـيه على الأموال التي تقع عليها ت�أميناتهم ب�شرط �إخطار
قا�ضي التفلي�سة بالتنفـيذ  ،ويكون التنفـيذ فـي مواجهة مدير التفلي�سة .
املــادة ( ) 127
ي�سقط احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �آجال جميع الديون النقدية امل�ستحقة على املدين املفل�س
�سواء �أكانت عادية �أم م�ضمونة بامتياز عام �أو خا�ص .
املــادة ( ) 128
لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�ستنزل من الدين الآجل الذي مل ي�شرتط فـيه عوائد مبلغا يعادل
العائد امل�ستحق عن املدة من تاريخ احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �إلى تاريخ ا�ستحقاق الدين .
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املــادة ( ) 129
يوقف احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �سريان عوائد الديون العادية بالن�سبة �إلى جماعة الدائنني
فح�سب  ،وال جتوز املطالبة بعوائد الديون امل�ضمونة برهن �أو امتياز �إال من املبالغ الناجتة
من بيع الأموال ال�ضامنة لهذه الديون  ،وي�ستنزل �أ�صل الدين �أوال ثم العوائد امل�ستحقة
قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ثم العوائد امل�ستحقة بعد �صدوره .
املــادة ( ) 130
ت�شرتك فـي التفلي�سة الديون املعلقة على �شرط فا�سخ  ،مع تقدمي كفـيل � ،أما الديون
املعلقة على �شرط واقف فـيجنب ن�صيبها فـي التوزيعات �إلى �أن تتبني نتيجة ال�شرط .
املــادة ( ) 131
�إذا وجد جملة ملتزمني بدين واحد �أ�شهر �إفال�س �أحدهم فال يرتتب على هذا الإفال�س
�أثر بالن�سبة �إلى امللتزمني الآخرين ما مل ين�ص على غري ذلك  ،و�إذا مت ال�صلح مع امللتزم
الذي �أفل�س فال ت�سري �شروطه على امللتزمني الآخرين .
املــادة ( ) 132
�إذا ا�ستوفى الدائن من �أحد امللتزمني بدين واحد جزءا من الدين  ،ثم �أفل�س باقي امللتزمني
�أو �أفل�س �أحدهم  ،فال يجوز للدائن �أن ي�شرتك فـي التفلي�سات �إال بالباقي من دينه  ،ويبقى
حمتفظا بحقه فـي مطالبة امللتزم غري املدين املفل�س بهذا الباقي  ،ويج ــوز له ــذا امللت ــزم
�أن ي�شرتك فـي كل تفلي�سة مبا وفاه عنها .
املــادة ( ) 133
�إذا �أفل�س جميع امللتزمني بدين واحد دفعة واحدة  ،جاز للدائن �أن ي�شرتك فـي كل تفلي�سة
بكل دينه �إلى �أن ي�ستوفـيه بتمامه  ،من �أ�صل وعوائد وم�صاريف  ،وال يجوز لتفلي�سة
الرجوع على تفلي�سة �أخرى مبا �أوفته عنها .
و�إذا كان جمموع ما ح�صل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة �إلى تفلي�سة
من يكون مكفوال من الآخرين بح�سب ترتيب التزاماتهم فـي الدين  ،ف�إذا مل يوجد هذا
الرتتيب عادت الزيادة �إلى التفلي�سات التي �سددت �أكرث من ح�صتها فـي الدين .
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املــادة ( ) 134
ال تدرج �أ�سماء دائني املدين املفل�س احلائزين على رهن �أو امتياز خا�ص على منقول �أو عقار
فـي جماعة الدائنني �إال على �سبيل البيان .
ويجوز ملدير التفلي�سة بعد �إذن من قا�ضي التفلي�سة � ،سداد الدين امل�ضمون برهن وا�سرتداد
الأ�شياء املرهونة حل�ساب جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 135
على مدير التفلي�سة بعد �إذن قا�ضي التفلي�سة �أن ي�سدد خالل ( )10الأيام الع�شرة التالية
ل�صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س مما يكون حتت يده من نقود التفلي�سة  ،وبالرغم من وجود
�أي دين �آخر  ،الأجور والرواتب واملبالغ امل�ستحقة قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س عن مدة
( )30ثالثني يوما للعاملني لدى املدين املفل�س  ،ف�إذا مل يكن لدى مدير التفلي�سة النقود
الالزمة لوفاء هذه الديون  ،وجب الوفاء بها من �أول نقود تدخل التفلي�سة  ،ولو وجدت
ديون �أخرى ت�سبقها فـي مرتبة االمتياز .
املــادة ( ) 136
دون الإخالل بحكم املادة ( )140من هذا القانون  ،يكون للم�ؤجر  -فـي حالة �إنهاء �إيجار
العقار الذي ميار�س فـيه املدين املفل�س التجارة  -امتياز ل�ضمان الأجرة امل�ستحقة له عن
ال�سنة ال�سابقة على �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وعن ال�سنة اجلارية  ،و�إذا بيعت املنقوالت
املوجودة فـي العني امل�ؤجرة �أو نقلت  ،ظل امل�ؤجر حمتفظا بحقه فـي االمتياز � ،سواء كان
عقد الإيجار ثابت التاريخ �أو غري ثابت التاريخ .
املــادة ( ) 137
ال ي�شمل االمتياز املقرر للحكومة عن الديون النا�شئة ب�سبب ال�ضرائب على اختالف
�أنواعها  ،با�ستثناء دين ال�ضريبة امل�ستحقة على املدين املفل�س عن ال�سنتني ال�سابقتني
على �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وتدخل ال�ضرائب الأخرى امل�ستحقة فـي التوزيعات
بو�صفها ديونا عادية .
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املــادة ( ) 138
لقا�ضي التفلي�سة  -بناء على اقرتاح مدير التفلي�سة � -أن ي�أمر عند االقت�ضاء با�ستخدام
�أول نقود تدخل التفلي�سة فـي الوفاء بحقوق الدائنني الذين لهم امتياز على منقوالت
املديــن املفلـ ــ�س  ،ب�شـ ــرط �أن تكـ ــون �أ�سما�ؤه ــم ق ــد وردت ف ــي القائم ــة النهائي ــة للديــون
غري املتنازع عليها  ،وامل�شار �إليها فـي الفقرة الأولى من حكم املادة ( )104من هذا القانون ،
و�إذا ح�صلت منازعة فـي االمتياز فال يجوز الوفاء �إال بعد الف�صل فـيها بحكم نهائي .
الفــرع الثالــث
�آثار احلكم ب�إ�شهار الإفال�س على الغري
املــادة ( ) 139
ال يرتتب على احلكم ب�إ�شهار الإفال�س ف�سخ العقود امللزمة للجانبني التي يكون املدين
املفل�س طرفا فـيها �إال �إذا كانت قائمة على اعتبارات �شخ�صية .
و�إذا مل ينفذ مدير التفلي�سة العقد �أو مل ي�ستمر فـي تنفـيذه  ،جاز للطرف الآخر �أن يطلب
الف�سخ  ،وكل قرار يتخذه مدير التفلي�سة ب�ش�أن العقد يجب �أن يعر�ض على قا�ضي التفلي�سة
لي�أذن به  ،ويجوز للطرف الآخر �أن يحدد ملدير التفلي�سة مهلة منا�سبة لإي�ضاح موقفه من العقد .
وللمتعاقد اال�شرتاك فـي التفلي�سة كدائن عادي بالتعوي�ض املرتتب على الف�سخ �إال �إذا ن�ص
على احتفاظ التعوي�ض باالمتياز املقرر له قانونا .
املــادة ( ) 140
�إذا كان املدين املفل�س م�ست�أجرا للعقار الذي يزاول فـيه التجارة  ،فال يرتتب على �صدور
احلكم ب�إ�شهار الإفال�س �إنهاء عقد الإيجار �أو حلول الأجرة عن املدة املتبقية النق�ضائها ،
وكل �شرط على خالف ذلك يعترب ك�أن مل يكن .
و�إذا كان امل�ؤجر قد بد أ� فـي التنفـيذ على املنقوالت املوجودة فـي العقار ولـم يك ــن التنفـيــذ
قد مت عند �صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وجب التنفـيذ خالل مدة ( )90ت�سعني يوما
من تاريخ هذا احلكم مع عدم الإخالل بحق امل�ؤجر ف ــي اتخ ــاذ الإج ــراءات التحفظي ــة ,
وفـي طلب �إخالء العقار وفقا للقواعد العامة .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر بوقف التنفـيذ ملدة ( )30ثالثني يوما قابلة للتجديد ملرة
واحدة �إذا ر�أى �ضرورة لذلك  ،وعلى مدير التفلي�سة �إخطار م�ؤجر العقار خالل مدة وقف
التنفـيذ برغبته فـي �إنهاء عقد الإيجار � ،أو اال�ستمرار فـيه .
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املــادة ( ) 141
�إذا قرر مدير التفلي�سة اال�ستمرار فـي عقد الإيجار للعقار الذي ا�ست�أجره املدين املفل�س ،
وجب �أن ي�سدد الأجرة املت�أخرة  ،و�أن يقدم �ضمانا كافـيا للوفاء بالأجرة امل�ستقبلية .
ويجوز للم�ؤجر �أن يطلب من قا�ضي التفلي�سة �إنهاء عقد الإيجار �إذا كان ال�ضمان غري كـ ــاف ،
وذلك خـ ــالل ( )15خم�س ـ ــة ع�ش ــر يوم ــا م ــن تاريـ ــخ �إخطـ ــاره برغبـ ــة مديـ ــر التفلي�س ــة
فـي اال�ستمرار فـي عقد الإيجار .
وملدير التفلي�سة  -بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي التفلي�سة وبعــد موافق ــة امل�ؤج ــر -
ت�أجري العقار من الباطن �أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام املنظمة للعالقة بني املالك
وامل�ست�أجر .
املــادة ( ) 142
�إذا كان عقد العمل الذي �أبرمه املدين املفل�س ب�صفته �صاحب عمل غري حمدد املدة جاز
للعامل وملدير التفلي�سة �إنهاء العقد  ،مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها فـي قانون العمل ،
وال يجوز للعامل فـي هذه احلالة املطالبة بالتعوي�ض �إال �إذا كان الإنهاء تع�سفـيا � ،أو بغري
مراعاة مواعيد الإخطار .
و�إذا كان عقد العمل حمدد املدة  ،فال يجوز �إنها�ؤه �إال �إذا تقرر عدم اال�ستمرار فـي التجارة ،
ويجوز للعامل فـي هذه احلالة املطالبة بالتعوي�ض  ،ويكون للتعوي�ض امل�ستحق للعامل
وفقا لهذه املادة االمتياز املقرر له قانونا .
الف�صــل الثالــث
اال�ستـــرداد و�إدارة التفلي�ســة
الفــرع الأول
حــق اال�ستـــرداد
املــادة ( ) 143
لكل �شخ�ص �أن ي�سرتد من التفلي�سة الأ�شياء التي تثبت له ملكيتها �أو حق ا�سرتدادها وقت
�إ�شهار الإفال�س .
ويكون ملدير التفلي�سة  ،بعد احل�صول على �إذن من قا�ضي التفلي�سة رد ال�شيء �إلى مالكه
�أو �صاحب احلق فـي ا�سرتداده  ،و�إذا رف�ض طلب اال�سرتداد جاز لطالبه عر�ض النزاع على
املحكمة .
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املــادة ( ) 144
يجوز ا�سرتداد الأ�شياء املوجودة فـي حيازة املدين املفل�س  ،على �سبيل الوديعة �أو لأجل
بيعها حل�ساب مالكها �أو لأجل ت�سليمها �إليه  ،ب�شرط �أن توجد فـي التفلي�سة عينا .
كما يجوز ا�سرتداد ثمن الب�ضائع �إذا مل يكن قــد ت ــم الوف ــاء ب ــه نق ــدا �أو بورق ــة جتاري ــة
�أو بطريق قيده فـي ح�ساب جار بني املدين املفل�س وامل�شرتي  ،وعلى امل�سرتد �أن ي�سدد ملدير
التفلي�سة احلقوق امل�ستحقة للمدين املفل�س .
و�إذا كان املدين املفل�س قد �أودع الب�ضائع لدى الغري جاز ا�سرتدادها منه  ،و�إذا اقرت�ض 
املدين املفل�س برهن الب�ضائع وكان الدائن املرتهن ال يعلم وقت �إن�شاء الرهن بعدم ملكية
املدين املفل�س لها  ،فال يجوز ا�سرتدادها �إال بعد وفاء الدين امل�ضمون بالرهن .
املــادة ( ) 145
يجوز ا�سرتداد الأوراق التجارية وغريها من الأوراق ذات القيمة  ،امل�سلمة �إلى املدين
املفل�س لتح�صيلها �أو لتخ�صي�صها لوفاء معني � ،إذا وجدت عــينا ف ــي التفلي�سة ومل تكن
قيمتها قد �سددت  ،وال يجوز ا�سرتداد �أوراق النقد املودعة لدى املدين املفل�س �إال �إذا �أثبت
طالب اال�سرتداد تخ�صي�صها للوفاء بحقه .
املــادة ( ) 146
�إذا مت ف�سخ عقد البيع بحكم �أو مبقت�ضى �شرط فـي العقد قبل �صدور احلكم ب�إ�شهار �إفال�س
امل�شرتي  ،جاز للبائع ا�سرتداد الب�ضائع كلها �أو بع�ضها من التفلي�سة ب�شرط �أن توجد عينا .
ويجوز اال�سرتداد ولو وقع الف�سخ بعد �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ب�شرط �أن تكون دعوى
اال�سرتداد �أو دعوى الف�سخ قد مت رفعها قبل �صدور هذا احلكم .
املــادة ( ) 147
�إذا �أفل�س امل�شرتي قبل �سداد الثمن  ،وكانت الب�ضائع ال تزال لدى البائع  ،جاز له حب�سها ،
و�إذا �أفل�س امل�شرتي بعد �إر�سال الب�ضائع �إليه وقبل دخولها خمازنه �أو خمزن وكيله املكلف
ببيعها  ،جاز للبائع ا�سرتداد حيازتها  ،ومع ذلك ال يجوز اال�سرتداد �إذا فقدت الب�ضائع
ذاتيتها بعد ت�سليمها �إلى املدين املفل�س � ،أو ت�صرف فـيها املدين املفل�س قبل و�صولها بغري
تدلي�س  ،مبوجب وثائق امللكية �أو النقل .
وفـي جميع الأحوال يجوز ملدير التفلي�سة بعد موافقة قا�ضي التفلي�سة � ،أن يطلب ت�سليم
الب�ضائع ب�شرط �أن ي�سدد للبائع الثمن املتفق عليه  ،ف�إذا مل يطلب مدير التفلي�سة ذلك
جاز للبائع �أن يتم�سك بحقه فـي الف�سخ وطلب التعوي�ض واال�شرتاك به فـي التفلي�سة .
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املــادة ( ) 148
�إذا �أفل�س امل�شرتي قبل �سداد الثمن وبعد دخول الب�ضائع خمازنه �أو خمازن وكيله املكلف
ببيعها  ،فال يجوز للبائع �أن يطلب ف�سخ البيع �أو ا�سرتداد الب�ضائع  ،كما ي�سق ــط حق ــه
فـي االمتياز  ،وكل �شرط يكون من �ش�أنه متكني البائع من ا�سرتداد الب�ضائع �أو االحتفاظ
بامتيازه عليها ال يحتج به على جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 149
يجوز لكل من الزوجني �أن ي�سرتد من تفلي�سة الآخر �أمواله املنقولة والعقارية �إذا �أثبت
ملكيته لها  ،وتبقى هذه الأموال حمملة باحلقوق التي ك�سبها عليها الغري بوجه �شرعي .
املــادة ( ) 150
تعترب الأموال التي ي�شرتيها زوج املدين املفل ــ�س � ،أو الت ــي ت�شتـ ــرى حل�س ــاب ه ــذا ال ــزوج
�أو حل�ساب الق�صر امل�شمولني بوالية املدين املفل�س من تاريخ احرتافه التجارة قد ا�شرتيت
بنقود املدين املفل�س  ،وتدخل فـي �أ�صول تفلي�سته ما مل يثبت العك�س  ،وكل ما يوفـيه �أحد
الزوجني من ديون على زوجه الذي �أفل�س يعترب حا�صال بنقود الزوج املدين املفل�س ما مل
يثبت غري ذلك .
املــادة ( ) 151
تتقادم دعاوى اال�سرتداد التي توجه �إلى مدير التفلي�سة مب�ضي �سنة من تاريخ ن�شر حكم
�إ�شهار الإفال�س .
الفــرع الثانــي
و�ضع الأختام وجرد �أموال املدين املفل�س
املــادة ( ) 152
على املحكمة �أن ت�أمر فـي حكمها ب�إ�شهار الإفال�س بو�ضع الأختام على متاجر املدين املفل�س
ومكاتبه وخزائنه ودفاتره و�أوراقه ومنقوالته  ،ويقوم قا�ضي التفلي�سة بو�ضع الأختام فور
�صدور احلكم ب�إ�شهار الإفال�س  ،وله �أن يندب �أحد �أمناء ال�سر باملحكمة لذلك  ،و�إذا تبني
لقا�ضي التفلي�سة �إمكانية جرد �أموال وممتلكات املدين املفل�س فـي يوم واحد جاز له �أو ملن
يندبه البدء فـي اجلرد فورا دون حاجة �إلى و�ضع الأختام  ،ويحرر حم�ضر بو�ضع الأختام
�أو باجلرد يوقعه من قام بهذا الإجراء  ،وي�سلم املح�ضر لقا�ضي التفلي�سة .
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املــادة ( ) 153
ال يجوز و�ضع الأختام على املالب�س واملنقوالت ال�ضرورية للمدين املفل�س وملن يعولهم ،
ويعني قا�ضي التفلي�سة هذه الأ�شياء  ،وت�سلم �إلى املدين املفل�س بقائمة يوقعها كل من قا�ضي
التفلي�سة  ،واملدين املفل�س .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر  ،من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب مدير التفلي�سة  ،بعدم
و�ضع الأختام � ،أو برفعها عن الأ�شياء الآتية :
أ�  -الدفاتر التجارية .
ب  -الأوراق التجارية وغريها من الأوراق التي ت�ستحق الوفاء فـي ميعاد قريب �أو التي
حتتاج �إلى �إجراءات للمحافظة على احلقوق الثابتة فـيها .
ج  -النقود الالزمة لل�صرف على ال�ش�ؤون العاجلة للتفلي�سة .
د  -الأ�شياء القابلة لتلف �سريع �أو لنق�ص عاجل فـي القيمة � ،أو التي تقت�ضي �صيانتها
م�صاريف باهظة .
هـ  -الأ�شياء الالزمة لت�شغيل املتجر �إذا تقرر اال�ستمرار فـي ت�شغيله .
وجترد الأ�شياء املذكورة فـي الفقرة ال�سابقة بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك ،
وت�سلم ملدير التفلي�سة بقائمة يوقعها .
املــادة ( ) 154
ي�أمر قا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب مدير التفلي�سة  ،برفع الأختام للبدء فـي جرد
�أموال املدين املفل�س  ،ويجب �أن يبد�أ رفع الأختام واجلرد خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ
�صدور حكم �إ�شهار الإفال�س  ،ويتم اجلرد بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك
ومدير التفلي�سة و�أحد �أمناء �سر املحكمة  ،ويجب �أن يخطر به املدين املفل�س ويجوز له
احل�ضور  ،وحترر قائمة جرد من ن�سختني يوقعهما قا�ضي التفلي�سة �أو من ندبه لذلك
ومدير التفلي�سة  ،و�أمني �سر املحكمة الذي ح�ضر اجلرد وتودع �إحداهما �أمانة �سر املحكمة ،
وتبقى الأخرى لدى مدير التفلي�سة  ،وتذكر فـي القائمة الأموال التي مل تو�ضع عليها
الأختام �أو التي رفعت عنها  ،ويجوز اال�ستعانة بخبري من خرباء اجلدول �أو من غريهم
عند االقت�ضاء فـي �إجراء اجلرد وتقييم الأموال .
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املــادة ( ) 155
�إذا مت �إ�شهـار الإف ــال�س بعد وفاة التاج ــر املدين  ،ومل حترر قائمة جرد مبنا�سبة الوفاة ،
�أو �إذا توفـي التاجر املدين بعد �إ�شهار �إفال�سه  ،وقبل البدء فـي حترير قائمة اجلرد �أو قبل
�إمتامها  ،وجب حترير القائمة فورا �أو اال�ستمرار فـي حتريرها بالكيفـية املبينة فـي املادة ()154
م ــن ه ــذا القانـ ــون  ،ويجب �أن يخطــر ب ــه الورث ــة ويج ــوز له ــم ح�ضــور إ�ج ــراءات اجلــرد ،
وفـي حالة وفاة املدين املفل�س بعد �إ�شهار �إفال�سه و�إمتام قائمة اجلرد  ،يقوم ورثته مقامه
فـي إ�ج ــراءات الإفـ ــال�س �أو من ينوب عنهم و�إال اختار قا�ض ــي التفلي�ســة م ــن ين ــوب عنه ــم
فـي ذلك .
املــادة ( ) 156
يت�سلم مدير التفلي�سة  ،بعد اجلرد � ،أموال املدي ــن املفلـ ــ�س  ،ودفات ــره و�أوراقـ ــه  ،ويوق ــع
فـي نهاية قائمة اجلرد مبا يفـيد ذلك  ،و�إذا مل يكن املدين املفل�س قد قدم امليزانية  ،وجب
على مدير التفلي�سة �أن يقوم ب�إعدادها فورا  ،و�إيداعها �أمانة �سر املحكمة .
ويت�سلم مدير التفلي�سة الر�سائل الواردة با�سم املدين املفل�س واملتعلقة ب�أعماله  ،وملدير
التفلي�سة ف�ضها واالحتفاظ بها  ،وللمدين املفل�س االطالع عليها .
املــادة ( ) 157
ال يجوز ت�سليم الدفاتر التجارية �إلى مدير التفلي�سة �إال بعد �أن يقوم قا�ضي التفلي�سة
ب�إقفالها  ،ويدعى املدين املفل�س �إلى ح�ضور جل�سة �إقفال الدفاتر التجارية  ،وله �أن ينيب
عنه غريه حل�ضور تلك اجلل�سة  ،ف�إذا مل يح�ضر هو �أو وكيله �أقفلت الدفاتر التجارية بغري
ح�ضورهم  ،وال يجوز للمدين املفل�س �أن ينيب عنه غريه حل�ضــور جل�ســة �إقفـ ــال الدفات ــر
�إال لأ�سباب يقبلها قا�ضي التفلي�سة .
الفــرع الثالــث
�إدارة موجـــودات التفلي�سة
املــادة ( ) 158
يقوم مدير التفلي�سة بجميع الأعمال الالزمة للمحافظة على حقوق املدين املفل�س لدى
الغري  ،ويطالب بهذه احلقوق وي�ستوفـيها  ،وعليه �أن يقيد ما للمدين املفل�س من حقوق
عينية على عقارات مدينه � ،إذا مل يكن املدين املفل�س قد �أجرى القيد .
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ويجوز لقا�ضي التفلي�سة  ،بعد �أخذ ر�أي املراقب و�سماع �أقوال املدين املفلـ ــ�س �أو �إخط ــاره ،
�أن ي�أذن ملدير التفلي�سة بال�صلح �أو بقبول التحكيم فـي كل نزاع يتعلق بالتفلي�سة .
ف�إذا كان النزاع غري حمدد القيمة � ،أو كانت قيمته تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين  ،فال يكون ال�صلح �أو قبول التحكيم ناف ــذا �إال ب ــعد ت�صدي ــق قا�ض ــي التفلي�سـ ــة
على �شروطه  ،ويدعى املدين املفل�س �إلى احل�ضور عند الت�صديق  ،وي�سمع قا�ضي التفلي�سة
�أقواله �إذا ح�ضر  ،وال يكون العرتا�ضه �أي �أثر  ،ويجوز الطعن �أمام املحكمة فـي قرار قا�ضي
التفلي�سة �إذا �صدر برف�ض الت�صديق على �شروط ال�صلح �أو التحكيم .
وال يجوز ملدير التفلي�سة التنازل عن حق للمدين املفل�س � ،أو الإقرار بحق للغري عليه فـيما
يخ�ص الإجراءات املبينة فـي هذه املادة �إال وفقا لأحكامها .
املــادة ( ) 159
لقا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب مديرها �أو طلب املدين املفل�س  ،وبعد �أخذ ر�أي املراقب ،
�أن ي�أذن فـي اال�ستمرار فـي ت�شغيل املتجر � ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة �أو م�صلحة التاجر
املدين �أو م�صلحة الدائنني ذلك  ،وبعد اال�ستعانة بخطة لإعادة هيكلة ن�ش ــاط التاج ــر
املدين على النحو املن�صو�ص عليه فـي هذا القانون  ،ويعني قا�ضي التفلي�سة  ،بناء على طلب
مديرهــا  ،مــن يتولــى �إدارة املتج ــر بناء على خطة �إعادة الهيكلة  ،ويحدد �أجره  ،ويجوز
تعيني املدين املفل�س للإدارة  ،ويعترب الأجر الذي يح�صل عليه �ضمن النفقة املقررة له ،
وي�شرف مدير التفلي�سة على من يعني للإدارة  ،وعليه �أن يقدم تقريرا �شهريا �إلى قا�ضي
التفلي�سة عن حالة التجارة .
وللمدين املفل�س ومدير التفلي�سة و�أي من الدائنني الطعن �أمام املحكمة فـي قرارات قا�ضي
التفلي�سة وفقا للفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 160
على مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره بالتعيني  ،تقريرا عن �أ�سباب الإفال�س وحالة التفلي�سة الظاهرة وظروفها  ،ويجوز
لقا�ضي التفلي�سة مد امليعاد املحدد لتقدمي هذا التقرير ملدة مماثلة  ،وعلى القا�ضي �إحالة
التقرير مع مالحظاته �إلى االدعاء العام � ،إذا تبني من خالل ظروف ومالب�سات الإفال�س
وجود �شبهة جزائية .
كما يجب على مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة تقارير عن حالة التفلي�س ــة
فـي مواعيد دورية يحددها القا�ضي .
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الفــرع الرابــع
�إقفــال التفلي�ســة وانتها�ؤهــا
املــادة ( ) 161
�إذا توقفت �أعمال التفلي�سة لعدم كفاية الأموال الالزمة لإدارتها ومواجهة �أعمالها  ،جاز
لقا�ضي التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء على تقرير من مدير التفلي�سة � ،أو �أمني احتاد
الدائنني بح�سب الأحوال � ،أن ي�أمر ب�إقفالها بقرار م�سبب .
وللمدين املفل�س ولكل ذي م�صلحة وملدير التفلي�سة �أن يطلبوا من قا�ضي التفلي�سة �إلغاء
قرار الإقفال خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدوره � ،إذا �أثبت وجود مال كاف ملواجهة
م�صاريف ا�ستكمال �أعمال التفلي�سة �أو �إذا �أودع مبلغا كافـيا لذلك يقدره قا�ضي التفلي�سة .
ف�إذا انق�ضت املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة دون �أن يتقدم �أحد بطلب لقا�ضي
التفلي�سة لإلغاء قرار الإقفال اعترب القرار نهائيا .
املــادة ( ) 162
يجوز التظلم من قرار رف�ض �إلغاء �إقفال التفلي�سة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
�صـ ــدوره علـ ــى �أال يرتتـ ــب علـ ــى التظلـ ــم وق ــف تنفـي ــذ القـ ــرار �أو قطــع املــدة امل�شــار �إليهــا
ف ــي املادة ( )161من هذا القانون .
املــادة ( ) 163
يرتتب على القرار النهائي لإقفال التفلي�سة لعدم كفاية �أموالها �أن يعود �إلى كل دائن
احلق فـي اتخاذ الإجراءات ومبا�شرة الدعاوى الفردية �ضد املدين املفل�س .
و�إذا كان الدين قد ثبت نهائيا فـي التفلي�سة جاز للدائن التنفـيذ على �أموال املدين املفل�س
بناء على �أمر من قا�ضي التفلي�سة مبقدار دينه  ،ويعترب مبثابة حكم نهائي فـيما يتعلق
بهذا التنفـيذ  ،وي�ؤ�شر على �سند الدين مبا يفـيد ت�سلم الدائن لهذا الأمر .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ت�سدد بالأولوية امل�صاريف التي �أنفقت على �أعمال التفلي�سة .
املــادة ( ) 164
ي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا بانتهاء التفلي�سة فـي احلاالت الآتية :
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�أ � -إذا مت حتقيق الديون  ،و�أ�سفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فـي التفلي�سة � ،أو كانت
الديون حم�صورة فـي غرامات جزائية �أو �ضرائب ور�سوم على اختالف �أنواعها �أو
ت�أمينات اجتماعية � ،أو لوجود دائن واحد فقط � ،أو اجتمعت الديون فـي يد دائن واحد .
ب � -سداد جميع الديون املقبولة فـي التفلي�سة .
ج  -ال�صلح مع املدين املفل�س .
د  -عدم وجود �أموال للمدين املفل�س �صاحلة للتنفـيذ عليها .
هـ  -ت�صفـية جميع �أموال املدين املفل�س والت�صديق على احل�ساب اخلتامي للتفلي�سة .
املــادة ( ) 165
ال يجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر ب�إنهاء التفلي�سة �إال بعد االطالع على تقرير من مدير
التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال يبني فـيه حتقق �إحدى احلاالت امل�شار
�إليها فـي املادة ( )164من هذا القانون .
وتنتهي التفلي�سة مبجرد �صدور قرار قا�ضي التفلي�سة ب�إنهائها  ،وي�ستعيد املدين املفل�س
جميع حقوقه .
الف�صــل الرابــع
ال�صــلــح الق�ضــائــي
املــادة ( ) 166
لقا�ضي التفلي�سة  -بناء على طلب كل ذي م�صلحة  ،وفـي �أي مرحلة كانت عليها الإجراءات -
�أن يبا�شر �إجراءات الو�ساطة للو�صول �إلى ال�صلح الق�ضائي  ،وله فـي �سبيل ذلك �أن ي�أمر
�أمانة �سر املحكمة بدعوة الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا حل�ضور املداولة
فـي طلب ال�صلح .
ويقدم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال تقريرا �إلى جماعة الدائنني
م�شتمال على حالة التفلي�سة  ،وما مت ب�ش�أنها من �إجراءات  ،ومرئياته ب�ش�أن مقرتحات
املدين املفل�س فـي ال�صلح .
وال يجوز للدائنني �أ�صحاب الت�أمينات العينية املقررة على �أموال املدين املفل�س اال�شرتاك
فـي الت�صويت على ال�صلح الق�ضائي بديونهم امل�ضمونة بالت�أمينات املذكورة � ،إال �إذا نزلوا
عن هذه الت�أمينات مقدما .
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املــادة ( ) 167
ال يقع ال�صلح الق�ضائي �إال مبوافقة �أغلبية الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا �أو م�ؤقتا
وب�شرط �أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون  ،وت�ستنزل عند ح�ساب الأغلبيتني املذكورتني
ديون الدائنني الذين مل ي�شرتكوا فـي الت�صويت  ،و�إذا مل يتوافر �أي من الن�صابني امل�شار
�إليهما ت�أجلت املداولة �إلى ( )10ع�شرة �أيام ال مهلة بعدها .
ويجوز للدائنني الذين ح�ضروا االجتماع الأول �أو كانوا ممثلني فـيه متثيال �صحيحا
ووقعوا حم�ضر اجلل�سة � ،أال يح�ضروا االجتماع الثاين  ،وتبقى قراراتهم التي اتخذوها
فـي االجتماع الأول قائمة �إال �إذا ح�ضروا وعدلوها �أو عدل التاجر املدين مقرتحاته ب�ش�أن
ال�صلح فـي الفرتة بني االجتماعني .
املــادة ( ) 168
يوقـع حم�ضـر ال�صلـح الق�ضائــي من قبــل املديــن املفل�س والدائنــني فـي اجلل�ســة الت ــي ت ــم
الت�صويت فـيها على ال�صلح  ،ويقوم القا�ضي بالت�صديق عليه  ،ويتم ن�شر ملخ�ص ال�صلح
فـي و�سيلة الن�شر التي حتددها املحكمة .
املــادة ( ) 169
ال يجوز عقد ال�صلح الق�ضائي مع مدين مفل�س حكم عليه بعقوبة الإفال�س بالتدلي�س ،
و�إذا بد أ� التحقيق مع املدين املفل�س فـي جرمية الإفال�س بالتدلي�س  ،وجب ت�أجيــل النظــر
فـي ال�صلح .
املــادة ( ) 170
ال يحول احلكم على املدين املفل�س بعقوبة الإفال�س بالتق�صري دون ال�صلح الق�ضائي معه ،
و�إذا بد أ� التحقيق مع املديـن املفلــ�س ف ــي هـذه اجلرمية كان للدائنني اخليــار بني اال�ستمرار
فـي م ــداوالت ال�صل ــح �أو ت�أجيلها .
املــادة ( ) 171
تزول جميع �آثار الإفال�س ب�صدور حكم بالت�صديق على ال�صلح الق�ضائي مبا فـي ذلك �أي
نفقة قررت على �أموال التفلي�سة  ،وعلى مدير التفلي�سة �أن يقدم �إلى املدين املفل�س ح�ساب ــا
ختام ــيا  ،ويناق�ش احل�ساب فـي ح�ضور قا�ضي التفلي�سة .
وتنتهي مهمة مدير التفلي�سة  ،ويت�سلم املدين املفل�س �أمواله ودفاتره و�أوراقه منه مبوجب
�إي�صال يثبت ذلك  ،وال يكون مدير التفلي�سة م�س�ؤوال عن هذه الأ�شياء �إذا مل يت�سلمها
املدي ــن املفلــ�س خــالل �سنــة من تاريخ �إقرار احل�ساب اخلتامي  ،ويحرر قا�ضي التفلي�سة
حم�ضرا بجميع ما تقدم .
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املــادة ( ) 172
يبطل ال�صلح الق�ضائي �إذا �صدر بعد الت�صديق عليه حكم ب�إدانة املدين املفل�س فـي �إحدى
جرائم الإفال�س بالتدلي�س  ،كما يبطل ال�صلح �إذا ظهر بعد الت�صديق عليه تدلي�س نا�شئ
عن �إخفاء موجودات املدين املفل�س �أو املبالغة فـي ديونه  ،ويجب �أن يقدم طلب �إبطال
ال�صلح خالل (� )6ستة �أ�شهر من اليوم الذي يظهر فـيه التدلي�س  ،و�إال كان الطلب غري
مقبول  ،وفـي جميع الأحوال ال يكون طلب �إبطال ال�صلح مقبوال �إذا قدم بعد انق�ضاء ()2
�سنتني من تاريخ الت�صديق على ال�صلح .
ويرتتب على �إبطال ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروطه  ،وتخت�ص
املحكمة التي �أ�صدرت حكم �إ�شهار الإفال�س بنظر دعوى �إبطال ال�صلح الق�ضائي .
املــادة ( ) 173
�إذا بد�أ التحقيق مع املدين املفل�س فـي جرمية الإفال�س بالتدلي�س بعد الت�صديق على
ال�صلح الق�ضائي � ،أو �إذا �أقيمت عليه الدعوى اجلزائية فـي هذه اجلرمية بعد الت�صديق
علــى ال�صلــح  ،جاز للمحكمة التي �أ�صدرت حك ــم �إ�شه ــار الإفال�س  ،بنــاء على طلــب املراقــب
�أو كل ذي م�صلحة � ،أن ت�أمر باتخاذ ما تراه من تدابري حتفظية على �أموال املدين املفلــ�س ،
وتلغى هذه التدابري بحكم القانون �إذا تقرر حفظ التحقيق �أو �صدور قرار ب�أنه ال وجه لإقامة
الدعوى �أو حكم برباءة املدين املفل�س .
املــادة ( ) 174
�إذا مل يقم املدين املفل�س بتنفـيذ �شروط ال�صلح الق�ضائي جاز طلب ف�سخه من املحكمة
التي �أ�صدرت حكم �إ�شهار الإفال�س .
وال يرتتب على ف�سخ ال�صلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�ضمن تنفـيذ �شروطه  ،ويجب تكليف
هذا الكفـيل بح�ضور اجلل�سة التي ينظر فـيها طلب ف�سخ ال�صلح .
وعلـ ــى مدير التفلي�س ــة خ ــالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صــدور احلكــم ببطــالن ال�صلــح
�أو ف�سخه � ،أن ين�شر ملخ�ص هذا احلكم فـي جريدة يومية  ،وفـي اجلريدة الر�سمية بعد
انق�ضاء هذا امليعاد  ،ويقوم مدير التفلي�سة بح�ضور قا�ضي التفلي�سة �أو من يندبه لذلك
بجرد لأموال املدين املفل�س و�إعداد قائمة بها .
املــادة ( ) 175
تعني املحكمة فـي احلكم ال�صادر ببطالن ال�صلح الق�ضائي �أو ف�سخه مديرا للتفلي�سة وفقا
لأحكام هذا القانون  ،ولها �أن ت�أمر بو�ضع الأختام على �أموال املدين املفل�س .
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املــادة ( ) 176
يدعو مدير التفلي�سة الدائنني اجلدد � -إن وجدوا  -لتقدي ــم م�ستنــدات ديونهم وفقا
لإجراءات حتقيق الديون  ،وحتقق الديون اجلديدة دون �إبطاء  ،ودون �أن يعاد حتقيق
الديون التي �سبق قبولها  ،على �أن ت�ستبعد الديون التي �سددت كاملة  ،وتخف�ض بقية
الديون بالقدر الذي مت الوفاء به .
املــادة ( ) 177
تكون الت�صرفات احلا�صلة من املدين املفل�س بعد الت�صديق على ال�صلح الق�ضائي وقبل
�إبطاله �أو ف�سخه نافذة فـي حق الدائنني  ،وال يجوز لهم طلب عدم نفاذها �إال بدعوى عدم
نفاذ الت�صرف وفقا لأحكام قانون املعامالت املدنية .
وت�سقط الدعوى امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة مب�ضي �سنة من تاري ــخ �إبط ــال ال�صل ــح
�أو ف�سخه .
املــادة ( ) 178
تعود �إلى الدائنني بعد �إبطال ال�صلح الق�ضائي �أو ف�سخه ديونهم كاملة  ،وذلك بالن�سبة �إلى
املدين املفل�س فح�سب  ،وي�شرتك ه�ؤالء الدائنون فـي جماعة الدائنني بديونهم الأ�صلية
كاملة � ،إذا مل يكونوا قد قب�ضوا �شيئا من القدر الذي تقرر لهم فـي ال�صلح  ،و�إال وجب
تخفـي�ض ديونهم الأ�صلية بن�سبة ما ح�صلوا عليه من القدر املذكور .
وت�سري هذه الأحكام فـي حالة �إ�شهار �إفال�س املدين املفل�س قبل �إمتام تنفـيذ �شروط ال�صلح .
الفـ�صــل اخلامــ�س
ال�صلــح مــع التخلــي عــن الأمــوال
املــادة ( ) 179
يجوز �أن يعقد ال�صلح بني املدين املفل�س والدائنني  ،على �أن يتخلى املدين املفل�س عن �أمواله
كلها �أو بع�ضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنني  ،وت�سري على هذا ال�صلح �أحكام ال�صلح
الق�ضائي  ،ويظل املدين املفل�س ممنوعا من الت�صرف والإدارة فـي الأموال التي تخلى عنها .
املــادة ( ) 180
تباع الأموال التي يتخلى عنها املدين املفل�س  ،ويوزع ثمنها طبقا للقواعد املقررة لبيع
وتوزيع �أموال املدين املفل�س فـي حالة احتاد الدائنني .
و�إذا كان الثمن الناجت عن بيع الأموال التي تخلى عنها املدين املفل�س يجاوز الديون
املطلوبة منه  ،وجب رد املقدار الزائد �إليه .
-55-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

الف�صــل ال�ســاد�س
احتــــاد الدائنيــن
املــادة ( ) 181
يعترب الدائنون فـي حالة احتاد بحكم القانون فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا مل يطلب التاجر املدين ال�صلح .
ب � -إذا طلب التاجر املدين ال�صلح  ،ورف�ضه الدائنون .
ج � -إذا ح�صل التاجر املدين على ال�صلح  ،ثم �أبطل �أو ف�سخ .
املــادة ( ) 182
يدعو قا�ضي التفلي�سة الدائنني �إثر قيام حالة احتاد الدائنني للمداولة فـي �ش�ؤون التفلي�سة
والنظر فـي �إبقاء مدير التفلي�سة �أو تغيريه  ،وي�سمى فـي هذه املرحلة �أمني احتاد الدائنني ،
وللدائني ــن �أ�صح ــاب الت�أمي ــنات العيني ــة املقــررة علــى أ�م ــوال املدي ــن املفل ــ�س اال�شرتاك
فـي هذه املداوالت والت�صويت دون �أن يرتتب على ذلك �سقوط ت�أميناتهم  ،و�إذا قررت �أغلبية
الدائنني احلا�ضرين تغيري مدير التفلي�سة وجب على قا�ضي التفلي�سة تعيني غريه فورا .
وعلى مدير التفلي�سة ال�سابق �أن يقدم �إلى �أمني احتاد الدائنني فـي امليعاد الذي يحدده
قا�ضي التفلي�سة  ،وبح�ضوره ح�سابا عن �إدارته  ،ويخطر املدين مبيعاد تقدمي احل�ساب .
ويجوز للمحكمة  -بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة  -تغيري �أمني احتاد الدائنني �إذا �أخل
بواجباته .
املــادة ( ) 183
ال يجوز لأمني احتاد الدائنني اال�ستمرار فـي جتارة املدين املفل�س �إال ب�إذن من قا�ضي
التفلي�سة  ،وبعد احل�صول على تفوي�ض من �أغلبية متثل ثالثة �أرباع الدائنني عددا ومبلغا ،
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة اال�ستعانة بخطة لإعادة هيكلة ن�شاط التاجر املدين املن�صو�ص
عليها فـي �أحكام الف�صل الأول من الباب الأول من هذا القانون .
و�إذا ن�ش�أت عن تنفـيذ خطة �إعادة الهيكلة التزامات تزيد على �أموال احتاد الدائنني اعترب
الدائنون الذين وافقوا على اال�ستمرار فـي التجارة م�س�ؤولني فـي �أموالهم اخلا�صة  ،ودون
ت�ضامن بينهم عن الزيادة  ،ب�شرط �أن تكون نا�شئة عن �أعمال تدخل فـي حدود التفوي�ض
ال�صادر منهم  ،وتكون م�س�ؤولية كل دائن بن�سبة دينه .
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املــادة ( ) 184
يودع �أمني احتاد الدائنني املبالغ الناجتة عن بيع �أموال املديـ ــن املفل ــ�س خزان ــة املحك ــمة
�أو م�صرفا يحدده قا�ضي التفلي�سة  ،وذلك فـي اليوم التايل للتح�صيل  ،ويقدم �أمني احتاد
الدائنني �إلى قا�ضي التفلي�سة بيانا �شهريا عن حالة التفلي�سة  ،وم ــقدار املبال ــغ املودع ــة ،
وال يجوز �سحب املبالغ املودعة �إال ب�أمر من قا�ضي التفلي�سة �أو ب�شيك يوقعه كل من القا�ضي ،
و�أمني احتاد الدائنني .
املــادة ( ) 185
ت�ستنزل من املبالغ الناجتة عن بيع �أموال املدين املفل�س الر�سوم وم�صروفات �إدارة التفلي�سة
والنفقة املقررة للمدين املفل�س وملن يعولهم  ،واملبالغ امل�ستحقة للدائنني املمتازين  ،ويوزع
الباقي بني الدائنني بن�سبة ديونهم املحققة  ،وجتنب ح�صة الديون املتنازع عليها  ،وحتفظ
حتى ي�صدر حكم نهائي بقبولها .
املــادة ( ) 186
يعود �إلى كل دائن بعد انتهاء حالة احتاد الدائنني احلق فـي التنفـيذ على املدين املفل�س
للح�صول على الباقي من دينه بناء على �أمر من قا�ضي التفلي�سة باملتبقي من دينه  ،ويعترب
قبول الدين فـي التفلي�سة مبثابة حكم نهائي فـيما يتعلق بهذا التنفـيذ  ،على �أن ي�ؤ�شر على
�سند الدين مبا يفـيد ت�سلم الدائن للأمر .
الف�صــل ال�سابــع
�إفــال�س ال�شــــركات والتفلي�ســات ال�صغيــرة
املــادة ( ) 187
ت�سري على �إفال�س ال�شركات الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وب�صفة خا�صة
املواد الواردة فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 188
فـيما عدا �شركات املحا�صة  ،يجوز احلكم ب�إ�شهار �إفال�س �أي �شركة جتارية �إذا ا�ضطربت
�أعمالها املالية فتوقفت عن �سداد ديونها  ،ويجوز �إ�شهار �إفال�س ال�شركة  ،ولو كانت فـي طور
الت�صفـية  ،وبعد انتهاء الت�صفـية يجوز لكل دائن مل ي�ستوف دينه �أن يطلب �إ�شهار �إفال�س
ال�شركة خالل ( )2ال�سنتني التاليتني ل�شطبها من ال�سجل .
كما يجوز �إ�شهار �إفال�س ال�شركة الواقعية .
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املــادة ( ) 189
ال يجوز ملدير ال�شركة �أو للم�صفي �أن يطلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة �إال بعد احل�صول على
موافقة �أغلبية ال�شركاء فـي �شركات الت�ضامن و�شركات التو�صية  ،ومن اجلمعية العامة
غري العادية فـي �شركات امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية ،
واملالك ل�شركة ال�شخ�ص الواحد .
ويجب �أن ي�شتمل طلب �إ�شهار �إفال�س �شركات الت�ضامن �أو التو�صية على �أ�سماء ال�شركاء
املت�ضامنني احلاليني  ،والذين خرجوا من ال�شركة بعد توقفها عن ال�سداد  ،مع بيان
موطن كل �شريك مت�ضامن  ،وجن�سيته  ،وتاريخ خروجه من ال�شركة .
املــادة ( ) 190
يجوز ملدير ال�شركة �أو لأح ــد دائني ــها طل ــب �إ�شه ــار �إفال�سه ــا  ،ولو كـ ــان �شريكـ ــا فـيه ــا ،
�أما ال�شركاء غري الدائنني فال يجوز لهم ب�صفتهم الفردية طلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة .
و�إذا طلب الدائن �إ�شهار �إفال�س ال�شركة  ،وجب اخت�صام كافة ال�شركاء املت�ضامنني .
املــادة ( ) 191
للمحكمة  -من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب ال�شركة � -أن ت�ؤجل النظر فـ ــي �إ�ش ــهار
�إفال�سها ملدة ال جتاوز ( )3ثالثة �أ�شهر �إذا كان من املحتمل دعم مركزها املال ــي � ،أو �إذا
اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،وللمحكمة �أن ت�أمر باتخاذ ما تراه من تدابري حتفظيـ ــة
على موجودات ال�شركة .
املــادة ( ) 192
�إذا مت �إ�شهار �إفال�س ال�شركة وجب �إ�شهار �إفال�س جميع ال�شركاء املت�ضامنني فـيها  ،وي�شمل
�إ�شهار الإفال�س ال�شريك املت�ضامن الذي خرج من ال�شركة بعد توقفها عن ال�سداد �إذا طلب
�إ�شهار �إفال�س ال�شركة قبل انق�ضاء �سنة من تاريخ قيد خروج ال�شريك فـي ال�سجل .
وتق�ضي املحكمة بحكم واحد ب�إ�شهار �إفال�س ال�شركة وال�شركاء املت�ضامنني  ،ولو مل تكن
خمت�صة ب�إ�شهار �إفال�س ه�ؤالء ال�شركاء .
وتعني املحكمة لتفلي�سة ال�شركة وتفلي�سات ال�شركاء املت�ضامنني قا�ضيا واحدا  ،ومديرا
واحدا � ،أو �أكرث  ،ومع ذلك تكون كل تفلي�سة م�ستقلة عن غريها من التفلي�سات من حيث
موجوداتها وخ�صومها و�إدارتها وحتقيق ديونها وكيفـية انتهائها .
وتت�ألف �أ�صول تفلي�سة ال�شركة من موجوداتها مبا فـيها ح�ص�ص ال�شركاء  ،وال ت�شمل
خ�صومها �إال حقوق دائنيها � ،أما تفلي�سة ال�شريك املت�ضامن فتت�ألف �أ�صولها من �أمواله
اخلا�صة  ،وت�شمل خ�صومها حقوق دائنيه ودائني ال�شركة .
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املــادة ( ) 193
للمحكمة  -من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب قا�ضي التفلي�سة � -أن تق�ضي ب�إ�سقاط
احلقوق املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )108من هذا القانون عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
�أو مديريها الذين ارتكبوا �أخطاء ج�سيمة �أدت �إلى ا�ضطراب �أعمال ال�شركة  ،وتوقفها عن
ال�سداد .
و�إذا طلب �إ�شهار �إفال�س ال�شركة جاز للمحكمة �أن تق�ضي ب�إ�شهار �إفال�س كل �شخ�ص قام
حتت �ستار هذه ال�شركة ب�أعمال جتارية حل�سابه اخلا�ص وت�صرف فـي �أموال ال�شركة كما لو
كانت �أمواله اخلا�صة  ،وذلك دون الإخالل ب�أي عقوبة من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر .
و�إذا تبني �أن موجودات ال�شركة ال تكفـي لوفاء ( )%20ع�شرين فـي املائة على الأقل من ديونها ،
جاز للمحكمة  -بناء على طلب مدير التفلي�سة �أو قا�ضي التفلي�سة � -أن تق�ضي ب�إلزام �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو املديرين كلهم �أو بع�ضهم بالت�ضامن بينهم �أو بغري ت�ضامن ب�سداد ديون
ال�شركة كلها �أو بع�ضها �إال �إذا �أثبتوا �أنهم بذلوا فـي تدبري �ش�ؤون ال�شركة العناية الواجبة .
املــادة ( ) 194
يقوم املمثل القانوين لل�شركة التي �أ�شهر �إفال�سها مقامها فـي كل �أمر ي�ستلزم فـيه القانون
�أخذ ر�أي املدين املفل�س �أو ح�ضوره  ،وعليه احل�ضور �أمام قا�ضي التفلي�سة �أو مديرها متى
طلب منه ذلك  ،والإدالء مبا يطلب من معلومات �أو �إي�ضاحات .
املــادة ( ) 195
يجوز ملدير التفلي�سة بعد ا�ستئذان قا�ضي التفلي�سة �أن يطالب ال�شركاء �أو امل�ساهمني ب�سداد
الباقي من ح�ص�صهم �أو باقي قيمة �أ�سهمهم فـي ر�أ�س املال  ،ولو مل يحل ميعاد ا�ستحقاقه ،
ولقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أمر بق�صر هذه املطالبة على القدر الالزم لوفاء ديون ال�شركة .
املــادة ( ) 196
ال تخ�ضع �سندات القر�ض التي �أ�صدرتها ال�شركة لإجراءات حتقيق الديون  ،وتقبل هذه
ال�سندات بقيمتها اال�سمية بعد ا�ستنزال ما تكون ال�شركة قد �سددته منها .
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املــادة ( ) 197
ال يجوز �أن تنتهي تفلي�سة ال�شركة بال�صلح �إذا كانت فـي طور الت�صفـية  ،و�إذا طلبت ال�شركة
التي لي�ست فـي طور الت�صفـية ال�صلح  ،يجب و�ضع مقرتحاته مبوافـ ــقة �أغلبيـ ــة ال�شركـ ــاء
فـي �شركات الت�ضامن و�شركات التو�صية  ،ومبوافقة اجلمعية العامة غري العادية فـي ال�شركات
امل�ساهمة وجمعية ال�شركاء فـي ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية ومالك �شركة ال�شخ�ص الواحد ،
ويتولى املمثل القانوين عن ال�شركة تقدمي مقرتحات ال�صلح فـي ح�ضور جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 198
�إذا انتهت تفلي�سة ال�شركة باحتاد الدائنني  ،ومت ال�صلح مع واحد �أو �أكرث من ال�شركاء
املت�ضامنني  ،فال يجوز تخ�صي�ص �أموال ال�شركة للوفاء ب�شروط هذا ال�صلح �أو ل�ضمان
تنفـيذها  ،وترب�أ ذمة ال�شريك الذي ح�صل على ال�صلح من الت�ضامن .
و�إذا مت ال�صلح مع ال�شركة  ،وانتهت تفلي�سات ال�شركاء املت�ضامنني باالحتاد  ،ا�ستمرت
ال�شركة قائمة �إال �إذا كان مو�ضوع ال�صلح هو التخلي عن جميع �أموالها .
و�إذا انتهت تفلي�سة ال�شركة وتفلي�سات ال�شركاء بال�صلح  ،اعترب كل �صلح م�ستقال عن غريه ،
وال ت�سري �شروطه �إال على دائني التفلي�سة اخلا�صة به .
املــادة ( ) 199
ال حتل ال�شركة بانتهاء تفلي�ستها باحتاد الدائنني  ،ومع ذلك يجوز حل هذه ال�شركة �إذا
تبني �أن ما بقي من موجوداتها بعد الت�صفـية ال يكفـي ملتابعة �أعمالها على وجه جمد .
املــادة ( ) 200
�إذا انق�ضت (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ قيام حالة احتاد الدائنني دون �إجناز الت�صفـية  ،وجب
على �أمني احتاد الدائنني �أن يقدم �إلى قا�ضي التفلي�سة تقريرا عن حالة الت�صفـية و�أ�سباب
الت�أخري فـي �إجنازها  ،وير�سل القا�ضي هذا التقرير �إلى الدائنني مع دعوتهم لالجتماع
ملناق�شته  ،ويتخذ الإجراء ذاته كلما انق�ضت (� )6ستة �أ�شهر دون �أن ينجز �أمني احتاد
الدائنني �أعمال الت�صفـية .
املــادة ( ) 201
يقدم �أمني احتاد الدائنني بعد االنتهاء من �أعمال الت�صفـية ح�سابا ختاميا �إلى قا�ضي
التفلي�سة  ،وير�سل القا�ضي هذا احل�ساب �إلى الدائنني مع دعوتهم لالجتماع ملناق�شته ،
ويخطر املدين املفل�س بهذا االجتماع  ،وله ح�ضوره .
-60-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

وينحل احتاد الدائنني  ،وتعترب التفلي�سة منتهية بحكم القانون بعد امل�صادقة على احل�ساب
من قبل قا�ضي التفلي�سة .
ويكون �أمني احتاد الدائنني م�س�ؤوال ملدة �سنة من تاريخ انتهاء التفلي�سة عن الدفاتر
وامل�ستندات والأوراق امل�سلمة �إليه .
املــادة ( ) 202
�إذا تبني بعد جرد �أموال املديـن املفل ــ�س فـ ــي التفلي�س ــات ال�صغيـ ــرة �أن قيمتهـ ــا ال تزيـ ــد
علـ ــى ( )100000مائ ــة أ�ل ــف ريــال عماين  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة من تلقاء نف�سه � ،أو بناء
على طلب من مدير التفلي�سة �أو �أحد الدائنني � ،أن ي�أمر بال�سري فـي �إجراءات التفلي�سة
وفقا للأحكام الآتية :
أ�  -تخف�ض �إلى الن�صف تلك املواعيد املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من املادة ()103
واملادة ( )105والفقرة الثانية من املادة ( )161والفقرة الثانية من املادة ()162
واملادة ( )163والفقرة الثالثة من املادة ( )164من هذا القانون .
ب  -تكون جميع قرارات قا�ضي التفلي�سة غري قابلة للطعن فـيها  ،ما مل ين�ص القانون
على خالف ذلك � ،أو كان القرار مما يجاوز اخت�صا�صه .
ج  -ال يعني مراقب للتفلي�سة .
د  -ال يغري مدير التفلي�سة عند قيام احتاد الدائنني .
هـ  -ال يجرى �إال توزيع واحد على الدائنني بعد االنتهاء من بيع �أموال التفلي�سة .
البــاب الثالــث
�شروط و�إجـــراءات بيع وتوزيع موجودات التفلي�سة
الف�صـــل الأول
البيـــع
الفـــرع الأول
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 203
تطبق �أحكام هذا الفرع فـيما يخ�ص �إجراءات بيع موجودات التفلي�سة  ،وفـيما مل يــرد بـه
ن�ص خا�ص تطبق �أحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية .
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املــادة ( ) 204
ال يجوز بيع موجودات التفلي�سة خالل فرتة الإجراءات التمهيدية التي يجرى فـيها و�ضع
الأخت ــام والن�شـ ــر ورفـ ــع الأختـ ــام واجل ــرد  ،وم ــع ذلك يج ــوز لقا�ض ــي التفلي�س ــة  -بنـ ــاء
على طلب مدير التفلي�سة � -أن ي�أذن ببيع الأ�شياء القابلة للتلف �أو نق�ص عاجل فـي القيمــة ،
�أو التي تقت�ضي �صيانتها م�صاريف باهظة  ،كم ــا يج ــوز الإذن ببيــع موج ــودات التفلي�س ــة
�إذا كان البيع الزما للح�صول على نقود لل�صرف على �ش�ؤونها � ،أو كان البيع يحقق نفعا
م ؤ�كــدا للدائنــني �أو للمديــن املفلــ�س  ،وال يجــوز الإذن بالبيع فـي احلالة الأخرية �إال بعد
�إخطار املدين املفل�س بالبيع و�سماع �أقواله � ،أو �إبالغه بالبيع  ،ويتم البيع بالكيفـية التي
يحددها قا�ضي التفلي�سة .
املــادة ( ) 205
يجوز الطعن فـي القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة ببيع موجودات التفلي�سة �أثناء فرتة
الإجــراءات التمهيديــة خــالل ( )10ع�شــرة أ�ي ــام من تاريــخ �صــدور قرار البــدء ف ــي اتخ ــاذ
�إجراءات البيع .
املــادة ( ) 206
يجب على الدائنني املرتهنني اتخاذ �إجراءات بيع املنقوالت �أو العقارات التي يقع عليها
رهنهم وفقا للطريقة املحددة بعقود ال�ضمان وا�ستيفاء حقوقهم امل�ضمونة بهذه املنقوالت
�أو العقارات  ،وذلك خالل عام على الأكرث من تاريخ �إ�شهار الإفال�س  ،على �أن يتم ذلك
البيع فـي مواجهة مدير التفلي�سة  ،و�إال كان ملدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني -
بح�سب الأحوال دون غريه بعد �إخطار الدائن  -حق التنفـيذ عليها وفقا للأحكام الواردة
فـي هذا القانون .
وفـي حال بيع املنقوالت �أو العقارات املرهونة بناء على طلب الدائن املرتهن بثمن يجاوز
الدين  ،وجب على مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني قب�ض املقدار الزائد حل�ساب
جماعة الدائنني  ،و�إيداعه ح�ساب التفلي�سة .
ولأمني احتاد الدائنني بيع املنقوالت �أو العقارات املرهونة بعد احل�صول على موافقة
الدائن املرتهن بالبيع قبل انق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة .
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املــادة ( ) 207
يتم بيع موجودات التفلي�سة بقرار من قا�ضي التفلي�سة بطريق املزاد العلني بناء على قائمة
�شروط البيع التي يودعها مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني �أمانة �سر املحكمة وفقا
للمادة ( )209من هذا القانون بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 208
فـي حالة بيع موجودات التفلي�سة من العقارات  ،يقوم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد
الدائنني  -بح�سب الأحوال  -ب�إعالن القرار ال�صادر من قا�ضي التفلي�سة باتخاذ �إجراءات
البيع �إلى �أمانة ال�سجل العقاري للت�أ�شري به بغري ر�سوم خالل مدة ال جتاوز ( )5خم�سة
�أيام من تاريخ الإعالن  ،وكذلك �إعالن جميع الدائنني املقيدة حقوقهم على العقار وحائزه
الفعلي .
الفــرع الثانــي
�شـــروط البيــع
املــادة ( ) 209
ي�ضع مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  ،بح�سب الأحوال  ،قائمة �شروط البيع باملزاد
العلني  ،ويقوم ب�إيداعها �أمانة �سر املحكمة بعد اعتمادها من قا�ضي التفلي�سة خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار قا�ضي التفلي�سة مببا�شرة �إجراءات البيع  ،على �أن
تت�ضمن ما ي�أتي :
أ�  -تعيني ال�شيء املبيع مع حتديد البيانات التي تفـيد فـي بيان �أو�صافه  ،وحتديد
م�ساحته  ،وموقعه  ،وحدوده فـي حالة بيع العقار .
ب  -تاريخ قرار قا�ضي التفلي�سة مببا�شرة �إجراءات البيع .
ج  -تاريخ و�ساعة ومكان �إجراءات البيع .
د � -شروط البيع والثمن الأ�سا�سي لبدء املزاد العلني .
هـ  -جتزئة املبيع �إلى �صفقات � ،إن اقت�ضى الأمر ذلك  ،مع ذكر الثمن الأ�سا�سي لكل �صفقة .
و  -مبلغ الت�أمني لال�شرتاك فــي املـ ــزاد العلنـ ــي  ،بحي ــث ال يق ــل ع ــن ( )%5خم�سـ ــة
فـي املائة من الثمن الأ�سا�سي للمبيع .
ز  -التكاليـ ــف التقديريـ ــة لإجـ ــراءات البيـ ــع  ،وم ــا يتحم ــل بـ ــه الرا�س ــي عليـه املزاد
من م�صروفات ور�سوم .
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املــادة ( ) 210
يعني قا�ضي التفلي�سة خبريا من اخلرباء املقيدة �أ�سما�ؤهم فـي اجلدول  ،وله عند االقت�ضاء
تعيني خبري �آخر  ،وذلك لتقييم العقار وفقا للمعايري الآتية :
أ�  -قيمة العقار عند �شرائه .
ب  -التعديالت التي طر�أت على العقار .
ج � -أثر معدالت الت�ضخم على العقار .
د  -القيمة ال�سوقية وقت التقييم .
هـ  -القيمة الإيجارية للعقار وقت التقييم .
ويجوز لقا�ضي التفلي�سة �أن يتبع الإجراءات ذاتها فـي بيع املنقوالت فـي احلاالت التي يقدرها .
الفـــرع الثالـــث
�إجـــراءات البيـــع
املــادة ( ) 211
تعتمد القائمة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )209من هذا القانون من قا�ضي التفلي�سة ،
وله تخفـي�ض مبلغ الت�أمني املن�صو�ص عليه فـي البند (و) من املادة ذاتها فـي الأحوال التي
يقدرها .
ويقوم مدير التفلي�سة �أو �أمني احتـاد الدائنــني  -بح�ســب الأح ــوال  -بالن�ش ــر ع ــن �إي ــداع
قائمة �شروط البيع لدى �أمانة �سر املحكمة  ،وذلك فـي �إحدى ال�صحف اليومية وا�سعة
االنت�شار � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى يحددها قا�ضي التفلي�سة  ،وفـي حالة بيع عق ــار املدي ــن املف ــل�س
يتم  -ف�ضال عن الإجراءات ال�سابقة  -ل�صق �إعالن البيع على العقار .
املــادة ( ) 212
يتولـى مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائـنني  -بح�ســب الأح ــوال  -ف ــي ح�ض ــور قا�ض ــي
التفلي�سة � ،إجراء املزاد العلني فـي اليوم املحدد للبيع .
ويبد أ� املزاد العلني بالنداء على الثمن الأ�سا�سي  ،وينتهي باعتماد قا�ضي التفلي�سة البيع
على من تقدم ب�أكرب عر�ض  ،ويعترب العطاء الذي تتم املزايدة عليه خالل ( )5خم�س
دقائق منهيا للمزاد العلني .
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املــادة ( ) 213
�إذا كان العر�ض املقدم �أقل من الثمن الأ�سا�سي �أو مل يتقدم �أحد الدائنني �أو املتزايدين
للمزاد العلني  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة ت�أجيل املزاد العلني �إلى يوم �آخر خالل الـ (� )60ستني
يوما التالية  ،وله �أن ينق�ص ع�شر الثمن الأ�سا�سي مرة بعد مرة  ،كلما اقت�ضى احلال ذلك ،
مبا ال يجاوز مرتني  ،ويقوم بعدها قا�ضي التفلي�سة ب�إيقاف �إجراءات البيع حلني ت�سويق
املبيع بالكيفـية التي يحددها  ،وعر�ض الأمر على جماعة الدائنني .
وعلى مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  -بح�سب الأحوال  -الإعــالن عــن اجللــ�سة
امل�ؤجل لها املزاد العلني بالإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )208من هذا القانون .
املــادة ( ) 214
يجب على من يعتمد قا�ضي التفلي�سة عطاءه �أن يودع  ،حال انعقاد جل�سة املزاد العلني ،
كامـ ــل الثمـ ــن ال ــذي اعتمـ ــد وامل�صاري ــف والر�س ــوم الواردة فـي القائمة املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )209من هذا القانون .
ولقا�ض ــي التفلي�س ــة �إعط ــا�ؤه مهل ــة ال�ستكم ــال ال�س ــداد بع ــد ا�ستقطاع مبلغ الت�أمني مبا
ال يجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ جل�سة املزاد العلني  ،ف�إذا مل يودع الرا�سي عليه
املزاد الثمن كامال خالل املدة املحددة  ،ي�سقط حقه فـي ا�سرتداد مبلغ الت�أمني  ،وتعاد
�إجراءات املزاد العلني بال�شروط ال�سابقة وفقا لآخر ثمن حمدد .
املــادة ( ) 215
�إذا كان املتزايد الرا�سي عليه املزاد دائنا  ،وكان مقدار دينه ومرتبته يعادالن ما تبقى من
الثمن  ،ي�أمر القا�ضي با�ستنزال تلك القيمة من مقدار دينه املقبول عند �إجراء التوزيعات .
املــادة ( ) 216
ي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا بت�سليم املنقوالت املبيعة للرا�سي عليه املزاد  ،بعد �سداد كامل
الثمن  ،و�سداد ما عليه من م�صروفات ور�سوم .
وي�صدر قا�ضي التفلي�سة قرارا ب�إر�ساء البيع فـي العقارات بناء على ما مت من �إجراءات  ،وبعد
�سداد كامل الثمن  ،على �أن يت�ضمن القرار قائمة �شروط البيع  ،وما اتبع من �إجراءات يوم
البيع  ،ويجب �أن يت�ضمن القرار الأمر بت�سليم العقار ملن تقرر �إر�ساء البيع عليه  ،وذلك
بعد تقدميه ما يفـيد �سداد امل�صروفات  ،والر�سوم .
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املــادة ( ) 217
ال يجوز الطعن فـي قرار �إر�ساء البيع �إال لعيب فـي �إجراءات املزاد العلني � ،أو فـي �شكل
القرار  ،ويقدم الطعن للمحكمة املخت�صة بالإجراءات املعتادة خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 218
يحق ملن اعتمد قا�ضي التفلي�سة �إر�ساء البيع عليه �أن ي�سجل القرار لدى �أمانة ال�سجل
العقاري ما مل يتم الطعن عليه  ،على �أن يتحمل م�صاريف الت�سجيل  ،ويرتتب على هذا
الت�سجيل تطهري العقار من حقوق االمتياز والرهون الت�أمينية واحليازية املرتتبة عليه .
ويكون القرار امل�سجل �سندا بانتقال ملكية العقار ملن �أوقع البيع عليه .
املــادة ( ) 219
يتحمل مدير التفلي�سة �أو �أمني احتاد الدائنني  -بح�سب الأحــوال  -امل�صاري ــف الناجم ــة
عن �إعادة �إجراءات املزاد العلني �إذا كان ذلك راجعا �إلى خطئه � ،أو ملخالفته لأحكام املواد
الواردة فـي هذا الفرع  ،وال يجوز الطعن على قرار قا�ضي التفلي�سة ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل الثانــي
التوزيعــات
املــادة ( ) 220
ي�أمر قا�ضي التفلي�سة ب�إجراء التوزيعات بني الدائنني  ،ويعني مقدار املبلغ الذي يوزع ،
وعلى �أمني احتاد الدائنني �إخطار الدائنني بذلك .
املــادة ( ) 221
ال يجوز لأمني احتاد الدائنني الوفاء بح�صة الدائن فـي التوزيعات �إال �إذا قدم �سند الدين
م�ؤ�شرا عليه بتحقيقه وقبوله  ،وي�ؤ�شر على �سند الديـ ــن باملبـ ــالغ املدفوع ــة  ،و�إذا تعـ ــذر
على الدائن تقدمي �سند الدين  ،جاز لقا�ضي التفلي�سة �أن ي�أذن فـي �سداد دينه بعد التحقق
من قبوله .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن يعطي الدائن خمال�صة على قائمة التوزيع .
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املــادة ( ) 222
�إذا ح�صل توزيع ثمن العقارات �أو املنقوالت  ،كان للدائنني املرتهنني �أو املمتازين  -الذين
مل ي�ستوفوا حقوقهم كلها �أو بع�ضها من ثمن العقارات واملنقوالت املحملة بالت�أمني � -أن
ي�شرتكوا فـي الق�سمة بالباقي لهم مع الدائنني العاديني فـي توزيع الأموال التي يتعلق
بها حق جماعة الدائنني  ،ب�شرط �أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ،
و�إذا تبني عند الت�سوية النهائية �أن ما ح�صل عليه �أحدهم يزيد على مقدار دينه  ،وجب
ا�ستنزال اجلزء الزائد  ،ورده �إلى جماعة الدائنني .
املــادة ( ) 223
ال ي�شرتك الدائنون الذين مل يقدموا طلباتهم فـي املواعيد املقررة فـي التوزيعات اجلارية ،
و�إمنا جتوز لهم املعار�ضة �إلى �أن تنتهي التوزيعات  ،ويتحملوا م�صروفات املعار�ضة  ،وال يرتتب
على املعار�ضة وقف تنفـيذ التوزيعات التي �أمر بها قا�ضي التفلي�سة .
ومع ذلك  ،يجوز للدائنني املذكورين اال�شتــراك فـي التوزيعات اجلديدة باملبالغ التي
تق ــدرها املحكمــة تقديرا م�ؤقتا  ،وحتفــظ له ــم ح�صته ــم إ�ل ــى ح ــني احلك ــم فـ ــي املعار�ض ــة ،
و�إذا ثبت ــت ديونه ــم بع ــد ذلك فال جتــوز لهم املطالبـة بح�صة فـي التوزيعــات التـي �أمر بها
قا�ضي التفلي�سة  ،و�إمنا يجوز لهم �أن ي�أخذوا من املبالغ الباقية دون توزيع �أن�صبة ديونهم
التي كانت �ست�ؤول �إليهم لو �أنهم ا�شرتكوا فـي التوزيعات ال�سابقة .
البـــاب الرابــع
الأحكــام اخلتاميــة ورد االعتبار والعقــوبات
الفــ�صل الأول
الأحكـــام اخلتاميــة
املــادة ( ) 224
ال يرتتــب علــى رفــع الدع ــوى اجلزائي ــة بالإف ــال�س � -س ــواء �أكـ ــان بالتدليــ�س (االحتيــال)
�أم بالتق�صري � -أي تعديل فـي �إجراءات التفلي�سة  ،ما مل ت�أمر املحكمة بخالف ذلك .
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املــادة ( ) 225
فـي حالة �إقامة الدعوى اجلزائية على املدين املفل�س  ،يجب على مدير التفلي�سة �أن يقدم
لالدعاء العام �أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق �أو م�ستندات �أو معلومات �أو �إي�ضاحات
تتعلق بالتفلي�سة  ،وتبقى الوثائق وامل�ستندات املذكورة �أثناء التحقيق �أو املحاكمة لدى
االدعاء العام �أو املحكمة  ،وتـرد بع ــد انته ــاء التحقي ــق �أو املحاكمـ ــة �إلـ ــى مديـ ــر التفلي�س ــة
�أو �إلى املدين املفل�س �أو ورثته على ح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 226
�إذا كانت اجلرمية تتعلق باتفاق عقده املدين املفل�س �أو �أي �شخ�ص مع �أحد الدائنني ملنح
هذا الدائن مزايا خا�صة مقابل الت�صويت على ال�صلح  ،جاز للمحكمة �أن تق�ضي من تلقاء
نف�سها ب�إبطال هذا االتفاق  ،وب�إلزام الدائن برد ما ا�ستولى عليه مبقت�ضاه  ،ولو �صدر
احلكم فـي اجلرمية بالرباءة .
وللمحكمة �أن تق�ضي  ،ف�ضال عما تقدم  ،بناء على طلب ذوي ال�ش�أن  ،بالتعوي�ض عند االقت�ضاء .
الف�صل الثاين
رد اعتبـــار املدين املفلــ�س
املــادة ( ) 227
ال يجوز رد االعتبار �إلى املدين املفل�س الذي �صدر عليه حكم فـي �إحدى جرائم الإفال�س
بالتدلي�س (االحتيال) �أو الإفال�س بالتق�صري � ،إال طبقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب لرد اعتبار املدين املفل�س �أن يكون قد وفـى بكل املطلوب منه من
�أ�صل الديون وملحقاتها وامل�صروفات .
املــادة ( ) 228
ترد بحكم القانون جميع احلقوق التي �سقطت عن املدين املفل�س بعد انق�ضاء ( )3ثالث
�سنوات من تاريخ انتهاء التفلي�سة .
و�إذا وف ــى املدي ــن املفل ــ�س بجمـيع ديونه ال�سابقة على �إ�شهار �إفال�سه من �أ�صل وملحقات
وم�صروفات  ،تعود �إليه جميع حقوقه  ،ويرد �إليه اعتباره  ،ولو مل تنق�ض املدة املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 229
�إذا كان املدين املفل�س �شريكا مت�ضامنا فـي �شركة حكم ب�إ�شهار �إفال�سها  ،فال يرد �إليه
اعتباره �إال بعد وفاء جميع ديون ال�شركة من �أ�صل وملحقات وم�صروفات وعوائد عن مدة
ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،ولو ح�صل ال�شريك املذكور من دائنيه على �صلح خا�ص به ،
و�إذا امتنع �أحد الدائنني عن قب�ض دينه �أو كان غائبا �أو تعذرت معرفة موطنه  ،جاز �إيداع
الدين خزانة املحكمة  ،وتقوم �شهادة الإيداع مقام التخال�ص .
املــادة ( ) 230
يج ــوز احلك ــم بـرد االعتبـار إ�لـى املديـن املفل�س  ،ولو مل ينق�ض امليعاد املن�صو�ص عليه فـي
املادة ( )228من هذا القانون فـي احلالتني الآتيتني :
أ� � -إذا ح�صــل املدين املفلــ�س على �صــلح من دائنيه  ،ونفذ �شروطـه  ،وي�ســري هذا احلكم
على ال�شريك املت�ضامن فـي �شركة حكم ب�إ�شهار �إفال�سها �إذا ح�صــل هذا ال�شريك
على �صلح خا�ص به  ،ونفذ �شروطه .
ب � -إذا �أثبت املدين املفل�س �أن الدائنني قد �أبر�ؤوا ذمته من جميع الديون � ،أو �أنهم
�أجمعوا على املوافقة على رد اعتباره .
املــادة ( ) 231
يرد االعتبار �إلى املدين املفل�س بعد وفاته بناء على طلب �أحد الورثة  ،وذلك طبقا للأحكام
املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة .
املــادة ( ) 232
يقدم طلب رد االعتبار مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له �إلى �أمانة �سر املحكمة  ،وتر�سل �صورة
من الطلب فورا �إلى االدعاء العام  ،و�إلى ال�سجل .
وتتولى املحكمة �إخطار الدائنني الذين قبلت ديونهم فـي التفلي�سة بطلب رد االعتبار
والتنبيه عليهم بتقدمي اعرتا�ضاتهم �إن كان لها مقت�ض  ،وين�شر ملخ�ص الطلب فـي
اجلريدة الر�سمية على نفقة املدين املفل�س  ،ويجب �أن ي�شتمل هذا امللخ�ص على ا�سم
التاجر املدين وتاريخ �صدور حكم �إ�شهار الإفال�س وكيفـية انتهاء التفلي�سة .
املــادة ( ) 233
يودع االدعاء العام �أمانة �سر املحكمة �صورة طلب رد االعتبار خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ت�سلمها  ،كما يودع تقريرا ي�شتمل على بيانات عن نوع الإفال�س والأحكام التي
�صدرت على املدين املفل�س فـي جرائم الإفال�س �أو املحاكمات �أو التحقيقات اجلارية معه
فـي هذا ال�ش�أن  ،ور�أي االدعاء العام فـي قبول الطلب � ،أو رف�ضه .
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املــادة ( ) 234
لكل دائن مل ي�ستوف حقه �أن يقدم اعرتا�ضا على طلب رد االعتبار خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ ن�شر ملخ�ص الطلب فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويكون االعرتا�ض بتقرير
كتابي يقدم �إلى �أمانة �سر املحكمة مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له .
املــادة ( ) 235
تقوم �أمانة �سر املحكمة بعد انق�ضاء امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )234من هذا القانون ،
ب�إخطار الدائنني الذين قدموا اعرتا�ضات على طلب رد االعتبار بتاريخ اجلل�سة املحددة
لنظر الطلب  ،ويكون الإخطار بالطريقة التي حتددها املحكمة .
املــادة ( ) 236
تف�صل املحكمة فـي طلب رد االعتبار بحكم نهائي  ،و�إذا ق�ضــت املحكمــة برف ــ�ض الطل ــب ،
فال يجوز تقدميه من جديد �إال بعد انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور احلكم .
املــادة ( ) 237
�إذا �أجري ــت قب ــل الف�صــل فـي طلب رد االعتبار حتقيقات مع املدين املفل�س ب�ش�أن �إحدى
جرائم الإفال�س �أو �أقيمــت عليه دعوى جزائيـة بذلك  ،وجب على االدعاء العام �إخطار
املحكمة فورا .
ويجب على املحكمة �أن توقف الف�صل فـي طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحقيقات �أو �صدور
احلكم النهائي فـي الدعوى اجلزائية .
املــادة ( ) 238
فـي حال �إدانة املدين املفلـ�س ب�إح ــدى جرائ ــم الإف ــال�س بعــد �صــدور احلكم برد االعتبار ،
اعترب هذا احلكم ك�أن مل يكن .
الف�صـــل الثالـــث
العقـــوبات
املــادة ( ) 239
فـيما عدا اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،ت�سري على جرائم الإفال�س الأحكام
املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء .
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املــادة ( ) 240
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب التاجر
املدين بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريـ ــال عمانـ ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فـي الأحوال الآتية :
أ� � -إذا �أخفى ب�سوء نية كل �أمواله �أو بع�ضها �أو بالغ فـي تقديرها بق�صد التو�صل �إلى
�إعادة الهيكلة �أو ال�صلح الواقي .
ب � -إذا �أ�شرك دائنا فـي �إجراءات �إعادة الهيكلة �أو ال�صلح الواقي دون وجه حق � ،أو مكنه
من ذلك .
ج � -إذا �أغفل ب�سوء نية ذكر دائن فـي قائمة الدائنني .
املــادة ( ) 241
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب الدائن
بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل عن
( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين �إذا ا�شرتك ب�سوء
نية فـي مداوالت ال�صلح والت�صويت عليه دون �أن يكون له حق فـي ذلك � ،أو قرر له التاجر
املدين �أو �أي �شخ�ص �آخر مزايا خا�صة مقابل ت�صويته مع ال�صلح .
كما يعاقب �أمني ال�صلح بالعقوبة ذاتها �إذا قدم �أو �أقر ب�سوء نية ببيانات غري �صحيحة عن
حالة التاجر املدين .
املــادة ( ) 242
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل
مراقب �أو رقيب تعمد �إعطاء بيانات غري �صحيحة عن حالة التاجر املدين املالية � ،أو �أيد
هذه البيانات � ،أو �أقدم عن ق�صد على الإ�ضرار بالتفلي�سة � ،أو ب�أحد الدائنني .
املــادة ( ) 243
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن
مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن
(� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين  ،كل خبري تعينه
املحكمة وفق �أحكام هذا القانون �إذا قدم عمدا معلومات غري �صحيحة تتعلق بالإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون � ،أو تواط أ� مع املدين املفل�س � ،أو مع �أي من الدائنني .
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