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  ٢٠٢١ لسنة ١١قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون

  تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى
  ٢٠١٨ة  لسن١١واإلفالس والقانون الصادر به رقم 

  باسم الشعب
  اجلمهوريةرئيس 

  :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه وقد أصدرناه 
  )املادة األوىل (  
 ،  ١٠ب،  / بنـد  ٤التعريفان السادس والتاسع ،     /١(يستبدل بنصوص المواد أرقام     

 ،  ٣٥فقرتان أولـى وثانيـة ،       /٣١و،   / بند ٢٧ ،   ٢٠فقرتان ثانية وثالثة ،     / ١٧ ،   ١٦
فقـرة  /٦٦فقرتان ثانية وثالثـة ،      /٦٤ ،   ٦٣ ،   ٦٠ ،   ٥٧فقرة أولى ،    /٥٥  ، ٤٢ ،   ٤١

 ، ١٩١أ ، / بنـد ١٧٦ ،  ١٦٣فقرة ثانية ،    /١٤٣فقرة رابعة ،    /٨٧ ،   ٧٢ ،   ٧٠أولى ،   
من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الـواقى واإلفـالس الـصادر            ) فقرة ثانية /٢١٨

  : ، النصوص اآلتية ٢٠١٨ لسنة ١١بالقانون رقم 
  ) :١(مــادة 

  .إجراء لتوقى إشهار إفالس المدين حسن النية : الصلح الواقى 
برة محاسبية يعين إمـا مـن خبـراء جـدول المحـاكم             شخص ذو خ  : الرقيب  

  .االقتصادية أو من بين الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقى من اإلفالس 
  ) :ب/ بند٤(مــادة 
الدعاوى التى تخـتص بهـا محكمـة اإلفـالس          استيفاء مستندات الطلبات و   ) ب(

وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وذلك خالل مـدة ال تجـاوز              
  .ستين يوما من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى 

  ) :١٠(مــادة 
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى شهر اإلفـالس والـصلح الـواقى منـه                 

هذه الحالة يكون لمقدم أى من الطلبين رفع الـدعوى           قاضى اإلفالس ، وفى      اميرفضه
 وإال سـقط  ا تودع قلم الكتاب خالل شهر من تـاريخ رفـضهم          المتعلقة بطلبه بصحيفة  

  .الحق فى رفعها 
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وال يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إال بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ البـت                
 بطلب مماثل متى كـان   التقدميرهفى الطلب السابق ، وفى جميع األحوال ، ال يجوز لغ     

  .هذا الطلب لم يبت فيه ، ويجوز له التدخل فيه 
  ) :١٦(مــادة 

تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بنـاء علـى طلـب ورثتـه                 
  .والموصى إليهم خالل السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقتهم جميعا 

  :) فقرتان ثانية وثالثة / ١٧(مــادة 
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبـى ودعـويى شـهر اإلفـالس               

  .والصلح الواقى منه إلى حين البت فى طلب إعادة الهيكلة 
  عد مرور ثالثة أشهر مـن رفـض       وال يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إال ب        

ـ                طلبـى   رأو حفظ الطلب السابق ، وفى جميع األحوال ، ال يوقف التقدم بالطلب اآلخ
  .ح الواقى منه ودعويى شهر اإلفالس والصل

  ) :٢٠(مــادة 
مـن تـاريخ   ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى اإلفالس خالل ستة أشهر     

 متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلـة             ، تقديم الطلب 
  ى اإلفـالس لمـدة مماثلـة ،        قاض والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مد هذه المدة بإذن        

على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة ال تزيد على خمس سنوات ، يجوز مـدها             
 على طلب أى من أطراف الخطة أو المعاون لمـدة سـنتين أخـريين         بناء من القاضى 

  .بشرط موافقة جميع أطراف الخطة 
  ) :و/  بند ٢٧(مــادة 
  .وصى إليهم على إعادة الهيكلة مإذا لم يتفق جميع الورثة وال) و(

  ) :فقرتان أوىل وثانية / ٣١(مــادة 
ال يقبل طلب الصلح الواقى من اإلفالس إال إذا كان المـدين قـد زاول التجـارة                 

ـ        بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين عل      دة بمـا   ى تقديم الطلب وقام خالل هـذه الم
  .دفاتر التجارية تفرضه عليه األحكام الخاصة بالسجل التجارى وبال



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أبریل٢٨ فى )و(مكرر  ١٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٧

وال يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقى إال بعد الحصول على إذن بذلك من              
  .أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة ، وذلك بحسب نوع الشركة 

  ) :٣٥(مــادة 
الواقى من المدين إلى رئيس إدارة اإلفالس بالمحكمة المختـصة  يقدم طلب الصلح   

ضطراب األعمال ومقترحات الصلح متـضمنة كيفيـة سـداد    على أن يتضمن أسباب ا  
المديونيات ، وترتيبها ، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ، ونوعـه ،      
والتمويل المقترح ، مع بيان مقداره ، وفائدته ، وجهة التمويل ، ومدته ، وكيفية تنفيـذ                 

  .هذه المقترحات 
  ) :٤١(مــادة 

لح من بين األشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة فـى  مجـال             يعين أمين الص  
  .التحليل المالى المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة اإلفالس 

دون أمين الصلح يوميا جميع األعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خـاص يـضع          وي
  .قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ، وألطراف الصلح االطالع عليه 

  ) :٤٢(ادة مــ
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتـاب المحكمـة ،              
  خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، وتعلن لذوى الـشأن ، وتنظـره المحكمـة                
فى أول جلسة على أال يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن ، ويكون الحكم الـصادر                

  .فيه نهائيا 
   :)فقرة أوىل / ٥٥(مــادة 

  يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الـصلح بقبـول الـدين            
أو رفضه خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، وال يترتب علـى الطعـن وقـف            

  .إجراءات الصلح إال إذا أمرت المحكمة بذلك 
  ) :٥٧(مــادة 

  ع الـدائنين  يعين قاضى الصلح بعد االنتهاء من تحقيق الـديون ميعـادا الجتمـا            
  .يتولى رئاسته 
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ب عنه وكيالً خاصا مفوضـا بـالرأى فـى     وز لكل من الدائن والمدين أن يني      ويج
حضور االجتماع ، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولـة ديـونهم نهائيـا أو مؤقتًـا        

 اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله ، وذلك بخطاب            لللحضور فى أو  
  .لكترونية يحددها األطراف إ بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة مسجل مصحوب

  .ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها 
  ) :٦٠(مــادة 

يعرض قاضى الصلح على المدين ، بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه فى              
ح المودعة الختيـار أحـدها      ، مقترحات الصل  ) ١/ مكررا ٥٧(الفقرة الرابعة من المادة     

للـدائنين  خالل شهر من تاريخ العرض ، على أن يحدد قاضى الصلح اجتماعا تاليـا               
  .للتصويت على هذا المقترح 

فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة ، وجب التـصويت علـى المقتـرح       
مـاع  المقدم من طالب الصلح ، فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت فـى ذات االجت              

  .على باقى المقترحات تبعا ألسبقية إيداعها 
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيـار أحـد مقترحـات الـصلح               
المودعة أو برفضها جميعا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الـشركاء ، بحـسب    

  .األحوال ، خالل المدة ذاتها المبينة بالفقرة األولى من هذه المادة 
  ) :٦٣(ــادة م

  .يوقع محضر الصلح الواقى فى الجلسة التى جرى فيها التصويت عليه وإال كان الغيا 
)  مكـررا ٦٠(وإذا لم تتحقق األغلبية المنصوص عليها فى الفقرة األخيرة من المـادة            

من هذا القانون يرفـع قاضـى الـصلح         )  مكررا ٧٤(أو تلك المنصوص عليها بالمادة      
  .نظر فى إنهاء اإلجراءات األمر للمحكمة لل

  ) :فقرتان ثانية وثالثة / ٦٤(مــادة 
ويجوز للمدين ولكل دائن له حق االشتراك فى مداوالت الصلح أن يبلـغ قاضـى          

 اعتراض على الصلح وأسبابه خالل عشرة أيام مـن تـاريخ            نالصلح كتابة بما لديه م    
  .التوقيع على محضر الصلح 
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م من انقضاء الميعاد المنصوص عليـه فـى         وعلى قاضى الصلح خالل سبعة أيا     
تتـاح  فالفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصـدرت األمـر با              

 ذلك بتقرير منه مبين به االعتراضات التـى قـدمت           نإجراءاته للتصديق عليه ، ويكو    
على الصلح وأسبابها ، وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله ، وشـروط              
الصلح وقيمة أصول المدين ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح             

  .ومن جراء بيع موجودات المدين ، وذلك فى ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه 
  ) :فقرة أوىل/ ٦٦(مــادة 

 أو أن    ، يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجاالً للوفاء بالدين أو الفوائد           
 التنازل عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون مقابل أو بمقابل تملك أصـل           يتضمن

  .من أصول المدين أو المشاركة فى  تجارته 
  ) :٧٠(مــادة 

تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو اسـتبداله ،              
ى الصلح  على تقرير من قاضولها أن تأمر بتعيين رقيب ، وذلك كله بناء.  

ولقاضى الصلح فى أى وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو اسـتبدال              
أى من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره فى أداء العمل المكلف به أو مخالفة                 

  .خطة الصلح ، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا 
  ) :٧٢(مــادة 

 ليه شروط الصلح أن تقـضى بفـسخ         على طلب كل دائن تسرى ع      للمحكمة بناء
   :الصلح فى األحوال اآلتية

  .إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها ) أ ( 
إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقالً لملكيـة متجـره             ) ب(

  .دون مسوغ مقبول 
الل ثالثة أشـهر    إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعا خ         ) ج (

  فيـذه من تاريخ الوفاة بطلب االسـتمرار فـى الـصلح الـذى ينتظـر تن              
  .أو إتمام تنفيذه 
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وال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ، وتبرأ ذمـة                
  .المدين بقدر ما تم سداده 

ويجب وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ،              
  .تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح 

وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح ، تقضى من تلقاء نفسها فـى الحكـم                
  .ذاته بشهر اإلفالس متى توافرت شروطه 

وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفالس المدين ، تستوفى              
 بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامـات          الجهة مقدمة التمويل حقوقها   

جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد اسـتيفاء الـدائنين أصـحاب          
التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهـة مقدمـة               

  .ستيداء ديونها التمويل االتفاق معهم على منحها األولوية عليهم فى ا
  ) :فقرة رابعة/ ٨٧(مــادة 

 بحكـم شـهر     هوعلى أمين التفليسة ، خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطـار           
  :اإلفالس ، القيام باآلتى 

 باسم جماعـة    هالتأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخص       ) أ  ( 
  لمفلـس ،  عقـار ل  الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرتـه           
  .وال يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين 

إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شـهر اإلفـالس ، لتكليـف البنـوك      ) ب(
العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعـدم            

  . إال بقرار من قاضى التفليسة االتعامل عليه
هيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المـصرية وشـركة مـصر           إخطار ال ) ج (

للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال إلفادة قاضى التفليسة           
بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليهـا إال بقـرار مـن              

  .قاضى التفليسة 
  ك التى يتعامـل معهـا    إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تل        ) د  (

  .فى أمواله 
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  ) :فقرة ثانية/ ١٤٣(مــادة 
وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقوالت الموجودة فى العقار ولـم يكـن     
التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر اإلفالس وجب وقف التنفيذ لمدة تسعين يوما مـن                

اتخاذ اإلجراءات التحفظيـة وفـى       اإلخالل بحق المؤجر فى      متاريخ هذا الحكم مع عد    
  . العقار وفقًا للقواعد العامة ءالخطلب إ

  ) :١٦٣(مــادة 
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب               
لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة الستمرار تشغيل تجـارة المفلـس إذا اقتـضت ذلـك                

  .لس أو الدائنين المصلحة العامة أو مصلحة المف
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وبعـد           
أخذ رأى أمين التفليسة ، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره،               

  .كما يجوز تعيين المفلس لإلدارة ويعتبر األجر الذى يحصل عليه بديالً عن اإلعانة 
ويشرف أمين التفليسة على من يعين لإلدارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلـى               

  .قاضى التفليسة عن سير التجارة 
ويجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قـرار قاضـى التفليـسة          

  .برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل 
  ) :أ/  بند١٧٦(مــادة 
الديون وأسفرت التفليسة ، فى أى من مراحلهـا ، عـن عـدم    إذا تم تحقيق    ) أ  ( 

  ود ديون متمثلـة فـى غرامـات جنائيـة         وجود ديون مقبولة فيها ، أو وج      
أو ضرائب ورسوم على اختالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية ، أو وجـود             

  .دائن واحد فقط ، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد 
  ) :١٩١(مــادة 

من هذا القـانون ، يؤخـذ   ) ١٦٣(تجارة المفلس وفقًا لحكم المادة      فى حالة تشغيل    
رأى الدائنين فى االستمرار فى خطة التشغيل خالل االجتماع المنـصوص عليـه فـى     

من هذا القانون ، فإن رفضوا ، أو فى حالة عدم تشغيل تجارة المفلس ،               ) ١٨٩(المادة  
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إعادة الهيكلة المنصوص عليها    يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة          
  . من هذا القانون) ١٨(بالمادة 

فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ، يؤخـذ رأيهـم فـى      
البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحـين             

 األساسية لمباشرة تجـارة     إتمام البيع ، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية األصول         
  .المفلس وغيرها من موجودات التفليسة 

  .وفى جميع األحوال ، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين 
   :) ثانيةةفقر/ ٢١٨(مــادة 

  .وتتولى المحكمة المختصة نظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن البيع فى هذه الحالة 
  )املادة الثانية ( 

 بإصدار قانون تنظـيم إعـادة الهيكلـة         ٢٠١٨ لسنة   ١١لقانون رقم   تضاف إلى ا  
، ويضاف إلى قانون تنظـيم  ) الثالثة مكررا (والصلح الواقى واإلفالس مادة جديدة برقم       

 المـواد   ٢٠١٨ لسنة   ١١إعادة الهيكلة والصلح الواقى واإلفالس الصادر بالقانون رقم         
/ ٣٦ة ثانيـة ،    رفق/ ٣٤ مكررا ،    ٢٠ ،   التعريفان الثامن عشر والتاسع عشر    / ١(أرقام  

، ١/ا مكرر ٥٧ مكررا ،    ٥٧ بند ج ،     /فقرة أولى / ٤٠ مكررا ،    ٣٦ى ،   /فقرة أولى بند  
 ٧٤ مكـررا ،     ٧٠فقرة ثالثـة ،     / ٦٧ مكررا ،    ٦٥فقرة خامسة ،    / ٦٥ مكررا ،    ٦٠

و، / بند ١٧٦فقرتان رابعة وخامسة ،     / ٩٦بندان ح ، ط ،      / فقرة أولى   / ٧٧مكررا ،   
وفقـرة  / بند و / فقرة أولى   / ٢٠٩ ،   ١/  مكررا ١٩١را ،   ر مك ١٩١ ، فقرة ثالثة    ١٧٨
  :، نصوصها اآلتية ) ثانية 

الثالثة مكرراــادة امل(
ً

: (  
من قانون  ) ٢٢(إلى  ) ١٣(ن بالمواد من    يلكترونيا على النحو المب   إيجوز التقاضى   

 وذلـك فـى جميـع    ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠ مإنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رق     
   :اإلجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وعلى األخص فى األحوال اآلتية

  . الطلبات - ١
  . الدعاوى - ٢
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  . اإلجراءات - ٣
  . المنازعات - ٤
  . االعتراضات - ٥
  . الطعون - ٦
  . التظلمات - ٧

  ) :١(مــادة 
  ها بمزاولـة نـشاط تقـديم تمويـل        الجهات المرخص ل   : الجهة مقدمة التمويل  

  .أو تسهيالت ائتمانية وفقًا للقانون ، ولو كانت ضمن الدائنين 
وسيلة التخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق         : التصويت بنظام الفئات  

فى التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتًا بالتصويت بعد تقـسيمهم إلـى فئـات                
  .الدين بحسب نوع وطبيعة 

 مكررا٢٠(مــادة 
ً

: (  
  يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين علـى تمويـل للمـشروع ،              

 على مبلغ التمويل ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقـة الـسداد             اعلى أن ينص فيه   
  .وجهة التمويل ، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم 
س المدين ، تستوفى الجهـة مقدمـة        فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفال       

  التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المـستحقة مـن غرامـات جنائيـة              
أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينـات              

يـل  العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهـة مقدمـة التمو              
  .االتفاق معهم على منحها األولوية عليهم فى استيداء ديونها 

  ) :فقرة ثانية / ٣٤(مــادة 
  . آخر للصلح وقف طلب أو دعوى شهر اإلفالس بوال يترتب على التقدم بطل

  ) :ى/ بند   فقرة أوىل/ ٣٦(مــادة 
شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب صلح واق من قبل ، أو تقدمـه بطلـب سـبق                 ) ى(

  . أشهر على ذلك رفضه ومرت ثالثة
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 مكررا٣٦(مــادة 
ً

: (  
ما لم يكن هناك طلب أو دعوى شهر إفالس أو دعوى صلح واق منه ، لكل دائن                 
بدين تجارى خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقى من اإلفـالس مـع مدينـه                 
التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول              

  .م الطلب يجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين على تقدالت
ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفـاق سـند المديونيـة ومقترحـات الـصلح               

مـن هـذا   ) ٣٦(من المـادة  ) ب ، ج ، د ، ح ، ط ، ى       : (والمستندات المبينة بالبنود    
ذلـك ، ولقاضـى     القانون ، فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسـباب             

اإلفالس أن يصرح له خالل مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أى مستندات إضافية               
  .يراها الزمة 

  ) :ج/  فقرة أوىل بند ٤٠(مــادة 
ندب خبير أو أكثر من الخبراء المثمنين المقيدين بجـدول خبـراء اإلفـالس         ) ج(

 بنتيجة أعمالـه أمـام قاضـى    م أصول المدين ، على أن يودع تقريرا       يتكون مهمته تقي  
  .الصلح خالل ثالثين يوما من تاريخ افتتاح اإلجراءات 

 مكررا٥٧(مــادة 
ً

: (  
يكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة مـن             

  .المدين أو الدائن مقدم طلب الصلح ، بحسب األحوال ، ورأيه فى شأنها ومقترحاته 
التقرير الوضع المالى للمدين ، وحجم تجارته ، ومدة الصلح ،           ويجب أن يتضمن    

 ومدته ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جـراء الـصلح ،               ، وكيفية السداد 
المثمن وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء بيع موجودات المدين وفقًا لتقرير الخبير             

 مـن   قانون ، ومدى حاجة الصلح إلى التمويـل       من هذا ال  ) ٤٠(ن المادة   م) ج(المبين بالبند   
  .عدمه ، ومقداره ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وله المداولة مع المدين والدائنين 

وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خالل ثالثين يوما من تاريخ تكليفـه ، ويجـوز               
  .مدها لمدة ثالثين يوما أخرى بقرار من قاضى الصلح 

 مكرر٥٧(مــادة 
ً
  ) :١/ا

معلومات مالية خاصة بتجارة المـدين      ل حق الحصول على     للجهات مقدمة التموي  
  .بطلب يقدم إلى القاضى المختص 
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ويحق للدائنين المقبولة ديونهم االطالع على جميع المستندات المقدمة من التـاجر             
وأيـة  المدين ، وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة فى اإلجـراءات ،              

معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتـصويت     
  .على مقترحات الصلح المقدمة 

ويجوز للمدين وألى من الدائنين الذين ال تقل ديونهم عن ربـع إجمـالى الـديون       
المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح فى االجتماع التالى لالجتماع المشار إليـه فـى              

  .من هذا القانون ) ٥٧(المادة 
ويكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه            

  .من هذا القانون )  مكررا٥٧(ومقترحاته بشأنها وفقًا للمادة 
وفى جميع األحوال ، يودع أمين الصلح تقاريره فى قلم الكتاب قبل الميعاد المعين              

  .عشر يوما على األقل الجتماع الدائنين بخمسة 
 مكررا٦٠(مــادة 

ً
: (  

من هذا القانون بنظام الفئات بأن يقـسم   ) ٦٠(يجرى التصويت المشار إليه بالمادة      
ذا ما تـم بيـع      قاضى الصلح الدائنين ، الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءا منها ، إ             

 إلى فئات منهـا     حالة شهر إفالسه ، بحسب نوع وطبيعة الدين ،        موجودات المدين فى    
أصحاب االمتياز بموجب قانون خاص ، والدائنون أصحاب االمتيـاز الخـاص مثـل              
المؤجر على المنقوالت ، والدائنون المرتهنون ، والعمـال ، والـدائنون العـاديون ،                
والديون المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية والـضرائب والرسـوم علـى      

  .مينات االجتماعية ، والبائع للبضائع وموردها اختالف أنواعها أو التأ
  .ولقاضى الصلح أن يدمج فئة أو أكثر أو ينشئ فئات أخرى 

ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو رفضه ، داخل كل فئـة ، مـن الـدائنين     
 ، على أن يعطـى لكـل   تيوصلبية قيمة الديون الممثلة فى الت    الحاضرين الحائزين ألغ  

  .فئة صوتًا 
تكون الموافقة على الصلح باألغلبية العددية لكافة الفئات التى قامت بالتصويت ،            و

 التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المـشمولة         شريطة موافقة الدائنين أصحاب   
  .بمقترح الصلح 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أبریل٢٨ فى )و(مكرر  ١٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٦

  ) :فقرة خامسة/ ٦٥(مــادة 
لـدائن  ويجوز للمحكمة رفض التصديق على الصلح إذا كان مـا سيحـصل عليـه ا              

  .المعترض أقل بقيمة الخمس لما كان سيحصل عليه من دينه فى حال بيع أصول المدين 
 مكررا٦٥(مــادة 

ً
: (  

من هذا القانون إذا قضت المحكمة بـرفض االعتـراض   ) ٦٥(استثناء من حكم المادة  
المقدم من المدين ، أو برفض التصديق على الصلح ، أو بإنهاء إجراءات الـصلح وثبـت                 

 المدين عن الدفع ، وجب عليها أن تقضى من تلقاء نفسها فـى ذات الحكـم بـشهر                   توقف
  .إفالسه ، وذلك دون إخالل بحق ذوى الشأن فى الطعن على الحكم بشهر اإلفالس 

  ) :فقرة ثالثة / ٦٧(مــادة 
 على الصلح بمسودته ، وال يترتب على الطعن عليـه وقـف           قوينفذ حكم التصدي  

  .كمة الطعن بغير ذلك تنفيذه ما لم تأمر مح
 مكررا٧٠(مــادة 

ً
: (  

يؤشر أمين الصلح على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ، ويجب أن يسلم الدائن مخالصة               
  .للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح ، وذلك كله تحت إشراف قاضى الصلح 

لح أو الرقيب ، بحسب األحوال ، من المحكمة التـى صـدقت             ويطلب أمين الص  
على الصلح خالل عشرة أيام من االنتهاء من تنفيذ شروطه الحكم بإنهاء اإلجـراءات ،        

  .من هذا القانون ) ٤٤(ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 
ويصدر الحكم بإنهاء اإلجراءات خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر الطلـب فـى              

 وال يجوز الطعن على حكم المحكمـة        الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى ،       
  .فى هذه الحالة 

 مكررا٧٤(مــادة 
ً

: (  
إذا تبين من تقرير الخبير المثمن أن قيمة أموال المدين ال تزيد علـى خمـسمائة                

         على طلب أمين الصلح أو أحـد  ألف جنيه ، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناء 
لصلح باألغلبيـة المطلقـة للـدائنين دون        الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات ا      

  .تقسيمهم لفئات 
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  جنيه ، جـاز لقاضـى الـصلح   ائة ألف  فإذا زادت قيمة أموال المدين على خمسم      
  أو أحد الـدائنين أن يجعـل التـصويت        من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح          

ة الديون المقبولـة  على مقترحات الصلح باألغلبية المطلقة للدائنين إذا كان نوع أو طبيع    
  .أو عدد الدائنين أو الفئات ال يسمح بنظام التصويت بالفئات 

  ) :ح ، ط/  فقرة أوىل بندان ٧٧(مــادة 
ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه خزينة المحكمة على ذمـة مـصروفات        ) ح(

  .نشر ما يصدر من أحكام 
أو تقدمه بطلـب سـبق   شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب شهر اإلفالس من قبل ،       ) ط(

  .رفضه ومرت ثالثة أشهر على ذلك 
  ) :فقرتان رابعة وخامسة/ ٩٦(مــادة 

ويحق للدائنين المقبولة ديونهم االطالع على جميع المستندات المقدمة من التـاجر            
المدين ، وقائمة الديون النهائية ، وتقارير الخبراء المقدمـة فـى اإلجـراءات ، وأيـة          

  .ة بتجارة المفلس معلومات مالية متعلق
ولجهات التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلـب            

  .يقدم إلى القاضى المختص 
  ) :و/  بند ١٧٦(مــادة 
  .رفض الدائنين لكل من خطة إعادة الهيكلة وبيع أموال المفلس ) و(

  ) :فقرة ثالثة/ ١٧٨(مــادة 
  .ائنين وال يقع الصلح إال بموافقة جميع الد

 مكررا١٩١(مــادة 
ً

: (  
من هذا القانون ، إذا وافق الـدائنون علـى نـدب     ) ٢١٣(استثناء من نص المادة     

يجـوز  من هـذا القـانون ، ال        ) ١٩١(لجنة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة        
فى العقارات أو المنقوالت التى يقع عليها رهنهم ، وتودع          للدائنين المرتهنين التصرف    

للجنة تقريرها خالل مدة ستين يوما من تاريخ ندبها ، ويجوز لقاضى التفليـسة مـدها            ا
  .لمدة مماثلة 
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١٨

 مكررا١٩١(مــادة 
ً

/١: (  
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة الحصول على تمويل للمشروع ، علـى أن               

  .ينص فيها على مبلغه ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد 
جد من الظـروف مـا يقتـضى     الخطة من الحصول على التمويل واست     فإذا خلت   

ين على قاضى التفليسة ، بناء على طلب أى من الـدائنين أو أمـين اتحـاد                 منحه ، تع  
  .الدائنين أو المراقب أو المدين ، دعوة الدائنين للتصويت على منح التمويل 

)  مكـررا ٦٠(بالمـادة  و المبين ويقسم قاضى التفليسة الدائنين إلى فئات على النح       
  . هذا القانون للتصويت على خطة إعادة الهيكلة أو منح التمويل أثناء تنفيذها من

وفى حالة الموافقة على منح التمويل يتم احتسابه ضـمن مـصروفات التفليـسة              
  .ويمنح األولوية على سائر الديون 

لحق فى التصرف   أما إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة يعود للدائن المرتهن ا          
  .من هذا القانون ) ٢١٣(فى المال المرهون وفقًا لنص المادة 

  ) :فقرة ثانيةوو ، /  أوىل بند ة فقر٢٠٩(مــادة 
  .يتم التصويت وفقًا لألغلبية المطلقة للدائنين ) و(

  ) :فقرة ثانية(
فإذا زادت قيمة أموال المفلس على خمسمائة ألف جنيه جاز لقاضى التفليسة مـن              

 على طلب أمين اتحاد الدائنين ، أو أى مـن الـدائنين أن يجعـل                قاء نفسه ، أو بناء    تل
ـ              أو عـدد    ةالتصويت باألغلبية المطلقة للدائنين ، إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبول

  .الدائنين أو الفئات ال يسمح بنظام التصويت بالفئات 
  ) املادة الثالثة (

ـ        )١٧٩ ،   ٦٢ ،   ٥٩ ،   ٥٨( ، والمـواد     )٥٤( المـادة    نتلغى الفقرة الرابعـة م
  .من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى واإلفالس المشار إليه 
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١٩

   )الرابعةاملادة ( 
  .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

   .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
   ه١٤٤٢ رمضان سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) . م٢٠٢١ أبريل سنة ٢٨الموافق (                        
  

  عبد الفتاح السيسى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


