
مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/53

باإ�ســدار قانــون الإفــال�س

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم 74/3 ، 

وعلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ، 
وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 باإ�سدار نظام ال�سجل العقاري ، 
وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ، 

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ، 
وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ، 

وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29 ، 
وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

وعلى قانون الإثبات فـي املعامـالت املدنيـة والتجارية ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/68 ، 
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/29 ، 

وعلى قانون اجلزاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/7 ، 
وعلى قانون نظم املدفوعات الوطنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/8 ، 

وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18 ، 
وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام قانون الإفال�س ، املرفق .



املــادة الثانيــــة 

ي�سـدر وزيــر التجارة وال�سنــاعة بالتن�سيــق مع اجلهـات املخت�سة اللوائح والقرارات الالزمة 

لتنفـيذ اأحكام القانون املرفق .

املــادة الثالثــــة 

يلغى الكتاب اخلام�س من قانون التجارة ، كما يلغى كل ما يخالف ، اأو يتعار�س مع اأحكام 

القانون املرفق .

املــادة الرابعــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد انق�ساء �سنة من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 27 مـن �ســــــــوال �سنــة 1440هـ

املـوافـــــق :  1  مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان



قانــون الإفــال�س 

البــاب التمهيــدي

تعريفات واأحكــام عامة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكـــام هـــذا القانـــون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبــني قريــن كل 
منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

 اأ - الــوزارة : 
وزارة التجارة وال�سناعة .

ب - الوزيــر : 
وزير التجارة وال�سناعة .

ج - الدائـرة املخت�سـة : 
دائرة التدقيق والرقابة على املن�ساآت التجارية فـي الوزارة .

د - ال�سجــل : 
ال�سجل التجاري .

هـ - اأمــني ال�سجــل : 
اأمني ال�سجل التجاري .

و - اجلــدول : 
جدول خرباء الإفال�س املن�سو�س عليه فـي املادة )5( من هذا القانون . 

ز - املحكمـة : 
املحكمة املخت�سة بنظر الدعاوى واملنازعات النا�سئة عن تطبيق اأحكام هذا القانون ، 

وفقا للمادة )4( منه .

ح - التدابري التحفظية :
اأو قا�سي  ال�سلح  اأو يتخذها قا�سي   ، املحكمة  التــي تتخذها  ال�سروريـــة  التدابيـــر 
التفلي�ســـة وفقا لأحكام هذا القانون بهــدف حفــظ اأو اإدارة اأ�ســـول التاجـــر املديـــن 

على نحو اآمـن ، اأو منع املدين املفل�س من الهرب ، اأو اإخفاء اأمواله . 



ط - اإعادة الهيكلة : 
الإجراءات التي من �ساأنها م�ساعدة التاجر املدين على خروجه من مرحلة ال�سطراب 

املايل والإداري ل�سداد ديونه ، وفق خطة اإعادة الهيكلة .
ي - جلنة اإعادة الهيكلة : 

اللجنة امل�سكلة من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول لإعـــداد خطة اإعادة الهيكلة . 
ك - املعـــاون : 

ال�سخ�س امل�ســـوؤول عن م�ساعدة التاجر املدين على تقومي و�سعـــه املايل والإداري ، 
ومتابعة تنفـيذ خطة اإعادة الهيكلة .

ل - ال�سلــح الواقــي : 
اإ�سهار  الت�سوية التي يقوم بها قا�سي ال�سلح بني التاجر املدين والدائنني لتجنب 

اإفال�سه بناء على طلب يقدم من التاجر املدين . 
م - قا�ســي ال�سلــح : 

القا�سي املعني لالإ�سراف على اإجراءات ال�سلح الواقي .
ن - اأمــني ال�سلــح : 

ال�سخ�س امل�سوؤول عن مبا�سرة اإجـراءات ال�سلح بني طالب ال�سلح الواقي ، والدائنني ، 
ومتابعتها . 

�س - الرقيـــب : 
ال�سخ�س املعني ملراقبة تنفـيذ عقد ال�سلح الواقي .

ع - التفلي�ســة : 
جميع اأموال املدين املفل�س الذي غلت يده عنها مبوجب حكم اإ�سهار الإفال�س .

ف - قا�ســي التفلي�ســة : 
القا�سي املعني لالإ�سراف على اإجراءات التفلي�سة . 

�س - مديـر التفلي�ســة : 
املمثل القانوين للتفلي�سة الذي تعينه املحكمة لإدارة اأعمال التفلي�سة .

ق - املديــن املفلــ�س : 
التاجر الذي �سدر حكم ق�سائي باإ�سهار اإفال�سه .

ر - املراقــب : 
ال�سخ�س الذي يعينه قا�سي التفلي�سة من بني الدائنني ملـراقبة اأعمال التفلي�سة . 



�س - احتــاد الدائنــني : 
اإحـــدى احلــــالت املن�ســــو�س عليهـــا  بــــني الدائنــني بتحقـــق  الــــذي يقــــوم  الحتـــاد 

فـي املـادة )181( من هذا القانون .

ت - اأمني احتاد الدائنني : 
ممثل التفلي�ســة الذي يتم اختياره من قبل الدائنيـن عند قيام حالة احتاد بينهم . 

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذا القانون على التاجر وفقا للتعريف الوارد فـي قانون التجارة .

وي�ستثنى من اأحكامه املوؤ�س�سات املرخ�سة من قبل البنك املركزي العماين وفقا لأحكام القانون 

امل�سرفـي ، اأو لأي قانون اآخر ، و�سركات التاأمني املرخ�سة وفقا لأحكام قانون �سركات التاأمني .

ول يخل تطبيق اأحكام هذا القانون بال�ستثناء الوارد فـي ن�س املادة )44( من قانون نظم 

املدفوعات الوطنية .

املــادة ) 3 (

ت�ســري اأحكــام قانـون التجـارة ، وقانون املعامالت املدنية ، وقانون الإثبات فـي املعامالت 

املدنية والتجارية ، وقانون الإجراءات املدنية والتجارية فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س فـي هذا 

القانون .

املــادة ) 4 (

تخت�س املحكمة التي يقع فـي دائرتها املركز الرئي�سي للتاجر املديــن بنظر الدعـــاوى التـــي 

تن�ساأ عن تطبيق اأحكام هذا القانون ، واإذا كان املركز الرئي�سي له خارج ال�سلطنة اخت�ست 

املحكمة التي يقع فـي دائرتها املركز املحلي )فرع( التاجر املدين فـي ال�سلطنة . 

ومع عدم الإخالل بالتفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة ، يجوز اإ�سهار اإفال�س التاجر 

الأجنبي الذي يكون له فـي ال�سلطنة فرع اأو وكالة ، ولو مل ي�سدر حكــم باإ�سهـــار اإفال�ســـه 

فـي دولة اأجنبية ، وفـي هذه احلالة تكون املحكمة املخت�سة باإ�سهار الإفال�س فـي ال�سلطنة 

هي التي يقع فـي دائرتها الفرع اأو الوكالة .



املــادة ) 5 (

ين�ساأ جدول للخرباء ي�سمى )جدول خرباء الإفال�س( ، يقيد به عدد كاف من الأ�سخا�س 
 ، والإفال�س  الأ�ســول  واإدارة  الهيكلـــة  اإعادة  جمال  فـي  املتخ�س�ســـة  وال�سركــــات  واملكاتـــب 

ومديري التفلي�سة ، واخلرباء املثمنني ، وغريهم عند القت�ساء .
وي�سدر وزير العدل بالتن�سيق مع الوزير الالئحة املنظمة للقيد فـي اجلدول ، و�سوابط 

اختيار اخلرباء ، وكيفـية مبا�سرتهم لعملهم ، وم�ساءلتهم ، ومعايري حتديد اأتعابهم .
البــاب الأول

اإعادة الهيكلــة وال�سلــح الواقي

الف�ســـل الأول

اإعـادة الهيكلـــة

الفــرع الأول

طلـــب اإعـادة الهيكلـــة

املــادة ) 6 (

للتاجر املدين الذي مل يرتكب غ�سا اأن يطلب اإعادة الهيكلة ، �سريطة اأن يكــــون قـــد زاول 
التجـــارة ب�سفـــة م�ستمــرة خــالل ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلـــب ، ويجوز لورثة 
التاجر املدين خالل ال�سنة التالية لوفاته طلب اإعادة هيكلة ن�ساطه مبوافقة جميع الورثة .

ول جتوز اإعادة هيكلة ال�سركة ، وهي فـي طور الت�سفـية .

املــادة ) 7 (

ل يجوز التقدم بطلب اإعادة الهيكلة فـي حالة �سدور حكم نهائي باإ�سهار اإفــال�س التاجــر 
املدين ، اأو احلكم بافتتاح اإجراءات ال�سلح الواقي .

اإ�سهار الإفال�س ، وال�سلــــح الواقـــي  اإعادة الهيكلة وقف طلبي  ويرتتب على تقدمي طلب 
اإلى حني انتهاء البت فـي طلب اإعادة الهيكلة .

ول يجوز تقدمي طلب اآخر باإعادة الهيكلة اإل بعد مرور )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ رف�س 
اأو حفظ الطلب ال�سابق .



املــادة ) 8 (

ن�ساأتـــه  وتاريــخ  والإداري  املالــي  ال�سطراب  اأ�سباب  الهيكلة  اإعادة  يت�سمن طلب  اأن  يجب 

وما اتخـــذ فـي �ساأنــه من اإجراءات لتجنب حدوثه اأو معاجلة اآثاره وما يراه التاجر املدين 

من اإجراءات لزمة للخروج منه ، ويجب اأن يقدم الطلب خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ 

ا�سطراب اأعمال التاجر املدين ، مرفقا به امل�ستندات الآتية :

 اأ - الوثائق املوؤيدة للبيانات املذكورة فـيه .

ب - �سهــادة من اأمــني ال�سجل تثبت قيام التاجر املدين مبا تفر�سه الأحكــام اخلا�ســة 

فـي ال�سجل عن ال�سنتني ال�سابقتني على طلب اإعادة الهيكلة .

ال�سنتني  الغرفة عن  اإلى  انت�سابه  تفـيد  و�سناعة عمان  �سهادة من غرفة جتارة   - ج 

ال�سابقتني على طلب اإعادة الهيكلة . 

 د - �سورة من القوائم املالية املدققة عن ال�سنتني ال�سابقتني على طلب اإعادة الهيكلة . 

هـ - بيــــان باإجمــــايل امل�سروفـــات ال�سخ�سية املرتبطة بح�سابات التاجر املدين اأو ذات 

العالقة به عن ال�سنتني ال�ســــابقتني على طلب اإعادة الهــيكلة .  

التقريبيـــة  ، وقيمتهـا  املدين  املنقولة والعقارات للتاجر  و - بيان تف�سيلي بالأموال 

عند طلب اإعادة الهيكلة . 

ز - بيان باأ�سماء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم اأو ديونهم والتاأمينات 

ال�سامنة لها . 

ح - �سهادة من الوزارة تفـيد بعدم �سبق التقدم بطلب اإعادة الهيكلة ، اأو التقدم بطلب 

�سبق حفظه ، وانق�ست )3( ثالثة اأ�سهر على ذلك . 

ط - �صهــادة مـــن �أمـــني �ل�صجل تفـيد بعدم �إ�صهار �إفال�س �لتاجر �ملدين ، �أو عقد �صلح 

واق منه . 

ي - ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر للطلب .



واإذا كان الطلب خا�سا ب�سركة ، وجب اأن يرفق به - ف�سال عن الوثائق املذكورة فـي البنود 
، والوثائق  ال�سجل  اأمني  ال�سركة ونظامها م�سدقا عليها من  ال�سابقة - �سورة من عقد 
املثبتة ل�سفة التاجر املدين وقرار اأغلبية ال�سركــاء اأو جمعيـــة ال�سركـــاء اأو مـــالك ال�سركـــة 
باأ�سماء  وبيان   ، الهيكلة  اإعادة  بطلب  الأحوال  بح�سب  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اأو 

ال�سركاء املت�سامنني وعناوينهم وجن�سياتهم . 
ويجب اأن تكون تلك الوثائق موؤرخة وموقعة من التاجر املدين ، واإذا تعذر تقدمي بع�سها 

اأو ا�ستيفاء بياناتها ، وجب اأن يت�سمن الطلب اأ�سباب ذلك .
املــادة ) 9 (

تقـــدم طلبــات اإعــادة الهيكلــة اإلــى الدائــرة املخت�سـة ، ويتم قيدها فـي ال�سجل املعد لذلك ، 
اإعادة  املتعلقة بطلبات خطة  املعلومات  �سرية  املخت�سة احلفاظ على  الدائرة  ويجب على 

الهيكلة ، ما مل يكن اإف�ساوؤها لزما مبقت�سى القانون ، اأو لأغرا�س اإنفاذ الت�سوية .
الفــرع الثانــي

فحـ�س طلبات اإعادة الهيكلة والت�سوية

املــادة ) 10 (

 ، الطلبـــات  م�ستنـــدات  وا�ستيفــاء   ، الهيكلة  اإعادة  طلبات  فح�س  املخت�سة  الدائرة  تتولى 
وحت�سريها واإعداد مذكرة بطلبات اخل�سوم واأ�سانيدهم ، وذلك خالل مدة ل جتاوز )60( 

�ستني يوما من تاريخ قيد الطلب .
املــادة ) 11 (

اأطراف  اإعادة الهيكلة بح�سور  تقوم الدائرة املخت�سة بعقد جل�سات الو�ساطة فـي طلبات 
النزاع ، اأو وكــيل مفـــو�س عنهــــم بت�سويـــة النـــزاع ، واإذا تخلــــف �ساحـــب ال�ســـاأن اأو وكيلـــه 

عن ح�سور جل�ستني متتاليتني يتم حفظ الطلب .
اأو النفراد بكــل طـــرف  ويجوز للدائرة املخت�سة الجتماع مع اأطراف النزاع اأو وكالئهم 
على حدة ، واتخاذ ما تراه منا�سبا لتقريب وجهات النظر بهدف الو�سول اإلى اتفاق ت�سوية 
املقيدين فـي اجلــدول مــع  اأكرث من اخلرباء  اأو  ، ولها ال�ستعانة بخبري  ملزم للطرفـني 

تكليــف اأي من طرفـي النزاع ب�سداد اأتعابه .



املــادة ) 12 (

اإذا مت التو�سل اإلى ت�سوية النزاع ، يحرر اتفاق ت�سوية يوقع عليه كافة الأطراف ، ويبني 
فـيه تفا�سيل التفاق ، وما مت من اإجراءات الو�ساطة .

وتثبت الدائرة املخت�سة قبول الت�سوية ، وحتيل امللف اإلى املحكمة لعتمادها .

املــادة ) 13 (

اإذا مل يتم التو�سل اإلى الت�سوية ، يعترب الطلب مرفو�سا ، ويجوز ل�ساحب ال�ساأن الطعن 
برف�س  اإبالغه  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  املحكمة  اأمام  القرار  هذا  على 
الطلب على عنوانه املثبت فـي الطلب ، على اأن تف�سل فـيه املحكمة خالل )7( �سبعة اأيام 

من تاريخ الإحالة ، ويكون القرار ال�سادر فـي هذا ال�ساأن نهائيا .

الفــرع الثالــث

خـطـة اإعـادة الهيكـلـة

املــادة ) 14 (

 ، الهيكلــــة  اإعــــادة  طلبات  فـي  الت�سوية  اأجل  من  الو�ساطة  مرحلة  فـي  املخت�سة  للدائرة 
وللمحكمة - فـي جميع الأحوال - فـي اأي مرحلة يكون عليها النزاع ت�سكيل جلنة ت�سمى 
بو�سع  اللجنة  وتخت�س هذه   ، فـي اجلدول  املقيدين  الهيكلة( من اخلرباء  اإعادة  )جلنة 
تكلـــف  مــا  اإلـــى  بالإ�سافـــة   ، وتقييمهـــا  املدين  التاجــر  اأ�ســول  واإدارة  هيكلــة  اإعادة  خطة 
بـــه مـن اأعمال اأخرى ، وتتولى الدائرة املخت�سة اأو املحكمة بح�سب الأحوال تقدير اأتعاب 

اللجنة .

املــادة ) 15 (

ترفع جلنة اإعادة الهيكلة تقريرا اإلى الدائرة املخت�سة اأو املحكمة بح�سب الأحوال ، خالل 
التاجر  اأعمال  ا�سطراب  �سبب  راأيها عن  ، مت�سمنا  التكليف  تاريخ  اأ�سهر من  )3( ثالثة 
املدين ، وجدوى اإعادة الهيكلة ، واخلطة املقرتحة لذلك ، على اأن يتم تنفـيذ خطة اإعادة 

الهيكلة فـي مدة ل تزيد على )5( خم�س �سنوات .

املــادة ) 16 (

بنــــاء  اإعـــادة الهيكـــلة -  التـــي ترفعـــها جلنـــة  الهـيكلة  اإعادة  حتيل الدائرة املخت�سة خطة 
على موافقة الأطراف املوقعني عليها - اإلى املحكمة لالعتماد ، وفـي حالة املوافقة تكون 

هذه اخلطة ملزمة لأطرافها .



وللمحكمة اأن تعني معاونا للتاجر املدين اإذا راأت موجبا لذلك ، من بني اخلرباء املقيدين 
فـي اجلدول اأو غريهم ممن يختاره الأطراف ، على اأن حتدد اأتعاب املعاون وفقا ملا يتفق 
عليه بينهم ، وفـي حالة تعذر ذلك تتولى املحكمة حتديد اأتعابه ، وللمحكمة - من تلقاء 

نف�سها اأو بناء على طلب مربر لأي من اأطراف خطة اإعادة الهيكلة - ا�ستبدال املعاون .

املــادة ) 17 (

يتولى املعاون القيام بالآتي :
 اأ - م�ساعدة التاجر املدين على تقومي و�سعه املايل والإداري . 

ب - تقدمي امل�سورة والدعم الفني للتاجر املدين . 

ج - و�سع اآلية تنفـيذ اإجراءات خطة اإعادة الهيكلة . 

د - م�ساعدة التاجر املدين فـي تنفـيذ خطة اإعادة الهيكلة بالتعاون مع دائنيه . 

هـ - اإعــــداد تقريــــر كـــل )3( ثالثة اأ�سهـر ب�ساأن تطبيق خطة اإعادة الهيكلة ، وعر�سه 
اإجراءاتها ، ومدى  على الدائرة املخت�ســة واأطراف اخلطة لإطالعهم على �سري 

التزام التاجر املدين بها .

املــادة ) 18 (

ويظـــل   ، الهيكلـــة  اإعادة  خطة  تنفـيذ  مرحلة  فـي  اأمواله  اإدارة  فـي  املدين  التاجر  ي�ستمر 
م�سوؤول عما ين�ساأ عنها من التزامات اأو تعاقدات �سابقة اأو لحقة لتاريخ اعتماد خطة اإعادة 

الهيكلة ، ومبا ل يخالف هذه اخلطة .
املــادة ) 19 (

ل يجوز للتاجر املدين القيام بــاأي مــن الت�سرفـــات التـــي توؤثـــر علـــى م�سالـــح الدائنـــني ، 
مبـــا فـــي ذلك البيـــــع الـــذي ل عالقــــة لـــه مبمار�ســـــة اأعمالــه التجارية املعتادة ، والتربع 
والهبة والقرتا�س اأو الإقرا�س ، اأو اأي من اأعمال التربع والكفالت والرهن ، اأو اأي عمل من 

الأعمال املماثلة ، مبا يخالف خطة اإعادة الهيكلة .
املــادة ) 20 (

الهيكلة  اإعادة  يتعلق بخطة  اإجراء  اأي  ب�ساأن  املحكمة  اإلى  اللجوء  لكل ذي م�سلحة  يجوز 
خالل مدة تنفـيذها .



املــادة ) 21 (

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )7( من هذا القانون ، يتعني على الدائرة املخت�ســة حفــظ 
طلب اإعادة الهيكلة فـي احلالت الآتية : 

 اأ - اإذا تعذر التفاق على خطة اإعادة الهيكلة مع الدائنني . 

ب - اإذا لــم يرفــق التاجـر املدين بطلبـه املعلومـات اأو امل�ستندات املبينــــة فـي املـــادة )8( 
من هذا القانون ، اأو التي كلف بتقدميها خالل الأجل الذي حدد لذلك . 

ج - اإذا مل يقم التاجر املدين بالوفاء بالتكاليف وامل�سروفات الالزمة لإجراءات اإعادة 
الهيكلة ، ومن بينها اأتعاب املعاون ، اأو اإذا تبني اأن موجوداته ل تكفـي للوفاء بها . 

د - زوال الأ�سباب التي دعت التاجر املدين اإلى التقدم بطلب اإعادة الهيكلة . 

هـ - اإذا كانت اإجراءات اإعادة الهيكلة غري مالئمـــة للتاجر املدين ا�ستنــادا اإلى البيانات 
وامل�ستنــدات املقدمة مع الطلب ، اأو ا�ستنــادا اإلى التقرير الذي تعده جلنة اإعــادة 

الهيكلة . 

املــادة ) 22 (

يحظر بعد اعتماد خطة اإعادة الهيكلة رفع اأي دعوى بني التاجر املدين ، والأطراف املوقعني 
على اخلطة اإذا كانت متعلقة باإجراءات اخلطة اأو ال�سري فـيها ، وتوقف مدد التقادم املتعلقة 

بالدعاوى واملطالبات والديون اخلا�سة بهم حلني انتهاء تنفـيذ خطة اإعادة الهيكلة .
ويدخل فـي احلظر املن�سو�س علــيه فـي الفقرة ال�سابقة اأي دعوى اأو اأمــر ق�سائــي يطلـــب 

من قبل الأطراف املوقعني على اخلطة ، ويكون من �ساأنه اإعاقة تنفـيذها .

املــادة ) 23 (

تنتهي خطة اإعادة الهيكلة بانتهاء تنفـيذها ، ويجوز اإنهاوؤها قبل ذلك اإذا حت�سنت اأو�ساع 
التاجر املدين املالية والإدارية وقام بالوفاء بديونه ،  اأو تعــذر تنفـيذ اخلطــة  اأو مت الإخـــالل 
بها لأي �سبب ، وذلك بناء على طلب يقدم من الأطراف املوقعني على اخلطة ، وي�سدر 

بالإنهاء قرار من املحكمة .



الف�ســل الثانــي

ال�سـلــــح الواقــــي

الفــرع الأول

اإجـراءات طلـب ال�ســلح الـواقي

املــادة ) 24 (

يجـــوز للتاجـــر املديــن اأن يطـلب ال�سلح الواقي اإذا ا�سطربــــت اأعمالــــه املاليــــة ا�سطرابـــا 
مــن �ساأنــــه اأن يــــوؤدي اإلى توقفـــه عن دفع ديونه ، ومل يكن مرتكبا غ�سا اأو خطاأ ل ي�سدر 
عن التاجر املدين العادي ، �سريطة اأن يكون قد زاول التجارة خالل ال�سنتني ال�سابقتني 

على تقدمي الطلب .
املــادة ) 25 (

قرروا  اإذا  الواقي  ال�سلح  اأن يطلبوا  الو�سية  اأو  الإرث  املتجر بطريق  اإليهم  اآل  ملن  يجوز 
ال�ستمرار فـي التجارة ، وكان التاجر املدين قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب ال�سلح ، وفقا 

لأحكام املادة )24( من هذا القانون ، وذلك خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ الوفاة .
واإذا مل يتفق الورثة اأو املو�سى لهم جميعا على طلب ال�سلح الواقي ، وجب على املحكمة 

اأن ت�سمع اأقوال من عار�س منهم فـي الطلب ، ثم تف�سل فـيه وفقا مل�سلحة ذوي ال�ساأن .

املــادة ) 26 (

اإذا توافـــرت  فـيما عدا �سركات املحا�سة ، يجوز لكل �سركة جتارية طلـــب ال�سلـــح الواقــي 
اإذن  فـيها �ل�صروط �ملن�صو�س عليها فـي �ملادة )24( من هذا القانون وبعد احل�سول على 
بذلك من اأغلبية ال�سركاء فـي �سركات الت�سامن والتو�سية ، ومن اجلمعية العامة غري العادية 
، ومالك �سركة  امل�سوؤولية  املحدودة  ال�سركات  فـي  ال�سركاء  امل�ساهمة وجمعية  فـي �سركات 

ال�سخ�س الواحد ، ومع ذلك ل يجوز طلب ال�سلح لل�سركة وهي فـي طور الت�سفـية .
ويجوز طلب ال�سلح الواقي من ال�سركة الواقعية . 

املــادة ) 27 (

ل يجوز للتاجر املدين اأثناء تنفـيذ ال�سلح الواقي اأن يطلب �سلحا اآخر .



املــادة ) 28 (

يقدم طلب ال�سلح الواقي اإلى املحكمة مبينا فـيه اأ�سباب ا�سطراب الأعمال املالية ومقرتحات 
ال�سلح و�سمانات تنفـيذها ، ويجب اأن يرفق بالطلب امل�ستندات الآتية :

اأ - الوثائق املوؤيدة للبيانات املذكورة فـيه . 

ب - �سهادة مـــن اأميـــن ال�سجــل تثبت قيام التاجر املدين مبا تفر�سه الأحكام اخلا�سة 
فـي ال�سجل عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب . 

ال�سنتني  الغرفة عن  اإلى  انت�سابه  تفـيد  و�سناعة عمان  �سهادة من غرفة جتارة   - ج 
ال�سابقتني على تقدمي الطلب . 

د - �سورة من القوائم املالية املدققة للتاجر املدين عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي 
الطلب . 

اأو ذات  هـ - بيـــان باإجمالـــي امل�ســـروفات ال�سخ�سية املرتبطة بح�سابات التاجر املدين 
العالقة به عن ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي الطلب . 

و - بيـــان تف�سيلـــي بالأمــوال املنقولة والعقارات للتاجر املدين ، وقيمتها التقريبية 
عند تقدمي الطلب . 

ز - بيان باأ�ســماء الدائنني واملدينيـن وعناوينهم ومقـدار حقوقهم اأو ديونهم والتاأمينات 
ال�سامنة لها . 

ح - �سهادة من الوزارة تفـيد بعدم �سبق التقدم بطلب اإعادة الهيكلة ، اأو التقدم بطلب 
�سبق حفظه ، وانق�ست )3( ثالثة اأ�سهر على ذلك .

�أو عقد �صــلح  �إ�صهار �إفال�س �لتاجر �ملدين  ط - �صهــادة مــن �أمني �ل�صجل تفيد بعــدم 
واق منه . 

ي - ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر للطلب .

واإذا كان الطلب خا�سا ب�سركة وجب اأن يرفق به ، ف�سال عن الوثائق املذكورة فـي البنود 
ال�سابقة ، �سورة من عقد ال�سركة ونظامها ، م�سدقا عليها من اأمني ال�سجل ، والوثائق 
املثبتة ل�سفة التاجر املدين وقرار اأغلبية ال�سركــاء اأو جمعيــة ال�سركـــاء اأو مــــالك ال�سركــــة 
باأ�سماء  ، وبيان  الواقي  ال�سلح  العاديــة بح�سب الأحوال بطلب  العامــة غيــر  اأو اجلمعيـــة 

ال�سركاء املت�سامنني وعناوينهم وجن�سياتهم . 



اأن تكون تلك الوثائق موؤرخة وموقعة من مقدم طلب ال�سلح الواقي ، واإذا تعذر  ويجب 
تقدمي بع�سها اأو ا�ستيفاء بياناتها وجب اأن يت�سمن الطلب اأ�سباب ذلك ، وحترر اأمانة �سر 

املحكمة حم�سرا بت�سلم هذه الوثائق .
وللقا�ســـي اإلـــزام التاجـــر املديـــن خـــالل املــــدة التــــي يحـــددها اأن يقدم م�ستندات اإ�سافـية 

اأو معلومات حول و�سعه املايل . 

املــادة ) 29 (

اإذا قدم طلب اإلى املحكمة لإ�سهار اإفال�س التاجر املدين ، وطلـــب اآخـــر بال�ســـلح الواقــــي ، 
فال يجوز الف�سل فـي طلب اإ�سهار الإفال�س اإل بعد الف�سل فـي طلب ال�سلح .

الفــرع الثانــي

البت فـي طلـب ال�سلح الـواقي

املــادة ) 30 (

التحفظيــــة  التدابـــري  باتخـــاذ  تاأمـــر  اأن  الواقـــي  ال�سلـــح  فـي طلـــب  تنظر  التي  للمحكمة 
على اأموال التاجر املدين اإلى حني الف�سل فـي الطلب ، ويجوز لها اأن تتخذ من الإجراءات 

ما ميكنها من الإحاطة بحالة التاجر املدين املالية ، واأ�سباب ا�سطرابها . 
وتنظـــر املحكمــــة فـي طلــب ال�سلح الواقي فـي جل�سة غري علنية ، وعلى وجه ال�ستعجال ، 

وتف�سل فـي الطلب بحكم نهائي .
املــادة ) 31 (

تق�سي املحكمة برف�س طلب ال�سلح الواقي فـي الأحوال الآتية : 
اأ - اإذا مل يقدم طالب ال�سلح الواقي الوثائق والبيانات املن�سو�س عليها فـي املادة )28( 

من هذا القانون ، اأو قدمها ناق�سة دون م�سوغ . 

ب - اإذا �سبق احلكم على التاجر املدين بالإدانة فـي اإحدى جرائم الإفال�س اأو فـي جرمية 
التزوير اأو ال�سرقة اأو الحتيال اأو اإ�ســاءة الأمانـــة اأو اختــــال�س الأمــــوال العامـــة ، 

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 

ج - اإذا اعتزل التجارة اأو اأغلق متجره اأو جلاأ اإلى الفرار .



املــادة ) 32 (

اإذا ق�ست املحكمة برف�س طلب ال�سلح الواقي ، فلها اأن حتكم على التاجر املدين بغرامة 
ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين اإذا تبني 

لها اأنه تعمد اإيهام املحكمة با�سطراب ن�ساطه ، اأو تعمد اإحداث ال�سطراب فـيه .
املــادة ) 33 (

اإذا ق�ست املحكمة بقبول ال�سلح الواقي ، وجب اأن تاأمر بافتتاح اإجــراءات ال�سلــــح ، ويجب 
اأن يت�سمن احلكم ما ياأتي : 

 اأ - ندب اأحد الق�ساة فـي املحكمة لالإ�سراف على اإجراءات ال�سلح الواقي . 

ب - تعيني اأمني لل�سلح اأو اأكرث ملبا�سرة اإجراءات ال�سلح الواقي ومتابعتها . 

التاجــــر املديـــن  يـــودع  بـــاأن  اإجراءات ال�سلح الواقــــي  اأن تاأمر فـي حكم افتتاح  وللمحكمة 
فـي اأمانة �سر املحكمة مبلغا نقديا حتدده املحكمة ملواجهة م�ساريف الإجراءات ، ويجوز 
اأن تق�سي املحكمة باإلغاء اإجراءات ال�سلح اأو بوقفها اإذا مل يودع التاجر املدين املبلغ املذكور 

فـي امليعاد املحدد . 
املــادة ) 34 (

يعني اأمني ال�سلح من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول ، ويجب عليه اأن يدون ب�سكل يومي 
جميع الأعمال املتعلقة بال�سلح الواقي فـي دفرت خا�س ترقم �سفحاته ، وي�سع عليها قا�سي 
ال�سلح توقيعه اأو ختمه ، ويوؤ�سر فـي الدفرت مبا يفـيد انتهاء اأعمال ال�سلح ، وللمحكمة 

وقا�سي ال�سلح واأطرافه الطالع عليه .
الفــرع الثالــث

الطعـن على قرارات قا�سـي ال�سـلح

املــادة ) 35 (

مع مراعاة حكم املادة )30( من هذا القانون ، يجوز الطعن على قرارات قا�سي ال�سلح  ، 
اأمانة �سر  ، ب�سحيفة تودع  اإيداع القرار  اأيام من تاريخ  ويقدم الطعن خالل )10( ع�سرة 
املحكمة ، وتعلن لذوي ال�ساأن ، وتنظر املحكمة الطعن فـي اأول جل�سة دون اإ�سراك قا�سي 

ال�سلح فـي نظره . 



املــادة ) 36 (

يرتتب على الطعن وقف تنفـيذ قــرار قا�ســـي ال�سلـــح حتـــى تف�ســـل املحكمـــة فــــي �ساأنـــه ، 
ما مل تاأمر با�ستمرار تنفـيذه .

وللمحكمة فـي حال رف�س الطعن اأن حتكم على الطاعن بغرامة ل تزيد على )1000( األف 
ريال عماين ، اإذا تبني لها اأنه تعمد تعطيل تنفـيذ قرار قا�سي ال�سلح .

الفــرع الرابــع

افتتــاح اإجــراءات ال�سـلــح الواقــي

املــادة ) 37 (

تخطر اأمانة �سر املحكمة اأمني ال�سلح بالقرار ال�سادر بتعيينه فور �سدوره ، ويقوم اأمني 
ال�سلح  اإجراءات  بافتتاح  احلكم  بقيد  الإخطار  تاريخ  من  اأيام  خم�سة   )5( خالل  ال�سلح 
فـي �سحيفة  اإلى الجتماع  الدائنني  ون�سر ملخ�سه م�سحوبا بدعوة  ال�سجل  فـي  الواقي 
اأمـــني  ، وعلـــى  ال�سلـح  اأخرى للن�سر وا�سعة النت�سار يحددها قا�سي  اأي و�سيلة  اأو  يومية 
ال�سلح اأن ير�سل فـي امليعاد املذكور الدعوة اإلى الجتمــاع مرفـــقا بها مقرتحـــات ال�سلـــح 

اإلى الدائنني املثبتة عناوينهم .
املــادة ) 38 (

القوائم  باعتماد  الواقي  ال�سلح  اإجراءات  بافتتاح  احلكم  �سدور  فور  ال�سلح  قا�سي  يقوم 
املالية للتاجر املدين فـي تاريخ التكليف ، وو�سع توقيعه عليها ، ويبا�سر اأمني ال�سلح خالل 
التاجر  اأموال  اإجراءات جرد  اإخطاره ب�سدور احلكم  اأربع وع�سرين �ساعة من وقت   )24(

املدين بح�سوره اأو من ميثله .
املــادة ) 39 (

ي�ستمر التاجر املدين بعد �سدور احلكم بافتتاح اإجراءات ال�سلح الواقي فـي اإدارة اأمواله 
اأعماله  تقت�سيها  التي  العادية  الت�سرفات  بجميع  يقوم  اأن  وله   ، ال�سلــح  اأمــني  باإ�ســراف 
التجارية ، ول يجوز له اإجراء اأي من التربعات بعد �سدور احلكم املذكور ، ول تعد تلك 

التربعات نافذة فـي حق الدائنني .



ول يجوز للتاجر املدين بعد �سدور احلكم بافتتاح اإجراءات ال�سلح الواقي اأن يعقد �سلحا 
التجارية  اأعماله  ت�ستلزمه  ل  للملكية  ناقال  ت�سرفا  يجري  اأن  اأو   ، نوع  اأي  من  رهنا  اأو 
العادية اإل بعد احل�سول على اإذن من قا�سي ال�سلح ، ومع عدم الإخالل بحقوق املت�سرف 

اإليه ح�سن النية ، ل يحتج على الدائنني باأي ت�سرف يتم على خالف ذلك .
املــادة ) 40 (

توقف جميع الدعاوى واإجراءات التنفـيذ فـي مواجهة التاجر املدين مبجرد احلكم بافتتاح 
التنفــــيذ  واإجـــراءات  املديــن  التاجر  املرفوعة من  الدعاوى  اأما   ، الواقي  ال�سلح  اإجراءات 

التي با�سرها فتبقى �سارية مع اإدخال اأمني ال�سلح فـيها . 
ول يجوز بعد �سدور احلكم بافتتاح اإجراءات ال�سلح الواقي التم�سك بقيد الرهون وحقوق 

المتياز املقررة على اأموال التاجر املدين فـي مواجهة الدائنني .

املــادة ) 41 (

ل يرتتب على �سدور احلكم بافتتاح اإجراءات ال�سلح الواقي حلول اآجال الديون امل�ستحقة 
على التاجر املدين ، اأو وقف �سريان عوائدها .

املــادة ) 42 (

اإذا اأخفـــى التاجــــر املديـــن بـــعد تقديـــم طلـــب ال�سلـــح الواقـــي جزءا من اأمــــواله اأو اأتلفهـــا 
اأو اأجـــرى ب�سوء نيـــة ت�سرفـــات �سارة بالدائنني ، اأو ت�سرفات خمالفة لأحكام املادة )39( 

من هذا القانون ، تق�سي املحكمة من تلقاء نف�سها باإلغاء اإجراءات ال�سلح .

املــادة ) 43 (

اأو م�سمونة بتاأمينات خا�ســـة  ، ولو كانت ديونهم غيــر حالـة الأداء  على جميع الدائنني 
اأو ثابتة باأحكام نهائية ، اأن ي�سلموا اأمني ال�سلح خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
ن�سر ملخ�س احلكم بافتتاح اإجراءات ال�سلح الواقي طبقا للمادة )37( من هذا القانون ، 
اأ�سول م�ستندات ديونهم م�سحوبة ببيان هذه الديون وتاأميناتها - اإن وجدت - ومقدارها 
بالريال العماين ، اأما بالن�سبة اإلى الدائنني املقيمني خارج ال�سلطنة ، فعليهم اإر�سال البيان 
وامل�ستندات اإلى اأمـني ال�سلـــح ، ويكـــون ميعـــاد تقديـــم اأ�ســـول امل�ستنــــدات وبيـــان الديـــون 

اأو تاأميناتها )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سر ملخ�س احلكم بافتتاح اإجراءات ال�سلح .



الفــرع اخلامــ�س

قائمــة الديون وحتقيقــها

املــادة ) 44 (

ي�سع اأمني ال�سلح بعد انتهاء امليعاد املن�سو�س عليه فـي املادة )43( من هذا القانون قائمة 
ت�سمى بـ " قائمة الديون " تت�سمن اأ�سماء الدائنني الذين طلبوا ال�سرتاك فـي اإجراءات 
ال�سلح الواقي ، وبيانا مبقدار كل دين على حدة ، وامل�ستندات التي توؤيده والتاأمينات التي 
ت�سمنه - اإن وجدت - وما يراه ب�ساأن قبوله اأو رف�سه ، وله اأن يطلب من اأي من الدائنني 

تقدمي اإي�ساحات عن الدين اأو ا�ستيفاء م�ستنداته اأو تعديل مقداره اأو �سفاته .

املــادة ) 45 (

اأحد  دينه من  ولو قب�س جزءا من   ، الواقي  ال�سلح  على  الت�سويت  عادي حق  دائن  لكل 
امللتزمني مع التاجر املدين اأو من كفالئه . 

املــادة ) 46 (

على اأمني ال�سلح اإيداع قائمة الديون اأمانة �سر املحكمة خالل )40( اأربعني يوما من تاريخ 
�سدور حكم افتتاح اإجراءات ال�سلح الواقي ، ويجوز عند القت�ساء مد هذا امليعاد بقـــرار 

من قا�سي ال�سلح . 
ويقوم اأمني ال�سلح خالل )3( ثالثة اأيام عمل من تاريـــخ الإيـــداع بن�ســـر بيـــان بالإيـــداع 

فـي �سحيفتني يوميتني وا�سعتي النت�سار يحددهما قا�سي ال�سلح . 
ولكل ذي م�سلحة الطالع على قائمة الديون املودعة اأمانة �سر املحكمة .

املــادة ) 47 (

بها  املدرجة  الديون  فـي  ينازع  اأن  الديون  ا�سمه فـي قائمة  دائن ورد  املدين ولكل  للتاجر 
خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ ن�سر بيان اإيداع القائمة فـي ال�سحف ، وتقدم املنازعـــة 

اإلى اأمانة �سر املحكمة .
املــادة ) 48 (

ل يجوز اأن ي�سرتك فـي اإجراءات ال�سلح الواقي الدائنون الذين مل يقدموا اأ�سول م�ستندات 
ديونهـــم فـي امليعـــاد املن�ســـو�س علـــيه فـي املــادة )43( من هذا القانون ، ول الدائنون الذين 

مل تقبل ديونهم نهائيا اأو موؤقتا .



املــادة ) 49 (

يحدد قا�سي ال�سلح بعد النتهاء من حتقيق الديون ميعادا لجتماع الدائنني للمداولة 
فـي مقرتحات ال�سلح الواقي ، وتر�سل الدعوة اإلى ح�سور هذا الجتماع اإلى كل دائن قبل 
الدعوة فـي �سحيفة يومية  ياأمر بن�سر  اأن  ال�سلح  ، ويجوز لقا�سي  اأو موؤقتا  دينه نهائيا 

وا�سعة النت�سار .
املــادة ) 50 (

القانون  املادة )47( من هذا  فـي  املن�سو�س عليه  امليعاد  انق�ساء  ال�سلح بعد  ي�سع قا�سي 
قائمة نهائية بالديون غري املتنازع عليها ، ويوؤ�سر على البيان اخلا�س بالدين مبا يفـيد 
قبولـــه اأو مقـــدار املقبول منه ، ويجوز لقا�سي ال�سلح اعتبار الدين متنازعا عليه ، ولو مل 

تقدم ب�ساأنه اأي منازعة . 
ويف�سل قا�سي ال�سلح فـي الديون املتنازع عليها خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ انق�ساء 
ميعاد املنازعة ، وتلتزم اأمانة �سر املحكمة باإخطار ذوي ال�ساأن مبيعاد اجلل�سة قبل انعقادها 

بـ )3( ثالثة اأيام على الأقل ، كما تبلغهم بالقرار ال�سادر فـي املنازعة فور �سدوره .

املــادة ) 51 (

اأو رف�سه  اأمام املحكمة فـي القرار ال�سادر من قا�سي ال�سلح بقبول الدين  يجوز الطعن 
خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ اإيداع القرار اأو الإخطار به ، ول يرتتب على الطعن وقف 

اإجراءات ال�سلح الواقي اإل اإذا اأمرت املحكمة بذلك . 
ويجوز للمحكمة قبل الف�سل فـي الطعن اأن تاأمر بقبول الدين موؤقتا مببلغ تقدره ، ما مل 

يكن قد اأقيمت ب�ساأنه دعوى جزائية . 
واإذا كانت املنازعة على الدين متعلقة بتاأميناته ، وجب قبوله موؤقتا بو�سفه دينا عاديا .

املــادة ) 52 (

)5( خم�سة  بـ  الدائنني  املحدد لجتماع  امليعاد  قبل  املحكمة  �سر  اأمانة  ال�سلح  اأمني  يودع 
اأيام على الأقل ، تقريرا عن حالة التاجر املدين املالية واأ�سباب ا�سطرابها ، وبيانا باأ�سماء 
الدائنني الذين لهم احلق فـي ال�سرتاك فـي اإجراءات ال�سلح الواقي ، ويجب اأن يت�سمن 

�لتقرير ر�أي �أمني �ل�صلح فـي �ل�صروط �لتي �قرتحها �لتاجر �ملدين لل�صلح . 
التقرير  على  بالطالع  له  الإذن  ال�سلح  قا�سي  من  يطلب  اأن  م�سلحة  ذي  لكل  ويجوز 

املذكور .



املــادة ) 53 (

يتولى قا�سي ال�سلح رئا�سة اجتماع الدائنني ، ويجـب اأن يحـــ�سر التاجـــر املديــن بنف�ســـه 
اأو ممثل ال�سركة املدينة بح�سب الأحوال ، ول يجوز اأن يقيم عنه وكيال فـي احل�سور بدل 

عنه اإل مبوجب وكالة خا�سة . 
وال جتوز �ملد�ولة فـي �صروط �ل�صلح �لو�قي �إال بعد قر�ءة تقرير �أمني �ل�صلح �مل�صار �إليه 
فـي املادة )52( من هــذا القانــون ، ويجوز للتــاجر املديـــن طلـــب تعديـــل �ســـروطه لل�سلـــح 

اأثناء املداولة .
الفــرع ال�ســاد�س

اإيقــاع ال�ســلح الـواقــي

املــادة ) 54 (

اأو موؤقتا  اأغلبية الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا  اإل مبوافقة  الواقي  ل يقع ال�سلح 
�الأغلبيتني  ، وال يح�صـب فـي هاتــني  �لديون  �أن يكونو� حائزين لثلثي قيمة هذه  ب�صرط 

الدائنون الذين مل ي�سرتكوا فـي الت�سويت ، كما ل حت�سب ديونهم . 
واإذا كان ال�سلح الواقي خا�سا ب�سركة اأ�سدرت �سندات اأو �سكوكا جتاوز قيمتها ثلث جمموع 
ديونها ، فال يجوز اإجراء ال�سلح اإل اإذا وافقت على ذلك اجلمعية العامة جلماعة مالكي 

هذه ال�سندات اأو ال�سكوك .
املــادة ) 55 (

ل يجوز لزوج طالب ال�سلح الواقي اأو لأقاربه واأ�سهاره اإلى الدرجة الرابعة ، ال�سرتاك 
فـي مداولت ال�سلح اأو الت�سويت على �سروطه . 

واإذا تنازل اأحد الدائنني املقبولة ديونهم نهائيا اأو موؤقتا عن دينه اإلى الغري بعد �سدور 
اإليه ال�سرتاك فـي مداولت  الواقي فال يجوز للمتنازل  ال�سلح  اإجراءات  بافتتاح  احلكم 

ال�سلح اأو الت�سويت عليه .
املــادة ) 56 (

ل يجوز للدائنني - اأ�سحاب التاأمينات العينية اأو املنقولة املقررة على اأموال طالب ال�سلح ، 
�سواء اأكانت هذه التاأمينـات واردة على منقول اأم علــــى عـــقار - ال�ســـرتاك فـي الت�سويــــت 
على ال�سلح الواقي بديونهم امل�سمونة بالتاأمينات املذكورة اإل اإذا تنازلوا عن هذه التاأمينات 
مقدما ، ويجوز �أن يكون �لتنازل مق�صور� على جزء من �لتاأمني ب�صرط �أال يقل عما يقابل 

ثلث الدين ، ويتم اإثبات التنازل فـي حم�سر جل�سة ال�سلح . 



واإذا ا�سرتك اأحد الدائنني املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة فـي الت�سويت على ال�سلح دون اأن 
ي�سرح بالتنازل عن تاأمينه كله اأو بع�سه اعترب ذلك تنازل عن التاأمني باأجمعه . 

اإذا تــم ال�سلـــح و�سدقـــت  اإل  وفـي جميع الأحوال ل يكــون التنـــازل عـــن التاأمـــني نهائـــيا 
عليه املحكمة ، واإذا اأبطل ال�سلح عاد التاأمني الذي �سمله التنازل .

املــادة ) 57 (

يوقع ال�سلح الواقي فـي اجلل�سة التي مت فـيها الت�سويت عليه ، واإل كان باطال ، واإذا مل 
تتحقق اإحدى الأغلبيتني املن�سو�س عليهما فـي املادة )54( من هذا القانون ، توؤجل املداولة 

ملدة )10( ع�سرة اأيام .
حم�سر  ووقعوا   ، فـيه  ممثلني  كانوا  اأو  الأول  الجتماع  ح�سروا  الذين  للدائنني  ويجوز 
، وفـي هـــذه احلالــــة تبقـــى موافقتـــهم على ال�سلح  األ يح�سروا الجتماع الثاين  ال�سلح 
الواقي فـي الجتماع الأول قائمة ونافذة فـي الجتماع الثاين اإل اإذا ح�سروا هذا الجتماع ، 
وعدلوا عن موافقتهم ال�سابقة ، اأو عدلوها ، اأو اإذا اأدخل التاجر املدين تعديال جوهريـــا 

فـي مقرتحاته ب�ساأن ال�سلح فـي فرتة ما بني الجتماعني .

املــادة ) 58 (

يحرر حم�سر مبا مت فـي جل�سة ال�سلح الواقي يوقعه قا�سي ال�سلح واأمني ال�سلح والتاجر 
املدين والدائنون احلا�سرون . 

ال�سلح  قا�سي  يبلغ  اأن  الواقي  ال�سلح  مداولت  فـي  ال�سرتاك  حق  له  دائن  لكل  ويجوز 
كتابة مبا لديه من اعرتا�س على ال�سلح واأ�سبابه ، وذلك خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ 

التوقيع على حم�سر ال�سلح . 
اأيام من انق�ساء امليعاد املن�سو�س عليه فـي الفقرة  وعلى قا�سي ال�سلح خالل )7( �سبعة 
ال�سابقة اأن ير�سل حم�سر ال�سلح الواقي اإلى املحكمة التي اأ�سدرت الأمر بافتتاح اإجراءات 
ال�سلح للت�سديق عليه ، ويرفق به تقرير من قا�سي ال�سلح عن حالة التاجر املدين املالية 
�ل�صلح  على  قدمت  �لتي  باالعرت��صات  وبيان  �ل�صلح  و�صروط  �أعماله  ��صطر�ب  و�أ�صباب 

واأ�سبابها .
املــادة ) 59 (

 ، واإثبات اعرتا�سه  الت�سديق عليه  الواقي حق ح�سور جل�سة  ال�سلح  دائن مل يوافق على  لكل 
بالت�سديق  احلا�سرين  والدائنــني  املديـــن  التاجـــر  اأقـــوال  �سمـــاع  بعـــد  املحكمـــة  وتق�ســـي 

على ال�سلح ، اأو برف�س الت�سديق عليه .



للتاجر  ويجوز   ، الواقي  ال�سلح  على  بالت�سديق  ال�سادرة  الأحكام  فـي  الطعن  يجوز  ول 
املدين اأن يلتم�س اإعادة النظر فـي احلكم ال�سادر برف�س الت�سديق على ال�سلح خالل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �سدوره اأو تبليغه اإليه بح�سب الأحوال .
واإذا رف�ست املحكمة العرتا�س على ال�سلح الواقي جاز لها احلكم على املعرت�س بغرامة 
ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين اإذا تبني 

اأنه تعمد اإعاقة ال�سلح .
املــادة ) 60 (

يجوز اأن يت�سمن ال�سلح الواقي منح التاجر املديــن اآجـــال للوفــــاء بديونــــه ، كمــــا يجـــوز 
اأن يت�سمن اإبراء التاجر املدين من جزء من الدين .

ويجوز �أن يعقد �ل�صلح �لو�قي ب�صرط �لوفاء �إذ� �أي�صر �لتاجر �ملديــن خـــــالل مدة حتـــدد 
فـــي �صروط �ل�صلح ، على �أال جتاوز )5( خم�س �سنوات من تاريخ الت�سديـــق علـــى ال�سلـــح ، 
ول يعترب التاجر املديــن قـــد اأي�ســـر اإل اإذا زادت موجوداتـــه علـــى الديـــون املرتتبــة عليـــه 

بــما يعادل )10%( ع�سرة فـي املائة على الأقل .
الفــرع ال�سابــع

الت�سـديق علـى ال�سـلـح الواقــي

املــادة ) 61 (

على اأمني ال�سلح اأن ين�سر ملخ�س احلكم ال�سادر بالت�سديق على ال�سلح الواقي فـي اجلريدة 
ملخ�س  ي�ستمل  اأن  ويجب   ، �سدوره  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  الر�سمية 
احلكـــم علـــى ا�سـم التاجر املدين وموطنه ورقم قيده فـي ال�سجل واملحكمة التي �سدقت 

على ال�سلح وتاريخ حكم الت�سديق .
املــادة ) 62 (

ي�سري ال�سلح الواقي مبجرد �سدور احلكم بالت�سديق عليه على جميع الدائنني الذين 
تعترب ديونهم عادية غري م�سمونة بامتياز اأو رهن ، ولو مل ي�سرتكوا فـي اإجراءاته ، اأو مل 

يوافقوا على �سروطه . 
ول يفـيد من ال�سلح الواقي املدينون املت�سامنون مع التاجر املدين اأو كفالوؤه فـي الدين ، ومع 
ذلك اإذا وقع ال�سلح مع �سركة ا�ستفاد من �سروطه ال�سركاء امل�سوؤولون فـي جميع اأموالهم 

عن ديون ال�سركة اإل اإذا ن�س فـي عقد ال�سلح على غري ذلك . 
ول ي�سري ال�سلح الواقي على دين النفقة ، ول على الديون التي ن�ساأت بعد �سدور احلكم 

بافتتاح اإجراءات ال�سلح .



املــادة ) 63 (

يجوز للمحكمة التي �سدقت على ال�سلح الواقي اأن متنح التاجر املدين - بناء على طلبه - 
وبـــعد �سماع اأقوال الدائنني اآجال للوفاء بالديون التي ل ي�سري عليها ال�سلح ، وتكون قد 
ن�صاأت قبل �صدور �حلكم بافتتاح �الإجر�ء�ت ب�صرط �أال جتاوز �الآجال �لتي متنحها �ملحكمة 

الأجل املقرر فـي ال�سلح ، ول ي�سري هذا احلكم على ديون النفقة .
ول يرتتب على الت�سديق على ال�سلح الواقي حرمان التاجر املدين من الآجال التي تكون 

اأبعد مدى من الأجل املقرر فـي عقد ال�سلح .

املــادة ) 64 (

تاأمر املحكمة فـي حكم الت�سديق على ال�سلح الواقي - بناء على تقرير من قا�سي ال�سلح - 
تنفـيذ  ملراقبة  اأو من غريهم  الدائنني  بتعيني رقيب من بني  اأو  ال�سلح  اأمــني  با�ستبقـــاء 

�صروط �ل�صلح و�إبالغ �ملحكمة مبا يقع من خمالفات لهذه �ل�صروط . 
 ، للدائنني  املدفوعة  باملبالغ  الدين  �سند  الأحوال على  الرقيب بح�سب  اأو  ال�سلح  اأمني  ويوؤ�سر 
ويجب اأن ي�سلم الدائن اإي�ســـال للتاجـــر املديـــن مبـــا تـــم قب�ســـه يوقـــع مـــن اأمني ال�سلـــح 

اأو الرقيب بح�سب الأحوال ، حتت اإ�سراف قا�سي ال�سلح . 
ويطلب اأمني ال�سلح اأو الرقيب من املحكمة التي �سدقت على ال�سلح الواقي خالل )10( 
ع�صرة �أيام من �النتهاء من تنفـيذ �صروط �ل�صلح ، �حلكم باإنهاء �الإجر�ء�ت ، وين�صر هذ� 

الطلب وفقا حلكم املادة )61( من هذا القانون . 
وي�سدر احلكم باإنهاء الإجراءات خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الن�سر ، ويقيد ملخ�سه 

فـي ال�سجل .
املــادة ) 65 (

للمحكمة - بناء على طلب �أي د�ئن ت�صري عليه �صروط �ل�صلح �لو�قي - �أن تق�صي بف�صخه 
فـي الأحوال الآتية : 

 �أ - �إذ� مل ينفذ �لتاجر �ملدين �صروط �ل�صلح �لو�قي كما �تفق عليها .  



ب - اإذا ت�سرف التاجر املدين بعد الت�سديق على ال�سلح الواقي ت�سرفا ناقال مللكية 
متجره اأو اأي من اأمالكه الأخرى دون م�سوغ مقبول . 

ج - اإذا توفـي التاجر املدين ، وتبني اأنه ل يرجى تنفـيذ ال�سلح الواقي اأو اإمتام تنفـيذه . 

ول يلزم الدائنون برد ما قب�سوه من ديونهم قــبل احلكــــم بف�ســــخ ال�ســــلح الواقـــي ، كما 
ال يرتتب على ف�صخ �ل�صلح بر�ءة ذمة �لكفـيل �لذي ي�صمن تنفـيذ �صروط �ل�صلح ، ويجب 

تكليف الكفـيل بح�سور اجلل�سة التي ينظر فـيها طلب ف�سخ ال�سلح .
املــادة ) 66 (

يبطل ال�سلح الواقي اإذا ظهر بعد الت�سديق عليه تدلي�س من جانب التاجر املدين ، ويعترب 
تدلي�سا على وجه اخل�سو�س اإخفاء الأموال اأو اإخفاء الديون اأو ا�سطناعها اأو تعمد املبالغة 

فـي تقديرها . 
ولكل ذي م�سلحة طلب اإبطال ال�سلح الواقي خالل )6( �ستة اأ�سهر من اليوم الذي يظهر 
فـيه التدلي�س ، واإل عد الطلب غري مقبول ، وفـي جميع الأحوال ل يكون الطلـب مقبــول 
اإذا قدم بعد انق�ساء �سنة من تاريخ �سدور احلكم بالت�سديق على ال�سلح ، ول يلزم الدائنون 
برد ما قب�سوه من ديونهم قبل احلكم باإبطال ال�سلح ، وترباأ ذمة التاجر املدين بقدر ما مت 
�صد�ده ، ويرتتب على �إبطال �ل�صلح بر�ءة ذمة �لكفـيل �لذي ي�صمن تنفـيذ �صروط �ل�صلح . 

وتخت�س املحكمة التي اأ�سدرت احلكم بالت�سديق على ال�سلح الواقي بنظر دعوى اإبطال 
ال�سلح .

املــادة ) 67 (

يقدر قا�سي ال�سلح اأتعاب كل من اأمني ال�سلح ، والرقيب اإذا كان من غري الدائنني ، ويودع 
لكل  ، ويجوز  التايل ل�سدوره  اليوم  فـي  املحكمة  �سر  اأمانة  ال�ساأن  فـي هذا  القا�سي  قرار 
ذي م�سلحة العرتا�س على القرار اأمام املحكمة خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

علمه به ، ويكون احلكم ال�سادر فـي العرتا�س نهائيا .

املــادة ) 68 (

يجوز للمحكمة - من تلقاء نف�ســـها اأو بنـــاء علـــى تقريــــر مـــن قا�ســـي ال�سلـــح - اأن تاأمـــر 
اإذا كان من الدائنني ،  اإجراءات ال�سلح الواقي ب�سرف مكافاأة للرقيب  فـي احلكم باإنهاء 
وتبني اأنه بذل فـي عمله جهدا غري عادي ، وكانت حالة التاجر املدين املالية ت�سمح بذلك .



البـــاب الثانـــي

الإفــال�س

الف�ســـل الأول

اإ�سهـــار الإفـــال�س

الفـــرع الأول

طلب اإ�سهــار الإفال�س

املــادة ) 69 (

كل تاجـــر توقــف عــن �سداد ديونه التجارية اإثر ا�سطراب اأعمالــه التجاريـــة يجــوز طلــب 
اإ�سهار اإفال�سه ، ويعترب التوقف عن �سداد الدين دليال على ا�سطراب الأعمال ما مل يثبت 
خالف ذلك ، ول تن�ســـاأ حالـــة الإفـــال�س اإل بحكم ي�سدر باإ�سهار الإفال�س وبدون هذا احلكم 

ل يرتتب على التوقف عن �سداد الديون اأي اأثر ما مل ين�س القانون على غري ذلك .

املــادة ) 70 (

ي�سهر اإفال�س التاجر املدين بحكم ي�سدر بناء على طلبه اأو طلب اأحد الدائنني ، ويجوز 
للمحكمة اأن تق�سي باإ�سهار الإفال�س من تلقاء نف�سها .

اأو اعتزل  اإذا توفـي  اأو اعتزاله التجارة  اإفال�س التاجر املدين بعد وفاته  اإ�سهار  كما يجوز 
الإفال�س خالل  اإ�سهار  ، ويجب تقدمي طلب  ال�سداد  فـي حالة توقف عن  ، وهو  التجارة 
ال�سنة التالية للوفاة اأو اعتزال التجارة ، ول ي�سري هذا امليعاد فـي حالة اعــتزال التجـــارة 

اإل من تاريخ �سطب ا�سم التاجر املدين من ال�سجل .
ويجوز لورثة التاجر املدين طلب اإ�سهار اإفال�سه بــعد وفاتـــه مـــع مراعـــاة امليعــــاد املذكــــور 
ت�سمع  اأن  وجب  الإفال�س  اإ�سهار  على  الورثة  بع�س  اعرت�س  فاإذا   ، ال�سابقة  الفقرة  فـي 

املحكمة اأقوالهم ، ثم تف�سل فـي الطلب وفقا مل�سلحة ذوي ال�ساأن . 
وتعلن �سحيفة دعوى اإ�سهار الإفال�س فـي حالة وفاة التاجر املدين اإلــى الورثــة فـي اآخر 
دين  املديــن مبوجب  التاجـــر  اإفـــال�س  باإ�سهار  الدائن  تقبل دعوى  ، ول  للمتوفى  موطن 

م�سمون بالكامل ما مل تكن قيمة الدين تزيد على قيمة ال�سمان .



املــادة ) 71 (

تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  اإفال�سه  اإ�سهار  يطلب  اأن  املدين  للتاجر  يجوز 
توقفه عن ال�سداد ، وذلك بطلب يقدم اإلى اأمانة �سر املحكمة يذكر فـيه اأ�سبـــاب التوقـــف 

عن ال�سداد ، وترفق به الوثائق الآتية :
 اأ - اأ�سول الدفاتر التجارية . 

ب - �سورة من اآخر ميزانية مدققة وح�ساب الأرباح واخل�سائر . 
ج - بيــان باإجمالـــي امل�سروفـــات ال�سخ�سيــة املرتبطة بح�سابات التاجر املديــــن اأو ذات 
العالقة به عن ال�سنـــتني ال�سابقتـــني على تقدمي طلب اإ�سهار الإفال�س اأو عن مدة 

ا�ستغاله بالتجارة اإذا كانت اأقل من ذلك . 
د - بيان تف�سيلي بالأموال املنقولــة والعقــارات للتاجــر املديــن ، وقيمتها التقريبية 
فـي تاريخ التوقف عن ال�سداد ، وكذلك املبالغ النقدية املودعة با�سمه لدى امل�سارف 

�سواء فـي ال�سلطنة اأو خارجها . 
هـ - بيان باأ�سماء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم اأو ديونهم والتاأمينات 

ال�سامنة لها اإن وجدت . 
و - بيان باحتجاجات عدم الوفاء املتعلقة بالأوراق التجارية التي حررت �سد التاجر 

املدين خالل ال�سنتني ال�سابقتني على تقدمي طلب اإ�سهار الإفال�س . 
ز - �سهــادة مـــن ال�سجـــل تفيـــد بعـــدم �ســـدور حكـــم بافتتــاح اإجـراءات ال�سلــح الواقــي ، 

وما يفـيد عدم تقدمه بطلب اإعادة الهيكلة . 
ويجب اأن تكون الوثائق امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة موؤرخة وموقعة من التاجر املدين ، 
واإذا تعذر تقدمي بع�س هذه الوثائق اأو ا�ستيفاء بياناتها وجب على التاجر املدين اإي�ساح 

اأ�سباب ذلك ، وحترر اأمانة �سر املحكمة حم�سرا بت�سلم هذه الوثائق .
وللمحكمـــة اإلــــزام التاجــــر املديـــن خــــالل املـــدة التـــي حتـددها بتقدمي م�ستندات اإ�سافـية 

اأو معلومات حول و�سعه املايل .
املــادة ) 72 (

لكل دائن بدين جتاري حال الأداء وخال من النزاع ، اأن يطلب احلكم باإ�سهار اإفال�س التاجر 
املدين اإذا توقف عن �سداد الدين ، ويكون للدائن بدين مدنــي حـــال هـــذا احلـــق اإذا اأثبـــت 

اأن التاجر املدين قد توقف عن �سداد ديونه التجارية احلالة ، ف�سال عن دينه املدين . 



ويكون للدائن بدين جتاري اآجل احلق فـي طلب اإ�سهار الإفال�س اإذا مل يكن للتاجر املدين 
فــــي  �ســـرع  اأو  متجـــره  اأغــــلق  اأو  الفـــرار  اإلى  جلاأ  اإذا  اأو   ، ال�سلطنة  داخل  معروف  موطن 
�أن �لتاجر  �أن يقدم �لد�ئن ما يثبت  �أو �أجرى ت�صرفات �صارة بد�ئنيه ب�صرط   ، ت�صفـيتـــه 

املدين توقف عن �سداد ديونه التجارية احلالة . 
املحكمة لتخاذ  �سر  اأمانة  اإلى  يقدم  بطلب  املدين  التاجر  اإفال�س  اإ�سهار  الدائن  ويطلب 
توقف  على  منها  ي�ستدل  التي  الظروف  وبيان   ، املدين  التاجر  على  التحفظية  التدابري 

التاجر املدين عن �سداد ديونه .
ويجب اأن يرفق بالطلب ما يفـيد اإيداع مبلغ ، مقداره )200( مائتا ريال عماين اأمانة �سر 

املحكمة ل�سداد م�سروفات ن�سر احلكم ال�سادر باإ�سهار الإفال�س فـي اجلريدة الر�سمية .

املــادة ) 73 (

ل يقبل طلب اإ�سهار اإفال�س التاجر املدين ب�سبب توقفه عن �سداد ما ي�ستحق عليه من غرامات 
اأو �سرائب اأو ر�سوم اأو تاأمينات اجتماعية .

الفــرع الثانــي

احلـكم باإ�سهــار الإفــال�س

املــادة ) 74 (

اإذا راأت املحكمة اإ�سهار اإفال�س التاجر املدين من تلقاء نف�سها وفقا للفقرة الأولى من املادة )70( 
، ول يحول عدم  اأن تعلنه بيوم اجلل�سة  اأمانة �سر املحكمة  ، وجب على  القانون  من هذا 

ح�سوره اأو عدم اإبداء راأيه دون احلكم فـي دعوى اإ�سهار الإفال�س .
املــادة ) 75 (

النفاذ  واجبة  فـيها  ال�سادرة  الأحكام  وتكون   ، ال�سرعة  وجه  على  الإفال�س  دعاوى  تنظر 
املعجل بدون كفالة ، ما مل ين�س على خالف ذلك . 

املــادة ) 76 (

يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى الإفال�س اأن تاأمر باتخاذ التدابري التحفظية على اأموال 
التاجر املدين اأو اإدارتها ملدة )3( ثالثـــة اأ�سهـــر جتـــدد ملـــدد اأخــــرى اإلـــى اأن يتــــم الف�ســــل 
التاجر  اأن تتخذ من الإجراءات ما ميكنها من الإحاطة بحالة  ، كما يجوز  فـي الدعوى 

املدين املالية ، واأ�سباب توقفه عن ال�سداد .



املــادة ) 77 (

للتفلي�سة  التي  والدعاوى  التفلي�سة  عن  النا�سئة  الدعاوى  جميع  بنظر  املحكمة  تخت�س 
على الغري اأو للغري عليها . 

وتعتـــرب الدعـــوى نا�سئـــة عـــن التفلي�ســـة علـى وجـــه اخل�ســو�س اإذا كانت متعلقة باأموالها 
اأو باإدارتها اأو مبوجوداتها ، اأو كان الف�سل فـيها يقت�سي تطبيق اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 78 (

حتدد املحكمة فـي حكم اإ�سهار الإفال�س تاريخا موؤقتا للتوقف عن ال�سداد ، وتعني مديرا 
للتفلي�سة ، وتندب اأحد ق�ساة املحكمة ليكون قا�سيا للتفلي�سة ، وتاأمر بو�سع الأختام على 
متجر التاجر املدين حلني النتهاء من جرد اأمواله ، وتر�سل ن�سخة من احلكم اإلى الدعاء 

العام .
املــادة ) 79 (

اأو ت�سرف  اأو قول  بكل فعل  ال�سداد  التوقف عن  تاريخ  فـي حتديد  ت�ستعني  اأن  للمحكمة 
ي�سدر من التاجر املدين ، ويك�سف عن ا�سطراب اأعماله اأو �سعيه اإلى ال�ستمرار فـي ن�ساطه 
التجاري بو�سائل غري م�سروعة اأو �سارة بدائنيه ، ويدخل فـي ذلك على وجه اخل�سو�س 
�صروع �لتاجر �ملدين فـي �لفر�ر ، �أو �إخفاء �أمو�له �أو بيعها بخ�صارة �أو عقد قرو�س ب�صروط 

باهظة اأو الدخول فـي م�ساربات غري م�سوؤولة . 
واإذا مل يحدد فـي حكم اإ�سهار الإفال�س التاريخ الذي توقف فـيه التاجر املدين عن ال�سداد 

اعترب تاريخ �سدور حكم اإ�سهار الإفال�س تاريخا موؤقتا للتوقف عن ال�سداد . 
واإذا �سدر حكم اإ�سهار الإفال�س بعد وفاة التاجر املدين اأو بعد اعتزاله التجارة ، ومل يعني 
فـيه تاريخ التوقف عن ال�سداد اعترب تاريخ الوفاة اأو اعتزال التجارة تاريخا موؤقتا للتوقف 

عن ال�سداد . 
املــادة ) 80 (

يجوز للمحكمة من تلقاء نف�سها ، اأو بناء على طلب التاجر املدين اأو اأحد الدائنني اأو مدير 
التفلي�سة اأو غريهم من ذوي امل�سلحة ، تعديل التاريخ املوؤقت للتوقف عن ال�سداد ، وذلك 
حتى تاريخ اإيداع قائمة الديون النهائية اأمانة �سر املحكمة ، وبعد انق�ساء هذا امليعاد يعد 

التاريخ املعني للتوقف عن ال�سداد نهائيا . 
اأكرث من )2( �سنتني  اإلى  ال�سداد  التوقف عن  اإرجاع تاريخ  وفـي جميع الأحوال ل يجوز 
�سابقتني على تاريخ �سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س ، ويتولى مدير التفلي�سة قيد احلكم 

بتعديل تاريخ التوقف عن ال�سداد فـي ال�سجل .



املــادة ) 81 (

تقوم اأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرت احلكم باإ�سهار الإفال�س باإخطار مدير التفلي�سة فور 
�سدور احلكم ملبا�سرة اأعمال التفلي�سة ، وعلى مدير التفلي�سة قيد احلكم فـي ال�سجل .

اأ�سبوعني  ويتولى مدير التفلي�سة ن�سر ملخ�س احلكم فـي اجلريدة الر�سمية خالل )2( 
من تاريخ �سدوره ، وي�ستمل امللخ�س علــى ا�ســــم املدين املفلـــ�س ، وموطـــنه ، ورقـــم قيـــده 
فـي ال�سجل ، واملحكمة التي اأ�سدرت احلكم ، وتاريخ �سدوره ، والتاريـــخ املوؤقــــت للتوقــف 
عن ال�سداد ، وا�سم قا�سي التفلي�سة ، وا�سم مدير التفلي�سة ، وعنوانه ، كما يت�سمن الن�سر 

دعوة الدائنني لتقدمي ديونهم فـي التفلي�سة .
البيانات  الن�سر ف�سال عن  اأن ي�ستمل  ال�سداد يجب  التوقف عن  وفـي حالة تعديل تاريخ 

املذكورة على التاريخ اجلديد الذي حددته املحكمة . 
كما يتولى مدير التفلي�سة قيد امللخ�س با�سم جماعة الدائنني فـي ال�سجل العقاري خالل 
)30( ثالثني يوما من تاريخ �سدور احلكم ، ول يرتب على هذا القيد تقرير رهن اأو اأي 

تاأمني اآخر جلماعة الدائنني .
املــادة ) 82 (

اأمام  الإفال�س  اإ�سهار  حكم  على  يعرت�س  اأن  اخل�سوم  غري  من  م�سلحة  ذي  لكل  يجوز 
املحكمة التي اأ�سدرته خالل )15( خم�سة ع�سر يومـــا مـــن تاريـــخ ن�ســـر ملخـــ�س احلكـــم 

فـي اجلريدة الر�سمية .
املــادة ) 83 (

اإذا طلب التاجر املدين اإ�سهار اإفال�سه وق�ست املحكمة برف�س الطلب ، جاز لها اأن حتكم 
عليه بغرامة ل تقل عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال 
عمانــــي ، اإذا تبـــني لــــها اأنه تعمــــد ا�سطناع الإفال�س ، وين�سر ملخ�س احلكم على نفقته 

فـي اجلريدة الر�سمية . 
واإذا طلب اأحد الدائنني اإ�سهار الإفال�س ، وق�ست املحكمة برف�س الطلب يحكم على الدائن 
فـي اجلريدة  نفقته  على  وين�سر احلكم   ، ال�سابقة  الفقرة  فـي  عليها  املن�سو�س  بالغرامة 
الر�سمية ، اإذا تبني لها اأنه تعمد الإ�ساءة اإلى �سمعة التاجر املدين التجارية ، وذلك مع عدم 

الإخالل بحق التاجر املدين فـي طلب التعوي�س .



املــادة ) 84 (

اإ�سهــار الإفــــال�س - نقود حا�سرة ملواجهة  اإذا مل توجد فـي التفلي�سة - وقت �سدور حكم 
م�سروفــــات احلكـــم اأو قيــده اأو ن�سره اأو و�سع الأختام على متجر املدين املفل�س اأو احلجز 
على ممتلكاته اأو رفع احلجز عنها ، وجب �سداد هذه امل�سروفات من اخلزانة العامة بناء 
جميع  على  بالمتياز  �سددتها  التي  املبالغ  العامة  اخلزانة  وت�سرتد   ، املحكمة  اأمر  على 

الدائنني من اأول نقود تدخل التفلي�سة . 
املــادة ) 85 (

اإ�سهــار الإفـــال�س قـــوة  اإذا اأوفى املدين املفل�س بجميع ديونه التجارية قبل اأن يحوز حكم 
ال�سيء املق�سي به ، وجب على املحكمة اأن تق�سي باإلغاء حكم اإ�سهار الإفال�س ، على اأن يتحمل 

املدين املفل�س جميع م�ساريف الدعوى .
الفــرع الثالـــث

مديــر التفلي�ســة

املــادة ) 86 (

)مدير  ي�سمـــى  التفلي�ســــة  لإدارة  قانونـيا  ممثال  الإفال�س  اإ�سهار  حكم  فـي  املحكمة  تعني 
التفلي�سة( من اخلرباء املقيدين فـي اجلدول اأو غريهم بح�سب الأحوال . 

ولقا�ســـي التفلي�ســـة مـــن تلــقاء نف�سه ، اأو بناء على طلب املدين املفل�س ، اأو املراقب ، الأمر 
باإ�سافة مدير اآخر للتفلي�سة اأو اأكرث . 

املــادة ) 87 (

ل يجوز اأن يعني مديرا للتفلي�سة من كان زوجا للمدين املفل�س اأو قريبا له حتى الدرجة 
الرابعة ، اأو من كان خالل ال�سنتني ال�سابقتني على اإ�سهار الإفال�س �سريكا له اأو م�ستخدما 
عنده اأو حما�سبا له اأو وكيال عنه ، وكذلك من �سبق احلـكم باإدانتـــه فـي جرائـــم الإفال�س 
اأو ال�سرقـــة اأو اختال�س الأموال العامة اأو اإ�ساءة الأمانة اأو الحتيــال اأو التزويـــر اأو الر�ســوة ، 
اأو �سهـــادة الـــزور ، اأو اأي جرميـــة اأخـــرى ما�ســــة بالقت�ســـاد الوطنـــي ، اأو اإحدى اجلرائم 

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .



املــادة ) 88 (

يقوم مدير التفلي�سة باإدارة اأموال التفلي�سة واملحافظة عليها ، وينوب عــن املديـــن املفلــــ�س 
فـي جميع الدعاوى والأعمال التي تقت�سيها هذه الإدارة . 

ويدون مدير التفلي�سة ب�سكل يومي جميع الأعمال املتعلقة باإدارة التفلي�سة فـي دفرت خا�س 
ترقم �سفحاته ، وي�سع عليها قا�سي التفلي�سة توقيعه اأو ختمه ، ويوؤ�سر فـي نهاية الدفرت 

مبا يفـيد انتهاءه . 
وللمحكمة ولقا�سي التفلي�سة وللمراقب الطالع على هذا الدفرت فـي كل وقت ، كما يحق 

للمدين املفل�س الطالع عليه باإذن من قا�سي التفلي�سة .

املــادة ) 89 (

اإذا تعدد مديرو التفلي�سة وجب اأن يعملوا جمتمعني ، وي�ساألون بالت�سامن عن اإدارتهم ، 
ويجــــوز لقا�ســــي التفلي�ســة اأن يق�سم العمل بينهم ، اأو اأن يعهد اإلى اأحدهم بعمل معني ، 

وفـي هذه احلالة ل يكون مدير التفلي�سة م�سوؤول اإل عن العمل الذي يكلف به . 
ويجوز ملديري التفلي�سة اأن ينيبوا بع�سهم فـي القيام بالأعمال املعهود بها اإليهم ، ول يجوز 

لهم اإنابة الغري .
املــادة ) 90 (

مديـــر  اأعمـــال  على  التفلي�سة  قا�سي  لدى  العرتا�س  املراقب  اأو  املفل�س  للمدين  يجوز 
التفلي�سة قبل اإمتامها ، ويرتتب علــى العتـــرا�س وقـــف تنفــــيذ هـــذه الأعمـــال ، ويجـــب 
اأن يف�سل قا�سي التفلي�سة فـي العرتا�س خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ تقدميه ، ويكون 

قرار قا�سي التفلي�سة نهائيا .
املــادة ) 91 (

يجوز للمحكمة ، من تلقاء نف�سها اأو بناء عـلى طلـــب قا�ســي التفلي�ســـة اأو املديـــن املفلـــ�س 
اأو املراقب ، اأن تاأمر بعزل مدير التفلي�سة لأ�سباب تربر ذلك ، وتعيني غريه ، اأو باإنقا�س 

عدد املديرين اإذا تعددوا .
املــادة ) 92 (

املدير  يقدم  اأن  بعد  التفلي�سة  قا�سي  من  بقرار  التفلي�سة  مدير  وم�ساريف  اأتعاب  تقدر 
تقريرا عن انتهاء اإدارته ، ويجوز لقا�سي التفلي�سة اأن ياأمر ب�سرف مبالغ ملدير التفلي�سة 

قبل تقدمي التقرير املذكور خ�سما من اأتعابه .



الفــرع الرابــع

قا�ســي التفلي�ســة

املــادة ) 93 (

يتولى قا�سي التفلي�سة بالإ�سافة اإلى ال�سلطات املقررة له مبوجب اأحكام هذا القانون ، ما ياأتي : 
 اأ - مراقبة اإدارة التفلي�سة ومالحظة �سري اإجراءاتها والأمر باتخاذ التدابري الالزمة 
للمحافظة على اأموالها ، مبا فــي ذلك تكليـــف مديــــر التفلي�ســـة باإقامـــة دعـــاوى 

اأو مبا�سرة اإجراءات اأخرى تتطلبها اإدارة التفلي�سة . 

ب - دعوة الدائنني اإلى الجتماع فـي الأحوال املبينة فـي القانون ، ويتولى رئا�سة هذه 
الجتماعات . 

ج - تقدمي تقرير للمحكمة عن حالة التفلي�سة كل )3( ثالثة اأ�سهر ، وتقرير اآخر عن كل 
نزاع يتعلق بالتفلي�سة ، ويكون من اخت�سا�س املحكمة الف�سل فـيه . 

د - ا�ستدعاء املدين املفل�س اأو ورثته اأو وكالئه اأو م�ستخدميه اأو اأي �سخ�س اآخر ل�سماع 
اأقوالهم فـي �سوؤون التفلي�سة .

املــادة ) 94 (

تودع قرارات قا�سي التفلي�سة اأمانة �سر املحكمة فـي اليوم التايل ل�سدورها ، وله اأن ياأمر 
اأمانة �سر املحكمة باإخطار كل ذي م�سلحة بهذه القرارات بالو�سيلة التي يقدرها .

املــادة ) 95 (

ل يجوز الطعن فـي قرارات قا�سي التفلي�سة ما مل ين�س القانون على جواز ذلك ، اأو كان 
القرار مما يجاوز اخت�سا�سه ، ويقدم الطعن خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ اإيداع القرار 
اأول جل�سة  فـي  املحكمة  وتنظره   ، ال�ساأن  لذوي  وتعلن  املحكمة  �سر  اأمانة  تودع  ب�سحيفة 
تالية لتقدمي الطعن ، دون اإ�سراك قا�سي التفلي�سة فـي نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن 

تنفـيذ القرار حتى تف�سل املحكمة فـي �ساأنه ، ما مل تاأمر املحكمة بخالف ذلك . 
واإذا رف�ست املحكمة الطعن جاز لها اأن حتكم على الطاعن بغرامة ل تقل عن )100( مائة 
ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين ، اإذا تبني لها اأنه تعمد تعطيل 

تنفـيذ قرار قا�سي التفلي�سة .



املــادة ) 96 (

للمحكمة اأن ت�ستبدل بقا�سي التفلي�سة غريه من ق�ساة املحكمة ، ولها اأن تندب قا�سيا اآخر 
فـي حالة غيابه ، اأو قيام مانع يحول دون مبا�سرة مهامه ، اأو اإذا ثبت اأن ا�ستمرار تعيينه 

ي�سر مب�سالح الدائنني .
الفــرع اخلامـــ�س

املراقــب

املــادة ) 97 (

يعني قا�سي التفلي�سة مراقبا اأو اأكرث من بني الدائنني الذين ير�سحون اأنف�سهم لذلك ، 
ويجوز للمدين املفل�س ولكل دائن العرتا�س على قرار قا�سي التفلي�سة اخلا�س بتعيني 
املراقب دون اأن يرتتب على العرتا�س وقف تنفـيذ القرار ، ويقدم العرتا�س اإلى قا�سي 

التفلي�سة ، ويجب اأن يف�سل فـيه خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ تقدميه .
املــادة ) 98 (

ل يجوز اأن يكون املراقب زوجا للمدين املفل�س ، اأو قريبا له حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ) 99 (

والتقرير  امليزانية  ، بفح�س  قانونا  له  املقررة  ال�سالحيات  اإلى  بالإ�سافة   ، املراقب  يقوم 
املقدمني من التاجر املدين وباملهام التي يكلفه بها قا�سي التفلي�ســـة فــــي �ســـاأن الرقابـــة 
علـــى اأعمـــال مديـــر التفلي�سة ، ومعاونة قا�سي التفلي�سة فـي ذلك ، وللمراقب اأن يطلب 
من مدير التفلي�سة اإي�ساحات عن �سري اإجراءاتها واإيراداتها وم�سروفاتها وحالة الدعاوى 

املتعلقة بها .
املــادة ) 100 (

ل يتقا�سى املراقب اأجرا نظري عمله ، ومع ذلك يجوز للمحكمة اأن تقرر له مكافاأة اإجمالية 
عن عمله اإذا بذل جهدا غري عادي ، وكانت احلالة املالية للتفلي�سة ت�سمح بذلك . 

ويجوز عزل املراقب بقرار من قا�سي التفلي�سة ، ول ي�ساأل املراقب اإل عن خطئه اجل�سيم .



الفــرع ال�ســاد�س

حتقيــق ديــون التفلي�ســة

املــادة ) 101 (

يحقق مدير التفلي�سة ديونها مبعاونة املراقب ، وبح�سور املدين املفل�س ، اأو بعد اإخطاره 
باحل�سور . 

واإذا نازع مدير التفلي�سة اأو املراقب اأو املدين املفل�س فـي �سحة اأحد الديون اأو فـي مقداره 
اأو فـي �سماناته ، وجب على مدير التفلي�سة اإخطار الدائن فورا بذلك ، وللدائن تقدمي 

اإي�ساحات كتابية اأو �سفوية خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ ت�سلم الإخطار . 
وال�سرائــــب  الر�ســـوم  ب�سبـــب  للحكومـــة  امل�ستحقــــة  ال�ســـداد  واجبـــة  الديـــون  تخـ�سع  ول 

على اختالف اأنواعها لإجراءات التحقيق . 
املــادة ) 102 (

يودع مدير التفلي�سة اأمانة �سر املحكمة - بعد النتهاء من حتقيق الديون - قائمة ت�ستمل 
على بيان مب�ستنداتها ، واأ�سباب املنازعة فـيها ، اإن وجدت ، وما يراه ب�ساأن قبولها اأو رف�سها ، 
كما يودع ك�سفا باأ�سماء الدائنني الذين يدعون اأن لهم تاأمينات خا�سة على اأموال املدين 

املفل�س مبينا مقدار ديونهم ونوع تاأميناتهم والأموال املقررة عليها . 
ويجب اأن يتم هذا الإيداع خالل )60( �ستني يوما على الأكرث من تاريخ الن�سر الثاين وفقا 
حلكم املادة )107( من هذا القانون لدعوة الدائنني للتقدم بديونهم ، وعلى مدير التفلي�سة 

خالل )5( خم�سة اأيام من تاريخ الإيداع اأن ين�سر فـي �سحيفة يومية بيانا بح�سوله . 
ولكل ذي م�سلحة الطالع على قائمة الديون والك�سف املودعني باأمانة �سر املحكمة ، وتقوم 
اأمانة �سر املحكمة بن�سر القائمة والك�سف فـي اأول عدد من اجلريدة الر�سمية ي�سدر بعد 
انق�ساء الأيام اخلم�سة امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة ، كما تر�سل ن�سخة منها اإلى قا�سي 

التفلي�سة .
املــادة ) 103 (

للمدين املفل�س ولكل دائن ورد ا�سمه بقائمة الديون اأن ينازع فـي الديون املدرجة بها خالل 
)10( ع�سرة اأيام من تاريخ ن�سر القائمة فـي اجلريدة الر�سمية ، وت�سلم املنازعة اإلى اأمانة 

�سر املحكمة ، وعلى اأمانة �سر املحكمة عر�سها فورا على قا�سي التفلي�سة .



املــادة ) 104 (

ي�سع قا�سي التفلي�سة بعد انق�ساء امليعاد املن�سو�س عليه فـي املادة )103( من هذا القانون 
قائمة نهائية بالديون غري املتنازع فـيها خالل )14( اأربعة ع�سر يوما على الأكرث ، ويوؤ�سر 
مدير التفلي�سة على البيان الذي يرفق به م�ستندات هذه الديون مبا يفـيد قبولها ومقدار 
ما قبل من كل دين منها ، ويجوز لقا�سي التفلي�سة اعتبار الدين متنازعا فـيه ، ولو مل تقدم 

ب�ساأنه اأي منازعة . 
تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  فـيها  املتنازع  الديون  فـي  التفلي�سة  قا�سي  ويف�سل 
انق�ساء ميعاد املنازعة ، وتخطر اأمانة �سر املحكمة ذوي ال�ساأن مبيعاد اجلل�سة قبل انعقادها 
بـ )7( �سبعة اأيام على الأقل ، كما ي�سري الدائنون فـي حالة احتاد بحكم القانون بعد اإيداع 

القائمة النهائية للديون غري املتنازع فـيها .

املــادة ) 105 (

يجوز الطعن اأمام املحكمة فـي القرار ال�سادر من قا�سي التفلي�سة بقبول الدين اأو رف�سه ، وذلك 
اإجراءات  اأيام من تاريخ �سدور القرار ، ول يرتتب على الطعن وقف  خالل )10( ع�سرة 
التفلي�سة اإل اإذا اأمرت املحكمة بوقفها ، ويجوز للمحكمة قبل الف�سل فـي الطعن اأن تق�سي 
بقبول الدين موؤقتا مببلغ تقدره ، ول يجوز الطعن فـي حكم املحكمة برف�س الدين نهائيا 
اأو بقبوله ، واإذا كان الطعن فـي الدين متعلقا بتاأميناته وجب قبوله موؤقتا بو�سفه دينا 

عاديا ، ول ي�سرتك الدائن الذي مل يقبل دينه نهائيا اأو موؤقتا فـي اإجراءات التفلي�سة .

املــادة ) 106 (

على جميع الدائنني ، ولو كانت ديونهم م�سحوبة بتاأمينات خا�سة اأو كانت ثابتة باأحكام 
نهائية ، اأن ي�سلموا مدير التفلي�سة عقب �سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س اأ�سول م�ستندات 
ديونهم ، م�سحوبة ببيان بهذه الديون وتاأميناتها - اإن وجدت - ومقدارها مقومة بالريال 

العماين ، ويحرر مدير التفلي�سة اإي�سال بت�سلم البيان ، وم�ستندات الدين . 
، ويكون  اأن يت�سمن البيان تعيني حمل خمتار ملدير التفلي�سة فـي دائرة املحكمة  ويجب 
، ويكون  التفلي�سة  اإقفال  بعد  الدائنني  اإلى  امل�ستندات  اإعادة  التفلي�سة م�سوؤول عن  مدير 

م�سوؤول عنها ملدة �سنة من تاريخ انتهاء التفلي�سة .



املــادة ) 107 (

ديونهـــم  م�ستنـــدات  اأ�سول  امليزانية  فـي  اأ�سماوؤهم  املقيدة  الدائنني  جميع  يقدم  مل  اإذا 
م�سحوبة بالبيان امل�سار اإليه فـي املادة )106( من هذا القانون خالل )30( الثالثني يوما 
التالية لن�سر احلكم باإ�سهار الإفال�س ، ودعوة الدائنني للتقدم بديونهم ، وجب على مدير 
التفلي�سة اإعادة الن�سر فورا فـي اجلريدة الر�سمية ، وللقا�سي حتديد و�سيلة ن�سر اأخرى ، 

بالإ�سافة اإلى الن�سر فـي اجلريدة الر�سمية .
وعلى الدائنني تقدمي اأ�سول م�ستندات ديونهم م�سحوبة بالبيان امل�سار اإليه خالل )30( 
ثالثني يوما من تاريخ الن�سر الثاين فـي اجلريدة الر�سمية ، واإل �سقط حقهم فـي الدخول 

فـي التفلي�سة .
الف�ســل الثانــي

اآثار احلكــم باإ�سهار الإفال�س

الفــرع الأول

اآثار احلكـم باإ�سهار الإفـال�س على املـدين املفل�س

املــادة ) 108 (

ت�سقط حقوق املدين املفل�س املدنية باإ�سهار اإفال�سه ، ول يجوز له اأن يقوم بوظيفة اأو مهمة 
عامة ، ول اأن يكون مديرا اأو ع�سوا فـي جمل�س اإدارة اأي �سركة ، اإلى اأن يرد اإليه اعتباره 

وفقا للقانون .
اأو الت�سرف فـيها ، ومع  اأمواله  اإدارة  اأن ينوب عن غريه فـي  اإفال�سه  اأ�سهر  ول يجوز ملن 
ذلك يجوز للمحكمة اأن تق�سي بناء على طلب من قا�سي التفلي�سة بحلول مدير التفلي�سة 
اأو اأمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال حمل املدين املفل�س فـي تنفـيذ هذه الإنابة ب�سفة 
دائمة اأو موؤقتة ، وللمحكمة اأن تاأذن للمدين املفل�س فـي اإدارة اأموال الق�سر - ممن جتب 

عليه اإدارة اأموالهم - اإذا مل يرتتب على ذلك �سرر بهم .

املــادة ) 109 (

والت�سرف  اأمواله  اإدارة  عن  الإفال�س  اإ�سهار  حكم  �سدور  مبجرد  املفل�س  املدين  يد  تغل 
فـيها ، وتعترب الت�سرفات التي يجريها املدين املفل�س فـي يوم �سدور حكم اإ�سهار الإفال�س 

حا�سلة بعد �سدوره . 



واإذا كان الت�سرف مما ل يحتج به على الغري اإل بالقيد اأو الت�سجيل اأو غري ذلك من الإجراءات 
فال ي�سري على جماعة الدائنني اإل اإذا كان الت�سرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن 

ال�سداد . 
اإدارة اأمواله والت�سرف فـيها دون قيامه بالإجراءات  ول يحول غل يد املدين املفل�س عن 

الالزمة للمحافظة على حقوقه . 
املــادة ) 110 (

ي�سمل غل يد املدين املفل�س جميع الأموال التي تكون ملكا له فـي يوم �سدور حكم اإ�سهار 
الإفال�س والأموال التي توؤول اإليه ملكيتها ، وهو فـي حالة اإفال�س ، ومع ذلك ل ي�سمل غل 

اليد ما ياأتي : 
 اأ - الأموال التي ل يجوز احلجز عليها قانونا ، والنفقة التي تقرر للمدين املفل�س . 

ب - الأموال اململوكة لغري املدين املفل�س . 

ج - احلقوق املت�سلة ب�سخ�س املدين املفل�س اأو باأحواله ال�سخ�سية . 

د - التعوي�سات التي ت�ستحق للم�ستفـيد فـي عقد تاأمني �سحيح اأبرمه املدين املفل�س 
قبل �سدور حكم اإ�سهار الإفال�س ، ومع ذلك يلتزم امل�ستفـيد باأن يرد اإلى التفلي�سة 
جميع �أق�صاط �لتاأمني �لتي �صددها �ملدين �ملفل�س �بتد�ء من �لتاريخ �لذي حددته 

املحكمة للتوقف عن ال�سداد ما مل ين�س القانون على غري ذلك .

املــادة ) 111 (

ل يجــــوز للمديـــن املفلـــ�س بعـــد �ســـدور حكـــم اإ�سهــار الإفــال�س الوفاء مبا عليه من ديون 
اأو ا�ستيفاء ما له من حقوق .

ميعاد  حلول  عند  بقيمتها  له  الوفاء  جاز  جتارية  لورقة  حامال  املفل�س  املدين  كان  واإذا 
ا�ستحقاقها ، اإل اإذا عار�س مدير التفلي�سة فـي هذا الوفاء وفقا لالأحكام الواردة فـي قانون 

التجارة ، ويتم اإيداع قيمة الورقة التجارية فـي ح�ساب التفلي�سة . 

املــادة ) 112 (

ل تقع املقا�سة بعد �سدور حكم اإ�سهار الإفال�س بني ما للمدين املفل�س من حقوق وما عليه 
من �لتز�مات ، �إال �إذ� وجد �رتباط بينهما ، ويوجد �الرتباط على وجه �خل�صو�س �إذ� ن�صاأت 
احلقوق واللتزامات عن �سبب واحد اأو �سملها ح�ساب جار يكون املدين املفل�س طرفا فيه .



املــادة ) 113 (

اإذا اآلت اإلى املدين املفل�س تركة ، فال يكون لدائنيه حق على اأموالها اإل بعد اأن ي�ستوفـي دائنو 
املورث حقوقهم من هذه الأموال ، ول يكون لدائني املورث اأي حق على اأموال التفلي�سة .

املــادة ) 114 (

ل يجوز بعد �سدور حكم اإ�سهار الإفال�س رفع دعوى من املدين املفل�س اأو عليه اأو ال�سري 
فـيها فـيما عدا الدعاوى الآتية : 

اأ - الدعاوى املتعلقة بالأموال والت�سرفات التي ل ي�سملها غل يد املدين املفل�س . 

 ب - الدعاوى املتعلقة باأعمال التفلي�سة التي يجيز القانون للمدين املفل�س القيام بها . 

ج - الدعاوى اجلزائية . 

ويجوز للمحكمة اأن تاأذن باإدخال املدين املفل�س فـي الدعاوى املتعلقة بالتفلي�سة ، كما يجوز 
لها اأن تاأذن باإدخال الدائن فـي هذه الدعاوى اإذا كانت له م�سلحة خا�سة فـيها . 

واإذا رفع املدين املفل�س اأو رفعت عليه دعوى جزائية اأو دعوى متعلقة ب�سخ�سه اأو باأحواله 
ال�سخ�سية وجب اإدخال مدير التفلي�سة فـيها اإذا ا�ستملت على مطالبات مالية .

املــادة ) 115 (

اإفال�سه بالتعوي�س عن �سرر اأحدثــه للغيـــر قـــبل  اإ�سهار  اإذا حكم على املدين املفل�س بعد 
تقدمي طلب اإ�سهار الإفال�س ، جاز للمحكوم له الدخول فـي التفلي�سة بالتعوي�س املق�سي 

به ما مل يثبت تواطوؤه مع املدين املفل�س .

املــادة ) 116 (

لقا�سي التفلي�سة - بعد �سماع اأقوال مديرها - اأن يقرر نفقة للمدين املفل�س وملن يعولهم 
من اأموال التفلي�سة بناء على طلبه اأو طلب من يعولهم ، ولقا�سي التفلي�سة فـي اأي وقت 

بناء على طلب مديرها اأن ينق�س مقدار النفقة .

املــادة ) 117 (

قا�سي  اإذن  بعد  املفل�س  للمدين  يجوز   ، القانون  هذا  من   )108( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 
تن�ساأ  الذين  للدائنني  ويكون   ، التفلي�سة  اأموال  بغري  اأن ميار�س جتارة جديدة  التفلي�سة 

ديونهم مبنا�سبة هذه التجارة الأولوية فـي ا�ستيفاء حقوقهم من اأموالها .



املــادة ) 118 (

ل يجوز للمدين املفل�س اأن يتغيب عن موطنه دون اأن يخطر مدير التفلي�سة كتابة مبحل 
وجوده ، ول يجوز له اأن يغري موطنه اإل باإذن من قا�سي التفلي�سة .

املــادة ) 119 (

للمحكمة - بناء على طلب قا�سي التفلي�سة - اأن تاأمر عند القت�ساء مبنع املدين املفل�س 
من مغادرة ال�سلطنة ملدة )3( ثالثة اأ�سهر قابلة للتجديد اإذا قام بعمل من �ساأنه الإ�سرار 

بحقوق الدائنني . 
وللمدين املفل�س اأن يتظلم من هذا الأمر اأمام املحكمة دون اأن يرتتب على التظلم وقف 

تنفـيذه ، وللمحكمة اأن تقرر فـي اأي وقت اإلغاء اأمر املنع من مغادرة ال�سلطنة .

الفــرع الثانــي

اآثار احلكم باإ�سهار الإفال�س على الدائنني

املــادة ) 120 (

تن�ساأ بقوة القانون مبجرد �سدور حكم اإ�سهار الإفال�س جماعة للدائنني من الذين ن�ساأت 
حقوقهم فـي مواجهة املدين املفل�س ب�سبب �سحيح قبل �سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س ، 
وتتمتع هذه اجلماعة بال�سخ�سية القانونية ، وميثلها مدير التفلي�سة ، ول يعترب �سمن 
جماعة الدائنني اأ�سحاب الديون امل�سمونة برهن اأو امتياز خا�س ، وذلك با�ستثناء احلالت 

التي يدخلون فـيها التفلي�سة باعتبارهم دائنني عاديني . 

املــادة ) 121 (

دون الإخالل باأحكام املادة )115( من هذا القانون ، ل يجوز التم�سك فـي مواجهة جماعة 
اإ�سهار الإفال�س ، كما ل يجوز  اأحكام �سدرت بعد  الدائنني بالديون املق�سي بها مبوجب 
التم�ســـك فــــي مواجهتهم بالت�سرفات الآتية اإذا قام بها املدين املفل�س بعد تاريخ التوقف 

عن ال�سداد ، وقبل احلكم باإ�سهار الإفال�س : 
 اأ - منح التربعات اأيا كان نوعها ، ما عدا الهدايا ال�سغرية التي جرى بها العرف .

ب - وفاء الديون قبل حلول الأجل اأيا كانت كيفـية الوفاء ، ويعترب اإن�ساء مقابل وفاء 
ورقة جتارية مل يحل ميعاد ا�ستحقاقها فـي حكم الوفاء بالدين قبل حلول الأجل . 



الأوراق  الوفاء بطريق  ، ويعترب  املتفق عليه  ال�سيء  الديـــون احلــالة بغري  وفـــاء   - ج 
التجارية اأو النقل امل�سرفـي فـي حكم الوفاء بالنقود . 

د - كل ما يتقرر على اأموال املدين املفل�س �سمانا لدين �سابق على اإ�سهار الإفال�س .
ويجوز احلكم بعدم نفاذ اأي ت�سرف اآخر غري ما ذكر فـي مواجهة جماعة الدائنني اإذا كان 
�سارا بهم ، وكان املت�سرف اإليه يعلم وقت وقوع الت�سرف بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد .
واإذا �سددت قيمة ورقة جتارية بعد تاريخ التوقف عن ال�سداد وقبل احلكم باإ�سهار الإفال�س 
فال يجوز اأن ي�سرتد من حامل الورقة التجارية ما �سدد له ، واإمنا يلزم ال�ساحب اأو من �سحبت 
اإن�ساء الورقة التجارية  اإذا كان يعلم وقت  الورقة التجارية حل�سابه برد القيمة املدفوعة 
بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد ، ويقع اللتزام بالرد فـي حالة ال�سند لأمر على املظهر 

الأول اإذا كان يعلم وقت ح�سوله على ال�سند بتوقف املدين املفل�س عن ال�سداد .

املــادة ) 122 (

املفل�س فـي مواجهة  املدين  اأموال  اأو المتياز على  الرهن  يجوز احلكم بعدم نفاذ حقوق 
اإذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن ال�سداد ، وبعد انق�ساء )30( ثالثني   ، جماعة الدائنني 
يوما من تاريخ تقرير الرهن اأو المتياز ، وياأخذ الدائن �ساحب الرهن اأو المتياز التايل 
للرهن اأو المتياز الذي حكم بعدم نفاذه فـي مواجهة جماعة الدائنني مرتبة هذا التاأمني ، 
ومع ذلك ل يعطى الدائن املذكور من الثمن الناتــج مــن بيــع املـــال املقــرر عليــه التاأمــني 
اإل ما كان يح�سل عليه بفر�س نفاذ الرهن اأو المتياز ال�سابق ، ويوؤول الفرق اإلى جماعة 

الدائنني .
املــادة ) 123 (

ملدير التفلي�سة من تلقاء نف�سه ، اأو بناء على طلب قا�سي التفلي�سة ، اأن يطلب عدم نفاذ 
ت�سرفات املدين املفل�س فـي حق جماعة الدائنني اإذا وقع الت�سرف قبل �سدور حكم اإ�سهار 
الإفال�س ، وي�سري احلكم ال�سادر بعدم نفاذ الت�سرف فـي حق جميع الدائنني �سواء ن�ساأت 

حقوقهم قبل ح�سول الت�سرف اأو بعد ح�سوله .

املــادة ) 124 (

اإذا حكم بعدم نفاذ اأي ت�سرف فـي حق جماعة الدائـــنني التـــزم املت�ســـرف اإليـــه بـــاأن يـــرد 
اإلى التفلي�سة ما ح�سل عليه من املدين املفل�س مبقت�سى هذا الت�سرف اأو قيمة ال�سيء وقت 

قب�سه ، كما يلزم ب�سداد عوائد ما قب�سه اأو ثماره من تاريخ القب�س . 



ويكون للمت�سرف اإليه احلق فـي ا�سرتداد العو�س الذي قدمه للمدين املفل�س اإذا وجد هذا 
العو�س بعينه فـي التفلي�سة ، فاإذا مل يوجد كان من حق املت�سرف اإليه اأن يطالب جماعة 
الدائنني باملنفعة التي عادت عليهم من الت�سرف ، واأن ي�سرتك فـي التفلي�سة بو�سفه دائنا 

عاديا مبا يزيد على قيمة هذه املنفعة .
املــادة ) 125 (

املواد من )120(  فـي  املن�سو�س عليها  الأحـــكام  عـــن تطبـــيق  النا�سئـــة  الدعــــاوى  ت�سقـــط 
اإلى )124( من هذا القانون مب�سي )2( �سنتني من تاريخ �سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س .

املــادة ) 126 (

اأو الدائنني اأ�سحاب حقوق المتياز العامة بعد �ســدور حكم  ل يجوز للدائنني العاديني 
اإ�سهار الإفال�س اإقامة دعاوى فردية على التفلي�سة اأو اتخاذ اأي اإجراءات ق�سائية اأخرى 

�سدها . 
الدائنني  من  املقامة  الفردية  الدعاوى  وقف  الإفال�س  اإ�سهار  حكم  �سدور  على  ويرتتب 
املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة ، ووقف اإجراءات التنفـيذ التي بداأها هوؤلء الدائنون قبل 
�سدور حكم اإ�سهار الإفال�س ، ومع ذلك اإذا حتدد يوم لبيع عقار املدين املفل�س جاز ال�ستمرار 

فـي اإجراءات التنفـيذ باإذن من قا�سي التفلي�سة . 
واأما الدائنون املرتهنون واأ�سحـــاب حقــوق المتيــاز اخلا�ســة علــى اأموال املديـــن املفلــــ�س 
فـيجوز لهم اإقامة الدعاوى الفردية اأو ال�ستمرار فـيها فـي مواجهة مدير التفلي�سة ، كما 
يجوز لهم �لتنفـيذ �أو �ال�صتمر�ر فـيه على �الأمو�ل �لتي تقع عليها تاأميناتهم ب�صرط �إخطار 

قا�سي التفلي�سة بالتنفـيذ ، ويكون التنفـيذ فـي مواجهة مدير التفلي�سة .

املــادة ) 127 (

ي�سقط احلكم باإ�سهار الإفال�س اآجال جميع الديون النقدية امل�ستحقة على املدين املفل�س 
�سواء اأكانت عادية اأم م�سمونة بامتياز عام اأو خا�س .

املــادة ) 128 (

لقا�صي �لتفلي�صة �أن ي�صتنزل من �لدين �الآجل �لذي مل ي�صرتط فـيه عو�ئد مبلغا يعادل 
العائد امل�ستحق عن املدة من تاريخ احلكم باإ�سهار الإفال�س اإلى تاريخ ا�ستحقاق الدين .



املــادة ) 129 (

يوقف احلكم باإ�سهار الإفال�س �سريان عوائد الديون العادية بالن�سبة اإلى جماعة الدائنني 
فح�سب ، ول جتوز املطالبة بعوائد الديون امل�سمونة برهن اأو امتياز اإل من املبالغ الناجتة 
من بيع الأموال ال�سامنة لهذه الديون ، وي�ستنزل اأ�سل الدين اأول ثم العوائد امل�ستحقة 

قبل �سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س ثم العوائد امل�ستحقة بعد �سدوره .

املــادة ) 130 (

�لديون  �أما   ، كفـيل  تقدمي  ، مع  فا�صخ  �صرط  على  �ملعلقة  �لديون  �لتفلي�صة  فـي  ت�صرتك 
�ملعلقة على �صرط و�قف فـيجنب ن�صيبها فـي �لتوزيعات �إلى �أن تتبني نتيجة �ل�صرط .

املــادة ) 131 (

اإذا وجد جملة ملتزمني بدين واحد اأ�سهر اإفال�س اأحدهم فال يرتتب على هذا الإفال�س 
اأثر بالن�سبة اإلى امللتزمني الآخرين ما مل ين�س على غري ذلك ، واإذا مت ال�سلح مع امللتزم 

الذي اأفل�س فال ت�سري �سروطه على امللتزمني الآخرين .

املــادة ) 132 (

اإذا ا�ستوفى الدائن من اأحد امللتزمني بدين واحد جزءا من الدين ، ثم اأفل�س باقي امللتزمني 
اأو اأفل�س اأحدهم ، فال يجوز للدائن اأن ي�سرتك فـي التفلي�سات اإل بالباقي من دينه ، ويبقى 
حمتفظا بحقه فـي مطالبة امللتزم غري املدين املفل�س بهذا الباقي ، ويجـــوز لهـــذا امللتـــزم 

اأن ي�سرتك فـي كل تفلي�سة مبا وفاه عنها .
املــادة ) 133 (

اإذا اأفل�س جميع امللتزمني بدين واحد دفعة واحدة ، جاز للدائن اأن ي�سرتك فـي كل تفلي�سة 
لتفلي�سة  يجوز  ول   ، وم�ساريف  وعوائد  اأ�سل  من   ، بتمامه  ي�ستوفـيه  اأن  اإلى  دينه  بكل 

الرجوع على تفلي�سة اأخرى مبا اأوفته عنها . 
واإذا كان جمموع ما ح�سل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة اإلى تفلي�سة 
من يكون مكفول من الآخرين بح�سب ترتيب التزاماتهم فـي الدين ، فاإذا مل يوجد هذا 

الرتتيب عادت الزيادة اإلى التفلي�سات التي �سددت اأكرث من ح�ستها فـي الدين .



املــادة ) 134 (

ل تدرج اأ�سماء دائني املدين املفل�س احلائزين على رهن اأو امتياز خا�س على منقول اأو عقار 
فـي جماعة الدائنني اإل على �سبيل البيان .

ويجوز ملدير التفلي�سة بعد اإذن من قا�سي التفلي�سة ، �سداد الدين امل�سمون برهن وا�سرتداد 
الأ�سياء املرهونة حل�ساب جماعة الدائنني .

املــادة ) 135 (

على مدير التفلي�سة بعد اإذن قا�سي التفلي�سة اأن ي�سدد خالل )10( الأيام الع�سرة التالية 
ل�سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س مما يكون حتت يده من نقود التفلي�سة ، وبالرغم من وجود 
اأي دين اآخر ، الأجور والرواتب واملبالغ امل�ستحقة قبل �سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س عن مدة 
)30( ثالثني يوما للعاملني لدى املدين املفل�س ، فاإذا مل يكن لدى مدير التفلي�سة النقود 
الالزمة لوفاء هذه الديون ، وجب الوفاء بها من اأول نقود تدخل التفلي�سة ، ولو وجدت 

ديون اأخرى ت�سبقها فـي مرتبة المتياز . 

املــادة ) 136 (

دون الإخالل بحكم املادة )140( من هذا القانون ، يكون للموؤجر - فـي حالة اإنهاء اإيجار 
العقار الذي ميار�س فـيه املدين املفل�س التجارة - امتياز ل�سمان الأجرة امل�ستحقة له عن 
ال�سنة ال�سابقة على �سدور حكم اإ�سهار الإفال�س وعن ال�سنة اجلارية ، واإذا بيعت املنقولت 
املوجودة فـي العني املوؤجرة اأو نقلت ، ظل املوؤجر حمتفظا بحقه فـي المتياز ، �سواء كان 

عقد الإيجار ثابت التاريخ اأو غري ثابت التاريخ .

املــادة ) 137 (

اختالف  على  ال�سرائب  ب�سبب  النا�سئة  الديون  عن  للحكومة  املقرر  المتياز  ي�سمل  ل 
ال�سابقتني  ال�سنتني  عن  املفل�س  املدين  على  امل�ستحقة  ال�سريبة  دين  با�ستثناء   ، اأنواعها 
على �سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س ، وتدخل ال�سرائب الأخرى امل�ستحقة فـي التوزيعات 

بو�سفها ديونا عادية .



املــادة ) 138 (

لقا�سي التفلي�سة - بناء على اقرتاح مدير التفلي�سة - اأن ياأمر عند القت�ساء با�ستخدام 
امتياز على منقولت  لهم  الذين  الدائنني  الوفاء بحقوق  فـي  التفلي�سة  تدخل  نقود  اأول 
�أ�صماوؤهـــم قـــد وردت فـــي �لقائمـــة �لنهائيـــة للديــون  �أن تكــــون  ، ب�صــــرط  �ملفلــــ�س  �ملديــن 
غري املتنازع عليها ، وامل�سار اإليها فـي الفقرة الأولى من حكم املادة )104( من هذا القانون ، 

واإذا ح�سلت منازعة فـي المتياز فال يجوز الوفاء اإل بعد الف�سل فـيها بحكم نهائي .

الفــرع الثالــث

اآثار احلكم باإ�سهار الإفال�س على الغري

املــادة ) 139 (

املدين  التي يكون  للجانبني  امللزمة  العقود  الإفال�س ف�سخ  باإ�سهار  ل يرتتب على احلكم 
املفل�س طرفا فـيها اإل اإذا كانت قائمة على اعتبارات �سخ�سية . 

واإذا مل ينفذ مدير التفلي�سة العقد اأو مل ي�ستمر فـي تنفـيذه ، جاز للطرف الآخر اأن يطلب 
الف�سخ ، وكل قرار يتخذه مدير التفلي�سة ب�ساأن العقد يجب اأن يعر�س على قا�سي التفلي�سة 
لياأذن به ، ويجوز للطرف الآخر اأن يحدد ملدير التفلي�سة مهلة منا�سبة لإي�ساح موقفه من العقد . 
وللمتعاقد ال�سرتاك فـي التفلي�سة كدائن عادي بالتعوي�س املرتتب على الف�سخ اإل اإذا ن�س 

على احتفاظ التعوي�س بالمتياز املقرر له قانونا . 

املــادة ) 140 (

اإذا كان املدين املفل�س م�ستاأجرا للعقار الذي يزاول فـيه التجارة ، فال يرتتب على �سدور 
احلكم باإ�سهار الإفال�س اإنهاء عقد الإيجار اأو حلول الأجرة عن املدة املتبقية لنق�سائها ، 

وكل �صرط على خالف ذلك يعترب كاأن مل يكن . 
واإذا كان املوؤجر قد بداأ فـي التنفـيذ على املنقولت املوجودة فـي العقار ولـم يكـــن التنفـيــذ 
قد مت عند �سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س ، وجب التنفـيذ خالل مدة )90( ت�سعني يوما 
من تاريخ هذا احلكم مع عدم الإخالل بحق املوؤجر فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات التحفظيـــة ، 

وفـي طلب اإخالء العقار وفقا للقواعد العامة . 
ويجوز لقا�سي التفلي�سة اأن ياأمر بوقف التنفـيذ ملدة )30( ثالثني يوما قابلة للتجديد ملرة 
واحدة اإذا راأى �سرورة لذلك ، وعلى مدير التفلي�سة اإخطار موؤجر العقار خالل مدة وقف 

التنفـيذ برغبته فـي اإنهاء عقد الإيجار ، اأو ال�ستمرار فـيه . 



املــادة ) 141 (

اإذا قرر مدير التفلي�سة ال�ستمرار فـي عقد الإيجار للعقار الذي ا�ستاأجره املدين املفل�س ، 
وجب اأن ي�سدد الأجرة املتاأخرة ، واأن يقدم �سمانا كافـيا للوفاء بالأجرة امل�ستقبلية . 

 ، كــــاف  غري  ال�سمان  كان  اإذا  الإيجار  عقد  اإنهاء  التفلي�سة  قا�سي  من  يطلب  اأن  للموؤجر  ويجوز 
التفلي�ســـة  اإخطــــاره برغبــــة مديــــر  وذلك خــــالل )15( خم�ســـــة ع�ســـر يومـــا مـــن تاريــــخ 

فـي ال�ستمرار فـي عقد الإيجار . 
املوؤجـــر -  التفلي�سة وبعــد موافقـــة  اإذن من قا�سي  التفلي�سة - بعد احل�سول على  وملدير 
تاأجري العقار من الباطن اأو التنازل عن الإيجار وفقا لالأحكام املنظمة للعالقة بني املالك 

وامل�ستاأجر .
املــادة ) 142 (

اإذا كان عقد العمل الذي اأبرمه املدين املفل�س ب�سفته �ساحب عمل غري حمدد املدة جاز 
للعامل وملدير التفلي�سة اإنهاء العقد ، مع مراعاة الأحكام املن�سو�س عليها فـي قانون العمل  ، 
ول يجوز للعامل فـي هذه احلالة املطالبة بالتعوي�س اإل اإذا كان الإنهاء تع�سفـيا ، اأو بغري 

مراعاة مواعيد الإخطار . 
اإذا تقرر عدم ال�ستمرار فـي التجارة ،  واإذا كان عقد العمل حمدد املدة ، فال يجوز اإنهاوؤه اإل 
للعامل  امل�ستحق  للتعوي�س  ويكون   ، بالتعوي�س  املطالبة  فـي هذه احلالة  للعامل  ويجوز 

وفقا لهذه املادة المتياز املقرر له قانونا .
الف�ســل الثالــث

ال�ستـــرداد واإدارة التفلي�ســة

الفــرع الأول

حــق ال�ستـــرداد

املــادة ) 143 (

لكل �سخ�س اأن ي�سرتد من التفلي�سة الأ�سياء التي تثبت له ملكيتها اأو حق ا�سرتدادها وقت 
اإ�سهار الإفال�س . 

ويكون ملدير التفلي�سة ، بعد احل�سول على اإذن من قا�سي التفلي�سة رد ال�سيء اإلى مالكه 
اأو �ساحب احلق فـي ا�سرتداده ، واإذا رف�س طلب ال�سرتداد جاز لطالبه عر�س النزاع على 

املحكمة .



املــادة ) 144 (

لأجل  اأو  الوديعة  �سبيل  على   ، املفل�س  املدين  حيازة  فـي  املوجودة  الأ�سياء  ا�سرتداد  يجوز 
بيعها حل�صاب مالكها �أو الأجل ت�صليمها �إليه ، ب�صرط �أن توجد فـي �لتفلي�صة عينا . 

كما يجوز ا�سرتداد ثمن الب�سائع اإذا مل يكن قــد تـــم الوفـــاء بـــه نقـــدا اأو بورقـــة جتاريـــة 
اأو بطريق قيده فـي ح�ساب جار بني املدين املفل�س وامل�سرتي ، وعلى امل�سرتد اأن ي�سدد ملدير 

التفلي�سة احلقوق امل�ستحقة للمدين املفل�س . 
واإذا اقرت�س   ، ا�سرتدادها منه  الغري جاز  الب�سائع لدى  اأودع  املفل�س قد  املدين  واإذا كان 
املدين املفل�س برهن الب�سائع وكان الدائن املرتهن ل يعلم وقت اإن�ساء الرهن بعدم ملكية 

املدين املفل�س لها ، فال يجوز ا�سرتدادها اإل بعد وفاء الدين امل�سمون بالرهن .

املــادة ) 145 (

املدين  اإلى  امل�سلمة   ، القيمة  ذات  الأوراق  من  وغريها  التجارية  الأوراق  ا�سرتداد  يجوز 
التفلي�سة ومل تكن  فـــي  اإذا وجدت عــينا   ، اأو لتخ�سي�سها لوفاء معني  املفل�س لتح�سيلها 
قيمتها قد �سددت ، ول يجوز ا�سرتداد اأوراق النقد املودعة لدى املدين املفل�س اإل اإذا اأثبت 

طالب ال�سرتداد تخ�سي�سها للوفاء بحقه .

املــادة ) 146 (

�إذ� مت ف�صخ عقد �لبيع بحكم �أو مبقت�صى �صرط فـي �لعقد قبل �صدور �حلكم باإ�صهار �إفال�س 
�مل�صرتي ، جاز للبائع ��صرتد�د �لب�صائع كلها �أو بع�صها من �لتفلي�صة ب�صرط �أن توجد عينا . 

ويجوز �ال�صرتد�د ولو وقع �لف�صخ بعد �صدور حكم �إ�صهار �الإفال�س ، ب�صرط �أن تكون دعوى 
ال�سرتداد اأو دعوى الف�سخ قد مت رفعها قبل �سدور هذا احلكم .

املــادة ) 147 (

اإذا اأفل�س امل�سرتي قبل �سداد الثمن ، وكانت الب�سائع ل تزال لدى البائع ، جاز له حب�سها ، 
واإذا اأفل�س امل�سرتي بعد اإر�سال الب�سائع اإليه وقبل دخولها خمازنه اأو خمزن وكيله املكلف 
اإذا فقدت الب�سائع  ، ومع ذلك ل يجوز ال�سرتداد  ، جاز للبائع ا�سرتداد حيازتها  ببيعها 
ذاتيتها بعد ت�سليمها اإلى املدين املفل�س ، اأو ت�سرف فـيها املدين املفل�س قبل و�سولها بغري 

تدلي�س ، مبوجب وثائق امللكية اأو النقل . 
وفـي جميع الأحوال يجوز ملدير التفلي�سة بعد موافقة قا�سي التفلي�سة ، اأن يطلب ت�سليم 
�لب�صائع ب�صرط �أن ي�صدد للبائع �لثمن �ملتفق عليه ، فاإذ� مل يطلب مدير �لتفلي�صة ذلك 

جاز للبائع اأن يتم�سك بحقه فـي الف�سخ وطلب التعوي�س وال�سرتاك به فـي التفلي�سة .



املــادة ) 148 (

اإذا اأفل�س امل�سرتي قبل �سداد الثمن وبعد دخول الب�سائع خمازنه اأو خمازن وكيله املكلف 
اأو ا�سرتداد الب�سائع ، كما ي�سقـــط حقـــه  اأن يطلب ف�سخ البيع  ببيعها ، فال يجوز للبائع 
فـي �المتياز ، وكل �صرط يكون من �صاأنه متكني �لبائع من ��صرتد�د �لب�صائع �أو �الحتفاظ 

بامتيازه عليها ل يحتج به على جماعة الدائنني .

املــادة ) 149 (

يجوز لكل من الزوجني اأن ي�سرتد من تفلي�سة الآخر اأمواله املنقولة والعقارية اإذا اأثبت 
ملكيته لها ، وتبقى هذه الأموال حمملة باحلقوق التي ك�سبها عليها الغري بوجه �سرعي . 

املــادة ) 150 (

تعترب الأموال التي ي�سرتيها زوج املدين املفلـــ�س ، اأو التـــي ت�ستــــرى حل�ســـاب هـــذا الـــزوج 
اأو حل�ساب الق�سر امل�سمولني بولية املدين املفل�س من تاريخ احرتافه التجارة قد ا�سرتيت 
بنقود املدين املفل�س ، وتدخل فـي اأ�سول تفلي�سته ما مل يثبت العك�س ، وكل ما يوفـيه اأحد 
الزوجني من ديون على زوجه الذي اأفل�س يعترب حا�سال بنقود الزوج املدين املفل�س ما مل 

يثبت غري ذلك . 
املــادة ) 151 (

تتقادم دعاوى ال�سرتداد التي توجه اإلى مدير التفلي�سة مب�سي �سنة من تاريخ ن�سر حكم 
اإ�سهار الإفال�س .

الفــرع الثانــي

و�سع الأختام وجرد اأموال املدين املفل�س

املــادة ) 152 (

على املحكمة اأن تاأمر فـي حكمها باإ�سهار الإفال�س بو�سع الأختام على متاجر املدين املفل�س 
ومكاتبه وخزائنه ودفاتره واأوراقه ومنقولته ، ويقوم قا�سي التفلي�سة بو�سع الأختام فور 
�سدور احلكم باإ�سهار الإفال�س ، وله اأن يندب اأحد اأمناء ال�سر باملحكمة لذلك ، واإذا تبني 
لقا�سي التفلي�سة اإمكانية جرد اأموال وممتلكات املدين املفل�س فـي يوم واحد جاز له اأو ملن 
يندبه البدء فـي اجلرد فورا دون حاجة اإلى و�سع الأختام ، ويحرر حم�سر بو�سع الأختام 

اأو باجلرد يوقعه من قام بهذا الإجراء ، وي�سلم املح�سر لقا�سي التفلي�سة .



املــادة ) 153 (

 ، ل يجوز و�سع الأختام على املالب�س واملنقولت ال�سرورية للمدين املفل�س وملن يعولهم 
ويعني قا�سي التفلي�سة هذه الأ�سياء ، وت�سلم اإلى املدين املفل�س بقائمة يوقعها كل من قا�سي 

التفلي�سة ، واملدين املفل�س .
ويجوز لقا�سي التفلي�سة اأن ياأمر ، من تلقاء نف�سه اأو بناء على طلب مدير التفلي�سة ، بعدم 

و�سع الأختام ، اأو برفعها عن الأ�سياء الآتية : 
 اأ - الدفاتر التجارية . 

ب - الأوراق التجارية وغريها من الأوراق التي ت�ستحق الوفاء فـي ميعاد قريب اأو التي 
حتتاج اإلى اإجراءات للمحافظة على احلقوق الثابتة فـيها . 

ج - النقود الالزمة لل�سرف على ال�سوؤون العاجلة للتفلي�سة . 

د - الأ�سياء القابلة لتلف �سريع اأو لنق�س عاجل فـي القيمة ، اأو التي تقت�سي �سيانتها 
م�ساريف باهظة . 

هـ - الأ�سياء الالزمة لت�سغيل املتجر اإذا تقرر ال�ستمرار فـي ت�سغيله . 

وجترد الأ�سياء املذكورة فـي الفقرة ال�سابقة بح�سور قا�سي التفلي�سة اأو من يندبه لذلك ، 
وت�سلم ملدير التفلي�سة بقائمة يوقعها .

املــادة ) 154 (

جرد  فـي  للبدء  الأختام  برفع   ، التفلي�سة  مدير  طلب  على  بناء   ، التفلي�سة  قا�سي  ياأمر 
اأموال املدين املفل�س ، ويجب اأن يبداأ رفع الأختام واجلرد خالل )5( خم�سة اأيام من تاريخ 
اأو من يندبه لذلك  التفلي�سة  ، ويتم اجلرد بح�سور قا�سي  اإ�سهار الإفال�س  �سدور حكم 
ومدير التفلي�سة واأحد اأمناء �سر املحكمة ، ويجب اأن يخطر به  املدين املفل�س ويجوز له 
اأو من ندبه لذلك  احل�سور ، وحترر قائمة جرد من ن�سختني يوقعهما قا�سي التفلي�سة 
ومدير التفلي�سة ، واأمني �سر املحكمة الذي ح�سر اجلرد وتودع اإحداهما اأمانة �سر املحكمة ، 
وتبقى الأخرى لدى مدير التفلي�سة ، وتذكر فـي القائمة الأموال التي مل تو�سع عليها 
الأختام اأو التي رفعت عنها ، ويجوز ال�ستعانة بخبري من خرباء اجلدول اأو من غريهم 

عند القت�ساء فـي اإجراء اجلرد وتقييم الأموال .



املــادة ) 155 (

اإذا مت اإ�سهـار الإفـــال�س بعد وفاة التاجـــر املدين ، ومل حترر قائمة جرد مبنا�سبة الوفاة ، 
اأو اإذا توفـي التاجر املدين بعد اإ�سهار اإفال�سه ، وقبل البدء فـي حترير قائمة اجلرد اأو قبل 
اإمتامها ، وجب حترير القائمة فورا اأو ال�ستمرار فـي حتريرها بالكيفـية املبينة فـي املادة )154( 
مـــن هـــذا القانــــون ، ويجب اأن يخطــر بـــه الورثـــة ويجـــوز لهـــم ح�ســور اإجـــراءات اجلــرد ، 
وفـي حالة وفاة املدين املفل�س بعد اإ�سهار اإفال�سه واإمتام قائمة اجلرد ، يقوم ورثته مقامه 
فـي اإجـــراءات الإفــــال�س اأو من ينوب عنهم واإل اختار قا�ســـي التفلي�ســة مـــن ينـــوب عنهـــم 

فـي ذلك .

املــادة ) 156 (

يت�سلم مدير التفلي�سة ، بعد اجلرد ، اأموال املديـــن املفلــــ�س ، ودفاتـــره واأوراقــــه ، ويوقـــع 
فـي نهاية قائمة اجلرد مبا يفـيد ذلك ، واإذا مل يكن املدين املفل�س قد قدم امليزانية ، وجب 

على مدير التفلي�سة اأن يقوم باإعدادها فورا ، واإيداعها اأمانة �سر املحكمة . 
وملدير   ، باأعماله  واملتعلقة  املفل�س  املدين  با�سم  الواردة  الر�سائل  التفلي�سة  مدير  ويت�سلم 

التفلي�سة ف�سها والحتفاظ بها ، وللمدين املفل�س الطالع عليها .

املــادة ) 157 (

التفلي�سة  قا�سي  يقوم  اأن  بعد  اإل  التفلي�سة  اإلى مدير  التجارية  الدفاتر  ت�سليم  ل يجوز 
باإقفالها ، ويدعى املدين املفل�س اإلى ح�سور جل�سة اإقفال الدفاتر التجارية ، وله اأن ينيب 
عنه غريه حل�سور تلك اجلل�سة ، فاإذا مل يح�سر هو اأو وكيله اأقفلت الدفاتر التجارية بغري 
ح�سورهم ، ول يجوز للمدين املفل�س اأن ينيب عنه غريه حل�ســور جل�ســة اإقفــــال الدفاتـــر 

اإل لأ�سباب يقبلها قا�سي التفلي�سة .
الفــرع الثالــث

اإدارة 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 اأن يقيد ما للمدين املفل�س من حقوق 

عينية على عقارات مدينه ، اإذا مل يكن املدين املفل�س قد اأجرى القيد .



ويجوز لقا�سي التفلي�سة ، بعد اأخذ راأي املراقب و�سماع اأقوال املدين املفلــــ�س اأو اإخطـــاره ، 
اأن ياأذن ملدير التفلي�سة بال�سلح اأو بقبول التحكيم فـي كل نزاع يتعلق بالتفلي�سة . 

فاإذا كان النزاع غري حمدد القيمة ، اأو كانت قيمته تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال 
التفلي�ســــة  قا�ســـي  ت�سديـــق  بـــعد  اإل  نافـــذا  التحكيم  قبول  اأو  ال�سلح  يكون  ، فال  عماين 
على �سروطه ، ويدعى املدين املفل�س اإلى احل�سور عند الت�سديق ، وي�سمع قا�سي التفلي�سة 
اأقواله اإذا ح�سر ، ول يكون لعرتا�سه اأي اأثر ، ويجوز الطعن اأمام املحكمة فـي قرار قا�سي 

�لتفلي�صة �إذ� �صدر برف�س �لت�صديق على �صروط �ل�صلح �أو �لتحكيم .  
ول يجوز ملدير التفلي�سة التنازل عن حق للمدين املفل�س ، اأو الإقرار بحق للغري عليه فـيما 

يخ�س الإجراءات املبينة فـي هذه املادة اإل وفقا لأحكامها .

املــادة ) 159 (

لقا�سي التفلي�سة ، بناء على طلب مديرها اأو طلب املدين املفل�س ، وبعد اأخذ راأي املراقب ، 
اأن ياأذن فـي ال�ستمرار فـي ت�سغيل املتجر ، اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة اأو م�سلحة التاجر 
�لتاجـــر  ن�صـــاط  هيكلة  الإعادة  بخطة  �ال�صتعانة  وبعد   ، ذلك  �لد�ئنني  �أو م�صلحة  �ملدين 
املدين على النحو املن�سو�س عليه فـي هذا القانون ، ويعني قا�سي التفلي�سة ، بناء على طلب 
مديرهــا ، مــن يتولــى اإدارة املتجـــر بناء على خطة اإعادة الهيكلة ، ويحدد اأجره ، ويجوز 
تعيني املدين املفل�س لالإدارة ، ويعترب الأجر الذي يح�سل عليه �سمن النفقة املقررة له ، 
وي�سرف مدير التفلي�سة على من يعني لالإدارة ، وعليه اأن يقدم تقريرا �سهريا اإلى قا�سي 

التفلي�سة عن حالة التجارة . 
وللمدين املفل�س ومدير التفلي�سة واأي من الدائنني الطعن اأمام املحكمة فـي قرارات قا�سي 

التفلي�سة وفقا للفقرة ال�سابقة .
املــادة ) 160 (

تاريخ  يوما من  )30( ثالثني  التفلي�سة خالل  قا�سي  اإلى  يقدم  اأن  التفلي�سة  على مدير 
اإخطاره بالتعيني ، تقريرا عن اأ�سباب الإفال�س وحالة التفلي�سة الظاهرة وظروفها ، ويجوز 
لقا�سي التفلي�سة مد امليعاد املحدد لتقدمي هذا التقرير ملدة مماثلة ، وعلى القا�سي اإحالة 
التقرير مع مالحظاته اإلى الدعاء العام ، اإذا تبني من خالل ظروف ومالب�سات الإفال�س 

وجود �سبهة جزائية .
كما يجب على مدير التفلي�سة اأن يقدم اإلى قا�سي التفلي�سة تقارير عن حالة التفلي�ســـة 

فـي مواعيد دورية يحددها القا�سي .



الفــرع الرابــع

اإقفــال التفلي�ســة وانتهاوؤهــا

املــادة ) 161 (

اإذا توقفت اأعمال التفلي�سة لعدم كفاية الأموال الالزمة لإدارتها ومواجهة اأعمالها ، جاز 
لقا�سي التفلي�سة من تلقاء نف�سه ، اأو بناء على تقرير من مدير التفلي�سة ، اأو اأمني احتاد 

الدائنني بح�سب الأحوال ، اأن ياأمر باإقفالها بقرار م�سبب . 
وللمدين املفل�س ولكل ذي م�سلحة وملدير التفلي�سة اأن يطلبوا من قا�سي التفلي�سة اإلغاء 
قرار الإقفال خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ �سدوره ، اإذا اأثبت وجود مال كاف ملواجهة 
م�ساريف ا�ستكمال اأعمال التفلي�سة اأو اإذا اأودع مبلغا كافـيا لذلك يقدره قا�سي التفلي�سة . 

فاإذا انق�ست املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة دون اأن يتقدم اأحد بطلب لقا�سي 
التفلي�سة لإلغاء قرار الإقفال اعترب القرار نهائيا . 

املــادة ) 162 (

تاريخ  من  اأيام  ع�سرة   )10( خالل  التفلي�سة  اإقفال  اإلغاء  رف�س  قرار  من  التظلم  يجوز 
�ســــدوره علــــى األ يرتتــــب علــــى التظلــــم وقـــف تنفـيـــذ القــــرار اأو قطــع املــدة امل�ســار اإليهــا 

فـــي املادة )161( من هذا القانون .
املــادة ) 163 (

دائن  كل  اإلى  يعود  اأن  اأموالها  كفاية  لعدم  التفلي�سة  لإقفال  النهائي  القرار  يرتتب على 
احلق فـي اتخاذ الإجراءات ومبا�سرة الدعاوى الفردية �سد املدين املفل�س . 

واإذا كان الدين قد ثبت نهائيا فـي التفلي�سة جاز للدائن التنفـيذ على اأموال املدين املفل�س 
بناء على اأمر من قا�سي التفلي�سة مبقدار دينه ، ويعترب مبثابة حكم نهائي فـيما يتعلق 

بهذا التنفـيذ ، ويوؤ�سر على �سند الدين مبا يفـيد ت�سلم الدائن لهذا الأمر . 
وفـي جميع الأحوال يجب اأن ت�سدد بالأولوية امل�ساريف التي اأنفقت على اأعمال التفلي�سة . 

املــادة ) 164 (

ي�سدر قا�سي التفلي�سة قرارا بانتهاء التفلي�سة فـي احلالت الآتية : 



اأ - اإذا مت حتقيق الديون ، واأ�سفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فـي التفلي�سة ، اأو كانت 
الديون حم�سورة فـي غرامات جزائية اأو �سرائب ور�سوم على اختالف اأنواعها اأو 
تاأمينات اجتماعية ، اأو لوجود دائن واحد فقط ، اأو اجتمعت الديون فـي يد دائن واحد . 

ب - �سداد جميع الديون املقبولة فـي التفلي�سة . 

ج - ال�سلح مع املدين املفل�س . 

د - عدم وجود اأموال للمدين املفل�س �ساحلة للتنفـيذ عليها . 

هـ - ت�سفـية جميع اأموال املدين املفل�س والت�سديق على احل�ساب اخلتامي للتفلي�سة .

املــادة ) 165 (

ل يجوز لقا�سي التفلي�سة اأن ياأمر باإنهاء التفلي�سة اإل بعد الطالع على تقرير من مدير 
التفلي�سة اأو اأمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال يبني فـيه حتقق اإحدى احلالت امل�سار 

اإليها فـي املادة )164( من هذا القانون . 
وتنتهي التفلي�سة مبجرد �سدور قرار قا�سي التفلي�سة باإنهائها ، وي�ستعيد املدين املفل�س 

جميع حقوقه .
الف�ســل الرابــع

ال�ســلــح الق�ســائــي

املــادة ) 166 (

لقا�سي التفلي�سة - بناء على طلب كل ذي م�سلحة ، وفـي اأي مرحلة كانت عليها الإجراءات - 
اأن يبا�سر اإجراءات الو�ساطة للو�سول اإلى ال�سلح الق�سائي ، وله فـي �سبيل ذلك اأن ياأمر 
اأو موؤقتا حل�سور املداولة  اأمانة �سر املحكمة بدعوة الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا 

فـي طلب ال�سلح . 
ويقدم مدير التفلي�سة اأو اأمني احتاد الدائنني بح�سب الأحوال تقريرا اإلى جماعة الدائنني 
ب�ساأن مقرتحات  ، ومرئياته  اإجراءات  ب�ساأنها من  ، وما مت  التفلي�سة  م�ستمال على حالة 

املدين املفل�س فـي ال�سلح .
ول يجوز للدائنني اأ�سحاب التاأمينات العينية املقررة على اأموال املدين املفل�س ال�سرتاك 
فـي الت�سويت على ال�سلح الق�سائي بديونهم امل�سمونة بالتاأمينات املذكورة ، اإل اإذا نزلوا 

عن هذه التاأمينات مقدما .



املــادة ) 167 (

ل يقع ال�سلح الق�سائي اإل مبوافقة اأغلبية الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا اأو موؤقتا 
وب�صرط �أن يكونو� حائزين لثلثي هذه �لديون ، وت�صتنزل عند ح�صاب �الأغلبيتني �ملذكورتني 
ديون الدائنني الذين مل ي�سرتكوا فـي الت�سويت ، واإذا مل يتوافر اأي من الن�سابني امل�سار 

اإليهما تاأجلت املداولة اإلى )10( ع�سرة اأيام ل مهلة بعدها .
�سحيحا  متثيال  فـيه  ممثلني  كانوا  اأو  الأول  الجتماع  ح�سروا  الذين  للدائنني  ويجوز 
ووقعوا حم�سر اجلل�سة ، األ يح�سروا الجتماع الثاين ، وتبقى قراراتهم التي اتخذوها 
فـي الجتماع الأول قائمة اإل اإذا ح�سروا وعدلوها اأو عدل التاجر املدين مقرتحاته ب�ساأن 

ال�سلح فـي الفرتة بني الجتماعني .
املــادة ) 168 (

يوقـع حم�سـر ال�سلـح الق�سائــي من قبــل املديــن املفل�س والدائنــني فـي اجلل�ســة التـــي تـــم 
الت�سويت فـيها على ال�سلح ، ويقوم القا�سي بالت�سديق عليه ، ويتم ن�سر ملخ�س ال�سلح 

فـي و�سيلة الن�سر التي حتددها املحكمة .

املــادة ) 169 (

ل يجوز عقد ال�سلح الق�سائي مع مدين مفل�س حكم عليه بعقوبة الإفال�س بالتدلي�س ، 
واإذا بداأ التحقيق مع املدين املفل�س فـي جرمية الإفال�س بالتدلي�س ، وجب تاأجيــل النظــر 

فـي ال�سلح .
املــادة ) 170 (

ل يحول احلكم على املدين املفل�س بعقوبة الإفال�س بالتق�سري دون ال�سلح الق�سائي معه ، 
واإذا بداأ التحقيق مع املديـن املفلــ�س فـــي هـذه اجلرمية كان للدائنني اخليــار بني ال�ستمرار 

فـي مـــداولت ال�سلـــح اأو تاأجيلها . 
املــادة ) 171 (

تزول جميع اآثار الإفال�س ب�سدور حكم بالت�سديق على ال�سلح الق�سائي مبا فـي ذلك اأي 
نفقة قررت على اأموال التفلي�سة ، وعلى مدير التفلي�سة اأن يقدم اإلى املدين املفل�س ح�سابـــا 

ختامـــيا ، ويناق�س احل�ساب فـي ح�سور قا�سي التفلي�سة . 
وتنتهي مهمة مدير التفلي�سة ، ويت�سلم املدين املفل�س اأمواله ودفاتره واأوراقه منه مبوجب 
يت�سلمها  اإذا مل  الأ�سياء  م�سوؤول عن هذه  التفلي�سة  يكون مدير  ول   ، ذلك  يثبت  اإي�سال 
اإقرار احل�ساب اخلتامي ، ويحرر قا�سي التفلي�سة  املديـــن املفلــ�س خــالل �سنــة من تاريخ 

حم�سرا بجميع ما تقدم .



املــادة ) 172 (

يبطل ال�سلح الق�سائي اإذا �سدر بعد الت�سديق عليه حكم باإدانة املدين املفل�س فـي اإحدى 
جرائم الإفال�س بالتدلي�س ، كما يبطل ال�سلح اإذا ظهر بعد الت�سديق عليه تدلي�س نا�سئ 
اإبطال  طلب  يقدم  اأن  ويجب   ، ديونه  فـي  املبالغة  اأو  املفل�س  املدين  موجودات  اإخفاء  عن 
ال�سلح خالل )6( �ستة اأ�سهر من اليوم الذي يظهر فـيه التدلي�س ، واإل كان الطلب غري 
مقبول ، وفـي جميع الأحوال ل يكون طلب اإبطال ال�سلح مقبول اإذا قدم بعد انق�ساء )2( 

�سنتني من تاريخ الت�سديق على ال�سلح .
وتخت�س   ، �سروطه  تنفـيذ  ي�سمن  الذي  الكفـيل  ذمة  براءة  ال�سلح  اإبطال  على  ويرتتب 

املحكمة التي اأ�سدرت حكم اإ�سهار الإفال�س بنظر دعوى اإبطال ال�سلح الق�سائي .

املــادة ) 173 (

على  الت�سديق  بعد  بالتدلي�س  الإفال�س  جرمية  فـي  املفل�س  املدين  مع  التحقيق  بداأ  اإذا 
ال�سلح الق�سائي ، اأو اإذا اأقيمت عليه الدعوى اجلزائية فـي هذه اجلرمية بعد الت�سديق 
علــى ال�سلــح ، جاز للمحكمة التي اأ�سدرت حكـــم اإ�سهـــار الإفال�س ، بنــاء على طلــب املراقــب 
اأو كل ذي م�سلحة ، اأن تاأمر باتخاذ ما تراه من تدابري حتفظية على اأموال املدين املفلــ�س ، 
وتلغى هذه التدابري بحكم القانون اإذا تقرر حفظ التحقيق اأو �سدور قرار باأنه ل وجه لإقامة 

الدعوى اأو حكم برباءة املدين املفل�س .

املــادة ) 174 (

�إذ� مل يقم �ملدين �ملفل�س بتنفـيذ �صروط �ل�صلح �لق�صائي جاز طلب ف�صخه من �ملحكمة 
التي اأ�سدرت حكم اإ�سهار الإفال�س . 

ول يرتتب على ف�سخ ال�سلح براءة ذمة الكفـيل الذي ي�سمن تنفـيذ �سروطه ، ويجب تكليف 
هذا الكفـيل بح�سور اجلل�سة التي ينظر فـيها طلب ف�سخ ال�سلح .

وعلــــى مدير التفلي�ســـة خـــالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ �ســدور احلكــم ببطــالن ال�سلــح 
اأو ف�سخه ، اأن ين�سر ملخ�س هذا احلكم فـي جريدة يومية ، وفـي اجلريدة الر�سمية بعد 
انق�ساء هذا امليعاد ، ويقوم مدير التفلي�سة بح�سور قا�سي التفلي�سة اأو من يندبه لذلك 

بجرد لأموال املدين املفل�س واإعداد قائمة بها .

املــادة ) 175 (

تعني املحكمة فـي احلكم ال�سادر ببطالن ال�سلح الق�سائي اأو ف�سخه مديرا للتفلي�سة وفقا 
لأحكام هذا القانون ، ولها اأن تاأمر بو�سع الأختام على اأموال املدين املفل�س . 



املــادة ) 176 (

وفقا  ديونهم  م�ستنــدات  لتقديـــم   - وجدوا  اإن   - اجلدد  الدائنني  التفلي�سة  مدير  يدعو 
حتقيق  يعاد  اأن  ودون   ، اإبطاء  دون  اجلديدة  الديون  وحتقق   ، الديون  حتقيق  لإجراءات 
بقية  وتخف�س   ، كاملة  �سددت  التي  الديون  ت�ستبعد  اأن  على   ، قبولها  �سبق  التي  الديون 

الديون بالقدر الذي مت الوفاء به . 
املــادة ) 177 (

الق�سائي وقبل  ال�سلح  الت�سديق على  املفل�س بعد  املدين  الت�سرفات احلا�سلة من  تكون 
اإبطاله اأو ف�سخه نافذة فـي حق الدائنني ، ول يجوز لهم طلب عدم نفاذها اإل بدعوى عدم 

نفاذ الت�سرف وفقا لأحكام قانون املعامالت املدنية . 
وت�سقط الدعوى امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة مب�سي �سنة من تاريـــخ اإبطـــال ال�سلـــح 

اأو ف�سخه .
املــادة ) 178 (

تعود اإلى الدائنني بعد اإبطال ال�سلح الق�سائي اأو ف�سخه ديونهم كاملة ، وذلك بالن�سبة اإلى 
املدين املفل�س فح�سب ، وي�سرتك هوؤلء الدائنون فـي جماعة الدائنني بديونهم الأ�سلية 
كاملة ، اإذا مل يكونوا قد قب�سوا �سيئا من القدر الذي تقرر لهم فـي ال�سلح ، واإل وجب 

تخفـي�س ديونهم الأ�سلية بن�سبة ما ح�سلوا عليه من القدر املذكور . 
وت�صري هذه �الأحكام فـي حالة �إ�صهار �إفال�س �ملدين �ملفل�س قبل �إمتام تنفـيذ �صروط �ل�صلح .

الفـ�ســل اخلامــ�س

ال�سلــح مــع التخلــي عــن الأمــوال

املــادة ) 179 (

يجوز اأن يعقد ال�سلح بني املدين املفل�س والدائنني ، على اأن يتخلى املدين املفل�س عن اأمواله 
كلها اأو بع�سها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنني ، وت�سري على هذا ال�سلح اأحكام ال�سلح 
الق�سائي ، ويظل املدين املفل�س ممنوعا من الت�سرف والإدارة فـي الأموال التي تخلى عنها . 

املــادة ) 180 (

لبيع  املقررة  للقواعد  ثمنها طبقا  ويوزع   ، املفل�س  املدين  يتخلى عنها  التي  الأموال  تباع 
وتوزيع اأموال املدين املفل�س فـي حالة احتاد الدائنني . 

الديون  يجاوز  املفل�س  املدين  عنها  تخلى  التي  الأموال  بيع  عن  الناجت  الثمن  كان  واإذا 
املطلوبة منه ، وجب رد املقدار الزائد اإليه .



الف�ســل ال�ســاد�س

احتــــاد الدائنيــن

املــادة ) 181 (

يعترب الدائنون فـي حالة احتاد بحكم القانون فـي الأحوال الآتية :
 اأ - اإذا مل يطلب التاجر املدين ال�سلح .

ب - اإذا طلب التاجر املدين ال�سلح ، ورف�سه الدائنون .

ج - اإذا ح�سل التاجر املدين على ال�سلح ، ثم اأبطل اأو ف�سخ .

املــادة ) 182 (

يدعو قا�سي التفلي�سة الدائنني اإثر قيام حالة احتاد الدائنني للمداولة فـي �سوؤون التفلي�سة 
 ، الدائنني  احتاد  اأمني  املرحلة  هذه  فـي  وي�سمى   ، تغيريه  اأو  التفلي�سة  اإبقاء مدير  فـي  والنظر 
ال�سرتاك  املفلـــ�س  املديـــن  اأمـــوال  علــى  املقــررة  العينيـــة  التاأميـــنات  اأ�سحـــاب  وللدائنيـــن 
فـي هذه �ملد�والت و�لت�صويت دون �أن يرتتب على ذلك �صقوط تاأميناتهم ، و�إذ� قررت �أغلبية 
الدائنني احلا�سرين تغيري مدير التفلي�سة وجب على قا�سي التفلي�سة تعيني غريه فورا . 
اأمني احتاد الدائنني فـي امليعاد الذي يحدده  اإلى  اأن يقدم  وعلى مدير التفلي�سة ال�سابق 

قا�سي التفلي�سة ، وبح�سوره ح�سابا عن اإدارته ، ويخطر املدين مبيعاد تقدمي احل�ساب . 
ويجوز للمحكمة - بناء على طلب قا�سي التفلي�سة - تغيري اأمني احتاد الدائنني اإذا اأخل 

بواجباته . 
املــادة ) 183 (

قا�سي  من  باإذن  اإل  املفل�س  املدين  جتارة  فـي  ال�ستمرار  الدائنني  احتاد  لأمني  يجوز  ل 
التفلي�سة ، وبعد احل�سول على تفوي�س من اأغلبية متثل ثالثة اأرباع الدائنني عددا ومبلغا ، 
ويجوز لقا�صي �لتفلي�صة �ال�صتعانة بخطة الإعادة هيكلة ن�صاط �لتاجر �ملدين �ملن�صو�س 

عليها فـي اأحكام الف�سل الأول من الباب الأول من هذا القانون .
واإذا ن�ساأت عن تنفـيذ خطة اإعادة الهيكلة التزامات تزيد على اأموال احتاد الدائنني اعترب 
الدائنون الذين وافقوا على ال�ستمرار فـي التجارة م�سوؤولني فـي اأموالهم اخلا�سة ، ودون 
ت�صامن بينهم عن �لزيادة ، ب�صرط �أن تكون نا�صئة عن �أعمال تدخل فـي حدود �لتفوي�س 

ال�سادر منهم ، وتكون م�سوؤولية كل دائن بن�سبة دينه .



املــادة ) 184 (

يودع اأمني احتاد الدائنني املبالغ الناجتة عن بيع اأموال املديــــن املفلـــ�س خزانـــة املحكـــمة 
اأو م�سرفا يحدده قا�سي التفلي�سة ، وذلك فـي اليوم التايل للتح�سيل ، ويقدم اأمني احتاد 
الدائنني اإلى قا�سي التفلي�سة بيانا �سهريا عن حالة التفلي�سة ، ومـــقدار املبالـــغ املودعـــة ، 
ول يجوز �سحب املبالغ املودعة اإل باأمر من قا�سي التفلي�سة اأو ب�سيك يوقعه كل من القا�سي ، 

واأمني احتاد الدائنني . 
املــادة ) 185 (

ت�ستنزل من املبالغ الناجتة عن بيع اأموال املدين املفل�س الر�سوم وم�سروفات اإدارة التفلي�سة 
والنفقة املقررة للمدين املفل�س وملن يعولهم ، واملبالغ امل�ستحقة للدائنني املمتازين ، ويوزع 
الباقي بني الدائنني بن�سبة ديونهم املحققة ، وجتنب ح�سة الديون املتنازع عليها ، وحتفظ 

حتى ي�سدر حكم نهائي بقبولها . 
املــادة ) 186 (

يعود اإلى كل دائن بعد انتهاء حالة احتاد الدائنني احلق فـي التنفـيذ على املدين املفل�س 
للح�سول على الباقي من دينه بناء على اأمر من قا�سي التفلي�سة باملتبقي من دينه ، ويعترب 
قبول الدين فـي التفلي�سة مبثابة حكم نهائي فـيما يتعلق بهذا التنفـيذ ، على اأن يوؤ�سر على 

�سند الدين مبا يفـيد ت�سلم الدائن لالأمر .
الف�ســل ال�سابــع

اإفــال�س ال�ســــركات والتفلي�ســات ال�سغيــرة

املــادة ) 187 (

، وب�سفة خا�سة  القانون  املن�سو�س عليها فـي هذا  ال�سركات الأحكام  اإفال�س  ت�سري على 
املواد الواردة فـي هذا الف�سل . 

املــادة ) 188 (

اإذا ا�سطربت  اأي �سركة جتارية  فـيما عدا �سركات املحا�سة ، يجوز احلكم باإ�سهار اإفال�س 
اأعمالها املالية فتوقفت عن �سداد ديونها ، ويجوز اإ�سهار اإفال�س ال�سركة ، ولو كانت فـي طور 
الت�سفـية ، وبعد انتهاء الت�سفـية يجوز لكل دائن مل ي�ستوف دينه اأن يطلب اإ�سهار اإفال�س 

ال�سركة خالل )2( ال�سنتني التاليتني ل�سطبها من ال�سجل . 
كما يجوز اإ�سهار اإفال�س ال�سركة الواقعية .



املــادة ) 189 (

ل يجوز ملدير ال�سركة اأو للم�سفي اأن يطلب اإ�سهار اإفال�س ال�سركة اإل بعد احل�سول على 
موافقة اأغلبية ال�سركاء فـي �سركات الت�سامن و�سركات التو�سية ، ومن اجلمعية العامة 
 ، امل�سوؤولية  املحدودة  ال�سركات  فـي  ال�سركاء  وجمعية  امل�ساهمة  �سركات  فـي  العادية  غري 

واملالك ل�سركة ال�سخ�س الواحد .
ويجب اأن ي�ستمل طلب اإ�سهار اإفال�س �سركات الت�سامن اأو التو�سية على اأ�سماء ال�سركاء 
بيان  مع   ، ال�سداد  عن  توقفها  بعد  ال�سركة  من  خرجوا  والذين   ، احلاليني  املت�سامنني 

موطن كل �سريك مت�سامن ، وجن�سيته ، وتاريخ خروجه من ال�سركة . 

املــادة ) 190 (

اإفال�سهـــا ، ولو كــــان �سريكــــا فـيهـــا ،  اإ�سهـــار  اأو لأحـــد دائنيـــها طلـــب  يجوز ملدير ال�سركة 
اأما ال�سركاء غري الدائنني فال يجوز لهم ب�سفتهم الفردية طلب اإ�سهار اإفال�س ال�سركة . 

واإذا طلب الدائن اإ�سهار اإفال�س ال�سركة ، وجب اخت�سام كافة ال�سركاء املت�سامنني . 

املــادة ) 191 (

اإ�ســـهار  فــــي  النظر  اأن توؤجل   - ال�سركة  بناء على طلب  اأو   ، تلقاء نف�سها  للمحكمة - من 
اإذا  اأو   ، املالـــي  اإذا كان من املحتمل دعم مركزها  اأ�سهر  اإفال�سها ملدة ل جتاوز )3( ثالثة 
اأن تاأمر باتخاذ ما تراه من تدابري حتفظيــــة  اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، وللمحكمة 

على موجودات ال�سركة .
املــادة ) 192 (

اإذا مت اإ�سهار اإفال�س ال�سركة وجب اإ�سهار اإفال�س جميع ال�سركاء املت�سامنني فـيها ، وي�سمل 
اإ�سهار الإفال�س ال�سريك املت�سامن الذي خرج من ال�سركة بعد توقفها عن ال�سداد اإذا طلب 

اإ�سهار اإفال�س ال�سركة قبل انق�ساء �سنة من تاريخ قيد خروج ال�سريك فـي ال�سجل . 
وتق�سي املحكمة بحكم واحد باإ�سهار اإفال�س ال�سركة وال�سركاء املت�سامنني ، ولو مل تكن 

خمت�سة باإ�سهار اإفال�س هوؤلء ال�سركاء . 
، ومديرا  واحدا  قا�سيا  املت�سامنني  ال�سركاء  وتفلي�سات  ال�سركة  لتفلي�سة  املحكمة  وتعني 
واحدا ، اأو اأكرث ، ومع ذلك تكون كل تفلي�سة م�ستقلة عن غريها من التفلي�سات من حيث 

موجوداتها وخ�سومها واإدارتها وحتقيق ديونها وكيفـية انتهائها .
ت�سمل  ول   ، ال�سركاء  ح�س�س  فـيها  مبا  موجوداتها  من  ال�سركة  تفلي�سة  اأ�سول  وتتاألف 
اأمواله  اأ�سولها من  اأما تفلي�سة ال�سريك املت�سامن فتتاألف   ، خ�سومها اإل حقوق دائنيها 

اخلا�سة ، وت�سمل خ�سومها حقوق دائنيه ودائني ال�سركة .



املــادة ) 193 (

باإ�صقاط  تق�صي  �أن   - �لتفلي�صة  قا�صي  طلب  على  بناء  �أو  نف�صها  تلقاء  من   - للمحكمة 
احلقوق املن�سو�س عليها فـي املادة )108( من هذا القانون عن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة 
اأو مديريها الذين ارتكبوا اأخطاء ج�سيمة اأدت اإلى ا�سطراب اأعمال ال�سركة ، وتوقفها عن 

ال�سداد .  
واإذا طلب اإ�سهار اإفال�س ال�سركة جاز للمحكمة اأن تق�سي باإ�سهار اإفال�س كل �سخ�س قام 
حتت �ستار هذه ال�سركة باأعمال جتارية حل�سابه اخلا�س وت�سرف فـي اأموال ال�سركة كما لو 
كانت اأمواله اخلا�سة ، وذلك دون الإخالل باأي عقوبة من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر .
واإذا تبني اأن موجودات ال�سركة ل تكفـي لوفاء )20%( ع�سرين فـي املائة على الأقل من ديونها ، 
جاز للمحكمة - بناء على طلب مدير التفلي�سة اأو قا�سي التفلي�سة - اأن تق�سي باإلزام اأع�ساء 
جمل�س الإدارة اأو املديرين كلهم اأو بع�سهم بالت�سامن بينهم اأو بغري ت�سامن ب�سداد ديون 
ال�سركة كلها اأو بع�سها اإل اإذا اأثبتوا اأنهم بذلوا فـي تدبري �سوؤون ال�سركة العناية الواجبة . 

املــادة ) 194 (

يقوم املمثل القانوين لل�سركة التي اأ�سهر اإفال�سها مقامها فـي كل اأمر ي�ستلزم فـيه القانون 
اأخذ راأي املدين املفل�س اأو ح�سوره ، وعليه احل�سور اأمام قا�سي التفلي�سة اأو مديرها متى 

طلب منه ذلك ، والإدلء مبا يطلب من معلومات اأو اإي�ساحات .

املــادة ) 195 (

يجوز ملدير التفلي�سة بعد ا�ستئذان قا�سي التفلي�سة اأن يطالب ال�سركاء اأو امل�ساهمني ب�سداد 
الباقي من ح�س�سهم اأو باقي قيمة اأ�سهمهم فـي راأ�س املال ، ولو مل يحل ميعاد ا�ستحقاقه ، 

ولقا�سي التفلي�سة اأن ياأمر بق�سر هذه املطالبة على القدر الالزم لوفاء ديون ال�سركة .

املــادة ) 196 (

ل تخ�سع �سندات القر�س التي اأ�سدرتها ال�سركة لإجراءات حتقيق الديون ، وتقبل هذه 
ال�سندات بقيمتها ال�سمية بعد ا�ستنزال ما تكون ال�سركة قد �سددته منها .



املــادة ) 197 (

ل يجوز اأن تنتهي تفلي�سة ال�سركة بال�سلح اإذا كانت فـي طور الت�سفـية ، واإذا طلبت ال�سركة 
التي لي�ست فـي طور الت�سفـية ال�سلح ، يجب و�سع مقرتحاته مبوافــــقة اأغلبيــــة ال�سركــــاء 
فـي �سركات الت�سامن و�سركات التو�سية ، ومبوافقة اجلمعية العامة غري العادية فـي ال�سركات 
امل�ساهمة وجمعية ال�سركاء فـي ال�سركات املحدودة امل�سوؤولية ومالك �سركة ال�سخ�س الواحد ، 
ويتولى املمثل القانوين عن ال�سركة تقدمي مقرتحات ال�سلح فـي ح�سور جماعة الدائنني .

املــادة ) 198 (

ال�سركاء  اأكرث من  اأو  واحد  ال�سلح مع  ، ومت  الدائنني  باحتاد  ال�سركة  تفلي�سة  انتهت  اإذا 
�أو ل�صمان  �أمو�ل �ل�صركة للوفاء ب�صروط هذ� �ل�صلح  �ملت�صامنني ، فال يجوز تخ�صي�س 

تنفـيذها ، وترباأ ذمة ال�سريك الذي ح�سل على ال�سلح من الت�سامن . 
ا�ستمرت   ، بالحتاد  املت�سامنني  ال�سركاء  تفلي�سات  وانتهت   ، ال�سركة  مع  ال�سلح  مت  واإذا 

ال�سركة قائمة اإل اإذا كان مو�سوع ال�سلح هو التخلي عن جميع اأموالها . 
واإذا انتهت تفلي�سة ال�سركة وتفلي�سات ال�سركاء بال�سلح ، اعترب كل �سلح م�ستقال عن غريه ، 

ول ت�سري �سروطه اإل على دائني التفلي�سة اخلا�سة به .

املــادة ) 199 (

ل حتل ال�سركة بانتهاء تفلي�ستها باحتاد الدائنني ، ومع ذلك يجوز حل هذه ال�سركة اإذا 
تبني اأن ما بقي من موجوداتها بعد الت�سفـية ل يكفـي ملتابعة اأعمالها على وجه جمد .

املــادة ) 200 (

اإذا انق�ست )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ قيام حالة احتاد الدائنني دون اإجناز الت�سفـية ، وجب 
على اأمني احتاد الدائنني اأن يقدم اإلى قا�سي التفلي�سة تقريرا عن حالة الت�سفـية واأ�سباب 
التاأخري فـي اإجنازها ، وير�سل القا�سي هذا التقرير اإلى الدائنني مع دعوتهم لالجتماع 
احتاد  اأمني  ينجز  اأن  دون  اأ�سهر  �ستة   )6( انق�ست  كلما  ذاته  الإجراء  ويتخذ   ، ملناق�سته 

الدائنني اأعمال الت�سفـية .
املــادة ) 201 (

قا�سي  اإلى  ختاميا  ح�سابا  الت�سفـية  اأعمال  من  النتهاء  بعد  الدائنني  احتاد  اأمني  يقدم 
 ، الدائنني مع دعوتهم لالجتماع ملناق�سته  اإلى  القا�سي هذا احل�ساب  ، وير�سل  التفلي�سة 

ويخطر املدين املفل�س بهذا الجتماع ، وله ح�سوره . 



وينحل احتاد الدائنني ، وتعترب التفلي�سة منتهية بحكم القانون بعد امل�سادقة على احل�ساب 
من قبل قا�سي التفلي�سة . 

الدفاتر  عن  التفلي�سة  انتهاء  تاريخ  من  �سنة  ملدة  م�سوؤول  الدائنني  احتاد  اأمني  ويكون 
وامل�ستندات والأوراق امل�سلمة اإليه .

املــادة ) 202 (

اأن قيمتهــــا ل تزيــــد  اأموال املديـن املفلـــ�س فــــي التفلي�ســـات ال�سغيــــرة  اإذا تبني بعد جرد 
علــــى )100000( مائـــة األـــف ريــال عماين ، جاز لقا�سي التفلي�سة من تلقاء نف�سه ، اأو بناء 
على طلب من مدير التفلي�سة اأو اأحد الدائنني ، اأن ياأمر بال�سري فـي اإجراءات التفلي�سة 

وفقا لالأحكام الآتية : 
اأ - تخف�س اإلى الن�سف تلك املواعيد املن�سو�س عليها فـي الفقرة الأولى من املادة )103( 
املادة )162(  الثانية من  والفقرة  املادة )161(  الثانية من  والفقرة  واملادة )105( 

واملادة )163( والفقرة الثالثة من املادة )164( من هذا القانون . 

ب - تكون جميع قرارات قا�سي التفلي�سة غري قابلة للطعن فـيها ، ما مل ين�س القانون 
على خالف ذلك ، اأو كان القرار مما يجاوز اخت�سا�سه . 

ج - ل يعني مراقب للتفلي�سة . 

د - ل يغري مدير التفلي�سة عند قيام احتاد الدائنني . 

هـ - ل يجرى اإل توزيع واحد على الدائنني بعد النتهاء من بيع اأموال التفلي�سة .

البــاب الثالــث

�سروط واإجـــراءات بيع وتوزيع موجودات التفلي�سة

الف�ســـل الأول

البيـــع

الفـــرع الأول

اأحكـــام عامـــة

املــادة ) 203 (

تطبق اأحكام هذا الفرع فـيما يخ�س اإجراءات بيع موجودات التفلي�سة ، وفـيما مل يــرد بـه 
ن�س خا�س تطبق اأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية .



املــادة ) 204 (

ل يجوز بيع موجودات التفلي�سة خالل فرتة الإجراءات التمهيدية التي يجرى فـيها و�سع 
الأختـــام والن�ســــر ورفــــع الأختــــام واجلـــرد ، ومـــع ذلك يجـــوز لقا�ســـي التفلي�ســـة - بنــــاء 
على طلب مدير التفلي�سة - اأن ياأذن ببيع الأ�سياء القابلة للتلف اأو نق�س عاجل فـي القيمــة ، 
اأو التي تقت�سي �سيانتها م�ساريف باهظة ، كمـــا يجـــوز الإذن ببيــع موجـــودات التفلي�ســـة 
اأو كان البيع يحقق نفعا   ، اإذا كان البيع لزما للح�سول على نقود لل�سرف على �سوؤونها 
موؤكــدا للدائنــني اأو للمديــن املفلــ�س ، ول يجــوز الإذن بالبيع فـي احلالة الأخرية اإل بعد 
اإخطار املدين املفل�س بالبيع و�سماع اأقواله ، اأو اإبالغه بالبيع ، ويتم البيع بالكيفـية التي 

يحددها قا�سي التفلي�سة .
املــادة ) 205 (

يجوز الطعن فـي القرار ال�سادر من قا�سي التفلي�سة ببيع موجودات التفلي�سة اأثناء فرتة 
الإجــراءات التمهيديــة خــالل )10( ع�ســرة اأيـــام من تاريــخ �ســدور قرار البــدء فـــي اتخـــاذ 

اإجراءات البيع .
املــادة ) 206 (

يقع عليها  التي  العقارات  اأو  املنقولت  بيع  اإجراءات  اتخاذ  املرتهنني  الدائنني  يجب على 
رهنهم وفقا للطريقة املحددة بعقود ال�سمان وا�ستيفاء حقوقهم امل�سمونة بهذه املنقولت 
اأن يتم ذلك  اإ�سهار الإفال�س ، على  اأو العقارات ، وذلك خالل عام على الأكرث من تاريخ 
 - الدائنني  احتاد  اأمني  اأو  التفلي�سة  ملدير  كان  واإل   ، التفلي�سة  مدير  مواجهة  فـي  البيع 
بح�سب الأحوال دون غريه بعد اإخطار الدائن - حق التنفـيذ عليها وفقا لالأحكام الواردة 

فـي هذا القانون . 
وفـي حال بيع املنقولت اأو العقارات املرهونة بناء على طلب الدائن املرتهن بثمن يجاوز 
الزائد حل�ساب  املقدار  اأمني احتاد الدائنني قب�س  اأو  التفلي�سة  ، وجب على مدير  الدين 

جماعة الدائنني ، واإيداعه ح�ساب التفلي�سة . 
موافقة  على  احل�سول  بعد  املرهونة  العقارات  اأو  املنقولت  بيع  الدائنني  احتاد  ولأمني 
الدائن املرتهن بالبيع قبل انق�ساء املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة . 



املــادة ) 207 (

يتم بيع موجودات التفلي�سة بقرار من قا�سي التفلي�سة بطريق املزاد العلني بناء على قائمة 
�صروط �لبيع �لتي يودعها مدير �لتفلي�صة �أو �أمني �حتاد �لد�ئنني �أمانة �صر �ملحكمة وفقا 

للمادة )209( من هذا القانون بح�سب الأحوال .

املــادة ) 208 (

احتاد  اأمني  اأو  التفلي�سة  مدير  يقوم   ، العقارات  من  التفلي�سة  موجودات  بيع  حالة  فـي 
الدائنني - بح�سب الأحوال -  باإعالن القرار ال�سادر من قا�سي التفلي�سة باتخاذ اإجراءات 
البيع اإلى اأمانة ال�سجل العقاري للتاأ�سري به بغري ر�سوم خالل مدة ل جتاوز )5( خم�سة 
اأيام من تاريخ الإعالن ، وكذلك اإعالن جميع الدائنني املقيدة حقوقهم على العقار وحائزه 

الفعلي .
الفــرع الثانــي

�ســـروط البيــع

املــادة ) 209 (

ي�صع مدير �لتفلي�صة �أو �أمني �حتاد �لد�ئنني ، بح�صب �الأحو�ل ، قائمة �صروط �لبيع باملز�د 
العلني ، ويقوم باإيداعها اأمانة �سر املحكمة بعد اعتمادها من قا�سي التفلي�سة خالل )30( 
اأن  على   ، البيع  اإجراءات  التفلي�سة مببا�سرة  قا�سي  قرار  تاريخ �سدور  يوما من  ثالثني 

تت�سمن ما ياأتي : 
، وحتديد  اأو�سافه  بيان  تفـيد فـي  التي  البيانات  املبيع مع حتديد  ال�سيء  اأ - تعيني 

م�ساحته ، وموقعه ، وحدوده فـي حالة بيع العقار . 

ب - تاريخ قرار قا�سي التفلي�سة مببا�سرة اإجراءات البيع . 

ج - تاريخ و�ساعة ومكان اإجراءات البيع .

د - �صروط �لبيع و�لثمن �الأ�صا�صي لبدء �ملز�د �لعلني . 

هـ - جتزئة املبيع اإلى �سفقات ، اإن اقت�سى الأمر ذلك ، مع ذكر الثمن الأ�سا�سي لكل �سفقة .

و - مبلغ التاأمني لال�سرتاك فــي املــــزاد العلنــــي ، بحيـــث ل يقـــل عـــن )5%( خم�ســــة 
فـي املائة من الثمن الأ�سا�سي للمبيع . 

ز - التكاليــــف التقديريــــة لإجــــراءات البيــــع ، ومـــا يتحمـــل بــــه الرا�ســـي عليـه املزاد 
من م�سروفات ور�سوم . 



املــادة ) 210 (

يعني قا�سي التفلي�سة خبريا من اخلرباء املقيدة اأ�سماوؤهم فـي اجلدول ، وله عند القت�ساء 
تعيني خبري اآخر ، وذلك لتقييم العقار وفقا للمعايري الآتية : 

 اأ - قيمة العقار عند �سرائه . 
ب - التعديالت التي طراأت على العقار . 
ج - اأثر معدلت الت�سخم على العقار . 

د - القيمة ال�سوقية وقت التقييم . 

هـ - القيمة الإيجارية للعقار وقت التقييم .

ويجوز لقا�سي التفلي�سة اأن يتبع الإجراءات ذاتها فـي بيع املنقولت فـي احلالت التي يقدرها .

الفـــرع الثالـــث

اإجـــراءات البيـــع

املــادة ) 211 (

 ، التفلي�سة  املادة )209( من هذا القانون من قا�سي  تعتمد القائمة املن�سو�س عليها فـي 
وله تخفـي�س مبلغ التاأمني املن�سو�س عليه فـي البند )و( من املادة ذاتها فـي الأحوال التي 

يقدرها .
ويقوم مدير التفلي�سة اأو اأمني احتـاد الدائنــني - بح�ســب الأحـــوال - بالن�ســـر عـــن اإيـــداع 
�ليومية و��صعة  �إحدى �ل�صحف  ، وذلك فـي  �أمانة �صر �ملحكمة  �لبيع لدى  قائمة �صروط 
 النت�سار ، اأو باأي و�سيلة اأخرى يحددها قا�سي التفلي�سة ، وفـي حالة بيع عقـــار املديـــن املفـــل�س 

يتم - ف�سال عن الإجراءات ال�سابقة - ل�سق اإعالن البيع على العقار .

املــادة ) 212 (

يتولـى مدير التفلي�سة اأو اأمني احتاد الدائـنني - بح�ســب الأحـــوال - فـــي ح�ســـور قا�ســـي 
التفلي�سة ، اإجراء املزاد العلني فـي اليوم املحدد للبيع .

ويبداأ املزاد العلني بالنداء على الثمن الأ�سا�سي ، وينتهي باعتماد قا�سي التفلي�سة البيع 
خم�س   )5( خالل  عليه  املزايدة  تتم  الذي  العطاء  ويعترب   ، عر�س  باأكرب  تقدم  من  على 

دقائق منهيا للمزاد العلني .



املــادة ) 213 (

املتزايدين  اأو  الدائنني  اأحد  اأو مل يتقدم  الأ�سا�سي  الثمن  اأقل من  املقدم  العر�س  اإذا كان 
للمزاد العلني ، جاز لقا�سي التفلي�سة تاأجيل املزاد العلني اإلى يوم اآخر خالل الـ )60( �ستني 
يوما التالية ، وله اأن ينق�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي مرة بعد مرة ، كلما اقت�سى احلال ذلك ، 
مبا ل يجاوز مرتني ، ويقوم بعدها قا�سي التفلي�سة باإيقاف اإجراءات البيع حلني ت�سويق 

املبيع بالكيفـية التي يحددها ، وعر�س الأمر على جماعة الدائنني .
وعلى مدير التفلي�سة اأو اأمني احتاد الدائنني - بح�سب الأحوال - الإعــالن عــن اجللــ�سة 

املوؤجل لها املزاد العلني بالإجراءات املن�سو�س عليها فـي املادة )208( من هذا القانون .

املــادة ) 214 (

يجب على من يعتمد قا�سي التفلي�سة عطاءه اأن يودع ، حال انعقاد جل�سة املزاد العلني ، 
الـــذي اعتمــــد وامل�ساريـــف والر�ســـوم الواردة فـي القائمة املن�سو�س عليها  كامــــل الثمــــن 

فـي املادة )209( من هذا القانون .
ولقا�ســـي التفلي�ســـة اإعطـــاوؤه مهلـــة ل�ستكمـــال ال�ســـداد بعـــد ا�ستقطاع مبلغ التاأمني مبا 
ل يجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ جل�سة املزاد العلني ، فاإذا مل يودع الرا�سي عليه 
وتعاد   ، التاأمني  مبلغ  ا�سرتداد  فـي  ي�سقط حقه   ، املحددة  املدة  كامال خالل  الثمن  املزاد 

�إجر�ء�ت �ملز�د �لعلني بال�صروط �ل�صابقة وفقا الآخر ثمن حمدد .

املــادة ) 215 (

اإذا كان املتزايد الرا�سي عليه املزاد دائنا ، وكان مقدار دينه ومرتبته يعادلن ما تبقى من 
الثمن ، ياأمر القا�سي با�ستنزال تلك القيمة من مقدار دينه املقبول عند اإجراء التوزيعات .

املــادة ) 216 (

ي�سدر قا�سي التفلي�سة قرارا بت�سليم املنقولت املبيعة للرا�سي عليه املزاد ، بعد �سداد كامل 
الثمن ، و�سداد ما عليه من م�سروفات ور�سوم .

وي�سدر قا�سي التفلي�سة قرارا باإر�ساء البيع فـي العقارات بناء على ما مت من اإجراءات ، وبعد 
�صد�د كامل �لثمن ، على �أن يت�صمن �لقر�ر قائمة �صروط �لبيع ، وما �تبع من �إجر�ء�ت يوم 
البيع ، ويجب اأن يت�سمن القرار الأمر بت�سليم العقار ملن تقرر اإر�ساء البيع عليه ، وذلك 

بعد تقدميه ما يفـيد �سداد امل�سروفات ، والر�سوم .



املــادة ) 217 (

�سكل  فـي  اأو   ، العلني  املزاد  اإجراءات  فـي  لعيب  اإل  البيع  اإر�ساء  فـي قرار  الطعن  ل يجوز 
ع�سر  خم�سة   )15( خالل  املعتادة  بالإجراءات  املخت�سة  للمحكمة  الطعن  ويقدم   ، القرار 

يوما من تاريخ �سدور القرار .
املــادة ) 218 (

ال�سجل  اأمانة  القرار لدى  ي�سجل  اأن  البيع عليه  اإر�ساء  التفلي�سة  قا�سي  اعتمد  ملن  يحق 
العقاري ما مل يتم الطعن عليه ، على اأن يتحمل م�ساريف الت�سجيل ، ويرتتب على هذا 
الت�سجيل تطهري العقار من حقوق المتياز والرهون التاأمينية واحليازية املرتتبة عليه .

ويكون القرار امل�سجل �سندا بانتقال ملكية العقار ملن اأوقع البيع عليه .
املــادة ) 219 (

يتحمل مدير التفلي�سة اأو اأمني احتاد الدائنني - بح�سب الأحــوال - امل�ساريـــف الناجمـــة 
عن اإعادة اإجراءات املزاد العلني اإذا كان ذلك راجعا اإلى خطئه ، اأو ملخالفته لأحكام املواد 
الواردة فـي هذا الفرع ، ول يجوز الطعن على قرار قا�سي التفلي�سة ال�سادر فـي هذا ال�ساأن .

الف�ســل الثانــي

التوزيعــات

املــادة ) 220 (

 ، ياأمر قا�سي التفلي�سة باإجراء التوزيعات بني الدائنني ، ويعني مقدار املبلغ الذي يوزع 
وعلى اأمني احتاد الدائنني اإخطار الدائنني بذلك . 

املــادة ) 221 (

ل يجوز لأمني احتاد الدائنني الوفاء بح�سة الدائن فـي التوزيعات اإل اإذا قدم �سند الدين 
موؤ�سرا عليه بتحقيقه وقبوله ، ويوؤ�سر على �سند الديــــن باملبــــالغ املدفوعـــة ، واإذا تعــــذر 
على الدائن تقدمي �سند الدين ، جاز لقا�سي التفلي�سة اأن ياأذن فـي �سداد دينه بعد التحقق 

من قبوله . 
وفـي جميع الأحوال ، يجب اأن يعطي الدائن خمال�سة على قائمة التوزيع . 



املــادة ) 222 (

اإذا ح�سل توزيع ثمن العقارات اأو املنقولت ، كان للدائنني املرتهنني اأو املمتازين - الذين 
مل ي�ستوفوا حقوقهم كلها اأو بع�سها من ثمن العقارات واملنقولت املحملة بالتاأمني - اأن 
ي�سرتكوا فـي الق�سمة بالباقي لهم مع الدائنني العاديني فـي توزيع الأموال التي يتعلق 
بها حق جماعة �لد�ئنني ، ب�صرط �أن تكون ديونهم قد حققت طبقا الأحكام هذ� �لقانون ، 
واإذا تبني عند الت�سوية النهائية اأن ما ح�سل عليه اأحدهم يزيد على مقدار دينه ، وجب 

ا�ستنزال اجلزء الزائد ، ورده اإلى جماعة الدائنني .
املــادة ) 223 (

ل ي�سرتك الدائنون الذين مل يقدموا طلباتهم فـي املواعيد املقررة فـي التوزيعات اجلارية ، 
واإمنا جتوز لهم املعار�سة اإلى اأن تنتهي التوزيعات ، ويتحملوا م�سروفات املعار�سة ، ول يرتتب 

على املعار�سة وقف تنفـيذ التوزيعات التي اأمر بها قا�سي التفلي�سة .
التي  باملبالغ  اجلديدة  التوزيعات  فـي  ال�ستــراك  املذكورين  للدائنني  يجوز   ، ذلك  ومع 
تقـــدرها املحكمــة تقديرا موؤقتا ، وحتفــظ لهـــم ح�ستهـــم اإلـــى حـــني احلكـــم فــــي املعار�ســـة ، 
واإذا ثبتـــت ديونهـــم بعـــد ذلك فال جتــوز لهم املطالبـة بح�سة فـي التوزيعــات التـي اأمر بها 
قا�سي التفلي�سة ، واإمنا يجوز لهم اأن ياأخذوا من املبالغ الباقية دون توزيع اأن�سبة ديونهم 

التي كانت �ستوؤول اإليهم لو اأنهم ا�سرتكوا فـي التوزيعات ال�سابقة .
البـــاب الرابــع

الأحكــام اخلتاميــة ورد العتبار والعقــوبات

الفــ�سل الأول

الأحكـــام اخلتاميــة

املــادة ) 224 (

ل يرتتــب علــى رفــع الدعـــوى اجلزائيـــة بالإفـــال�س - �ســـواء اأكــــان بالتدليــ�س )الحتيــال( 
اأم بالتق�سري - اأي تعديل فـي اإجراءات التفلي�سة ، ما مل تاأمر املحكمة بخالف ذلك .



املــادة ) 225 (

فـي حالة اإقامة الدعوى اجلزائية على املدين املفل�س ، يجب على مدير التفلي�سة اأن يقدم 
لالدعاء العام اأو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق اأو م�ستندات اأو معلومات اأو اإي�ساحات 
لدى  املحاكمة  اأو  التحقيق  اأثناء  املذكورة  وامل�ستندات  الوثائق  وتبقى   ، بالتفلي�سة  تتعلق 
الدعاء العام اأو املحكمة ، وتـرد بعـــد انتهـــاء التحقيـــق اأو املحاكمــــة اإلــــى مديــــر التفلي�ســـة 

اأو اإلى املدين املفل�س اأو ورثته على ح�سب الأحوال .
املــادة ) 226 (

 اإذا كانت اجلرمية تتعلق باتفاق عقده املدين املفل�س اأو اأي �سخ�س مع اأحد الدائنني ملنح 
هذا الدائن مزايا خا�سة مقابل الت�سويت على ال�سلح ، جاز للمحكمة اأن تق�سي من تلقاء 
ولو �سدر   ، عليه مبقت�ساه  ا�ستولى  ما  برد  الدائن  وباإلزام   ، التفاق  باإبطال هذا  نف�سها 

احلكم فـي اجلرمية بالرباءة .
وللمحكمة اأن تق�سي ، ف�سال عما تقدم ، بناء على طلب ذوي ال�ساأن ، بالتعوي�س عند القت�ساء .

الف�سل الثاين

رد اعتبـــار املدين املفلــ�س

املــادة ) 227 (

ل يجوز رد العتبار اإلى املدين املفل�س الذي �سدر عليه حكم فـي اإحدى جرائم الإفال�س 
بالتدلي�س )الحتيال( اأو الإفال�س بالتق�سري ، اإل طبقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية .
وفـي جميع الأحوال ، يجب لرد اعتبار املدين املفل�س اأن يكون قد وفـى بكل املطلوب منه من 

اأ�سل الديون وملحقاتها وامل�سروفات .
املــادة ) 228 (

ترد بحكم القانون جميع احلقوق التي �سقطت عن املدين املفل�س بعد انق�ساء )3( ثالث 
�سنوات من تاريخ انتهاء التفلي�سة .

اأ�سل وملحقات  اإ�سهار اإفال�سه من  واإذا وفـــى املديـــن املفلـــ�س بجمـيع ديونه ال�سابقة على 
وم�سروفات ، تعود اإليه جميع حقوقه ، ويرد اإليه اعتباره ، ولو مل تنق�س املدة املن�سو�س 

عليها فـي الفقرة ال�سابقة .



املــادة ) 229 (
اإليه  يرد  فال   ، اإفال�سها  باإ�سهار  حكم  �سركة  فـي  مت�سامنا  �سريكا  املفل�س  املدين  كان  اإذا 
اعتباره اإل بعد وفاء جميع ديون ال�سركة من اأ�سل وملحقات وم�سروفات وعوائد عن مدة 
ل تزيد على )3( ثالث �سنوات ، ولو ح�سل ال�سريك املذكور من دائنيه على �سلح خا�س به ، 
واإذا امتنع اأحد الدائنني عن قب�س دينه اأو كان غائبا اأو تعذرت معرفة موطنه ، جاز اإيداع 

الدين خزانة املحكمة ، وتقوم �سهادة الإيداع مقام التخال�س .

املــادة ) 230 (
يجـــوز احلكـــم بـرد العتبـار اإلـى املديـن املفل�س ، ولو مل ينق�س امليعاد املن�سو�س عليه فـي 

املادة )228( من هذا القانون فـي احلالتني الآتيتني :
اأ - اإذا ح�ســل املدين املفلــ�س على �ســلح من دائنيه ، ونفذ �سروطـه ، وي�ســري هذا احلكم 
على ال�سريك املت�سامن فـي �سركة حكم باإ�سهار اإفال�سها اإذا ح�ســل هذا ال�سريك 

على �سلح خا�س به ، ونفذ �سروطه .
اأنهم  اأو   ، اأبروؤوا ذمته من جميع الديون  اأن الدائنني قد  اأثبت املدين املفل�س  اإذا  ب - 

اأجمعوا على املوافقة على رد اعتباره .

املــادة ) 231 (
يرد العتبار اإلى املدين املفل�س بعد وفاته بناء على طلب اأحد الورثة ، وذلك طبقا لالأحكام 

املن�سو�س عليها فـي املواد ال�سابقة .

املــادة ) 232 (
يقدم طلب رد العتبار مرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له اإلى اأمانة �سر املحكمة ، وتر�سل �سورة 

من الطلب فورا اإلى الدعاء العام ، واإلى ال�سجل .
العتبار  رد  بطلب  التفلي�سة  فـي  ديونهم  قبلت  الذين  الدائنني  اإخطار  املحكمة  وتتولى 
فـي  الطلب  ملخ�س  وين�سر   ، مقت�س  لها  كان  اإن  اعرتا�ساتهم  بتقدمي  عليهم  والتنبيه 
ا�سم  على  امللخ�س  هذا  ي�ستمل  اأن  ويجب   ، املفل�س  املدين  نفقة  على  الر�سمية  اجلريدة 

التاجر املدين وتاريخ �سدور حكم اإ�سهار الإفال�س وكيفـية انتهاء التفلي�سة .

املــادة ) 233 (
يوما  العتبار خالل )30( ثالثني  رد  املحكمة �سورة طلب  �سر  اأمانة  العام  الدعاء  يودع 
من تاريخ ت�سلمها ، كما يودع تقريرا ي�ستمل على بيانات عن نوع الإفال�س والأحكام التي 
اأو املحاكمات اأو التحقيقات اجلارية معه  �سدرت على املدين املفل�س فـي جرائم الإفال�س 

فـي هذا ال�ساأن ، وراأي الدعاء العام فـي قبول الطلب ، اأو رف�سه .



املــادة ) 234 (

لكل دائن مل ي�ستوف حقه اأن يقدم اعرتا�سا على طلب رد العتبار خالل )15( خم�سة ع�سر 
بتقرير  ، ويكون العرتا�س  الر�سمية  فـي اجلريدة  الطلب  ن�سر ملخ�س  تاريخ  يوما من 

كتابي يقدم اإلى اأمانة �سر املحكمة مرفقا به امل�ستندات املوؤيدة له .

املــادة ) 235 (

تقوم اأمانة �سر املحكمة بعد انق�ساء امليعاد املن�سو�س عليه فـي املادة )234( من هذا القانون ، 
باإخطار الدائنني الذين قدموا اعرتا�سات على طلب رد العتبار بتاريخ اجلل�سة املحددة 

لنظر الطلب ، ويكون الإخطار بالطريقة التي حتددها املحكمة .

املــادة ) 236 (

تف�سل املحكمة فـي طلب رد العتبار بحكم نهائي ، واإذا ق�ســت املحكمــة برفـــ�س الطلـــب ، 
فال يجوز تقدميه من جديد اإل بعد انق�ساء )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور احلكم .

املــادة ) 237 (

اإحدى  ب�ساأن  املفل�س  املدين  الف�ســل فـي طلب رد العتبار حتقيقات مع  اأجريـــت قبـــل  اإذا 
اإخطار  العام  الدعاء  ، وجب على  بذلك  اأقيمــت عليه دعوى جزائيـة  اأو  الإفال�س  جرائم 

املحكمة فورا .
ويجب على املحكمة اأن توقف الف�سل فـي طلب رد العتبار حتى انتهاء التحقيقات اأو �سدور 

احلكم النهائي فـي الدعوى اجلزائية .

املــادة ) 238 (

فـي حال اإدانة املدين املفلـ�س باإحـــدى جرائـــم الإفـــال�س بعــد �ســدور احلكم برد العتبار ، 
اعترب هذا احلكم كاأن مل يكن .

الف�ســـل الثالـــث
العقـــوبات

املــادة ) 239 (

فـيما عدا اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ، ت�سري على جرائم الإفال�س الأحكام 
املن�سو�س عليها فـي قانون اجلزاء .



املــادة ) 240 (
التاجر  ،  يعاقب  اآخر  قانون  اأي  فـي  عليها  من�سو�س  اأ�سد  عقوبة  باأي  الإخالل  عدم  مع 
املدين بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 
ل تقل عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريــــال عمانــــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني فـي الأحوال الآتية :
 اأ - اإذا اأخفى ب�سوء نية كل اأمواله اأو بع�سها اأو بالغ فـي تقديرها بق�سد التو�سل اإلى 

اإعادة الهيكلة اأو ال�سلح الواقي .
ب - اإذا اأ�سرك دائنا فـي اإجراءات اإعادة الهيكلة اأو ال�سلح الواقي دون وجه حق ، اأو مكنه 

من ذلك .
ج - اإذا اأغفل ب�سوء نية ذكر دائن فـي قائمة الدائنني .

املــادة ) 241 (
الدائن  ،  يعاقب  اآخر  قانون  اأي  فـي  عليها  من�سو�س  اأ�سد  عقوبة  باأي  الإخالل  عدم  مع 
بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني ، وبغرامة ل تقل عن 
)500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )2000( األفـي ريال عماين اإذا ا�سرتك ب�سوء 
نية فـي مداولت ال�سلح والت�سويت عليه دون اأن يكون له حق فـي ذلك ، اأو قرر له التاجر 

املدين اأو اأي �سخ�س اآخر مزايا خا�سة مقابل ت�سويته مع ال�سلح .
كما يعاقب اأمني ال�سلح بالعقوبة ذاتها اإذا قدم اأو اأقر ب�سوء نية ببيانات غري �سحيحة عن 

حالة التاجر املدين .
املــادة ) 242 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة 
ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة 
ريال عماين ، ول تزيد على )2000( األفـي ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل 
مراقب اأو رقيب تعمد اإعطاء بيانات غري �سحيحة عن حالة التاجر املدين املالية ، اأو اأيد 

هذه البيانات ، اأو اأقدم عن ق�سد على الإ�سرار بالتفلي�سة ، اأو باأحد الدائنني .

املــادة ) 243 (
بال�سجن  ، يعاقب  اآخر  اأي قانون  اأ�سد من�سو�س عليها فـي  باأي عقوبة  مع عدم الإخالل 
مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( خم�س �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن 
)2000( األفـي ريال عماين ، ول تزيد على )3000( ثالثة اآلف ريال عماين ، كل خبري تعينه 
املحكمة وفق اأحكام هذا القانون اإذا قدم عمدا معلومات غري �سحيحة تتعلق بالإجراءات 

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ، اأو تواطاأ مع املدين املفل�س ، اأو مع اأي من الدائنني .


