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املحافظة    تقوم فكرة إعادة التمويل املالي للمشروعات في أثناء إجراءات التسوية الوقائية على الفلسفة الجديدة التي أنتهجها املنظم السعودي في

والتشجيع ع اململكة  في  االستثمارية  املشروعات  يضمن  على  بما  أخرى، وذلك  جهة  واملدينين من  جهة  الدائنين من  بين  التوازن  إعادة  والعمل على  ليها، 

غبات األفراد في  استمرار هذه املشروعات وقيامها بوظيفتها االقتصادية واالجتماعية، وزيادة قوتها اإلنتاجية واالستمرار بها، على نحو نضمن به تحقيق ر 

" املتضمنة تطوير وتحديث 2030ة وغيرها من األفكار األخرى التي تبناها املنظم السعودي، في إطار تحقيق "رؤية اململكة  املجتمع. وقد جاءت هذه الفكر 

 األنظمة وتحسين البيئة االستثمارية في اململكة العربية السعودية.

تها االقتصادية واستعادة مركزها املالي، وبخاصة تلك  ومما ال شك فيه، أن األخذ بهذه الفكرة، وإعطاء املشروعات املتعثرة فرصة للنهوض من كبو 

االق املرفق  كبير على  إيجابي  أثر  له  مالها،  رأس  بسبب ضعف  واالقتصادية  املالية  الصعوبات  العديد من  تواجه  قد  التي  الصغيرة  تصادي املشروعات 

 خالل إعطائهم الفرصة الستعادة مراكزهم املالية.  للدولة من جهة، وعلى القائمين على هذا املشروع والدائنين من جهة أخرى، وذلك من 

  وقد جاءت هذه الدراسة لبيان األحكام القانونية التي وضعها املنظم في نظام اإلفالس الجديد، وقد خلصت إلى مجموعة من التوصيات كان من

أثناء إجراءات اإلفالس بوجه عام، وإجراء التسوية الوقائية  نوص ي املنظم السعودي ترجمة حرصه على إمكانية حصول املشروعات على تمويل    :أبرزها

يل بشكل خاص، من خالل تقديم ميزات للبنوك ومؤسسات التمويل في دعم وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة وخاصة املتعثرة منها من أجل تذل

االقتصادية املشاريع  تواجه هذه  التي  الصعاب  تعدي  ،كافة  السعودي  املنظم  )نوص ي  املادة  التمويل غير 185ل  املحكمة على  تشترط موافقة  التي ال   )

التأكد  لضمان  وذلك  املضمون  وغير  املضمون  التمويل  على  املحكمة  موافقة  تشترط  تصبح  بحيث  اإلفالس،  من  الوقائية  التسوية  أثناء  املضمون 

 عل
ً
 ى قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها. والتحقق من قدرة املدين على االستمرار في نشاطه مع هذا التمويل وحفاظا

 تنظيم مالي.  تمويل مالي؛ مشاريع صغيرة؛الكلمات املفتاحية: 

 : قدمةامل
 
 
الحديثة التي تناولها املنظم السعودي في نظام اإلفالس    عد فكرة إعادة التمويل املالي للمشروعات في أثناء إجراءات التسوية الوقائية، من األفكارت

وقد جاءت هذه الفكرة وغيرها من األفكار األخرى التي تبناها املنظم السعودي، في إطار تحقيق  هـ،6/6/1439الجديد واملنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 " املتضمنة تطوير وتحديث األنظمة القضائية وتحسين البيئة االستثمارية في اململكة العربية السعودية.2030"رؤية اململكة 

املشروعات املتعثرة فرصة للنهوض من كبوتها االقتصادية واستعادة مركزها املالي، وبخاصة تلك    األخذ بهذه الفكرة، وإعطاء  ا الشك فيه، أنومم

االق املرفق  كبير على  إيجابي  أثر  له  رأسمالها،  بسبب ضعف  واالقتصادية،  املالية  الصعوبات  من  العديد  تواجه  قد  التي  الصغيرة  دي  تصااملشروعات 

 للدولة من جهة،وعلى القائمين على هذا املشروع والدائنين من جهة أخرى، وذلك من خالل إعطائهم الفرصة الستعادة مراكزهم املالية. 
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والتشجيع عل اململكة  في  االستثمارية  املشروعات  املحافظة على  في  السعودي  املنظم  أنتهجها  التي  الجديدة  الفلسفة  الفكرة على  يها، وتقوم هذه 

املشروعات وقيامهاب وظيفتها االقتصوا  بما يضمن استمرار هذه  الدائنين من جهة واملدينين من جهة أخرى، وذلك  بين  التوازن  إعادة  ادية لعمل على 

 واالجتماعية، وزيادة قوتها اإلنتاجية واالستمراربها، على نحو نضمن به تحقيق رغبات األفراد في املجتمع. 

 إشكاليةالدراسة:

إعادة   إشكالية الدراسة في بيان مدى كفاية األحكام القانونية التي جاء بها املنظم السعودي في نظام اإلفالس الجديد بشأن التمويل املالي فيتكمن  

لتأهيل املالي لهذه التوازن املالي بين مصالح الدائنين واملدينين. وتكمن أيضا اإلشكالية في مدى كفاية الضمانات التي حددها املنظم للحصول على إعادة ا 

وال والصناعية  املهنية  كاملشروعات  األخرى؛  املشروعات  يشمل  أم  التجارية،  املشروعات  على  فقط  قاصرا  التمويل  كان  إذا  وفيما  زراعية املشروعات. 

 وغيرها. 

 :أسئلةالدراسة

 جاءت هذه الدراسة لتجيب على األسئلة التالية: 

 املتعثرة وشروط الحصول عليه؟ما املقصود بتمويل املشروعات  .1

 هي املشروعات الصغيرة التي يجوز لها طلب الحصول على التمويل املالي؟ ما .2

 مدى كفاية الضمانات التي وضعها املنظم للحصول على التمويل املالي؟ ما .3

 فسلفة .4
ً

 نين. املنظم السعودي في إعادة التوازن بين مصالح الدائنين واملدي هل يحقق التمويل املال يفعال

 أهميةالدراسة:

اصة  تكمن أهمية الدراسة في الوقوف على أحكام إعادة التمويل املالي للمشروعات الصغيرة املتعثرة وهي على وشك الوقوع في خطر اإلفالس، وبخ

ة مالية بين الدائنين واملدينين، أن املنظم السعودي لم يكن يجيز ذلك سابًقا، وإنما كانت التسوية الواقية من اإلفالس تقتصر على إمكانية إيجاد تسوي

ا من عدم قدرتها على النهوض من كبوتها،
ً
 وتقديم الضمانات املناسبة للمدينين للوفاء بديونهم.  دون السماح لهذه املشروعات بإعادة تمويل نفسها خوف

ها من خالل التمويل املالي لرأسمالها، فنجد  ونظًرا للتطور الحاصل في فلسفة املنظم حول إمكانية تمكين هذه املشروعات من إعادة تأهيل نفس

لدائنين إلمك لحمايةا  املنظم  أقرها  التي  الضمانات  كفاية  للحصول عليه، ومدى  توفرها  الواجب  والشروط  أحكام هذاالتمويل  بحث  املناسب  انية  من 

 الحصول على التمويل.  

 أهداف الدراسة: 

 التالية:تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األمور 

ذلك، ودور  توضيح فسلفة املنظم السعودي من إمكانية تمويل املشروعات املتعثرة، وبيان النتائج القانونية واالجتماعية واالقتصادية املترتبة على   .1

 ذلك في تشجيع االستثمار في اململكة العربية السعودية.

 التمويل. التسوية الوقائية على املتعثرة أثناء بيان شروط حصول املشروعات  .2

 الوقوف على الضمانات التي حددها املنظم السعودي إلمكانية حصول هذه املشروعات على التمويل املالي، لتعزيز الضمان العام لرأسمالها.  .3

 دور التمويل في إعادة التوازن بين املدينين من جهة والدائن من جهةأخرى. .4

 حدودالدراسة:

 نطاق البحث في دراسة األحكام الواردة في نظام اإلفالس الجديد بشأن تمويل املشروعات الصغيرة. الحدود املوضوعية:

الزمانية:  لنظام اإلفالس لسنة    الحدود 
ً
املشروعات وفقا بتمويل  املتعلقة   على معالجة األحكام 

ً
واألنظمة االخرى ذات     هـ  1439البحث سيكون قاصرا

 العالقة. 

 الدراسة على بحث األحكام املتعلقة بتمويل املشروعات أثناء إجراءات التسوية الوقائية في النظام القانوني السعودي.    تقتصر الحدود املكانية:

 الدراسات السابقة:

وفيما حوت زيارتها،  لي  تهيأت  التي  املكتبات  فيما حوته  باإلفالس  املتعثرة  الصغيرة  املشروعات  بتمويل  املتعلقة  الدراسات  البحث عن  شبكة    ه بعد 

 :اإلنترنت، يمكنني ذكر أقرب الدراسات إلى املوضوع على النحو اآلتي
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والذي تناول فيهاالباحث كيفية املحافظة على املشروعات املتعثرة  "إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس ( بعنوان "2018دراسة عطاء) •

واستخدم وبنظرة شرعية،  بشكل عام  اإلفالس  املقارن.  وحمايتها من خطر  اإلفالس    املنهج  نظام  ووفق  تحليلية،  بأنها ستكون  عنها  وتمتاز دراستي 

 السعودي. 

• ( ملكاوي  اإلماراتية"  بعنوان  (2016دراسة  القوانين  في  املتعثرة  التجارية  املشروعات  إنقاذ  القوانين   "أحكام  في  الباحث  دراسة  كانت   
 
حيث

 اإلماراتية، وتختلف دراستي عنها في كونها في النظام السعودي.

• ( امللكاوي  بعنوان "2018دراسة  البنوك اإلسالمية(  في  واملتوسطة  الصغيرة  التي    "تمويل املشروعات  املشكالت  الضوء على  الباحث  القى   
 
حيث

إ  التطرق للتمويل في تواجه املشروعات بشكل عام واإلشارة  الحلول التمويلية املناسبة، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية بعدم  لى بعض 

 نظام اإلفالس السعودي. 

 خطة البحث: 

 لل
ً
 اآلتية: خطةفي ضوء ما تقدم، وبهدف التعرف على تمويل املشروعات املتعثرة أثناء إجراءات التسوية الوقائية،فقد رأيت  تقسيم هذه الدراسة وفقا

 مقدمة عامة عن إجراءات التسوية الوقائية الفصل التمهيدي:

 الفصل األول: مفهوم املشروعات املتعثرة. 

 املبحث األول: ماهية املشروعات املتعثرة. 

 املبحث الثاني: خصائص املشروعات املتعثرة.

 الوقائية.املبحث الثالث: شروط خضوع املشروعات املتعثرة إلجراءات التسوية 

 املبحث الرابع: طرق إنقاذ املشروعات املتعثرة.

 الفصل الثاني: أحكام تمويل املشروعات املتعثرة أثناء إجراءات التسوية الوقائية. 

 املبحث األول: أحكام التمويل املضمون للمشروعات املتعثرة. 

 املبحث الثاني: أحكام التمويل غير املضمون للمشروعات املتعثرة.

 الفصل الثالث: اآلثار القانونية املترتبة على تمويل املشروعات املتعثرة. 

 املبحث األول: أثر تمويل املشروعات على املدين. 

 املبحث الثاني: أثر تمويل املشروعات على الدائنين.

 الخاتمة : النتائج والتوصيات 

 

 : مقدمة الدراسة

 
 
للمشروعات في أثناء إجراءات التسوية الوقائية من األفكار الحديثة التي تناولها املنظم السعودي في نظام اإلفالس  عد فكرة إعادة التمويل املالي  ت

بتاريخ   الرسمية  بالجريدة  املنشور  اململكة  6/6/1439الجديد  أحد ركائز تحقيق )رؤية  وتعتبر  القضائية  2030هـ،  األنظمة  وتحديث  تطوير  املتضمنة   )

 ستثمارية في اململكة العربية السعودية.ومما ال شك فيه، أن األخذ بهذه الفكرة، له أثر إيجابي كبير على املرفق االقتصادي للدولة من وتحسين البيئة اال 

 جهة، وعلى املستثمرين والدائنين من جهة أخرى.

 الفصل التمهيدي: إجراءات التسوية الوقائية 

العديد من مزاو  إلىخروج  الظروف االقتصادية  التزاماتهم وديونهم، مما  تؤدي  أداء  نتيجة عجزهم عن  الربحية،  لي األعمال واألنشطة االقتصادية 

املشروع القانونية على وضع قواعد وأحكام تقي من اإلفالس، وتساعد أصحاب  الّتنظيمات  العديد من  إفالسهم. وإزاء ذلك فقد حرصت  إلى  ات يؤدي 

 ات الطارئة التي تمر بها، واملحافظة على سمعتهموضمان بقاء مشروعاتهم دون الوقوع في خطر اإلفالس.على إنقاذها، واألخذ بأيديهم نحو اجتياز األزم

ار واألسواق  ولذا فقد بادرت اململكة العربية السعودية باتخاذ مجموعة من التنظيمات التي من شأنها تالفي األضرار التي قد يثقل وقعها كاهل  الّتج

اإلفال  شهر  جراء  سوية  االقتصادية 
ّ
الت إجراءات  صياغة  إلى  املنظم  عمد  حيث  الوطني.  باالقتصاد  تضر  سلبية  اقتصادية  آثار  من  عليه  يترتب  وما  س 

 14/7/1425( وبتاريخ  12هـ، والئحته التنفيذية رقم)4/9/1416( بتاريخ  16الوقائية في نظام اإلفالس الصادرباملرسوم امللكي رقم )م/
ً
هـ ،كما أعاد مؤخرا
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اململكة  تنظيم موضوع   يتناسب مع )رؤية  الجديد)  2030اإلفالس وإجراءاته بشكل حديث  الفصل  1439م(، من خالل نظام اإلفالس  هـ(، وقد اشتمل 

لغي بموجبها نظام التسوية الوقائية والئح
 
 (.2ته التنفيذية)الثالث من هذا النظام على أحكام وقواعد جديدة، تتعلق بإجراء التسوية الوقائية لإلفالس، أ

عليها،       املترتبة  واآلثار  لها،  الالزمة  والشكلية  املوضوعية  روط 
ّ
والش اإلفالس  من  الوقائية  سوية 

ّ
الت مفهوم  يلي  فيما  الباحث  واألحكام وسيتناول 

 الخاّصة بكيفية انقضائها. 

 املبحث األول: مفهوم التسوية الوقائية 

سوية  
ّ
الت تعريف  مطالب،  خاللثالث  الباحثمن  تتضمنه  سيتناوله  ما  بيان  على  الثاني  املطلب  وسيقصر  األول،  املطلب  اإلفالسفي  من  الوقائية 

روط الواجب توافرها في املدين عند طلب التسوية الوقائية.
ّ
 التسوية من خصائص، أما املطلب الثالث فسيتناول فيه الش

 املطلب األول: تعريف التسوية الوقائية 

بيان معناه املبحث  نتناول في هذا  لها من  سوف  املشابهة  األنظمة  الوقائية من اإلفالس وغيرها من  التسوية  بين  التمييز  اللغوي واالصطالحي، و  ا 

 خالل الفروع اآلتية:

 الفرع األول: التعريف اللغوي واالصطالحي 

شيئين بين  واإلعتدال  اإلستقامة  كما تدل على   ،
ً
سوّيا تسوية، جعله  اه  سوَّ اللغة: مصدر سّوى،  في  تعالى:  (3)التسوية  ُهم  .ومنه قوله  َربُّ ْيِهْم 

َ
َعل َدْمَدَم 

َ
))ف

اَها(( َسوَّ
َ
نِبِهْم ف

َ
 .(5) ؛ أّي سّوى بينهم في العقوبة(4)ِبذ

عرَّف إجراء التسوية الوقائية بأنه: اتفاق )صلح( بين املدين ودائنيه في محاولة منه لتفادي اإلفالس، أو ا   .(6)  لتصفيةوفي االصطالح القانوني: ي 

: إجراء يهدف إلى تيسير توصل املدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه مع االحتفاظ بحق املدين في إد وقد . (7)ارة نشاطهعرفهاملنظم السعودي بـأنه 

املديني الجديد صغار  السعودي  كلية. كما راعى نظام اإلفالس 
ّ
املوضوعّية والش روط 

ّ
الش املنظم النعقاده توافر عدد من  ، حيث مكنهم من  (8)نويشترط 

 . (9) تسوية  أمورهم من خالل إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، واحتفاظهم بإدارة نشاطهم 

 الفرع الثاني: إجراء التسوية الوقائية واألنظمة املشابهة لها 

 تتشابه أحكامه بغيرها من األنظمة األخرى ، و تختلف عنها في عدة مواضع، كما يلي:

 
ا
 الصلح البسيط وإجراء التسوية الوقائية  :أوال

املختّصة بإشهار اإلفالس، وبموجبه   املحكمة  املفلس من جهة والّدائنين من جهة أخرى وبتصديق من  بين  إبرامه  يتم  البسيط هو: عقد  الصلح 

أمواله والّتصرف فيها مقابل حصول   إدارة  املفلس يستعيد قدرته على  آجال  ذلك حالة اإلفالس، وبمقتضاه فإن  في  أو جزء منها  الّدائنين على ديونهم 

بينهم  االتفاق عليه  ملا تم   
ً
الحكم (10) معينة، طبقا يأتي بعد صدور  الوقائية من اإلفالس من حيث كونه  سوية 

ّ
الت إجراء  البسيط عن  الصلح  ، ويختلف 

 
ً
أن (11) الس بهدف تفادي وقوع املدين فيهأما التسوية الواقية فإن إجراءها يقع قبل شهر اإلف  ،بإشهار اإلفالس وصيرورته نهائيا . والجدير بالذكر هنا، 

الواقية من اإلفالس لعام   التسوية  العمل بأحكام نظام  ألغى  أنه قد  الجديد مسألة إشهار اإلفالس كما  في نظامه  أغفل  السعودي قد  هـ 1416املنظم 

 ( من نظام املحكمة التجارية. 137-103واملواد من )

: الفرق 
ا
 بين إجراء التسوية الوقائية وإجراء التنظيم املالي وإجراء التصفيةثانيا

 من التعثر
ً
 كبيرا

ً
أو اإلفالس   يتدرج املدين في نظام اإلفالس بمجموعة من اإلجراءات حسب حالته، ويتخذ إجراء إعادة التنظيم املالي ملن بلغ مبلغا

 
ً
  أو االضطراب، بينما تختص التصفية للمدين الذي يعاني فشال

ً
توقع معه الوصول إلى إجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املالي.  ذريعا  ال ي 

 

 
 (. 359،360هـ، ص )1441انظر: عدنان صالح العمر، الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، الحميض ي للطباعة، الرياض، الطبعة الثالثة، (2)
 (. 43ز آبادي، ص )(، وانظر: القاموس املحيط للفيرو 257معجم مقاييس اللغة البن فارس، ص) (3)
 (. 15سورة الشمس، اآلية رقم ) (4)
 (. 857العالمة عبد الرحمن الناصر السعدي، تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن، دار الرسالة، ص ) (5)
 هـ.28/5/1439(، وبتاريخ 3/50نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ) (6)
 املرجع السابق  (7)
ا  (8) إجمالي  يتجاوز  : كل مدين ال 

ً
 صغيرا

ً
يعد مدينا حيث   ، التي تضعها لجنة اإلفالس  املعايير  تنطبق عليه  املدين الذي  مليوني ريال  املدين الصغير: هو  مبلغ   اإلفالس  في ذمته عند افتتاح إجراء  لديون 

 tps://bankruptcy.gov.sa/ar/Pages/default.aspxht سعودي. 
 (.3/50املادة السابعة والعشرون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم ) (9)
 (. 390ص )ه،  1437عدنان صالح العمر، الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، السلمان للطباعة، بريدة، الطبعة الثانية،  (10)
 (. 390املرجع السابق، ص ) (11)

https://bankruptcy.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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 الفرق بين إجراء التسوية الوقائية وإجراء التنظيم املالي 

وإحتفاظ   لديونه  تسوية  على  دائنيه  مع  اتفاق  إلى  املدين  توصل  تيسير  إلى  يهدف  إجراء  بكونه:  الوقائية  التسوية  إجراء  بإدارة يختص  املدين 

توص(12)نشاطه تيسير  إلى  فيهدف  املالي  التنظيم  إعادة  أما  عليها.  للموافقة  للدائنين  ويقدم مقترحاته  إشراف،  أي  تجارته من غير  فيبقى  على رأس  ل  ، 

التفليسة، أمين  املالي لنشاطه تحت إشراف  التنظيم  إعادة  اتفاق مع دائنيه على  إلى  القضاء  املدين  الوقائية بأن  .ويت(13) ورقابة  التسوية  ميز عن إجراء 

ويترتب عليه تعليق املطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح اإلجراء، أو تصديق املحكمة    للمدين وغير املدين الحق في التقدم بطلب افتتاح هذا اإلجراء،

 حق املدين فقط.  على املقترح، أو إنهاء اإلجراء قبل ذلك، أما إجراء التسوية الوقائية فإن التقدم يكون من

 الفرق بين إجرائي التسوية الوقائية والتنظيم املالي وإجرائي التصفية والتصفية اإلدارية

السابقة، أما يكون إجرائي التسوية وإعادة التنظيم املالي للمتعثر أو املفلس أو من يخش ى تعثره، واملشاريع التي يمكن النهوض بها واستعادة حالتها  

 للمفلس فقط، واملشروعات التي ال يمكن تقويمها أو استمرارها.إجرائي التصفية وال 
ً
ويتميز إجراء التصفية عنهما أن   تصفية اإلدارية فإنهما يكونان غالبا

غلُّ عن إدارة نشاطه، ويحل األمين محله في إدارة النشاط والوفاء بواجباته النظامية خالل فترة اإلجراء وال يكون املدين
 
 ؤ مس  يد املدين ت

ً
 في مواجهة وال

توقع أنينتج عن بيع أصول تفليسته ما يكفي للوفاء بمصروفات  الغير.  ملن ي 
ً
إجراء    كما يتميز إجراء التصفية عن التصفية اإلدارية من حيث كونه مناسبا

 التصفية، وأنه بمقابل مالي. 

 املطلب الثاني: خصائص إجراء التسوية الوقائية 

 
ً
 ، وليس ألحد من الدائنين طلبه، وال يتصور ذلك فمن خالله يمكن للمدين املبادرة لحماية نفسه  أنه حق طوعي للمدين، سواًءكان مفلسا

ً
 أو متعثرا

خش ى معها تعثره   من خطر الدائنين. ،ألنه هو األقدر من غيره على تجاوز ما حل به من سوء،  (14) كما يكون للمدين املرجح معاناته من اضطرابات مالية ي 

 كما أن املدين  
ً
اليزال يتمتع بمركز مالي غير ميؤوس منه، يمكن من خالل إدارته لنشاطه تجاوز ما أمامه من معيقات واستعادة مركزه املالي إلى ما   أيضا

 
ً
، وتصديق املحكمة على مقترح التسوية بعد قبول الدائنين له  (15) كان عليه سابقا

ً
غلُّ يد املدين مطلقا

 
 ت صبغة قضائية.،فهي ذا (16). وفي هذا اإلجراء ال ت

 املطلب الثالث: شروط إجراء التسوية الوقائية 

 تنقسم شروط إجراءات التسوية الوقائية إلى شروط موضوعية وأخرى شكلية:

 
ا
 الشروط املوضوعية  : أوال

1.  .
ً
، أو مستثمرا

ً
، أو مهنيا

ً
سوية تاجرا

َ
 أن يكون طالب الت

 أو ممن يخش ى تعثره  .2
ً
 أو متعثرا

ً
 واضطرابه. أن يكون مفلسا

 موافقة أغلبية الدائنين على إجراء التسوية الوقائية.  .3

 أن يكون ممن لم يسبق له التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية خالل العام املنصرم. .4

والقانون األمريكي   (17)البريطانيوقد وافق املنظم السعوديفي الشرط األول، األنظمة في الدول املتقدمة كالقانون أن يكون حسن النية س يء الحظ.  .5

 من إقتصار إجراء التسوية الوقائية على التجار فقط دون غيرهم ممن يطبق في حقهم  نظام اإلعس
ً
ار ،ويتخلى بذلك عما كان عليه العمل سابقا

 .(18)الذي ينظم أحكامه القانون املدني، وينعقد االختصاص فيه للمحاكم )الشرعية(، مهما كان مصدر الحق

استغرقت ديونه جميع    من  كما اقتصر النظام السابق على طلب إجراء التسوية الوقائية على املتعثر فقط، أما النظام الحالي فإنه شملت أحكامه

به في موعد استحقاقه السيولة (19)أصوله، ومن  توقف عن سداد دين مطالب  بتنظيم أحكام من يخش ى تعثره  (20بسبب نقص  املنظم  اهتمام  . ويعتبر 

 
 هـ.28/5/1439(، وبتاريخ 3/50املادة األولى من  نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ) (12)
 املرجع السابق.  (13) 
إذا   -إذا كان من املرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخش ى معها تعثره. ب  -حيث تنص املادة الثالثة عشرة بالفقرة األولى منها من نظام اإلفالس السعودي بـحاالت افتتاح إجراء التسوية الوقائية "... أ (14)

. ج
ً
   -كان متعثرا

ً
 ....".إذا كان مفلسا

 (. 362الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص )عدنان صالح العمر، (15)
الر،  مليار دو  25د تعثرها في سداد ديون تقدر قيمتها بـ وأول شركة سعودية تتقدم إلجراء التسوية الوقائية  تحت ظل نظام اإلفالس السعودي الجديد هي مجموعة أحمد بن َحَمد القصيبي وإخوانه بع (16)

 م.  2018والجدير بالذكر أن نظام االفالس الجديد دخل حيز التنفيذ في شهر اغسطس عام  

 هـ.  26/3/1440و 25انظر: صحيفة مال االقتصادية، وتاريخ النشر والتصفح  

15660https://www.maaal.com/archives/20181204/1 
https://www.maaal.com/archives/20181204/115725 

 (. 33-32م، الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن، ص )2009هـ،  1430نشأت األخرس، الصلح الواقي من اإلفالس، (17)
مر، الوجيز في  (18)  (. 307الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، الطبعة الثالثة، ص)عدنان صالح الع 
 (. 3/50املادة األولى من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ) (19)
 (. 11عبداملجيد بن صالح املنصور، التكييف الفقهي لنظام اإلفالس الجديد، مرجع سابق، ص )  (20)

https://www.maaal.com/archives/20181204/115660
https://www.maaal.com/archives/20181204/115725
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ا  ومؤكدة  املدين خطرة  منها  يخش ى  التي  التعثرات  إلى ضرورة كون  التشريعات  بعض  وتذهب  الجديد،  اإلفالس  بها نظام  تميز  التي  املحاسن  لحلول  أحد 

التوقع واالحتمال التسوية،(21) وليست في حيز  إجراء   لطلب 
ً
أن يكون مبررا للربح  التي تهدف  األعمال      . كما يمكن الضطراب 

ً
لالستمرار في مراحل توخيا

 
ً
. وربما حمل االنتظار املدين للجوء إلى طرق   االنحدار التي قد تصل غالبا

ً
إلى التعثر و التوقف عن سداد الديون، مما ينتج عنه صعوبة في نهوضها مجددا

 .(22)ملتوية غير مشروعة ملّد أجل حياة مشروعه الربحي

 
ا
 : الشروط الشكليةثانيا

رسمها املنظم للوصول إلى التسوية، قضائية، تتسم بطابع السرعة واالقتصاد في النفقات وتغني املدين عن التماس طلب    وهي تلك اإلجراءات التي

 
ً
معا والدائنين  للمدين  املطمئنة  الضمانات  وتوفر   

ً
فردا  

ً
فردا الدائنين  من جميع  اإلجراء،(23) الصلح  افتتاح  بطلب  التقدم  يلي:  فيما  وتتمثل  وافتتاح    ، 

الحاإلجراء م ولها عند  اإلجراء،  افتتاح  تاريخ   من 
ً
يوما )أربعين(  تزيد على  ال  والتصويت خالل مدة  لالجتماع  الدائنين  ودعوة  املختصة،  املحكمة  اجة ن 

الوقائية التسوية  إجراء  املحكمة على  تصديق  كما   ،
ً
يوما يتجاوز)أربعين(  ال  بما  الدائنون،  زيادتها  قبله  ال  إذا  تبليغ   

ً
فورا املدين  بالتصديق،  وعلى  دائنين 

اكتمال تنفيذه خطة  فإنهيلتزم املدين عند 
ً
التسوية تقديم    وإيداع نسخة منه في سجل اإلفالس خالل )خمسة( أيام من تاريخ تصديق املحكمة، وأخيرا

 طلب إنهاء اإلجراءات وإبالغ الدائنين ذلك قبل تقديمه للمحكمة املختصة. 

 وقائية من اإلفالس املبحث الثاني: افتتاح إجراء التسوية ال

 املطلب األول: سلطة املحكمة في إجراء التسوية الوقائية: 

أو رفضه الوقائية  التسوية  إجراء  افتتاح  باملوافقة على طلب  تقديرية  التجارية سلطة  للمحكمة  فإن  واملوضوعية،  الشكلية  الشروط  توفر    عند 

 فقط أو افتتاح إجراء مناسب آخر. 

سوية الوقائية: املطلب الثاني: اآلثار 
ّ
 املترتبة على إجراء الت

 
ً
 تصب في مصلحةأطرافه  تتمثل بما يلي:   يعد إجراء التسوية الوقائية عقدا

ً
 ينتج آثارا

ً
 رضائيا

 الفرع األول: آثار التسوية الوقائية بالنسبة إلى املدين:

 
ً
، كما ال يحق   (24)وتمكينه من إدارة أمواله والتصرف فيها  ملا تم االتفاق عليه مع أغلبية الدائنين،  يلتزم املدين بتنفيذ شروط خطة التسوية، وفقا

 من 90لى )للمدين طلب إجراء تسوية آخر إال بعد مض ي عام كامل بعد انتهاء تنفيذ اإلجراء، كما يتمتعليق مطالبات الدائنين للمدين،ملدة ال تزيد ع
ً
( يوما

اإلجرا  افتتاح  )تاريخ  تزيد عن  ال  تمديدهاآلجال  املختصة  للمحكمة  ويجوز  .180ء، 
ً
يوما أجل  (  الدائنين ومصالحهم   ومن  التوازن وحفظ حقوق  إقامة 

املنظم أوجد ضمانتين هما: املدين   وطمأنتهم على عدم قيام املدين بالتصرف بأمواله وأصوله على نحو يضر بهم، خالل هذه املدة، فإن  سريان أصول 

ويجب عليه تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقود، ببذل   رف بها أثناء تعليق املطالبات، وإمكانية تنفيذ الدائنين على أصول املدين أو ضامنيه.التي تم التص

افتتاح اإلجراء الواجبة لضمان الوفاء بما ينشأ منها بعد     العناية 
ً
أن املنظم   . ومما يجدر التنبيه(25) لقاعدة استمرار العقود وعدم فسخها  تطبيقا عليه 

املدين املتعاقد مع  املدين والدائنين على مصلحة  ملصلحة 
ً
اإلرادة، تقديما القائمة على أساس سلطان  العقود  العامة في  القواعد  أال  .26خرج عن  بشرط 

املتعاقد بالغ على  اإلنهاء ضرر  بع(27)يترتب على  عنها  الناشئة  بااللتزامات  املدين  يِف  لم  إذا  حالتين هما:  في  اإلجراء،،  افتتاح  أمر    د  العقد  إنهاء  كان  أو 

املدين. نشاط  لحماية  ذات  ضروري  العقود  بعض  الحكومية،  باستثناء  واملشتريات  املنافسات  وعقود  الضمانات،  كعقود  خاصة،  وعقود    الطبيعة 

 التمويل. 

سوية الوقائية بالنسبة للدائنين
ّ
 الفرع الثاني: آثار الت

 قانونية على الدائنين العاديين؛عند تصديق املحكمة  
ً
للمالك الذين   أو  فال يجوز لهم   التجارية على إجراء التسوية الوقائية فإن ذلك يقتض ي آثارا

روط التي جاءت في
ّ
 للش

ً
سوي  تسري عليهم آثار التسوية، أن يطالبوا تعديل االلتزامات في التّسوية؛ بل يجب أن يتم الوفاء بااللتزامات وفقا

ّ
. (28) ةمقترح الت

 
 (. 142الودية والقضائية إلنقاذ املشروعات املتعثرة من اإلفالس، ص )خليل فكتور تادرس، الطرق (21)
 (.592م، ص )2012مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري األوراق التجارية واإلفالس، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية،  (22)
 (. 54م، ص )2007ت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى،  سعيد يوسف البستاني، أحكام اإلفالس والصلح الواقي في التشريعا(23)
مر، الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص )  (24)  (. 370عدنان بن صالح الع 
 (. 211فالس، ص ) خليل فيكتور تادرس، الطرق الودية والقضائية إلنقاذ املشروعات املتعثرة من اإل (25)
مر الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص ) (26)  (. 374عدنان بن صالح الع 
مر، الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص )(27)  (. 375عدنان بن صالح الع 
مر، 28)  (. 377الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص )(عدنان بن صالح الع 
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سوية، كديون النفقة
ّ
وأصحاب الديون املمتازة، ومن نشأت ديونهم    ،(29) وبالرغم من ذلك إال أن هنالك دائنون مستثنون من الخضوع ألحكام مقترح الت

سوية
ّ
 في حق من لم يوافق عليه، بل يظ ، أو من تمويل املدين أثناء اإلجراء.30بعد افتتاح إجراء الت

ً
 ل على ما بقي من دينه.  وال يعد اإلبراء ساريا

 املبحث الثالث: انقضاء إجراء التسوية الوقائية 

 
ً
سوية الوقائية اتفاقا

ّ
 ألحد األسباب  بينما يعتبر إجراء الت

ً
بين املدين والّدائنين، إال أنه ال ينقض ي إال بناًء على قرار يصدر من املحكمة التجارية وفقا

عة والثالثون من نظام اإلفالس السعودي والتي تنحصر باكتمال تنفيذ شروط خطة اتفاق التسوية، أوعدم التي حددها املنظم السعودي في املادة التاس

املحدد املوعد  في  عليه  الدائنين  أو  املالك  تصويت  تعذر  أو  املقترح  على  الدائنين  أو  املالك  تصويت  في  املطلوب  النصاب  املحكمة  (31) تحقق  أورفض   ،

املدين  فعل  خطته،أو  تنفيذ  تعذر  أو  افتتاحه  شروط  أحد  تخلفت  التسويةإذا  إجراء  بانقضاء  املحكمة  تقض ي  التسوية،كما  مقترح  على  التصديق 

 في نظام اإلفالس 
ً
 مجرما

ً
 (.32)مخالفات مؤثرة خالل اإلجراء أو ارتكب فعال

 في إدارة مشروعه ملا يترتب  ويرى الباحث: عدم تناسب إجراء التسوية الوقائي 
ً
ة مع املدين املفلس، إذ يصعب مع هذا الوضع امليؤوس منه تركه حرا

 عليه  أثر سلبي على مجموعة الدائنين . 

 مفهوم املشروعات املتعثرة:  الفصل األول 

العالم  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عملية  روافد  أهم  من  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  لزيادة    تعتبر   
ً
أساسيا  

ً
منطلقا باعتبارها  الدولي، 

والفقر. البطالة  مشكلتي  محاربة  في  واملساهمة   ، االنتاجية  ومعالجة   الطاقة  وتطويرها  إقامتها  تشجيع  على  فعملت   ،
ً
متزايدا  

ً
اهتماما الدول  أولتها  وقد 

بل واملجاالت وبحسب اإلمكانيات املتوفرة   .  تعثرها وتقويمها ومساعدتها في شتى الس 

 املبحث األول: ماهية املشروعات املتعثرة: 

 ويتكون من شقين؛ األول في تعريفها، والثاني في بحث أسباب تعثرها.

: تعريف املشروعات الصغيرة 
ا
 أوال

يدخلها   التي  املشروعات  تلك  بأنها:  تعريفها  ويمكن  وتتنوعت،  تتعددتعريفاتها  حيث   ،
ً
عامليا عليه  متفق  فقهي  تعريف  يوجد  دائرة ال  حجمها 

 . (33) ها الذاتيةاملشروعات التي تحتاج للدعم والرعاية النابعة من عدم قدرتها الفنية أو املالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراتها وإمكانيات

ال يعكس الحجم أنه  :(34)هلتحديد مفهوم املشروعات الصغيرة كمعيار عدد العاملين والذي يؤخذ عليكما استخدم جانب من الفقهاء عدة معايير  

صعوبة املقارنة بين الصناعات الصغيرة للدول الختالف األساس الذي يتم بناء عليه تحديد عدد العمال، ونوعيتهم من دولة ألخرى.    الحقيقي للمشروع 

استخدام   جرى  املالكما  رأس  حيث(35)معيار  املال    ،  رأس  حجم  بانخفاض  الصغيرة  الصناعات  به    املستثمرتتميز  باالسترشاد  االكتفاء  أنه  ،إال  فيها 

 لظروفها السياسية واإلقتصادية، ومن أجل ذلك فقد جمع البعض بين معياري رأس املال وعدد العمال  
ً
وبالرغم إلختالف قيمة النقود بين الدول وفقا

كما استخدمت معايير أخرى   ضع حد أقص ى لعدد العمال.من ذلك فقد واجهت تلك الدول عقبات جعلتها تقصر التعريف على رأس املال وحده دون و 

 معيار قيمة املبيعات السنوية للمنشأة، واملعيار القانوني.،(36) كمعيار التقدم التكنلوجي 

: تعريف املشروعات املتعثرة 
ا
 ثانيا

 تعريف التعثر  .1

لغة توازنهالتعثر  اختل  أي   : بَّ 
َ
َوك َزلَّ  و(37) : عثر:   . 

ا
"مجرد حدث  اصطالحا املسيرة":  طريق  في  لظهور عائق غريب  نتيجة  فإنه  (38) عرض ي مفاجئ  وبذلك   .

، فهو يرتبط بالتوازن أو االختالل الذي يصيب املشروع نتيجة تعرضه "لحادث ما" بشكل مفاجئ، وتكون املهمة يختلف عن السقوط والتحطم واالنهيار

 .(39) روع من عثرته والعودة به إلى الطاقة التشغيلية املأمولةالواجبة على القائمين على إدارة املشروع العمل هي إقالة املش

 
 (. 3/50انظر: املادة السادسة والتسعون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي الجديد، والصادر باملرسوم امللكي رقم) (29)
 ها املادة السادسة والتسعون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي.  وتعد مصروفات استمرار نشاط املدين أحد الديون التي أجازت أولويت (30)
 (. 3/50انظر: الفقرة )ب( من املادة التاسعة والثالثون من نظام اإلفالس السعودي الجديد، والصادر باملرسوم امللكي رقم) (31)
 (. 3/50ديد، والصادر باملرسوم امللكي رقم )انظر: الفقرة )ز( من املادة التاسعة والثالثون من نظام اإلفالس السعودي الج (32)
 (.14محمد محمود املكاوي، تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في البنوك اإلسالمية، املرجع السابق، ص ) (33)
 (.16-15انظر: محمد محمود املكاوي، تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في البنوك اإلسالمية، ص ) (34)
 (. 17-16السابق،  ص )انظر: املرجع  (35)
 (. 18انظر: املرجع السابق، ص ) (36)
 لسان العرب : مادة عثر. (37)
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 املصطلحات ذات الصلة بالتعثر  .2

الفني: .أ املالي  املتاح    العسر  النقدي  الرصيد  الجوهري في   لالنخفاض 
ً
نتيجة الجارية قصيرة األجل،  بالتزاماته  الوفاء  املشروع على  هو عدم قدرة 

.. وهو املرادف للتعثر (40) للمشروع 
ً
 املالي قانونيا

 . (41) هوقدرة املنشأة الفعلية على سداد جميع التزاماتها تجاه الغير، عند قيامها بتصفية أصولها تصفية فعلية اليسر املالي الفعلي:  .ب

 .(42) هو  قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة األجل من خالل أصولها السائلة اليسر املالي الفني:  . ج

 .(43) عدم كفاية أصول املشروع في سداد التزاماته تجاهالدائنين واملالك بعد تصفيتههو  املالي الفعلي:العسر  .د

 تعريف املشروع املتعثر .3

 عارضة أثرت في نتائج أعماله، ولكن لديه إمكانات منتجة يمكن بواسطتها إصالح مسيرته والنهوض من عثرته،
ً
إذا    هو املشروع الذي يواجه ظروفا

 .(44) توافرت له السبل واملوارد املالية

 أهمية املشروعات الصغيرة املتعثرة  .4

املجتمع، أو االقتصاد العاملي، الفرد، أو  املشروع    لها أهمية بالغة، سواًء على  فمالك املشروع يحصل على دخل شخص ي يمكنه من التفرغ إلدارة 

مالئه، كما تحرر أفراد املجتمع من قيود عيب العمل وتدفع بهم نحو اإلبداع والتطور، بشكل جيد، مما يزيد في ثقته بنفسه، وكسب عالقات جيدة مع ع

قادة مؤثرين. منهم  الحكومية  وتصنع  الوظائف  الطلب على  الحد من  و  املحلي،  املجتمع  داخل  البطالة  زيادة (45)وتعمل علىتقليل حجم  في  واملساهمة   ،

االقتصادية التنمية  و  اإلجمالي،  املحلي  وتتميز (46) الناتج  الكبيرة،  املدن  إلى  السكان  الحد من هجرة  القرى من  داخل  التوغل  بقدرتها على  تسهم  كما   ،

 .(47) ملتطلبات السوق املحلية في الدول النامية  بمناسبتها

 أنواع املشروعات الصغيرة املتعثرة:  .5

 اآلتي: تنقسم املشروعات الصغيرة املتعثرة إلى عدة أنواع وهي على النحو 

 ، كصناعة األبواب والنوافذ. (48)وهي التي تقومبتحويل خامة إلى منتج نهائياملشاريع اإلنتاجية: .أ

 ،كالتعليم، والخدمات الفندقية. (49) وهي التي تقوم نيابة عن العميل بخدمة املشاريع الخدمية: .ب

، مثل: مشاريع تجارة الجملة والتجزئة، والوكاالت (50)وإعادة استثمار الربحوهي التي تقوم بشراء وبيع وتوزيع السلع املصنعة ،  املشاريع التجارية: . ج

 التجارية، ونسبة السماسرة، وغير ذلك.

 .(51)وتقوم على زراعة األرض وبيع ما ينتج منها ، ويلحق بها مهنة الصيداملشاريع الزراعية: .د

 املشاريعيدخل في عداد املشاريع الصغيرة لتحقق املعاير والشروط عليها.يرى الباحث أن هذا النوع من مشاريع األسر املنتجة الصغيرة: .ه

 

 

 
 (. 22م، ص ) 2018 -هـ 1439مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس، دار اإلجادة، الرياض، الطبعة األولى، (38)
 (. 22انظر: املرجع السابق، ص ) (39)
م،  2016(، و أسامة مصطفى علي، الضمانات وأثرها على التمويل املتعثر في املصارف السودانية،  23مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس، مرجع سابق، ص) (40)

 (. 178اإلسالمية، السودان، ص)  رسالة دكتوراه، إشراف: الطيب موس ى علقم، جامعة أم درمان 
 (.23(، ومسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس، ص)14نبيل عبدالسالم شاكر، الفشل املالي للمشروعات، كتب عربية للنشر، ص ) (41)
 (. 23(، ومسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس، ص)14ص )  نبيل عبدالسالم شاكر، الفشل املالي للمشروعات، كتب عربية للنشر االلكتروني، (42)
 (. 23مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس، مرجع سابق ص)  (43)
 (. 24مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس، ص)  (44)
البركة؛ والسبب يعود في كون املوظف ينتظر نهاية الشهر ليقبض مرتبه، أما غيره من العاملين في ميادين   ومما قيل في الوظائف أنها" آمان من الفقر ويأس من الغنى"، وأما التجارة ففيها تسعة أعشار   (45)

  أعلم. التجارة وحقول الزراعة وما الى ذلك فهم يعلقون آمالهم وتوكلهم باهلل بأنه  سوف يرزقهم من واسع فضله فتحل بركته وتوفيقه عليهم وللا 
امل   (46) كميل،  أبو  محمد  اإلقراض،  سامي  مؤسسات  ِقبل  من  املمولة  غزة  قطاع  في  العاملة  املتعثرة  الصغيرة  املشروعات  استمرارية  في  وعالقتها  الدولية  الجامعة  2014ساعدات  ماجستير،  رسالة  م، 

 (. 27اإلسالمية بغزة، فلسطين، ص)
 (.87املرجع سابق، ص )(47)
 (. 43املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية، ص )إبراهيم حسن الزواهرة، أثر مؤسسات التمويل في إنجاح  (48)
 (. 43إبراهيم حسن الزواهرة، أثر مؤسسات التمويل في إنجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية، ص) (49)
 (. 43الهاشمية، ص) إبراهيم حسن الزواهرة، أثر مؤسسات التمويل في إنجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية (50)
 (.10بتصرف، نسيم حسن أبو جامع، حنين جالل الدماغ، أهمية التمويل في تنمية املشاريع الصغيرة، ص ) (51)
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 املبحث الثاني: خصائص املشروعات املتعثرة

 :(52) تميزت املشروعات املتعثرة عن غيرها من املشروعات بما يلي

اإلدارة وقلة املصروفات واأليدي العاملة، مما  ،النخفاض تكلفة  (53) فهي ال تتطلب رؤوس أموال كبيرة التسجيل وانخفاض التكلفة وقلة العاملين:   .1

 ، كما يمكن أن تكون غير مسجلة ولكن ليس لها صفة قانونية.(54)يسهل معه الدخول والخروج من األسوق على نحو جيد

الصعوبات:   .2 من  والتوزيع  املعاناة  التسويق  نت(55)كصعوبات  التخطيط،  تعاني ضعف  وقد  العالية؛  املخاطر  تعاني من  كما  املعرفي ،  يجةللضعف 

 واإلداري ألصحابها. 

 ،وخدمة األسواق املحلية، (56)فتساهم بتحقيق التنمية وتوزيع الدخل والثروة في املجتمعالقدرة العالية على العدل والقضاء على الفقر والبطالة: .3

 .(57) فرص استثمارية ملالك املدخرات القليلة والصغيرة 

الرسمية:   .4 وغياب اإلجراءات  العالقات  بين طيب  العالقة  أن  إلى عدد قليل، كما  أو  إلى مالك  أو شركة تضامن، يعود رأس مالها  إما فردية  لكونها 

 املالك والعاملين مباشرة. 

  مواجهة الظروف االقتصادية واملتغيرة  مما يسهل اتخاذ القرار أو العدول عنه، و ييسر التكيف السريع في  ملركزية إدارتها في شخص املالك،  املرونة: .5

(58). 

 املبحث الثالث: شروط خضوع املشروعات املتعثرة إلجراءات التسوية الوقائية 

 سنتناول في هذا املبحث شروطها ثم معايير املوازنة بينها، وشروط خضوعها إلجراء التسوية الوقائية: 

: شروط إنهاض املشروعات املتعثرة 
ا
 أوال

، كأن يكون نتيجة لنقص في السيولة راجع إلى وجود خلل في الهياكل التمويلية أو اإلدارية يمكن إصالحهأن يكون  .1
ً
 .(59)التعثر تعثرا مؤقتا

قابلة أن يكون سبب التعثر عوامل خارجة عن إرادة املشروع، مع بقاء مقومات نجاح املشروع في األجل الطويل، شريطة أن تستبعد املشاريع الغير   .2

 .(60) مرار لكلفتها العاليةلالست

: املعايير املقترحة للموازنة بين املشروعات املتعثرة: 
ا
عند تتعدد املشاريع املتعثرة التي ال يمكن    هناك مجموعة من املعايير التي يمكن االستعانة بها،  ثانيا

 :
ً
 إنهاضها معا

لتحقيق الخطة االقتصادية  أو الهادفة أغراض التصدير، أو إحالل املنتج املحلي،كالتي تساعد في   :معيار املشروعات املقدمة للخدمات املتعددة .1

الت بها، واملشروعات  الخلل  أوجه  إنجاحها بعد إصالح  أنه يمكن  واملالية  الدراسات االقتصادية والفنية  تثبت  التي  املشروعات  أو  يتميز للدولة،  ي 

 . (61)  ل مالكها بالجدية وروح التعاون وَتقبل ما يطرح من حلو 

الوطنية: .2 املنفعة  تقدم  التي  أمرين:  معيار املشروعات  في وذلك من خالل  للموارد  الكفء  التخصيص  في  املشروع من مساهمة  يقدمه  ما  تقييم 

 االقتصاد الوطني )منافع الكفاءة(، وتقييم ما يقدمه املشروع من مساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخل )منافع العدالة للمشروع(. 

للمشروعات: .3 االجتماعية  املشاركة  تقوم  معيار  واألشد    كالتي   
ً
نفعا األكثر  له؛ ألنها  والرفاهية  الراحة  وتحقيق سبل  للمجتمع  والتنمية  بالتكافل 

 .(62) ضرورة لالقتصاد الوطني 

: شروط خضوع املشروعات املتعثرة إلجراء التسوية الوقائية: 
ا
 ثالثا

 الشروط املوضوعية والتي منها: يشترط لخضوعها مجموعة من 

 
 (. 44،43انظر: إبراهيم حسن الزواهرة، أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية، ص ) (52)
ِقبل مؤسسات اإلانظر: سامي محم  (53) املمولة من  في قطاع غزة  العاملة  املتعثرة  الصغيرة  املشروعات  استمرارية  في  وعالقتها  املساعدات الدولية  إبراهيم حسن  24قراض، ص)د أبو كميل،  (، وانظر: 

 (.44الزواهرة، أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية، ص) 
 (. 44إبراهيم حسن الزواهرة، أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية، ص ) (54)
 . 17156م، وبعددها رقم 2015يونيو 14-هـ 1436شعبان  27بتصرف، مقال منشور بجريدة الرياض في يوم األحد بتاريخ (55)
 (. 46اء مؤسسات التمويل فينجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية، ص )انظر:إبراهيم حسن الزواهرة، أثر أد (56)
 (. 484نائلة املنير املحمودي، املشروعات الصغيرة: املعوقات والبدائل، ص ) (57)
 (.46-44انظر: املرجع السابق، ص ) (58)
 (. 45مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة، ص )  (59)
 (. 45املرجع السابق، )  (60)
 (. 47مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة، ص )  (61)
 (. 48-47مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة، ص )  (62)
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اململكة: .1 في   
ا

مسجال يكون  وأن  الربح  تحقيق  إلى  املشروع  يهدف  اإلغاثية   أن  كاملشاريع  الربح  تحقيق  إلى  تهدف  ال  التي  املشاريع  بذلك  ويخرج 

 واإلنسانية ونحوها. وهو ما أكدته املادة الرابعة من نظام اإلفالس السعودي الجديد . 

مالية .2 اضطرابات  في   (63):حدوث  استمراره   عن 
ً
أعماله، عوضا باضطراب  للمدين متى شعر  الوقائية  التسوية  إجراء  باب  فتح  إلى  املنظم  ذهب 

أو الربحي  التعثر،  ملّد أجل حياته مشروعه  إلى طرق ملتوية وغير مشروعة  الحالة، لم يشترط (64)لجوئه  الوقاية واالحتراز في مثل هذه  باب  ، ومن 

 املنظم أن يكون  
ً
 تماما

ً
فا

ّ
ف عن سداد الّديون، متى  اضطربت أعماله   الّتاجر متوق

ّ
عن سداد ديونه، بل أجاز التقديم على هذا الطلب قبل التوق

فه عن دفع ديونه
ّ
 يخش ى معه توق

ً
 .(65)اضطرابا

تى ما أدى سوء نيتِه إلى تعثر  فس يء النية يعامل بنقيض قصده،فاليسمح له إجراء التسوية م:  سالمة وخلو املشروع من سوء نية صاِحبه فيه .3

 املشروع.

الوقائية  .4 التسوية  إجراء  من  املشروع  وإضاعة  :  استفادة  األمر عبث  فإن  وإال  وإنهاضه،  املشروع  في معالجة  أثر  التسوية  يكون إلجراء  أن  يجب 

 للوقت والجهد. 

 املبحث الرابع: طرق إنقاذ املشروعات املتعثرة

بل إنجاح وتعزيزها وطرق إنقاذها:سنناقش املشاكل واملعوقات التي   قد تواجه املشاريع املتعثرةوس 

 
ا
 : املعوقات التي تواجه املشروعات الصغيرة املتعثرة أوال

 تواجه املشروعات الصغيرة العديد من املشاكل التي قد تتسبب في تعثرها وتراجعها، وتتمثل فيما يلي:

، مما يؤدي إلى تخلخل وعدم االستقرار وخلق بيئة (66) ة بالتجارة واالستثمار واألنشطة االقتصاديةالتغييرات املتوالية في القرارات واألنظمة املتعلق .1

 ذات مشاكل وظروف صعبة.

 .(67) أعباء املشروعات بما ال يتناسب مع دخلها. وفرض الضرائب مما يزيد ارتفاع األسعار .2

توفيرها،  .3 يصعب  كبيرة  قيمة  ذات  البنوك ضمانات عينية  السداد، وطلب  القدرة على  االقتراض وضعف  والتمويل، كشروط  االئتمان  معوقات 

 .(68) وتراجع البنوك عن تمويل هذه املشروعات 

 واملجاعات.  ،كالكوارث والحروب(69) االقتصادي  حدوث اضطرابات تؤثر على النشاط .4

 .(70)   األجنبية عند سدادها بنسبة تفوق السعر عند االقتراض ارتفاع سعر صرف العمالت .5

 .(71)  مخاطر العمل بالسوق، وارتفاع تكاليف التخزين والتأمين .6

 ، وكذلك ما يتعلق بالعرض والطلب . (72) املشكالت التسويقية وسوء التسعير .7

الصرف مما   .8 لقيمة  املتوالي  التغير  بسبب  اإلضافية  الجمركية  في حسبانهاالرسوم  لم تكن  إضافية   
ً
املشروعات رسوما ارتفاع    يحملتلك  إلى  تؤدي 

 .(73) التكاليف ومن ثم التعثر في السداد

 .(74) عدم كفاية رأس املال، والحاجة إلى االقتراض لتمويل إقامة املشروع الصغير .9

 
 (. 3/50املادة الثالثة عشرة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ) (63)
 (. 592انظر: مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري األوراق التجارية واإلفالس، ص ) (64)
 (. 393عدنان بن صالح العمر، الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس، ص ) (65)
فيترتب على    (66) االستيراد  باب  فتح  أو  املحلية،  للسلع  تداوله  في  ينتعش  املحلي  السوق  يجعل  مما  االستيراد  باب  بقفل  تتعلق  التي  لهذه  كالقرارات  النقدية  التدفقات  وتوقف  املحلية  للسلع  ركود  ذلك 

م، بحث قدم في املؤتمر العلمي الثالث للقانونيين املصريين )الجوانب القانونية للعمليات املصرفية(، بحث محكم ومنشور 2002شاريع، انظر: اسامة حسني محمد، الجوانب القانونية للديون املتعثرة، امل

 (. 6، ص )
م، ورقة عمل منشورة، اإلدارة  2002عادل إسماعيل جزارين، التعثر.. األسباب والحلول من وجهة نظر رجال األعمال،    (، 25بتصرف، مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املشروعات املتعثرة، ص )   (67)

 (. 9-8، ص ) 3العدد  31املالية، مصر، مجلد 
 (.485نائلة املنير املحمودين املشروعات الصغيرة : املعوقات والبدائل، ص ) (68)
 (. 25روعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس، ص)مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض املش (69)
 (.25املرجع السابق، ص) (70)
 (. 47-46أنوار سالم أبو دلو، العمل املصرفي ودوره في الوقاية من التعثر واإلفالس، ص )  (71)
م، الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  2015-هـ1436دي، حسين محمد سمحان، أحمد عارف العساف، تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة بين التمويل اإلسالمي والتقلي (72)

 (.99األردن، ص )
 (.9م، بحث مقدم في املؤتمر العلمي الثالث للقانونيين املصريين )الجوانب القانونية للعمليات املصرفية(، بحث محكم ومنشور ، ص )2002اسامة حسني محمد، الجوانب القانونية للديون املتعثرة،  (73)
 (.53-52لكة االردنية الهاشمية، ص )إبراهيم حسن الزواهرة، أثر مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في املم (74)
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وضعف الخبرة، وسوء جودة املنتج من األسباب الرئيسة املؤثرة في تعثر  التسرع واإلهمال وعدم التفرغ، وضعف التعامل مع العمالء،ويجد الباحث بأن:  

 املشروعات الصغيرة.

 
ا
 : ُسبل إنجاح وتعزيز املشروعات الصغيرة ثانيا

 يتأثر نجاحها بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومن أهم هذه العوامل اآلتي: 

 دورها في التنمية االقتصادية. رفع الوعي بأهمية املشاريع الصغيرة، و إيضاح  .1

  مساهمة املصارف التجارية واملؤسسات املالية في تمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتشجيع املصارف على تمويل تلك املشروعات .2

 .(75) ورسم خطط تمويلية لها

القط .3 تنمية هذا  التشريع والتنظيم؛ مما يوِجد سياسة واضحة تشجع على  الدوائر ذات  تأهيل منظمة  اإلدارية لدى  اع وتقوم بتسهيل اإلجراءات 

 االختصاص. 

ووضع جملة من املحفزات املناسبة، مثل: منح   تسهيل الحصول على التمويالت املمنوحة من ِقبل مؤسسات تنمية وتمويل املشروعات الصغيرة، .4

 قروض ذات شروط ميسرة. 

 .(76)ع املشروعات الصغيرة االستفادة من خبرات الدول الحديثة في مجال التعامل م .5

 .(77) تفعيل مبادئ وقواعد الحوكمة عن طريق الرقابة التنظيمية الحاكمة ألداء املشروعات .6

 . (78) إيجاد سجالت منظمة وواضحة ومخططة، مع مراعاة تجهيز املشروع كما هو مخطط له .7

 
ا
 : الطرق التي تؤدي إلى إنقاذ املشروعات الصغيرة املتعثرة ثالثا

 وهي: بأن هناك عدة طرق تعين على تجاوز العقبات التي تعترض املشروعات يرى الباحث

 االستعانة بأنظمة اإلفالس، كإجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم املالي ونحوهما. .1

 االستغناء عن العمالة ضعيفة اإلنتاج أو التي تفتقد مهارات عمل املشروع. .2

 مصلحة املشروع.ترشيد اإلنفاق بما يخدم  .3

 االستعانة بالخبراء املختصين لطرح طرق املعالجة وتطبيقها على وجه السرعة. .4

 الحصول على التمويل املناسب للمشروع الصغير. .5

 ومن الوسائل الفعالة في عالج ظاهرة التعثر أو اإلفالس اللجوء إلى اإلندماج.  .6

 أثناء إجراءات التسوية الوقائية أحكام تمويل املشروعات املتعثرة : الفصل الثاني

يكو  أن  وبين   
ً
مضمونا التمويل  يكون  أن  بين  املنظم  ومّيز  التجارية،  املدين  حياة  في  ،ألهميتها  التمويل  فكرة  الجديد  اإلفالس  نظام  غير  تبنى  ن 

 خاصة تتعلق بكل منهما.
ً
 مضمون، فوضع أحكاما

 رة: املبحث األول: أحكام التمويل املضمون للمشروعات املتعث

سنذكر في هذا املبحث: مفهومه، وخصائصه، وأهميته، وأبرز املعوقات التي تحول دون الحصول على التمويل، وصور الضمانات ودورها في حفظ  

 حقوق البنك عند تعثر العميل، والقواعد العامة في تمويل املشاريع املتعثرة، ومن ثم نختم بحاالت التمويل املضمون:

: مفهوم التمويل 
ا
 املضمون للمشروعات املتعثرة أوال

 مفهوم تمويل املشروعات الصغيرة  .1

كون   هو  تقديم القروض الالزمة لسير صاحب املشروع املتعثر من ِقبل املصارف أو مؤسسات التمويل، من أجل تجاوز التعثر، مع األخذ باالعتبار

 التعثر ناتج عن افتقار لإلقراض. 

 

 

 
 (.54-53، األردن، ص ) 3، العدد20م، مجلة الدراسات املالية واملصرفية، املجلد 2012عبدالفتاح العبد الالت، أفكار للنهوض باملشروعات الصغيرة،  (75)
،  3العدد 17م، مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، املجلد  2016،  2015عام  محمود نحمده علي إبراهيم، دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد املصري في    (76)

 (.66ص )
 .13489هـ، العدد 1426-4-22عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، الرقابة التنظيمية الحاكمة ألداء الشركات، مقال منشور بجريدة الرياض في يوم االثنين  (77)
 (. 61إبراهيم حسن الزواهرة، أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية، ص ) (78)
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 الضمان:  .2

بـأنه:    
ً
قانونيا  يعرف 

ً
امتيازا له  يعطي  الدائن  لصالح  الضمان  ورهن  الدين،  لتسديد  نقدي  أو  للدائن على حق عيني  أولوية     وجود 

ً
باقي   خاصا على 

 الدائنين في تصفية الحق موضوع الضمان.وتنقسم الضمانات إلى قسمين، ضمانات شخصية وضمانات حقيقية أو عينية. 

: خصائص عقد التمويل للمشروعات املتعثرة 
ا
 ثانيا

 القواعد املنظمة له قواعد آمرة ال يجوز مخالفتها  .1

الحصو  أو  املحكمة،  التمويل دون موافقة  الحصول على  املخالفة في   قانوينة؛ سواء تمثلت 
ً
آثارا باطلة ال ترتب  املخالفة  التصرفات  ل على وتعتبر 

 .(79)تمويل في غير الحاالت التي يسمح فيها النظام

 وغير مضمون لى مضمون إانقسام التمويل  .2

 حصر املنظم التمويل املضمون بحاالت محددة، ويعلم بذلكأن ما سواها تعتبر ديون غير مضمونة . 

 يرجع طلب التمويل املضمون إلى القضاء التجاري  .3

 بخالف التمويل غير املضمون فال يستدعي موافقة املحكمة، و تشترط موافقتها عند إجراء التصفية.

 ولويةتمتع التمويل املضمون باأل  .4

 وهو ما نص عليه املنظم السعودي في املادة السابعة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس .

 عقد التمويل مزيج أو مركبمنعدة معامالت  .5

الرابطة هو  األصلي، ألن األصل من هذه  العقد  الحالة من تغليب  فيتمخض عن: قرض وبيع وتأمين ورهن وحوالة حق، وغير ذلك.والبد في هذه 

 .(80)ويل املشروع املتعثر تم

 عقد معاوضة:  .6

واملمول، السلعة  وبائع  املقترض  بين  أو  السلعة  وبائع  املقترض  بين  العالقة  في  كبيع  إليه  بالفسخ    بالنظر  تتعلق  التزامات مهمة  ذلك  ويترتب على 

 .(81) والدفع بعدم التنفيذ ونحو ذلك

 عقد التمويل ملزم لطرفيه .7

 مبلغ التمويل ويلتزم املقترض، بسداد القرض في أجله، وال يجوز ألي منهما الفسخ مالم يخل أحدهما بالتزاماته.إذ يلتزم املمول بتقديم 

: أهمية التمويل البنكي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، وأبرز 
ا
 املعوقات التي تحيل دون الحصول عليه  ثالثا

 أهمية التمويل البنكي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة  .1

م أن تطبيق البنوك الستراتيجيات التمويلساعد في تخفيض الخطر 2007؛ لعام  (82) (OCDEصدر األساس ي والرئيس ي حيث أثبتت دراسات)يعد امل

 .(83) الذي قد تتعرض له تلك املشروعات

 أسباب إحجام البنوك عن تمويل املشاريع الصغيرة  .2

 .(84) سلبية تبادلية بين أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة وبين البنوكمما يتسبب في خلق نظرة : عدم شفافية املعلومات املقدمة •

 تلجأ البنوك إلى طلب الضمانات العالية ، لتقليالملخاطرالتي قد تتعرض لها عند عدم وفاء املدين.: ضعف الضمانات2 •

 ريعهم املتعثره ، نفع يعود على الجميع. وفي مراعاة أحوال املتعثرين ودعمهم النتشال مشا: ارتفاع أسعار الفائدة أو قيمة الربح  •

 فقد تتسبب بعدم حصوله على التمويل،أو رفع قيمة الربح عليه. : رغبة املدين املتعثر الفورية في القرض •

 
 (. 457عبد الرحمن السيد قرمان، األوراق التجارية وإجراءات اإلفالس، ص ) (79)
 (. 26-24م، الطبعة األولى، مكتبة الرشد، الرياض، ص )2014 -هـ1435أنظمة التمويل العقاري السعودي" ، بتصرف، أحمد السعيد الزقرد، التمويل العقاري " دراسة تأصيلية مقارنة في  (80)
 (. 29أحمد السعيد الزقرد، التمويل العقاري" دراسة تأصيلية مقارنة في أنظمة التمويل العقاري السعودي" ، املرجع السابق، ص)  (81)
اد السوق الحر، وقد  تصادية وإلى إنعاش التبادالت التجارية. تتكون املنظمة من مجموعة من البلدان املتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصهي منظمة دولية تهدف إلى التنمية االق   (82)

 دولة ومقرها في باريس.   36، وتضم املنظمة  عضوية OEECم بعد ان حلت محل منظمة التعاون االقتصادي األوروبي  1961من سبتمبر سنة  30أنشأت في 

 هـ. 17/3/1440انظر: ويكبيديا املوسوعة الحرة، تاريخ التصفح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D
%D9%89%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA

6%D9%85%D9%8A%D8%A9 
كلية العلوم االقتصادية وعلوم   -م، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطية2010العايب ياسين، إشكالية تمويل املؤسسات االقتصادية "دراسة حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر"،  (83)

 (. 265التسيير، إشراف: عبد الحق بو عتروس، ص )
 (. 248-247العايب ياسين، إشكالية تمويل املؤسسات االقتصادية "دراسة حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر"، ص )انظر:  (84)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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القروض • على  الحصول  بشأن  التجارية  البنوك  مع  التفاوض  في  الخبرة  املفاوضاتاملتعلقة  :  نقص  مجال  في  الخبرة  ضعف  من  تعاني  حيث 

 .(85) وإعداد ملفاتهااإلئتمانيةبالقروض 

منها •  
ُ
املتعثرة الخصوص  وجه  وعلى  الصغيرة  املشاريع  تمويل  في  املخاطرة  درجة   :  ارتفاع 

ً
نظرا بذلك  الصغيرة  املشاريع  غالبية  لطبيعة    تتسم 

 ولضعف مركزها املالي والخبرات اإلدارية فيها.  تكوينها؛

: صور الضمانات ودورها في حفظ حقوق 
ا
 البنك عند تعثر العميل رابعا

 
ً
  أخذت الضمانات حيزا

ً
،وفيما يلي سنتعرف (86) في دراسات املصارف اإلسالمية بسبب اعتمادها على البيوع املنقلبة إلى ديون في غالب تمويالتها كبيرا

 على صورها، ودورها في التقليل من الديون املتعثرة. 

 صور الضمانات في البنوك  .1

 متعددة من الضمانات، ومن أهمها:تستخدم البنوك في الوقت ال
ً
 حالي صورا

 ؛ ومن ذلك جمع املعلومات عن العميل ودراسته،و طلب كفيل أو ضامن له. الضمان الشخص ي •

كالرهن العينية  األوراق   ؛وله مكانة كبرى؛ لفاعليته وثبات قيمته ويسر إجراءاته،ومن صوره:الضمانات  الحيازي ،ورهن  العقاري؛والرهن  الرهن 

 . (87) التجارية ، والحسابات الجارية، ورهن الحقوق املعنوية واملدخرات، وغير ها من صور الرهون املتعددة 

 دور الضمانات في تقليل الديون املتعثرة  .2

 الضمانات. لها دور فعال في حفظ حقوق املمول والتقليل من خسائره في حال تعثر العمالء، حيث أنه يستطيع استرداد حقه بتنفيذه على تلك 

: قواعد عامة في تمويل املشاريع املتعثرة 
ا
 خامسا

فيه  .1 يشترط  ال  فإنه  املضمون  التمويل غير  إلى  بالنسبة  أما  تمويل مضمون؛  أي  املوافقة على  اإلفالس  إجراءات  افتتاح  بعد  املحكمة    يجب على 

 موافقة املحكمة. 

 طلبه بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار املدينين.يجب على املحكمة أن توافق على التمويل غير املضمون الذي يتم  .2

 . (88)يحظر التمويل بعد افتتاح إجراء التصفية اإلدارية .3

: أحكام التمويل املضمون في إجراء التسوية الوقائية 
ا
 سادسا

 سنتحدث فيما يلي عن الصور الخاصة بالتمويل املضمون ومن ثم نتعرض ألحكامه:  

 ملضمون للمشاريع املتعثرة صور التمويل ا .1

 أن يكون ذا أولوية على الديون غير املضمونة وقت تقديم طلب التمويل.  •

 لرهن آخر. •
ً
 برهن أصل للمدين ليس محال

ً
 أن يكون مضمونا

 برهن وأصل للمدين يكون لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.  •
ً
 أن يكون مضمونا

 برهن أصل  •
ً
 للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر.أن يكون مضمونا

 .(89)أي صورة أخرى من صور التمويل املضمون التي تحددها الالئحة •

افقة على التمويل املضمون يكون من املحكمة  .2  طلب املو

املحكمة على طلبه  من خبير يؤيده في ذلك، وتوافق 
ً
أن يرفق تقريرا املحكمة و  أن يطلب ذلك من  أو  إن    للمدين   الستمرار نشاطه 

ً
كان ذلك الزما

 .(90)املحافظة على أصول التفليسة خالل فترة اإلجراء

 تمتع التمويل املضمون باألولوية .3

 وهو ما نصت عليه املادة السابعة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي الجديد.  

 

 
 (. 8حسين سحمان، تمويل املشروعات الصغيرة "مفاهيم أساسية"، ص ) (85)
 (.66انوار زين الدين سالم أبو دلو، العمل املصرفي اإلسالمي ودوره في الوقاية من التعثر واإلفالس، ص )  (86)
 (.68-67انوار زين الدين سالم أبو دلو، العمل املصرفي اإلسالمي ودوره في الوقاية من التعثر واإلفالس، ص )(87)
 (. 457-456اإلفالس، ص ) عبد الرحمن السيد قرمان، األوراق التجارية وإجراءات  (88)
 (. 3/50املادة الرابعة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ) (89)
 (.3/50املادة الثالثة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ) (90)



 عبد اإلله املشيطي                            التنظيم القانوني لتمويل املشروعات الصغيرة املتعثرة أثناء إجراء التسوية الوقائية في نظام اإلفالس السعودي  

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(2) (2020), 61-79 
 74 

 

 ثرةاملبحث الثاني: أحكام التمويل غير املضمون للمشروعات املتع

التن وإعادة  الوقائية  التسوية  إجرائي  في  وأحكامه  أحكامه،  املترتب عند مخالفة  القانوني  واألثر  به،  املقصود  املبحث عن  في هذا  ظيم  سنتحدث 

 والتمويل في إجراء التصفية: املالي،

: املقصود بالتمويل غير املضمون: 
ا
 أوال

)الدين الذي ال يشترط له  موافقة املحكمة إال عند إجراء التصفية ويخلو من الضمانات العينية ويمكن تعريفه بأنه:    لم يعرفه املنظم السعودي،

 والشخصية، وليس له  أولوية على الديون(. 

: األثر القانوني في مخالفة أحكام التمويل غير املضمون 
ا
 ثانيا

 ويترتب على مخالفة أحكام التمويل غير املضمون البطالن في حالتين هما: 

 .(91)الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية بدون موافقة املحكمة .1

 .(92) الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية اإلدارية .2

: التمويل غير املضمون في إجرائي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املالي
ا
 ثالثا

 فإنه ال تشترط موافقة املحكمة على طلبه. ة على غيرها من الديون،لعدم كون هذا الدين ذا أفضلي

: التمويل في إجراء التصفية 
ا
 رابعا

 للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها
ً
 .(93)توافق عليه املحكمة متى كان ضروريا

همية نقل الدين املضمون بحيث يطلب بموجبه املدين الحصول على رأي شخص ي للباحث: يتفق الباحث مع ما ذهب إليه أ.د/ بشار حكمت ملكاوي في أ 

لى تمويل إضافي مضمون ،من دائن يشترط أن تغطى ديون املدين السابقة بالضمان الجديد لتصبح جميع ديون الدائن مضمونة، سواء أكانت سابقة ع

 وم نفعه.إجراءات اإلفالس أم الحقة لها، ونتمنى من املنظم السعودي أقرار ذلك  لعمَّ 

 اآلثار القانونية املترتبة على تمويل املشروعات املتعثرة : الفصل الثالث

 يرتب تمويل املشروعات املتعثرة آثار على جميع أطرافه، وسنتاول بالدراسة ما يتعلق باملدين والدائنين: 

 املبحث األول: أثر تمويل املشروعات على املدين 

 التمويل عدة نتائج وآثار نوجزها فيما يلي:بالنسبة للمدين فإنه ينتج عن 

: استمرار نشاط املدين
ا
 أوال

 للتمويل بشكل صحيح.  أي عودة املدين املتعثر إلى ممارسة عمله و نشاطه الربحي بعد استثماره  

: املحافظة على أصول التفليسة 
ا
 ثانيا

 ، وحمايتها من الهالك.(94)اإلفالس املنصوص عليها في النظام أو خالل سريان أي منهاأي أصول املدين املوجودة في تاريخ افتتاح أي من إجراءات 

ا: زيادة موجوداته
ا
 ثالث

 اء. بحيث تزداد ديونه بسبب تراكم الديون السابقة مع الديون الالحقة في التمويل وأولوية الديون الجديدة )التمويل( على السابقة عند الوف

: تقديم الضمانات امل
ا
 طلوبة ملنح التمويل رابعا

 لكي يتمكن ممول القرض من حماية نفسه من مطالن املدين أوعدم السداد. 

: ضمان حماية حقوق املرتهن في الرهن القائم 
ا
 خامسا

آلخر، أو بيعه ونحو   فيضمن املدين الراهن تصرفاته القانونية إذا كانت تتعارض مع حق الدائن املرتهن أو تؤثر فيه،إعتدائه على ضمان الدين برهنه

 . (95)أما التعرض من الغير فإن املدين ال يضمنه ذلك،

: االلتزام باستعمال القرض التمويلي بحسب ما أخذ له
ا
 سادسا

 وهو بإنهاض املشروع املتعثر، وما عداه يعد من سوء النية موجب للعقوبة والحرمان من  إجراءات اإلفالس. 

 
 (.3/50املادة الثانية والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ) (91)
 (.3/50عودي والصادر باملرسوم امللكي رقم )املادة الثانية والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس الس (92)
 (.3/50املادة السادسة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ) (93)
 (.3/50انظر املادة األولى  من نظام اإلفالس السعودي الجديد، والصادر باملرسوم امللكي رقم )(94)
 (.161-160انظر: أحمد السعيد الزقرد، الوجيز في نظام ملعامالت املدنية السعودي، ص )  (95)
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: رد دين التمويل في أجله
ا
 سابعا

 . (97) األخرى إضافة إلى سداد قيمة الربح ملانح التمويل (96)و كلفة اآلجل، ومصاريف السداد واملصروفات اإلدارية شمل ذلك رد مبلغ التمويل،وي

م ينص على ظام اإلفالس حجم التمويل أو قيمته؛ بل ترك ذلكالتفاق املدين واملقرض وطبيعة النشاط الذي سيقوم به املدين املتعثر، كما للم يحدد ن

 عند انتهاء إجراء التسوية أو إعادة التنظيم املالي أم يستمر حتى 
ً
 . (98) بعد ذلكموعد سداد التمويل، في حال تعين سداد مبلغ التمويل الجديد كامال

 املبحث الثاني: أثر تمويل املشروعات على الدائنين 

 الدائنين، ومنها: يترتب على تمويل املشروعات املتعثرة آثارا في مواجهة 

: أولوية الدين املضمون على ديون الدائنين 
ا
 أوال

 قبل غيره من الدائنين
ً
 .(99) فاملدين ملزم بوفاء دين التمويل أوال

: الحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها 
ا
 ثانيا

صول التفليسة،
ً
 (100)أو زيادة حصيلة بيعها في إجراء التصفية  فهو ضروري في الحفاظ على قيمة أ

: التزامات املمول املقرض:
ا
  ثالثا

االلتزام باملصارح ة أو باإلفضاء  طلب الضمانات من املدين املتعثر ودفع مبلغ القرض التمويلي له، وإخطار املتمول بضرورة تقديم البيانات الكافية مع 

 طلب رد التمويل قبل انقضاء األجل املتفق عليه بين املدين واملمول.، وعدم (101)عن مضمون االتفاق التمويلي

 : الخاتمة 

 خلصنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها في اآلتي: 

: النتائج 
ا

 أوال

املادة   • أن  الرغم من  املضمون على  التمويل  بيان صور  خالية من  التنفيذية  الالئحة  بينت  جاءت  اإلفالس  املائة من نظام  بعد  والثمانون  الرابعة 

 بعض صوره وأحالت إلى الالئحة لبيان غيرها. 

 . يعد عقد التمويل ملزًما ألطرافه وتعد القواعد املتعلقة بتنظيمه بأنها آمرة ال يجوز مخالفتها، كما يتمتع التمويل املضمون باألولوية •

 من ت •
ً
عريف التمويل غير املضمون ويعرفه الباحث بأنه "الدين الذي ال يشترط له  موافقة املحكمة إال في حال  جاء النظام السعودي لإلفالس خاليا

 إجراء التصفية ويخلو من الضمانات العينية والشخصية، وليس له  أولوية على الديون". 

فإن التمويل يؤدي به إلى االستمرار في نشاطه، وزيادة  هناك عدة آثار ومترتبات لتمويل املشروعات املتعثرة توصل لها الباحث، فمن جانب املدين   •

ورد التمويل في أجله،كما يلزمهباملحافظة على أصول التفليسة، وحماية حقوق املرتهن في الرهن القائم،   موجوداته، وتقديم الضمانات املطلوبة،

خذ له،
 
   أما بالنسبة للدائنين، فإن التمويل  واستعمال القرض التمويلي بحسب ما أ

ً
  علىيهم من جهة أولوية الدين املضمون على ديونهم،   يؤثر سلبا

 إال أنه يؤدي إلى الحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة ثمنها عند البيع مما ينعكس عليهم بشكل ايجابي.

ا: التوصيات   ثانيا

 لصغيرة واملتوسطة وخاصة املتعثرة منها.نوص ي املنظم السعودي بتقديم ميزات للبنوك ومؤسسات التمويل لدعم وتنمية املشروعات ا  •

وأن  • املضمون، خاصة  التمويل  لتشتمل على جميع صور  اإلفالس  نظام  املائة من  بعد  والثمانون  الرابعة  املادة  بتعديل  السعودي  املنظم  نوص ي 

 الالئحة التنفيذية التي أحال إليها لبيان هذه الصور قد جاءت خالية من بيانها؛ األمر الذي ترك فرا 
ً
  غا

ً
 في هذا الصدد.  تشريعيا

املحكمة على التمويل املضمون وغير املضمون وذلك لضمان التأكد والتحقق من 185يوص ي الباحث بتعديل املادة ) • ( لتتضمن اشتراط موافقة 

 على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها.
ً
 قدرة املدين على االستمرار في نشاطه مع هذا التمويل وحفاظا

 
 (. 457ة لظافر بن محماس الدوسري، ص )وتختلف قيمة املصروفات اإلدارية من مصرف إلى آخر، ، توضحها املصارف في عقودها، انظر: آثار عقد التمويل بالتورق في املصارف السعودي (96)
 (. 85عيد الزقرد، التمويل العقاري "دراسة تأصيلية مقارنة في أنظمة التمويل العقاري السعودي"، ص ) أحمد الس (97)
 (.114بتصرف، بشار حكمت ملكاوي، أحكام إنقاذ املشروعات التجارية املتعثرة في القوانين االماراتية، ص ) (98)
 بر الهاتف الجوال. فائدة من د. عدنان بن صالح العمر كانت عن طريق تواصلي معه ع (99)
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Abstract: The idea of financial refunding of the projects during the preventive settlement procedures based on the 
new philosophy which is adopted by the Saudi organizer to maintain the investment projects in the Kingdom and 
encourage them. Rebalancing between creditors on one hand and debtors on the other. which seemed to ensure 
the continuation of these projects and their economic and social function. and increase their productive power 
and continuity. in order to ensure the fulfillment of the wishes of individuals in the community. This idea and 
other ideas were adopted by the Saudi organizer came within the framework of achieving the Kingdom's Vision 
0242. which includes developing and modernizing the systems and improving the investment environment in the 
Kingdom of Saudi Arabia. 
Undoubtedly. adopting this idea. and giving the troubled enterprises an opportunity to rise from their economic 
stumble and restore their financial position. especially those small projects that may face many financial and 
economic difficulties due to their poor capital. had a significant positive impact on the economic facility of the 
state on one hand. and the owners of this enterprises and creditors on the other hand. by giving them the 
opportunity to restore their financial positions.  
This study is intended to clarify the legal provisions which are set by the organizer in the new bankruptcy Law. 
and reached some of recommendations; the most significant of them are the following: We recommend the Saudi 
organizer to show his keenness on the projects possibility to get financing during bankruptcy procedures in 
general. and conducting the preventive settlement in particular. by providing advantages to banks and financial 
institutions in supporting and developing small and medium projects. especially troubled ones in order to 
overcome all the difficulties which facing these economic projects, we recommend the Saudi organizer to amend 
Article No. 981. which does not require the court's approval of unsecured financing during the preventive 
settlement of bankruptcy. to be; it is required the Court's approval of secured and unsecured financing in order to 
ensure the verification and making sure of the debtor's ability to continue its activity with this financing and to 
maintain the value of the assets of the bankruptcy or increase the outcome of their sale. 

Keywords: Financial funding; small projects; Financial regulation. 
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