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والعناصر الرئيسية إلنشاء حقوق التأمين العينى والتـوثـيـق          
والتنفيذ الجبرى على كافة أنواع األصول أو األموال المنقولـة          
والعقارية ـ المادية منها والمعنوية ـ بما فى ذلك مجموعـات           
األموال، والمستحقات لدى الغير، واإليـرادات واألمـوال          

كل ما كان من هذه الحقوق سواء كـان   :   المستقبلية، وفى الجملة  
والواجب أن يشمل القانون أى أو كـل        .   محالً للحيازة أو لم يكن    

التزامات المدين للدائن، سواء كانت آنية أو مستقبلية، وأًيا كـان           
والواجب أيًضا أن ينص القانون     .   نوع الشخص الدائن أو المدين    

على قواعد التوثيق والتسجيل الفعالة وبما يالئم كافـة أنـواع            
األموال، وكذلك أن يشتمل على قواعد واضحة تبين الحق ذى           

إن .   األولوية من بين المطالبات المتنافسة على التنفيذ الجبـرى        
كفاءة إعالم الغير أو شهر وتسجيل التأمين العينى يعتمد علـى           
إعالم الجمهور بها بتكلفة معقولة لتكون فى متناول أصـحـاب           

إن وجود نظام عام للتسجيل أمر أسـاسـى         .   المصلحة بسهولة 
لتشجيع اإلقراض لتمويل األصول، فإذا وجدت سجالت متعـددة         
فالواجب أن يتم توحيد نظامها إلى أقصى درجة ممكنة بحيـث           
تكون كل البيانات المسجلة عن المعاملة المضمونة ضمانًا عينًيا         

 .ممكنة االستدعاء
 نظام التنفيذ الجبري

تتطلب االقتصاديات الحديثة القائمة على االئتمان وجود آليـات         
ناجعة، بخالف إجراءات اإلعسار، تعمل بطريقة تتميز بالشفافية        
واالنتظام، وتكون فى متناول الجمهور، وتسمح بالتنفيذ الجبرى        
للديون المضمونة بضمان عينى أو غير المضمونة، كما تتطلب         

ويجب أن تكون هذه النظم مصممة      .   أيًضا وجود نظام لإلعسار   
 .لتعمل جميًعا فى توافق

إن التجارة ما هى إال نظام لعالقات تجارية تعتمد على اتفاقـات            
تعاقدية صريحة أو ضمنية بين مشروع ومجموعة واسعة مـن          

ولقد أصبحت المعامالت التجارية    .   الدائنين وجمهور المتعاملين  
أكثر تعقيًدا بدخول التقنيات الدقيقة فى عمليات التسعير وإدارة          

ومع ذلك فقد ظلت الحقوق األساسية الحاكمة لعالقات        .   المخاطر
. التعامل وإجراءات التنفيذ الجبرى لهذه الحقوق دون تغيير كبير        

وتمكن هذه الحقوق أطراف عالقاتها من االعتماد على االتفاقات         
التجارية، وهو ما يؤدى إلى تعزيز الثقة التى تشجع االستثمـار           

وعلى النقيض من ذلك، يؤدى الشك فـى        .   واإلقراض والتجارة 
قابلية الحقوق التعاقدية للتنفيذ بها جبًرا إلى زيادة تكلفة اإلقراض          

وقد يؤدى ذلك فى الحاالت     .   لتعويض زيادة مخاطر عدم السداد    
 .الشديدة إلى الحد من اإلقراض ذاته

  مشاكل دخول السوق والخروج منه

إذا كان كثير من االئتمان الممنوح غير مضمون بضمـانـات           
عينية ويحتاج إلى نظام كفء للتنفيذ الجبرى فإن نـظـاًمـا             

 .للضمانات العينية يكون الزًما بصفة خاصة فى البالد النامية
وتؤدى الديون المضمونة بضمان عينى دوًرا مهًما فى الـبـالد           
الصناعية مهما اتسعت فيها مصادر وأنواع التمويل المتوفرة من         

فقد توفر أسواق رأس الـمـال       .   خالل أسواق األسهم والسندات   
تمويالً أرخص وأكثر جاذبية فى بعض األحوال، إال أن هـذا            
السوق يوفر فرصاً أقل فى الدول النامية؛ إذ تكون سوق األسهم           

لذلك يكون التمويل فيها فى     .   عادة أقل تطوًرا من سوق السندات     
وفى هذه األسواق التى تقل فيها فرص االختيـار         .   شكل قروض 

وتزداد فيها المخاطر يحتاج الدائنون عادة إلى ضمانات تحد من          
 . مخاطر انقطاع العائد واإلعسار

 نظم تضمين الديون
إن إتاحة حرية التملك وحرية التصرف فى عناصر حق الملكية،          
وكذلك إعطاء من يمنح االئتمان حق الرهن على هذه األعيـان           
المملوكة أو الحقوق، هى أحد أعمدة االئتمان فى االقـتـصـاد            
الحديث، وذلك كوسيلة للتوصل إلى الحصول على ائـتـمـان           

وهكذا تقوم المعامالت المضمونة بدور     .   بشروط وأسعار أفضل  
وتخفف القوانيـن   .   عظيم األهمية فى اقتصاد سوق جيد التنظيم      

المنظمة لضمانات االئتمان أثر مخاطر عدم السـداد عـلـى            
الدائنين، وتوفر بذلك مزيًدا من رؤوس األموال، وتتيح التمويل         

إن االختالف وعدم التيقن فى اإلطار القانونى       .   منخفض التكلفة 
المنظم للتأمينات العينية هو السبب الرئيسى فى زيادة تكلـفـة           

 .االئتمان وعدم توفره خصوًصا فى الدول النامية
يتناول اإلطار القانونى لإلقراض بضمان عينى الـمـالمـح           
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 إدارة المخاطر ونظم التحصيل غير الرسمية
تحتاج اقتصاديات االئتمان الحديثة إلى     :   نظم استعالمات االئتمان  

اإلطالع على المعلومات الكاملة والدقيقة والمؤكدة المتعـلـقـة          
والواجب أن تتيـح    .   بالمدينين وتاريخ انتظامهم فى سداد ديونهم     

عملية االستعالم مناخًا قانونًيا يوفر اإلطار الذى يسمح بإنشـاء          
وتشغيل مراكز استعالمات االئتمان، كما يجب الحد من استخدام         
معلومات نظم مراكز استعالمات االئتمان خصوًصا بالنسـبـة         

وتستخدم السيطرة القانونية على نـوع      .   للمعلومات عن األفراد  
المعلومات التى تم الحصول عليها وتوزيعها بواسطة مـراكـز          
استعالمات االئتمان لغرض تشجيع السياسات العامة بمـوجـب         

كما تتطلب حماية الخصوصية اإلعالن عن      .   قوانين منع التمييز  
وجود نظم أو مراكز االستعالمات هذه، وكذلك اإلعالن عـن           
استخدام المعلومات المستمدة منها التخاذ قرار ضد مصلـحـة          

وكذلك إتاحة حق اإلطالع لذى الشأن على معلومات        .   شخص ما 
االئتمان المخزونة مع إمكان االعتراض عليها وتصحيح غيـر         

ويتطلب قيام آلية للتنفيذ الجـبـرى       .   الدقيق أو غير الكامل منها    
والرقابة، وجود وسائل غير مكلفة وتتمتع بالشفافية والكـفـاءة          
وقابلة للتنبؤ بها، لحل المنازعات المتعلقة بعمليـات نـظـم            
استعالمات االئتمان مع توفير الجزاءات المناسبة التى تشـجـع          
على االلتزام بشرط أال تؤدى صرامتها ال تؤدى إلى إعاقة عمل           

 .هذه النظم
تتطلـب طـرق     :   طرق تحصيل غير رسمية لديون الشركات     

تحصيل ديون الشركات توافر مناخ يشجع المشاركين عـلـى         
فمفـاوضـات   .   العمل من أجل استعادة المشروع لعافيته المالية      

عمليات التحصيل غير الرسمية هذه تتم فى ظالل القانون، لذلك          
يلزم أن يتضمن المناخ المؤهل لها قوانين واضحة وإجـراءات          
تلزم باإلفصاح عن البيانات المالية الدقيقة والحديثة للمشروعات        
المعسرة، وتمكن من اإلطالع عليها وتشجع على اإلقـراض          
واالستثمار إلعادة رسملة المشروعات المعسرة ذات القابلـيـة         

وتعتمد هذه القوانين واإلجراءات على مجموعة واسعة       .   لإلحياء
من عمليات إعادة الهيكلة مثل شطب الديون، وإعادة جدولتهـا،          
وإعادة الجدولة مع تحويل الديون إلى أسهم، وكذلك تـوفـيـر            

وعلى القطاع  .   معاملة تفضيلية أو محايدة لعمليات إعادة الهيكلة      
أن يشـجـع   )   بدعم من البنك المركزى أو وزارة المالية    ( المالى  

التعامل بشكل غير رسمى وبعيًدا عن المحاكم فى حاالت العسر          
المالى للشركات التى تكون البنوك وغيرها من مـؤسـسـات           
التمويل دائنة لها بمبالغ كبيرة، خصوًصا حـيـن تـكـون              

إن تـوافـر    .   المشروعات فى سوق مصابة بعسر مالى هيكلى      
معالجات ناجعة لدى الدائنين وقوانين إعسار مالئمة سوف يجعل         

 .اإلجراءات غير الرسمية أبقى أثًرا بكثير
 نظم اإلعسار القانونية 

رغم تباين طرق تناول اإلعسار فإن نـظـم         :   اإلعسار التجاري 
فهذه النظم يجـب  .   اإلعسار األكفأ تشترك فى الغايات واألهداف     

 :أن تطمح إلى

أن تكون مندمجة مع النظم القانونية والتجارية العامة فـى            •
 .الدولة

أن تعظم من قيمة أصول المنشأة وفرص تحصيل الدائنيـن           •
 .لديونهم

أن تنص على إمكانية تصفية المنشآت غير القابلة للبـقـاء،            •
وتلك التى يكون لناتج تصفيتها عائًدا أكبر للدائنين، كـمـا           
ينص على إمكانية إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم المنشأة القابلة          

 .للبقاء
أن يحقق التوازن بين التصفية وإعادة الهيكلة بما يسـمـح            •

 .بالتحول باإلجراءات من أحدها إلى اآلخر
أن ينص على معاملة الدائنين ذوى المراكز المتماثلة معاملة          •

 .متساوية سواء أكانوا دائنين أجانب أم وطنيين
أن ينص على وجوب صدور قرارات جماعة دائنى اإلعسار          •

 .فى الوقت المالئم، وأن تكون هذه القرارات محايدة وفعاله
 .أن تمنع إساءة استخدام نظام اإلعسار •
أن تمنع تمزيق أموال المدين قبل األوان بواسطـة أفـراد             •

 .الدائنين الساعين للحصول على أحكام مستعجلة
أن توفر إجراءات علنية تتضمن وتطبق بانتظام قـواعـد            •

واضحة لجمع المعلومات وتداولها، تراعى مواقع المسئولية       
 .وحوافز اإلفصاح عن المعلومات

أن تراعى حقوق الدائنين وتحترم أولويات المطالبات ذات          •
 .األولويات المستقرة والنتائج المؤكدة

أن توفر إطاًرا مرجعًيا لإلعسار عبر الحدود الدولية مـع            •
 .االعتراف باإلجراءات األجنبية

وإذا كانت المنشأة غير قابلة للبقاء فيجب أن يكون تدخل القانون           
وقـد  .   سريًعا وحاسًما بالتصفية لتعظيم نتائجها إفادة للدائنـيـن        

تتضمن التصفيات اإلبقاء على المنشأة وبيعها منفصلـة عـن           
الشخص القانونى، ومن ناحية أخرى فإذا كان المشروع قابـالً          
للبقاء ـ أى إعادة التأهيل ـ فإن أصوله تكون عاده أكبر قيمـة             

إن .   لو بقيت فى منشأة أعيد تأهيلها منها لو بيعت فى التصفيـة           
إنقاذ المنشأة يحافظ على العاملين فيها، ويوفر للدائنين عـوائـد           
أكبر تعتمد على منشأة مستمرة النشاط، ذات قيمة أكبـر مـن             
شأنها أن توفر عوائد للمالك، وتحقق للدولة ثمار المـشـروع           

إن تشجيع إنقاذ المشروعات واجب بـواسـطـة    .  المؤهل للبقاء 
وتؤدى إعادة التأهيل إلـى     .   اإلجراءات الرسمية وغير الرسمية   

التمكن بسرعة من اتخاذ اإلجراءات وحماية كل ذوى الشـأن           
وتسمح بالتفاوض على الخطة التجارية، وتتيح لغالبية الدائنيـن         
المؤيدين للخطة أو الموافقين على توجيه النشاط وجهة أخـرى          
أن يلزموا باقى الدائنين بقرارهم، بشرط توافر الضـمـانـات           
المالئمة، وتوفر اإلشراف الذى يضمن عدم إساءة اسـتـخـدام           

وتواجه إجراءات اإلنقاذ الحديثة عامه مجمـوعـة        .   اإلجراءات
واسعة من الوقائع المحتملة الحدوث فى سوق تجارية سريعـة          

وألن قوانين اإلعسار ال تحتمل أن تصاغ فى قوالـب          .   الحركة
ثابتة فإن النظم الحديثة تعتمد عموًما على الخطوط العـريضـة           

 .التى تؤدى إلى تحقيق الغايات المبينة أعاله

  مشاكل دخول السوق والخروج منه

  2006 نوفمبر 5ورقة قدمت في مؤتمر الريادية 
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 اإلطار المؤسسى والتنظيمي: التطبيقات
يعتمد قيام نظام فعال لإلعسار اعتماًدا كلًيا على وجود مؤسسات          

ويتكون اإلطار المؤسسى من ثالث عناصـر       .   وتنظيمات قوية 
ونظم . .   المؤسسات المسئولة عن إجراءات اإلعسار    :   رئيسية هي 

ومـا يـلـزم      . .   العمليات الذى يتم من خاللها إصدار األحكام      
للمحافظة على نزاهة هذه المؤسسات باعتبار أن االطمئنان إلى         

 .نزاهة نظام اإلعسار هو حجر الزاوية لنجاحه
 االعتبارات التى تظلل بيئة صحية لالستثمار 

يجب توافر حد أدنـى     :   الشفافية والمساءلة وحوكمة الشركات   
من مستويات الشفافية وحوكمة الشركات لتنمية تبادل المعلومات        

إن اإلفصاح عن البيانات األساسية، بما فـى ذلـك           .   والتعاون
الميزانيات وإحصائيات العمليات وقائمة التدفقات الـنـقـديـة          

ويلزم إتباع قواعد   .   التفصيلية، مطلوب للتقدير الصحيح للمخاطر    
المحاسبة والمراجعة المطبقة فى العالم، وذلك حتى يتـمـكـن           
الدائنون من تقدير مخاطر االئتمان ومراقبة مركز المدين المالى         

ويحتاج تنفيذ اإلصالح وتوكيد المعاملة العادلـة       .   وقابليته للبقاء 
لكل األطراف ومنع الممارسات غير المقبولة توافر إطار قانونى         

كما يجب أن يكـون فـى        .   ونظام قضائى مستقر ويعتمد عليه    
كـمـا   .   قانون الشركات والئحته إرشادات لمساهمى المقترض     

يجب أن يكون مجلس إدارة الشركة مسئوالً وخاضًعا للمحاسبـة        
. ومستقالً عن اإلدارة وملتزًما بالقواعد المثلى لحوكمه الشركات       

إن تطبيق القانون واجب باطراد وبغير تحيز، كما أن حـقـوق            
الدائنين ونظم اإلعسار تتبادل التأثير والتأثر مع هذه الـنـظـم            
اإلضافية، وتكون أقوى أثًرا حين تشيع الممارسات الحميدة فـى          
أجزاء النظام القانونى األخرى المرتبطة بها خصوًصا القانـون         

 .التجارى
إن الشفافية وحوكمة الشركات هما حجر الزاوية لنظام إقراض          

وتتوافر الشفافية حين يتم جمع المعلومات      .   وقطاع مؤسسى قوى  
وإعدادها لكى تكون فى متناول الغير، وحين يصاحـب ذلـك            
السلوك المستقيم للشركات لتكون مجتمًعا تتوافر فيه المعلومـات        

 .ويتم تبادلها ليتحقق للجميع تعاون أكبر
وللشفافية وحوكمة الشركات أهمية خاصة فى أسواق الـمـال          

وبـغـيـر    .   الناشئة، ذلك أنها أكثر تأثًرا بالمؤشرات الخارجية      
الشفافية يكون االحتمال األغلب أال يعكس سعر الفائدة عـلـى           
القروض مخاطرها الكامنة، األمر الذى يؤدى إلى زيادة أسعار         

إن الشفافية والحوكـمـة     .   الفائدة وزيادة أعباء القرض األخرى    
الجيدة للشركات ضرورية للمعامالت المحلية والدولية، وفى كل        

فى البداية عند إنشاء القرض، وأثناء مدتـه        . .   مراحل االستثمار 
وإدارة مخاطره، وعلى األخص حين يتعرض الـمـقـتـرض           

. لصعوبات مالية واضحة يسعى عندها الدائن إلى إنهاء القرض        
ويحتاج المقرضون إلى الوثوق فى استثماراتهم، وال يمكن توفير         
هذه الثقة إال من خالل المتابعة المستمرة سواء قبل أو أثـنـاء             

 .عملية إعادة الجدولة أو بعد تنفيذ خطة إعادة تنظيم المشروع
فمن وجهة نظر المدين ينعكس التطور المستمر فى أسـواق           •

المال على تغير أسعار األدوات المالية للمشاركين وتركيبـه         
بمـا  ( إن مقرض اليوم .   الشركات المكونة لبيئة هذه األسواق    

قد يكون جهة أخرى غير البنوك      )   فى ذلك المقرض األجنبى   
فقد يكون المقرض شركة تأجير تمويلى،      . .   التجارية التقليدية 

أو بنك استثمار، أو صندوق تأمين مخاطر، أو مـؤسـسـه           
، أو   ) كشركة تأمين أو صندوق تأمينات اجتماعية     ( استثمار  

مستثمر فى دين معسر، أو مقدم خدمات خزانه أو منتجـات           
سوق المال ـ وباإلضافة إلى ذلك فقد صـارت األدوات           
المالية المعقدة مثل المشتقات االئتمانية لسعر الـفـائـدة           
والعمالت أكثر شيوعاً ـ ومع أن هذه األدوات قد قصد بها           
أصالً تقليل المخاطر فى أوقات تذبذب األسواق فإنها قد تزيد          
من مستوى مخاطر المقترض؛ ألنها تضيف عـنـاصـر           

إن .   مختلطة من تصفية ومتابعة تسربات المخاطر المختلفـة       
تعقد الهياكل المالية وتقنيات التمويل قد تمكن المقترض من         
تحمل عبء االقتراض فى مراحله األولى، إال أن الحساسية         
للعوامل الخارجية مثل الظروف المحيطة فى االقتصاديـات        
النامية قد تتفاقم بمضاعفات تؤدى إلى زيادة المخاطر الكلية         

 .بشكل كبير
أما من وجهة نظر المقرض فالغرض األول عنده حين يتبين           •

أن منشأة المقترض تعانى من صعوبات مالية، وأنها علـى          
وشك اإلعسار، هو أن يحاول تعظيم قيمة أصول المـديـن           

ويعتمد دعـم    .   حتى يتمكن من استرداد أكبر قدر من دينه       
الدائن لخطة الخروج سواء عن طريق إعادة التنظيم وإعادة         
التأهيل وعن طريق التصفية على كفاءة المـعـلـومـات           

فلكى يعاد هيكله ميزانية شركة ما، يجب أن يكون      .   المتوافرة
المقرض فى موقف يسمح له بأن يقرر جدوى مد أجل سداد          
الدين، أو جدولة السداد على مدة أطول، أو تأجيل سـداد            
الفوائد، أو إعطاء تمويل جديد، أو تحويل الـديـن إلـى             
مساهمة، وذلك بالتبادل أو مصحوًبا بالتشجيع على بـيـع           

ويـجـب   . األصول الرئيسية وإغالق األنشطة غير المربحة 
تحديد القيمة اإلرشادية للمنشأة حتى يمكن تقدير الـفـائـدة           
العملية من بيعها أو التخلى عنها أو بيع الحصة المسيطـرة           
من أسهمها، ويجب أن يكون هذا التقييم مبنًيا على أسـاس            
أنها منشأة مستمرة النشاط مرة، وعلى أساس أنها مستحقـة          
التصفية مرة أخرى، وذلك ليتضح المسعى الذى يؤدى إلـى          

وتحتاج خطة التصرف فـى      .   إمكان استعادة االستثمارات  
األصول، سواء بهدف استعادة السيولة أو بهدف تخفـيـض          
المديونية، إلى التأكد من تقييم األصول المحملة بأعباء عينية         
واألصول غير المحملة بهذه األعباء، على أن يؤخذ فـى           
االعتبار مكان وجود األصل وسهولة الوصول إليه وتكلفـة         

 .وتعتمد كل هذه الجهود على توافر الشفافية. ذلك
فالشفافية تزيد الثقة فى اتخاذ القرارات، ومن ثم تشجع عـلـى            

والواقـع  .   اللجوء إلى االتفاق على إعادة الهيكلة خارج المحكمة       
أن هذه الخيارات مفضلة ألنها عادة ما تؤدى إلـى حصـول             
المقرضين على عائد أكبر مما يحصلون عليه من التصـفـيـة            
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كما أن هذا اإلجـراء     .   المباشرة عن طريق اإلجراءات القانونية    
يتفادى تحمل التكاليف والتعقيدات وعدم التأكد من نـتـائـج            

ومن الصعب فى العديد من البلدان النامية       .   اإلجراءات القانونية 
الحصول على بيانات موثوق بها حتى يمكن تقدير المخـاطـر           

أما فى البلدان الصناعية فإن الحصـول عـلـى        .   بشكل كامل 
. معلومات من النوعية وبالكمية المطلوبة يكون عالى التكلـفـة         

 .ومع ذلك البد من بذل الجهود لزيادة الشفافية
يعتبر نقص القواعد المحددة والواضحة للقدرة      :   القدرة عل التنبؤ  

على التنبؤ بالمخاطر من أكثر األسباب التى تنأى باالستثمار عن     
األسواق الناشئة، باإلضافة إلى التضارب فى تطبيق القوانـيـن          

ومع ذلك ففى حاالت األزمات المستمرة عـادة مـا           .   المكتوبة
يطلب المستثمرون فرق سعر مقابل مخاطر ناتجة عن عـدم           

وقد يتفـادى   .   األمر الذى ال يسمح لألسواق باالستقرار     . .   التيقن
بعض المستثمرين األسواق الناشئة كلية، رغم أن العائد المتوقع         

وذلك أن المقرضين الراشديـن     .   يفوق المخاطر المعروفة بكثير   
فى األسواق الناشئة يتطلبون فرق سعر مقابل مخاطر، لتعويض         
عدم التقين المستمر فى مجال البدء فى االستثمـار وإدارتـه            

وأغلب الظن أنه سيكون على الدائنين االعتماد على        .   وتحصيله
زيادة مخصصات المخاطر كعنصر أساسى لدعـم تـدهـور           
االستثمار، ذلك أن قواعد تخصيص مبالغ لتغطية المخاطر تحدد         

. المعايير األدنى التى يمكن تطبيقها لتحديد عدم التيقن المستمـر         
إال أن ذلك عادة ما ال يعزز العائد فى األسواق التى ال تعانـى              

) خاصة للمستثمرين فى مشروعات بدخل ثـابـت       ( من أزمات   
ويميل المقرضون أثناء األزمات المستمرة الفعلية أو المتوقعـة         
إلى التركيز على خفض المخاطر، وهكذا ترتفع فروق األسعار         

وفى مثل هذه األوقات فإن عـدم        .   مقابل المخاطر بشكل كبير   
القدرة على التنبؤ بمخاطر االنخفاض يمكن أن تشل األسـواق،          
وقد يؤثر ذلك على مخاطر أخرى فى البالد مما ينتج عنه نفور            
 .المقرضين حتى من المقترضين الذين ال يعانون من أى مشاكل

 ويطلب المقرضون فى األسواق الناشئة تعويًضا عن عدد مـن          
 .. اإلجراءات غير الثابتة

 المعلومات عن القواعد المحلية والتنفيذ الجبرى، كثيًرا ما         : أوالً
وهناك مفهوم عام يسود بين المقرضـيـن        .   تكون غير متناسقة  

مؤداه أن أصحاب المصلحة المحليين يمكن أن يتالعبوا فـى           
اإلجراءات لصالحهم، وأنهم كثيًرا ما يستفيدون من التدلـيـس          

 . والمحسوبية
 غياب اإلدارة الرشيدة للشركات، أو تصور أنها تـدار        : ثانًيـا 

بشكل غير رشيد، يثير القلق فيما يتعلق بتحويل رأس الـمـال،            
 . ويدمر حقوق الضمانات العينية ومن ثم اإلهدار

 مدى اعتراف القوانين بالحقوق التعاقدية أمر ال يمـكـن           : ثالثًا
التنبؤ به، مما يضع الدائنين األجانب فى حالة مؤسفة ألنهم لـم            

 . يحصلوا على ما كانوا يعتقدون أنهم قد اشتروه
 التنفيذ الجبرى استيفاء لحقوق الدائنين قد يستنفذ الوقـت          : رابًعا

وببساطة فإن العديد من الدائنيـن      .   والمال بشكل ال يتناسب معها    
ليحاولوا تحسـيـن    )   وليس لديهم الصالحية  ( ليسوا على استعداد    

 . العائد؛ إذا كان ال يمكن التنبؤ بنتائج عملية التنفيذ الجبرى
وباإلضافة إلى ذلك فإن األسواق الناشئة تبدو سريعة التـأثـر           

فسحـب  .   بالتغيرات السريعة فى اتجاه وحجم تدفق رأس المال       
األموال قد يغطى على العوامل األساسية التى تعزز التقييم، وقد          
يتسابق الدائنون لبيع األصول لالحتفاظ بالقيمة وتـخـفـيـض           

ومع اختفاء السيولة من األسواق الثانوية ينـخـفـض          .   الضغط
. الضغط وينخفض التقييم بدرجة أكبر فى اندفاع حلزونى ذاتـى         

وفى البالد الصناعية عادة ما يكون هناك فئة من الدائـنـيـن             
مستعدة لالستثمار بالمضاربة فى األصول التى تعانـى مـن           
اإلعسار، ومن ثم يوفروا قاعدة للتقييم، ومن الناحية النظـريـة           

إال .   فمثل هؤالء الدائنون موجودون أيًضا فى األسواق الناشئـة        
أننا نجد فى الواقع أن المتعاملين الجادين فى مجال اإلعسـار            
قليلون، وعادة ماال يكون لديهم ال األموال وال الرغبة فـى أن           

أمـا  .   يحلوا محل رأس المال الذى سحبه الدائنون العـاديـون         
الدائنين غير الجادين فإنهم غالًبا ما يفشلون فى إعادة توجـيـه            
رأس المال ويعوضون عجز االستثمار جزئًيا ألن منحنى التعليم         
فى األسواق الناشئة شديدة االنحدار وأيًضا بسبب عدم استقـرار          

ألنـه  .   والنتيجة، انهيار األسـواق    .   قواعد تخصيص المخاطر  
ببساطة ال يوجد مشترون باألسعار التى يتمسك بها البائـعـون           
الذين ليسوا مضطرين للتصفية وهم مستعدون لالنتظار عـلـى          

فلو أن قواعد مخصصات المخاطر كانت أكثر استقـراًرا         .   أمل
ألحس الدائنون فى األسواق الناشئة سواء الجادون منهم أو غير          
 .الجادين باالرتياح نتيجة لحقن رأس مال جديد فى أوقات العسر

وباإلضافة إلى ذلك فإن البائعين سيحسون باالرتياح بشكل أكبر         
 . ألنهم ببيعهم لم يخسروا فرًصا متاحة

وبالمقارنة بالدول الصناعية فإن وسائل الحماية القـانـونـيـة           
والمؤسسية والتنظيمية فى الدول النامية عادة ما تكون أضعـف          

ثقة فى إمكانيـة    )   الوطنيين واألجانب ( من أن تعطى المقرضين     
رصد االستثمار، أو تحصيل حقوق الضمانات العينية للدائنيـن         

وبشكل عام  .   بالتنفيذ الجبرى، وخاصة فى مجال تحصيل الديون      
فإن أنشطة المقترض التشغيلية والمالية واالستثمارية ال تتمتـع         

إن عدم التيقن الـمـؤكـد       .   بالشفافية، وليست واضحة للدائنين   
موجود فى نظرية وتطبيق قانون العقود وقانون اإلعسار وقواعد         

ويعتقد الدائنون أنهم يفتقـرون إلـى        .   الحكم الرشيد للشركات  
معلومات كافية، أو إلى السيطرة على اإلجراءات المطبقة للتنفيذ         
الجبرى لاللتزامات ولتحصيل الديون، ذلك أن عدم الشفافـيـة          
وعدم التيقن يؤدى إلى تآكل الثقة بين الدائنين األجانب ويثبـط           

 .استعدادهم لتقديم االئتمان
وفى حالة غياب القوانين واإلجراءات الكافية والتى يمكن التنبؤ         
بها يميل الدائنون إلى توفير األموال فقط لرفع األسعار مقابـل           

وفى أوقات األزمات فإنهـم قـد        .   المخاطر بشكل ليس له داع   
يسحبون الدعم المالى كليه، ومن ثم فإن أى بلد قد تستفيد كثيًرا            
إذا ما تم توضيح حقوق الدائنين ونظم اإلعسار وطبقت بشكـل           

 .متالئم وواضح ومعلن تماًما
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وذلك فيما يتعلق بكل أنواع الحقوق الـخـاصـة           .   للقانون

 .باألصول المنقولة

حقوق ضمان تتعلق بأى من التزامات المدين للدائن أو بهـا            •

 .كلها سواء كانت حالية أو آجله وبين كل األشخاص

قواعد ملكية وأولويات واضحة تضبط قـدر اإلمـكـان            •

المطالبات أو الحقوق المتنافسة الخاصة بنفس األصول مـع         

 .استبعاد األولويات الخاصة بحقوق الضمان أو تقليلها

وسائل إبالغ ـ بما فى ذلك نظم التسجيل ـ معلنة بشكـل             •

كاف عن وجود حقوق ملكية للدائنين والمشترين والجمهور        

 .بشكل عام وذلك بأقل تكلفة ممكنة

 )الممتلكات المنقولة(الضمانات 

يجب أن يعزز االقتصاد الحديث المبنى على االئتمـان كـل            

األشكال الحديثة لإلقراض ولعمليات االئتمان وهياكـلـهـا         

تعزيًزا واسع النطاق فيما يتعلق باستخدام األصول المنقولـة         

ذلك أن  .   كوسيلة لمنح حماية لالئتمان بهدف تخفيض تكلفته        

نظم العمليات المالية المشجعة والمضمونة تمكن األطـراف        

من منح حقوق ضمان الممتلكات المنقولة على أن تتضمـن          

 :العناصر األساسية التالية

قواعد وإجراءات محددة بوضوح إلنشاء حقوق ضـمـان           

واالعتراف بها وتنفيذها جبرًيا على األصول المنقولة الناشئة        

 .عن االتفاق أو طبقًا للقانون

السماح بتطبيق حقوق الضمان على كل أنـواع األصـول           

المعـدات ــ أو       ( المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية       

الموجودات بالمخازن ـ أو الحسابات المصـرفـيـة أو           

الضمانات ـ أو حسابات المستحقات أو السلع العابـرة أو           

بما ) .   الملكية الفكرية وعائداتها وما ينتج عنها أو يحل محلها        

فى ذلك األصول الحالية والتى يتم الحصول عليها فيما بعـد           

بما فى ذلك السلع التى سيتم تصنيعها       ( أو األصول المستقبلية    

أًيا كان موقعها وعلى أساس عالـمـى        )   أو الحصول عليها  

 العناصر األساسية

يجب أن يتيح االقتصاد الحديث المبنى على االئتمان فـرًصـا           

كبيرة للحصول على االئتمان بأسعار معقولة، وذلك عن طريق         

وسائل ائتمان عقارية أو منقولة، مستوحاة من نظم قانـونـيـة            

 :تجارية كاملة ومتكاملة ومتوافقة صممت لتعزيز ما يلي

ο         وسائل معقولة التكلفة ويمكن االعتماد عليها لحماية االئتمان

 .وتقليل مخاطر االئتمان غير المغلة

ο           إجراءات يمكن االعتماد عليها وتمكن مقدمى االئـتـمـان

والمستثمرين مـن تقييم وإدارة مـخاطر عـدم الســداد        

بشكل أكثر فعالية واالستجابة الفوريـة ألى حجز عـلـى          

 .أموال المشروع المقترض

ο           آليات معقولة التكلفة تتمتع بالشفافية ويمكن التنبؤ بها وذلـك

للتنفيذ الجبرى بالديون المستحقة سواء تلك المضـمـونـة          

مثل ( بضمان عينى أو غير المضمونة، وذلك بوسائل فردية         

مـثـل   ( ، أو بوسائل وإجراءات جماعيـة        ) التنفيذ الجبرى 

 ).اإلعسار

ο           رؤية موحدة لسياسة ائتمانية تحكم منح االئتمان وحمايـتـه

كما تحكم حاالت اإلعسـار،      .   وإدارة مخاطره واسترداده  

وذلك عن طريق قوانين ولوائح متوافقة من الـنـاحـيـة            

 .اإلجرائية والواقعية

 )األمالك المنقولة(الضمانات 

أحد أسس االقتصاد الحديث المبنى على االئتمان هو القدرة على          

امتالك األراضى بحرية، ونقل حقوق ملكيتـهـا وحـقـوق            

لمانحى )   مثل الرهن أو االمتياز   ( استخدامها، ومنح ضمان عليها     

االئتمان، فيما يتعلق بهذه الحقوق، كوسيلة للحصول على ائتمان         

ويجب أن تشتمل نظم الرهن الحديثة النموذجيـة        .   بتكلفة معقولة 

 :على العناصر التالية

الرهن ( قواعد وإجراءات محددة بوضوح لمنح حقوق ضمان         •

سواء كان ذلك باالتفاق أو تـنـفـيـذًا     )   الخ...  أو االمتياز  
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وعلى كل من الحقوق المرتبطة بالحيازة وغير المرتبـطـة           

 .بالحيازة

حقوق عينية تابعة ألى من التزامات المدين للدائن أو لـهـا             

كلها سواء الحالى منها أو المستقبلى وبين كل األشخاص أًيا          

 .كان نوعهم

وسائل إبالغ ـ بما فى ذلك نظم التسجيل ـ معلنة بشكـل             

كاف عن وجود حقوق ملكية للدائنين والمشترين والجمهور        

 .بشكل عام وذلك بأقل تكلفة ممكنة

قواعد ملكية وأولويات واضحة قدر اإلمكان تضبط المطالبة         

المتنافسة أو الحقوق الخاصة بنفس األصول مع استبـعـاد          

 .األولويات أو تقليلها والخاصة بحقوق الضمان

 نظم التسجيل

البد من وجود نظم تسجيل فعاله وتتمتع بالشفافية والـكـفـاءة            

االقتصادية، فيما يتعلق بحقوق الملكية وحقوق الضمـان فـى           

ويجب وجود وسائل فعالة تتمتـع      .   األصول المنقولة للمقترض  

بالشفافية والكفاءة االقتصادية لإلبالغ عن احتمال وجود حقـوق         

على أن يـكـون      .   ضمان تتعلق باألصول المنقولة للمقترض      

التسجيل فى معظم الحاالت وباستثناءات قليلة هو الوسـيـلـة           

 . األساسية واألكثر تفضيالً

ويجب أن يكون نظام التسجيل متكامالً بشكل معقول وسـهـل           

االستخدام وغير مكلف فيما يتعلق بتسجيل متطلبات وبـحـوث          

 . التسجيل وأن يكون آمنًا

 سجالت األراضى والرهن 

) وحقوق استخدامـهـا   ( يتم إنشاء السجالت الخاصة باألراضى      

والرهن بشكل عام لهدف واحد هو تسجيل الحقوق مـن هـذا             

النوع كما أن المبانى الدائمة والمرتفقات الخاصة باألرض يمكن         

. أن تعامل عند التسجيل بدالً من العقارات التى تنشأ علـيـهـا            

وعادة ما يتم إنشاء سجالت األراضى والرهن حسب جـهـة            

االختصاص أو المنطقة أو الموقع الذى توجد فيه الممتلـكـات           

ومن األفضل أن تحتوى على نقاط متكاملة تسهل البحث عنهـا           

 .باستخدام الحاسب اآللى

 سجالت حقوق االمتياز 

يجب إنشاء سجالت متكاملة خاصة باألصول الـمـنـقـولـة             

للمشروعات على المستوى القومى وأن يتم إدخال المعلومات بها         

واألفضل فى هذا المجال    .   على أساس اسم المشروع أو المنشأة     

أن يكون التسجيل بطريقة مركزية ويعتمد على الحاسب اآللـى          

حسب جهة االختصاص أو الموقع الذى تم تسجيل المشروع أو          

 . المنشأة فيه، أو الذى يوجد به مقره الرئيسى المسجل

 السجالت المتخصصة  

 : تفيد السجالت المتخصصة فى حالة بعض أنواع األصول مثل

الطائرات والسفن والسيارات وبعض أنواع  معينه من الملكيـة          

 ).الخ...مثل العالمات التجارية وحقوق التأليف (الفكرية 

 نظم التنفيذ الجبرى التجارية 

 التنفيذ الجبرى لسداد الديون غير المضمونة 

يجب تعزيز نظام االئتمان العملى بآليات وإجراءات توفر وسائل         

فعالة تتمتع بالشفافية ويمكن االعتماد عليها الستيفاء حـقـوق           

الدائنين عن طريق اإلجراءات القضائية أو إجـراءات فـض           

ويجـب أن    .   المنازعات عن غير طريق القضاء قدر اإلمكان      

يوفر النظام القضائى فى البلد المعنى اإلجراءات التنفيذيـة أو           

 .المختصرة لتحصيل الديون

 التنفيذ الجبرى لسداد الدين غير المضمون 

يجب أن توفر نظم التنفيذ الجبرى وسائل فعالة وتتمتع بالشفافية          

ويمكن االعتماد عليها بما فـى ذلـك          .   والكفاءة االقتصادية 

وذلك للتنفيذ الجبرى وفاء لحقوق الضمـان عـلـى           .   الوسائل

والبد من أن توفر إجراءات التنفيذ الجبرى التنفـيـذ          .   األصول

الفورى للحقوق التى تم الحصول عليها باألصول المضمـونـة          

والتى صممت لكى تضمن أكبر قر ممكن من االسترداد طبقـاً           

 .للقيمة السوقية لألصول

1 

وحين تنطبق إجراءات التنفيذ الجبرى علـى       .   يرمى التنفيذ الجبرى أساساً إلى المعامالت المتعلقة باإلجراءات الخاصة باسترداد ديون الشركات           
اء األفراد أو األشخاص فقد يتطلب األمر أيجاد إعفاءات معقولة تسمح لألشخاص أو األفراد االحتفاظ بهذه األصول التى ال يمكن للمدين االستغن                    

 .والبد من تحديد هذه اإلعفاءات بوضوح وتضييق نطاق تطبيقها. عنها والالزمة الستمرار حياته وحياة أسرته
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 نظم استعالمات االئتمان
تتطلب نظم االقتصاد الحديث المبنى على االئتمان القدرة على         
الحصول على معلومات كاملة ودقيقة ويمكن االعتماد عليهـا         

. بالنسبة لتاريخ المقترض فى سداد القروض الممنوحة لـه         
ويجب أن تتضمن العناصر األساسية لنظام استـعـالمـات          

 :االئتمان ما يلي
 اإلطار القانونى  •

يجب أال يعرقل المناخ القانونى تشغيل نظم استعالمات ائتمان         
ذلك أن قوانين القـذف ومـا     .   فعالة بل واألفضل أن ينشئها 

شابهها يمكن أن تعرقل اإلبالغ حسن النية عن طريق نظـم           
فرغم أن المعلومات التى يتم اإلبـالغ        .   استعالمات االئتمان 

عنها ذات قيمة إال أنه يجب أن توفر لنظم اسـتـعـالمـات              
االئتمان الحماية القانونية الكافية مما يشجع على قيـامـهـا           
بأنشطتها وذلك دون استبعاد الحوافز للحفاظ على مسـتـوى          

 . الدقة المرتفع
 العمليات •

يجب أن يتم بوضوح التضييق على االستخدام المصرح بـه          
للمعلومات المستقاة من نظم استعالمات االئتمان، وخـاصـة         

ويجب تطبيق إجـراءات    .   فيما يتعلق بالمعلومات عن األفراد    
للحفاظ على المعلومات المتضمنة فى نظم اسـتـعـالمـات           

. ويجب وجود حوافز لضمان نزاهة قاعدة البيانـات .   االئتمان
كما يجب أن ينشئ النظام القانونى حوافز لخدمات استعالمات         
االئتمان وذلك للحصول على مجموعة كبيرة من المعلومـات         

 .عن مجموعة كبيرة من الجمهور
 السياسة العامة  •

يمكن استخدام وسائل تحكم قانونية على نوع المعلومات التى         
سيتم الحصول عليها وتوزيعها عن طريق نظم استعالمـات         

ويمكـن فـرض     .   االئتمان، وذلك لتحديث السياسات العامة    
استخدام وسائل التحكم القانونية هذه على نوع المعلومات التى         
سيتم الحصول عليها وتوزيعها لمكافحة أنواع معينـة مـن           

مثل التميز المبنى على الجنس، أو النوع       . .   التمييز االجتماعى 

االجتماعى، أو األصل القومى، أو الحالة االجتماعيـة، أو          
فقد تكون هنـاك    .   االنتماء السياسى، أو العضوية فى النقابات     

أسباب تتعلق بالسياسة العامة للحد من إصدار مراكز خدمات         
خمس . .   استعالمات االئتمان لتقارير سلبية بعد فترة زمنية ما       

 .أو سبع سنوات مثالً
 الخصوصية  •

البد من أن ينبه المستعلم عنهم بواسطة نظم استـعـالمـات            
االئتمان بوجود مثل هذه النظم، ويجب إخطارهم على وجـه          
الخصوص إذا ما تم استخدام معلومات هذه النظم التـخـاذ           

ويجب أن يتمكن المستعلم عنهم فى نظم       .   إجراءات تضر بهم  
. استعالمات االئتمان هذه من معرفة المعلومات الخاصة بهـم        

كما يجب أن يمكن المستعلم عنهم، فى هذه النـظـم، مـن              
. االعتراض على المعلومات غير الدقيقة أو غير الكاملة عنهم        

كما يجب أن تتوافر آليات للتحقق من هذه المعلومات محـل           
 .الخالف وتصحيح ما بها من أخطاء

 اإلشراف / الجبرى التنفيذ  •
لعل أحد مزايا إنشاء نظام استعالمات االئتمان هو السـمـاح           
للجهات الرقابية بتقييم مدى تعرض مؤسسه ما للمخـاطـر،          
وإتاحة األدوات والحوافز لهذه المؤسسة حتى تتمكن من أن          

ويجب أن توفر نظم التنفيذ الجبـرى       .   تقوم بهذا التقييم بنفسها   
وسائل فعالة وغير مكلفة، وتتمتع بالشفافية، ويمكن التنبؤ بها،         

. لفض المنازعات المتعلقة بتشغيل نظم استعالمات االئتمـان       
. ويجب التفكير فى وسائل قضائية وغير قضائية لتحقيق ذلك        

ويجب أن تكون جزاءات مخالفة القوانين المنظمة لـنـظـم           
استعالمات االئتمان صارمة بدرجة كافية، األمر الذى يشجع        
على االلتزام، ولكنها فى نفس الوقت ليست صارمة بحـيـث           

 .تعرقل عمل هذه النظم

 مسئولية المدير والموظف
يجب أن تعزز القوانين الحاكمة لمسئوليات المدير والموظفين        
السلوك المؤسسى المسئول عن القرارات التى يتخذونها والتى        
تلحق الضرر بالمدينين الذين يعانون من أزمة مالـيـة أو            
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. إعسار، وفى نفس الوقت تشجع على تحمل معقول للمخاطر         
ويجب على األقل أن تكون هناك معايير لمدى مسئـولـيـة            
اإلدارة العليا عن الضرر الذى يلحق بالمدينين نتيجة للسلوك         

 .العمدى الضار بهم أو اإلهمال الجسيم لهم

 اإلطار التشريعى 
يجب أن تعزز طرق الشركات فى التحصيل وإعادة الهيكلـة          
مناخًا يشجع المشاركين على الدخول فى تدابير يتفق عليهـا          

ويجـب  .   ويتم تصميمها بحيث تمكن المشروع من االستمرار      
أن تشتمل البيئة المواتية التى تمكن من إعادة هيكلة الـديـن            

 : والمشروع على القوانين واإلجراءات التى
تتطلب اإلفصاح عن المشروع الذى يعانى من أزمة مالية          

وتضمن الحصول على معلومات مالية يعتمد عليها وفـى         
 .الوقت المناسب

تشجع اإلقراض لالستثمار فى المشروعات الـقـابـلـة           
لالستمرار ـ والتى تعانى حالًيا من أزمة مـالـيـة ـ             

 .واستعواض رأس المال بها
يستوعب بمرونة مجموعة واسعة من عمليـات إعـادة           

الهيكلة بما فى ذلك بيع األصول، وبيع الديون بالخصـم،          
وشطب الديون، وإعادة جدولة الديون، وإعادة هيـكـلـة          

 ).تبادل الدين باسهم(الديون والمشروع، وعمليات المبادلة 
توفير معاملة ضريبية متميزة أو محايدة فيما يتـعـلـق            

بالخسائر والشطب الضروريان لتحقيق إعادة هيكلة الدين       
بناء على القيمة السوقية الحقيقية لألصول موضوع العملية        

 .المالية
تناول المعوقات التنظيمية التى قد تؤثر على إعادة تنظيـم          

 .المشروع
إعطاء الدائنين الحق فى الرجوع على المدينين بإجراءات         

و إجـراءات    / التنفيذ الجبرى، أو إجراءات التصفية،  أو      
 .إعادة

 طرق التحصيل غير الرسمية للشركات
قد تؤدى طرق التحصيل غير الرسمية للشركات إلى نتائج          •

أفضل إذا ما مكنت كل من الدائنين والمدينين من استخدام          
التفاوض الطوعى أو الوساطة    :   الطرق غير الرسمية مثل   

. أو الوسائل غير الرسمية األخرى لفض المـنـازعـات         

وصحيح أن إيجاد نظام موثوق به لفض المنازعات فيمـا          
بين الدائنين أنفسهم فى وقت مناسب أمر ضرورى إال أنه          
على المشرف المالى أن يقوم بدور لتيسير هذه العملـيـة           
بشكل يتالءم مع واجباته التنظيمية، ال أن يشارك بشكـل          

 .فعال فى حل المنازعات فيما بين الدائنين
لما كان األجر غير الرسمى يعتمد على إعادة تنـظـيـم             •

رسمية فيجب أن تتمكن اإلجراءات الرسمية من اإلسراع        
بإبرام االتفاق غير الرسمى الذى سبق التفاوض عليه قبل         

 .اإلجراءات الرسمية
فى حالة وجود أزمة هيكلية أو إذا ما وصـل إعسـار              •

الشركة إلى أعلى مستوى فقد يلزم إضافة أطر إجـراءات     
تعزيز مؤقتة للقواعد واإلجراءات الرسمية لمـواجـهـة         
االحتياجات والظروف الخاصة، وذلك بهدف تشجيع إعادة       

ومثل هذه اإلجراءات تكون بطبيعتها مـؤقـتـة         .   الهيكلة
وتصمم لتستخدم فى فترة األزمة وفترة حلها دون اإلخالل         

 .باإلجراءات والنظم التقليدية

نظم الشركات فى التحصيل وممارساتها فـى إدارة         

 المخاطر
مع احتمال حصوله علـى     ( على القطاع المالى فى الدولة       

تأييد من القطاع غير الرسمى ومساعدة من الـبـنـك            
أن يعـزز   )   المركزى ووزارة المالية أو اتحاد المصرفين     

مدونة سلوك على أساس إجراءات طوعيه متفق عليـهـا          
لمواجهة حاالت التعثر المالى للشركات التى اقتـرضـت         
مبالغ ضخمة من البنوك والمؤسسات المالية وخاصة فـى         

 .األسواق التى شاع فيها إعسار الشركات بشكل منتظم
وباإلضافة إلى ذلك يجب تشجيع المشرفـيـن عـلـى             

المؤسسات المالية لتطبيق ممارسات جيدة فـى إدارة          
المخاطر وأن يدعم ذلك معايير تسـهـل اإلجـراءات           
والممارسات الداخلية التى يكون من شأنهـا اإلصـالح          
الفورى والفعال وحل مشاكل القروض غير الـمـغـلـة           

 . واألصول المعسرة
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 األهداف األساسية والسياسات 
رغم اختالف األساليب فى كل بلد إال أن نظم اإلعسار الفعالة           

 : يجب أن تهدف إلى
 .التكامل مع النظم القانونية والتجارية األوسع للبلد  •
زيادة قيمة أصول المؤسسة بأكبر قدر ممكن واسـتـرداد           •

 .الدائنين لها
االستعداد لمواجهة كل من حالة التصفية الكفء لألعمـال          •

التى ال تستطيع االستمرار، وتلك التى قد تؤدى تصفيتهـا          
إلى عائد أكبر للدائنين من ناحية، وإعادة تنظيم المؤسسات         

 .القابلة لالستمرار من ناحية أخرى
تحقيق توازن حذر بين التصفية وإعادة التنظيم، والسمـاح          •

 .بالتحول فى اإلجراءات من إجراء آلخر بسهولة ويسر
تحقيق معاملة منصفة للمدينين فى نفس الظروف سـواء           •

 .كانوا مدينين وطنيين أو أجانب
 .إيجاد حلول سريعة وفعالة ومحايدة لحاالت اإلعسار •
 .منع االستخدام غير الالئق لنظام اإلعسار •
منع الدائنين األفراد الذين يسعون إلى حلول سريعة مـن            •

 . التصرف فى أصول المدين قبل الموعد المحدد لذلك
إيجاد إجراء يتمتع بالشفافية ويتضمن قواعد وحـوافـز           •

واضحة ومتفقة مع قواعد التطبيق لتجميع المعـلـومـات          
 .وتقديمها

االعتراف بالحقوق الموجودة للدائنين واحترام أولـويـات         •
 .المطالبات وذلك بوسيلة مستقرة ويمكن التنبؤ بها 

إعداد إطار لحاالت اإلعسار عبر الحدود مع االعـتـراف          •
 .باإلجراءات األجنبية

 المحاكم العادلة ـ اإلبالغ والمعلومات
تتطلب حماية حقوق ومصالح األطراف عند تنفيذ اإلجـراءات         
أن يكون من حقهم إبداء الرأى، وأن يتم إبالغهم باألمور التى           

وأن تتاح لهم الفرصة للحصول علـى       .   تؤثر على هذه الحقوق   
المعلومات التى تمكنهم من حماية حقوقهم أو مصالحهم وحـل          

ولتحقيق هذه األهداف يجب أن يشتمل      .   منازعاتهم بشكل فعال  
 : نظام اإلعسار على ما يلى

نظام إبالغ سريع ومناسب لألطراف المعـنـيـة فـى             •
اإلجراءات التى تتعلق بأمور تؤثر على مصالحها، ويجب        
أن تتضمن إجراءات اإلعسار إجراءات استئناف، مـمـا         

. يعزز حل المنازعات بسرعة وبشكل جيد و غير منحـاز         
وكقاعدة عامه يجب أال يوقف االستئناف إجراءات اإلعسار        

 .رغم أن ذلك من سلطة المحكمة فى حاالت معينة
النص على إلزام المدين باإلفصاح عن المعلومـات ذات           •

الصلة بأعماله وشئونه المالية بشكل تفصيلى يكفى لتمكين        
المحكمة والدائنين واألطراف التى تتأثر بذلك من أن يقيموا         

كما يجب أن   .   بشكل معقول آفاق واحتماالت إعاده التنظيم     
يوفر نظام اإلعسار الفرصة للتعقيب المستقل على تحليـل         

ويجب أن يتضمن نظام اإلعسار احتمـال       .   هذه المعلومات 
فحص المديرين والموظفين وغيرهم ـ ممن لـديـهـم           
معلومات عن الوضع المالى ألعمال المدين ـ الذين قـد           
يرغموا على تقديم معلومات للمحكمة ولممثل اإلعسـار         

 .وللجنة الدائنين 
النص على توفير وسيلة تسمح بتعيين خبراء للتحرى عن          •

المعلومات األساسية التى تمكن من اتخاذ القرار وتقييمهـا         
أو الحصول عليها على أن يلتزم هـؤالء الـخـبـراء             

 .المتخصصين بالنزاهة والحياد واالستقاللية
 البدء فى اإلجراءات

 الصالحية •
يجب أن تطبق إجراءات اإلعسار على كل المشروعـات أو           
الشركات بما فى ذلك الشركات المملوكة للدولة وعلـى أن           
يكون االستثناء من هذه القاعدة محدود ومنصوص عـلـيـه           
بوضوح وأن يتم ذلك عن طريق قانون منفصل أو عن طريق           

 .نص خاص فى قانون اإلعسار
 القدرة على االستخدام بسهولة •

ο        يجب أن يكون استخدام النظام  كفء ومجـدى مـن
الناحية االقتصادية، وأن يكون من حق كل من المدينين         

 .والدائنين التقدم بطلب اتخاذ إجراءات اإلعسار
ο           يجب أن تكون معايير البدء فى إجراءات اإلعسـار

محددة بوضوح فى القانون على أن االختبار المفضـل         
لبدء إجراءات اإلعسار هو عدم قدرة المدين على سداد         

رغم أن اإلعسار قد يحدث إذا ما       .   ديونه عند استحقاقها  
زادت خصوم المدين عن قيمة أصوله بشرط أن يتـم          

 .تقييم أصوله وخصومه على أساس قيمتها السوقية
ο            يجب أن يتمكن المدين من استخدام نظـام اإلعسـار

بسهوله وبمجرد تقديم الدليل على توفر المعـايـيـر          
 ).اإلعسار أو الصعوبات المالية(األساسية 

ο               إذا ما قام أحد الدائنين بالتقدم بطلب الـبـدء فـى
اإلجراءات فمن حق المدين أن يتم أخطاره بذلك الطلب         
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فورا كما يكون من حقه الدفاع ضد هذا األخطار وأن         
يصدر قراًرا فورًيا من المحكمة بـبـدء إجـراءات           

 .التقاضى أو برفض طلب  الدائن
 اإلجراءات المؤقتة وفعالية البدء فى اإلجراءات

إذا ما تم التقدم بطلب القيام بإجراءات اإلعسار ولم تكـن            •
المحكمة قد أصدرت قرارها بشأنه بعد فال بد من إعطـاء           
ضمان مؤقت أو القيام بإجراءات مؤقتة إذا كـان ذلـك            
ضرورًيا لحماية أصول المدين ومصالح المساهمين بشرط       

 .أن يتم إخطار األطراف ذات الصلة والتى ستتأثر بذلك
يجب أن يمنع البدء فى اتخاذ إجراءات اإلعسار، التصرف          •

غير المصرح به ألصول المدين، وأن تعلق كل اإلجراءات         
التى يقوم بها الدائنون للوفاء الجبرى بحقوقهم أو للحصول         

كما يـجـب أن     .   على تعويض من المدين أو من أصوله   
يطبق الوقف القانونى على أوسع نطاق ويشمل أكبر قـدر          
ممكن من المجاالت ليتضمن الحقوق فى األصول الـتـى          

 .يستخدمها المدين أو يشغلها أو الموجودة فى حيازته
يجب أن يفرض الدائنون الذين لديهم ضمانات عقارية وقفًا          •

إلجراءات التصفية حتى يتمكنوا من استرداد أكبر قـدر          
ممكن من األصول عن طريق بيع أعمال المدين كلها، أو           

كما يجب أن يوقفوا إجراءات إعـادة       .   بيع وحداتها المنتجة  
. التنظيم إذا ما كان األمر يتطلب ضمان إلعادة التنظـيـم          

ويجب أن يكون هذا الوقت محدوًدا ومحدد المدة وأن يحقق          
توازنًا جيًدا بين حماية المدين وأهداف إجراءات اإلعسار،        
وأن يتم اإلعفاء من الوقف بالتقدم بطلب للمحكمة مبـنـى           
على أسس واضحة إذا ما لم تحقق أهداف اإلعسار، أو تتم           
حماية مصالح الدائنين المضمونة بها، كما يجب تقـيـيـد           
االستثناءات من تطبيق القاعدة العامة لوقـف إجـراءات          
الفرض الجبرى وأن تكون هذه االستثناءات مـبـيـنـة           

 .بوضوح
 الحوكمة

 اإلدارة العليا
عند البدء فى إجراءات التصفية يجب استـبـدال اإلدارة            

بممثل لإلعسار يكون مفوًضا إلدارة الممتلكات لصـالـح         
ويجب أن تحال السيطرة على هذه الممتلـكـات         .   الدائنين

فوًرا لممثل اإلعسار فى حالة قيام الدائنين بتقديم طلب لبدء          
إجراءات اإلعسار، وإذا ما تطلبت الظروف ذلك فيـجـب          
تعيين مدير مؤقت للقيام بمهام وظيفية محددة هى متابعـة          

 .األعمال للتأكد من حماية مصالح الدائنين
وهناك ثالثة مناهج نمطية فى مجال إجـراءات إعـادة            

 :التنظيم

أن يتم ضبط اإلجراءات حصرًيا بواسطة ممثل إعسـار           .1
 .مستقل

 .أن تظل اإلدارة العليا مسئولة عن اإلدارة الرشيدة للشركة .2
أن يشرف ممثل اإلعسار أو مشرف محايد ومستقل علـى           .3

اإلدارة، ويجب فى الحالتين الثانية والثالثة إحالة سلطـات         
اإلدارة بالكامل لممثل اإلعسار إذا ما ثبتت أن اإلدارة العليا          
تنقصها الكفاءة أو إذا أهملت أو شاركت فى عملية تدليـس          

 .أو إساءة التصرف بأى شكل آخر
 الدائنون ولجنة الدائنين

ο           يجب تحديد دور وحقوق وسلطات وإدارة الدائنين أثـنـاء
كما يجب حماية مصالح الدائنين بـوسـائـل         .   اإلجراءات

مناسبة تمكنهم من أن يتابعوا إجراءات اإلعسار ويشاركوا        
ويعتبر تشكيل  .   فيها بفاعلية للتأكد من أنها منصفه ونزيهة      

لجنة دائنين آلية مفضلة وخاصة فى الحاالت التى يكـون          
 .عدد الدائنين فيها كبير

ο               إذا ما تم تشكيل هذه اللجنة فيجب أن يحدد الـقـانـون
واجباتها، ووظيفتها، وقواعد عضويتها، ونصاب اتـخـاذ        
القرار فيها، ونظام التصويت بها، وطـريـقـة إدارة            

ويجب استشارة هذه اللجنة فى األمور غـيـر         .   اجتماعاتها
ويجب أن يسمع رأيها فـى      .   االعتيادية المرتبطة بالقضية  

ويجب أن يكون   .   القرارات األساسية المرتبطة باإلجراءات   
من حق هذه اللجنة أن تطلب من المدين المـعـلـومـات             

كما يجب أن تعمل كقـنـاة       .   الضرورية المتصلة بالقضية  
للحصول على البيانات وتوزيعها على الدائنين اآلخريـن،        
وأن يكون لها دور فى تجميع الدائنين ليتمكنوا من اتخـاذ           

ويجب عند إعادة تنظـيـم      .   القرارات فى األمور الحيوية   
اإلجراءات أن يكون للدائنين الحق فى المشاركـة فـى           

 .إجراءات إعادة الهيكلة وفى اختيار ممثل اإلعسار
 التحصيل والتحفظ على األصول وإدارتها والتصرف فيها

تشمل ذمه المدين المعسر كل ما يملك بما فى ذلك األصول            •
المثقلة بالديون واألصول التى حصل عليها بعـد بـدء           

ويجب أن يكون استثناء بعض ممتلكات المـديـن   .  القضية
المعسر من ذلك فى أضيق الحدود ومنصوص عـلـيـه           

 .بوضوح فى القانون
بعد بدء إجراءات اإلعسار يجب أن يسمح للمحكمـة أو            •

لممثل اإلعسار اتخاذ الخطوات الفورية للتحفظ عـلـى          
الممتلكات الخاضعة إلجراءات اإلعسار وحماية منـشـأة        

كما يجب أن يكون نظام إدارة ممتلكات المعسـر         .   المدين
مرنًا ويتمتع بالشفافية بحيث يمكن من التصـرف فـى           

ويجب أن يسمـح    .   الممتلكات بكفاءة وبأقصى قيمة ممكنة    
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 .من طرف آخر 
وضع قواعد خاصة للتعامل مع عقود العمل وعقود العمل          .4

 . الجماعية
 المعامالت التى يجب تفاديها

بعد بدء إجراءات اإلعسار يحظر على المدين القيام بـأى           •
معامالت ال تدخل فى سياق أعماله المعتادة، أو أن يباشرها     
كجزء من عمل ما مأمور به من مصفى تركه فيما عـدا     
االستثناءات القليلة التى تحمى األطراف التى لم يبلغـهـا          

 .األمر
بعض المعامالت التى تمت قبل تاريخ      )   إلغاء( يجب تفادى    •

بدء إجراءات اإلعسار أو فى هذا التاريخ بما فى ذلـك            
التصرفات التى تنطوى على التدليس واألمور التفضيليـة        
التى تكون قد تمت عندما كان المشروع معسًرا أو الـتـى        

 .أدت إلى إعساره
يجب أن تكون فترة الريبة التى يفترض أن السداد الذى يتم            •

أثناءها هو سداد تفضيلى يجب تجنبه لفترة قصيرة إلى حد          
ما بالنسبة لعموم الدائنين، وذلك لتفادى اإلخالل بالعالقات        

إال أنه يجـوز أن      .   التجارية العادية أو عالقات االئتمان    
تكون أطول من ذلك فى حالة الهبات أو فى حالة ما إذا             
كان متلقى التحويل على عالقة وثيقة بالمدين أو بـمـالك           

 .الشركة المدينة
 المطالبات وإجراءات حلها

 كيفية التعامل مع حقوق الدائنين وأولياتهم 
يجب أن تراعى إجراءات اإلعسار حقوق الدائنين وأوليات         •

المطالبات التى تم اإلقرار بها قبل بدء هذه اإلجـراءات،           
وذلك طبقًا للقوانين التجارية أو القوانين السارية األخرى،        
من أجل الحفاظ على التطلعات المشروعة للدائنين ولتشجيع        

على أال  .   مزيد من القدرة على التنبؤ فى العالقات التجارية       
يتم التحول عن هذه القاعدة العامة إال إذا كـان ذلـك              
ضرورًيا لتعزيز سياسات ملزمة أخرى، مثل سياسات دعم        
إعادة تنظيم المنشأة، أو لتعظيم قيمة الممتلكات المعسـرة         

ويجب أن تمكن قواعد األولويـة      .   إلى أقصى درجة ممكنة   
الدائنين من أن يديروا االئتمان بجدارة تتواءم مع المبـادئ          

 :اإلضافية التالية
يجب احترام أولويات الدائنين المضمونين على األمـوال          •

الضامنة لهم وما لم تتم موافقة هؤالء الدائنين الممتازين فال        
يجوز تأخير أولوياتهم على األموال الضامنة لهـم عـن           

ويجب أن يتم   .   حقوق أولوية أخرى تقررت أثناء اإلعسار     
توزيع مستحقات الدائنين المضمونين فى أسـرع وقـت          

 .ممكن

النظام فى حاالت الضرورة ببيع األصول خالية مـن أى           
رهن أو امتياز أو أعباء  أخرى بشرط مراعاة أولـويـة            

 .السداد للمستحقات عن األصول التى يتم التصرف فيها
يجب حماية حقوق ومصالح الغير المالك لألصول إذا مـا           •

استخدمت هذه األصول أثناء إجراءات اإلعسار من قبـل         
 .والمدين/ممثل أو

 العمل على استقرار نشاط المنشأة
أمـا  .   يجب السماح للمنشأة بالعمل بالطريقة المـعـتـادة         •

المعامالت التى ال تشكل جزًء من األنشطة واألعـمـال           
 .المعتادة للمدين فيجب أن تخضع لمراجعة المحكمة

مع مراعاة االحتياط الواجب من المخاطر، يجب أن تتمكن          •
المنشأة من الحصول على وسائل تمويل تجارية سليمة ولو         
تضمنت شروطًا تضمن لها أولوية السداد فى ظـروف           
استثنائية معينة، وذلك حتى تمكن المدين من مـواجـهـة           

 .المتطلبات التجارية المشروعة
 كيفية التعامل مع االلتزامات التعاقدية 

لكى تتحقق أهداف إجراءات اإلعسار، يجب أن يسـمـح           •
النظام بالتدخل فى تنفيذ العقود فى الحاالت التى ال يكـون           

وقد يـعـنـى     .   الطرفان فيها قد أوفيا بالتزاماتهما بالكامل     
التدخل االستمرار فى هذه العقود أو رفضها أو التـنـازل           

 . عنها
ولكى تتم االستفادة من العقود ذات القيمة المرتفعة، يجـب           •

أن يتاح لممثل اإلعسار خيار االستمرار فى تنفيذ هـذه           
وإذا ما نص فـى     .   العقود وتحمل االلتزامات الناشئة عنها    

العقد على إنهائه بمجرد التقدم بطلب البدء فى إجـراءات          
اإلعسار أو البدء فيها فعالً فال يجوز الجبر على تنفيذ مثل           

 .  هذا الشرط إال فى حاالت استثنائية خاصة
فى الحاالت التى يشكل العقد فيها عبًئا خالًصـا عـلـى              •

ممتلكات المعسر يجب أن يخول ممثل اإلعسار الحق فـى          
رفض أو إلغاء العقد مع تحمل اآلثار التى قد تترتب علـى            

 . هذا الرفض
يجب أن تكون االستثناءات من القواعد العامة للعقد فـى            •

إجراءات اإلعسار محدودة ومبينة بوضوح وأال يسمح بها        
 : إال لضرورة تجارية أو مراعاة لمصالح المجتمع مثل

 . مراعاة حقوق المقاصة العامة وقواعد البطالن .1
مراعاة نصوص اإلنهاء التلقائى والتصفيـة واإلغـالق          .2

 .الواردة فى العقود المالية
منع االستمرار فى العقود ومنع التنازل عن عقود الخدمات          .3

غير القابلة لالستبدال أو ذات العنصر الشخصـى فـى           
الحاالت التى ال يتطلب فيها القانون قبول الوفاء بالخدمـة          
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بعد توزيع مستحقات األموال الضامنة على الـدائـنـيـن           • 
المضمونين وبعد الوفاء بالمطالبات المتعلقة بتـكـلـفـة          
ومصروفات اإلدارة، يجب توزيع باقى المتحصالت مـن        
البيع ـ مستحقة التوزيع ـ على ما تبقى من جـمـهـور             

إال إذا كانت هـنـاك         . الدائنين العاديين كل حسب نصيبه    
أسباب أخرى ملزمة تبرر إعطاء أولوية لفئة معينة مـن           

وكقاعدة عامة ال يجب إعطاء المستحـقـات        .   المستحقات
ويجب تقليل عدد   .   الحكومية أولوية على مستحقات األفراد    

 .الفئات التى لها أولوية إلى أقصى درجة ممكنة
العمال هم جزء هام من أى منشأة ومن ثم يجب تحقـيـق              •

 .توازن بين حقوق العاملين وحقوق الدائنين اآلخرين
ال يحق لحملة األسهم أو أصحاب المشروع فى حـالـة             •

التصفية الحصول على أى نصيب موزع من متحصـالت         
 .بيع األصول إال بعد الوفاء الكامل بمستحقات الدائنين

 المطالبات والفصل فيها 
يجب أن تكون إجراءات إبالغ الدائنين والسماح لهم بـرفـع           
المطالبات مجدية من الناحية االقتصادية وتتمتع بالـكـفـاءة          

ورغم ضرورة وجود نظام صارم لفحص المطالبات       .   والفورية
للتأكد من صحتها ولحل المنازعات إال أنه يجب أال يسـمـح            
للتأخير الذى يالزم حل المنازعات الناشئة عن المطالـبـات          

 . تأخير إجراءات اإلعسار
 إجراءات إعادة التنظيم 

يجب أن يعزز النظام سهولة الدخول فى اإلجـراءات، وأن           
يضمن إدارتها بسرعة وكفاءة، وأن يوفر حماية كافية لـكـل           
المعنيين بها، وأن يوفر هيكالً يشجع على التفاوض إلعـداد           
خطة تجارية، وأن يسهل إقرار هذه الخطة من قبل غالبـيـه            
مناسبة من الدائنين، ويجب أن تضمن إجراءات إعادة التنظيم         

 :ما يلى
 إعداد الخطة والنظر فيها 

هو منهج مرن إلعداد خطة تتواءم مع المتطلبات األساسـيـة           
 .وتصمم لتعزز العدل وتمنع االستغالل التجارى 

 التصويت على الخطة وإقرارها 
تحدد فئات الدائنين ألغراض التصويت حسب حقوق تصويت        
كل منها المحددة حسب مبلغ مطالبات كل دائن، ويجـب أن            
تخضع مطالبات وحقوق تصويت الموظفين لفحص خـاص،     

ويجب أن يعتمد إقرار الخطة     .   وأن تعامل بشكل يضمن العدالة    
على معايير واضحة ترمى إلى تحقيق العدالة بين الدائنـيـن           
الذين لهم نفس الوضع، وعلى تقدير األولويات النسبية، وعلى         

وفى نفس الوقت تمنح الدائنين المعارضين      .   قبول األغلبية لها  
أو الفئات المعارضة حصة فى األرباح الموزعة مساوية أو          

أكبر من حصتهم التى كانوا سيحصلون عليها فى حالة تنفيـذ           
وفى حالة ما إذا استلزم األمر تصديق من        .   إجراءات التصفية 

المحكمة فإنها عادة ما تحترم قرار الدائنين الذى حصل علـى           
أغلبية التصويت، وعادة ما يكون عدم إقرار الخطة فى الفترة          
المحدد لها أو فى الفترات التى يتم تمديدها إلقرارها سبًبا فـى            

 . بدء إجراءات تصفية أعمال المدين
 تنفيذ الخطة وتعديلها 

. يجب أن يتم اإلشراف على تنفيذ الخطة من قبل جهة مستقلة          
إذا )   تصويت الدائنـيـن   ( ويجب أن تكون الخطة قابلة للتعديل       

فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الخطة أو       .   كان ذلك فى صالح الدائنين    
لم يتمكن من ذلك يكون هذا مدعاة إلنهاء الخطة وتصـفـيـة         

 . الممتلكات المعسرة
 اإلبراء واآلثار الملزمة 

يجب أن ينص النظام على ضرورة أن تكون اآلثار الناتـجـة        
عن تطبيق الخطة ملزمة فيما يتعلق باإلعفاء من الديـن أو            

وتكون نتيجة إقرار الخطة بأغلبية األصوات      .   إلغائه أو تغييره  
 . ملزمة لكل الدائنين بما فى ذلك األقليات المخالفة فى الرأى

 إلغاء الخطة وإنهائها 
فى حالة ما إذا تم إقرار الخطة بالتدليس فيجب إعادة النظـر            

ويجب فور إنجازها واالنتهاء من إعدادهـا       .   فيها أو استبعادها  
النص على إنهاء اإلجراءات وتمكين المشروع من االستمرار        

 .  فى ممارسة نشاطه فى ظروف اعتيادية منتظمة
 االعتبارات الدولية

قد يكون إلجراءات اإلعسار جوانب دولية فيجب أن يضـع           
النظام القانونى للبلد قواعد واضحة فيما يتعلق بالتـقـاضـى،        
واالعتراف باألحكام األجنبية، والتعاون مع المحاكم فى البالد        

وعادة ما تتضمن   .   المختلفة، وفى اختيار القانون واجب التنفيذ     
 : العناصر األساسية للتناول الفعال لألمور خارج الحدود ما يلى

أن تكون إجراءات االعتراف بإجراءات اإلعسار األجنبية        •
 .واضحة وسريعة

 .أن يتم اإلبراء فور االعتراف بإجراءات اإلعسار األجنبية •
أن يكون لممثل اإلعسار األجنبى الحق فـى االتصـال            •

 .بالمحاكم والجهات األخرى المعنية
أن تتعاون المحاكم مع ممثل اإلعسار فـى إجـراءات             •

 .اإلعسار الدولية
 .أال يكون هناك تمييز بين المدينين المحليين واألجانب •
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 اختيار القضاة ومؤهالتهم وتدريبهم وأدائهم 

 . اختيار القضاة وتعيينهم •

يجب أن تخضع عملية اختيار القضاة وتعيينهم لمعـايـيـر           

 .موضوعية مالئمة

 تدريب القضاة  •

 .يجب توفير التعليم والتدريب للقضاة

 أداء القضاة  •

يجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان كفاءة وصالحـيـة         

وتستخدم هذه اإلجراءات   .   القضاة فى القيام بإجراءات المحاكم    

 . كأساس لتقييم أداء المحكمة لتحسين إدارة اإلجراءات

 تنظيم المحاكم

يجب تنظيم المحكمة بحيث يتم التعامل مع األطراف المعنيـة          

ـ بما فى ذلك المحامون، وممثل اإلعسـار، والـمـديـن             

والدائنون، والجمهور ووسائل اإلعالم ـ بأنصاف، وفى وقت        

مناسب، وبشكل موضوعى، وأن يكون ذلك جزء من نظـام          

ويجب أن يتضمن هذا الهيكل خطوطًـا       .   فعال يتمتع بالشفافية  

صارمة ومعترف بها وتفصل بين السلطات، وأن يتم تحديـد          

المهام والمسئوليات فى هذا النظام بوضوح، وأن تـتـم            

اإلجراءات فى قاعة المحكمة وفى إدارة القضية بشـكـل           

 . نظامى

 الشفافية والمساءلة 

يجب أن يعتمد نظام اإلعسار وحقوق الدائنين على الشفافيـة          

ويجب أن تتضمن القواعد الخاصة بذلك تيسيـر        .   والمساءلة

الحصول على سجالت المحكمة ذات الصلة بالـقـضـيـة،           

وحضور الجلسات، والحصول على المعلومات المتعـلـقـة         

بالمدين والبيانات المالية وغيرها من المعلومات التى يجب أن         

 الدور الذى تقوم به المحاكم

 االستقاللية والحياد والفعالية  •

كما يجب أن تكون    .   يجب أن يضمن النظام استقاللية القضاء     

 . وأن تعمل المحاكم بشكل كفء وفعال. أحكام القضاء محايدة

 الدور الذى تقوم به المحاكم فى إجراءات اإلعسار •

يجب أن تشرف محاكم مستقلة ومحددة عـلـى إجـراءات            

اإلعسار وعلى التصرف فيها بحيدة، وأن يكون القضاة ـ إذا          

أمكن ذلك، ـ من ذوى الخبرة والمتخصصين فى شـئـون           

على أن تلتزم المؤسسات غير القضائية التى تقـوم         .   اإلعسار

بدور القضاء فى إجراءات اإلعسار بنفس المبادئ والقواعـد         

 . والمعايير التى يطبقها القضاء

 اختصاص محاكم اإلعسار •

يجب أن يحدد بوضوح اختصاص المحكمة فيما يتـعـلـق           

 . بإجراءات اإلعسار واألمور الناشئة عن سير هذه اإلجراءات

 إصدار األحكام فيما يتعلق بإجراءات اإلعسار  •

يجب أن تتمتع المحاكم بسلطات إشرافية كافية حتى تتمكن من         

إصدار أحكامها فى اإلجراءات بشكل يتسق مع التشريعـات         

ودون أن تقوم بدور اإلشراف على أعمال المدينين أو إدارتها          

بشكل غير مناسب وهى األمور التى عادة ما يتم تفـويـض            

 . اإلدارة العليا أو ممثل اإلعسار بها

 الدور الذى تقوم به المحاكم فى إجراءات التنفيذ الجبرى  •

يجب أن يتضمن النظام العام للمحاكم ما يمكنه من التنفـيـذ            

الجبرى لحقوق الدائنين الممتازين والعاديين خارج نـطـاق         

ويجب أن يتضمن ذلك إذا أمكن موظفين       .   إجراءات اإلعسار 

وكحل يمكن إنشاء جهـات     .   متخصصين فى األمور التجارية   

 . إدارية متخصصة ذات خبرة فى هذا المجال
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 . تتاح للجمهور

 طريقة إصدار المحاكم لقراراتها والتنفيذ الجبرى لها

ο طريقة إصدار المحاكم لقراراتها 

 يجب أن تشجع طريقة إصدار المحاكم لقراراتها عـلـى           

. . التوصل إلى حل اتفاقى بين األطراف إذا كان ذلك ممكنًـا          

وإذا لم يكن، فيجب إصدار الحكم فى األمور ذات الصـلـة            

بهدف تعزيز القدرة على التنبؤ فى إطار هذا النظام وذلـك            

 . بالتطبيق الملتزم للقانون

ο  التنفيذ الجبرى ألحكام المحكمة 

يجب أن يكون للمحكمة سلطة واضحة ووسائل فعالة لتنفيـذ          

 . أحكامها

ο  إيجاد قاعدة بيانات لمجموعة أحكام المحاكم 

يجب إعداد وتطوير قاعدة بيانات لمجموعة أحكام المحاكـم،         

وذلك عن طريق النشر المستمر لألحكام الهامـة وغـيـر            

المسبوقة، وخاصة التى تصدرها المحاكم العليا، وأن يكـون         

أو اإللكترونـيـة إذا      ( هذا النشر باستخدام الوسائل التقليدية      

 ).أمكن

 نزاهة النظام

 نزاهة النظام  

يجب أن يضمن النظام استقرار القضاة فى مناصبهم وتوفيـر          

مع ضمان السالمة الشخصية للعامليـن      .   مكافآت مالئمة لهم  

ويجب أن تتم إجراءات    .   فى المجال القضائى ولمبانى المحاكم    

المحاكم وتصدر أحكامها بناء على قواعد ولوائح صـارمـة          

 . لتفادى الفساد واستغالل النفوذ

 تضارب المصالح واالنحياز  

يجب أن تنأى المحكمة بنفسها عن تضارب الـمـصـالـح            

واالنحياز واالنحراف عن المبادئ األخالقية للقضـاة، وان         

 .  تتوخى الموضوعية والحياد

 نزاهة األطراف المعنية  

يجب أن يخضع المعنيون فى اإلجراءات للقواعد وأوامـر          

المحكمة التى أعدت لمنع التدليس وأى أنشطة غير قانونيـة          

. أخرى أو أى استغالل لنظام اإلعسار وحقوق الدائـنـيـن          

وباإلضافة إلى ذلك يجب أن تخول للمحكمة سلطات مالئمـة          

وأن تفصل فى األمور غير الالئقـة  .   للتنفيذ الجبرى ألحكامها  

أو األنشطة غير القانونية التى يقوم بهـا األطـراف أو             

 . األشخاص الذين يمثلون أمامها أثناء إجراءات المحكمة

 دور األجهزة التنظيمية واإلشرافية

على األجهزة المسئولة عن تنظيم إجـراءات اإلعسـار           

 : واإلشراف على ممثلى اإلعسار االلتزام بما يلى

 . أن تكون مستقلة عن ممثلى اإلعسار 

أن تضع معايير العدل وعدم االنحياز والشفافية والمساءلة         

 .التى تفى بمتطلبات التشريع وتحقق تطلعات الجمهور

أن تكون لديها الصالحيات والمواد المالئمة التى تمكنهـا          

من أداء وظائفها والقيام بواجباتها وتحمل مسئوليـاتـهـا          

 . بفعالية

 كفاءة ونزاهة ممثلى اإلعسار

 :يجب أن يتأكد النظام من

أن المعايير الخاصة باختيار األشخاص الذين يـتـم           

تعيينهم كممثلى إعسار موضوعية وواضحة ومستقرة      

 . ومتاحة للجميع

أن يكون ممثلو اإلعسار أكفاء للقيام بالعمل الذى كلفوا          

 .به وأن يمارسوا السلطات الممنوحة لهم

أن يلتزم ممثلو اإلعسار فى حالة قيامهم بمهام اإلدارة          

بنفس معايير المساءلة التى يلتزم بها الـمـديـرون           

والموظفون، وأنه فى حالة عدم كفاءتهم أو إهمالهم أو         

تدليسهم أو ارتكابهم ألى سلوك آخر غير مشـروع          

 سيتم استبعادهم 
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