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متى ينبغي النظر في إعادة التنظيم املالي؟

يإعادة التنظيم املال

الطمأنينة

التصفية

فقدان السيطرة

رك في أزمة، ولكن ال تد
هذه الحقيقة

طر في أزمة، ولكن تسي
على الوضع 

نقطة التحول في 

السيطرة

القلق

األزمة

منحنى احتضار الشركات أكثر أحدالتأخر في االعتراف بوجود املشكلة ●
 في إعادة التنظيم امل

ً
.اليالتحديات شيوعا

 ما يكون الدافع وراء بدء عملية إعادة ●
ً
عادة

.حدث ُمسببالهيكلة هو 

 ما تؤدي عملية إعادة الهيكلة التي ي●
ً
تم عادة

طة نق»الشروع فيها قبل وصول الشركة إلى 
ة إلى احتفاظ اإلدار « التحول في السيطرة

بقدر أكبر من السيطرة على عملية إعادة 
.الهيكلة

في حالة مباشرة إعادة الهيكلة بعد نقطة●
طرة إلى التحول في السيطرة، فقد تنتقل السي

.الدائنين

سيطرة أكبر لإلدارة

نسيطرة أكبر للمقرضي

كلما بدأت إعادة التنظيم املالي في مرحلة مبكرة من العملية، كلما كان من األسهل إتمامها واالحتفاظ بقيمة أكبر: النقطة األساسية



نظرة عامة على نظام اإلفالس وتطبيقاته

:يهدف النظام إلى تنظيم اإلجراءات التالية

:معلومات أساسية
وقد تم وضع هذا النظام باالسترشاد بأفضل . 2030وجاء إصدار النظام في إطار عدد من اإلصالحات التي تندرج ضمن خطة رؤية اململكة . 2018فبراير 14صدر نظام اإلفالس السعودي في 

.ياملمارسات العاملية، ومنها قانون اإلفالس األمريكي وتشريعات اململكة املتحدة وسنغافورة ولجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدول

وسنركز اليوم على جوانب 
محددة من إجراء إعادة 

التنظيم املالي

إعادة التنظيم املالي
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إجراء إعادة التنظيم املالي

 إلى نتيجة أفضل من عملية إعادة التنظيم املالي الناجحة ينبغي أن تؤدي 
ً
الشركة؛ غير إن هذه صفية تأال وهو –تلك التي يتم التوصل إليها عبر البديل األكثر شيوعا

.كأساس للمقارنة« بديل التصفية»إلى الرغبة في تحليل بأصحاب العالقة مما قد يدفع الحقيقة قد ال تكون واضحة في جميع األوقات، 

.  لةفي السوق، وخاصة فيما يتعلق بنقص السيو إلى تفاقم حدة التوتر ( 19-كوفيد)جائحة فيروس كورونا املستجد أدت حالة عدم اليقين االقتصادية الناتجة عن 
معدالت السعي ومن املرجح أن تزيد. وستكون بحاجة لتنفيذ إجراء إعادة التنظيمومن املتوقع أن تمر العديد من الشركات في مختلف القطاعات بضوائق مالية 

.لطلب الحماية بموجب إجراءات نظام اإلفالس أثناء هذه العملية

عن سداد ديونها في كة شر تتوقف ويمكن النظر في إعادة التنظيم املالي بموجب نظام اإلفالس عندما إعادة تنظيم الهيكل املالي لشركة، إعادة التنظيم املالي هي 
.في املستقبلعندما يحتمل أال تقدر الشركة على سداد ديونها( وهو الخيار األفضل)قبل ذلك أو تتجاوز قيمة التزاماتها أصولها ، أو عندما مواعيد استحقاقها

 عملية مماثلة اإلجراءات املنفذة خارج نطاق القانون يتبع اإلجراء املقرر بموجب نظام اإلفالس 
ً
الف قانوني ويشمل بغوإن كان اإلجراء بموجب نظام اإلفالس مغلفا

 . ذلك قرار تأجيل سداد الديون 
ً
 كثيرا

ً
.وفيما عدا املتطلبات القانونية، ال تختلف األهداف العامة واالعتبارات واملبادئ األساسية اختالفا

:التعريف بحسب نظام اإلفالس السعودي
«إجراء يهدف إلي تيسير توصل املدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم املالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم املالي»
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(من الالئحة التنفيذية16املادة )موجز للمتطلبات القانونية الخاصة بمقترح إعادة التنظيم 

الخلفية/ املعلومات األساسية

ومالخص–املعلومات املالية املفصلة 

ل األصو –املعلومات املالية املفصلة 

التوقعات املالية

تفاصيل املقترحات

قديمهالتفاصيل الفنية للمقترح وموعد ت

املعلومات األساسية عن الشركة واألحداث التي أدت بها إلى الوضع الحالي●
بيان املركز املالي●

توزيع مفصل للديون املترصدة في ذمة الشركة تجاه دائنيها●
عرضية محتملة قد تنشأ نتيجة إلعادة التنظيم املالي/ ذكر أي مطالبات إضافية●
سواء عن طريق أصول مملوكة للمدين أو عبر أصول مملوكة لطرف خارجي-تفاصيل الضمان مقابل الديون ●

(مثل املطالبات)بما فيها األصول العرضية ( بما في ذلك أصحاب حقوق الضمان في األصول )توزيع مفصل لألصول املحتفظ بها ●
تأكيد التكاليف التقديرية للعملية●
(إن وجدت)ذكر األصول اململوكة للشركة التي لم تؤخذ بعين االعتبار في املقترحات، واألصول غير اململوكة للشركة التي تم أخذها في االعتبار ●

 لنسبة التدفق النقدي)وتوقعاتها املالية بما يظهر األرباح والخسائر وامليزانية العمومية والتدفقات النقدية شركة للاملاليةخطةال●
ً
مع بيان ( املتاح لخدمة الديون وفقا

.االفتراضات املفصلة

(ير ذلكسواء من خالل تقليصها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في املدين، أو غ)تفاصيل التسوية املقترحة ملطالبات الدائنين ●
املوعد املقترح للتسويات●
املعلومات الخاصة بالتسهيالت التمويلية الجديدة التي يسعى املدين الحصول عليها أو التي تم االتفاق عليها من حيث املبدأ●
املعلومات الخاصة بقضايا اإلفالس العابر للحدود املحتملة والتي تنشأ نتيجة لعملية إعادة التنظيم املالي●
والنتيجة التقديرية لكل فئة( مرتبين حسب الحقوق )تصنيف الدائنين ●

(.يرجى مالحظة وجود إرشادات خاصة بذلك في النظام)الجداول الزمنية / إجراءات التصويت●
.تأكيد اإلرشادات الخاصة بالدائنين لعرض املقترحات املقابلة في حالة عدم االتفاق●
.تأكيد كيفية التعامل مع املطالبات املتأخرة●
الجدول الزمني التقديري لتنفيذ إعادة التنظيم املالي●
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من املهم استثمار الوقت في إعداد مقترح موثوق وذو مصداقية

...رفض املقترح يعني

عدم اليقين بشأن املستقبل

تدمير القيمة لكافة أصحاب املصلحة

عدم وجود دعم من الدائنين والبنوك

دخول الشركة في دوامة السقوط

وصول إلى أي ستتأثر عمليات الشركة وستستمر بوتيرة بطيئة لحين ال
.حل .قد يثير رفض املقترح تساؤالت حول جدوى عمليات الشركة

ون أن يكونوا ال ُيمكن للدائنين التجاريين واملاليين تقديم دعم للشركة د
ة مطمئنين أو دون أن تكون لديهم رؤية واضحة حول العمليات الجاري

.ومدى جدواها

جيز 
ُ
.لتعذر تنفيذ الخطةللمحكمة أن تقض ي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم إذا تقدم األمين أو الدائن بطلب إنهاء اإلجراء من نظام اإلفالس ( 87)من املادة ( هـ)الفقرة ت

 للمادة 
ً
.بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية اإلدارية–من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة –من النظام، تقض ي املحكمة ( 90)وفي هذه الحالة، ووفقا
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جيب عن األسئلة املهمة،شركةللاملاليةخطة التمثل 
ُ
إعادة التنظيمحجر الزاوية في مقترح،التي ت

هل الشركة قادرة على االستمرار والنجاح؟ هل ينبغي على
الدائنين االستمرار في دعمها؟

ما هي توقعات السوق؟ كيف تبدو املنافسة في السوق؟

ما هي أسباب ضعف األداء؟ وهل هي أسباب خارجية أم داخلية؟

ما هي التدابير التصحيحية التي نفذتها الشركة؟

ت واقعية؟كيف تبدو أعمال الشركة في املستقبل؟ وهل االفتراضا

ما الذي يعنيه كل ذلك بالنسبة للدائنين؟
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ية وتساعد محل ثقة ومصداقية وتستند إلى افتراضات واقعاملاليةخطة الوعليه، يجب أن تكون ... 
على إعادة بناء الثقة

ابقاألداء التشغيلي واملالي الس

الوضع املالي الحالي

سجل امليزانيات

توقعات السوق 

اليةخطة املال

مبادرات التحول 

عات االفتراضات الخاصة بالتوق
املالية

التوقعات املالية

بيان النتائج التقديرية

املوثوقةماليةالعناصر األساسية في خطة 
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 ما تضمن املراجعة املستقلة ل
ً
األساسية التي دقة الخطة والتحقق من االفتراضاتاملاليةخطة لعادة

للتصويتاملقترحتقوم عليها الخطة وتعزز املصداقية عند طرح

اج النقد التوقعات واستنت« حساسية»تتيح أنواع التحليل املذكورة أعاله فهم مدى الحاجة إلى تحليل 
الواقعي الذي ستدره األعمال

طلبات ملاذا لم تحقق الشركة مت–تحليل التباين 
ميزانيتها؟

ركات لفهم الدوافع الرئيسية للح« الجسور »بناء 
بين السنوات

تحليل أي اتجاهات موسمية تتعرض لها أعمال
الشركة

حسابات النسب -تحليل رأس املال العامل 
الرئيسية

قيمة ما هي ال-تحليل متعمق للميزانية العمومية 
املوجودة في الشركة؟
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اليةخطة املالتقييم : دراسة متعمقة

مربحة ولكنها غير مدرة للنقد

خسر غالًبا ما نرى شركات مربحة، ولكنها ت
مبالغ نقدية كبيرة

كيف يمكن حدوث ذلك؟

إطار صياغة البيانات املالية

اح والخسائر ُيعتبر تقدير الترابط بين حسابات األرب
 ج

ً
 وامليزانية العمومية والتدفق النقدي أمرا

ً
وهريا

أو ُيتيح هذا اإلطار سرعة تحديد حاالت التناقض
عدم الدقة في التفسيرات املقدمة من اإلدارة

وسريعةالتعافي واالنتعاش بوتيرة مفاجئة

يحتمل أن تكون الشركات قد تكبدت
 ما تت

ً
 تجارية، ولكنها دائما

ً
وقع أن خسائرا

تتعافي من هذه الخسائر

كيف يمكن تحقيق ذلك؟

املثال الثانياملثال األول 
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حساب الربح و الخسارة

نقد متدفق

ميزانية 

افتتاحية

حساب الربح و الخسارة

نقد متدفق

ميزانية 

اختتامية

حساب الربح و الخسارة

نقد متدفق

ميزانية 

اختتامية
ميزانية 

اختتامية
ميزانية 

افتتاحية

ميزانية 

افتتاحية



اعتبارات امليزانية العمومية: دراسة متعمقة

املخاطر الرئيسية

األصول  االلتزامات

الوجود•

امللكية•

املبالغة في التقييم•

االكتمال•

االلتزامات العرضية•

تخفيض القيمة•

:املجاالت الرئيسية التي ينبغي تغطيتها
هل هناك رقابة مالية كافية؟●
هل تتم إدارة رأس املال العامل بطريقة مالئمة؟●
ما مدى القدرة على التعامل مع املشاريع أو عمليات االستحواذ الكبرى؟●
هل يتم استخدام استراتيجيات مالية مناسبة؟●

:الغاية النهائية هي
.فهم نوعية األصول ومدى دقة وشمولية االلتزامات، وذلك لتقييم نوعية النتائج السابقة●
خاصة في سيناريو )التأكد من البنود الرئيسية في امليزانية العمومية وضمان إمكانية إثباتها وتحقيقها ●

(الجانب السلبي

التسويات الشائعة
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تقادم المخزون أحكام الديون 

المعدومة

التقييمات المنقحة 

لألصول الثابتة

نقل االلتزامات 

الطارئة الى 

مخصصات 

الميزامية العمومية

إعادة تصنيف المدينين 

والدائنين

األحكام اإلضافية 

المتعلقة بالدائن 

والمبالغ المستحقة

يّة  بَيان الميزان

المدينين

الدائنين

ةاألصول الثابت
قائمة 

الموجودات



اعتبارات التداول : دراسة متعمقة
معدل الدوران

بيعات الفعلية بالنسبة للشركة بصفة عامة، ما هي التغييرات الرئيسية املتوقعة مقارنة بامل
األخيرة؟

وق؟ما مدى توافق التغيير املتوقع في إجمالي املبيعات مع التوجهات املتوقعة للس

جمالي ما هو النشاط الذي تتوقعه اإلدارة من املنافسين وكيف انعكس ذلك في توقعات إ
املبيعات؟

ما الذي تغير 
أو من املتوقع
أن يتغير؟

التداول املتوقعتاريخ التداول 

الربح اإلجمالي

إلجمالي مع بالنسبة للشركة بصفة عامة، ما مدى توافق النسبة اإلجمالية املتوقعة للربح ا
خفاض متوقع؟ان/ نسبة الربح اإلجمالي الفعلية األخيرة؟ وما هي األسباب الرئيسية وراء أي زيادة

هل تراعي نسبة الربح اإلجمالي أي زيادات متوقعة في أسعار البيع؟

نخفاض عندما تزاول الشركة أعمالها في ظل ظروف صعبة أو عندما تشتد املنافسة، يكون اال 
 غير مستغرب

ً
لك، يجب وعلى الرغم من ذ. في نسبة الربح اإلجمالي مقارنة بالعام السابق أمرا

.دراسة األسباب املؤدية إلى هذا االنخفاض دراسة صحيحة

إجمالي املبيعات
املقدار►
حجم السوق ►
الحصة السوقية►

السعر
التضخم►
«الزيادات الفعلية«►
مزيج البضائع املباعة►

الربح اإلجمالي
السعر►
تكلفة املبيعات►

أسعار املواد الخام●
العمالة●
مزيج البضائع املباعة►

النفقات العامة
العمالة►

عدد املوظفين●
معدالت األجور ●
تكاليف املرافق►
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خارطة طريق تنفيذ إعادة التنظيم املالي
ائي في تمكين جميع ويتمثل الهدف النه. يساعد وجود عملية منظمة على تحقيق االستقرار لألعمال على املدى القصير وإتاحة الوقت الكافي لتقييم املعلومات ذات الصلة بشكل صحيح

 والتفاوض بشأنها
ً
 كامال

ً
أصحاب املصلحة من تقييم جميع الخيارات ذات الصلة تقييما

اكتمال الدائنين

وأن التأكد من وضوح الرؤية لجميع الدائنين
جميع املطالبات املقدمة قد تم تناولها

ما ب)يجب التحقق من صحة ودقة املطالبات 
وتضمينها بدقة( في ذلك الضمان

يجب مراعاة جميع املطالبات الصالحة 
اليةخطة املالاملحتملة أثناء وضع 

تحليل الخيارات والتفاوض مع 
الدائنين

ةدراسة خيارات إعادة التنظيم املتاح

إدارة االتصاالت واملفاوضات مع 
ي الدائنين بشكل فعال للمساعدة ف

الدائنون " ما يحتاجه"تحديد 

افقات املو

لى اعتماد نهج عملي وتعاوني للحصول ع
نظيمموافقة الدائنين على مقترح إعادة الت

مراجعة طلب إجراء يجوز للدائنين
تي للتحقق من االفتراضات المستقلة

املاليةالتوقعات/ تقوم عليها الخطة املالية

.وهناك إرشادات في األنظمة بشأن األمور واملسائل التي ينبغي تضمينها في الخطة املالية. يتوقف مقترح إعادة التنظيم املالي على الخطة املالية

وضع اللمسات النهائية للمقترح

بارة يجب أن يكون مقترح إعادة التنظيم ع
ة عن خطة شاملة توثق التوقعات املالي

تائج ومعاملة الدائنين املقترحة وتبرز الن
لحةأصحاب املص/ املالية لجميع الدائنين

يال ينبغي أن يشعر األمين بالطمأنينة ح
مقترح إعادة التنظيم
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وبالتالي، . ي املوافقة على املقترحوهذا يضمن منح الدائنين الذين ستتأثر حقوقهم بطرق مختلفة القدرة على التأثير ف. ينص النظام على ضرورة تصنيف قائمة الدائنين بطريقة عادلة حتى تسير إجراءات اإلفالس بسالسة
 
ً
 جوهريا

ً
.يعتبر فهم طبيعة حقوق الدائن أمرا

:الفئات الخمس الرئيسية الواردة أدناهفئة من ضمن شركة مفتتح لها أي من إجراءات اإلفالسقد يندرج دائنو أي 

تصنيف الدائنين

الدائنون املضمونون برسوم ثابتة
يع لديهم مطالبات مضمونة بحقوق ضمان تستوفي جم•

ن في حدود املقتضيات القانونية في األصول اململوكة للمدي
قيمة الضمان ذي الصلة

الدائنون غير املضمونين
تي تنشأ لديهم مطالبات في جميع املجاالت األخرى للديون ال•

ل اإلفالس، مثطلب افتتاح أي من إجراءات قبل تقديم 
الذمم الدائنة التجارية العامة وغيرها من الديون غير 

املضمونة

الدائنون املضمونون برسوم متغيرة
ون واملواد لديهم مطالبات في أصول ال تخضع لرسم ثابت، مثل املخز •

الخام واألعمال الجارية، وما شابه ذلك

1

2 3

الدائنون املمتازون
بمن فيهم املوظفين الذي لديهم أجور ومزايا متأخرة•

املساهمون 
 لقب•

ً
ولهم هم املجموعة األخيرة من حيث أولوية الدفع نظرا

مخاطر األعمال
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االعتبارات الرئيسية إلعادة التنظيم املالي

جودة املعلومات

املقترحات
مشاركة أصحاب 

املصلحة

التعاون 

سرعة التنفيذ

القوة الكامنة

إعادة التنظيم املالي

1

2

3

4

5

6

جودة املعلومات

 ألي خطة إع
ً
 جوهريا

ً
ادة تنظيم تعتبر شفافية املعلومات وجودتها أمرا

 في تدعيم املحادثات مع أصحاب املصلحة
ً
وتساعد أيضا

مشاركة أصحاب املصلحة

املشكالت التفاعل في وقت مبكر مع املقرضين لتوفير الثقة لديهم بأن

، وأن األساسية جاري العمل على معالجتها، وأن العملية تحت السيطرة

صوتهم مسموع

التعاون 

ي قد تؤدي عدم رغبة جميع أصحاب املصلحة ف: التعاون أمر جوهري 

التسوية إلى تأخير القيمة وتدميرها

مقترحات موثوقة وذات مصداقية

ئوليتها الية موثوقة وقابلة للتنفيذ تتحمل اإلدارة مسموضع خطة 

واقترانها بخطة مالية محكمة تحلل ظروف السوق الحالية

القوة الكامنة

 في« القيمة»أو األصول « الجيدة»تسهم األعمال 
ً
تعزيز دائما

قةثقة املستثمر ويمكن دعمها من خالل مقترحات موثو 

سرعة التنفيذ

 بالغ ا
ً
عد القدرة على التصرف وتنفيذ الحل بسرعة أمرا

ُ
فقد . ألهميةت

شركةتؤدي عملية إعادة التنظيم الطويلة إلى تدمير قيمة أعمال ال
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االعتبارات األخرى : إعادة التنظيم املالي



أهمية اإلفصاح وتبادل املعلومات

 عن تعزيز املصداقية ومستو 
ً
ويتحمل كل صاحب . ةلثقة في العمليى ايعمل اإلفصاح وتبادل املعلومات بصورة مستمرة ومنتظمة على ضمان إدراك جميع أصحاب املصلحة لإلجراءات فضال

:مصلحة املسؤولية ويكون له مصلحة في هذا املسعى

[77املادة ]يبلغ الدائنين بموعد التصويت ●

التصويت تبليغ أصحاب املصلحة املعنيين بنتائج●
ديق قبل إيداعها لدى املحكمة باإلضافة إلى التص

[36و32املادتان ]عليها 

.هايدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم ملراجعت●

نين يستعرض املطالبات التي يتلقاها من الدائ●
ولها أو ويصدر توصية حول النسبة التي يتم إما قب

.رفضها أو إحالتها إلى خبير

كمة ويبلغ يقدم القائمة النهائية باملطالبات إلى املح●
[.68املادة ]الدائنين بذلك 

الدائن األمين املدين

[.63املادة ]يقدم مطالبته ملراجعتها ●

تعلق يعترض أمام املحكمة على قرار األمين فيما ي●
(.إذا لزم األمر)بالتوصية في شأن مطالبته 

املادة ]يتلقى املعلومات الوافية لدراسة املقترح ●
35.]
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التصويت على املقترح والتصديق عليه

، وجب إذا تضمن املقترح ما يؤثر على حقوق املالك●
أن على املدين دعوتهم إلى التصويت عليه، على

 لتصويت الدائني
ً
املادة ]ن يكون تصويتهم سابقا

28.]

كان ال يحق للدائن التصويت على املقترح اال اذا●
كان له يرتب أثرا في حقوقه النظامية و الحقوقية و
ال ... مطالبة مدرجة في قائمة املطالبات املقبولة
ان يرتب يحق للمالك التصويت على املقترح اال اذا ك

[.76املادة]أثرا في حقوقه النظامية و التعاقدية  

قيمة دائنون تمثل مطالباتهم ما ال يقل عن ثلثي●
وتضم [.79املادة ]ديون املصوتين في الفئة ذاتها 

ثر من فئة التصويت دائنين تمثل مطالباتهم أك
إن)نصف قيمة ديون األطراف غير ذوي العالقة 

[79املادة ( ]وجدوا

التصديق نصاب التصويت والحد األنى للموافقة األسبقية في التصويت

 لجلسة التصديق على ●
ً
تحدد املحكمة موعدا

[.80ملادة ا]املقترح إذا تم التصويت باملوافقة عليه 

للدائن حق االعتراض على املقترح في جلسة●
[.80املادة ]التصديق إذا صوت برفضه 

من الشروط املسبقة لطرح مقترح للتصويت، الحصول على رأي األمين حول مدى احتمالية موافقة الدائنين عليه وإمكانية تنفيذيه
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أدوار ومسؤوليات األمين في كل مرحلة من مراحل العملية

التعيين وإعداد املقترح

ديم يبلغ الدائنين بالتعيين ويدعوهم إلى تق●

ى املحاكم مطالباتهم التي يقوم بدوره بتقديمها إل

[.56املادة ]

ة له حق الحصول على جميع املعلومات الخاص●

لتي تؤيد بعمليات املدين باإلضافة إلى املعلومات ا

ملادة ا]مطالبات الدائنين وحفظ تلك املعلومات

59.]

الدين املستحق لألطراف الخارجية○

نشاط أصول التفليسة والرخص املتعلقة ب○

املدين

ف يقدم موافقة مكتوبة إلى املدين حول مختل●

[.70املادة ]األمور التشغيلية واملالية 

رح يقدم الرأي حول إمكانية املوافقة على املقت●

[.75املادة ]وقابليته للتنفيذ 

التصويت والتصديق

لتصويت يبلغ املدينين والدائنين واملالك بنتيجة ا●

[.79املادة ]

قترح ويبلغ يتقدم إلى املحكمة بطلب للتصديق على امل●

[.80املادة ]الدائنين قبل تقديم الطلب 

[.83ة املاد]نشر التصديق على املقترح وتسجيله ●

. يعتبر منصب األمين حجر زاوية في زيادة اعتماد نظام اإلفالس السعودي الجديد وبناء الثقة الالزمة فيه

تنفيذ اإلجراء

وبة إلى يشرف على تنفيذ املقترح ويقدم موافقة مكت●

[.85املادة ]املدين حول مختلف األمور 

هته أي يتقدم إلى املحكمة بطلب النظر في ذلك إذا واج●

[.84املادة ]عوائق خالل التنفيذ 

 في نهاية كل ثالثة أش●
ً
هر من املدين يطلب ويتلقى تقريرا

[.84املادة ]عن سير تنفيذ الخطة 

الثة أشهر يراجع التقرير املقدم من املدين في نهاية كل ث●

 من ويقدمه إلى املحكمة والدائنين خالل ثالثين يو 
ً
ما

[.84املادة ]تسلمه من املدين 

ب يتحقق من سالمة إدارة املدينين لألنشطة ويراق●

.االلتزامات املالية للمدينين

صورة يبلغ جميع أصحاب املصلحة بسير التنفيذ ب●

.مستمرة

يجوز له إدارة أنشطة املدين وامتالك الصالحيات●

[.69املادة ]وتحمل املسؤوليات التي تتعلق بذلك 

إنهاء اإلجراء

جراء إما يتقدم إلى املحكمة بطلب للحكم بإنهاء اإل ●

ة إلتمام تنفيذ الخطة أو لتعذر تنفيذ الخط

[.87و86املادتان ]

يمه إلى يبلغ الدائنين بطلب إنهاء اإلجراء قبل تقد●

[.86املادة ]املحكمة 

[.89املادة ]يودع حكم املحكمة بإنهاء اإلجراء ●
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