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   مشروع قانون منوذجي بشأن إعسار جمموعات املنشآت  
   األحكام األساسية -اجلزء ألف  
   أحكام عامة -1الفصل   
 الديباجة  

الغرض من هذا القانون هو توفري آليات فعالة ملعاجلة حاالت اإلعسااااااااااااض ال      ع اااااااااااا   
 جمموعة من املنشآت، وذلك من  جل حتقيق األهداف التالية: 

التعاون بني احملاكم والسااااااااااة ات امل ت ااااااااااة األدرل ا هذب الدولة والدو  األجن ية  ) ( 
 املعنية بتةك احلاالت؛ 

 احلاالت؛ ةي اإلعساض املعيَّنني ا هذب الدولة والدو  األجن ية ا تةكالتعاون بني ممث )ب( 
وضااااااااي حل ناعي بشاااااااامن اإلعساااااااااض أموعة من املنشااااااااآت ب امة ا  و جل   من ا  )ج( 

 واالعرتاف هبذا احلل وتنفيذب عرب احلدود ا دو  متعددة؛
من اااافة و جعة  إداضة حاالت اإلعساااااض فيما قتعةق ءع ااااا  جمموعة املنشااااآت إداضة )د( 

حتمي م اااااااائ كل داك   ولاك األع اااااااا  ا جمموعة املنشاااااااآت ونااااااااكر األ ااااااا ا  املعنيني،  ن ا 
 املدقنون؛ ذلك

محاااقااة القيمااة اإلناااليااة ال ةيااة ملوجودات وعمةيااات  ع اااااااااااااااا  جمموعااة املنشاااااااااااااااآت  (ه) 
 املت رضقن من اإلعساض وأموعة املنشآت كة ا وزايدهتا إىل  ق ى حد مم ن؛

تيسااااااااااااااري إنقاذ جمموعات املنشااااااااااااااآت املتعثرة مالي ا،  ا  مي االنااااااااااااااتثماض و اف   )و( 
 العمالة؛  عةى

احلماقة الوافية مل اااائ داك  كل ع اااو عةى حدة من  ع اااا  اأموعة املشااااضكني ا  )ز( 
 حل إعساضي ناعي ومل ائ ناكر األ  ا  املعنيني. 

  
 النطاق -1املادة   

نون عةى جمموعات املنشاااآت حيثما اناااتج ةء إجرا ات إعسااااض بشااامن ع اااو قن  ق هذا القا -1
واحاااد  و  كثر من  ع اااااااااااااااااك اااا، وقتنااااو  تساااااااااااااايري وإداضة إجرا ات اإلعساااااااااااااااااض تةاااك والتعااااون ا 

 اإلجرا ات.  تةك
]تااااجدضج  نواد  ااااددة من ال يااااا ت، مثاااال  ال قن  ق هااااذا القااااانون عةى  ي إجرا  قتعةق ب -2

لتممني، خت ااااااااي لنراخ إعساااااااااض دا  ا هذب الدولة وتر   هذب الدولة ا امل اااااااااضف  و  ااااااااركات ا
 .انتثناك ا من هذا القانون[

 



 التعاريف -2املادة   
 أل راض هذا القانون: 
د هبا  ير كيان، ب ااااارف النرر عن  ااااا ةة القانو ،  اض   نشااااا ة  ) (  "املنشااااامة" قجق اااااك

 اقت ادقة و  ن  ن خي ي لقانون اإلعساض؛ 
د هبا منشااااااامان  و  كثر ترت  ان معا  بر   الساااااااي رة  و  )ب(  "جمموعة املنشاااااااآت" قجق اااااااك

 حب ة ك رية من املة ية؛ 
د هبا القدضة عةى تقرقر الساااااايانااااااات التشااااااغيةية واملالية لةمنشاااااامة،  )ج(  "السااااااي رة" قجق ااااااك

 ب رققة م ا رة  و  ري م ا رة؛ 
 "ع و جمموعة منشآت" قجق كد بة  ير منشمة تش ل ج  ا  من جمموعة منشآت؛  )د( 
د بة  ير  اا    و كيان، وإن كان معيَّنا  عةى  نااا  م قَّء،  (ه)  "ممثل اأموعة" قجق ااك

 ممذون لة  لت رف ب فتة ممثال  إلجرا  خت ي ي؛
د بة مقرت  معد  و جمموعة  )و(  مقرتحات معدة ا "احلل اإلعساااااااااااضي اجلماعي" قجق ااااااااااك

إطاض إجرا  خت ي ي، من  جل إعادة تنريم  و بيي  و ت فية بعض  و كل موجودات وعمةيات ع و 
واحد  و  كثر من  ع ااااااااااا  جمموعة املنشااااااااااآت، بغية محاقة القيمة اإلنالية ال ةية ألع ااااااااااا  جمموعة 

 املنشآت املعنيني  و صوهنا  و تسيية ا  و تع ق  قيمت ا؛
لت  ي ي" قق اااااااد بة إجرا  ضكيساااااااي قسااااااات ل بشااااااامن ع اااااااو ا جمموعة "اإلجرا  ا )ز( 

 منشآت بشر  ما قةي: 
 ن قشااض  ا ذلك اإلجرا  الركيساي ع او واحد آدر  و  كثر من  ع اا  جمموعة   ‘1’ 

 املنشآت بغرض وضي حل إعساضي ناعي وتنفيذب؛
مشاااااضكا    ن ق ون ع ااااو جمموعة املنشااااآت اراضااااي ليجرا  الركيسااااي عةى األضج  ‘2’ 

 ضروضاي  و ناني ا ا ذلك احلل اإلعساضي اجلماعي؛ 
  ن ق ون قد عجنيِن ممثل لةمجموعة؛ ‘3’ 

، جيوز لةمح مة  ن تعرتف إبجرا  ما ‘3’إىل ‘ 1’وضهنا   قت اااااااااااااايات  ح اخ الفقرات الفرعية )ز( 
قة ق اااااااااكية عةى عةى  نة إجرا  خت ي ي إذا كان ذلك اإلجرا  قد ح اااااااال عةى موافقة   مة  ا وال

إجرا  ضكيساااي مسااات ل بشااامن ع اااو ا جمموعة املنشاااآت لغرض وضاااي حل إعسااااضي ناعي  ملف وخ 
 املق ود ا هذا القانون؛

"إجرا  اإلعساض" قجق كد بة إجرا  ناعي ق اكي  و إداضي قاجتَّ ذ، ولو ب فة م قَّتة،  ) ( 
ة، موجودات الع و املدقن ا جمموعة عمال  بقانون قت ل  إلعساض، وخت ي فية،  و كانء خت ي في

املنشآت و عمالة لةمراق ة  و اإل راف من جان    مة  و نة ة خمت ة  درل بغرض إعادة التنريم 
  و الت فية؛



"ممثل اإلعساض" قجق كد بة  ير      و كيان ق ذن لة، ولو عجنيِن ب فة م قَّتة، ءن  ) ( 
إعادة تنريم موجودات الع و املدقن ا جمموعة املنشآت  و قتوىل، دال  إجرا  إعساض، إداضة عمةية 

  عمالة  و ت فيت ا،  و الت رف كممثل إلجرا ات اإلعساض؛
د بة إجرا  إعساااااااااض جيري ا الدولة ال  قوجد في ا مرك   )ي(  "اإلجرا  الركيسااااااااي" قجق ااااااااك

 امل ائ الركيسية لةع و املدقن ا جمموعة املنشآت؛ 
الركيسي" قجق كد بة إجرا  إعساض،  ري اإلجرا  الركيسي، جيري ا دولة "اإلجرا   ري  ) ( 

ق ون في ا لةع و املدقن ا جمموعة املنشآت م نسة  ملعىن املق ود ا الفقرة الفرعية ) ( من هذب 
 املادة؛

"م نسة" قجق كد هبا  ير م ان عمةيات قنفذ فية الع و املدقن ا جمموعة املنشآت  ) ( 
 ت اداي   ري عاضض  نت داخ مواضد بشرقة ونةي  و ددمات.نشاطا  اق

  
 االلتزامات الدولية هلذه الدولة -3املادة   

عندما قتعاضض هذا القانون مي  يِن الت اخ عةى هذب الدولة   ااااااااا  عن  يِه من املعاهدات  و  
و  األدرل، ت ون   ل من    ا  االتفاقات ال  ت ون طرفا  في ا مي دولة واحدة  و  كثر من الد

 الغة ة ملقت يات تةك املعاهدات  و االتفاقات.
  

 الوالية القضائية للدولة املشرتعة  -4املادة   
ا حا  وجود مرك  امل اااااائ الركيساااااية ألحد األع اااااا  ا جمموعة منشاااااآت ا هذب الدولة،  

 لي  ا هذا القانون ما قرمي إىل  يِه مما قةي:
تقييد الوالقة الق اكية حملاكم هذب الدولة فيما خي  ذلك الع و من  ع ا  جمموعة  ) ( 

  واملنشآت؛ 
تقييد  يِن عمةية  و إجرا  ) ا ا ذلك  ير إذن  و موافقة  و إقراض( الزمني ا هذب  )ب( 

الدولة فيما خي  مشااااضكة ذلك الع اااو من  ع اااا  جمموعة املنشاااآت ا حل إعسااااضي ناعي جيري 
 ضعة ا دولة  درل؛  وو 
 تقييد انت ال  إجرا ات إعساض ا هذب الدولة، إذا كانء الزمة  و م ةوبة؛  و  )ج( 
إنشاا  إل اخ  نات ال  إجرا ات إعسااض ا هذب الدولة فيما قتعةق بذلك الع او من  )د( 

  ع ا  جمموعة املنشآت عندما ال قوجد إل اخ من هذا الق يل.
  

 أو السلطة املختصَّةاحملكمة  -5املادة   
ت دي امل ااخَّ الوييفياةك املشاااااااااااااااض إلي اا ا هذا القاانون فيماا قتعةق  العرتاف إبجرا  خت ي ي  

دَّد احمل مة  و احملاكم  و  جنيب والتعاون مي احملاكم وممثةي اإلعساااااااااااااااض و ي ممثل معنيَّ لةمجموعة  ]حتج
 . ا الدولة املشرتعة[ السة ة  و السة ات امل ت ة ءدا  هذب امل اخ الوييفية

  



 االستثناء املتعلق ابلنظام العام  -6املادة   
لي  ا هااذا القااانون مااا  ني احمل مااة من ضفض اختاااذ إجرا  خي ااااااااااااااي  ااذا القااانون إذا كااان  

 واضحا   نَّ ذلك اإلجرا  خمالف لةنراخ العاخ ا هذب الدولة. 
  

 التفسري  -7املادة   
 هذا القانون ملنشاااااااة الدوو ول ااااااروضة التشااااااجيي عةى ت  يقة ت  يقا  قوىلك االعت اض ا تفسااااااري 

 موحَّدا  والت اخ حسن النية.
  

 املساعدة اإلضافية مبوجب قوانني أخرى -8املادة   
د ناااة ة احمل مة  و ممثل اإلعسااااض ا تقدد مسااااعدة إضاااافية إىل لي  ا هذا القانون ما ققيِن  

 ا هذب الدو . ممثل جمموعة  وج  قوانني  درل
  

  التعاون والتنسيق -2الفصل   
التعاون واالتصال املباشر بني حمكمة هذه الدولة واحملاكم األخرى وممثلي اإلعسار  -9املادة   

 وأي ممثل معنيَّ للمجموعة
، تتعاون احمل مة إىل  ق ى حد مم ن مي احملاكم األدرل 1ا املساكل املشاض إلي ا ا املادة  -1

اإلعساااااااااض و ي ممثل معنيَّ لةمجموعة، إمَّا م ا اااااااارة وإمَّا عن طرقق ممثل إعساااااااااض قعنيَّ ا هذب  وممثةي
 الدولة  و     آدر معنيَّ ليت رف بنا  عةى توجي ات احمل مة.

 ق لةمح مة االت اااااااااااااا  م ا ااااااااااااارة  حملاكم األدرل  و ممثةي اإلعسااااااااااااااض  و  ي ممثل معنيَّ  -2
 املساعدة م ا رة من هذب اجل ات. لةمجموعة،  و طة  املعةومات  و

  
 9التعاون إىل أقصى مدى ممكن مبقتضى املادة  -10املادة   

 ، جيوز التعاون إىل  ق ى مدل مم ن ءيِن ونيةة منان ة،  ا ا ذلك:9أل راض املادة  
 إبالغ املعةومات ءيِن ونيةة تعتربها احمل مة منان ة؛  ) ( 
 لةمجموعة؛ اكم  درل  و  مثل اإلعساض  و  ي ممثل معنيَّ املشاضكة ا االت ا   ح )ب( 
 تنسيق إداضة   ون  ع ا  جمموعة املنشآت واإل راف عةي ا؛ )ج( 
 تنسيق إجرا ات اإلعساض املت امنة املست ةة فيما قتعةق ءع ا  جمموعة املنشآت؛ )د( 
 تعيني      و هياة لةت رف بنا  عةى توجي ات احمل مة؛  (ه) 
قراض وتنفيذ االتفاقات املتعةقة بتنساايق إجرا ات اإلعساااض املت ااةة بع ااوقن  و  كثر إ )و( 

 من  ع ا  جمموعة املنشآت،  ا ا ذلك عندما قوضي حل إعساضي ناعي؛
التعااااون بني احملااااكم فيماااا قتعةق ب يفياااة توزقي وتوفري الت ااااليف املرت  اااة  لتعااااون  )ز( 

 واالت االت؛ 



اناااااااااااااات داخ الوناااااااااااااااطة،  و التح يم  وافقة األطراف، لتسااااااااااااااوقة املنازعات املتعةقة  ) ( 
  مل ال ات بني  ع ا  جمموعة املنشآت؛ 

 املوافقة عةى معامةة امل ال ات وتقد  ا بني  ع ا  جمموعة املنشآت؛  ) ( 
ي م االعرتاف  لتقدد املتقاطي لةم ال ات من جان   ع ا  جمموعة املنشآت وداكن )ي( 

  و  لنيابة عن م؛ 
 .]لعلَّ الدولة املشرتعة تود  ن تدضج قاكمة ء  ا   و  مثةة إضافية لةتعاون[ ) ( 
  

 9تقييد أتثري االتصاالت مبقتضى املادة  -11املادة   
،  ق لةمح مااة ا نيي األوقااات  ن  اااض  9فيمااا قتعةق  الت اااااااااااااااالت  قت اااااااااااااى املااادة  -1

  مام ا.  املستقةني فيما قتعةق  ملساكل املعروضة عةي ا ونةو  األطراف املاثةةصالحياهتا وادت اص ا 
 :9من املادة  2ال تع  ضمنا  مشاضكة احمل مة ا االت االت وفقا  لةفقرة  -2
تنااازال   و حال  توفيقياا ا من احمل مااة فيمااا خي   يَّ صااااااااااااااالحيااات  و مساااااااااااااا وليااات  ) ( 
 نة ات؛  و  و
 ا أليِن مسملة معروضة عةى احمل مة؛  وحسما  موضوعي   )ب( 
 تنازال  من  يِه من األطراف عن  يِه من حقوقة املوضوعية  و اإلجراكية؛  و )ج( 
 انتقاصا  من مفعو   يِه من األوامر ال ادضة عن احمل مة؛  و )د( 
 د وعا  الدت ا  احملاكم األدرل املشاضكة ا االت االت؛  و (ه) 
 تونيي  و زايدة الدت ا  احملاكم املشاضكة.  يَّ تقييد  و )و( 
  

 تنسيق جلسات االستماع -12املادة   
 جيوز لةمح مة تنريم جةسة انتماد بتنسيق مي  اكم  درل.  -1
جيوز صااااااااون احلقوي املوضااااااااوعية واإلجراكية لكطراف وادت ااااااااا  احمل مة من دال  توصاااااااال  -2

 االتفاي.  االنتماد املنسَّقة وإقراض احمل مة ذلك األطراف إىل اتفاي عةى الشرو  ال  تنرم جةسات
عةى الر م من تنساااااايق جةسااااااات االنااااااتماد، ترل احمل مة مساااااا ولة عن التوصاااااال إىل قراضها  -3

 ارا  بشمن املساكل املعروضة عةي ا.
  

 التعاون واالتصال املباشر بني ممثل اجملموعة وممثلي اإلعسار واحملاكم  -13املادة   
قتعاون ممثل اأموعة املعنيَّ ا هذب الدولة، ا مماضناااااااااة وياكفة وضهنا  إب اااااااااراف احمل مة، مي  -1

احملاكم األدرل وممثةي إعساااااااااض  ع ااااااااا  جمموعة املنشااااااااآت اأدرقن إىل  ق ااااااااى حد مم ن من  جل 
 تس يل وضي حل إعساضي ناعي وتنفيذب. 



راف احمل مة، االت ااااا  امل ا اااار  حملاكم  ق ملمثل اأموعة، لدل مماضنااااة وياكفة وضهنا  إب اااا -2
األدرل وممثةي إعسااااااض  ع اااااا  جمموعة املنشاااااآت اأدرقن  و طة  املعةومات  و املسااااااعدة م ا ااااارة 

 من م. 
  

التعاون واالتصال املباشر بني ممثل اإلعسار املعنيَّ يف هذه الدولة واحملاكم األخرى  -14املادة   
 شآت اآلخرين وأي ممثل معنيَّ للمجموعةوممثلي إعسار أعضاء جمموعة املن

قتعاون ممثل اإلعساااااااض املعنيَّ ا هذب الدولة إىل  ق ااااااى حد مم ن، ا مماضنااااااة وياكفة وضهنا   -1
إب راف احمل مة، مي احملاكم األدرل وممثةي إعساض  ع ا  جمموعة املنشآت اأدرقن و ي ممثل معنيَّ 

 لةمجموعة.
 ا هذب الدولة، لدل مماضنااااااااااااااة وياكفة وضهنا  إب ااااااااااااااراف احمل مة،  ق ملمثل اأموعة املعنيَّ  -2

االت اااااا  امل ا ااااار  حملاكم األدرل وممثةي إعسااااااض  ع اااااا  جمموعة املنشاااااآت اأدرقن و ي ممثل معنيَّ 
 لةمجموعة  و طة  املعةومات  و املساعدة م ا رة من م.

  
 14و 13التعاون إىل أقصى مدى ممكن مبقتضى املادتني  -15املادة   

، جيوز التعاون إىل  ق اااااااااااى مدل مم ن ءيِن ونااااااااااايةة منانااااااااااا ة، 14و 13أل راض املادتني  
 ذلك: ا  ا
ت اد  املعةومات اراصااااة ءع ااااا  جمموعة املنشااااآت واإلف ااااا  عن ا،  اااارق ة اختاذ  ) ( 

 ترتي ات منان ة حلماقة املعةومات السرقة؛
اإلعساااااض املتعةقة بع ااااوقن  و  كثر التفاوض عةى اتفاقات بشاااامن تنساااايق إجرا ات  )ب( 

 من  ع ا  جمموعة املنشآت،  ا ا ذلك عندما قوضي حل إعساضي ناعي؛
توزقي املساااااا وليات بني ممثل اإلعساااااااض املعنيَّ ا هذب الدولة وممثةي إعساااااااض  ع ااااااا   )ج( 

 اأموعة اأدرقن و ي ممثل معنيَّ لةمجموعة؛
 ملنشآت واإل راف عةي ا؛ تنسيق إداضة   ون  ع ا  جمموعة ا )د( 
 تنسيق العمل عةى وضي وتنفيذ حل إعساضي ناعي، عند االقت ا . (ه) 
  

 صالحية إبرام اتفاقات لتنسيق إجراءات اإلعسار  -16املادة   
جيوز ملمثل اإلعسااااااااااااض وأليِن ممثل معنيَّ لةمجموعة إبراخ اتفاقات بشااااااااااامن تنسااااااااااايق إجرا ات  

ثر من  ع ااااااا  جمموعة املنشااااااآت،  ا ا ذلك عندما قوضااااااي حل اإلعساااااااض املت ااااااةة بع ااااااوقن  و  ك
 إعساضي ناعي.

  
 تعيني ممثل إعسار وحيد أو ممثل اإلعسار نفسه -17املادة   

جيوز ألي   مة  ن تنسق مي احملاكم األدرل فيما قتعةق بتعيني ممثل وحيد  و ممثل اإلعساض  
 واحدة. اإلعساض ال  خت   ع ا  جمموعة منشآتنفسة واالعرتاف بة إلداضة وتنسيق إجرا ات 



  
 مشاركة أعضاء جمموعة املنشآت يف إجراء اإلعسار املستهل يف هذه الدولة -18املادة   

، إذا انااااااات ل إجرا  إعسااااااااض ا هذب الدولة بشااااااامن ع اااااااو ا جمموعة 2ضهنا  ءح اخ الفقرة  -1
أليِن ع و آدر ا اأموعة  ن قشاض  ا  منشآت قوجد مرك  م احلة الركيسية ا هذب الدولة، جاز

إجرا  اإلعساااااض ذا  بغرض تيسااااري التعاون والتنساااايق  وج  هذا القانون،  ا ا ذلك ا وضااااي حل 
 إعساضي ناعي وتنفيذب. 

جيوز لع و جمموعة املنشآت الذي قوجد مرك  م احلة الركيسية ا دولة  درل  ن قشاض  ا  -2
 ، إالَّ إذا حررت   مة ا تةك الدولة األدرل قيامة بذلك. 1ة ا الفقرة إجرا  اإلعساض املشاض إلي

ت ون مشاضكة  يِن ع و آدر من  ع ا  جمموعة املنشآت ا إجرا  اإلعساض املشاض إلية ا  -3
مشااااضكة طوعية. وجيوز لع اااو جمموعة املنشاااآت  ن ق د  مشااااضكتة  و  ن خيتاض عدخ املشااااضكة  1الفقرة 

 ة من مراحل ذلك اإلجرا .ا  يِن مرحة
املثو  وتقدد  1 ق لع و جمموعة املنشآت املشاض  ا إجرا  اإلعساض املشاض إلية ا الفقرة  -4

مذكرات كتابية واالنتماد إلية ا ذلك اإلجرا  بشمن املساكل ال     م احلة، و ق لة املشاضكة ا 
ضكة ع ااو جمموعة املنشااآت ا ذلك اإلجرا  وضااي حلِه إعساااضي ناعي وتنفيذب. وال ت دي جمرد مشااا

 املشاضكة. إىل د وعة لالدت ا  الق اكي حملاكم هذب الدولة أليِن  رض ال قت ل بتةك
 ناعي. قج ةَّغ ع و جمموعة املنشآت املشاض   إلجرا ات املت ذة بشمن وضي حلِه إعساضي -5
  

تعيني ممثل اجملموعة والتدابري االنتصافية املتاحة يف إطار إجراء ختطيطي  -3الفصل   
 يف هذه الدولة

 
 تعيني ممثل اجملموعة وختويله صالحية التماس تدابري انتصافية -19املادة   

، جيوز 2من املادة ‘ 2’و‘ 1’ا حا  اناااااااااتيفا  الشااااااااارو  الواضدة ا الفقرتني الفرعيتني )ز(  -1
تعنيِن ممثال  لةمجموعة. وقسعى ممثل اأموعة عند تعيينة إىل وضي حل إعساضي ناعي لةمح مة  ن 

 وتنفيذب.
بغية دعم وضاااااي حل إعسااااااضي ناعي وتنفيذب، خيوَّ  ممثل اأموعة صاااااالحية التما  تدابري  -2

 .20انت افية ا هذب الدولة  قت ى هذب املادة واملادة 
لت اااااااااااااارف ا دولة  جن ية  لنيابة عن اإلجرا  الت  ي ي، خيوَّ  ممثل اأموعة صااااااااااااااالحية ا -3

 وخباصة القياخ  ا قةي:
التماا  االعرتاف  إلجرا  الت  ي ي والتادابري االنت اااااااااااااااافياة دعماا  لوضااااااااااااااي احلال  ) ( 

 اإلعساضي اجلماعي وتنفيذب؛
التما  املشاااااااااضكة ا إجرا   جنيب قتعةق بع ااااااااو ا جمموعة املنشااااااااآت مشاااااااااض  ا  )ب( 

   الت  ي ي؛ اإلجرا



التما  املشااااضكة ا إجرا   جنيب قتعةق بع اااو ا جمموعة املنشاااآت  ري مشااااض  ا  )ج( 
 اإلجرا  الت  ي ي.

  
 التدابري االنتصافية املتاحة لإلجراء التخطيطي -20املادة   

بقادض ماا قة خ لةحفاال عةى إم اانياة وضااااااااااااااي حال إعسااااااااااااااااضي نااعي  و تنفياذب  و حلمااقاة  -1
ا جمموعة املنشااآت خي ااي إلجرا  خت ي ي  و قشاااض  فية  و صااوهنا  و تساايية ا  و موجودات ع ااو 

تع ق  قيمت ا،  و حلماقة م اااااائ داك  ذلك الع اااااو ا جمموعة املنشاااااآت، جيوز لةمح مة، بنا  عةى 
 طة  ممثل اأموعة،  ن  ن   ي تدابري انت افية منان ة، من ا ما قةي: 

 ت ع و جمموعة املنشآت؛وقف التنفيذ عةى موجودا ) ( 
تعةيق احلق ا نقل مة ية  يِه من موجودات ع اااااااو جمموعة املنشاااااااآت  و ضهن ا  و  )ب( 

 الت رف في ا عةى حنو آدر؛
وقف بد   و انااااااااااااااتمراض الدعاول املنفردة  و اإلجرا ات املنفردة املتعةقة  وجودات  )ج( 

 ع و جمموعة املنشآت  و حقوقة  و الت اماتة  و د ومة؛
إنناد م مة إداضة  و تسييل كل  و بعض موجودات ع و جمموعة املنشآت ال اكنة  )د( 

ا هذب الدولة إىل ممثل اأموعة  و إىل  يِن  اااااااااااا   آدر تعينة احمل مة، وذلك من  جل محاقة تةك 
 املوجودات  و صوهنا  و تسيية ا  و تع ق  قيمت ا؛

و ني األدلة  و تسةيم املعةومات املتعةقة اختاذ التدابري الالزمة النتجواب الش ود   (ه) 
  وجودات ع و جمموعة املنشآت  و   ونة  و حقوقة  و الت اماتة  و د ومة؛ 

وقف التنفيذ عةى  يِن إجرا ات إعساااااااااااااااض تتعةق بع ااااااااااااااو مشاااااااااااااااض  من  ع ااااااااااااااا   )و( 
 املنشآت؛ جمموعة

املوافقة عةى الرتتي ات املتعةقة بتموقل ع ااااااااااااااو جمموعة املنشااااااااااااااآت، واإلذن بتقدد  )ز( 
 التموقل ا إطاض ترتي ات التموقل هذب؛ 

من   يِن تدبري انت ااااااااااااا إضااااااااااااا قد ق ون متاحا ملمثل اإلعسااااااااااااض  وج  قوانني  ) ( 
 الدولة. هذب
ال جيوز من  تدبري انت اااا  قت ااى هذب املادة فيما قتعةق  ملوجودات والعمةيات ال اكنة ا  -2

هذب الدولة واراصة ءيِن ع و ا جمموعة املنشآت قشاض  ا إجرا  خت ي ي إذا مل ق ن ذلك الع و 
إلعساااض ا جمموعة املنشااآت داضااعا  إلجرا  إعساااض، ما مل ق ن الغرض من عدخ اناات ال  إجرا ات ا

 هو التقةيل إىل  دىن حد من حاالت انت ال  إجرا ات اإلعساض  قت ى هذا القانون. 
فيما قتعةق  ملوجودات والعمةيات ال اكنة ا هذب الدولة واراصة بع و ا جمموعة املنشآت  -3

ادة إالَّ قوجد مرك  م اااااحلة الركيسااااية ا دولة  درل، ال جيوز من   يِن تدبري انت اااااا  قت ااااى هذب امل
 إذا كان ذلك التدبري االنت اا ال قعرقل إداضة إجرا ات اإلعساض ال  جتري ا تةك الدولة األدرل.

  



  االعرتاف ابإلجراء التخطيطي والتدبري االنتصايف األجنبيني -4الفصل   
 تقدمي طلب بشأن االعرتاف ابإلجراء التخطيطي األجنيب  -21املادة   

موعااة  ن ققاادخ طة ااا  ا هااذب الاادولااة بشااااااااااااااامن االعرتاف  إلجرا  الت  ي ي جيوز ملمثاال اأ -1
 األجنيب الذي عنيِن ممثل اأموعة من  جةة. 

 ق ون طة  االعرتاف مشفوعا   ا قةي: -2
 صوضة م دَّقة من قراض تعيني ممثل اأموعة؛  و ) ( 
   ادة من احمل مة األجن ية تث ء تعيني ممثل اأموعة؛  و )ب( 
 ي دليل آدر عةى تعيني ممثل اأموعة تق ةة احمل مة، ا حا  عدخ وجود الدليةني  )ج( 

 املشاض إلي ما ا الفقرتني الفرعيتني ) ( و)ب(.
 وق ون طة  االعرتاف مشفوعا   ق ا   ا قةي: -3
بيان  دد هوقة كل ع اااااااااو من  ع اااااااااا  جمموعة املنشاااااااااآت املشااااااااااضكني ا اإلجرا   ) ( 

 جنيب؛ الت  ي ي األ
بيان  دد نيي  ع ااااااا  جمموعة املنشااااااآت ونيي إجرا ات اإلعساااااااض املعروفة لدل  )ب( 

 األجنيب؛  ممثل اأموعة املست ةة فيما قتعةق ءع ا  جمموعة املنشآت املشاضكني ا اإلجرا  الت  ي ي
ي ي بيان قفيد ءنَّ مرك  امل اااااائ الركيساااااية لع اااااو اأموعة اراضاااااي ليجرا  الت   )ج( 

األجنيب ققي ا الااادولاااة ال  جيري في اااا ذلاااك اإلجرا  الت  ي ي، و نَّ من املرجَّ   ن ق دي ذلاااك 
اإلجرا  إىل زايدة القيمة اإلنالية ال ةية ألع اااااااااااا  جمموعة املنشاااااااااااآت اراضاااااااااااعني لذلك اإلجرا   و 

 املشاضكني فية.
االعرتاف إىل لغاااة ض ياااة جيوز لةمح ماااة  ن ت ةااا  ترناااة الومكق املقااادَّماااة دعماااا  ل ةااا   -4

 الدولة.  ذب
ي  إنَّ جمرد تقدد ممثل اأموعة طة ا   وج  هذا القانون إىل   مة ا هذب الدولة ال -5 خيج ااااااااااااان

 الذي قدَّمة.  ممثل اأموعة لالدت ا  الق اكي حملاكم هذب الدولة أليِن  رض آدر  ري ال ة 
املقدَّمة دعما  ل ة  االعرتاف، نااوا  كانء م اادَّقة جيوز لةمح مة  ن تتوقي صااحة الومكق  -6

 قانو    و مل ت ن.
  

التدابري االنتصافية املؤقَّتة اليت جيوز منحها إثر تقدمي طلب االعرتاف ابإلجراء  -22املادة   
 األجنيب  التخطيطي

عناادمااا من وقااء تقاادد طةاا  االعرتاف إبجرا  خت ي ي  جنيب وإىل  ن قاج ااكءَّ ا ال ةاا ،  -1
ت ون هنا  حاجة مانة إىل من  تدبري انت اا لةحفال عةى إم انية وضي حل إعساضي ناعي  و 

صوهنا  تنفيذب  و حلماقة موجودات ع و ا جمموعة املنشآت خي ي إلجرا  خت ي ي  و قشاض  فية  و
جيوز   و تساااااااااااايية ا  و تع ق  قيمت ا،  و حلماقة م ااااااااااااائ داك  ذلك الع ااااااااااااو ا جمموعة املنشااااااااااااآت،



ذلااك  ا لةمح مااة، بنااا  عةى طةاا  ممثاال اأموعااة،  ن  ن  تاادبريا  انت اااااااااااااااافياا ا ذا طااابي م قااء،  ااا
 قةي: ما
 وقف التنفيذ عةى موجودات ع و جمموعة املنشآت؛ ) ( 
تعةيق احلق ا نقل مة ية  يِه من موجودات ع ااااااااااااااو جمموعة املنشااااااااااااااآت  و ضهن ا  )ب( 
 الت رف في ا عةى حنو آدر؛  و
 وقف  يِن إجرا ات إعساض تتعةق بع و جمموعة املنشآت؛ ()ج 
وقف بد   و انااااااااااااااتمراض الدعاول املنفردة  و اإلجرا ات املنفردة املتعةقة  وجودات  )د( 

 ع و جمموعة املنشآت  و حقوقة  و الت اماتة  و د ومة؛
ابةة من  جل محاقة املوجودات ال  ت ون، حب م ط يعت ا  و حب م يروف  درل، ق (ه) 

لةتةف  و عرضة لتد  قيمت ا،  و تت ددها خماطر  درل، وصون تةك املوجودات  و تسيية ا  و تع ق  
قيمت ا، إنااناد م مة إداضة  و تسااييل كل  و بعض موجودات ع ااو جمموعة املنشااآت ال اكنة ا هذب 

   ري قادض عةى إداضة الدولة إىل ممثل اإلعساااااض املعنيَّ ا هذب الدولة. وحيثما ق ون ممثل اإلعساااااض ذا
 و تسااااييل كل  و بعض موجودات ع ااااو جمموعة املنشااااآت ال اكنة ا هذب الدولة، جيوز إنااااناد هذب 

 امل مة إىل ممثل اأموعة  و أليِن     آدر تعينة احمل مة؛
اختاذ التدابري الالزمة النتجواب الش ود  و ني األدلة  و تسةيم املعةومات املتعةقة  )و( 

 ع و جمموعة املنشآت  و   ونة  و حقوقة  و الت اماتة  و د ومة؛   وجودات
املوافقة عةى الرتتي ات املتعةقة بتموقل ع ااااااااااااااو جمموعة املنشااااااااااااااآت، واإلذن بتقدد  )ز( 

 التموقل ا إطاض ترتي ات التموقل هذب؛ 
من   يِن تدبري انت ااااااااااااا إضااااااااااااا قد ق ون متاحا ملمثل اإلعسااااااااااااض  وج  قوانني  ) ( 

 الدولة. هذب
 ]تجدضكج  ح اخ الدولة املشرتعة املتعةقة  إل عاض.[ -2
قنت ي مفعو  التدبري االنت اا املمنو   قت ى هذب املادة عند ال ء ا طة  االعرتاف، ما  -3

 .24) ( من املادة  1مل  دَّد التدبري  قت ى  ح اخ الفقرة الفرعية 
املادة فيما قتعةق  ملوجودات والعمةيات ال اكنة ا ال جيوز من  تدبري انت اااا  قت ااى هذب  -4

هذب الدولة واراصة ءيِن ع و ا جمموعة املنشآت قشاض  ا إجرا  خت ي ي  جنيب إذا مل ق ن ذلك 
الع اااو ا جمموعة املنشاااآت داضاااعا  إلجرا  إعسااااض، ما مل ق ن الغرض من عدخ بد  إجرا  اإلعسااااض 

 ت انت ال  إجرا ات اإلعساض  قت ى هذا القانون.هو التقةيل إىل  دىن حد من حاال
جيوز لةمح مة  ن ترفض من  تدبري انت ااااااااااا  قت اااااااااى هذب املادة إذا كان من  ااااااااامن هذا  -5

التدبري عرقةة إداضة إجرا ات اإلعساااااااااض اجلاضقة حيك قوجد م ان مرك  امل ااااااااائ الركيسااااااااية لع ااااااااو ا 
 نيب. جمموعة منشآت قشاض  ا اإلجرا  الت  ي ي األج

  



 االعرتاف ابإلجراء التخطيطي األجنيب  -23املادة   
 قجعرتف  إلجرا  الت  ي ي األجنيب ا احلاالت التالية: -1
 ؛ 21من املادة  3و 2إذا كان طة  االعرتاف قفي  ال رتاطات الواضدة ا الفقرتني  ) ( 
 ؛ 2إذا كان اإلجرا  إجرا   خت ي ي ا  ملعىن املق ود ا الفقرة الفرعية )ز( من املادة  )ب( 
 .5إذا قجدِنخ ال ة  إىل احمل مة املشاض إلي ا ا املادة  )ج( 
 قاج كءر ا طة  االعرتاف  إلجرا  الت  ي ي األجنيب ا  قرب وقء مم ن. -2
 نَّ مربضات من  االعرتاف  ري متوافرة كةي ا  و ج كي ا،  جيوز تعدقل االعرتاف  و إهناؤب إذا ث ء -3

  و مل تعد قاكمة.
، ق ةِنغ ممثلج اأموعة احمل مةك  ا قسااااااتجدر من تغيريات  نااااااانااااااية عةى حالة 3أل راض الفقرة  -4

اإلجرا  الت  ي ي األجنيب  و عةى حااالااة تعيينااة هو بعااد تقاادد طةاا  االعرتاف، وكااذلااك التغيريات 
 قد ت ثر عةى التدبري االنت اا املمنو  عةى  نا  االعرتاف. ال  

  
 التدابري االنتصافية اليت جيوز منحها بعد االعرتاف ابإلجراء التخطيطي األجنيب  -24املادة   

بعد االعرتاف  إلجرا  الت  ي ي األجنيب، وحيثما قة خ احلفال عةى إم انية وضااااااااااااااي حل  -1
حلماقة موجودات ع اااااو ا جمموعة املنشاااااآت خي اااااي إلجرا  خت ي ي إعسااااااضي ناعي  و تنفيذب  و 

 جنيب  و قشاااااض  فية  و صااااوهنا  و تساااايية ا  و تع ق  قيمت ا،  و محاقة م ااااائ داك  ذلك الع ااااو ا 
جمموعة املنشااااااااااااااآت، جيوز لةمح مة، بنا  عةى طة  ممثل اأموعة،  ن  ن   ي تدابري انت ااااااااااااااافية 

 منان ة، من ا ما قةي:
 ؛22من املادة  1 دقد مفعو   يِن تدبري انت اا ممنو   قت ى الفقرة  ) ( 
 وقف التنفيذ عةى موجودات ع و جمموعة املنشآت؛ )ب( 
تعةيق احلق ا نقل مة ية  يِه من موجودات ع اااااااو جمموعة املنشاااااااآت  و ضهن ا  و  )ج( 

 الت رف في ا عةى حنو آدر؛
 جمموعة املنشآت؛ وقف  يِن إجرا ات إعساض تتعةق بع و )د( 
وقف بد   و انااااااااااااااتمراض الدعاول املنفردة  و اإلجرا ات املنفردة املتعةقة  وجودات  (ه) 

 ع و جمموعة املنشآت  و حقوقة  و الت اماتة  و د ومة؛
من  جل محاقة املوجودات بغرض وضاااااي حل إعسااااااضي ناعي  و تنفيذب  و صاااااون  )و( 

ت ا، إناااااااناد م مة إداضة  و تساااااااييل كل  و بعض موجودات تةك املوجودات  و تسااااااايية ا  و تع ق  قيم
ع ااو جمموعة املنشااآت ال اكنة ا هذب الدولة إىل ممثل اإلعساااض املعنيَّ ا هذب الدولة. وحيثما ق ون 
ممثل اإلعساااااااض ذا   ري قادض عةى إداضة  و تسااااااييل كل  و بعض موجودات ع ااااااو جمموعة املنشااااااآت 

اد هذب امل مة إىل ممثل اأموعة  و إىل  يِن  اااااااااااااا   آدر تعينة ال اكنة ا هذب الدولة، جيوز إناااااااااااااان
 احمل مة؛



اختاذ التدابري الالزمة النتجواب الش ود  و ني األدلة  و تسةيم املعةومات املتعةقة  )ز( 
  وجودات ع و جمموعة املنشآت  و   ونة  و حقوقة  و الت اماتة  و د ومة؛ 

ةقة بتموقل ع ااااااااااااااو جمموعة املنشااااااااااااااآت، واإلذن بتقدد املوافقة عةى الرتتي ات املتع ) ( 
 التموقل ا إطاض ترتي ات التموقل تةك؛ 

من   يِن تدبري انت ااااااااااااا إضااااااااااااا قد ق ون متاحا ملمثل اإلعسااااااااااااض  وج  قوانني  ) ( 
 الدولة. هذب
من  جل محاقة املوجودات بغرض وضاااااااااااي حل إعسااااااااااااضي ناعي  و تنفيذب  و صاااااااااااون تةك  -2

سيية ا  و تع ق  قيمت ا، جيوز إنناد م مة توزقي كل  و بعض موجودات ع و جمموعة املوجودات  و ت
املنشااآت ال اكنة ا هذب الدولة إىل ممثل اإلعساااض املعنيَّ ا هذب الدولة. وحيثما ق ون ممثل اإلعساااض 
ذا   ري قادض عةى توزقي كل  و بعض موجودات ع اااااااااااو جمموعة املنشاااااااااااآت ال اكنة ا هذب الدولة، 

 وز إنناد هذب امل مة إىل ممثل اأموعة  و إىل  يِن     آدر تعينة احمل مة.جي
ال جيوز من  تدبري انت اااا  قت ااى هذب املادة فيما قتعةق  ملوجودات والعمةيات ال اكنة ا  -3

هذب الدولة واراصة ءيِن ع و ا جمموعة املنشآت قشاض  ا إجرا  خت ي ي  جنيب إذا مل ق ن ذلك 
 اااو ا جمموعة املنشاااآت داضاااعا  إلجرا  إعسااااض، ما مل ق ن الغرض من عدخ بد  إجرا  اإلعسااااض الع

 هو التقةيل إىل  دىن حد من حاالت انت ال  إجرا ات اإلعساض  قت ى هذا القانون.
جيوز لةمح مة  ن ترفض من  تدبري انت ااااااااااا  قت اااااااااى هذب املادة إذا كان من  ااااااااامن هذا  -4

ة إجرا ات اإلعساااااااااض اجلاضقة حيك قوجد م ان مرك  امل ااااااااائ الركيسااااااااية لع ااااااااو ا التدبري عرقةة إداض 
 جمموعة منشآت قشاض  ا اإلجرا  الت  ي ي األجنيب. 

  
 مشاركة ممثل اجملموعة يف اإلجراءات يف هذه الدولة -25املادة   

 يِن إجرا   بعد االعرتاف  إلجرا  الت  ي ي األجنيب، جيوز ملمثل اأموعة  ن قشاااااااااااااااض  ا -1
 قتعةق بع و ا جمموعة منشآت مشاض  ا اإلجرا  الت  ي ي األجنيب.

جيوز لةمح مة  ن توافق عةى مشااااااااااااااضكة ممثل اأموعة ا  يِن إجرا  ا هذب الدولة قت ااااااااااااال  -2
 بع و جمموعة منشآت  ري مشاض  ا اإلجرا  الت  ي ي األجنيب.

  
 اجلماعي املوافقة على احلل اإلعساري  -26املادة   

حيثما كان احلل اإلعساااااضي اجلماعي    ع ااااوا  ا جمموعة املنشااااآت ق ون مرك  م اااااحلة  -1
الركيسااااااية  و م نااااااسااااااتة ا هذب الدولة، ق اااااا   اجل   من احلل اإلعساااااااضي اجلماعي الذي    ذلك 

امل ةوبة وفقا  الع ااااااااااااااو ا اأموعة  فذا  ا هذب الدولة إذا ح اااااااااااااال عةى نيي املوافقات واإلقراضات 
 لقوانني هذب الدولة.

 ق ملمثل اأموعة تقدد طة  م ا ر إىل   مة ا هذب الدولة إل اد دعواب بشمن املساكل  -2
 املت ةة إبقراض حل إعساضي ناعي وتنفيذب.

  



  محاية الدائنني وسائر األشخاص املعنيني -5الفصل   
 املعنيني  محاية الدائنني وسائر األشخاص -27املادة   

لاادل من   و ضفض  و تعاادقاال تاادبري انت ااااااااااااااااا  و إهناااكااة  وجاا  هااذا القااانون، جياا  عةى  -1
احمل مة  ن تتمكد من  نَّ م اااااااائ داك  كل ع اااااااو مشااااااااض  من  ع اااااااا  جمموعة املنشاااااااآت ونااااااااكر 
األ ااااااااا ا  املعنيني،  ن في م ع اااااااااو اأموعة اراضاااااااااي لةتدبري االنت ااااااااااا الذي نااااااااايجمن ، حترى 

 وافية.  قةحبما
ي التدبري االنت ااااااا املمنو   وج  هذا القانون ملا تراب منانااااا ا  من  -2 جيوز لةمح مة  ن ختج ااااان

  رو ،  ا ا ذلك  ر  تقدد ضمان.
ة التدبري االنت اااااااا املمنو   -3 جيوز لةمح مة، بنا  عةى طة  ممثل اأموعة  و  اااااا    ساااااار

 تعدِن  هذا التدبري  و تن ية.  وج  هذا القانون،  و   ادضة من ا،  ن
  

  معاملة املطالبات األجنبية  -6الفصل   
 التعهد املتعلق مبعاملة املطالبات األجنبية: اإلجراءات غري الرئيسية -28املادة   

بغية التقةيل إىل  دىن حدِه من بد  إجرا ات  ري ضكيساية  و تيساري معامةة امل ال ات ا ناياي  -1
آت، جيوز معامةة امل ال ة، ال    ن  ن قرفع ا داكن ع اااو ا جمموعة املنشاااآت إعسااااض جمموعة منشااا

ا إجرا ات  ري ضكيساااااية ا دولة  درل، ا إجرا  ضكيساااااي مسااااات ل ا هذب الدولة وفقا  لةمعامةة ال  
 نتمن   ا ا إجرا ات  ري ضكيسية،  رق ة:

اإلعساااااااااااااااض املعنيَّ ا اإلجرا   تقدد تع د  عامةت ا عةى هذا النحو من جان  ممثل ) ( 
الركيسااااااااااااي ا هذب الدولة. وعندما قعنيَّ ممثل جمموعة، قن غي  ن ققدِنخ التع رد كل من ممثل اإلعساااااااااااااض 

 وممثل اأموعة؛ 
 انتيفا  التع د لال رتاطات الش ةية، إن وجدت،  ذب الدولة؛  )ب( 
 ات الركيسية.موافقة احمل مة عةى املعامةة ال   ن  ا اإلجرا  )ج( 
 الركيسي.  فذا  ومة ما  بشمن حوزة اإلعساض ا اإلجرا  1ق ون التع رد املقدَّخ  قت ى الفقرة  -2
  

 28صالحيات احملكمة يف هذه الدولة فيما يتعلق ابلتعهد مبوجب املادة  -29املادة   
ا إجرا  ضكيساااااااي إذا كان ممثل اإلعسااااااااض  و ممثل اأموعة الذي هو من دولة  درل قوجد في  

 ، جاز حمل مة ا هذب الدولة  ن: 28قيد النرر قد قدَّخ تع ردا   وج  املادة 
توافق عةى  ن تجعامكل ا اإلجرا  الركيساااااااااي األجنيب م ال ات    ن خبالف ذلك  ن  ) ( 

 ترفي ا إجرا   ري ضكيسي ا هذب الدولة؛ 
 توقف  و ترفض بد  إجرا   ري ضكيسي. )ب( 
  

  األحكام التكميلية  -اجلزء ابء  



 التعهد املتعلق مبعاملة املطالبات األجنبية: اإلجراءات الرئيسية -30املادة   
بغية التقةيل إىل  دىن حدِه من بد  إجرا ات ضكيسااية  و تيسااريا  ملعامةة امل ال ات ال    ن  ن  

إعساااااض ع ااااو ا جمموعة املنشااااآت  و قتقدخ هبا الداكن ا إجرا  إعساااااض ا دولة  درل، جيوز ملمثل 
ممثاال اأموعااة املعنيَّ ا هااذب الاادولااة  ن قتع ااد ءن  ن  تةااك امل ااال ااات ا هااذب الاادولااة املعااامةااة ال  
كانء ناااااااتتةقَّاها ا إجرا  إعسااااااااض ا تةك الدولة األدرل، وجيوز لةمحاكم ا هذب الدولة  ن توافق 

ال ااارتاطات الشااا ةية  ذب الدولة، إن وجدت، وق ون  فذا  عةى تةك املعامةة. وخي اااي هذا التع رد ل
 ومة ما  حلوزة اإلعساض.

  
 30صالحيات احملكمة يف هذه الدولة فيما يتعلق ابلتعهد مبوجب املادة  -31املادة   

إذا كان ممثل اإلعسااااااااض  و ممثل اأموعة الذي هو من دولة  درل قوجد في ا إجرا  إعسااااااااض  
 ، جاز لةمح مة ا هذب الدولة  ن: 30تع دا   وج  املادة  قيد النرر قد قدَّخ

ل ا اإلجرا  الركيسااااااااااااااي األجنيب م ااال ااات    ن خبالف ذلااك  ) (  توافق عةى  ن تجعااامااك
 ترفي ا إجرا  ا هذب الدولة؛   ن
 توقف  و ترفض بد  إجرا  ضكيسي. )ب( 
  

 تدابري انتصافية إضافية  -32املادة   
 مة، بعد االعرتاف  إلجرا  الت  ي ي األجنيب، ءنَّ م اااااااائ داك   ع اااااااا  إذا اقتنعء احمل -1

جمموعة املنشااآت املتمثرقن نااتحرى بقدض واف من احلماقة ا إطاض ذلك اإلجرا ، ود ااوصااا  إذا قدِنخ 
، جااااز لةمح ماااة، إىل جاااانااا  من   يِن تااادبري من تااادابري 30 و املاااادة  28تع اااد  وجااا  املاااادة 

،  ن توقف إجرا  اإلعساض ا هذب الدولة بشمن  ي ع و من  ع ا  24ينة ا املادة االنت اف امل 
 اأموعة املشاضكني ا اإلجرا  الت  ي ي األجنيب  و ترفض بد ب. 

، إذا اقتنعء احمل مة، بعد تقدد ممثل اأموعة حلل 26وب اااااااااااااارف النرر عن  ح اخ املادة  -2
  ع ااا  جمموعة املنشااآت املتمثرقن حترى  و نااتحرى بقدض إعساااضي ناعي مقرت ، ءنَّ م ااائ داك 

كاف من احلماقة، جاز لةمح مة  ن تقرَّ اجل   ذا ال اااااةة من احلل اإلعسااااااضي اجلماعي و ن  ن  ما 
 .24قد قة خ لتنفيذب من تدابري االنت اف امل يَّنة ا املادة 

 
 


