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اجلزء الثالث

معاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار
مقدمة اجلزء الثالث
ّ
 -1يركِّز اجلزء الثالث على معاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار .ويتناول هذا
اجلزء احلاالت التي قد يلزم فيها اتباع نهج مغاير للنهج امل َّتبع يف اجلزء الثاين فيما يتعلق
مب�س�ألة معينة مت�س جمموعات املن�ش�آت� ،أو احلاالت التي تثري فيها معاملة جمموعات
املن�ش�آت م�سائل �أخرى غري امل�سائل التي يناق�شها اجلزء الثاين .و�إذا كان تناول � ِّأي م�س�ألة
يكرر تناولها .ومن
يف �سياق جمموعات املن�ش�آت مماثال ملا نوق�ش �أعاله ،ف� َّإن هذا اجلزء ال ّ
ثم ف� َّإن م�ضمون اجلزء الثاين ينطبق على جمموعات املن�ش�آت ما مل يُذكر خالف ذلك يف
َّ
هذا اجلزء.
 -2ويتناول الف�صل الأول ال�سمات العامة ملجموعات املن�ش�آت� .أما الف�صل الثاين
املكملة
فيتناول �إع�سار �أع�ضاء املجموعة يف �سياق وطني ،ويقرتح عدداً من التو�صيات
ّ
لتو�صيات اجلزء الثاين ،متى ن�ش�أت م�سائل �إ�ضافية بفعل �سياق املجموعات .و�أما الف�صل
الثالث فيتناول �إع�سار جمموعات املن�ش�آت عرب احلدود ،ا�ستناداً �إىل القانون النموذجي
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (قانون الإع�سار
النموذجي) )1(،الذي يت�صل ب�إجراءات الإع�سار عرب احلدود فيما يتعلق بع�ضو منفرد يف
جمموعة ولكنه ال يتناول امل�سائل املرتبطة ب�إع�سار �أع�ضاء املجموعة املختلفني يف دول
خمتلفة ،وا�ستناداً �إىل الدليل العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود الذي
()2
�أعدته جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (دليل الأون�سيرتال العملي).
الغر�ض من اجلزء الثالث
 -3الغر�ض من هذا اجلزء هو ال�سماح ،يف ال�سياقني الوطني والعابر للحدود على ال�سواء،
مبعاملة �إجراءات �إع�سار ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت يف �سياق جمموعة
( )1الدليل الت�رشيعي لقانون الإع�سار (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.05.V.10املرفق الثالث ،اجلزء
الأول .وهو متاح على العنوان التايل www.uncitral.org :يف ق�سم "ن�صو�ص الأون�سيرتال وحالتها".
( )2من�ش������ورات الأمم املتح������دة ،رق������م املبيع  ،A.10.V.6وهو متاح على العنوان التايل ،www.uncitral.org :يف
ق�سم "ن�صو�ص الأون�سيرتال وحالتها".
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املن�ش�آت بغية معاجلة امل�سائل التي تخ�ص �إجراءات الإع�سار املتعلقة بتلك املجموعات
وحتقيق نتيجة �أف�ضل و�أكرث فعالية ملجموعة املن�ش�آت ككل ولدائنيها ،وال �سيما ابتغاء ما
يلي:
(�أ) تعزيز الأهداف الرئي�سية للتو�صية 1؛
(ب) معاجلة حاالت �إجراءات الإع�سار عرب احلدود املتعلقة ب�أع�ضاء جمموعة
أ�شد فعالية.
املن�ش�آت يف �سياق التو�صية  5معاجلة � ّ
م�رسد امل�صطلحات
 -4التعابري الإ�ضافية التالية تخ�ص جمموعات املن�ش�آت ،وينبغي �أن تُقر�أ مقرتنة بالتعابري
والإي�ضاحات املدرجة يف امل�رسد الرئي�سي الوارد �أعاله.

(�أ) "جمموعة املن�ش�آت" :هي من�ش�أتان �أو �أكرث ترتبطان معاً برباط ال�سيطرة �أو
بح�صة كبرية من امللكية؛

(ب) "املن�ش�أة" :هي � ُّأي كيان ،ب�رصف النظر عن �شكله القانوين ،ميار�س �أن�شطة
()3
اقت�صادية وميكن �أن يخ�ضع لقانون الإع�سار؛
(ج) "ال�سيطرة" :هي القدرة على تقرير ال�سيا�سات الت�شغيلية واملالية للمن�ش�أة،
ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة؛

(د) "التن�سيق الإجرائي" :هو تن�سيق �إدارة اثنني �أو �أكرث من �إجراءات الإع�سار
املتعلقة ب�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت .ويظل كل من �أولئك الأع�ضاء ،مبا يف ذلك موجوداته
()4
ال ومتمايزاً؛
والتزاماته ،م�ستق ً

(هـ) "الدمج املو�ضوعي" :هو معاملة موجودات والتزامات اثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء
()5
جمموعة املن�ش�آت ك�أنها جزء من حوزة �إع�سار واحدة.

 -5وتب�سيطاً للم�صطلحات ،ي�ستخدم اجلزء الثالث م�صطلح "املن�ش�أة الأم" للإ�شارة �إىل
الكيان الذي ي�سيطر على �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت ،وم�صطلح "ع�ضو خا�ضع لل�سيطرة"
( )3ا ّت�ساق������اً م������ع النه������ج املتب������ع فيما يتعل������ق باملدينني املنفردين ،يركّز هذا اجلزء عل������ى ما تقوم به كيانات
تتواف������ق م������ع �أن������واع الكيان������ات املندرجة حتت و�صف "من�ش�أة" من �أن�شط������ة اقت�صادية .وال يُق�صد بهذا التعريف �أن
ي�شم������ل امل�ستهلك���ي��ن �أو الكيان������ات الأخرى ذات الطابع املتخ�ص�ص (مثل امل�صارف و�رشكات الت�أمني) التي ال تخ�ضع
لقان������ون الإع�س������ار مبقت�ض������ى التو�صيتني  8و( 9انظر دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار (من�شورات الأمم
املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.05.V10اجلزء الثاين ،الف�صل الأول ،احلا�شية  6امللحقة بالتو�صية  .)9وال يتناول دليل
الأون�سيرتال الت�رشيعي على وجه التحديد االعتبارات اخلا�صة النا�شئة عن �إع�سار مدينني من هذا القبيل (انظر
الفقرات  11-1من الف�صل الأول من اجلزء الثاين).
مف�صل ملفهوم "التن�سيق الإجرائي" ،انظر الف�صل الثاين ،الفقرات .25-22
( )4يرد �رشح
ّ
( )5لالطّ ���ل��اع عل������ى �آثار الدم������ج املو�ضوعي وكيفية معاملة امل�صالح ال�ضمانية ،انظر التو�صيتني  224و225
�أدناه والف�صل الثاين ،الفقرات .133-129
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للإ�شارة �إىل � ِّأي ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضعني ل�سيطرة املن�ش�أة الأم ،ب�رصف
النظر عن هيكله القانوينّ � .أما م�صطلح "ع�ضو يف املجموعة" في�شري عادة �إىل كل من
املن�ش�أة الأم و�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت� ،إالّ �إذا ذكر خالف ذلك.

3

�أو ًال -ال�سمات العامة ملجموعات املن�ش�آت
مقدمة
ّ

�ألف-

 -1يعرتف معظم الواليات الق�ضائية باملفهوم القانوين "لل�رشكة" باعتبارها كياناً ذا
املكونني لـه� ،سواء كانوا مالكني �أم مديرين �أم
�شخ�صية قانونية منف�صلة عن الأفراد
ّ
عاملني .وال�رشكة ،باعتبارها �شخ�صاً اعتبارياً �أو معنوياً ،ت�ستطيع �أن تتم ّتع ببع�ض احلقوق
قا�ضى،
القانونية وتخ�ضع لبع�ض الواجبات وااللتزامات مثل القدرة على �أن تُقا�ضي وتُ َ
وعلى حيازة املمتلكات و�إحالتها ،وعلى توقيع العقود ،وعلى دفع ال�رضائب .وتتم ّتع ال�رشكة
ال عن �أع�ضائها يف � ِّأي وقت
�أي�ضاً بخا�صية اال�ستمرارية� ،أي � َّأن وجودها ي�ستمر م�ستق ً
وعلى مدار الزمن ،ويكون بو�سع �أ�صحاب الأ�سهم فيها �إحالة �أ�سهمهم دون �أن ي�ؤ ّثر ذلك
يف وجودها ك�رشكة .كما قد تكون م�س�ؤولية ال�رشكة حمدودة ،بحيث ال يكون امل�ستثمرون
م�س�ؤولني �سوى عن املبلغ الذي يكونون قد ق�صدوا �أن يخاطروا به يف املن�ش�أة ،توفرياً لليقني
يعر�ض امل�ستثمرون جميع
وت�شجيعاً لال�ستثمار؛ �إذ من دون هذا التحديد للم�س�ؤولية� ،سوف ّ
مرة يبا�رشون فيها م�شاريع �أعمال جتارية .وتعتمد ال�رشكة على
موجوداتهم للخطر ،يف ك ّل ّ
�إجراءات قانونية الكت�ساب �شخ�صيتها القانونية ،ثم ت�صبح بعد تكوينها خا�ضعة للقواعد
يحدد ذلك
تكون على هذا النحو .وب�صورة عامة ،لن ّ
التنظيمية املنطبقة على الكيانات التي َّ
يحدد �أي�ضاً تبعاته ،مثل �سلطات ال�رشكة وقدراتها
النظام مقت�ضيات الإن�شاء فح�سب ،بل ّ
ثم
ومن
ال�رشكة.
ديون
عن
أع�ضاء
ل
ا
ؤالء
�
ه
ؤولية
�
وحقوق الأع�ضاء فيها وواجباتهم ومدى م�س
َّ
ف� َّإن �شكل ال�رشكة ميكن �أن يعترب مع ِّززا لليقني يف تنظيم �ش�ؤون عمل ال�رشكة ،ل َّأن املتعاملني
مع ال�رشكة يعلمون �أنه بو�سعهم التعويل على �شخ�صيتها القانونية وعلى احلقوق والواجبات
وااللتزامات املرتتبة عليها.
 -2ويتزايد ت�سيري �أعمال ال�رشكات ،وطنياً ودولياً على ال�سواء ،من خالل "جمموعات
من�ش�آت" .فم�صطلح "جمموعة من�ش�آت" ي�شمل �أ�شكاالً خمتلف ًة للتنظيم االقت�صادي القائم
على الكيان االعتباري الواحد ،كما ميكن ،من �أجل و�ضع تعريف عملي لهذا امل�صطلح،
�أن يو�صف ب�صورة ف�ضفا�ضة ب�أنه كيانان اعتباريان �أو �أكرث (�أع�ضاء املجموعة) يربط
بينها �شكل من �أ�شكال ال�سيطرة (�سواء ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة) �أو امللكية (انظر
الفقرات � 30-26أدناه)ّ � .أما حجم جمموعة املن�ش�آت وتع ّقدها فقد ال يتبديان دائماً
ب�سهولة ،ل ّأن ال�صورة املرت�سمة لكثري منها عند النا�س هي �أنها م�ؤ�س�سة موحدة تعمل
ب�صفتها �رشكة واحدة.
5
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 -3وقد ن�ش�أت جمموعات املن�ش�آت منذ فرتة من الزمن عندما ظهرت يف بع�ض البلدان،
بح�سب بع�ض املعلّقني ،يف نهاية القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين من خالل
عملية تو�سع داخلي مت ّكنت ال�رشكات خاللها من ال�سيطرة على قدراتها املالية �أو التقنية
تو�سعت هذه املن�ش�آت ذات الكيان الواحد نحو اخلارج لت�سيطر
�أو التجارية اخلا�صةَّ .
ثم ّ
بذلك �سيطرة قانونية �أو اقت�صادية على �رشكات �أخرى .ورمبا كانت هذه ال�رشكات الأخرى،
ولكن التو�سع �شمل ،يف نهاية الأمر� ،رشكات تعمل يف
يف البداية ،تعمل يف نف�س ال�سوق،
ّ
جماالت ذات �صلة ،كما �شمل الحقاً �رشكات تعمل يف جماالت خمتلفة �أو غري ذات �صلة،
�سواء من حيث املنتجات �أو املوقع اجلغرايف �أو كليهما .ومن بني العوامل التي دعمت هذا
التو�سع ،يف بع�ض الواليات الق�ضائية على الأقل� ،إ�ضفاء ال�رشعية على ملكية �رشكة من
ال�رشكات لأ�سهم �رشكة �أخرى ،وهذه ظاهرة كانت يف الأ�صل حمظورة يف نظامي القانون
العام والقانون املدين.
التو�سع ،احتفظت ال�رشكات ب�شخ�صيتها القانونية املنف�صلة وال تزال
 -4وطوال هذا
ّ
حتتفظ بها على الرغم من � َّأن ال�رشكة املنفردة رمبا هي الآن ال�شكل النمطي لتنظيم
املن�ش�آت التجارية اخلا�صة ال�صغرية ال غريّ � .أما جمموعات املن�ش�آت فقد �أ�صبحت منت�رشة يف
املتقدمة ،على ال�سواء ،كما � َّأن لعملياتها يف عدد كبري من
ك ّل من الأ�سواق النا�شئة والأ�سواق
ّ
ال�صناعات غري املرتابطة يف بع�ض الأحيان �سمة م�شرتكة ،كثرياً ما تتمثّل يف امتالكها من
جانب �أُ�سرَ  ،مع م�شاركة م�ستثمرين خارجيني بدرجات متفاوتة .و�أكرب الكيانات االقت�صادية
املتعددة
يف العامل ال ت�شمل دوالً فح�سب ،بل ت�شمل �أي�ضاً عدداً من جمموعات املن�ش�آت
ّ
اجلن�سيات .وقد تكون كربى املجموعات املتعددة اجلن�سيات هي املولِّدة لن�سبة كبرية من
الناجت القومي الإجمايل يف جميع �أنحاء العامل ،كما � َّأن معدالت منوها و�أحجام مبيعاتها
ال�سنوية تفوق ما لدى دول عديدة.
 -5وعلى الرغم من الواقع الذي متثله جمموعة املن�ش�آت ،ف� َّإن جزءاً كبرياً من الت�رشيعات
املتعلقة بال�رشكات ،وخ�صو�صاً مبعاملتها يف حالة الإع�سار ،يُعنى بالكيان االعتباري الواحد.
ولكن الق�ضاة وممثلي الإع�سار يف العديد من البلدان عمدوا �إىل و�ضع جملة من احللول
ّ
جت�سد ب�شكل �أدق الواقع االقت�صادي للأعمال التجارية احلديثة عندما
نتائج
لتحقيق
ّ
واجهوا ق�ضايا ميكن �أن تعالج ب�صورة �أف�ضل بالإ�شارة �إىل من�ش�أة واحدة بدالً من الإ�شارة
�إىل كيان اعتباري واحد( )6رغم عدم وجود ت�رشيعات يف هذا ال�ش�أن.

باء-

طبيعة جمموعات املن�ش�آت

 -6قد تكون هياكل جمموعات املن�ش�آت ب�سيطة �أو يف غاية التع ّقد ،حيث ت�شمل �أعداداً
من ال�رشكات الفرعية اململوكة كلياً �أو جزئياً ،وال�رشكات الفرعية العاملة ،وال�رشكـات دون
الفرعية ،وال�رشكات القاب�ضة الفرعية ،و�رشكات اخلدمات ،وال�رشكات اخلاملة ،والع�ضوية
يف عدة جمال�س �إدارة وملكية الأ�سهم وما �إىل ذلـك .كما قد ت�شمل �أنواعا �أخرى من
التو�سع ،انظر الفقرات � 39-31أدناه.
( )6يُناق�ش التمييز مبزيد من
ّ
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الكيانات ،مثل الكيانات اخلا�صة الغر�ض )7(،وامل�شاريع امل�شرتكة )8(،واحتادات ال�رشكات
العاملة يف املناطق احلرة )9(،واالحتادات اال�ستثمارية املدرة للدخل( )10وال�رشاكات.
 -7و قد تكون جمموعات املن�ش�آت ذات هياكل هرمية �أو عمودية تت�أ ّلف من �رشائح
متتابعة من املن�ش�آت ال ّأم و�أع�ضاء املجموعات اخلا�ضعني لل�سيطرة ،التي قد تكون �رشكات
نواح خمتلفة
فرعية �أو �أنواعاً �أخرى من ال�رشكات املنت�سبة �أو ذات ال�صلة التي تعمل يف ٍ
من عملية الإنتاج والتوزيع .ويحدث االندماج العمودي عموماً يف �إطار ال�صناعة الواحدة
ويجمع ،مثالً ،جزئياً �أو كلياً العمليات املتعاقبة التي تتم بني مرحلة جلب املواد اخلام وبيع
املوردين �أو بائعي اجلملة �أو التجزئة �أن يتبعوا
املنتج النهائي .وميكن ملن �سيحتازها من ّ
ا�سرتاتيجية لزيادة ال�سيطرة واملوثوقية .كما ميكن �أن يتحقق هذا االندماج عندما تتحقق
�سيطرة قوية ل�رشكة ما على املوردين �أو املوزعني ،ويحدث ذلك عادة عن طريق ممار�سة
�صالحية اال�شرتاء .ومن �أمثلة االندماج العمودي التي يكرث اال�ست�شهاد بها �صناعة النفط،
حيث جتري جمموعات النفط الكربى عمليات التنقيب وا�ستخراج النفط اخلام ونقله
وتكريره وت�ضطلع بعمليات توزيع الوقود وبيعه بالتجزئة.
عدة �أع�ضاء �أ�شقاء يف
 -8وقد يكون ملجموعات املن�ش�آت �أي�ضاً هيكل �أفقي ،يجمع ّ
املجموعة يت�سمون يف كثري من الأحيان بدرجة عالية من امللكية التبادلية والعمل على
( )7تُن�ش�������أ الكيان������ات اخلا�ص������ة الغر�ض (املعروفة �أي�ضا با�سم "الهيئات اخلا�صة الغر�ض" �أو "الكيانات املنفردة
معينة ،هدفها الأ�سا�سي عزل املخاطر
الإفال�س") لتحقيق �أغرا�ض حمدودة �أو م�ؤقتة ،مثل حيازة ومتويل موجودات ّ
املالي������ة �أو تعزي������ز الكف������اءة ال�رضيبي������ة .ويكون الكيان اخلا�ص الغر�ض عادة �رشكة تكاد تكون مملوكة بالكامل للمن�ش�أة
ال ّأم؛ وت�ش���ت��رط بع�������ض الوالي������ات الق�ضائي������ة �أن ميتل������ك م�ستثمر �آخر ن�سبة  3يف املائة منه������ا على الأقلّ � .أما هيكل
موجوداتها والتزاماتها وو�ضعها القانوين فيجعالن التزاماتها م�ضمونة حتى يف حالة �إع�سار املن�ش�أة الأم .وت�ستطيع
املن�شئة للكيان اخلا�ص الغر�ض �أن حتقّق غر�ضها من دون حاجة �إىل �إدراج � ٍّأي من املوجودات �أو االلتزامات
ال�رشكة ِ
ذات ال�صلة يف ميزانيتها العامة ،وبذلك تكون تلك املوجودات وااللتزامات "خارج امليزانية العامة" .وقد تُ�ستخدم
الكيان������ات اخلا�ص������ة الغر�������ض �أي�ضاً يف �أغرا�ض تناف�سية ل�ضمان �أن تكون امللكية الفكرية ،عندما تتعلّق مث ً
ال بتطوير
تكنولوجيا جديدة ،مملوكة لكيان منف�صل ال يت�أثّر باتفاقات الرتخي�ص القائمة من قبل.
( )8امل�رشوع امل�شرتك هو يف كثري من الأحيان ترتيب تعاقدي �أو �رشاكة تعاقدية بني طرفني �أو �أكرث من �أجل
حتقيق هدف جتاري م�شرتك .ويف بع�ض الأحيان قد يف�ضي مثل هذا الرتتيب �إىل تكوين كيان اعتباري واحد �أو
�أكرث ميكن �أن ي�سهم فيه الطرفان بر�أ�س املال ويتقا�سمان الإيرادات والنفقات وي�شرتكان يف ال�سيطرة على املن�ش�أة.
وقد يقت�رص غر�ض امل�رشوع امل�شرتك على تنفيذ م�رشوع معينّ � ،أو قد ينطوي على عالقة جتارية م�ستمرة .وتُ�ستخدم
امل�شاريع امل�شرتكة على نطاق وا�سع يف ال�سياق الدويل ،ل ّأن بع�ض البلدان ت�شرتط على ال�رشكات الأجنبية �أن تدخل
يف م�شاري������ع م�شرتك������ة م������ع �رشي������ك وطني من �أجل دخول ال�سوق .وهذا ال�رشط كث���ي��راً ما ي�ؤدي �إىل نقل التكنولوجيا
وال�سيطرة الإدارية �إىل ال�رشيك الوطني .و�إن�شاء م�رشوع م�شرتك قد ي�ساعد على بَ�سط التكاليف واملخاطر؛ وحت�سني
الو�ص������ول �إىل امل������وارد املالي������ة؛ و�إتاح������ة وفورات ومزايا احلجم؛ وتي�سري النف������اذ �إىل التكنولوجيات اجلديدة والزبائن
اجل������دد �أو �إىل املمار�س������ات الإداري������ة املبتك������رة .وقد يخدم �أي�ضاً الأهداف التناف�سي������ة واال�سرتاتيجية ،مثل الت�أثري يف
التطور الهيكلي ل�صناعة من ال�صناعات؛ وا�ستباق املناف�سة؛ و�إن�شاء وحدات �أقوى قادرة على املناف�سة؛ وت�سهيل نقل
ّ
التكنولوجيا واملهارات ،وكذلك التنويع.
( )9احت������ادات ال����ش��ركات العامل������ة يف املناطق احلرة هي احتادات عادية لل�رشكات تُن�ش�أ مبقت�ضى قوانني والية
ق�ضائية خارجية .وهذه االحتادات �شبيهة من حيث طبيعتها و�أثرها باحتادات ال�رشكات العاملة يف الداخل ،وت�شمل
قي������م لك������ي يديرها لفائدة �شخ�ص �أو فئة �أو �أ�شخا�ص .وقد تن�ش�أ االحتادات العاملة يف املناطق
نق������ل موج������ودات �إىل ّ
احلرة للأغرا�ض ال�رضيبية �أو حلماية املوجودات .وعملياً ،قد تكون فعالية هذه االحتادات حمدودة �إذا كان قانون
الإع�س������ار يف الوالي������ة الق�ضائي������ة الوطني������ة يف موطن ال�شخ�ص املحيل للموجودات يح������ول دون �إحالة املوجودات �إىل
احتادات ال�رشكات و�إجراء معامالت يُق�صد بها االحتيال على الدائنني.
ً
ً
( )10يق�ص������د باالحت������اد اال�ستثم������اري املدر للدخل احت������اداً
مدرة للدخل .وقد ي�شري هذا
ال
أ�صو
�
يحوز
ا
ا�ستثماري
َّ
معينة.
معينة �أو �صاحبة �أعمال جتارية ّ
امل�صطلح �أي�ضاً �إىل كيان اعتباري �أو هيكل ر�أ�سمايل �أو هيئة مالكة ملوجودات ّ
ويج������ري التعام������ل يف �أ�سه������م االحت������اد �أو وحداته يف �أ�سواق الأوراق املالية ،وتو ّزع الإيرادات املحقَّقة على امل�ستثمرين
�أو حائزي الوحدات � ّإما �شهرياً �أو ف�صلياً.
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م�ستوى واحد يف عملية معينة ،مثلما هو احلال يف عامل الن�رش ،حيث قد يعمد نا�رش واحد
تخ�ص�صات املحررين �أو امل�ؤلفني
�إىل احتياز دور ن�رش �أخرى من �أجل �أن يزيد من التنوع يف
ّ
�أو ليزيد ب�صورة �أخرى من قدرته على املناف�سة� ،أو كما هو احلال يف �صناعة الإعالم حيث
ميكن ملجموعة واحدة �أن تتملك منافذ �إعالمية متعددة تقدم حمتوى واحداً �أو مت�شابهاً
جدا .والتكامل الأفقي مرتبط عموماً بال�سيطرة على مرحلة واحدة من الإنتاج �أو على
�صناعة واحدة ،مما ميكِّن جمموعة من �أن ت�ستفيد من وفورات احلجم ،لكن املجموعات
املندجمة �أفقيا قد تزاول �أي�ضاً �أعماالً جتارية يف ميادين ذات �صلة �أو يف طائفة متنوعة من
امليادين غري ذات ال�صلة .ويُرى � َّأن املجموعات الأفقية �أكرث �شيوعاً يف بع�ض مناطق العامل،
مثل �أوروبا ،فيما املجموعات العمودية �أكرث �شيوعاً يف مناطق �أخرى ،مثل الواليات املتحدة
واليابان .وعالوة على ذلك ،فقد يكون االندماج العمودي �أكرث �شيوعا يف ال�صناعة ،بينما
االندماج الأفقي �أكرث �شيوعاً يف الت�سويق.
 -9وامل�ؤلفات البحثية التي تتناول جمموعات املن�ش�آت تُظهر بو�ضوح � َّأن هذه املجموعات
ميكن �أن تعتمد على �أنواع خمتلفة من التحالفات مثل العالقات امل�رصفية ،وجمال�س الإدارة
املرتابطة ،وحتالفات املالكني ،وامل�شاركة يف املعلومات ،وامل�شاريع امل�شرتكة ،والكارتالت ،و� َّأن
هياكل جمموعات املن�ش�آت تختلف بني نظام حلوكمة ال�رشكات و�آخر .فهي يف بع�ض الدول
قد تكون منظَّ مة �إما عمودياً �أو �أفقياً وقد ت�شمل العديد من ال�صناعات حيث ميكن �أن
ت�شمل من�ش�أ ًة �أُ ّما �أو �رشكة جتارية وجمموعة متنوعة من �رشكات تعمل يف جمال ال�صناعات
التحويلية وت�شمل �أحياناً م�رصفاً .وميكن يف بع�ض احلاالت �أ َّال تكون املن�ش�أة الأم م�سجلة
ب�صفة �رشكة ،ك�أن تكون م�ؤ�س�سة �أو نوعاً �آخر من املنظمات غري الربحية .وعلى العك�س من
ذلك ،ف� َّإن مثل هذه املجموعات يف دول �أخرى تخ�ضع عادة ل�سيطرة �أ�رسة واحدة �أو عدد
قليل من الأ�رس ،وهي كلّها منظّ مة تنظيماً عمودياً �أو قد يكون لها �صالت قوية بالدولة ،ال
معينة .كما تتفاوت درجات التنوع تفاوتاً �شديداً� ،إذ ي ّت�سم بع�ض املجموعات بقدر كبري
ب�أُ�رس ّ
()11
من التعامل التجاري الداخلي ،وبع�ضها الآخر ال يت�سم بذلك.
 -10وميكن �أن تتفاوت درجة اال�ستقالل املايل واال�ستقالل يف اتخاذ القرارات تفاوتاً كبرياً
بني واحدة و�أخرى من جمموعات املن�ش�آت .ففي بع�ض املجموعات ،قد يكون الأع�ضاء
تتحمل امل�س�ؤولية الرئي�سية عن �أهدافها التجارية و�أن�شطتها و�ش�ؤونها
كيانات جتارية ن�شطة
ّ
املالية .ويف جمموعات �أخرى ،قد تُتخذ القرارات اال�سرتاتيجية وتتقرر امليزانيات مركزياً،
ك�شعب يف من�ش�أة �أكرب ،وميار�سون قدراً ي�سرياً من ال�صالحيات
بحيث يعمل �أع�ضاء املجموعة ُ
التقديرية داخل الوحدة االقت�صادية املتالحمة .وقد متار�س املن�ش�أة ال ّأم �سيطرة حمكمة
عن طريق توزيع ر�أ�س املال املحقق من الأ�سهم والقرو�ض على �أع�ضاء املجموعة من خالل
عملية متويل جماعي مركزية ،وتقرير �سيا�سات �أولئك الأع�ضاء العملياتية واملالية ،وحتديد
�أهداف الأداء ،واختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة وغريهم من كبار املوظفني ،ومراقبة �أن�شطة
()11
تنوعاً من املجموعات يف جمهورية كوريا،
ثمة بحوث تدل على �أن املجموعات يف �شيلي ،مثالً ،هي �أكرث ّ
بينم������ا تت�س������م املجموع������ات يف الفلبني بتكامل عم������ودي �أكرب مما هو احلال يف املجموعات الهندية وب�أن انخراطها
يف اخلدم������ات املالي������ة �أك���ب��ر بكثري من انخراط املجموعات التايلندية .انظر T. Khanna and Y. Yafeh, "Business

groups in emerging markets: paragons or parasites?", Journal of Economic Literature, vol. 45, No. 2
.(June 2007), pp. 331-372
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املجموعة با�ستمرار .وقد تتمركز ال�سلطة على املجموعة يف املن�ش�أة الأم النهائية �أو يف
�رشكة ذات درجة �أدنى يف �سل�سلة املجموعة ،بحيث متتلك املن�ش�أة الأم الأ�سهم الرئي�سية
للمجموعة ولكن دون � ِّأي دور �إنتاجي �أو �إداري مبا�رشّ � .أما املجموعات الكربى فقد تكون
لها م�صارفها اخلا�صة وت�ؤدي الوظائف الرئي�سية التي ت�ؤديها �سوق ر�أ�س املال .وقد ي�شمل
التمويل اجلماعي الإقرا�ض داخل املجموعة بني املن�ش�أة الأم و�أع�ضاء املجموعة وينطوي
تقدم من املن�ش�أة الأم و�إليها وعلى منح كفاالت متبادلة )12(.وقد يكون الإقرا�ض
على قرو�ض ّ
داخل املجموعة ر�أ�س مال عامال �أو َدينا ق�صري الأجل غري مدفوع ،مثل الأرباح �أو االئتمانات
غري املدفوعة فيما يتعلّق بالتبادل التجاري داخل املجموعة؛ وقد ينطوي �أو ال ينطوي على
دفع فائدة.
 -11ويف بع�ض الدول ،ت�شكِّل العالقات الأ�رسية عامل ٍ
مهماً يف جمموعات املن�ش�آت.
ربط َّ
أع�ضاء يف
�
املثال،
�سبيل
على
أ�رسة،
واملقربون من �أفراد ال
وقد يكون �أهم �أفراد الأ�رسة
ً
ّ
جمل�س �إدارة املن�ش�أة الأم للمجموعة ،بينما يتوزع �أع�ضاء ذلك املجل�س على جمال�س �إدارة
تتكون �شبكة من الع�ضوية امل�شرتكة واملرتابطة يف جمال�س الإدارة
�أع�ضاء املجموعة بحيث ّ
مت ّكن الأ�رسة من �أن حتافظ على �سيطرتها على املجموعة .فعلى �سبيل املثال ،يُظهر الهيكل
التنظيمي ملجموعة كبرية يف الهند وجود �شبكة مع ّقدة من الع�ضوية امل�شرتكة يف جمال�س
الإدارة جتمع بني �أع�ضاء جمل�س �إدارة املن�ش�أة الأم و�أع�ضاء جمال�س �إدارة  45ع�ضواً �آخر
()13
يف املجموعة.
 -12وا�ستفادت جمموعات املن�ش�آت ،يف بع�ض البلدان ،من عالقاتها الوثيقة باحلكومات
والعمالت
ومن ال�سيا�سات احلكومية التي ت�ؤثّر مث ً
ال يف تي�سري احل�صول على االئتمانات ُ
الأجنبية ،واملناف�سة ،مما �أثر ت�أثرياً كبرياً يف تطوير املجموعات .كما � َّأن هناك �أمثلة على
حاالت ا�ستهدفت فيها ال�سيا�سات احلكومية عمليات جمموعات املن�ش�آت ،بحيث �أُلغي بع�ض
�أنواع املعاملة التف�ضيلية ،كتي�سري احل�صول على ر�ؤو�س الأموال.
 -13ويُظهر هيكل الكثري من جمموعات املن�ش�آت حجم تلك الرتتيبات وما تنطوي عليه من
متعددة من ال�رشكات املختلفة تخ�ضع كل طبقة منها ،بدرجة
تع ُّقد� .إذ قد يت�ألف من طبقات
ّ

( )12توجد يف العديد من البلدان طريقة هامة لزيادة ر�أ�سمال جمموعة املن�ش�آت تتمثّل يف التمويل بوا�سطة
الكف������االت املتبادل������ة ،حي������ث يكف������ل ك ّل ع�ضو من املجموعة �أداء الأع�ض������اء الآخرين .وقد تبينّ � َّأن تنفيذ مطالبات
الكفالة املتبادلة يف الت�صفية �أمر �صعب يف بع�ض الواليات الق�ضائية وت�ستبعد �أحياناً هذه املطالبات .ويف �إحدى
الواليات الق�ضائية ،قد ت�ؤ ّدي الكفاالت املتبادلة �إىل تخفيف �أعباء القيود الرقابية عن عاتق ال�رشكات ،عن طريق
من������ح ال����ش��ركات الأط������راف يف الرتتيب �إعفاء من القيود املتعلق������ة باملحا�سبة ومراجعة احل�سابات .ف�سند الكفاالت
عدة ،جمموعة ال�رشكات الأطراف يف ال�سن������د مبثابة كيان قانوين واحد ويعمل ك�شكل
املتبادل������ة يجع������ل ،م������ن ن������واح ّ
الت���ب��رع �أو جتمي������ع املوارد عندما تخ�ضع �رشكة �أو �أكرث من ال�رشكات الأطراف يف ال�سند �إىل �إجراءات
م������ن �أ�ش������كال
ّ
ت�صفية وتكون الكفالة املتبادلة ال تزال نافذة .ومن مزايا هذا الرتتيب � َّأن الدائنني والدائنني املحتملني ي�ستطيعون
الرتكيز على املوقف املوحد لتلك الكيانات ،بدالً من الرتكيز على فرادى البيانات املالية للكيانات الفرعية اململوكة
بالكامل والتي هي طرف يف ال�سند.
(( ،Khanna and Yafeh, "Business groups in emerging markets" )13انظر احلا�شية � 11أعاله).
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�أكرب �أو �أقل ،ل�سيطرة الطبقة �أو الطبقات الأعلى منها )14(،وت�شمل يف بع�ض احلاالت مئات
بل �ألوفاً من ال�رشكات املختلفة.
 -14وعلى �سبيل املثال� ،أجريت درا�سة ت�ستند �إىل ح�سابات وتقارير �سنة  1979لعدد من
كربى ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات التي يوجد مقرها يف بريطانيا ،ثم ا�ضطُ ر القائمون بها
�إىل التخلي عن درا�سة جمموعتني من �أكرب املجموعات ،ت�ضم �إحداها � 1 200رشكة فرعية
وت�ضم الأخرى � 800رشكة فرعية ،ب�سبب ا�ستحالة �إجناز املهمة .فقد الحظ الباحثون � َّأن
قلة من الأ�شخا�ص داخل املجموعة كان ب�إمكانها �أن تدرك بو�ضوح العالقات القانونية
الدقيقة بني جميع �أع�ضاء املجموعة ،و�أنه بدا �أنه ال يوجد لدى � ِّأي من املجموعات التي
خ�ضعت للدرا�سة هيكلها التنظيمي الكامل )15(.كما � َّأن الهياكل التنظيمية لعدة جمموعات
عقارية يف هونغ كونغ ،مثل جمموعة كاريان ( )Carrianالتي �أفل�ست منذ �أكرث من 20
عاماً ،كانت تت�ألف من �صفحات عديدة يحتاج معها القارئ �إىل عد�سة مكبرّ ة من نوع جيد
لكي يتبينّ ال�رشكات الفرعية .والهيكل التنظيمي ملجموعة ( ،)Federal Mogulالتي تورد
مكونات لل�سيارات ،يغطي كامل جدار �أحد املكاتب ال�صغرية عندما يُكرب بحيث ميكن للمرء
�أن يقر�أ �أ�سماء جميع ال�رشكات الفرعية يف املجموعةّ � .أما الهيكل التنظيمي ملجموعة كولنـز
و�آيكمان ( ،)Collins & Aikmanوهي واحدة �أخرى من جمموعات �صناعة ال�سيارات ،فقد
ُطبع يف كتاب ظهرت فيه املجموعات دون الفرعية بهياكل ت�ساوي يف تع ُّقدها هياكل العديد
من جمموعات املن�ش�آت الوطنية.
 -15وميكن حتديد درجة تكامل املجموعة بالرجوع �إىل عدة عوامل قد ت�شمل التنظيم
االقت�صادي للمجموعة (�أي ما �إذا كان الهيكل الإداري منظّ ما على �أ�سا�س مركزي �أم يحافظ
على ا�ستقاللية خمتلف الأع�ضاء ،وما �إذا كان الأع�ضاء يف املجموعة يعتمدون يف متويلهم
�أو كفاالت قرو�ضهم على جمموعة املن�ش�آت ،وما �إذا كانت �ش�ؤون املوظفني تُعالج مركزياً،
و�إىل � ِّأي مدى ت ّتخذ املن�ش�أة ال ّأم القرارات الرئي�سية ب�ش�أن ال�سيا�سات والعمليات وامليزانية،
و�إىل � ِّأي مدى تتكامل الأعمال التجارية يف املجموعة عمودياً �أو �أفقياً)؛ والكيفية التي تدير
بها املجموعة عملياتها الت�سويقية (مثل �أهمية عمليات البيع وال�رشاء داخل املجموعة،
وا�ستخدام عالمات جتارية و�شعارات وبرامج �إعالنات م�شرتكة ،وتوفري الكفاالت ب�ش�أن
املنتجات)؛ و�صورة املجموعة لدى عموم النا�س (على �سبيل املثال ،ما �إذا كانت املجموعة
املقدمة �إىل
تق ِّدم نف�سها كمن�ش�أة واحدة ،وما �إذا كانت التقارير اخلارجية ،مثل التقارير
ّ
املكونني للمجموعة
امل�ساهمني وال�سلطات الرقابية وامل�ستثمرين ،ت�صف �أن�شطة الأع�ضاء
ِّ
ب�أنها عمليات ملجموعة).
(� )14أظهر ا�ستق�صاء �أجري يف ا�سرتاليا عام  1997لأكرب � 500رشكة مدرجة يف البور�صة � َّأن  89يف املائة من
عظم ال�سعر ال�سوقي لر�أ�سمال ال�رشكة املدرجة يف البور�صة،
تلك ال�رشكات ت�سيطر على �رشكات �أخرى؛ و�أنه كلّما ُ
زاد عدد ال�رشكات التي يحتمل �أن ت�سيطر عليها (تراوح متو�سط هذا العدد بني � 72رشكة ت�سيطر عليها ال�رشكات
الت������ي لر�ؤو�������س �أمواله������ا �أك���ب��ر �سعر �سوقي وما متو�سطه � 9رشكات لر�ؤو�س �أموالها �أ�صغر �سعر �سوقي)؛ و� َّأن  90يف
املائة من ال�رشكات اخلا�ضعة لل�سيطرة هي �رشكات مملوكة بكاملها؛ و� َّأن عدد درجات الت�سل�سل الأفقي للكيانات
الفرعية داخل جمموعة من جمموعات املن�ش�آت تراوح بني  1و ،11بحيث بلغ املتو�سط العام لعدد الدرجات بني
 3و .4وهذه الأرقام هي �أكرب بكثري يف بلدان �أخرى .وقد ذُكر هذا اال�ستق�صاء يف (Australia, Companies and
).Securities Advisory Committee, Corporate Groups Final Report (Sydney, 2000), para. 1.2
(Tom Hadden, "Inside corporate groups", International Journal of the Sociology of Law, vol. )15
.12, 1984, p. 273

�أوالً -ال�سمات العامة ملجموعات املن�ش�آت
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املكون من عدد من الكيانات االعتبارية املنف�صلة ال
 -16والهيكل القانوين للمجموعة
َّ
يحدد بال�رضورة كيفية �إدارة �أعمال املجموعة .فقد يكون ك ّل ع�ضو يف املجموعة كياناً
ِّ
ال�شعب وفق خطوط الإنتاج ،وقد يكون لأع�ضاء
يف
إدارة
ل
ا
م
ت
ذلك
ومع
ً،
صال
منف�
نظَّ
ُ
ُ
املجموعة خط �إنتاج واحد �أو خطوط �إنتاج عديدة وي�شمل ذلك اخلط �أو اخلطوط ُ�شعباً
خمتلفة .ويف بع�ض احلاالت ،قد تعامل الإدارة �أع�ضاء املجموعة اململوكني بالكامل على
�أنهم فروع للمن�ش�أة ال ّأم.

جيم-

دواعي مبا�رشة الأعمال التجارية من خالل
جمموعة من�ش�آت

وتطورها،
 -17ثمة عوامل خمتلفة تتحكم يف تكوين جمموعات املن�ش�آت وكيفية عملها
ّ
ترتاوح من عوامل قانونية واقت�صادية �إىل معايري جمتمعية وثقافية وم�ؤ�س�سية ومعايري
�أخرى .وقد تت�أثّر جمموعات املن�ش�آت يف البيئات املختلفة بقيادة الدولة وتقاليد الإرث
وهياكل القرابة (مبا يف ذلك اعتبارات تعا ُقب الأجيال) والأ�صل العرقي والإيديولوجيا
تطور الإطار القانوين (مثل فعالية �إنفاذ العقود) والإطار
ضال عن م�ستوى
الوطنية ،ف� ً
ّ
امل�ؤ�س�سي الذي يدعم الن�شاط التجاري قد ي�ؤثّر يف جمموعات املن�ش�آت يف بيئات خمتلفة.
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل � َّأن هياكل املجموعات ميكن �أن تعو�ض عن امل�ؤ�س�سات املتخلّفة،
مما ينجم عنه وفورات يف تكاليف املعامالت.
 -18ومن املزايا املحتملة ملبا�رشة الأعمال التجارية من خالل هيكل قائم على جمموعة
من�ش�آت �أنها حتد من املخاطرة التجارية وتعظِّ م العائدات املالية� ،إذ متكِّن املجموعة من
تنويع �أن�شطتها مبزاولة �أنواع خمتلفة من الأعمال التجارية ي�ضطلع بك ّل منها ع�ضو من
قوتها ال�سوقية ،مع
املجموعة .فقد حتتاز جمموعة �رشكات �أخرى من �أجل تو�سيع وزيادة ّ
احلفاظ يف الوقت نف�سه على ال�رشكات التي احتازتها وموا�صلة ت�شغيلها ككيانات منف�صلة،
بغية ا�ستغالل ا�سمها التجاري و�شهرتها و�صورتها لدى عامة النا�س .وقد يحدث التو�سيع
من �أجل احل�صول على مهارات جديدة ،تقنية �أو �إدارية .وربمّ ا ت�ستمر املجموعات ،بعد
�إن�شائها ،يف الوجود واالنت�شار ب�سبب التكاليف الإدارية املرتبطة برت�شيد ال�رشكات الأع�ضاء
يف املجموعة غري الالزمة وت�صفيتها.
 -19وهيكل املجموعة قد مي ّكنها من جذب ر�ؤو�س �أموال جلزء فقط من �أعمالها التجارية
دون �أن تفقد �سيطرتها ال�شاملة ،وذلك بت�أ�سي�س ع�ضو يف املجموعة منف�صل ينه�ض بذلك
اجلزء وبتمكني امل�ستثمرين اخلارجيني من احتياز ح�صة �أقلية يف �أ�سهمه .وقد ي�ؤدي
هيكل املجموعة �إىل متكني املجموعة من تقليل خماطر امل�س�ؤولية القانونية من خالل
ح�رص املخاطر ذات امل�س�ؤولية العالية ،مثل امل�س�ؤولية البيئية وامل�س�ؤولية جتاه امل�ستهلكني،
معينني من املجموعة ،مما يجعل بقية موجودات املجموعة مبن�أى عن هذه
يف �أع�ضاء ّ
�سهل بنقل
امل�س�ؤولية املحتملة .وتوفري �ضمان �أف�ضل ل�سداد الديون �أو لتمويل امل�شاريع قد يَ ُ
معينة �إىل ع�ضو منف�صل من �أع�ضاء املجموعة �أ ُِّ�س�س لذلك الغر�ض ،مما يكفل
موجودات ّ
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للمقر�ض الأولوية الأوىل يف احل�صول على كل �أو معظم ممتلكات الع�ضو اجلديد .وقد
ُ
معيناً ويح�صل على التمويل
ا
م�رشوع
ذ
ف
ين
لكي
للمجموعة
تابع
منف�صل
ع�ضو
ا
أي�ض
�
�س
ؤ�س
ً
ً
ّ
ّ
ي� َّ
الإ�ضايف من خالل رهن موجوداته وم�رشوعه� ،أو قد يكون ذلك الع�ضو املنف�صل الزماً
حليازة رخ�صة �أو امتياز من احلكومة .ومن �ش�أن هيكل املجموعة �أن يُي�سرِّ البيع اجلزئي
لإحدى املن�ش�آت لأنه قد يكون من الأ�سهل ،ومن الأجنع �رضيبياً يف بع�ض الأحيان� ،إحالة
�أ�سهم ع�ضو من �أع�ضاء املجموعة �إىل امل�شرتي ،بدالً من بيع موجودات منف�صلة .وقد تُن�ش�أ
املجموعة عر�ضاً عندما ت�شرتي �إحدى ال�رشكات �رشكة �أخرى قد تكون بدورها من�ش�أة �أُ ّماً
لطائفة متنوعة من ال�رشكات الأع�ضاء يف جمموعة �أخرى.
 -20وقد ي�سهل ا�ستخدام هيكل املجموعة ا�ستيفاء املقت�ضيات التنظيمية �إذ ميكن لكل
نحو منف�صل .ويف حالة املجموعات
ع�ضو يف املجموعة �أن ي�ستويف تلك املقت�ضيات على ٍ
املتعددة اجلن�سيات ،قد ت�شرتط القوانني الوطنية للبلدان املعينة التي ترغب املجموعة يف
مزاولة �أعمال فيها �أن متار�س الأعمال الداخلية من خالل كيانات منف�صلة (تخ�ضع �أحياناً
للمقت�ضيات الوطنية الدنيا ب�ش�أن ر�أ�س املال) �أو قد تفر�ض �رشوطاً �أو قيوداً �أخرى تتعلّق،
على �سبيل املثال ،بتنظيم التوظيف والعمالة .وقد ا�ستُخدمت الرتتيبات التي ال مت�س
التو�سع يف اخلارج نظراً ،على �سبيل املثال ،للعقبات الداخلية
أ�سهم ر�أ�س املال من �أجل
� ُ
ّ
املتعلقة بامل�شاركة يف ر�أ�س املال ،ومل�ستوى التنظيم الرقابي املفرو�ض على عمليات اال�ستثمار
الأجنبي ،وللمزايا الن�سبية لتكاليف تلك الأنواع من الرتتيبات .وقد تكون ال�رضورات
اجلغرافية ،مثل احلاجة �إىل احل�صول على املواد الأولية �أو �إىل ت�سويق املنتجات من خالل
ال �آخر ذا �صلة بالن�سبة للمجموعات
�رشكة ع�ضو يف املجموعة موجودة يف مكان معينّ  ،عام ً
املتعددة اجلن�سيات .وثمة اعتبار ذو �صلة متزايد الأهمية ،رمبا يتعلق باملكان الذي يتعينّ
�أن توجد فيه �أجزاء هيكل املجموعة �أكرث مما يتعلق مب�س�ألة مدى جدوى تنظيم الأعمال
التجارية من خالل هيكل جمموعة ،وهو �أهمية �أحكام القانون الوطني املتعلقة مب�سائل مثل
تكلفة ت�أ�سي�س ال�رشكات و�سهولته يف املقام الأول ،ثم واجبات الكيانات التي ت� َّؤ�س�س وكيفية
معاملة جمموعة املن�ش�آت يف الإع�سار .واالختالفات يف القوانني بني الواليات الق�ضائية قد
يع ِّقد هذه امل�سائل تعقيداً كبرياً.
 -21وثمة دوافع رئي�سية �أخرى للأخذ بهيكل املجموعة املع َّقد ،منها االعتبارات ال�رضيبية
وت�أثريها يف تدفق النقد داخل املجموعات .وكثرياً ما تُذكر ال�رضائب ك�سبب لت�أ�سي�س جمموعات
املن�ش�آت ومنوها يف وقت الحق ،وقد د�أبت نُظم قانونية عديدة ،ب�صورة تقليدية ،على �إعطاء
ثقل للوحدة االقت�صادية للكيانات ذات ال�صلة .ومع � َّأن فر�ض ال�رضائب على فرادى الكيانات
ب�صورة منف�صلة ربمّ ا كان هو املبد�أ الأ�سا�سي ،ف�إنه قد يكون �صاحلاً للوفاء ب�أغرا�ض �أ�سا�سية
مثل حماية م�صالح احلكومات املتعلقة بالإيرادات وتخفيف العبء ال�رضيبـي الذي �سوف
يت�أتى ،بخالف ذلك ،من فر�ض �رضائب منف�صلة على ك ّل ع�ضو من �أع�ضاء املجموعة.
( )16والتدابري التي تراعي ال�صالت بني املن�ش�أة ال ّأم والأع�ضاء يف املجموعة اخلا�ضعني
(Organization for Economic Cooperation and Development, International Investment and )16
).Multinational Enterprises: Responsibility of Parent Companies and Their Subsidiaries (Paris, 1979
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لل�سيطرة ت�شمل �إعفاء �أرباح املجموعة الداخلية من ال�رضائب؛ وتخفيف العبء ال�رضيبـي
التهرب من ال�رضائب .وقد تتاح الإعفاءات
على املجموعة؛ والتدابري الهادفة �إىل مكافحة
ّ
ال على الأرباح التي يدفعها ع�ضو يف املجموعة لأ�صحاب الأ�سهم املقيمني
ال�رضيبية ،مث ً
وعلى الأرباح الداخلية لأع�ضاء املجموعة الذين يربط بينهم قدر وافر من �صلة امللكية.
وقد يُ�سمح بخ�صم ال�رضائب الأجنبية املدفوعة على الأرباح الأ�سا�سية لع�ضو املجموعة
اخلا�ضع لل�سيطرة وبخ�صم ال�رضائب الأجنبية املفرو�ضة مبا�رشة على الأرباح .وتخفيف
العبء ال�رضيبـي على املجموعة قد يُتاح عندما ميكن معاملة الأع�ضاء الأ�شقاء كوحدة
موحدة� .إذ ميكن خ�صم خ�سائر ع�ضو
جبائية واحدة وعندما يق ّدم ه�ؤالء الأع�ضاء ح�سابات ّ
من �إيرادات ع�ضو �آخر �أو جتميع الأرباح واخل�سائر فيما بني �أع�ضاء املجموعة.
 -22ونظراً لأهمية االعتبارات ال�رضيبية ،كثرياً ما تقرر �سيا�سات الت�سعري دخل نطاق
املجموعة و�سعر ال�رضيبة وال�سيا�سات ال�رضيبية على ال�صعيد الوطني كيفية توزيع
املوجودات وااللتزامات داخل جمموعات املن�ش�آت .وقد ت�ؤدي الفوارق يف �سعر ال�رضيبة
املفرو�ضة على ال�رشكات يف خمتلف الدول ،وكذلك بع�ض اال�ستثناءات املطبقة يف بع�ض
الدول (مثل خف�ض �سعر ال�رضيبة على الأرباح املت�أتية من �أن�شطة ال�صناعة التحويلية �أو
على �إيرادات اخلدمات املالية) �إىل جعلها �أماكن �أكرث جاذبية من الدول التي تفر�ض �رضائب
باملرة .ومع ذلك ،قد يكون
�أعلى والتي ت�سمح بعدد قليل من اال�ستثناءات �أو ال ت�سمح بها ّ
من حق ال�سلطات ال�رضيبية �أن تراجع هياكل الت�سعري التحويلي الهادفة �إىل تعيني موا�ضع
الأرباح يف الأماكن التي تكون ال�رضيبة فيها منخف�ضة.
 -23كما قد تت�أثّر عمليات املفا�ضلة الهيكلية فيما بني �إن�شاء فرع �أو �رشكة ع�ضو يف
جمموعة �أي�ضاً باللوائح ال�رضيبية متى كان من املمكن ،على �سبيل املثال� ،إعادة �أرباح
ع�ضو �أجنبي يف املجموعة �إىل الوطن معفاة من ال�رضائب عن طريق �سداد قر�ض م�ستحق
للمن�ش�أة الأم� ،أو �إعادتها معفاة من ال�رضائب �رشيطة �أن تكون املن�ش�أة ال ّأم متلك ن�سبة
معينة (ترتاوح بني  5و 20يف املائة) من �أ�سهم ر�أ�سمال الع�ضو الأجنبي؛ � ّأما الفائدة
مئوية ّ
املفرو�ضة على الأموال املقرت�ضة لتمويل �رشاء ع�ضو يف املجموعة فيمكن خ�صمها من
�أرباحها ،كما ميكن موازنة �أرباح وخ�سائر خمتلف الأع�ضاء ،كما لوحظ �آنفاً ،عن طريق
وتق�سم الأن�شطة التجارية �أي�ضاً بني ع�ضوين �أو �أكرث من
موحد.
تقدمي �إقرار �رضيبـي
ّ
ّ
�أجل ا�ستغالل الإعفاءات ال�رضيبية �أو القيود املفرو�ضة على مقادير الإعفاءات ال�رضيبية
�أو ال�رشائح الت�صاعدية لل�رضيبة .وقد ت�شمل الأ�سباب الأخرى ا�ستغالل االختالفات يف
�أ�ساليب املحا�سبة ،وال�سنوات اخلا�ضعة لل�رضيبة ،و�أ�ساليب ح�ساب اال�ستهالك يف القيمة،
و�أ�ساليب تقدير قيمة املخزونات ،واخل�صوم ال�رضيبية الأجنبية؛ والف�صل بني الأن�شطة التي
قد يكون جمعها يف كيان واحد خا�ضع لل�رضيبة غري مالئم من الناحية ال�رضيبية؛ وا�ستغالل
املتوخاة �أو املمكنة� ،أو عمليات الدمج� ،أو
املعاملة التف�ضيلية لبع�ض الأن�شطة (مثل البيوع
ّ
عمليات الت�صفية� ،أو الهدايا �أو الو�صايا داخل الأ�رسة) املتاحة لعمليات دون �أخرى.
 -24وللمقت�ضيات املحا�سبية �أي�ضاً دور يف تقرير هيكل جمموعات املن�ش�آت .ففي بع�ض
الواليات الق�ضائية ،قد تُن�ش�أ بع�ض الكيانات مثل الع�ضو الذي يقت�رص دوره على الوكالة
لإدارة بع�ض جوانب الأعمال التجارية ولتمكني املن�ش�أة الأم من حتا�شي تقدمي ح�سابات
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مف�صلة عن ذلك الع�ضو الذي لي�س �سوى وكيل للمن�ش�أة الأم التي متتلك جميع
جتارية
ّ
املوجودات ذات ال�صلة.
 -25والكثري من هذه املزايا املت�أ ّتية من مبا�رشة الأعمال التجارية بوا�سطة جمموعة
من�ش�آت قد يكون وهمياً .فاحلماية من اخل�سائر الفادحة قد ت�ضعف نتيجة التفاقات
التمويل اجلماعية؛ والتعامل التجاري داخل املجموعة؛ والكفاالت املتبادلة؛ وخطابات
الطم�أنة( )17املوجهة �إىل مراجعي ح�سابات املجموعة؛ ونزوع الدائنني الرئي�سيني ،ال �سيما
امل�صارف� ،إىل �ضمان احل�صول على التعوي�ض من الع�ضو الأهم يف � ِّأي جمموعة .ومما
�شك فيه � َّأن هياكل املجموعات لي�ست مطلوبة من الناحية املحا�سبية ،ل َّأن املحا�سبني
ال ّ
املرجح
يكفيهم بالفعل دمج الفروع يف �صورة جمموعات من ال�رشكات الفرعية .ويبدو من
َّ
� َّأن القطاعات امل�رصفية والتجارية والقانونية كثرياً ما ال تدرك اجلوانب املحا�سبية
ملجموعات املن�ش�آت.

دال -تعريف "جمموعة املن�ش�آت"
—امللكية وال�سيطرة
 -26رغم الت�سليم املتزايد ،يف الت�رشيعات ويف قرارات املحاكم ،بوجود جمموعات املن�ش�آت
وب�أهمية العالقات القائمة بني �أع�ضاء املجموعات ،ف�إ ّنه ال توجد جمموعة متنا�سقة من
القواعد التي حتكم تلك العالقات ب�شكل مبا�رش و�شامل .ويف الواليات الق�ضائية التي لها
ت�رشيعات تعرتف مبجموعات املن�ش�آت ،قد ال تعالج تلك الت�رشيعات تنظيم تلك املجموعات
معاجلة حمددة بقوانني جتارية �أو قوانني متعلقة بال�رشكات ،بل تعاجلها بالأحرى �ضمن
ت�رشيعات خا�صة بال�رضائب �أو بح�سابات ال�رشكات �أو باملناف�سة وعمليات االندماج �أو بغريها
من امل�سائل؛ � ّأما الت�رشيعات التي تُعنى مبعاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار فهي
نادرة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يك�شف حتليل للت�رشيعات التي تُعنى بامل�سائل املت�صلة مبجموعات
املن�ش�آت عن وجود طائفة متنوعة من النُهج املتبعة �إزاء امل�سائل املختلفة ذات ال�صلة
بتلك املجموعات ،ولي�س فيما بني الواليات الق�ضائية فح�سب بل �أي�ضاً فيما بني خمتلف
الت�رشيعات داخل الوالية الق�ضائية الواحدة .ومن ثم ف� َّإن معايري خمتلفة قد تطبق ،لأغرا�ض
خمتلفة ،يف حتديد ما ي�شكل جمموعة املن�ش�آت ،على الرغم من احتمال وجود عنا�رص
معينا مثل
م�شرتكة فيما بينها؛ كما �أنه يف احلاالت التي ت�ستخدم فيها تلك املعايري مفهوما ّ
"ال�سيطرة" ،قد تكون التعاريف � ّإما �أو�سع �أو �أ�ضيق نطاقاً ،بح�سب الغر�ض املطلوب من
الت�رشيع ،ح�سبما ُذكر �آنفاً.
تقدم������ه ع������ادة املن�ش�أة ال ّأم لإقن������اع كيان �آخر بالدخول يف معاملة مع ع�ضو تابع لها.
( )17خط������اب الطم�أن������ة ّ
تت�ضمن تع ّهد
أن
�
ميكن
والتي
كفالة،
تقدمي
منها
أي
�
������ادل
ع
ي
ال
التي
االلتزامات،
من
وق������د ي�شم������ل �أنواع������اً خمتلف������ة
ّ
ٌّ
املن�ش�أة ال ّأم باملحافظة على �أ�سهمها يف ال�رشكة الع�ضو �أو على غريها من االلتزامات املالية حيالها؛ �أو االلتزام
با�ستخدام نفوذها جلعل ع�ضو املجموعة يفي بالتزاماته مبقت�ضى عقد �أويل؛ �أو ت�أكيد علمها بعقد مربم مع ذلك
الع�ضو يف املجموعة ،دون وجود ما ي�شري �رصاحة �إىل �أنها �ستتوىل � ّأي م�س�ؤولية عن االلتزام الأويل.
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 -27ومع � َّأن الكثري من الت�رشيعات يتحا�شى تعريف م�صطلح "جمموعة املن�ش�آت" ب�صورة
فثمة مفاهيم عدة �شائعة يف حتديد العالقات القائمة بني الكيانات التي تكون
حمددةّ ،
كافية جلعلها ت�شكل جمموعة من�ش�آت لبع�ض الأغرا�ض املعينة مثل تو�سيع نطاق امل�س�ؤولية
والأغرا�ض املحا�سبية واالعتبارات ال�رضيبية وما �إىل ذلك .وهذه املفاهيم موجودة يف
الت�رشيعات وكذلك يف العديد من الأحكام الق�ضائية املتعلقة مبجموعات املن�ش�آت يف
خمتلف البلدان ،وعادة ما ت�شمل جوانب امللكية والقدرة املبا�رشة وغري املبا�رشة على
ال�سيطرة �أو ممار�سة النفوذ ،رغم �أ ّنه ال ي�ؤخذ يف االعتبار يف بع�ض احلاالت �إ ّال ما هو
يج�سد االختيار
مبا�رش من امللكية �أو القدرة على ال�سيطرة �أو ممار�سة النفوذ .وكثرياً ما
ّ
بني املفهومني توازناً بني الرغبة يف اليقني الذي ميكن حتقيقه من خالل حتديد م�ستوى
معينّ من امللكية من جهة ومن جهة �أخرى املرونة التي قد ميكن حتقيقها ب�صورة �أف�ضل
بالرجوع �إىل القدرة على ال�سيطرة �أو ممار�سة النفوذ والت�سليم باحلقائق االقت�صادية
املختلفة ملجموعات املن�ش�آت.
 -28وت�ؤخذ امللكية يف االعتبار يف بع�ض الأمثلة بالرجوع �إىل العالقة الر�سمية بني �أع�ضاء
تتحدد هذه العالقة بالرجوع �إىل معيار ر�سمي مثل احليازة ،املبا�رشة �أو
املجموعة .ورمبا
ّ
معينة من ر�أ�س املال �أو الأ�صوات .وترتاوح الأمثلة على تلك
غري املبا�رشة ،لن�سبة مئوية ّ
الن�سب بني  5يف املائة على �أقل تقدير و�أكرث من  80يف املائة .وعادة ما ت�ؤخذ يف االعتبار
يف القوانني التي حتدد ن�سباً متدنية عوامل �إ�ضافية مثل العوامل التي ترد مناق�شتها �أدناه،
باعتبارها م�ؤ�رشات ال�سيطرة �أو النفوذ .ويف بع�ض الأمثلة ،قد ت�ش ّكل الن�سب املئوية �أ�سا�ساً
الفرتا�ض قابل للدح�ض ب�ش�أن امللكية ،يف حني قد ت�ش ّكل الن�سب املئوية العالية �أ�سا�ساً
الفرتا�ض قطعي.
 -29والأمثلة الأخرى ملاهية جمموعة املن�ش�آت تعتمد نهجاً عملياً �أكرث وتركّز على جوانب
ال�سيطرة� ،أو النفوذ التحكمي �أو احلا�سم (ي�شار �إليه يف هذه املذكرة مب�صطلح "ال�سيطرة")،
حمدد� .أما العنا�رص الرئي�سية لل�سيطرة
حيثما كانت "ال�سيطرة" تعامل غالباً كم�صطلح
ّ
فت�شمل ال�سيطرة الفعلية �أو القدرة على ال�سيطرة ،ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،على
يت�ضمن التعريف القدرة على
ال�سيا�سة املالية والت�شغيلية وعلى اتخاذ القرارات .وحيثما
ّ
ال�سيطرة ،فهو يرتئي عادة وجود قدرة كامنة على ال�سيطرة ،بدالً من الرتكيز على ال�سيطرة
املمار�سة فعلياً .وميكن اكت�ساب ال�سيطرة بامتالك املوجودات� ،أو من خالل حقوق �أو عقود
متنح الطرف امل�سيطر قدرة على ال�سيطرة .واملهم لي�س هو ال�شكل القانوين ال�صرِّ ف للعالقة
بني الكيانات ،كالعالقة بني املن�ش�أة ال ّأم وع�ضو املجموعة اخلا�ضع لل�سيطرة ،بقدر ما هو
م�ضمون تلك العالقة.
كيان �آخر فيمكن �أن
ّ �  -30أما العوامل التي من �ش�أنها �أن ت�شري �إىل وجود �سيطرة كيان على ٍ
ت�شمل ما يلي :القدرة على الهيمنة على ت�شكيلة �أع�ضاء جمل�س �إدارة الكيان الثاين �أو هيئته
الإدارية؛ والقدرة على تعيني �أو عزل جميع �أو معظم �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء الهيئة
الإدارية يف الكيان الثاين؛ والقدرة على ال�سيطرة على معظم الأ�صوات التي يُدلىَ بها يف
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اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة �أو الهيئة الإدارية للكيان الثاين؛ والقدرة على الإدالء
رجح الإدالء بها يف اجتماع عام من اجتماعات
�أو تنظيم الإدالء مبعظم الأ�صوات التي يُ َّ
الكيان الثاين ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت تلك القدرة ناجمة عن �أ�سهم �أو اختياراتّ � .أما
املعلومات التي قد تكون ذات �صلة ب�أخذ هذه العوامل يف االعتبار فقد ت�شمل ما يلي:
وثائق ت�أ�سي�س �أع�ضاء املجموعة؛ والتفا�صيل املتعلقة ب�أ�سهم �أع�ضاء املجموعة؛ واملعلومات
املتعلّقة بالقرارات اال�سرتاتيجية املو�ضوعية لع�ضو املجموعة؛ واتفاقات الإدارة الداخلية
واخلارجية؛ ومعلومات مف�صلة عن احل�سابات امل�رصفية و�إدارتها والأطراف امل�أذون لها
بالتوقيع؛ واملعلومات املت�صلة باملوظفني.

هاء-

تنظيم جمموعات املن�ش�آت

 -31يعتمد تنظيم جمموعات املن�ش�آت عادة على واحد من نهجني اثنني �أو ،يف بع�ض
احلاالت ،على �صيغة جتمع بني النهجني :نهج الكيان املنف�صل (وهو النهج التقليدي والأكرث
�شيوعاً حتى الآن) ونهج املن�ش�أة الواحدة.
 -32وي�ستند نهج الكيان املنف�صل �إىل عدة مبادئ �أ�سا�سية� ،أهمها ال�شخ�صية القانونية
املنف�صلة لكل ع�ضو يف املجموعة .وهو يقوم �أي�ضاً على امل�س�ؤولية املحدودة لأ�صحاب �أ�سهم
كل ع�ضو يف املجموعة وعلى واجبات مديري كل ع�ضو منف�صل يف املجموعة جتاه ذلك
الع�ضو.
 -33وال�شخ�صية القانونية املنف�صلة لل�رشكة تعني بوجه عام � َّأن لها حقوقها وواجباتها
عما �إذا كانت مملوكة كلياً �أو
عمن ي�سيطر عليها �أو ميتلكها (�أي ّ
اخلا�صة ،بغ�ض النظر ّ
جزئياً ل�رشكة �أخرى) �أو عن م�شاركتها يف �أن�شطة جمموعة املن�ش�آت .والديون امل�ستحقة
عليها هي ديونها وال ميكن عادة جتميع موجودات املجموعة( )18ل�سداد تلك الديونّ � .أما
العقود التي تربمها مع �أ�شخا�ص خارجيني فال تُ ِلزم ب�صورة تلقائية املن�ش�أة ال ّأم �أو �أع�ضاء
املجموعة الآخرين .وال ت�ستطيع املن�ش�أة ال ّأم ،لدى حتديد �أرباحها اخلا�صة� ،أن ت�ضع يف
ح�سابها الأرباح غري املو َّزعة اخلا�صة ب�أع�ضاء املجموعة الآخرين .وامل�س�ؤولية املحدودة
لل�رشكة تعني � َّأن �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت ،على خالف ال�رشاكات �أو امللكيات الفردية ،لي�سوا
على وجه العموم م�س�ؤولني عن ديون املجموعة والتزاماتها ،مما يعني � َّأن اخل�سائر املحتملة
ال ميكن �أن تتجاوز املبلغ امل�سهم به يف ع�ضو املجموعة عند ا�شرتاء �أ�سهمه.
 -34ويف مقابل ذلك ،يعتمد نهج املن�ش�أة الواحدة على التكامل االقت�صادي لأع�ضاء
عامل املجموعة كوحدة اقت�صادية واحدة تعمل على تعزيز
جمموعة املن�ش�آت ،بحيث تُ َ
م�صالح املجموعة ككل� ،أو م�صالح الع�ضو املهيمن على املجموعة بدالً من م�صالح فرادى
�أع�ضاء املجموعة .وقد يتم االقرتا�ض على �أ�سا�س املجموعة بحيث تُ�ستخدم ترتيبات
( )18لالطالع على مناق�شة للدمج املو�ضوعي ،انظر اجلزء الثالث ،الف�صل الثاين ،الفقرات .137-105
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خزينة املجموعة ملوازنة الأر�صدة الدائنة واملدينة لكل ع�ضو يف املجموعة؛ وقد يُ�سمح
لأع�ضاء املجموعة بالعمل بخ�سارة �أو بر�أ�س مال �أقل يف �إطار الهيكل واال�سرتاتيجية املاليني
ال�شاملني للمجموعة؛ وقد تُنقل املوجودات وااللتزامات فيما بني �أع�ضاء املجموعة بطرق
خمتلفة؛ وميكن الدخول يف قرو�ض داخل املجموعة �أو كفاالت �أو غري ذلك من الرتتيبات
املالية ب�رشوط تف�ضيلية ب�صورة �أ�سا�سية.
 -35وبينما تتبع عدة بلدان نهج الكيان املنف�صل ،هناك بع�ض البلدان التي تعرتف
با�ستثناءات من التطبيق ال�صارم لهذا النهج بينما ا�ستحدث البع�ض الآخر� ،إما عن طريق
الت�رشيعات �أو من خالل املحاكم ،نهج املن�ش�أة الواحدة الذي ينطبق على بع�ض احلاالت.
 -36ومن احلاالت التي يبطل فيها التطبيق ال�صارم لنهج الكيان املنف�صل ما يلي :دمج
ح�سابات جمموعة املن�ش�آت بالن�سبة لل�رشكة الأم و�أي ع�ضو يف املجموعة خا�ضع ل�سيطرتها؛
و�إجراء معامالت مع �أ�شخا�ص من ذوي ال�صلة (متى كان حمظوراً على ع�ضو املجموعة ب� ِّأي
�شكل من الأ�شكال �أن مينح ع�ضو �شقيق يف املجموعة � َّأي مزية مالية ،مبا يف ذلك القرو�ض
�أو الكفاالت �أو التعوي�ضات �أو الإعفاءات من الدين �أو �إحالة املوجودات داخل املجموعة،
ما مل يوافق �أ�صحاب الأ�سهم على تلك املعاملة �أو يُ�ؤ َذن ب�إعفائها على نحو �آخر)؛ واحليازة
املتبادلة للأ�سهم (متى كان حمظوراً على �أع�ضاء املجموعة ب�صورة عامة حيازة �أ�سهم املن�ش�أة
الأم� ،أو منح �ضمانة على �أ�سا�س تلك الأ�سهم� ،أو �إ�صدار �أو �إحالة الأ�سهم �إىل � ِّأي ع�ضو
خا�ضع لل�سيطرة)؛ والتعامل التجاري يف حالة الإع�سار (متى جاز حتميل املن�ش�أة الأم ،التي
كان يتعني عليها �أن ت�شتبه يف �إع�سار ع�ضو يف املجموعة خا�ضع لل�سيطرة ،تبعة الديون التي
حلقت بذلك الع�ضو عندما كان مع�رساً).
 -37وقد ا�ستحدثت بلدان قليلة فئات �شتى من جمموعات املن�ش�آت التي ميكنها �أن
تعمل كمن�ش�أة واحدة يف مقابل تعزيز حماية الدائنني و�أ�صحاب �أقلية الأ�سهم .ففي �أحد
البلدان )19(،تنق�سم هياكل جمموعات املن�ش�آت التي ت�شتمل على �رشكات عمومية �إىل ثالث
فئات�( :أ) املجموعات املتكاملة؛ و(ب) املجموعات التعاقدية؛ و(ج) املجموعات بحكم
الواقع ،تنطبق عليها جمموعة مبادئ متنا�سقة خا�صة باملن�ش�أة الواحدة تتناول حوكمة
ال�رشكات وم�س�ؤوليتها:
(�أ) تعتمد املجموعات املتكاملة على ت�صويت ن�سبة معينة من �أ�صحاب �أ�سهم
املن�ش�أة الأم ،التي متتلك بدورها ن�سبة معينة من �أ�سهم ع�ضو املجموعة اخلا�ضع لل�سيطرة،
باملوافقة على الإدماج الكامل لهذا الع�ضو .ويكون للمن�ش�أة الأم �صالحية غري حمدودة يف
حتمل املن�ش�أة الأم م�س�ؤولية جماعية وفردية عن
توجيه الع�ضو اخلا�ضع لل�سيطرة مقابل ّ
ديونه والتزاماته؛

(� )19أملانيا.
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(ب) املجموعات التعاقدية ميكن �أن تتكون بن�سبة معينة من �أ�صحاب �أ�سهم كل �رشكة
من ال�رشكتني املربمتني لعقد مينح �إحداهما (ال ّأم) احلق يف توجيه الأخرى ،ب�رشط �أن
تكون التوجيهات مت�سقة مع م�صالح املن�ش�أة ال ّأم �أو م�صلحة املجموعة ككل .ويف مقابل منح
املن�ش�أة ال ّأم حق ال�سيطرة ،يُعطَ ى �صغار حملة الأ�سهم والدائنني حماية مع ّززة؛

(ج) املجموعات بحكم الواقع هي املجموعات التي تقوم فيها �رشكة من ال�رشكات،
ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،مبمار�سة نفوذ مهيمن على �رشكة �أخرى .ومع � َّأن تكوين
املجموعة ال يتم ب�أي ترتيب ر�سمي ،يجب �أن تكون للمن�ش�أة ال ّأم ،مع ذلك ،م�شاركة منتظمة
يف �ش�ؤون ال�رشكة اخلا�ضعة لل�سيطرة.

 -38وثمة بلد(� )20أدرجت فيه مبادئ املن�ش�أة الواحدة يف الت�رشيع املنظّ م لل�رشكات ،ويجوز
فيه ملديري الأع�ضاء يف املجموعة اململوكة كلياً �أو جزئياً �أن يعملوا ملا فيه م�صلحة املن�ش�أة
الأم ال مل�صلحة �رشكاتهم الأع�ضاء يف املجموعة؛ وتوجد �أحكام لتب�سيط دمج املجموعات؛
وي�سمح الت�رشيع �أي�ضاً ب�أوامر الإ�سهام والدمج املو�ضوعي �أو التجميع.
 -39ويف بلد �آخر )21(،ما برحت قوانني الرقابة التجارية ،التي ت�ؤثّر يف جمموعات املن�ش�آت،
ت�أخذ ب�صورة متزايدة مببادئ املن�ش�أة الواحدة ل�ضمان عدم تقوي�ض �أو جت ّنب ال�سيا�سة
معينة من خالل ا�ستخدام جمموعات املن�ش�آت .وقد
التي ت�ستند �إليها ت�رشيعات جتارية ّ
التطور حيث ا�ستَح َدثت ب�شكل انتقائي مفهوم املن�ش�أة الواحدة
�ساعدت املحاكم يف هذا
ّ
لتحقيق ال�سيا�سات التي تقوم عليها الت�رشيعات .وقد طُ ِّبق هذا املفهوم على قانون الإع�سار
معينة داخل املجموعة ،ولدعم الكفاالت داخل املجموعة وحتقيق الدمج
لتحا�شي معامالت ّ
املو�ضوعي يف حاالت حمدودة .وللمحاكم �أي�ضاً ،عند ت�صفية ع�ضو يف املجموعة� ،صالحية
تغيري ترتيب �أولوية املطالبات� ،إما مبعاملة بع�ض القرو�ض الداخلية يف املجموعة املمنوحة
لذلك الع�ضو كر�أ�سمال �سهمي ،ال كديون� ،أو بالتنازل عن القرو�ض الداخلية املمنوحة لذلك
الع�ضو للوفاء مبطالبات دائنيه اخلارجيني.

( )20نيوزيلندا.
( )21الواليات املتحدة الأمريكية.

ثانياً -معاجلة �إع�سار جمموعات
املن�ش�آت :امل�سائل الوطنية
�ألف-

مقدمة
ّ

تعر�ض واحد �أو
 -1قد تكون جمموعات املن�ش�آت مهيكلة ب�أ�شكال تقلِّل �إىل �أدنى حد من ُّ
�أكرث من �أع�ضائها خلطر الإع�سار ،وذلك بتقدمي كفاالت متبادلة وتعوي�ضات والدخول يف
�أنواع مماثلة من الرتتيبات .ويف حال ن�شوء م�شاكل ،ميكن للمن�ش�أة الأم ال�سعي �إىل تفادي
�إع�سار �أع�ضاء �آخرين يف املجموعة من �أجل احلفاظ على �سمعة املجموعة و�صون ر�صيدها
يف الأو�ساط التجارية واملالية بتوفري متويل �إ�ضايف وباملوافقة على جعل املطالبات فيما بني
�أع�ضاء املجموعة �أدنى مرتبة من االلتزامات اخلارجية.
 -2بيد �أنه �إذا ما اختلت تركيبة هيكل جمموعة املن�ش�آت بفعل �ضائقة مالية مت�س �أحد
�أع�ضاء املجموعة� ،أو حتى جميع �أع�ضائها ،وتف�ضي �إىل �إع�سار ،قد تن�ش�أ م�شاكل ملجرد � َّأن
املجموعة تت�ألف من �أع�ضاء يُعترَ ف ب� َّأن لكل منهم �شخ�صيته القانونية املنف�صلة ووجوده
املنف�صل .ومبا � َّأن الغالبية العظمى من قوانني الإع�سار وقوانني املن�ش�آت الوطنية ،ح�سبما
ُذكر �آنفاً ،ال تتناول �إع�سار جمموعات املن�ش�آت ،حتى و�إن كانت فيما يحتمل تعالج امل�سائل
املتعلقة باملجموعة خارج جمال الإع�سار فيما يت�صل باملعاملة املحا�سبية وامل�سائل الرقابية
وال�رضائب ،ف� َّإن عدم وجود �سند ت�رشيعي ملعاجلة �إع�سارها �أو �صالحية تقديرية للق�ضاء
بالتدخل يف حالة الإع�سار يعني � َّأن كل كيان ينبغي �أن يُنظَ ر �إليه على انفراد و�أن يُدار� ،إذا
معينة ،كما يف احلالة التي
اقت�ضت ال�رضورة ،ب�صورة منف�صلة يف حال �إع�ساره .ويف حاالت ّ
يكون فيها الن�شاط التجاري لأع�ضاء املجموعة وثيق التكامل ،قد ال يحقق ذلك النهج دائماً
يت�سن تن�سيق �إجراءات الإع�سار
�أف�ضل نتيجة للمدين املنفرد �أو لأعمال املجموعة ككل ،ما مل
َّ
املتوازية املتعلقة بجميع �أفراد املجموعة تن�سيقاً دقيقاً.
ال يف القوانني الوطنية املتعلقة ب�إع�سار جمموعات
 -3وكثري من الأحكام املوجودة فع ً
املن�ش�آت يركّز على احلاالت التي قد يكون من املنا�سب فيها جتميع حوزات الإع�سار.
وال�شيء الناق�ص هو الإر�شادات ب�ش�أن الكيفية التي ينبغي بها تناول �إع�سار جمموعات
املن�ش�آت على نحو �أ�شمل ،وخ�صو�صاً ما �إذا كان ينبغي معاملة جمموعات املن�ش�آت ب�صورة
مغايرة ملعاملة كيان املن�ش�أة الواحدة ،وماهية احلاالت التي ينبغي فيها ذلك.
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 -4وثمة م�س�ألة حمورية ثانية فيما يتعلق مبعاملة جمموعات املن�ش�آت يف حالة الإع�سار،
هي درجة تكامل املجموعة اقت�صادياً وتنظيمياً والكيفية التي ميكن �أن ت�ؤثر فيها درجة
التكامل تلك على معاملة املجموعة يف حالة الإع�سار ،وخ�صو�صاً املدى الذي ميكن الذهاب
�إليه يف معاملة املجموعة ال�شديدة التكامل معاملة خمتلفة عن املجموعة التي يحتفظ فيها
ال عندما يكون
�أع�ضا�ؤها بدرجة عالية من اال�ستقاللية .ويف بع�ض احلاالت ،ومنها مث ً
هيكل املجموعة متنوعاً بحيث ي�شتمل على �رشكات وموجودات غري مرتابطة ،قد ال ي�ؤثر
�إع�سار واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء املجموعة على �أع�ضاء �آخرين �أو على املجموعة ككل،
وميكن �إدارة الأع�ضاء املع�رسين ب�صورة منف�صلة� .أما يف حاالت �أخرى فيمكن �أن ي�ؤدي
�إع�سار �أحد �أع�ضاء املجموعة �إىل �إجهاد مايل يف �أع�ضاء �آخرين �أو يف املجموعة كلها،
ب�سبب هيكل املجموعة املتكامل ،مع وجود درجة عالية من التكافل وموجودات وديون
مرتابطة بني خمتلف �أجزائها .ويف تلك احلاالت ،كثرياً ما قد يُف�ضي �إع�سار ع�ضو �أو �أكرث
من �أع�ضاء املجموعة �إىل �إع�سار جميع الأع�ضاء حتماً (مفعول "الدومينو") ،وقد يكون من
املجدي بع�ض ال�شيء عند احلكم بو�شك وقوع الإع�سار الرجوع �إىل حالة املجموعة ككل �أو
تن�سيق النظر يف هذا ال�ش�أن فيما يتعلق ب�أع�ضاء متعددين.

باء -طلب الإجراءات وبد�ؤها
 -5تناق�ش االعتبارات العامة املتعلقة بطلب �إجراءات الإع�سار وبدئها يف الف�صلني الأول
والثاين من اجلزء الثاين .ومبا � َّأن ذينك الف�صلني ينطبقان بالقدر نف�سه على �أع�ضاء
جمموعة املن�ش�آت املنفردين ،فينبغي النظر فيهما جنبا �إىل جنب مع ما �سيناق�ش �أدناه من
م�سائل �إ�ضافية تخ�ص جمموعات املن�ش�آت.

 -1الطلب امل�شرتك لبدء الإجراءات
(�أ) اخللفية
 -6على وجه العموم ،تراعي قوانني الإع�سار الو�ضعية القانونية املنف�صلة لكل ع�ضو يف
يقدم طلب منف�صل لبدء �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق بكل
جمموعة املن�ش�آت ،وتق�ضي ب�أن َّ
من ه�ؤالء الأع�ضاء .كما ينبغي �أن يكون كل ع�ضو منهم م�شموالً بقانون الإع�سار (انظر
التو�صية  )10و�أن يفي مبعيار بدء �إجراءات الإع�سار (انظر التو�صيتني  15و .)16وتت�ضمن
بع�ض القوانني �أحكاماً تن�ص على ا�ستثناءات حمدودة ت�سمح بتو�سيع نطاق طلب وحيد
ال عندما يوافق جميع الأطراف املهتمني على �ضم
لي�شمل �أع�ضاء �آخرين يف املجموعة ،مث ً
�أكرث من ع�ضو واحد يف املجموعة؛ �أو عندما يحتمل �أن ي�ؤثر �إع�سار �أحد �أع�ضاء املجموعة
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على �أع�ضاء �آخرين؛ �أو عندما يكون هناك تكامل اقت�صادي وثيق بني الأطراف يف الطلب،
كما يف حالة وجود اختالط يف املوجودات �أو درجة معينة من ال�سيطرة �أو امللكية؛ �أو عندما
يكون العتبار املجموعة كياناً واحداً جدوى قانونية خا�صة ،وال �سيما يف �سياق خطط �إعادة
التنظيم.
 -7وتنطبق التو�صيات املذكورة �أعاله املتعلقة بطلب �إجراءات الإع�سار وبدئها على
املدينني الذين هم �أع�ضاء يف جمموعة من�ش�آت بنف�س النحو الذي تنطبق به على املدينني
الذين هم من�ش�آت جتارية منفردة .والتو�صيتان  15و 16تر�سيان املعايري اخلا�صة بالطلبات
املقدمة من املدينني والدائنني لبدء �إجراءات الإع�سار ،وت�شكالن الأ�سا�س الذي ميكن �أن
ّ
ي�ستند �إليه الطلب فيما يخ�ص كل ع�ضو يف املجموعة يفي بتلك املعايري )22(.ويف �سياق
جمموعة املن�ش�آت ،قد ي�ؤثر �إع�سار املن�ش�أة الأم على اال�ستقرار املايل لع�ضو يف املجموعة
خا�ضع لل�سيطرة� ،أو قد ي�ؤثر �إع�سار عدد من �أولئك الأع�ضاء ت�أثرياً �ضاراً على ي�رس (املالءة
املالية) �أع�ضاء �آخرين ،بحيث ي�صبح الإع�سار و�شيكاً على نطاق املجموعة .وهذه احلالة
يرجح �أن تكون م�شمولة ب�أحكام التو�صية � 15إذا كان ميكن �أن يقال ،وقت تقدمي الطلب
فيما يخ�ص �أع�ضاء املجموعة املع�رسين� ،إن �أع�ضاء املجموعة الآخرين هم بوجه عام غري
قادرين �أو لن يقدروا على �سداد ديونهم عندما ي�ستحق �أَجل َها.

(ب) الغر�ض من تقدمي طلب م�شرتك
 -8من �ش�أن ال�سماح لأع�ضاء املجموعة الذين يفون مبعيار البدء ب�أن يقدموا طلباً
م�شرتكاً لبدء �إجراءات الإع�سار �أن يزيد من الكفاءة ويقلل من التكاليف حيث �سي�سهل
نظر املحكمة ب�صورة من�سقة يف تلك الطلبات ،دون م�سا�س بالهوية املنف�صلة لكل ع�ضو
من �أع�ضاء املجموعة �أو ا�ستبعاد �رضورة وفاء كل منهم مبعيار البدء املنطبق عليه .ومن
�ش�أنه �أي�ضاً �أن ينبه املحكمة �إىل وجود جمموعة ،وخ�صو�صاً �إذا كان يتعني �أن يُ�شفع الطلب
مبعلومات تثبت وجود املجموعة والعالقة بني �أع�ضاء املجموعة ذوي ال�صلة ،كما � َّأن لـه ،يف
حال بدء الإجراءات الحقاً على �أ�سا�س ذلك الطلب امل�شرتك ،مزية تتمثل يف حتديد موعد
بدء م�شرتك لكل ع�ضو مع�رس من �أع�ضاء املجموعة .وهذا املوعد امل�شرتك ميكن �أن ي�سهل
التقيد باملواعيد النهائية وح�ساب فرتة الريبة لأغرا�ض الإبطال.
 -9وميكن �أن يتمثل ذلك الطلب امل�شرتك ،حيثما كان م�سموحاً به مبقت�ضى القانون
وممكناً يف الظروف القائمة ،يف طلب وحيد ي�شمل جميع �أع�ضاء املجموعة الذين يفون
قدم يف وقت واحد ب�ش�أن كل من �أولئك الأع�ضاء.
مبعيار البدء� ،أو يف طلبات متوازية تُ َّ
وقد يكون هذا النهج الأخري منا�سباً عندما ال يكون �أع�ضاء املجموعة موجودين
( )22ت�شمل التو�صية  15الإع�سار الو�شيك يف حالة الطلب املقدم من الدائن.
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يف والية ق�ضائية وطنية واحدة وتكون هناك حماكم خمت�صة خمتلفة (كما �سريد يف
الفقرات � 20-17أدناه)� ،أو عندما تكون للق�ضية مالب�سات �أخرى ،مثل لزوم التن�سيق
بني عدد كبري من الإجراءات ،تدل على � َّأن تقدمي طلب وحيد لن يكون منا�سباً من
الناحية العملية .ومن امل�ست�صوب يف كلتا احلالتني� ،أن ي�سهل قانون الإع�سار قيام
من�سق فيما �إذا كانت معايري البدء قد ا�ستوفيت فيما يتعلق
املحكمة بالنظر على نحو ّ
بكل ع�ضو من �أع�ضاء املجموعة ،مع �أخذ �سياق املجموعة بعني االعتبار ،حيثما اقت�ضى
احلال ذلك.

(ج) التمييز بني الطلب امل�شرتك والتن�سيق الإجرائي
 -10ينبغي التمييز بني تقدمي طلب م�شرتك لبدء �إجراءات الإع�سار وتقدمي طلب
للتن�سيق الإجرائي .والغر�ض من ال�سماح بالطلب امل�شرتك هو ت�سهيل تن�سيق اعتبارات
بناء على طلب م�شرتك �أن
البدء ،ورمبا خف�ض التكاليف .ومن �ش�أن بدء �إجراءات متعددة ً
ي�سهل �أي�ضاً تن�سيق تلك الإجراءات .فموعد البدء ،و�أي مواعيد �أخرى تحُ َ�سب بالرجوع
�إىل ذلك املوعد ،مثل املواعيد املت�صلة بفرتة الريبة� ،ستكون واحدة لكل من الأع�ضاء.
وال�سماح بتقدمي طلب م�شرتك ال يُق�صد منه التقرير امل�سبق للكيفية التي �ستدار بها
الإجراءات �إذا ما بد�أت ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،ما �إذا كانت تلك الإجراءات �ستخ�ضع
ال ين�ص قانون الإع�سار على تقدمي طلب
لتن�سيق �إجرائي .ومن ثم ،فمن امل�ست�صوب �أ ّ
م�شرتك ك�رشط م�سبق للتن�سيق الإجرائي .ومع ذلك ،ميكن لطلب البدء امل�شرتك �أن ي�شمل
طلباً للتن�سيق الإجرائي ،كما �سريد �أدناه ،وميكن �أن ي�سهل على املحكمة اتخاذ قرار ب�ش�أن
تن�سيق الإجراءات.

(د) �ضم ع�ضو مو�رس يف املجموعة يف طلب م�شرتك
 -11ثمة م�س�ألة كثرياً ما تُناق�ش يف �سياق املجموعات ،هي ما �إذا كان ميكن �ضم ع�ضو
مو�رس يف املجموعة يف طلب لبدء �إجراءات الإع�سار ب�ش�أن الأع�ضاء املع�رسين يف املجموعة،
و�إذا كان الأمر كذلك ففي � ِّأي ظروف .ف�إذا كان �أحد �أع�ضاء املجموعة مو�رساً فيما يبدو،
لكن التحريات الإ�ضافية تظهر �أنه على و�شك الإع�سار ،ف� َّإن �ضم ذلك الع�ضو يف الطلب
يكون م�شموالً بالتو�صية  ،15كما �سريد �أدناه.
 -12و�إذا كان الأمر ال يتعلق ب�إع�سار و�شيك ،وكان من الوا�ضح � َّأن ع�ضو املجموعة مو�رس،
ميكن اتباع نُهج خمتلفة .فعندما تكون املجموعة وثيقة التكامل ،ميكن لقانون الإع�سار
�أن ي�سمح ب�أن ي�ضم طلب البدء �أع�ضاء �آخرين ال يفون مبعيار البدء ،على �أ�سا�س �أنه
�شمل �أولئك الأع�ضاء يف الإجراءات.
من امل�ست�صوب ،خدمة مل�صالح املجموعة ككل� ،أن يُ َ
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ومن العوامل التي قد تكون ذات �صلة يف تقرير ما �إذا كانت درجة التكامل الالزمة
موجودة :وجود عالقة بني �أع�ضاء املجموعة تو�صف ب�أ�شكال خمتلفة لكنها تنطوي ،مثالً،
على درجة عالية من التكافل �أو ال�سيطرة؛ واختالط املوجودات؛ ووحدة الهوية؛ واالعتماد
على دعم �إداري ومايل� ،أو وجود عوامل م�شابهة �أخرى ال يلزم بال�رضورة �أن تكون نا�شئة عن
العالقة القانونية بني �أع�ضاء املجموعة (مثل عالقة املن�ش�أة الأم بع�ضو يف املجموعة خا�ضع
ل�سيطرتها) .وثمة حالة �أخرى قد يكون فيها �ضم ع�ضو مو�رس يف املجموعة �إىل الطلب
امل�شرتك منا�سباً ،هي حالة كون وجود "املجموعة" وهمياً .وقد يحدث هذا على �سبيل
املثال متى كانت �أن�شطة املجموعة تنفذ كما لو كانت مت�صلة بكيان واحد ومتى كان وجود
املجموعة جمرد واجهة لأن�شطة ذلك الكيان الواحد .وقد يحدث �أي�ضاً متى كان الأع�ضاء
مرتابطني �إىل حد �أنه ال يوجد يف الواقع �سوى قاعدة موجودات واحدة وعدم الإبقاء على
الفا�صل القانوين بني �أع�ضاء املجموعة حيث تتعامل الإدارة ،وكذا الدائنون ،مع خمتلف
الأع�ضاء كما لو كانوا كيانا واحدا بذات واحدة.
 -13وهذا ال�ضم لع�ضو مو�رس يف املجموعة ميكن �أن ي�سهل �إيجاد ح ّل مل�س�ألة الإع�سار
ي�شمل املجموعة كلها ،مما يَحول دون بدء �إجراءات جمز�أة لأع�ضائها مع مرور الزمن عندما
يت�أثر �أع�ضاء �آخرون يف املجموعة ب�إجراءات الإع�سار التي ا�ستُهلت ب�ش�أن �أع�ضائها املع�رسين
�أ�صالً .كما ميكنه �أن ي�سهل �إعداد خطة �إعادة تنظيم �شاملة ،تتناول موجودات �أع�ضاء
املجموعة املو�رسين واملع�رسين على ال�سواء.
 -14بيد � َّأن �ضم �أحد �أع�ضاء املجموعة املو�رسين ينطوي على م�شاكل ،منها � َّأن قانون
الإع�سار على وجه العموم لن ي�شمل �سوى الكيانات التي تُعترب بحق وافية مبعيار بدء
�إجراءات الإع�سار .ولكن ميكن �أن ت�شمل خطة �إعادة التنظيم طواعية ع�ضواً مع�رساً يف
املجموعة ،عندما يتخذ جمل�س �إدارة ذلك الع�ضو �أو القائمون على �إدارته قراراً جتارياً
(وفقاً للقانون املنطبق) ب�أن ي�شارك يف اخلطة (انظر الفقرة � 152أدناه).
 -15وميكن �أي�ضاً ال�سماح مبقت�ضى بع�ض قوانني الإع�سار بتقدمي طلب م�شرتك لبدء
الإجراءات عندما يوافق جميع �أع�ضاء املجموعة املهتمني على �إدراج واحد �أو �أكرث من
�أع�ضائها الآخرين� ،سواء �أكانوا مع�رسين �أم ال� ،أو عندما يوافق على ذلك جميع الأطراف
ذوي امل�صلحة ،مبن فيهم الدائنون .وقد يتبني على وجه العموم � َّأن احل�صول على موافقة
جميع الدائنني يف مثل تلك الأحوال �أمر بالغ ال�صعوبة وقد ي�ستغرق وقتا طويال .وميكن
�ضم �إىل �إجراءات الإع�سار الحقاً
لقانون الإع�سار �أن ينظر �أي�ضاً فيما �إذا كان ميكن �أن يُ َ
ع�ضو يف املجموعة مل يكن م�شاركاً فيها وقت بدء تلك الإجراءات ب�ش�أن �أع�ضاء �آخرين فيها،
�إذا ما ت�أثر ت�أثراً �سلبياً الحقاً بتلك الإجراءات �أو �إذا ما ُرئي � َّأن �ضمه �إىل الإجراءات �سيخدم
م�صالح املجموعة ككل.
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�سمح لهم بتقدمي طلب م�شرتك
(هـ) الأ�شخا�ص الذين يُ َ
 -16ات�ساقاً مع النهج امل َّتبع يف التو�صية  ،14ميكن لقانون الإع�سار �أن ي�سمح الثنني �أو
�أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت الذين يفون مبعيار البدء املن�صو�ص عليه يف ذلك القانون
(انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الأول ،الفقرات  )53-32بتقدمي طلب م�شرتك .كما ميكن
يقدم � ُّأي دائـن طلبا ً ب�ش�أن � ِّأي ع�ضو من �أع�ضاء املجموعة مدين له .ومن �ش�أن ال�سماح
�أن ِّ
للدائن بتقدمي طلب ب�ش�أن �أع�ضاء املجموعة غري املدينني لـه �أن يتعار�ض مع معيار البدء
املن�صو�ص عليه يف التو�صية .14

(و) املحاكم املخت�صة
 -17قد يثري طلب م�شرتك لبدء الإجراءات ب�ش�أن اثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة
املن�ش�آت م�سائل تتعلق بالوالية الق�ضائية ،حتى يف ال�سياق الوطني� ،إذا كان �أولئك الأع�ضاء
موجودين يف �أماكن خمتلفة توجد بها حماكم خمتلفة ميكن �أن تكون لها والية عليهم ومن ثم
تكون خمت�صة بالنظر يف ذلك الطلب .وهذا ميكن �أن يحدث ،مثالً ،فيما يتعلق مبجموعة
تعمل على ال�صعيد الوطني يف دول تكون فيها امل�سائل املتعلقة بالإع�سار من اخت�صا�ص
حماكم تقع يف �أماكن خمتلفة �أو ميكن فيها تقدمي طلبات البدء يف حماكم خمتلفة .فبع�ض
القوانني قد ي�سمح ب�أن تعالج طلب البدء امل�شرتك حمكمة واحدة تكون لها الوالية الق�ضائية
على فرادى �أع�ضاء املجموعة امل�شمولني به.
 -18ومع � َّأن هذا النهج م�ستح�سن ف� َّإن امل�س�ألة �ستتمثل يف نهاية املطاف فيما �إذا كان القانون
الوطني ي�سمح ب�أن تعامل الطلبات امل�شرتكة التي ت�شمل مدينني خمتلفني (و�إن كانوا �أع�ضاء
يف املجموعة نف�سها) يف واليات ق�ضائية خمتلفة �أو �أمام حماكم خمتلفة على هذا النحو.
ويجوز يف بع�ض الدول نقل الدعاوى املنظورة �أمام حماكم خمتلفة �إىل حمكمة واحدة �أو
دجمها لدى حمكمة واحدة .وقد تكون هناك معايري �شتى ،يف تلك الأحوال ،ذات �صلة بتحديد
�أن�سب حمكمة ملعاجلة طلب من هذا القبيل .فقد تكون ،على �سبيل املثال ،هي املحكمة
املخت�صة ب�إدارة �إجراءات الإع�سار املتعلقة باملن�ش�أة الأم يف املجموعة ،عندما تكون تلك املن�ش�أة
الأم م�شمولة بالطلب .كما ميكن اختيار معايري �أخرى ،مثل حجم مديونية خمتلف �أع�ضاء
املجموعة �أو مكان مركز ال�سيطرة يف املجموعة ،لتقرير غلبة اخت�صا�ص �إحدى املحاكم يف
ال�سياق الوطني .كما � َّأن دائني �أع�ضاء املجموعة املختلفني قد يكونون موجودين يف �أماكن
خمتلفة ،مما يثري م�س�ألتي التمثيل واملكان الذي �ستجتمع �أو تُن�ش�أ فيه جلان الدائنني.
 -19ومع � َّأن م�س�ألة حتديد املحكمة املخت�صة بالنظر يف الطلب امل�شرتك لبدء الإجراءات،
عندما يكون �أع�ضاء املجموعة املعنيون موجودين يف واليات ق�ضائية وطنية خمتلفة ،ميكن
�أن يتناولها قانون �آخر غري قانون الإع�سار ،فمن امل�ستح�سن اتباع نهج التو�صية  .13وهذا
�سيتطلب �أن يبينّ قانون الإع�سار بو�ضوح القانون الذي يحدد املحكمة املخت�صة بالنظر يف
يو�ضح
ذلك الطلب �أو �أن يت�ضمن �إ�شارة �إىل ذلك القانون .ومن �ش�أن اعتماد ذلك النهج �أن ِّ
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جلميع الأطراف املعنيني املحكمة التي ميكن فيها تقدمي طلب من ذلك القبيل وكيفية
تقدميه .ولهذا �أهمية خا�صة متى كانت هناك �أكرث من حمكمة واحدة ميكن �أن تكون لها
والية على فرادى �أع�ضاء املجموعة.
 -20ومتى �أجاز قانون الإع�سار تقدمي طلب م�شرتك بات من املمكن االقت�صاد يف
التكاليف ،فعلى �سبيل املثال �سوف تنظر حمكمة واحدة يف ا�ستيفاء معيار البدء ب�ش�أن
عدد من �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت واحدة يف وقت واحد .ومن ثم ،فقد ت�ستحق م�س�ألة
الر�سوم امل�ستحقة و�سائر امل�سائل الإجرائية املت�صلة بطلب بدء �إجراءات الإع�سار وببدء
الإجراءات �إعادة النظر يف �سياق الطلبات امل�شرتكة (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الأول،
الفقرات .)78-76

(ز) الإ�شعار بالطلب
 -21تنطبق على الطلب امل�شرتك التو�صيات املذكورة �أعاله املتعلقة بالإ�شعار بتقدمي طلب
لبدء �إجراءات الإع�سار (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الأول ،الفقرات  .)67-64فالطلب
امل�شرتك الذي يقدمه الدائن ينبغي �أن يبلّغ به �أع�ضاء املجموعة الذين هم مو�ضوع
ذلك الطلب ،وفقاً للتو�صية �( 19أ)� .أما يف حالة تقدمي طلب م�شرتك من جانب �أع�ضاء
املجموعة فال يلزم توجيه �إ�شعار �إىل الدائنني والأطراف الأخرى ذوي امل�صلحة �إىل حني
بدء الإجراءات بناء على ذلك الطلب ،وفقاً للتو�صية .22

التو�صيات 201-199
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بالطلب امل�شرتك( )23لبدء �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق باثنني
�أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت هو:
(�أ) تي�سري النظر ب�صورة من�سقة يف طلب بدء �إجراءات �إع�سار فيما يتعلق ب�أع�ضاء
جمموعة املن�ش�آت؛
(ب) متكني املحكمة من احل�صول على معلومات عن جمموعة املن�ش�آت من �ش�أنها �أن
ت�سهل البت فيما �إذا كان ينبغي لها �أن ت�أمر ببدء �إجراءات �إع�سار ب�ش�أن �أع�ضاء املجموعة
ّ
�أولئك؛
( )23الطل������ب امل�ش���ت��رك لب������دء الإجراءات ال مي�س بالهوية القانونية لكل ع�ضو يف املجموعة م�شمول بالطلب؛
صال ومتمايزاً.
�إذ يظل كل ع�ضو منف� ً
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التو�صيات ( 201-199تابع)
(ج) رفع الكفاءة وخف�ض التكاليف؛
(د) توفري �آلية
الإجراءات �أمراً منا�سباً.

()24

متكِّن املحكمة من تقييم ما �إذا كان التن�سيق الإجرائي لتلك

حمتويات الأحكام الت�رشيعية
الطلب امل�شرتك لبدء �إجراءات الإع�سار (الفقرتان  8و)9
 -199ميكن لقانون الإع�سار �أن ين�ص على جواز تقدمي طلب م�شرتك لبدء �إجراءات
�إع�سار ب�ش�أن اثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت ،على �أن يفي كل منهم مبعيار البدء
()25
املنطبق.

الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بتقدمي الطلب (الفقرة )16
 -200متى كان قانون الإع�سار ين�ص على تقدمي طلبات م�شرتكة وفقاً للتو�صية ،199
ممن يلي:
الطلب
فينبغي �أن ين�ص على �أنه يجوز �أن يق ِّدم
َ
امل�شرتك � ٌّأي َّ
َ
(�أ) ع�ضوان �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت على �أن يفي كل منهم مبعيار البدء
املنطبق ،الوارد يف التو�صية 15؛ �أو
(ب)  �أحد الدائنني� ،رشيطة �أن:
' '1يكون دائناً لكل ع�ضو يف املجموعة يُزمع �إدراجه يف الطلب؛

'	'2ي�ستويف كل ع�ضو من �أولئك الأع�ضاء معيار البدء املن�صو�ص عليه يف
التو�صية .16

املخت�صة (الفقرات )20-17
املحاكم
ّ
 -201لأغرا�ض التو�صية  ،13ت�شمل عبارة "بدء �إجراءات الإع�سار وت�سيريها ،مبا يف ذلك
امل�سائل التي تن�ش�أ يف �سياق تلك الإجراءات" تقدمي طلب م�شرتك لبدء �إجراءات �إع�سار ب�ش�أن
()26
اثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت.
( )24الطل������ب امل�ش���ت��رك لي�������س �رشط������اً م�سبقاً للتن�سيق الإجرائي ،ولكن ميكن �أن ي�سهل نظر املحكمة فيما �إذا
كان ينبغي �إ�صدار �أمر بذلك التن�سيق.
( )25انظر التو�صية  15التي تتناول الطلبات املق ّدمة من املدينني ،والتو�صية  16التي تتناول طلبات البدء
املقدمة من الدائنني (دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ،اجلزء الثاين ،الف�صل الأول).
ّ
( )26تن�������ص التو�صي������ة  13عل������ى ما يل������ي" :ينبغي لقانون الإع�سار �أن يبني بو�ضوح (�أو �أن يت�ضمن �إ�شارة �إىل
������دد) املحكم������ة التي لها والية على بدء �إج������راءات الإع�سار وت�سيريها ،مبا يف ذلك
القان������ون ذي ال�صل������ة ال������ذي يح ِّ
امل�سائل النا�شئة يف �سياق تلك الإجراءات (دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ،اجلزء الثاين ،الف�صل الأول) .وتُناقَ�ش يف
املخت�صة.
الفقرة � 18أعاله املعايري التي قد تكون لها �صلة بتحديد املحكمة
ّ

ثانياً -معاجلة �إع�سار جمموعات املن�ش�آت :امل�سائل الوطنية

27

 -2التن�سيق الإجرائي
(�أ) الغر�ض من التن�سيق الإجرائي
 -22الق�صد من التن�سيق الإجرائي تعزيز املالءمة الإجرائية وكفاءة التكلفة؛ وميكن لهذا
التن�سيق �أن ي�سهل احل�صول على معلومات �شاملة عن العمليات التجارية لأع�ضاء املجموعة
اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار ،ولي�س هذا فح�سب ،بل ميكنه �أي�ضاً �أن ي�ساعد على تقييم
املوجودات وتعيني هوية الدائنني وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة ،و�أن يحول دون ازدواجية
اجلهود .والتن�سيق الإجرائي ي�شري �إىل ما ميكن �أن يكون يف واقع الأمر درجات متفاوتة من
التن�سيق فيما يتعلق بت�سيري و�إدارة �إجراءات �إع�سار متعددة بد�أت ب�ش�أن اثنني �أو �أكرث من
�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت ورمبا ت�شمل حمكمة واحدة �أو �أكرث .وتظل موجودات والتزامات
من�سق ،منف�صلة
كل ع�ضو يف املجموعة ي�شمله التن�سيق الإجرائي ،و�إن �أديرت على نحو ّ
ومميزة ،مما يحافظ على وحدة �أع�ضاء املجموعة ويحدد هوية كل ع�ضو منها وي�صون
حقوق املطالبني املو�ضوعية .ومن ثم ،ف� َّإن �أثر التن�سيق الإجرائي يقت�رص على اجلوانب
الإدارية للإجراءات وال يتطرق �إىل امل�سائل املو�ضوعية .ويتحدد نطاق �أمر التن�سيق
الإجرائي ،مبا تقرره املحكمة لكل حالة على حدة.
يب�سط الإجراءات املتعددة ب�سبل �شتى ،هي :تي�سري
 -23و�أمر التن�سيق الإجرائي ميكن �أن ِّ
تبادل املعلومات من �أجل احل�صول على تقييم �أ�شمل حلالة خمتلف املدينني؛ وجتميع
جل�سات اال�ستماع واالجتماعات؛ و�إعداد قائمة وحيدة للدائنني و�سائر الأطراف ذات
امل�صلحة لأغرا�ض توجيه الإ�شعارات وتن�سيق توجيهها؛ وحتديد مواعيد ق�صوى م�شرتكة؛
واالتفاق على �إجراء م�شرتك ب�ش�أن املطالبات وعلى تن�سيق ت�سييل وبيع املوجودات وتن�سيق
�إجراءات الإبطال؛ وعقد اجتماعات م�شرتكة للدائنني ،والتن�سيق بني جلان الدائنني .وهذا
التن�سيق ميكن �أن يي�رسه �أي�ضاً تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه ليتوىل
�إدارة �إجراءات الإع�سار� ،أو كفالة التن�سيق بني ممثلي الإع�سار يف حال تعيني اثنني �أو �أكرث
(انظر الفقرات � 144 - 139أدناه) .وميكن �أن ينطوي �أي�ضاً على تعاون بني حمكمتني �أو
�أكرث �أو قيام حمكمة واحدة ،عندما يجيز ذلك القانون الوطني ،ب�إدارة الإجراءات املتعلقة
ب�أع�ضاء املجموعة.
 -24وحيثما يتعلق الأمر مبحكمتني �أو �أكرث ،ميكن �أن ي�شمل التعاون ،مثالً ،تن�سيق عقد
جل�سات اال�ستماع ،وتبادل املعلومات والإف�صاح عنها .وح�سبما ذكر �أدناه فيما يتعلق بالتعاون
املن�سقة
عرب احلدود (انظر الفقرات  40-38من الف�صل الثالث) ،ميكن جلل�سات اال�ستماع ّ
�أن تعزز �إىل حد بعيد كفاءة �إجراءات الإع�سار املتوازية املتعلقة ب�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت �إذ
جتمع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة معاً يف وقت واحد ملناق�شة امل�سائل املعلقة �أو النـزاعات
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املطولة وما ينتج عنها من
املحتملة و�إيجاد حلول لها ،مما ي�ؤدي �إىل تفادي املفاو�ضات
َّ
ت� ّأخر .وتنطوي جل�سات اال�ستماع هذه على قيام حمكمتني �أو �أكرث بعقد جل�سات ا�ستماع يف
وقت واحد مع �إتاحة �إمكانية التخاطب الآين بحيث يت�سنى للأطراف على الأقل �أن يتابعوا
وقائع الإجراءات يف كل حمكمة باال�ستماع �إليها ،ورمبا م�شاهدتها �أي�ضاً .وقد يكون تنظيم
مثل هذه اجلل�سات �أي�رس يف ال�سياق الوطني ،لأنها لن تنطوي عموماً على ما قد يحدث يف
ال�سياق العابر للحدود من �صعوبات تتمثل يف اختالف اللغات والتوقيت والقوانني والقواعد
الإجرائية والتقاليد الق�ضائية .بيد � َّأن تنظيم جل�سات ا�ستماع من هذا القبيل قد يتطلب،
كما هو احلال يف ال�سياق الدويل ،ا�ستخدام قواعد �إجرائية م�شرتكة واالتفاق ،مثالً ،على
كيفية القيام بتقدمي امل�ستندات واملعلومات فيما بني املحاكم املختلفة.
 -25وثمة عوامل خمتلفة قد يكون لها �صلة بالنظر فيما �إذا كان التن�سيق الإجرائي
منا�سباً يف حالة معينة .وتتعلق هذه العوامل ،مثالً ،باملعلومات التي تثبت وجود املجموعة
وحتدد ال�صالت بني �أع�ضائها ،مبا يف ذلك موقع كل ع�ضو م�شمول بالطلب داخل
املجموعة ،خ�صو�صاً عندما يكون �أحدهم هو املن�ش�أة الأم .ومع � َّأن ا�شرتاط توفري تفا�صيل
�سمح فيها للدائنني ب�أن يقدموا طلباً
من هذا القبيل قد يكون ع�سرياً يف احلاالت التي يُ َ
للتن�سيق الإجرائي ،ف� َّإن لُب الطلب هو � َّأن املدينني هم �أع�ضاء يف جمموعة واحدة و� َّأن
التن�سيق الإجرائي �سيُفيد يف ت�سيري و�إدارة �إجراءات الإع�سار .وعليه يلزم �إقناع املحكمة
بوجود تلك العالقة عندما تبت فيما �إذا كان ينبغي بدء الإجراءات و�إ�صدار �أمر
بالتن�سيق الإجرائي.

(ب) م�شاركة الدائنني
 -26يناق�ش اجلزء الثاين (الف�صل الثالث ،الفقرات  )114-99م�شاركة الدائنني يف
�إجراءات الإع�سار ،وخ�صو�صاً م�س�ألة ت�شكيل جلان الدائنني .وتنطبق االعتبارات الواردة
يف تلك املناق�شات �أي�ضاً يف �سياق �إجراءات الإع�سار املتعلقة ب�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت.
وفيما يتعلق بهذه الإجراءات ،ميكن �أن تت�ضارب م�صالح دائني خمتلف �أع�ضاء املجموعة،
يرجح �أن يت�سنى متثيل تلك امل�صالح يف جلنة دائنني وحيدة .بيد �أنه يف احلاالت
وال َّ
التي ي�ؤمر فيها بالتن�سيق الإجرائي الذي ي�شمل العديد من �أع�ضاء املجموعة ،قد يتبني
� َّأن �إن�شاء جلنة منف�صلة لدائني كل ع�ضو باهظ التكلفة وغري ناجع لأغرا�ض �إدارة
الإجراءات .ولذلك ال�سبب ،تمُ نَح املحاكم يف بع�ض الدول �صالحية تقديرية ب�أال تُن�شئ،
يف احلاالت املنا�سبة ،جلنة دائنني لكل ع�ضو يف املجموعة خا�ضع لإجراءات الإع�سار.
وت�شمل تلك احلاالت املنا�سبة احلاالت التي ال تتباين فيها م�صالح دائني خمتلف �أع�ضاء
املجموعة وميكن االهتمام بها وحمايتها على نحو منا�سب يف �إطار جلنة وحيدة� ،أو عندما
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يكون جلميع �أع�ضاء املجموعة املعنيني دائنون م�شرتكون .وقد يتوقف مدى ا�ستح�سان
ت�شكيل جلنة وحيدة �أي�ضاً على مدى �إمكانية م�شاركة الدائنني يف �إجراءات الإع�سار يف
�إطار قانون الإع�سار املنطبق (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث ،الفقرات )87-75
وعلى ما �إذا كان ب�إمكان جلنة دائنني �أن تي�سرّ تلك امل�شاركة (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل
الثالث ،الفقرات  .)114-99وعندما ال يكون من املنا�سب �إن�شاء جلنة وحيدة� ،سيكون
من امل�ستح�سن تي�سري التن�سيق فيما بني خمتلف اللجان املن�ش�أة يف �إطار خمتلف �إجراءات
الإع�سار.

(ج) توقيت تقدمي الطلب
�  -27إن املنافع املت�أتية من التن�سيق الإجرائي قد تكون جلية وقت تقدمي طلب البدء �أو
قد تن�ش�أ بعد بدء الإجراءات ،ولذا فمن امل�ستح�سن �أن يتبع قانون الإع�سار نهجاً مرناً
�إزاء توقيت طلب التن�سيق الإجرائي .وميكن تقدمي ذلك الطلب يف نف�س الوقت الذي
يقدم فيه طلب بدء الإجراءات �أو يف � ِّأي وقت الحق .ولكن مبا � َّأن الغر�ض من التن�سيق
الإجرائي هو تن�سيق �إدارة �إجراءات متعددة ف� َّإن جدوى تقدمي الطلب يف مرحلة مت�أخرة من
الإجراءات �ستكون من الناحية العملية حمدودة .وبعبارة �أخرى ،قد يكون ال�سعي �إىل تن�سيق
�إجراءات تو�شك على االنتهاء قليل الفائدة .وباملثل �سوف يحدد الوقت الذي ي�صبح فيه
الأع�ضاء الآخرون يف املجموعة مع�رسين ما �إذا كان من املمكن �إ�ضافتهم �إىل �أمر التن�سيق
الإجرائي القائم.
 -28وقد يتبع قانون الإع�سار نهجاً يتمثل يف الن�ص على حد زمني لتقدمي طلب التن�سيق
الإجرائي توفرياً لقدر من اليقني .ولكن ،كما هو احلال عادة يف � ِّأي اعتبار يتعلق باحلاجة
�إىل حد زمني ،يجب املوازنة بني مزايا �إر�ساء حد زمني من هذا القبيل وعيوب الت�صلب
املحتملة و�رضورة �ضمان مراعاة احلد الزمني على نحو منا�سب (انظر اجلزء الثاين،
الف�صل الأول ،الفقرة .)60

(د) الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بتقدمي الطلب
 -29يُ�ستح�سن �أن يكون التن�سيق الإجرائي متاحاً على �أو�سع نطاق ممكن و�أن تُعطَ ى
املحكمة �صالحية تقديرية للنظر فيما �إذا كان تن�سيق الإجراءات املختلفة يعود بالنفع
على �إدارتها .وميكن للمحكمة �أن تنظر فيما �إذا كان ينبغي لها �أن ت�أمر بالتن�سيق
الإجرائي مببادرة ذاتية منها ،وخ�صو�صاً ملعاجلة احلاالت التي ترى فيها � َّأن التن�سيق
الإجرائي للإجراءات يخدم م�صالح جمموعة املن�ش�آت على �أف�ضل نحو وي�سهل �إدارة
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الإجراءات ،لكن �أحداً من الأطراف امل�أذون لهم بتقدمي طلب للتن�سيق الإجرائي مل يبادر
�إىل ذلك .كما ميكن للمحكمة �أن ت�أمر بالتن�سيق الإجرائي ا�ستجابة لطلب من �أطراف
م�أذون لهم بذلك ،مثل � ُّأي ع�ضو يف املجموعة خا�ضع لإجراءات �إع�سار� ،أو ممثل �إع�سار
�أحد الأع�ضاء ممن ميتلكون يف العادة املعلومات الأوثق �صلة بتقدمي طلب من هذا
القبيل� ،أو �أحد الدائنني.
 -30ويف حالة الدائنني ال يلزم �أن ينطبق بال�رضورة معيار احلد من الأهلية الذي ينطبق
على تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار (التو�صية ( 200ب) ' .)'1وحيثما يقدم طلب
التن�سيق الإجرائي وقت تقدمي طلب البدء ،ينبغي معاجلة م�س�ألة البدء مبعزل عن م�س�ألة
التن�سيق الإجرائي لأن املعايري املطلوبة للوفاء مبقت�ضيات كل م�س�ألة تختلف بوجه عام .كما
داع جلعل �أهلية طلب التن�سيق الإجرائي حم�صورة
�أنه حاملا تبد�أ الإجراءات فلي�س هناك من ٍ
يف دائني الأع�ضاء املراد تن�سيق �إجراءات �إع�سارهم ،ال �سيما � َّأن الغر�ض من التن�سيق
الإجرائي هو حت�سني �سري و�إدارة الإجراءات .وميكن لدائني �أع�ضاء املجموعة الآخرين �أن
يتقدموا بطلب �أي�ضاً �إذ ال ينبغي �أن يكون قرار الأمر بالتن�سيق الإجرائي مرهوناً بو�ضعية
يقدم الطلب.
الدائن الذي ّ

املخت�صة
(هـ) املحاكم
ّ
 -31ميكن �أن يثري التن�سيق الإجرائي �أي�ضاً م�سائل الوالية الق�ضائية فيما يتعلق بطلبات
البدء امل�شرتكة (انظر الفقرتني 17و� 18أعاله) ،عندما تكون ملحاكم وطنية خمتلفة والية
على �أع�ضاء املجموعة املختلفني اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار .ويف الواليات الق�ضائية
التي تن�ش�أ فيها تلك امل�سائل ،عادة ما يُبت فيها بالرجوع �إىل القانون الإجرائي الوطني .ويف
بع�ض الدول ،يجوز جتميع الإجراءات املختلفة �أو �إحالتها �إىل حمكمة واحدة ،مثل املحكمة
املخت�صة ب�إدارة �إجراءات الإع�سار اخلا�صة باملن�ش�أة الأم للمجموعة .وثمة جمموعة معايري
�أخرى ،مثل �أولوية تقدمي الطلب �أو حجم املديونية �أو مكان مركز ال�سيطرة ،ميكن �أي�ضاً
اختيارها لتقرير اخت�صا�ص حمكمة واحدة دون املحاكم الأخرى بنظر الأمر يف ال�سياق
الوطني .ومن العنا�رص املحورية يف جتميع الإجراءات �أمام حمكمة واحدة �أو �إحالتها �إىل
حمكمة واحدة �إقامة توا�صل بني املحاكم املعنية قبل تلك الإحالة .كما � َّأن دائني �أع�ضاء
املجموعة املختلفني قد يكونون موجودين يف �أماكن خمتلفة ،مما يثري م�س�ألتي التمثيل
واملكان الذي �سوف جتتمع �أو تُ�ش َّكل فيه جلان الدائنني .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها
جتميع الإجراءات �أمام حمكمة واحدة �أو �إحالتها �إىل حمكمة واحدة ،يلزم �أن تن�سق املحاكم
املخت�صة لتكفل حتقيق هدف التن�سيق الإجرائي.
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 -32ومع � َّأن هذه امل�سائل قد تُعالَج يف قانون غري قانون الإع�سار ،فقد يكون من امل�ستح�سن،
(انظر الفقرة � 19أعاله) ،ا ِّتباع نَهج التو�صية  .13وهذا �سيتطلب �أن يبينّ قانون الإع�سار
بو�ضوح القانون ذا ال�صلة الذي يقرر ما هي املحكمة التي لها والية على طلب تن�سيق
الإجراءات� ،أو �أن يت�ضمن �إ�شارة �إىل ذلك القانون.

(و) الإ�شعار املتعلق بالتن�سيق الإجرائي
 -33ميكن �أن يخ�ضع طلب التن�سيق الإجرائي لنف�س املتطلبات املتعلقة بتوجيه الإ�شعار
بطلب بدء الإجراءات (انظر التو�صيات  19و 24-22واجلزء الثاين ،الف�صل الأول،
الفقرات  .)68-64ويف حال تقدمي طلب التن�سيق الإجرائي يف نف�س وقت تقدمي طلب بدء
الإجراءات ،لن يلزم توجيه �إ�شعار �إىل املدينني ذوي ال�صلة ،مبا يتوافق مع التو�صية � ،19إال
�إذا كان طلب التن�سيق الإجرائي مقدماً من الدائنني.
 -34وال يقت�ضي تقدمي طلب يف ذلك الوقت من جانب �أع�ضاء املجموعة �إ�شعار الدائنني،
مبا يتوافق مع التو�صيتني  23و ،24ولكن ميكن �أن تُدرج يف الإ�شعار ببدء الإجراءات
معلومات ذات �صلة ،مثل حمتوى الأمر �أو الآثار املرتتبة عليه.
 -35ويف حال تقدمي طلب تن�سيق الإجراءات عقب بدء الإجراءات ،قد يكون من املنا�سب
توجيه �إ�شعار �إىل الدائنني على الرغم من � َّأن التن�سيق الإجرائي ال مي�س حقوقهم املو�ضوعية.
وقد يكون توجيه الإ�شعار بالغ الأهمية عندما ين�ص القانون ،ح�سبما ورد �أعاله ،على �أن
تحُ ال الق�ضايا التي بُدئ بها يف واليات ق�ضائية خمتلفة �إىل حمكمة واحدة �أو �أن تبا�رشها
حمكمة واحدة ،وميكن �أن ت�ؤثر تلك الإحالة على جوانب �إجرائية للدعاوى تهم الدائنني،
مثل مكان اجتماعات جلان الدائنني �أو مكان تقدمي املطالبات.
 -36وميكن الوفاء بتوجيه �إ�شعار �إىل جميع الدائنني بتوجيه �إخطار جماعي ،ب�أن يُن�رش
ال �إ�شعار بذلك يف من�شور قانوين معني ،عندما ي�سمح الت�رشيع الوطني بذلك وعندما
مث ً
يكون ذلك منا�سباً ،كما يف حالة وجود دائنني كثريين (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الأول،
الفقرتني  69و .)70و�إ�ضاف ًة �إىل املعلومات التي تقت�ضيها التو�صيات املذكورة �أعاله
التي تتناول توجيه الإ�شعار ببدء الإجراءات (التو�صية  25واجلزء الثاين ،الف�صل الأول،
الفقرة  ،)71ميكن �أن يت�ضمن الإ�شعار ب�أمر التن�سيق الإجرائي �أحكام ذلك الأمر ومعلومات
ال بتن�سيق جل�سات اال�ستماع واالجتماعات الأخرى ،ومبا يتعني اتخاذه من ترتيبات
تت�صل مث ً
ب�ش�أن التمويل الالحق لبدء الإجراءات.
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(ز) تعديل �أمر التن�سيق الإجرائي �أو �إنها�ؤه
 -37مبا � َّأن غر�ض التن�سيق الإجرائي هو تعزيز املالءمة الإدارية وكفاءة التكلفة ،ميكن
لقانون الإع�سار �أن يت�ضمن �أحكاماً تتعلق بتعديل الأمر بالتن�سيق الإجرائي �أو �إنهائه توا�ؤماً
ال �إجراء �إعادة تنظيم
مع الظروف املتغرية .وقد يكون ذلك النهج منا�سباً عندما يتعذر مث ً
من�سقة ويتعني ت�صفية كل ع�ضو على حدة .وينبغي �أن يكون بالإمكان �إنهاء �أمر من هذا
ق�صد منه امل�سا�س باحلقوق
القبيل ،و�إن كان نادراً ما يلزم ذلك ،لأن الأمر الأويل ال يُ َ
املو�ضوعية .وكتدبري وقائي ،ميكن لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �إتاحة �إمكانية �إنهاء الأمر
�أو تعديله� ،رشيطة �أال يكون يف ذلك م�سا�س باحلقوق املقررة وامل�صالح النا�شئة من الأمر
الأويل.

التو�صيات 210-202
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بالتن�سيق الإجرائي لإجراءات الإع�سار فيما يتعلق باثنني
�أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت هو:
(�أ) تي�سري تن�سيق �إدارة تلك الإجراءات ،مع مراعاة ا�ستقاللية الهوية القانونية لكل
ع�ضو يف املجموعة؛
(ب) تعزيز كفاءة التكلفة وزيادة العائد على الدائنني.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

التن�سيق الإجرائي الثنني �أو �أكرث من �إجراءات الإع�سار (الفقرات )25-22
 -202ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز تن�سيق �إدارة �إجراءات الإع�سار
فيما يتعلق باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت لأغرا�ض �إجرائية.
 -203ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز للمحكمة(� )27أن ت�أمر بالتن�سيق
يقدم طلبا مبقت�ضى التو�صية � 206أو
الإجرائي ،بناء على طلب من �شخ�ص م�سموح له ب�أن ّ
مببادرة ذاتية منها.
 -204يجوز �أن ي�شمل التن�سيق الإجرائي ،على �سبيل املثال ،تعيني ممثل �إع�سار وحيد
�أو ممثل الإع�سار نف�سه؛ و�إن�شاء جلنة دائنني وحيدة؛ والتعاون بني املحاكم ،مبا ي�شمل
( )27قد ي�شمل التن�سيق حماكم خمتلفة ذات اخت�صا�ص فيما يتعلق ب�أع�ضاء املجموعة املختلفني �أو حمكمة
واحدة ذات اخت�صا�ص ب�ش�أن عدد من �إجراءات الإع�سار املختلفة املتعلقة ب�أع�ضاء جمموعة واحدة .ومن ثم ف� َّإن
�إ�صدار �أمر بالتن�سيق الإجرائي قد يتطلب اتخاذ �إجراءات من جانب �أكرث من حمكمة واحدة.
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تن�سيق جل�سات اال�ستماع ،والتعاون بني ممثلي الإع�سار ،مبا ي�شمل تبادل املعلومات وتن�سيق
املفاو�ضات؛ وتوجيه الإ�شعار ب�صورة م�شرتكة؛ والتن�سيق بني جلان الدائنني؛ وتن�سيق
الإجراءات اخلا�صة بتقدمي املطالبات والتحقق من �صحتها؛ وتن�سيق �إجراءات الإبطال.
وينبغي �أن حتدد املحكمة نطاق التن�سيق الإجرائي ومداه.

تقدمي طلب التن�سيق الإجرائي
—توقيت تقدمي الطلب (الفقرتان  27و)28
 -205ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز تقدمي طلب التن�سيق الإجرائي يف
()28
نف�س وقت تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار �أو يف � ِّأي وقت الحق.

—الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بتقدمي الطلب (الفقرتان  29و)30
 -206ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز تقدمي طلب التن�سيق الإجرائي من
جانب � ٍّأي ممن يلي:

(�أ) ع�ضو يف جمموعة املن�ش�آت خا�ضع لطلب بدء �إجراءات �إع�سار �أو خا�ضع
لإجراءات �إع�سار؛
(ب) ممثل �إع�سار �أحد �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت؛
(ج) دائن( )29لع�ضو يف جمموعة املن�ش�آت خا�ضع لطلب بدء �إجراءات �إع�سار �أو
خا�ضع لإجراءات �إع�سار.

تن�سيق النظر يف الطلب (الفقرة )31
 -207ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز للمحكمة (� )30أن تتخذ اخلطوات
املنا�سبة لتن�سيق النظر يف طلب التن�سيق الإجرائي لإجراءات الإع�سار املتعلقة باثنني �أو �أكرث
من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت مع � ِّأي حمكمة خمت�صة �أخرى .وميكن �أن ت�شمل تلك اخلطوات،
على �سبيل املثال ،تن�سيق وقائع الدعوى؛ وعقد جل�سات ا�ستماع من�سقة؛ وتبادل املعلومات
والإف�صاح عنها.

( )28تناق�������ش يف الفق������رة � 27أع���ل��اه م�س�أل������ة �إمكانية �إ�صدار �أمر التن�سي������ق الإجرائي يف مرحلة متقدمة من
�إجراءات الإع�سار.
( )29ال يتعني �أن يكون الدائن دائناً جلميع �أع�ضاء املجموعة الذين يُلتم�س التن�سيق الإجرائي ب�ش�أنهم لكي
يكون م�ؤه ً
ال لتقدمي طلب التن�سيق الإجرائي.
( )30انظر احلا�شية املتعلقة بالتو�صية .203

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار—اجلزء الثالث

34

التو�صيات ( 210-202تابع)
تعديل �أمر التن�سيق الإجرائي �أو �إنها�ؤه (الفقرة )37
 -208ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز تعديل �أمر التن�سيق الإجرائي �أو �إنها�ؤه،
�رشيطة �أ ّال مي�س ذلك التعديل �أو الإنهاء ب�أي تدابري �أو قرارات �سبق اتخاذها مبقت�ضى ذلك
الأمر .وعندما يكون �أمر التن�سيق الإجرائي �صادراً عن �أكرث من حمكمة واحدة ،يجوز لتلك
املحاكم �أن تتخذ خطوات منا�سبة لتن�سيق تعديل �أمر التن�سيق الإجرائي �أو �إنهائه.

املحاكم املخت�صة (الفقرتان  31و)32
 -209لأغرا�ض التو�صية  ،13ت�شمل عبارة "بدء وت�سيري �إجراءات الإع�سار ،مبا يف ذلك
امل�سائل النا�شئة يف �سياق تلك الإجراءات" طلبات و�أوامر التن�سيق الإجرائي لإجراءات
()31
الإع�سار املتعلقة باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت.

الإ�شعار بالتن�سيق الإجرائي (الفقرات )36-33
 -210ينبغي لقانون الإع�سار �أن ير�سي املتطلبات اخلا�صة بتوجيه الإ�شعارات ب�ش�أن طلبات
و�أوامر التن�سيق الإجرائي وب�ش�أن تعديل �أمر التن�سيق الإجرائي �أو �إنهائه ،مبا يف ذلك نطاق
ذلك الأمر ومداه؛ والأطراف الذين ينبغي توجيه الإ�شعار �إليهم؛ والطرف امل�س�ؤول عن
توجيه الإ�شعار؛ وحمتوى الإ�شعار.

جيم-

معاملة املوجودات عند بدء
�إجراءات الإع�سار

 -38ترد �أعاله ،يف الف�صل الثاين من اجلزء الثاين ،مناق�شة مف�صلة للكيفية التي ي�ؤثر بها
بدء �إجراءات الإع�سار يف املدين وموجوداته .وعلى وجه العموم ،تنطبق تلك الآثار باملثل
على بدء �إجراءات الإع�سار ب�ش�أن ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت .وتناق�ش
�أدناه بع�ض الآثار التي قد تختلف يف �سياق املجموعة فيما يتعلق بحماية حوزة الإع�سار
واحلفاظ عليها؛ والتمويل الالحق للطلب ،وا�ستخدام املوجودات والت�رصف فيها ،والتمويل
الالحق لبدء الإجراءات؛ والإبطال؛ و�إنزال مرتبة الأولوية؛ وتدابري االنت�صاف ،مبا فيها
�أوامر الدمج املو�ضوعي.
( )31تُناق�ش يف الفقرة � 18أعاله املعايري التي قد تكون لها �صلة بتحديد املحكمة املخت�صة.
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 -1حماية حوزة الإع�سار واحلفاظ عليها
(�أ) انطباق الوقف على ع�ضو مو�رس يف املجموعة
 -39يت�ضمن الكثري من قوانني الإع�سار ،ح�سبما ُذكر يف الفقرة  26من الف�صل الثاين
من اجلزء الثاين� ،آلية حلماية قيمة حوزة الإع�سار ال تقت�رص على منع الدائنني من
ال�رشوع يف تدابري لإنفاذ حقوقهم من خالل �سبل االنت�صاف القانونية �أثناء جزء من
ال �ضد املدين.
مدة �إجراءات الإع�سار �أو كلها ،بل تكفل �أي�ضاً تعليق التدابري اجلارية فع ً
والتو�صيات املتعلقة بتطبيق تلك الآلية ،امل�شار �إليها بتعبري "وقف" ،تنطبق ب�صورة عامة
يف حال وجود �إجراءات �إع�سار ب�ش�أن ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت (انظر
التو�صيات .)51-39
 -40وهناك م�س�ألة قد تن�ش�أ يف �سياق �إع�سار جمموعات املن�ش�آت ،ولكنها ال تن�ش�أ يف
حالة املدينني املنفردين ،هي تو�سيع نطاق الوقف لي�شمل ع�ضواً يف جمموعة املن�ش�آت
لي�س خا�ضعاً لإجراءات الإع�سار (هذه امل�س�ألة لن تن�ش�أ يف حال �سماح قانون الإع�سار ب�أن
يُ�شمل يف الإجراءات ع�ضو جمموعة املن�ش�آت غري املع�رس) .وقد تكون للم�س�ألة �صلة خا�صة
مبجموعات املن�ش�آت ب�سبب الرتابط بني �أعمال املجموعة .فعلى �سبيل املثال ،عندما يجري
ترتيب التمويل على �أ�سا�س جماعي عن طريق كفاالت متبادلة �أو �ضمانات رهنية متبادلة،
املقدم �إىل �أحد الأع�ضاء يف التزامات ع�ضو �آخر� ،أو ميكن للتدابري
ميكن �أن ي�ؤثر التمويل
ّ
التي ت�ؤثر يف موجودات �أع�ضاء املجموعة غري اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار �أن ت�ؤثر �أي�ضاً
يف موجودات والتزامات �أع�ضاء املجموعة الذين ُقدمت طلبات لبدء �إجراءات �إع�سار
ب�ش�أنهم �أو بد�أت �إجراءات �إع�سار ب�ش�أنهم� ،أو يف قدرة �أولئك الأع�ضاء على موا�صلة ت�سيري
�أعمالهم املعتادة.
 -41وميكن يف عدد من احلاالت التما�س تو�سيع نطاق الوقف ،لي�شمل ع�ضو املجموعة
املو�رس ،على �سبيل املثال ،حلماية كفالة داخلية بني �أع�ضاء املجموعة تعتمد على موجودات
ع�ضو املجموعة املو�رس الذي قدم الكفالة؛ وملنع املقر�ض الذي ي�سعى �إىل �إنفاذ اتفاق
ما �ضد ع�ضو مو�رس من �أع�ضاء املجموعة من القيام بذلك� ،إذا كان ذلك الإنفاذ ميكن
�أن مي�س بالتزامات ع�ضو �آخر يف املجموعة خا�ضع لطلب �إجراءات �إع�سار؛ وملنع �إنفاذ
م�صلحة �ضمانية �ضد ما للع�ضو املو�رس من موجودات ذات �أهمية حمورية �أ�سا�سية لأعمال
املجموعة ،مبا فيها �أعمال �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لطلب �إجراءات �إع�سار .وتو�سيع
نطاق الوقف يف هذه احلاالت ميكن �أن ي�ؤثر يف �أعمال الع�ضو املو�رس ويف م�صالح دائنيه،
تبعاً لطبيعة الع�ضو املو�رس ووظيفته �ضمن هيكل املجموعة .فالأن�شطة اليومية لع�ضو
متاجر يف املجموعة ،مثالً ،قد تت�رضر بدرجة �أكرب من �أن�شطة ع�ضو �آخر فيها �أن�شئ حليازة
موجودات معينة �أو لتويل التزامات معينة.

36

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار—اجلزء الثالث

 -42ويف بع�ض الدول ،قد يتعذر �إ�صدار �أمر مبنح �إعفاء ذي �صلة ب�إجراءات الإع�سار
متعلق بع�ضو مو�رس يف املجموعة (لي�س م�شموالً ب�إجراءات الإع�سار) لأن هذا يتعار�ض،
مثالً ،مع حماية حقوق امللكية �أو يثري م�سائل تتعلق باحلقوق الد�ستورية .غري �أنه قد يت�سنى
حتقيق الأثر ذاته �إذا �أمكن للمحكمة �أن ت�أمر بتدابري حماية بالتزامن مع بدء �إجراءات
الإع�سار ب�ش�أن �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت الآخرين يف حاالت معينة ،كما يف حالة وجود
كفالة داخلية بني �أع�ضاء املجموعة .وقد تكون هذه التدابري متاحة ح�سب تقدير املحكمة،
رهناً مبا تراه منا�سباً من ال�رشوط.
 -43وقد تكون هذه التدابري م�شمولة بالتو�صية  ،48التي تن�ص على �أن متنح املحكمة
إعفاء �إ�ضافياً �إىل جانب � ِّأي �إعفاء قد ينطبق تلقائياً عند بدء �إجراءات الإع�سار (ح�سبما
� ً
ورد يف التو�صية  .)46ويتوقف ذلك الإعفاء الإ�ضايف ،ح�سبما ورد يف احلا�شية امللحقة
بالتو�صية  ،48على �أنواع التدابري املتاحة يف والية ق�ضائية معينة والتدابري التي قد تكون
منا�سبة يف �إجراءات �إع�سار معينة.
 -44وقد تكون التدابري متاحة �أي�ضاً على �أ�سا�س م�ؤقت .فالتو�صية  39تتناول التدابري
حمددة �أنواع الإعفاء التي ميكن �أن تكون متاحة "بناء على طلب املدين �أو الدائنني
امل�ؤقتةِّ ،
�أو الأطراف الثالثة ،عندما يكون ذلك الإعفاء �رضورياً حلماية و�صون قيمة موجودات
املدين �أو م�صالح الدائنني يف الفرتة ما بني وقت تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار ووقت
بدء الإجراءات".
 -45وم�س�ألة حماية م�صالح دائني ع�ضو املجموعة املو�رس ،امل�ضمونني منهم وغري
امل�ضمونني ،ميكن العثور عليها �أي�ضاً يف التو�صيات ذات ال�صلة الواردة يف اجلزء الثاين،
الف�صل الثاين .فالتو�صيتان  50و ،51مثالً ،تتناوالن على وجه التحديد م�س�ألة حماية
الدائنني امل�ضمونني ودواعي الإعفاء من الوقف املنطبق عند بدء الإجراءات وميكن تو�سيع
دواع �أخرى للإعفاء من
نطاقهما لت�شمل دائني ع�ضو املجموعة املو�رس امل�ضمونني .وثمة ٍ
الوقف قد تتعلق بالو�ضع املايل للع�ضو املو�رس وما لذلك الوقف من �أثر م�ستمر يف عملياته
اليومية ،ورمبا يف يُ�رسه.
 -46وعندما يكون الدائن امل�ضمون ع�ضواً يف نف�س جمموعة املن�ش�آت التي ينتمي �إليها
املدين �أو املدينون ،قد يلزم اتباع نهج مغاير �إزاء م�س�ألة احلماية ،خ�صو�صاً عندما ي�سمح
قانون الإع�سار بالدمج املو�ضوعي �أو ب�إنزال مرتبة مطالبات الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة (انظر
الفقرات � 88-84أدناه).
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(ب) التمويل الالحق لتقدمي الطلب
 -47تُ�سلِّم املناق�شة الواردة يف الف�صل الثاين من اجلزء الثاين ب�ش�أن التمويل الالحق لبدء
الإجراءات ب�أن ملوا�صلة ت�شغيل من�ش�أة املدين بعد بدء �إجراءات الإع�سار �أهمية بالغة يف
�إعادة تنظيمها ،و�أهمية �أقل �ش�أناً يف ت�صفيتها �إذا كان يُراد بيع املن�ش�أة كمن�ش�أة عاملة .ولكي
يت�سنى للمدين موا�صلة �أن�شطة من�ش�أته ،يجب �أن يتي�رس له احل�صول على �أموال تمُ كِّنه من
موا�صلة دفع ثمن الإمدادات الهامة من ال�سلع واخلدمات ،مبا يف ذلك تكاليف اليد العاملة
والت�أمني والإيجار وموا�صلة تنفيذ العقود و�سائر نفقات الت�شغيل ،وكذلك التكاليف املرتبطة
باحلفاظ على قيمة املوجودات.
 -48وقد تن�ش�أ حاجة مماثلة �إىل التمويل �أي�ضاً يف الفرتة ما بني وقت تقدمي طلب بدء
�إجراءات الإع�سار ووقت بدء تلك الإجراءات (يُ�شار �إليه بالتمويل الالحق لتقدمي الطلب).
ويقدم طلباً لبدء �إجراءات الإع�سار ،كثريا
فعندما ي�صبح ع�ضو جمموعة املن�ش�آت مع�رساً
ّ
ما ت�سبب ذلك الطلب يف حدوث تق�صري �ضمن �إطار اتفاقات الإقرا�ض املوجودة ،مما
يجعل من حق املقر�ض �أن يوقف تقدمي الأموال مبقت�ضى تلك االتفاقات .و�إذا كان قانون
الإع�سار ال ين�ص على بدء �إجراءات الإع�سار تلقائياً عند تقدمي الطلب ،فكثرياً ما تكون
هناك فرتة متتد عدة �أ�شهر بني تقدمي الطلب وبدء الإجراءات ،ويجب على املحاكم �أثناء
ال ملا �إذا كان املدينون اخلا�ضعون لذلك الطلب يفون
تلك الفرتة �أن جتري تقييماً م�ستق ً
باملعايري القانونية لبدء الإجراءات .ولكن �إذا كان يُراد لع�ضو املجموعة �أن ي�ستمر كمن�ش�أة
ي�سدد
عاملة وجب �أن يكون قادراً على موا�صلة �أعماله و�أن يدفع �أجور م�ستخ َدميه و�أن ّ
ملورديه و�أن يوا�صل عموماً �أن�شطته اليومية .وتوافر التمويل �أو نق�صه �أثناء
املبالغ امل�ستحقة ّ
ال حا�سماً �أو �شديد الت�أثري يف م�س�ألة ما �إذا كانت
هذه الفرتة االنتقالية ميكن �أن يكون عام ً
�إعادة تنظيم املن�ش�أة �ستكون يف نهاية املطاف خياراً جمدياً �أم �سيلزم ت�صفيتها .ومتى كانت
الأعمال التجارية التي يزاولها ع�ضو املجموعة املع�رس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأعمال
التجارية ل�سواه من �أع�ضاء املجموعة ،فقد ت�ؤثر قدرته يف اال�ستمرار يف العمل على ي�رس
ه�ؤالء الأع�ضاء الآخرين ،وت�ؤثر يف نهاية املطاف على ي�رس املجموعة ككل تبعاً ملو�ضعه يف
الهيكل الهرمي للمجموعة.
 -49وح�سبما ُذكر يف الفقرة  96من الف�صل الثاين من اجلزء الثاين ،يف حال عدم معاجلة
هذه امل�س�ألة معاجلة متكينية �أو تو�ضيحية يف قانون الإع�سار ،قد يثري توفري التمويل يف
هذه الفرتة قبل بدء �إجراءات الإع�سار م�سائل �صعبة تتعلق بانطباق �صالحيات الإبطال
وم�س�ؤولية كل من املقر�ض واملدين .فبع�ض قوانني الإع�سار ين�ص ،مثالً ،على �أنه يف حال
تقدمي املقر�ض �أمواالً �إىل املدين املع�رس يف فرتة ما قبل بدء الإجراءات ،قد يكون املقر�ض
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م�س�ؤوالً عن � ِّأي زيادة يف االلتزامات املالية للدائنني الآخرين �أو قد يكون تقدمي تلك الأموال
خا�ضعاً للإبطال يف � ِّأي �إجراءات �إع�سار الحقة باعتباره معاملة تف�ضيلية.
 -50ومن �ش�أن وجود حكم يف قانون الإع�سار يتيح احل�صول على متويل يف الفرتة الفا�صلة
بني تقدمي الطلب وبدء الإجراءات �أن يو ِّفر الإذن الالزم و�أن يو ِّفر لأي مقر�ض حايل �أو
جديد االطمئنان واحلافز ال�رضوريني لتوفري التمويل الإ�ضايف الالزم لتغطية تلك الفرتة.
 -51وكما ورد يف الفقرة � 44أعاله ،ت�سمح التو�صية  39للمحكمة ب�أن ت�أمر بتدابري م�ؤقتة
للحفاظ على موجودات املدين قبل بدء �إجراءات الإع�سار .ومبا � َّأن تلك التدابري ميكن �أن
ت�شمل الإذن بتمويل الحق لتقدمي الطلب فينبغي من ثم اعتبار توفري ذلك التمويل مندرجاً
�ضمن نطاق التو�صية .39

 -2ا�ستخدام املوجودات والت�رصف فيها
ُ -52ذكر يف الفقرة  74من الف�صل الثاين من اجلزء الثاين �أنه على الرغم من �أنه
يُ�ستح�سن ،كمبد�أ عام� ،أال يتدخل قانون الإع�سار دون داع يف حقوق ملكية الأطراف الثالثة
�أو يف م�صالح الدائنني امل�ضمونني ،ف� َّإن ت�سيري �إجراءات الإع�سار كثرياً ما يقت�ضي موا�صلة
ا�ستخدام موجودات حوزة الإع�سار ،واملوجودات التي يحوزها املدين وي�ستخدمها يف
من�ش�أته� ،أو موا�صلة الت�رصف فيها (مبا يف ذلك على �سبيل الرهن) لكي يت�سنى بلوغ الهدف
من الإجراءات املعنية.
 -53وعندما تكون �إجراءات الإع�سار متعلقة بع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة
املن�ش�آت ،قد تن�ش�أ م�سائل تتعلق با�ستخدام موجودات تخ�ص ع�ضواً يف املجموعة لي�س
خا�ضعاً لإجراءات الإع�سار يف دعم العمليات اجلارية للأع�ضاء اخلا�ضعني لتلك الإجراءات
�إىل حني الف�صل يف الدعوى .وعندما تكون تلك املوجودات يف حيازة �أحد �أع�ضاء املجموعة
اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار ،قد تكفي التو�صية  ،54التي تتناول ا�ستخدام ما يف حيازة
املدين من موجودات مملوكة لطرف ثالث.
 -54و�إذا مل تكن تلك املوجودات يف حيازة � ٍّأي من �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات
الإع�سار ،ف� َّإن التو�صية  54ال تنطبق عادة .غري � َّأن هناك حاالت قد يكون فيها ع�ضو
املجموعة املو�رس الذي يحوز تلك املوجودات م�شموالً ب�إجراءات الإع�سار �أو ينبغي فيها
لأحكام خطة �إعادة تنظيم املجموعة �أن ت�شمل موجوداته (لالطالع على مناق�شة مل�س�ألة
�ضم ع�ضو املجموعة املو�رس يف خطط �إعادة التنظيم ،انظر الفقرة � 152أدناه) .ف�إذا مل
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يكن ع�ضو املجموعة املو�رس م�شموالً ب�إجراءات الإع�سار ،تكون امل�س�ألة هي �إذا كان ميكن
ا�ستخدام تلك املوجودات يف دعم �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار ،و�إذا
كان الأمر كذلك ،ف� َّإن امل�س�ألة تتمثل يف ماهية ال�رشوط التي �سيخ�ضع لها ذلك اال�ستخدام.
وقد يثري ا�ستخدام تلك املوجودات م�سائل تتعلق بالإبطال ،خ�صو�صاً عندما ي�صبح الع�ضو
الداعم مع�رساً يف وقت الحق ،كما يثري �شواغل لدى دائني ذلك الع�ضو.

 -3التمويل الالحق لبدء الإجراءات
(�أ) احلاجة �إىل التمويل الالحق لبدء الإجراءات
 -55ت�سلِّم املناق�شة الواردة يف الف�صل الثاين من اجلزء الثاين �أعاله ب�ش�أن التمويل الالحق
لبدء الإجراءات (انظر حتديداً الفقرتني  94و )95ب�أن ملوا�صلة ت�شغيل من�ش�أة املدين بعد
بدء �إجراءات الإع�سار �أهمية حا�سمة يف �إعادة تنظيمها ،و�أهمية �أقل �ش�أناً يف ت�صفيتها �إذا
كان يُراد بيع املن�ش�أة كمن�ش�أة عاملة .ويجب �أن يتي�سرّ للمدين ،من �أجل احلفاظ على �أن�شطة
من�ش�أته ،احل�صول على �أموال متكِّنه من موا�صلة دفع ثمن الإمدادات الهامة من الب�ضائع
واخلدمات ،مبا يف ذلك تكاليف اليد العاملة والت�أمني والإيجار وموا�صلة تنفيذ العقود
و�سائر نفقات الت�شغيل ،وكذلك التكاليف املرتبطة باحلفاظ على قيمة املوجودات .ولكن
يُذكر �أي�ضاً � َّأن كثرياً من الواليات الق�ضائية تفر�ض قيوداً على توفري �أموال جديدة يف حالة
الإع�سار �أو ال تتناول بالتحديد م�س�ألة التمويل اجلديد �أو �أولوية �سداده يف حالة الإع�سار.
ومن بني القوانني التي تتناول التمويل الالحق لبدء الإجراءات ،هناك قوانني قليلة جداً،
�إن وجدت ،تتناول هذه امل�س�ألة بالتحديد يف �سياق جمموعات املن�ش�آت.
 -56وقد يكون التمويل الالحق لبدء الإجراءات �أكرث �أهمية يف �سياق املجموعة منه يف
�سياق �إجراءات الإع�سار الفردية .و�إذا مل تتوافر �أموال م�ستمرة ف� َّإن �إمكانية �إعادة تنظيم
جمموعة املن�ش�آت املع�رسة �أو بيع املجموعة كلها �أو �أجزاء منها كمن�ش�أة عاملة تكون �ضئيلة
ويرجح �أن يكون الأثر االقت�صادي لذلك النق�ص �أكرب بكثري ،وخ�صو�صاً يف املجموعات
جداً.
ّ
الكبرية ،مما يف حالة املدين املنفرد .ومن ثم ف� َّإن دواعي تعزيز توافر التمويل الالحق لبدء
الإجراءات يف �سياق املجموعة مماثل حلالة املدين املنفرد ،مع �أنه من املرجح �أن تن�ش�أ عدة
م�سائل مغايرة للم�سائل املتعلقة باملدين املنفرد .وهذه امل�سائل قد ت�شمل ما يلي :موازنة
م�صالح �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت املنفردين مع متطلبات �إعادة تنظيم املجموعة ككل؛ وقيام
الأع�ضاء املو�رسين بتوفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات ،وخ�صو�صاً يف احلاالت التي قد
تن�ش�أ فيها م�سائل ال�سيطرة (كما يف حالة كون الع�ضو املو�رس خا�ضعاً ل�سيطرة املن�ش�أة الأم
املع�رسة يف املجموعة)؛ ومعاجلة املعامالت القائمة بني �أع�ضاء املجموعة الذين هم �إىل حد
بعيد �أ�شخا�ص ذوي �صلة (انظر الفقرة ( 12ي ي) من م�رسد امل�صطلحات الرئي�سي)؛ وقيام
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�أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار بتوفري التمويل؛ وا�ستح�سان احلفاظ ،يف
�إجراءات الإع�سار ،على ما كان للمجموعة من هيكل متويلي قبل وقوع الإع�سار ،خ�صو�صاً
عندما ينطوي ذلك الهيكل على رهن جميع موجودات املجموعة للح�صول على متويل يقدم
من خالل كيان مركزي يف املجموعة يتوىل وظائف اخلزانة.
 -57و�سوف يقت�ضي ا�ستخدام التمويل الالحق لبدء الإجراءات يف �سياق املجموعة النظر
يف مدى ا�ست�صواب ذلك التمويل وت�أثريه ،ال على �أع�ضاء املجموعة املنتفعني منه وحدهم ،بل
كذلك على �أع�ضاء املجموعة الذين يقدمونه �أو ي�سهلون احل�صول عليه عن طريق امل�صالح
ال�ضمانية �أو الكفالة .ومتى �شمل ذلك االعتبار �أكرث من ممثل للإع�سار ،بات التن�سيق
واالتفاق بني ه�ؤالء املمثلني �رضورياً .و�إذا ما ُعينِّ ممثل واحد للإع�سار لإدارة �ش�ؤون عدة
�أع�ضاء� ،سيلزم مراعاة ومعاجلة ت�ضارب امل�صالح املحتمل �أن ين�ش�أ ب�ش�أن التمويل الالحق
لبدء الإجراءات.

(ب) م�صادر التمويل الالحق لبدء الإجراءات يف �سياق املجموعات
 -58ح�سبما ُذكر يف الفقرة  99من الف�صل الثاين من اجلزء الثاين ،يرجح �أن ي�أتي التمويل
الالحق لبدء الإجراءات من عدد حمدود من امل�صادر .ويف �سياق جمموعات املن�ش�آت ،قد
ي�شمل هذا م�صادر من خارج املجموعة وداخلها ،حيث ميكن �أن ت�شتمل امل�صادر الداخلية
صال لإجراءات الإع�سار.
على �أع�ضاء مو�رسين يف املجموعة وعلى �أع�ضاء فيها خا�ضعني �أ� ً
ومع � َّأن بع�ض حوافز توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات قد تكون هي واحدة بالن�سبة
للمقر�ضني الداخليني واخلارجيني ،فقد يكون لدى املقر�ضني الداخليني حافز �إ�ضايف يتعلق
بقدرتهم على البقاء عندما يُراد لهم �أن يكونوا جزءاً من �إعادة التنظيم.

' '1توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات من جانب ع�ضو مو�رس يف املجموعة
 -59ح�سبما ذكر �أعاله ،من بني امل�سائل املتعلقة بالتمويل الالحق لبدء الإجراءات يف �سياق
جمموعات املن�ش�آت م�س�ألة ما �إذا كان ميكن ا�ستخدام موجودات ع�ضو مو�رس يف املجموعة،
ك�أ�سا�س ملنح م�صلحة �ضمانية �أو توفري كفالة مثالً ،للح�صول على متويل لع�ضو مع�رس فيها
من م�صدر خارجي �أو لتمويل الع�ضو املع�رس مبا�رشة ،و�إذا كان الأمر كذلك فما هي الآثار
املرتتبة على التو�صيات املتعلقة بالأولوية وال�ضمان .فقد تكون لع�ضو مو�رس يف املجموعة
م�صلحة يف اال�ستقرار املايل للمن�ش�أة الأم �أو لأع�ضاء �آخرين يف املجموعة �أو للمجموعة
ككل� ،ضماناً ال�ستقراره املايل وا�ستمرار من�ش�أته ،خ�صو�صاً عندما يكون على عالقة تكاملية
وثيقة بالأع�ضاء املع�رسين �أو يعتمد عليهم يف ا�ستمرار ن�شاطه التجاري .وقد يحدث هذا
عاد ًة يف جمموعة �صناعية مندجمة عمودياً مثالً .وثمة �أنواع خمتلفة من الكيانات املو�رسة،
القيمة ،ميكن �أن ت�شارك
مثل الكيانات اخلا�صة الغر�ض ذات االلتزامات القليلة واملوجودات ّ
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يف �إجراءات �إع�سار �سائر �أع�ضاء املجموعة ب�سبل خمتلفة ،مثل توفري كفالة �أو منح م�صلحة
�ضمانية لت�أمني ح�صول �أع�ضاء املجموعة املع�رسين على متويل جديد.
 -60بيد � َّأن ا�ستخدام موجودات ع�ضو مو�رس يف املجموعة على ذلك النحو يطرح عدداً
من الأ�سئلة ،خ�صو�صاً �إذا كان من املحتمل �أن ي�صبح ذلك الع�ضو املو�رس مع�رساً �أو �إذا �أ�صبح
مع�رساً فيما بعد .ومع �أنه ميكن للكيان املو�رس �أن يقدم ذلك التمويل بتفوي�ض منه مبقت�ضى
قانون ال�رشكات ذي ال�صلة ،ولي�س مبقت�ضى قانون الإع�سار ،فقد تكون تبعات توفري ذلك
التمويل خا�ضعة يف نهاية املطاف لقانون الإع�سار .فعلى �سبيل املثال ،قد تن�ش�أ م�سائل ب�ش�أن
ما �إذا كان يحق لع�ضو املجموعة املو�رس �أن تكون له الأولوية املن�صو�ص عليها يف التو�صية
� 64إذا َو َّفر التمويل لع�ضو مع�رس يف املجموعة؛ �أو ما �إذا كانت املطالبة النا�شئة عن تلك
ال بالتو�صية 184؛
املعاملة �ستعامل معاملة خا�صة لأنها جرت بني �شخ�صني ذوي �صلة ،عم ً
�أو ما �إذا كان ميكن اعتبار تلك املعاملة معاملة تف�ضيلية ،ومن ثم تخ�ضع للإبطال يف � ِّأي
�إع�سار الحق ي�صيب الع�ضو الذي يوفر ذلك التمويل .وقد يحظر بع�ض القوانني توفري ذلك
التمويل باعتباره �إحالة ملوجودات كيان مو�رس �إىل كيان مع�رس ،مما يلحق ال�رضر بدائني
الكيان املو�رس وحملة �أ�سهمه.
 -61وميكن تذليل بع�ض ال�صعوبات املرتبطة بتوفري التمويل من جانب ع�ضو مو�رس يف
املجموعة �إذا ما ُعوجلت يف �سياق خطة لإعادة التنظيم ميكن لع�ضو املجموعة املو�رس
وكذلك ملوفري التمويل اخلارجيني �أن ي�شاركوا فيها على �أ�سا�س تعاقدي .ومع �أنه قد تكون
هناك حاالت يكون فيها هذا النهج منا�سباً ،ف� َّإن ا�شرتاط التمويل الالحق لبدء الإجراءات
يف � ِّأي مرحلة مبكرة من �إجراءات الإع�سار ،يوحي ب�أن تطبيقه �سيكون حمدوداً .ففي
ال يلزم بوجه عام هذا التمويل قبل �أن يت�سنى التفاو�ض على
�إجراءات �إعادة التنظيم مث ً
خطة لإعادة التنظيم �أو �إقرار خطة من هذا القبيل .ومتى تقرر بيع املن�ش�أة باعتبارها
من�ش�أة عاملة ،فلن تكون هناك خطة �إعادة تنظيم ،ومع هذا قد يلزم التمويل للإبقاء على
عمل املن�ش�أة قبل بيعها.

'  '2توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات من جانب ع�ضو مع�رس يف املجموعة
  -62ال تُعالج م�س�ألة توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات من جانب ع�ضو يف املجموعة
خا�ضع لإجراءات الإع�سار لع�ضو �آخر خا�ضع لها معاجلة مبا�رشة يف مو�ضع �آخر من الدليل.
وقد يلزم موا�صلة النظر يف بع�ض ما تق�ضي به القوانني املوجودة من حمظورات عامة
ترتبط بقيام كيانات مع�رسة باقرتا�ض الأموال و�إقرا�ضها ،تي�سرياً لتوفري التمويل الالحق
لبدء الإجراءات يف تلك احلالة .وال�سند املنطقي لهذه املحظورات على �صعيد ال�سيا�سة
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العامة يرجح �أن يت�ضح عندما ال يكون املقر�ض واملقرت�ض مع�رسين وخا�ضعني لإجراءات
الإع�سار فح�سب ،بل ع�ضوين يف جمموعة من�ش�آت واحدة �أي�ضاً .كما � َّأن �سياق املجموعات
ميكن �أن يثري �شواغل تتعلق بواجبات ممثل الإع�سار والتزاماته ،عندما ي�سعى ممثل �إع�سار
�أحد �أع�ضاء املجموعة املع�رسين �إىل ت�سهيل توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات لع�ضو
مع�رس �آخر يف املجموعة .وي�سعى ممثل الإع�سار لع�ضو املجموعة الثاين �إىل احل�صول
على ذلك التمويل الالحق لبدء الإجراءات �أو تلقيه .ومن امل�ست�صوب يف تلك احلاالت �أن
يعالج قانون الإع�سار ِ�ش َّقي توفري التمويل وتلقي التمويل فيما يتعلق بالتمويل الالحق لبدء
الإجراءات.
 -63ورغم �أنه قد يُتوقع عادة �أن يكون ع�ضو املجموعة اخلا�ضع لإجراءات الإع�سار
عاجزاً عن توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات لع�ضو �آخر خا�ضع لتلك الإجراءات� ،أو
عن توفري الدعم الالزم لتوفري ذلك التمويل ،قد تكون هناك حاالت ،و�إن كانت حمدودة،
يكون فيها ذلك ممكناً وم�ستح�سناً ،وخا�صة عندما ينظر �إىل م�صالح جمموعة املن�ش�آت ككل.
وما دام لتوفري ذلك التمويل ت�أثري على حقوق الدائنني احلاليني لكال ع�ضوي املجموعة،
امل�ضمونني منهم وغري امل�ضمونني ،في�ستح�سن موازنته مع احتمال �أن ي�ؤدي احلفاظ على
قيمة املن�ش�أة العاملة ،من خالل موا�صلة ت�شغيلها� ،إىل جلب منفعة لأولئك الدائنني يف
نهاية املطاف .وقد ي�ستح�سن �أي�ضاً �إيجاد توازن بني الت�ضحية ب�أحد �أع�ضاء املجموعة
من �أجل منفعة الأع�ضاء الآخرين وحتقيق نتيجة �إجمالية �أف�ضل جلميع الأع�ضاء .ورمبا
يكون الهدف ،و�إن كان ي�صعب حتقيقه ،هو التقا�سم املن�صف ملا قد ين�ش�أ عن ذلك التمويل
الالحق لبدء الإجراءات من �رضر على املدى الق�صري ،بغية حتقيق ك�سب على املدى الطويل
الأمد ،بدالً من الت�ضحية ب�أحد الأع�ضاء (ودائنيه) ملنفعة الأطراف الآخرين امل�شاركني يف
ذلك التمويل.

(ج)  معاجلة توفري وتلقي التمويل الالحق لبدء الإجراءات
يف �سياق املجموعة
 -64تهدف التو�صيات � 68-63إىل تعزيز توافر التمويل لكي ي�ستمر عمل من�ش�أة املدين
�أو بقا�ؤها ،و�ضمان احلماية املنا�سبة ملقدمي التمويل الالحق لبدء الإجراءات ،وكذلك
ل�سائر الأطراف الذين قد تت�أثر حقوقهم بتوفري التمويل .ويف �سياق جمموعات املن�ش�آت،
تنطبق هذه التو�صيات على توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات �إىل �أع�ضاء املجموعة
اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار من املقر�ضني من خارج املجموعة ومن �أع�ضاء املجموعة
املو�رسين.
 -65وتر�سي التو�صية  63الأ�سا�س للح�صول على التمويل الالحق لبدء الإجراءات
(عندما يقرر ممثل الإع�سار �أنه �رضوري ال�ستمرار ت�شغيل من�ش�أة املدين �أو ل�ضمان بقائها
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�أو للمحافظة على قيمة احلوزة �أو زيادتها) والإذن بذلك (من جانب املحكمة �أو الدائنني).
وتظل تلك اال�شرتاطات �صاحلة يف �سياق جمموعات املن�ش�آت؛ وجت ّنباً لل�شك ،ينبغي تف�سري
التو�صية  63على �أنها ت�شمل ع�ضو املجموعة اخلا�ضع لإجراءات الإع�سار الذي يح�صل
على متويل الحق لبدء الإجراءات من مقر�ض خارجي �أو ع�ضو مو�رس يف املجموعة ذاتها.
وما ال تتناوله التو�صية  63فهو قيام ع�ضو يف املجموعة خا�ضع لإجراءات الإع�سار مبا�رش ًة
بتوفري متويل الحق لبدء الإجراءات لع�ضو �آخر يف املجموعة ذاتها خا�ضع �أي�ضاً لإجراءات
�إع�سار �أو بت�سهيل توفري ذلك التمويل بوا�سطة م�صلحة �ضمانية �أو كفالة �أو تلقي هذا
التمويل من ع�ضو املجموعة املع�رس.
 -66وعلى غرار اال�شرتاطات الواردة يف التو�صية  ،63وملعاجلة م�س�ألة ع�ضو املجموعة
املقدم للتمويل ،قد يكون من امل�ستح�سن �إلزام ممثل �إع�سار ع�ضو املجموعة الذي يوفر
ِّ
التمويل ب�أن يت�أكد من � َّأن التمويل الالحق لبدء الإجراءات �رضوري ال�ستمرار ت�شغيل من�ش�أة
ذلك الع�ضو �أو بقائها �أو للحفاظ على قيمة حوزته �أو تعزيزها .وثمة ا�شرتاط حمتمل �آخر
هو وجوب �أن تكون املنفعة التي �ستت�أتى من توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات كافية
لتعوي�ض � ِّأي �رضر يلحق بدائني ع�ضو املجموعة الذي يوفر التمويل.
 -67وات�ساقاً مع التو�صية  ،63ميكن لقانون الإع�سار �أن ي�شرتط �أي�ضاً �إذناً من املحكمة
بتوفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات �أو موافقة دائني ع�ضو املجموعة الذي يوفر
التمويل على ذلك .ونظراً لأن التمويل اجلديد قد يكون الزماً ب�صورة عاجلة نوعاً ما
ل�ضمان ا�ستمرارية املن�ش�أة ،فمن امل�ستح�سن �إبقاء عدد الأذون الالزمة قليلة �إىل �أدنى حد.
وترد يف الفقرتني  105و 106من الف�صل الثاين من اجلزء الثاين مناق�شة ملزايا وعيوب
خمتلف االعتبارات املتعلقة بالإذن التي تنطبق �أي�ضاً يف �سياق املجموعة .وميكن �أن ي�ضاف
�إىل ذلك �أنه مبا � َّأن امل�سائل الالزم ح�سمها يرجح �أن تكون �أكرث تع ُّقداً يف ذلك ال�سياق� ،إذ
ت�شمل يف واقع الأمر عدداً �أكرب من الأطراف والرتابطات والعالقات املع ّقدة ،فمن الأرجح
�أن يكون ممثلو �إع�سار �أع�ضاء املجموعة املعنيني هم الأقدر على تقييم �آثار ترتيبات
التمويل املقرتحة مثلما هي احلال تقريباً فيما يتعلق بتقرير احلاجة �إىل متويل جديد
مبقت�ضى التو�صية  .63بيد �أنه �إذا ما ُرئي � َّأن من امل�ستح�سن �إ�رشاك املحاكم �أو الدائنني،
فينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار احتمال مواجهة م�شاكل تتعلق بالإبطاء عندما يتعني
الت�شاور مع عدد كبري من الدائنني �أو عندما ال تكون املحكمة قادرة على اتخاذ قرارات
عاجلة.

(د) ت�ضارب امل�صالح
 -68يثري توفري التمويل يف �سياق املجموعات م�سائل تتعلق باحتمال حدوث حتيز وت�ضارب
واردين يف �سياق املدين املنفرد .فت�ضارب امل�صالح قد ين�ش�أ ،مثالً ،عند
يف امل�صالح لي�سا
َ

44

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار—اجلزء الثالث

املوازنة بني م�صالح املجموعة ككل وم�صالح مقر�ض ومتلقي التمويل الالحق لبدء الإجراءات
التي قد تتباين ،وقد يتبدى �شاغل خا�ص عندما يعينّ ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار
نف�سه لإدارة �إجراءات �إع�سار تتعلق بعدد من �أع�ضاء املجموعة .فقد يكون ممثل �إع�سار
يقيم
الع�ضو الذي يوفر التمويل هو �أي�ضاً ممثل �إع�سار الع�ضو املتلقي وي�صبح مطَ الباً ب�أن ّ
م�صالح كل ع�ضو على حدة �إىل جانب م�صالح املجموعة .وميكن معاجلة هذا الو�ضع يف
قانون الإع�سار ب�أ�ساليب خمتلفة ،مثل ا�شرتاط موافقة املحكمة �أو الدائن على ذلك التمويل
الالحق لبدء الإجراءات ح�سبما ترى التو�صية � ،63أو بتعيني ممثل �إع�سار �إ�ضايف واحد
�أو �أكرث� ،ضماناً حلماية م�صالح دائني خمتلف �أع�ضاء املجموعة (انظر الفقرة � 144أدناه)
وميكن �أن يكون ذلك التعيني من �أجل الوقت الالزم ملعاجلة ذلك الت�ضارب بعينه �أو لأ�سباب
�أعم طوال مدة الإجراءات.
 -69وهناك �أي�ضاً امل�س�ألة املتمثلة يف احتمال �أن يُطلب من ع�ضو مع�رس يف جمموعة
يقدم �إىل ع�ضو
املن�ش�آت� ،ضمن �إطار الرتتيبات املالية للمجموعة ككل� ،أن يكفل متوي ً
ال َّ
مو�رس يف املجموعة يف �إطار ترتيبات مالية جارية خا�صة باملجموعة .ومبا � َّأن تقدمي تلك
الكفالة يرجح �أن ميثل ت�رصفاً يف موجودات ع�ضو املجموعة املع�رس فمن املحتمل �أن يكون
م�شموالً بالتو�صيات التي تتناول تلك امل�س�ألة (انظر التو�صيات .)62-52

(هـ) الأولوية املعطاة للتمويل الالحق لبدء الإجراءات
 -70تن�ص التو�صية  64على �رضورة تقرير الأولوية التي �ستُعطى للتمويل الالحق لبدء
الإجراءات ودرجة تلك الأولوية� ،أي قبل الدائنني العاديني غري امل�ضمونني ،مبن فيهم ذوو
الأولوية الإدارية .وهي تنطبق يف �سياق املجموعة حيثما و ّفر مقر�ض خارجي التمويل
الالحق لبدء الإجراءات لأحد �أع�ضاء املجموعة .ويف تلك احلالة يظل منح الأولوية ميثّل
مهماً لتوفري هذا التمويل .غري � َّأن الدافع املطلوب لقيام ع�ضو يف املجموعة بتوفري
دافعاً َّ
التمويل الالحق لبدء الإجراءات �إىل ع�ضو �آخر خا�ضع لإجراءات الإع�سار قد يختلف
قليالً.
 -71وقد تكون امل�صلحة اخلا�صة لع�ضو املجموعة الذي يوفر التمويل �أ�شد ارتباطاً بنتيجة
�إجراءات الإع�سار بالن�سبة للمجموعة ككل (مبا فيها ذلك الع�ضو) منها باعتبارات الربح �أو
املكا�سب التجارية الق�صرية الأمد وال �سيما متى توفرت درجة كبرية من التكامل �أو االعتماد
بني الأعمال التجارية لأع�ضاء املجموعة .ويف تلك احلاالت ،قد يلزم النظر فيما �إذا كانت
درجة الأولوية املعطاة يف التو�صية  64منا�سبة .فقد يذهب �أحد الآراء �إىل � َّأن تلك الدرجة
توفر حافزاً منا�سباً لتوفري التمويل ،وتكفل حماية منا�سبة لدائني موفر التمويل بغ�ض النظر
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عما �إذا كان موفر التمويل من خارج املجموعة �أم من داخلها .وقد يذهب ر�أي �آخر �إىل
� َّأن تلك املعاملة ت�شمل �أ�شخا�صاً م َّت�صلني يف �سياق جمموعة ،وعليه فمن امل�ست�صوب �إعطاء
�أولوية �أدنى حلماية م�صالح الدائنني ب�صورة �أعم ولتحقيق توازن بني م�صالح دائني موفر
التمويل وم�صالح ع�ضو املجموعة الذي يتلقى التمويل .و�أيا كان النهج املتبع ،يُ�ستح�سن �أن
يعطي قانون الإع�سار �أولوية لذلك الإقرا�ض و�أن يحدد درجة الأولوية املنا�سبة.

(و) منح �ضمانة للتمويل الالحق لبدء الإجراءات
 -72تتناول التو�صيات  67-65امل�سائل املت�صلة مبنح �ضمانة للتمويل الالحق لبدء
الإجراءات ،وهي تنطبق عموماً يف �سياق جمموعة املن�ش�آت .وميكن لع�ضو املجموعة
اخلا�ضع لإجراءات الإع�سار �أن مينح م�صلحة �ضمانية من النوع امل�شار �إليه يف التو�صية
 65ل�ضمان التمويل الالحق لبدء الإجراءات الذي ح�صل عليه ال�ستخدامه اخلا�ص .وهذه
احلالة م�شمولة بو�ضوح بالتو�صيات  .67-65كما ميكن لع�ضو املجموعة اخلا�ضع لإجراءات
الإع�سار �أن مينح م�صلحة �ضمانية من النوع امل�شار �إليه يف التو�صية  65ل�ضمان �سداد
التمويل الالحق لبدء الإجراءات املقدم �إىل ع�ضو �آخر يف املجموعة خا�ضع لإجراءات
الإع�سار .ويف احلالة الأخرية ،يقوم ع�ضو املجموعة مبنح ال�ضمانة على موجوداته غري
املرهونة ،لكنه ال يتلقى منفعة مبا�رشة من التمويل الالحق لبدء الإجراءات وميكن �أن يقلِّل
قيمة جممل املوجودات املتاحة لدائنيه .بيد �أنه ميكنه �أن يجني منفعة غري مبا�رشة عندما
ي�ساعد توفري التمويل على �إيجاد حل �أف�ضل لإع�سار املجموعة ككل ،مما يعني ،وح�سبما
�سيعو�ض باملك�سب الطويل الأمد الذي �سيعود على
ذكر �أعالهَّ � ،أن � َّأي �رضر ق�صري الأمد
ّ
الدائنني ،مبن فيهم دائنوه هو نف�سهّ � .أما الع�ضو الذي يتلقى التمويل فيجني منفعة مبا�رشة
ولكنه يزيد من مديونيته ،مما قد يلحق ال�رضر بدائنيه ،و�إن كان يُفرت�ض �أن ينتفعوا هم
�أي�ضاً على املدى الطويل.
 -73وحيثما يُرى � َّأن من امل�ستح�سن �إعطاء امل�صلحة ال�ضمانية املمنوحة ل�ضمان التمويل
اجلديد �أولوية على م�صلحة �ضمانية قائمة ب�ش�أن املوجودات ذاتها ،ح�سبما ترتئيه التو�صية
 ،66تكون التدابري االحرتازية املنطبقة مبقت�ضى تلك التو�صية والتو�صية � 67سارية يف
�سياق املجموعة.

(ز)  تقدمي كفالة �أو �ضمانة �سداد �أخرى من �أجل التمويل الالحق
لبدء الإجراءات
�  -74إن قيام �أحد �أع�ضاء املجموعة بتقدمي كفالة لتوفري متويل جديد لع�ضو
�آخر هي حالة ال تن�ش�أ يف حالة املدين املنفرد ،ومن ثم فهي ال تُعالَج يف مو�ضع �آخر
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من الدليل .ولكن مبا � َّأن االعتبارات التي تن�ش�أ يف تلك احلالة مماثلة لتلك التي نوق�شت
�أعاله فيما يتعلق مبنح م�صلحة �ضمانية واحل�صول عليها ،فقد يكون من املنا�سب اعتماد
النهج ذاته يف الأمور التي يتعني � َّأن يبت فيها ممثلو �إع�سار �أع�ضاء املجموعة املقدمني
للكفالة واحلا�صلني عليها على ال�سواء و�إمكانية �صدور �إذن من املحكمة �أو موافقة من
الدائنني.
التو�صيات 216-211
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بالتمويل الالحق لبدء الإجراءات يف �سياق جمموعات
املن�ش�آت هو:

(�أ) تي�سري ح�صول �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار على
التمويل الالزم ل�ضمان ا�ستمرار ت�شغيل من�ش�أتهم �أو بقائها �أو للحفاظ على قيمة موجوداتهم
�أو تعزيزها؛

(ب) تي�سري توفري التمويل من جانب �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت ،مبن فيهم الأع�ضاء
اخلا�ضعون لإجراءات الإع�سار؛

(ج) ت�أمني احلماية املنا�سبة ملوفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات ومتلقيه،
وكذلك للأطراف الذين قد تت�أثر حقوقهم بتوفري ذلك التمويل؛
(د) تعزيز الهدف املتمثل يف تقا�سم املنافع والأ�رضار املرتبطة بتوفري التمويل
الالحق لبدء الإجراءات بني جميع �أع�ضاء املجموعة املعنيني تقا�سماً عادالً.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

التمويل الالحق لبدء الإجراءات املقدم من جانب ع�ضو يف املجموعة خا�ضع لإجراءات
الإع�سار لع�ضو �آخر يف املجموعة خا�ضع لإجراءات الإع�سار (الفقرات  67-62و)74
 -211ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح لع�ضو جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضع لإجراءات الإع�سار
مبا يلي:

ال الحقاً لبدء الإجراءات �إىل �سائر �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني
يقدم متوي ً
(�أ)  �أن ّ
لإجراءات الإع�سار؛

(ب) �أن مينح م�صلحة �ضمانية يف موجوداته مقابل التمويل الالحق لبدء الإجراءات
قدم �إىل ع�ضو �آخر يف جمموعة املن�ش�آت خا�ضع لإجراءات الإع�سار؛
الذي يُ َّ

(د) �أن يقدم كفالة �أو �ضمانة �سداد �أخرى من �أجل التمويل الالحق لبدء الإجراءات
قدم �إىل ع�ضو �آخر يف جمموعة املن�ش�آت خا�ضع لإجراءات الإع�سار.
الذي يُ َّ
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 -212ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز توفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات
يقدم التمويل �أو مينح
وفقاً للتو�صية  ،211عندما يرى ممثّل �إع�سار ع�ضو املجموعة الذي ّ
يقدم الكفالة �أو ال�ضمانة الأخرى ما يلي:
امل�صلحة ال�ضمانية �أو ِّ

(�أ)  � َّأن ذلك �رضوري ال�ستمرار ت�شغيل �أعمال من�ش�أة ذلك الع�ضو يف جمموعة
املن�ش�آت �أو ل�ضمان بقائها؛ �أو � َّأن ذلك �رضوري للحفاظ على قيمة موجوداته �أو لتعزيزها؛
تعو�ضه املنفعة املت�أ ّتية
(ب) � َّأن � َّأي �رضر �سيلحق بدائني ع�ضو املجموعة ذلك �سوف ّ
من تقدمي التمويل �أو منح امل�صلحة ال�ضمانية �أو تقدمي الكفالة �أو ال�ضمانة الأخرى.

 -213ميكن لقانون الإع�سار �أن ي�شرتط �أن ت�أذن املحكمة بتوفري التمويل �أو منح امل�صلحة
ال�ضمانية �أو تقدمي كفالة �أو �ضمانة �أخرى �أو �أن يوافق الدائنون على ذلك وفقاً للتو�صيتني
 211و.212

ح�صول ع�ضو املجموعة اخلا�ضع لإجراءات الإع�سار على التمويل الالحق لبدء الإجراءات
من ع�ضو �آخر يف املجموعة خا�ضع لإجراءات الإع�سار (الفقرات )67-64
 -214ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه ،وفقا للتو�صية  ،63يجوز لع�ضو يف جمموعة
املن�ش�آت خا�ضع لإجراءات الإع�سار �أن يح�صل على التمويل الالحق لبدء الإجراءات من
يقرر مم ّثل �إع�سار ع�ضو
ع�ضو �آخر يف املجموعة خا�ضع لإجراءات الإع�سار ،عندما ّ
املجموعة املتلقي � َّأن ذلك التمويل �رضوري ملوا�صلة ت�شغيل من�ش�أة ذلك الع�ضو يف املجموعة
�أو ل�ضمان بقائها� ،أو للحفاظ على قيمة حوزته �أو تعزيزها .وميكن لقانون الإع�سار �أن
ي�شرتط �أن ت�أذن املحكمة باحل�صول على التمويل الالحق لبدء الإجراءات �أو �أن يوافق
الدائنون على ذلك.

درجة �أولوية التمويل الالحق لبدء الإجراءات (الفقرتان  70و)71
يحدد درجة الأولوية املنطبقة على التمويل الالحق لبدء
 -215ينبغي لقانون الإع�سار �أن ّ
يقدمه ع�ضو يف جمموعة املن�ش�آت خا�ضع لإجراءات �إع�سار �إىل ع�ضو �آخر
الإجراءات الذي ّ
فيها خا�ضع لإجراءات �إع�سار.

�ضمانات التمويل الالحق لبدء الإجراءات (الفقرتان  72و)73
 -216ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على � َّأن التو�صيات  65و 66و 67تنطبق على منح
م�صلحة �ضمانية وفقاً للتو�صية ( 211ب).
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�  -4إجراءات الإبطال
(�أ) طبيعة معامالت جمموعة املن�ش�آت
 -75التو�صيات  99-87املتعلقة بالإبطال تنطبق عموماً على �إبطال املعامالت يف �سياق
جمموعة املن�ش�آت ،و�إن كانت هناك اعتبارات �إ�ضافية قد تنطبق على املعامالت بني �أع�ضاء
ال من
املجموعة ب�سبب طبيعة هيكل املجموعة واختالف العالقات التي ميكن �أن تربط ك ً
�أع�ضائها بالأع�ضاء الآخرين .وقد يلزم �إنفاق الكثري من الوقت واملال لتفكيك ت�شابكات
املعامالت داخل املجموعة من �أجل حتديد املعامالت اخلا�ضعة للإبطال� ،إن وجدت.
وكما ورد يف الفقرة  155من الف�صل الثاين من اجلزء الثاين ،يجب موازنة التكاليف
املت�صلة ب�إجراءات الإبطال مع احتمال ا�سرتداد املوجودات والفائدة ال�شاملة التي �ستعود
على احلوزة يف ظروف كل حالة .فبع�ض املعامالت التي قد تبدو تف�ضيلية �أو منقو�صة
القيمة فيما بني الأطراف املبا�رشة ميكن �أن تُرى على نحو مغاير عندما يُنظَ ر �إليها يف
وم�ضارها مو ّزعة
ال�سياق الأو�سع ملجموعة من�ش�آت ،حيث ميكن �أن تكون منافع املعامالت
ُّ
()32
على نحو �أعم ،فتلك املعامالت ،مثل العقود التي تربم لأغرا�ض الت�سعري التحويلي ،قد
تنطوي على �أحكام و�رشوط مغايرة لتلك املدرجة يف العقود امل�شابهة التي تربمها الأطراف
التجارية التي ال �صلة بينها ب�رشوط جتارية عادية .كما � َّأن بع�ض املعامالت امل�رشوعة التي
جتري داخل جمموعة املن�ش�آت قد ال تكون جمدية جتارياً خارج �سياق املجموعات �إذا ما
بناء على الأ�س�س التجارية املعتادة.
ُحللت منافعها
وم�ضارها ً
ُّ
 -76وقد متثل املعامالت داخل املجموعة طائفة من الأن�شطة املختلفة ،ت�شمل ما يلي:
تعامل جتاري بني �أع�ضائها� ،أو تو�صيل للأرباح من �أحد �أع�ضاء املجموعة �صعوداً �إىل املن�ش�أة
الأم� ،أو قرو�ض من �أحد الأع�ضاء �إىل ع�ضو �آخر دعماً ال�ستمرار الن�شاط التجاري للع�ضو
املقرت�ض� ،أو �إحالة موجودات وتقدمي كفاالت فيما بني �أع�ضاء املجموعة� ،أو مدفوعات
من �أحد �أع�ضاء املجموعة �إىل دائن ع�ضو ذي �صلة يف املجموعة� ،أو كفالة �أو رهن عقاري
مقدم من مقر�ض خارجي �إىل ع�ضو �آخر
مقدم من �أحد �أع�ضاء املجموعة دعماً لقر�ض ّ
يف املجموعة .ورمبا تكون املجموعة قد َد َرجت على ا�ستخدام جميع الأموال واملوجودات
املتاحة يف املجموعة �أف�ضل ا�ستخدام جتاري ممكن خلدمة م�صالح املجموعة ككل ،بدالً
من ا�ستخدامها مل�صلحة �أو منفعة ع�ضو املجموعة الذي تخ�صه تلك الأموال واملوجودات.
املمول .ومع � َّأن
وقد ي�شمل هذا �ضخ نقود من بع�ض �أع�ضاء املجموعة �إىل ع�ضو املجموعة
ِّ
( )32ي�ش���ي��ر الت�سع���ي��ر التحويل������ي �إىل ت�سعري الب�ضائع واخلدمات داخ������ل امل�ؤ�س�سات املتعددة ال� ُشعب .فقد تباع
ب�ضائ������ع م������ن �شُ عب������ة الإنت������اج �إىل ُ�شعبة الت�سويق� ،أو ق������د تُباع ب�ضائع من من�ش�أة �أ ُم �إىل ع�ضو �أجنبي يف املجموعة.
وي�ؤث������ر اختي������ار �أ�سع������ار التحوي������ل على تق�سيم جمموع الأرب������اح فيما بني �أجزاء املجموعة وقد يكون من املفيد على
م�ستوى م�سك احل�سابات اختيار �أ�سعار جتعل حتقيق معظم الأرباح يف بلد منخف�ض ال�رضائب.
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هذا قد ال يخدم دائماً م�صالح �أع�ضاء املجموعة املنفردين على �أف�ضل وجه ،ف� َّإن بع�ض
القوانني ي�سمح ملديري �أع�ضاء املجموعة اململوكني بالكامل ،مثالً ،ب�أن يت�رصفوا على هذا
النحو� ،رشيطة �أن يخدم ذلك الت�رصف على �أف�ضل وجه م�صالح املن�ش�أة الأم.

(ب) معايري الإبطال يف �سياق جمموعات املن�ش�آت
 -77هناك م�س�ألة قد يلزم �أخذها بعني االعتبار يف �سياق املجموعات ،وهي هدف �أحكام
الإبطال .وميكن �أن يكون الهدف حماية املعامالت التي جتري داخل املجموعة مل�صلحة
املجموعة ككل ،على �أ�سا�س كونها معامالت جتارية عادية يف "ال�سياق املعتاد"� ،أو ميكن �أن
يكون الهدف �إخ�ضاعها لتمحي�ص دقيق وملزيد من احتمال الإبطال ب�سبب ال�صلة القائمة
بني الأطراف املتعاملة ك�أع�ضاء يف املجموعة .وب�سبب �أحكام قانون الإع�سار املنطبقة على
ويعرف "ال�شخ�ص ذو ال�صلة" ب�أنه ي�شمل �أع�ضاء
املعامالت بني الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة.
َّ
جمموعة املن�ش�آت ،مثل املن�ش�أة الأم لع�ضو املجموعة املع�رس الذي بد�أت �إجراءات الإع�سار
�ضده �أو � ِّأي من�ش�أة متفرعة عنه �أو �رشيكة لـه �أو منت�سبة �إليه� ،أو ال�شخ�ص ،مبا فيه ال�شخ�ص
االعتباري ،الذي ي�سيطر على املدين �أو كان ي�سيطر عليه (الفقرة ( 12ي ي) من م�رسد
امل�صطلحات الرئي�سي).
 -78وميكن يف بع�ض احلاالت ت�سويغ الأخذ بقواعد �أ�شد �رصامة ،على �أ�سا�س � َّأن
يرجح �أن تحُ ابى ،ولأنها يف الغالب �أول من يعلم بالوقت الذي
تلك الأطراف امل َّت�صلة َّ
ي�صبح فيه ع�ضو املجموعة املحدد يف �ضائقة مالية حقاً ،فلديها �أي�ضاً فر�صة �أكرب يف
ال من ع�ضو املجموعة الذي يعاين
اال�ستفادة من ذلك الو�ضع .وقد حتال املوجودات مث ً
من �ضائقة مالية �إىل �أع�ضاء املجموعة الآخرين للتمكن من ا�ستمرار ا�ستخدام تلك
املوجودات يف �سياق املجموعة ولتجنب خ�ضوعها لأي �إجراءات �إع�سار .كما قد يكون
لأع�ضاء املجموعة �أ�صحاب �أ�سهم ومديرون م�شرتكون ي�سيطرون على املعامالت بني
�أع�ضاء املجموعة �أو قادرون على حتديد �سيا�سات الت�شغيل وال�سيا�سات املالية .وميكن
لهذه احلاالت �أن جتعل املعامالت التي تتم داخل املجموعة �أكرث عر�ضة للبطالن مما
لو متت بني �أطراف من غري ذوي ال�صلة .وجمرد وجود جمموعة املن�ش�آت قد ال ميثل مع
ذلك يف كل احلاالت م�سوغاً كافياً ملعاملة جميع التعامالت داخل املجموعة كتعامالت
بني �أ�شخا�ص ذوي �صلة ينبغي �أن تخ�ضع للإبطال ،ح�سبما ورد يف الفقرة  48من الف�صل
اخلام�س من اجلزء الثاين.
 -79ومن ثم ،فعلى الرغم من � َّأن بع�ض املعامالت التي حتدث يف �سياق املجموعة قد يتبينّ
بو�ضوح �أنها تندرج �ضمن فئات املعامالت املعر�ضة للإبطال مبقت�ضى التو�صية  ،87فثمة
معامالت �أخرى قد ال تندرج بنف�س القدر من الو�ضوح �ضمن نطاق تلك التو�صية وقد يلزم
فح�صها بدقة لتحديد املكمن الفعلي للمنافع وامل�ضار املت�صلة بها .وقد تثري تلك املعامالت
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م�سائل تتعلق مبدى ت�شغيل املجموعة كمن�ش�أة واحدة ومدى اختالط موجودات �أع�ضاء
املجموعة والتزاماتهم �أو �أن�شطتهم ،مما ميكن �أن ي�ؤثر يف طبيعة املعامالت فيما بني
الأع�ضاء والدائنني اخلارجيني .وقد تتم معامالت داخل املجموعة لأنه ال ميكن �إجرا�ؤها
على نحو �آخر �أو لأنها تن�ش�أ عن �أ�سلوب هيكلة املجموعة .فعلى �سبيل املثال ،قد ال يكون
التمويل يف بع�ض احلاالت متاحاً �إال على �أ�سا�س تعامل داخل املجموعة ،ولي�س هناك
م�سوغ ملعاجلة تعامل من هذا القبيل ب�صورة �أ�شد �رصامة مما يف حالة انطوائه على
مقر�ض خارجي .كما � َّأن املجموعة ميكن �أن تنطوي على عمليات مركزية للتدفق النقدي
�أو التحويالت النقدية ،ح�سبما ورد �أعاله ،قد ال حتدث يف حال عدم وجود جمموعة .ويف
حالة تقدمي الكفاالت داخل املجموعة املو�صوفة �أعاله فيما يتعلق بالتمويل الالحق لبدء
الإجراءات ،قد ال ي�ستمد مقدم الكفالة � َّأي منفعة مبا�رشة من التمويل املقدم ،ولكن قد
ي�ستمد منفعة غري مبا�رشة لأنه قد يكون معتمداً على اجلهة املقرت�ضة يف �سياق �أن�شطة
ال مورداً للمكونات امل�ستخدمة يف ن�شاط �صناعي �أو مقدماً مللكية
املجموعة (ك�أن يكون مث ً
فكرية) �أو ل�سبب �آخر ما مت�صل باملجموعة .ومن امل�ست�صوب لدى النظر يف هذه املعامالت
داخل املجموعة �أن تتمكن املحكمة من �أن تراعي �سياق املجموعة و�أن ت�أخذ يف احل�سبان
عوامل مثل العوامل املذكورة �أعاله.
 -80وقد تكون هناك �أي�ضاً معامالت تتم يف �سياق املجموعة لي�ست م�شمولة ب�رشوط
�أحكام الإبطال .فعلى �سبيل املثال ،تن�ص بع�ض قوانني الإع�سار على �إبطال املدفوعات
التف�ضيلية �إىل دائني املدين ولكن لي�س �إىل دائني ع�ضو �آخر يف املجموعة� ،إال �إذا جرى
الدفع مبقت�ضى كفالة مثالً .ولهذه الأ�سباب ،يُ�ستح�سن �أن يتناول قانون الإع�سار تلك
درج العوامل املتعلقة باملجموعات ك�أمور يلزم �أخذها
امل�سائل يف �سياق املجموعات و�أن يُ ِ
يف االعتبار لدى تقرير ما �إذا كانت معاملة معينة بني �أع�ضاء املجموعة �ستكون خا�ضعة
للإبطال مبقت�ضى التو�صية .87
 -81وتتناول التو�صية  97العنا�رص الواجب �إثباتها لإبطال معاملة معينة والدفوع املتاحة
�ضد الإبطال .وقد يكون من املنا�سب �أن يُنظر يف كيفية انطباق تلك العنا�رص يف �سياق
املجموعات ،وفيما �إذا كان يلزم اتباع نهج مغاير .ومن النُهج التي ميكن اتباعها يف تناول
م�س�ألة عبء الإثبات يف حالة املعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة ،مثالً� ،أن يُنَ�ص على
� َّأن عن�رص الق�صد �أو �سوء النية الذي يجب تَ َو ُّفره يُعتَبرَ � ،أو يُفرت�ض� ،أنه قد تَو َّفر عندما
معينة من املعامالت �أثناء فرتة الريبة ،وعلى � َّأن الطرف املقابل يف املعاملة
يُ�ضطلع ب�أنواع ّ
يتحمل عبء �إثبات خالف ذلك .وقد �أر�ست بع�ض القوانني ،على �سبيل املثال ،افرتا�ضاً
َّ
ال للدح�ض مفاده � َّأن بع�ض املعامالت فيما بني �أع�ضاء املجموعة وامل�ساهمني يف تلك
قاب ً
املجموعة تلحق �رضراً بالدائنني ،ومن ثم فهي خا�ضعة للإبطال .وهناك نهج مغاير هو
االعرتاف ،ح�سبما ذكر �أعاله ،ب� َّأن املعامالت التي جتري داخل املجموعة ،مع �أنها لي�ست
دائما جمدية جتارياً �إذا جرت خارج �إطار املجموعة ،هي معامالت م�رشوعة على وجه
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العموم ،خ�صو�صاً عندما جتري �ضمن حدود القانون املنطبق ذي ال�صلة و�ضمن �سياق
العمل املعتاد لأع�ضاء املجموعة املعنيني .ولكن ميكن �إخ�ضاع � ِّأي معاملة من هذا القبيل
لتمحي�ص دقيق ،وذلك �إىل حد بعيد على نف�س النحو املو�صى به ب�ش�أن مطالبات الأ�شخا�ص
ذوي ال�صلة يف التو�صية  ،184وهو نهج تتبعه بع�ض القوانني التي ت�سمح �أي�ضاً ب�إرجاء
حقوق �أع�ضاء املجموعة ذوي ال�صلة مبقت�ضى ترتيبات الديون داخل املجموعة �أو جعلها
�أدنى مرتبة من حقوق الدائنني اخلارجيني لأع�ضائها املع�رسين.
 -82وتتيح التو�صية  93للدائن قدراً حمدوداً من �إمكانية بدء �إجراءات الإبطال ،مبوافقة
ممثل الإع�سار �أو ب�إذن من املحكمة .ورمبا كان من امل�ست�صوب يف �سياق املجموعات الإبقاء
تبينت �صعوبته يف املمار�سة العملية .وقد يكون لدرجة اندماج
على نف�س املنهج ،حتى و�إن ّ
املجموعة ت�أثري �شديد يف قدرة الدائنني على حتديد هوية ع�ضو املجموعة الذي تعاملوا
معه ،ومن ثم قدرتهم على توفري املعلومات الالزمة لبدء �إجراءات الإبطال.
التو�صيتان  217و218
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من �أحكام الإبطال فيما بني �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت� ،إىل جانب االعتبارات
الواردة يف التو�صيات  ،99-87هو الن�ص على �أنه ميكن لقانون الإع�سار �أن:
(�أ) ي�سمح للمحكمة ب�أن ت�أخذ يف احل�سبان � َّأن املعاملة قد حدثت �ضمن �إطار
جمموعة من�ش�آت؛
(ب) يحدد الظروف التي يجوز للمحكمة �أن ت�أخذها يف االعتبار.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

املعامالت القابلة للإبطال (الفقرتان  79و)80
 -217ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز للمحكمة ،لدى النظر فيما �إذا كان
ينبغي �إبطال � ِّأي معاملة من النوع امل�شار �إليه يف التو�صية �( 87أ) �أو (ب) �أو (ج) جرت بني
�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت �أو بني ع�ضو يف جمموعة املن�ش�آت و�أ�شخا�ص �آخرين ذوي �صلة� ،أن
ت�أخذ بعني االعتبار الظروف التي جرت فيها تلك املعاملة .وميكن �أن ت�شمل تلك الظروف:
العالقة بني �أطراف املعاملة؛ ودرجة االندماج بني �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت الذين هم
�أطراف يف املعاملة؛ والغر�ض من املعاملة؛ وما �إذا كانت املعاملة قد �أ�سهمت يف عمليات
املجموعة ككل؛ وما �إذا كانت املعاملة قد منحت �أع�ضاء املجموعة �أو �أ�شخا�صاً �آخرين ذوي
�صلة مزايا ال متنح عادة بني الأطراف الذين ال تربطهم �صلة.
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التو�صيتان  217و( 218تابع)
عنا�رص الإبطال والدفوع (الفقرة )81
 -218ينبغي لقانون الإع�سار �أن يحدد كيفية انطباق العنا�رص امل�شار �إليها يف التو�صية 97
()33
على �إبطال املعامالت يف �سياق جمموعات املن�ش�آت.

�  -5إنزال مرتبة الأولوية
 -83ورد يف الفقرة  56من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثاين �أن �إنزال املرتبة ي�شري �إىل
�إعادة ترتيب �أولويات الدائنني يف �سياق الإع�سار وال يتعلق ب�صحة املطالبة �أو م�رشوعيتها،
�إذ ميكن �إنزال مرتبة مطالبة ما ،على الرغم من �صحتها ،ب�سبب اتفاق طوعي بني الدائنني
يوافق فيه �أحد الدائنني على النـزول مبرتبة �أولويته �إزاء الدائن الآخر �أو مبوجب �أمر
ق�ضائي ناجت ،مثالً ،ب�سبب ت�رصف غري منا�سب من جانب �أحد الدائنني �أو طرف مت�صل
باملدين ،ويف تلك احلالة يجوز �إنزال مرتبة املطالبة �إزاء مطالبات جميع الدائنني الآخرين.
وثمة نوعان من املطالبات ميكن عادة �إنزال مرتبتها يف �سياق الإع�سار ،هما مطالبات
الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة باملدين ومطالبات مالكي املن�ش�أة املدينة و�أ�صحاب �أ�سهمها وكال
النوعني مت�صل ب�سياق جمموعة املن�ش�آت.

(�أ) مطالبات الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة
 -84يف �سياق املجموعات ،ميكن �أن يعني �إنزال مرتبة مطالبات الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة،
مثالً ،جعل حقوق �أع�ضاء املجموعة �ضمن �إطار ترتيباتها الداخلية �أدنى مرتبة من حقوق
الدائنني اخلارجيني لأع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار.
 -85وي�شمل تعبري "ال�شخ�ص ذو ال�صلة" ،ح�سبما �أو�ضح� ،أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت .بيد
� َّأن جمرد وجود عالقة خا�صة باملدين ،مبا يف ذلك ،يف �سياق املجموعات ،كونه ع�ضواً يف
جمموعة املن�ش�آت ذاتها ،قد ال يكون كافياً وحده يف جميع احلاالت لت�سويغ �إيالء معاملة
ي�رض بدوره دائني ذلك الدائن .ففي
خا�صة ملطالبة ذلك الدائن خ�صو�صاً و� َّأن ذلك قد
ّ
عامل على نف�س النحو
بع�ض احلاالت ،تت�سم تلك املطالبات بال�شفافية التامة وينبغي �أن تُ َ
املقدمة من الدائنني الذين لي�سوا �أ�شخا�صاً ذوي �صلة؛ �أما
الذي تعامل به املطالبات املماثلة
ّ
يف حاالت �أخرى فيمكن �أن تثري �شبهات وت�ستحق بالتايل عناية خا�صة .وقد يجدر بقانون
يت�ضمن �آلية لتحديد تلك الأنواع من الت�رصفات �أو احلاالت التي ت�ستحق فيها
الإع�سار �أن
ّ
()33
معينة
�أي العنا����ص��ر الت������ي يتع���َّي�� ننَّ �إثباته������ا من �أجل �إبطال املعامل������ة ،و�إ�سناد عبء الإثبات ،ووجود دفوع َّ
�ضد الإبطال ،وانطباق االفرتا�ضات اخلا�صة؛ انظر عموماً دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي (انظر احلا�شية � 3أعاله)،
اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات .203-148
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املطالبات عناية �إ�ضافية .وثمة اعتبارات مماثلة تنطبق ،ح�سبما ورد �أعاله ،فيما يتعلق
ب�إبطال املعامالت التي جتري فيما بني �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت.
 -86وتحُ ِّدد الفقرة  48من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثاين عدة حاالت �شديدة ال�صلة
عموما ب�سياق املجموعات ميكن فيها ت�سويغ �إيالء معاملة خا�صة ملطالبة ال�شخ�ص ذي
ال�صلة (مثالً ،عندما يعاين املدين من نق�ص �شديد يف ر�أ�س املال وعندما تكون هناك
�شواهد على التعامل الذاتي) .وثمة اعتبارات �إ�ضافية ميكن �أن ت�شمل ،فيما بني الع�ضو
امل�سيطر وع�ضو املجموعة اخلا�ضع ل�سيطرته ،مدى م�شاركة املن�ش�أة الأم يف �إدارة ذلك
الع�ضو؛ �أو ما �إذا كانت املن�ش�أة الأم قد �سعت �إىل التالعب باملعامالت داخل املجموعة
ت�رصفت على
مل�صلحتها هي على ح�ساب الدائنني اخلارجيني؛ �أو �إذا كانت املن�ش�أة الأم قد
ّ
نحو جمحف �آخر ،مما �أحلق ال�رضر بدائني ع�ضو املجموعة اخلا�ضع ل�سيطرتها �أو �أ�صحاب
�أ�سهمها .وقد ت�شمل �أمثلة املعاملة املجحفة فر�ض ر�سوم �إدارية �أو ا�ست�شارية باهظة �أو اتباع
�سيا�سات لتوزيع الأرباح م�صممة لتجريد الع�ضو اخلا�ضع لل�سيطرة من �أمواله .ومبقت�ضى
بع�ض القوانني ،ميكن �أن ي�ؤدي وجود تلك الظروف �إىل قيام املن�ش�أة الأم ب�إنزال مرتبة
مطالباتها دون مرتبة مطالبات الدائنني غري امل�ضمونني �أو حتى مطالبات �أ�صحاب �أقلية
الأ�سهم يف ع�ضو املجموعة اخلا�ضع لل�سيطرة.
ويت�ضمن بع�ض القوانني نُهجاً �أخرى �إزاء املعامالت فيما بني �أع�ضاء املجموعة ،مثل
-87
ّ
ال�سماح ب�إنزال مرتبة الديون الواقعة على كاهل ع�ضو املجموعة الذي اقرت�ض الأموال
مبقت�ضى ترتيب �إقرا�ضي داخل املجموعة �إنزاال غري طوعي دون مرتبة حقوق الدائنني
اخلارجيني لذلك الع�ضو املقرت�ض؛ �أو ال�سماح للمحكمة مبراجعة الرتتيبات املالية داخل
املجموعة لتقرير ما �إذا كان ينبغي معاملة ما يُعطَ ى لأحد �أع�ضاء املجموعة من �أموال
معينة على �أنها م�ساهمة يف ر�أ�س املال ال كقر�ض ،عندما يجعل القانون امل�ساهمات يف
َّ
ر�أ�س املال �أدنى مرتبة من مطالبات الدائنني (فيما يتعلق مبعاملة ر�أ�س املال ال�سهمي،
انظر �أدناه)؛ �أو ال�سماح بجعل املطالبات فيما بني �أع�ضاء املجموعة طوعياً �أدنى مرتبة من
مطالبات الدائنني اخلارجيني.
 -88وقد تكون النتيجة العملية لإنزال املرتبة يف �سياق جمموعات املن�ش�آت تخفي�ض � ِّأي
�سداد �إىل �أع�ضاء املجموعة الذين �أنزلت مرتبة مطالباتهم �أو �إ�سقاطه فعلياً �إذا كانت
مطالبات الدائنني اخلارجيني امل�ضمونني وغري امل�ضمونني كبرية بالن�سبة للأموال املتاحة
للتوزيع .ويف بع�ض احلاالت ،قد ي�ؤدي هذا �إىل �إ�ضعاف قدرة ع�ضو املجموعة الذي �أنزلت
مرتبة مطالبته على البقاء ،و�إحلاق ال�رضر ال بدائنيه فح�سب بل �أي�ضاً ب�أ�صحاب �أ�سهمه،
وكذلك باملجموعة ككل ،يف حالة �إعادة التنظيم .كما قد ي�ؤدي اعتماد �سيا�سة تق�ضي ب�إنزال
مرتبة تلك املطالبات �إىل تثبيط الإقرا�ض داخل املجموعة.

(ب) معاملة ر�أ�س املال ال�سهمي
 -89ثمة قوانني �إع�سار عديدة متيز بني مطالبات املالكني ومطالبات حائزي ر�أ�س املال
مقدمة �إىل املدين �أو عن ح�صتهم يف ملكية املدين
ال�سهمي التي قد تن�ش�أ عن قرو�ض ّ
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(انظر الفقرة  76من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثاين) .ففيما يتعلق باملطالبات النا�شئة
عن ح�ص�ص الأ�سهم ،يعتمد العديد من قوانني الإع�سار قاعدة عامة ،هي � َّأن مالكي
املن�ش�أة وحائزي ر�أ�سمالها ال�سهمي ال يحق لهم احل�صول على ح�صة يف توزيع عائدات
املوجودات �إىل �أن ت�سدد بالكامل جميع املطالبات الأخرى ذات الأولوية الأعلى (مبا فيها
املطالبات املتعلقة بالفوائد املرتاكمة بعد بدء الإجراءات) .وبالتايل ،قلّما تتلقى هذه
الأطراف � ّأي ح�صة من توزيع العائدات تتعلق بح�صتها يف املدين .ويف حال �إجراء عملية
توزيع ،ف�إ ّنها جترى عادة ح�سب ترتيب الأ�سهم املبني يف قانون ال�رشكة وميثاق ت�أ�سي�سها.
�أما املطالبات اخلا�صة بالديون ،مثل تلك املتعلقة بالقرو�ض ،فهي ال تخ�ضع دائماً لإنزال
املرتبة.
 -90وثمة قوانني �إع�سار قليلة تتناول �إنزال مرتبة املطالبات املتعلقة بر�أ�س املال ال�سهمي
يف �سياق جمموعات املن�ش�آت .و�أحدها ي�سمح للمحاكم مبراجعة الرتتيبات املالية داخل
املجموعة لتقرير ما �إذا كانت الأموال املعينة التي تعطى لع�ضو املجموعة اخلا�ضع
لإجراءات الإع�سار ينبغي �أن تعامل كم�ساهمة يف ر�أ�س املال ال كقر�ض داخلي يف املجموعة،
مما ميكِّنها من �أن حتل يف مرتبة تلي مرتبة مطالبات الدائنني .ومن املرجح �أن تعامل تلك
الأموال كر�أ�س مال �سهمي متى كانت ن�سبة الديون الأ�صلية �إىل ر�أ�س املال ال�سهمي عالية
قبل الإ�سهام بتلك الأموال ،فتخف�ض الأموال تلك الن�سبة؛ و�إذا كان ر�أ�س املال ال�سهمي
املدفوع بالكامل غري ٍ
يقدم دائن خارجي قر�ضاً يف الظروف
كاف؛ و�إذا كان من امل�ستبعد �أن ِّ
ذاتها؛ و�إذا كانت ال�رشوط التي ُق ِّدمت ال�سلفة على �أ�سا�سها غري معقولة �أو مل تكن هناك
دواع معقولة لتو ّقع �سدادها.
ٍ
 -91وتُناق�ش �أعاله م�س�ألة �إنزال املرتبة يف �سياق معاملة املطالبات والأولويات ،ولكن
الدليل ال يو�صي ب�إنزال مرتبة � ِّأي نوع معني من املطالبات مبقت�ضى قانون الإع�سار ،بل
يكتفي بالإ�شارة �إىل � َّأن املطالبات التي تُنـزل مرتبتها حتل يف املرتبة التالية ملرتبة مطالبات
()34
الدائنني العاديني غري امل�ضمونني (التو�صية .)189

دال-

�سبل االنت�صاف

 -92نظراً لطبيعة جمموعات املن�ش�آت وطريقة ا�شتغالها ،قد تكون هناك �شبكة مع َّقدة من
عامل الدائنون مع �أع�ضاء خمتلفني فيها
املعامالت املالية بني �أع�ضاء املجموعة ،ورمبا تَ َ
�أو حتى مع املجموعة ككيان اقت�صادي واحد ،ال مع الأع�ضاء فرادى .وقد ينطوي تفكيك
الت�شابك يف ملكية املوجودات ويف االلتزامات وحتديد هوية دائني كل ع�ضو يف املجموعة
التم�سك بنهج الكيان
على �إجراء حتقيق قانوين مع َّقد ومكلِّف .ومع ذلك ،ف�إنه ملا كان
ّ
( )34انظر �أي�ضا دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.09.V.12الف�صل اخلام�س.
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املنف�صل يعني � َّأن كل ع�ضو يف املجموعة ال تقع عليه � َّأي م�س�ؤولية �سوى جتاه دائنيه ،قد
ي�صبح من ال�رضوري ،عندما تكون �إجراءات الإع�سار قد بد�أت فيما يتعلق بع�ضوين �أو �أكرث
من �أع�ضاء املجموعة ،تفكيك الت�شابك يف ملكية املوجودات ويف االلتزامات.
 -93وعند التم ّكن من �إجراء ذلك التفكيك ،يعمل االمتثال ملبد�أ الكيان املنف�صل على جعل
املحدد الذي هو دائن له� .أما
ي�سرتده الدائن قا�رصاً على موجودات ع�ضو املجموعة
ما
َّ
ُّ
معينة �أخرى ملعاملة املجموعة كمن�ش�أة
يف حال َّ
تعذر �إجراء ذلك التفكيك �أو وجود �أ�سباب َّ
يت�ضمن ُ�سبل انت�صاف ت�سمح با�ستبعاد نهج الكيان املنف�صل.
واحدة ،ف� َّإن بع�ض القوانني
ّ
وقد ُو�ضعت �سبل االنت�صاف هذه يف املا�ضي من �أجل التغلّب على الق�صور والإجحاف
معينة .و�إىل جانب
الظاهرين يف نهج الكيان املنف�صل التقليدي يف حاالت جمموعات ّ
ا�ستبعاد املعامالت فيما بني �أع�ضاء املجموعة �أو �إنزال مرتبة الإقرا�ض داخل املجموعة،
تت�ضمن �سبل االنت�صاف ما يلي :تو�سيع امل�س�ؤولية عن الديون اخلارجية لت�شمل
ميكن �أن
ّ
�أع�ضاء املجموعة املو�سرِ ين ،وكذلك �أ�صحاب املنا�صب و�أ�صحاب الأ�سهم؛ و�أوامر الإ�سهام؛
و�أوامر التجميع �أو الدمج املو�ضوعي .ويتطلّب بع�ض �سبل االنت�صاف هذه �إجراء بحث عن
معينة فيما يتعلق بعمليات جمموعة
املخطئ ،بينما يعتمد بع�ضها الآخر على تقرير حقائق ّ
املن�ش�آت .ويف بع�ض احلاالت ،وخ�صو�صاً عندما ينطوي الأمر على �إ�ساءة ت�رصف من جانب
الإدارة ،قد يكون من الأن�سب اتباع �سبل انت�صاف �أخرى ،مثل عزل املديرين املذنبني واحلد
من م�شاركة الإدارة يف �إعادة التنظيم.
 -94ونظراً للإجحاف الذي يُحتمل �أن ين�ش�أ عن �إجبار ع�ضو من املجموعة على تقا�سم
املوجودات وااللتزامات مع �أع�ضاء �آخرين منها قد يكونون �أقل ي�رسا ،ف� َّإن اال�ستعانة ب�سبل
االنت�صاف التي ت�ستبعد نهج الكيان املنف�صل لي�ست متاحة للجميع وعادة ما تكون غري
�شاملة وال تنطبق �إال يف حاالت حمدودة .و�سبل االنت�صاف املنطوية على تو�سيع امل�س�ؤولية
قد تنطوي على "اخرتاق" �أو "نزع ال�صفة االعتبارية" ،مما قد ي�ؤدي �إىل �إلقاء امل�س�ؤولية عن
�أن�شطة معينة على كاهل �أ�صحاب الأ�سهم ،الذين عادة ما تُدر�أ عنهم امل�س�ؤولية عن �أن�شطة
املن�ش�أة� .أما �سبل االنت�صاف التي تنا َق�ش �أدناه فال تنطوي على نزع ال�صفة االعتبارية ،و�إن
كان مفعولها قد يبدو م�شابهاً يف بع�ض احلاالت.

 -1تو�سيع نطاق امل�س�ؤولية
�  -95إن تو�سيع نطاق امل�س�ؤولية عن الديون اخلارجية ،ويف بع�ض احلاالت عن ت�رصفات
�أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار ،لي�شمل �أع�ضاء املجموعة املو�رسين
و�أ�صحاب املنا�صب املعنيني هو �سبيل انت�صاف يتاح يف بع�ض القوانني للدائنني املنفردين
تبعاً للحالة ويتوقف على ظروف عالقة ذلك الدائن باملدين.
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 -96وثمة قوانني عديدة تعرتف بوجود ظروف تتاح فيها ا�ستثناءات من امل�س�ؤولية املحدودة
للكيانات االعتبارية وميكن فيها اعتبار �أحد �أع�ضاء املجموعة و�أ�صحاب املنا�صب ذوي
ال�صلة م�س�ؤولني عن ديون وت�رصفات ع�ضو �آخر فيها .وتتبع بع�ض القوانني نهجاً مت�شدداً
تكون فيه تلك احلاالت حمدودة جداً؛ وتتبع قوانني �أخرى نهجاً �أكرث مرونة مينح املحاكم
�صالحية تقديرية وا�سعة يف تقييم ظروف كل حالة ا�ستناداً �إىل مبادئ توجيهية معينة .بيد
� َّأن �أ�سا�س تو�سيع نطاق امل�س�ؤولية �إىل ما يتجاوز ع�ضو املجموعة املع�رس هو يف كلتا احلالتني
العالقة بني ذلك الع�ضو و�أع�ضاء املجموعة ذوي ال�صلة من حيث امللكية وال�سيطرة .ورمبا
يكون هناك عامل �آخر ذو �صلة ،هو �سلوك �أع�ضاء املجموعة ذوي ال�صلة جتاه دائني الع�ضو
اخلا�ضع لإجراءات الإع�سار.
 -97وعلى الرغم من وجود �صياغات خمتلفة للأحوال التي ميكن فيها تو�سيع نطاق
امل�س�ؤولية ،ف� َّإن الأمثلة تندرج عادة �ضمن الفئات التالية ،و�إن كان يجدر مالحظة � َّأن هذه
الفئات ال ترد كلها يف جميع القوانني و�أنها قد تتداخل �إىل حد ما:
(�أ) ا�ستغالل �أحد �أع�ضاء املجموعة (رمبا املن�ش�أة الأُ ّم) �سيطرته على ع�ضو �آخر يف
املجموعة �أو �إ�ساءة ا�ستعماله تلك ال�سيطرة ب�سبل منها موا�صلة ت�شغيل ذلك الع�ضو بخ�سارة،
خدمة مل�صالح املن�ش�أة الأم؛
(ب) قيام �صاحب الأ�سهم املهيمن بت�رصف احتيايل ،قد يت�ضمن الت�رسيب االحتيايل
ملوجودات �أحد �أع�ضاء املجموعة �أو زيادة التزاماته املالية� ،أو ت�رصيف �ش�ؤون ذلك الع�ضو
بق�صد االحتيال على الدائنني؛
و�صي �أو �رشيك للمن�ش�أة الأم؛
(ج) ت�شغيل �أحد �أع�ضاء املجموعة كوكيل �أو
ّ

(د) ت�رصيف �ش�ؤون املجموعة �أو �ش�ؤون �أحد �أع�ضائها على نحو قد يلحق ال�رضر
ببع�ض فئات الدائنني (مثالً ،حتمل التزامات مالية جتاه م�ستخ َدمي �أحد �أع�ضاء املجموعة)؛
(هـ) جتزئة من�ش�أة واحدة جتزئة م�صطنعة �إىل عدة كيانات خمتلفة بغر�ض عزل
املن�ش�أة الواحدة عن التزامات مالية حمتملة؛ �أو عدم اتباع القواعد الر�سمية يف معاملة
�أع�ضاء املجموعة ككيانات قانونية منف�صلة ،مبا يف ذلك جتاهل امل�س�ؤولية املحدودة لأع�ضاء
املجموعة �أو خلط املوجودات ال�شخ�صية مبوجودات ال�رشكة؛ �أو ا�ستخدام هيكل جمموعة
املن�ش�آت كمجرد خدعة �أو واجهة ،كما يف حالة ا�ستخدام �شكل ال�رشكة كو�سيلة لاللتفاف
على االلتزامات القانونية �أو التعاقدية؛
(و) عدم كفاية ر�سملة ع�ضو ما يف املجموعة بحيث ال يكون لـه � ُّأي �أ�سا�س ر�أ�سمايل
كاف لتنفيذ عملياته .وهذا قد ينطبق وقت الإن�شاء� ،أو قد يكون نتيجة ال�ستنفاد ر�أ�س املال
رد مبالغ �إىل �أ�صحاب الأ�سهم �أو قيام �أ�صحاب الأ�سهم ب�سحب �أرباح �أكرث من
عن طريق ّ
الأرباح القابلة للتوزيع؛
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(ز) �إعط ــاء فكرة خاطئة عن الطبيعـ ــة احلقيقية ملجموع ـ ــة املن�ش ـ ـ�آت ،مما يقود
الدائنني �إىل االعتقاد ب�أنهم يتعاملون مع من�ش�أة منفردة ال مع ع�ضو يف جمموعة؛
(ح)  �إ�ساءة الت�رصف ،بحيث ميكن �إلزام � ِّأي �شخ�ص ،مبا يف ذلك � ُّأي ع�ضو يف
جراء
املجموعة ،بالتعوي�ض عن � ِّأي خ�سارة �أو �رضر يلحق بع�ضو �آخر يف املجموعة من ّ
أذى بالغ �أو
احتيال �أو �إخالل بواجب �أو ارتكاب جريرة �أخرى ،مثل الأفعال التي ت�سبب � ً
�رضراً بيئياً كبرياً؛
(ط) املتاجرة الباطلة ،حيث يكون من واجب مديري � ِّأي ع�ضو يف املجموعة ،مبن
فيهم مديروه امل�سترتون� ،أن يراقبوا ،مثالً ،ما �إذا كان ذلك الع�ضو قادراً على موا�صلة
�أعماله ب�صورة �سليمة يف �ضوء و�ضعه املايل ،ويكونون ملزمني بتقدمي طلب لبدء �إجراءات
�إع�سار ب�ش�أنه يف غ�ضون فرتة حمددة من الزمن حاملا ي�صبح مع�رساً .ويندرج �ضمن هذه
الفئة ال�سماح لأحد �أع�ضاء املجموعة� ،أو الإيعاز �إليه ب�أن يتداين عندما يكون مع�رساً �أو
يحتمل �أن ي�صبح مع�رساً؛
(ي) عدم االمتثال ملقت�ضيات اللوائح التنظيمية ،مثل االحتفاظ ب�سجالت حما�سبية
منتظمة لع�ضو يف املجموعة خا�ضع لل�سيطرة.
 -98وعلى وجه العموم ،ال يعترب جمرد �سيطرة �أحد �أع�ضاء املجموعة على ع�ضو �آخر
�أو هيمنته عليه �أو � ّأي �شكل �آخر من �أ�شكال االندماج االقت�صادي الوثيق داخل جمموعة
املن�ش�آت �سبباً كافياً لت�سويغ جتاهل ال�شخ�صية القانونية املنف�صلة لكل ع�ضو يف املجموعة
واخرتاق ال�صفة االعتبارية.
 -99ويف عدد من الأمثلة التي ميكن فيها تو�سيع نطاق امل�س�ؤولية لي�شمل املن�ش�أة الأم،
ميكن لتلك امل�س�ؤولية �أن ت�شمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية لأع�ضاء جمل�س �إدارة املن�ش�أة الأم
(الذين ميكن و�صفهم مبديرين بحكم الواقع �أو مديرين م�سترتين) .ومع �أنه قد تقع على
عاتق مديري � ِّأي ع�ضو منفرد يف املجموعة عادة واجبات معينة جتاه ذلك الع�ضو ،فقد
تواجههم مهمة موازنة تلك الواجبات مع جممل امل�صالح التجارية واملالية للمجموعة.
فتحقيق امل�صالح العامة للمجموعة قد ي�ستلزم ،مثالً ،الت�ضحية مب�صالح �أع�ضاء منفردين
يف ظروف معينة .وثمة عوامل قد تكون لها �صلة بتقرير ما �إذا كان مديرو املن�ش�أة الأم
م�س�ؤولني �شخ�صياً عن ديون �أو ت�رصفات الع�ضو امل�سيطَ ر عليه اخلا�ضع لإجراءات الإع�سار،
منها :ما �إذا كانت هناك م�شاركة فعلية يف �إدارة �ش�ؤون ع�ضو املجموعة امل�سيطَ ر عليه؛
�أو ما� إذا كان هناك �إهمال ج�سيم �أو احتيال يف �إدارة �ش�ؤون ع�ضو املجموعة املع�رس؛ �أو
ما �إذا كان يحتمل �أن تكون �إدارة املن�ش�أة الأم قد �أخلَّت بواجبات العناية واحلر�ص �أو كان
هناك �سوء ا�ستغالل لل�صالحيات الإدارية؛ �أو ما �إذا كانت هناك عالقة مبا�رشة بني �إدارة
ع�ضو املجموعة امل�سيطَ ر عليه و�إع�ساره .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،ميكن �أي�ضاً اعتبار
املديرين م�س�ؤولني جنائياً .ومن ال�صعوبات الرئي�سية يف تو�سيع نطاق امل�س�ؤولية يف تلك
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احلاالت �إثبات ذلك ال�سلوك لكي يتبني � َّأن املن�ش�أة الأم كانت تـت�رصف كمدير بحكم الواقع
�أو كمدير م�سترت للع�ضو الآخر يف املجموعة.
 -100وهناك �أي�ضا قوانني تن�ص على �أن تقبل املن�ش�أة ال ّأم م�س�ؤوليتها عن ديون �أع�ضاء
املجموعة اخلا�ضعني لل�سيطرة �أو الكيانات الفرعية تعاقدياً ،خ�صو�صاً عندما يكون
الدائنون املعنيون م�صارف� ،أو ب�إبرام كفاالت متبادلة طوعية .ومبقت�ضى قوانني �أخرى
تن�ص على �أ�شكال خمتلفة من االندماج ملجموعات املن�ش�آت ،ميكن �أن تقع على ع�ضو
املجموعة الرئي�سي م�س�ؤولية جماعية وفردية جتاه دائني �أع�ضاء املجموعة املندجمني عن
االلتزامات املالية النا�شئة قبل االندماج الر�سمي وبعده.

�  -2أوامر الإ�سهام
�  -101أمر الإ�سهام هو �أمر ميكن به للمحكمة �أن تُلزم ع�ضواً مو�رساً يف املجموعة
معينة لتغطية جميع ديون �أع�ضاء املجموعة الآخرين اخلا�ضعني
ب�أن يُ�سهم ب�أموال ّ
لإجراءات الإع�سار �أو بع�ض تلك الديون وال �سيما متى كان ع�ضو املجموعة املو�رس
قد �أتى بت�رصف غري منا�سب �إزاء ع�ضو املجموعة املع�رس .وقد ت�شمل هذه الت�رصفات
ال �إحالة موجودات ع�ضو املجموعة املتهاوي �إىل ع�ضو جمموعة �آخر
غري املنا�سبة مث ً
بثمن غري منا�سب �أو ا�ستفادة ع�ضو يف املجموعة من املزايا ال�رضيبية املتجمعة لدى
ع�ضو املجموعة املتهاوي مبا يقلل من مقدار الأموال التي �سوف ت�سدد �إىل دائني ع�ضو
املجموعة املتهاوي يف دعوى الإع�سار الالحقة .وال�سماح بذلك ال�سلوك غري املنا�سب
دون �سبيل انت�صاف ميكن �أن ي�رض بدائني ع�ضو املجموعة املع�رس ويحقق ك�سباً غري
منتظر حلملة �أ�سهم الع�ضو املو�رس.
 -102ومع � َّأن �أوامر الإ�سهام لي�ست متاحة على نطاق وا�سع يف قوانني الإع�سار ،فقد
اعتمدت ب�ضع واليات ق�ضائية تدابري من هذا القبيل �أو تنظر يف اعتمادها ،وعادة ما
يكون ذلك حم�صوراً يف �إجراءات الت�صفية .وثمة عدد من امل�سائل ،التي �صممت �أوامر
درج يف قانون الإع�سار� ،إذ قد تكون �سبل
الإ�سهام ملعاجلتها ،قد ال يتطلب �أحكاماً خا�صة تُ َ
االنت�صاف موجودة بالفعل يف �إطار قوانني �أخرى ،كتلك التي تتناول امل�س�ؤولية واملتاجرة
الباطلة.
 -103و�أَ ْ�ش َيع ال�صعوبات املاثلة يف البت يف م�س�ألة �إ�صدار �أمر الإ�سهام هي املوازنة
بني م�صالح �أ�صحاب الأ�سهم والدائنني غري امل�ضمونني لع�ضو املجموعة املو�رس وم�صالح
دائني ع�ضو املجموعة قيد الت�صفية غري امل�ضمونني ،وال �سيما متى كان �أمر الإ�سهام قد
ي�ؤثر على يُ�رس الأول .وبو�سع دائني ع�ضو املجموعة املو�رس �أن يحتجوا ب�أنهم اعتمدوا
على املوجودات امل�ستقلة لذلك الع�ضو عندما تعاملوا معه و�أنه ال ينبغي حرمانهم من
احل�صول على �سداد كامل ملطالبتهم ب�سبب العالقة بني ع�ضو املجموعة املو�رس ذلك
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والأع�ضاء الآخرين وت�رصفاته �إزاءهم .وال�صعوبة يف التوفيق بني هذه امل�صالح املختلفة
تعني � َّأن �صالحية �إ�صدار �أمر الإ�سهام ال متار�س ب�صورة �شائعة .كما � َّأن املحاكم �أخذت
بالر�أي القائل ب� َّأن �أمر الإ�سهام الكامل قد ال يكون منا�سبا �إذا كان من �ش�أنه تهديد ي�رس
ع�ضو املجموعة غري اخلا�ضع لإجراءات الإع�سار بالفعل ،و�إن كان ميكن �إ�صدار �أمر
معينة ،مثل الر�صيد املتبقي بعد الوفاء بااللتزامات
�إ�سهام جزئي يقت�رص على موجودات ّ
املعقودة بح�سن نية.
 -104ويف ظل القوانني التي جتيز �أوامر الإ�سهام ،يجب على املحكمة �أن ت�أخذ يف اعتبارها
معينة لدى النظر فيما �إذا كان يجدر بها �أن ت�صدر �أمراً من هذا القبيل .وتت�صل
ظروفا ّ
هذه الظروف بالعالقة بني ع�ضو املجموعة املو�رس وع�ضو املجموعة اخلا�ضع لإجراءات
الإع�سار وت�شمل :مدى م�شاركة ع�ضو املجموعة املو�رس يف �إدارة ع�ضو املجموعة املع�رس؛
ت�رصف ع�ضو املجموعة املو�رس �إزاء دائني الع�ضو املع�رس ،و�إن كان اعتماد الدائنني
وكيفية
ّ
على وجود عالقة بني ع�ضوي املجموعة لي�س �سبباً كافياً لإ�صدار الأمر؛ ومدى كون
معزوة �إىل ت�رصفات ع�ضو املجموعة املو�رس؛
الظروف التي ت�سببت يف �إجراءات الإع�سار
ّ
وت�رصف ع�ضو املجموعة املو�رس بعد بدء �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق بع�ضو املجموعة
ّ
الت�رصف ي�ؤثر ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف دائني ذلك
ذلك
كان
إذا
�
ا
خ�صو�ص
املع�رس،
ً
ّ
ال بعدم تنفيذ عقد ي�شمل ع�ضو املجموعة املع�رس؛ وما تراه املحكمة منا�سباً من
الع�ضو ،مث ً
()35
�أمور �أخرى .كما قد يكون �إ�صدار �أمر من هذا القبيل ممكناً ،على �سبيل املثال ،عندما
يتحمل م�س�ؤولية كبرية عن �إ�صابة �شخ�صية� ،أو
يكون ع�ضو املجموعة اخلا�ضع لل�سيطرة
ّ
عندما تكون املن�ش�أة ال ّأم قد �سمحت لع�ضو املجموعة اخلا�ضع لل�سيطرة مبوا�صلة التعامل
التجاري رغم �إع�ساره.

 -3الدمج املو�ضوعي
(�أ) مق ّدمة
 -105عندما ي� َؤمر بالتن�سيق الإجرائي ،تظل موجودات املَدينني والتزاماتهم املالية ،مثلما
ورد يف الفقرة � 22أعاله ،منف�صلة وم�ستقلة ،كما ال تت�أ ّثر حقوق املطالبني املو�ضوعية� .أما
الدمج املو�ضوعي فيتيح للمحكمة ،يف �إجراءات الإع�سار املتعلقة باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء
جمموعة املن�ش�آت� ،أن ت�رصف النظر عن الهوية املنف�صلة لكل من �أع�ضاء املجموعة يف
الأحوال املنا�سبة و�أن تدمج موجوداتهم والتزاماتهم املالية فتُعاملها ك�أمنا كان يحوزها
عامل املوجودات كما لو كانت جزءاً من حوزة واحدة
ويتحملها كيان واحد .ومن ثم ،تُ َ
ملنفعة جميع دائني �أع�ضاء املجموعة املدجمني .وثمة واليات ق�ضائية قليلة فقط توفر
( )35قانون ال�رشكات النيوزيلندي ل�سنة  ،1993البندان �( )1( 271أ) و.)1( 272
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�سنداً قانونياً لأوامر الدمج املو�ضوعي لكنها تخ�ضع لقواعد ا�ستدالل �صارمة وال ت�ستخدم
على نطاق وا�سع يف الواليات الق�ضائية التي يتاح فيها �سبيل االنت�صاف هذا .ومن
ال�شواغل الرئي�سية يف هذا ال�ش�أن � َّأن الدمج ينق�ض مبد�أ الهوية القانونية املنف�صلة لكل
ع�ضو يف املجموعة التي كثرياً ما ت�ستخدم لهيكلة جمموعة من�ش�آت لكي ت�ستجيب ملختلف
االعتبارات التجارية ،الأمر الذي يخدم �أغرا�ضاً خمتلفة ولـه �آثار هامة من حيث ،مثالً،
قانون ال�رضائب وقانون ال�رشكات وقواعد حوكمة ال�رشكات .و�إذا ما وافقت املحاكم
روتينياً على الدمج املو�ضوعي فقد ي�ؤدي هذا �إىل تقوي�ض العديد من املزايا املت�أتية من
مرونة هيكل املن�ش�أة.
حمدد للظروف التي ميكن �أن ت�صدر
 -106ومع �أنه ال يوجد �سند قانوين مبا�رش �أو معيار ّ
فيها �أوامر الدمج املو�ضوعي ،فقد كان ملحاكم بع�ض الواليات الق�ضائية دور مبا�رش يف
تطوير تلك الأوامر وحتديد الظروف املنا�سبة لإ�صدارها .ورمبا تجُ ّ�سد هذه املمار�سة
ازدياد اعرتاف الق�ضاء بات�ساع نطاق ا�ستخدام هياكل ال�رشكات املرتابطة لأغرا�ض �رضيبية
ت�سوغ �إ�صدار �أمر الدمج حمدودة جداً وت�شمل ظروفاً
وجتارية ،بيد � َّأن الظروف التي ّ
تت�ضمن قدراً كبرياً من االندماج يف �أعمال و�ش�ؤون �أع�ضاء املجموعة ،من خالل ال�سيطرة
�أو امللكية ،مما يجعل من املتعذر ب�شدة� ،إن مل يكن م�ستحيالً ،تفكيك ت�شابك موجودات
والتزامات خمتلف �أع�ضائها ملعرفة ،مثالً ،املوجودات اململوكة لكل ع�ضو يف املجموعة
وحتديد دائنيه ،دون �إنفاق الكثري من الوقت واملوارد ،مما يلحق ال�رضر يف نهاية املطاف
بجميع الدائنني.
والت�رشيعات التي ت�أذن به
 -107وينا َق�ش الدمج املو�ضوعي عادة يف �سياق الت�صفية،
ُ
ال تفعل ذلك �إال يف ذلك ال�سياق .بيد � َّأن هناك اقرتاحات ت�رشيعية من �ش�أنها �أن ت�سمح
بالدمج املو�ضوعي يف �سياق �أنواع خمتلفة من �إعادة التنظيم .ويف الواليات الق�ضائية
التي ال توجد فيها ت�رشيعات خا�صة بذلك ،قد تكون �أوامر الدمج املو�ضوعي متاحة
يف �سياقي الت�صفية و�إعادة التنظيم على ال�سواء� ،إذا كان هذا الأمر �سي�ساعد ،مثالً،
على �إعادة تنظيم املجموعة .ومع � َّأن الدمج املو�ضوعي يتطلب عادة �أمراً من املحكمة،
فيمكن �أن يجري �أي�ضاً ا�ستناداً �إىل توافق �آراء الأطراف املهتمة ذات ال�صلة .ويرى
بع�ض املعلقني � َّأن الدمج املو�ضوعي بتوافق الآراء هو كثري احلدوث يف الق�ضايا املنطوية
على جمموعة من�ش�آت ،وكثرياً ما يكون ذلك يف احلاالت التي ت�ؤيد فيها املحاكم عموماً
اعرتا�ضات الدائنني على الدمج املو�ضوعي �إذا كان يلزم تقدمي طلب ر�سمي .كما قد يكون
الدمج املو�ضوعي ممكناً يف �سياق خطة لإعادة التنظيم .فبع�ض القوانني ي�سمح ب�أن
تت�ضمن اخلطة اقرتاحات لدمج ع�ضو مدين مع �أع�ضاء املجموعة الآخرين� ،سواء كانوا
�صوت باملوافقة العدد املطلوب من
مع�رسين �أم مو�رسين .وميكن تنفيذ تلك اخلطة �إذا َّ
الدائنني.
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 -108وقد يكون الدمج املو�ضوعي منا�سباً عندما ال يكون هناك انف�صال حقيقي بني
�أع�ضاء املجموعة و�إمنا يُحافظ على هيكل املجموعة لغر�ض اخلداع �أو االحتيال فح�سب.
وهناك �سبب �آخر ي�ستخدم يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،وهو �أن يف�ضي الدمج املو�ضوعي
�إىل زيادة القيمة التي تعود على الدائنني� ،سواء ب�سبب العالقة الهيكلية بني �أع�ضاء
املجموعة وكيفية ت�سيريهم لأعمالهم وعالقاتهم املالية� ،أو ب�سبب قيمة املوجودات امل�شرتكة
للمجموعة كلها ،مثل امللكية الفكرية لعملية تنفذ عرب �أع�ضاء عديدين يف املجموعة ولناجت
تلك العملية على ال�سواء.
 -109ومن ال�شواغل الرئي�سية املقرتنة ب�إتاحة تلك الأوامر� ،إ�ضافة �إىل ما يت�صل منها
بامل�س�ألة اجلوهرية املتمثلة يف �إ�سقاط مبد�أ الكيان املنف�صل ،ما يحتمل �أن ي�صيب �إحدى
جمموعات الدائنني من �إجحاف عندما تُرغم على التقا�سم بالت�ساوي مع دائني ع�ضو �آخر
�أقل ي�رساً ،وما� إذا كانت الوفورات �أو املنافع العائدة على جميع فئات الدائنني تفوق ال�رضر
العر�ضي الذي يلحق بدائنني منفردين .وميكن �أن يكون بع�ض الدائنني قد اعتمدوا على
املوجودات املنف�صلة �أو الكيان القانوين املنف�صل لع�ضو معينّ يف املجموعة عند التعامل
بع�ضو
حرموا من ال�سداد التام ب�سبب عالقة �رشيكهم التجاري
ٍ
معه ،وال ينبغي من ثم �أن يُ َ
�آخر يف املجموعة مل يكونوا على علم به� .أما الدائنون الآخرون ،فيمكن �أن يكونوا قد
اعتمدوا على موجودات املجموعة كلها ،فال ي�صبح من الإن�صاف �أن يكون �سداد ديونهم
ع�ضو واحد يف املجموعة.
قا�رصاً على موجودات
ٍ
 -110وملا كان الدمج املو�ضوعي ينطوي على جتميع موجودات خمتلف �أع�ضاء املجموعة،
فقد ال يُف�ضي �إىل زيادة م�سرتدات كل دائن ،بل يعمل على امل�ساواة بني جميع الدائنني فيما
ي�سرتدونه ،فيزيد من املبالغ املوزعة على بع�ضهم على ح�ساب البع�ض الآخر .و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،ميكن لتي�سرّ الدمج �أن مي ّكن الدائنني الأكرب والأقوى من اال�ستفادة من موجودات ال
ينبغي �أن تكون متاحة لهم؛ و�أن ي�شجع الدائنني الذين ال يوافقون على �إ�صدار �أمر من هذا
القبيل على التما�س �إعادة النظر فيه ،مما يطيل �إجراءات الإع�سار؛ و�أن يُلحق ال�رضر بيقني
امل�صالح ال�ضمانية و�إمكانية �إنفاذها (فعندما تختفي املطالبات فيما بني �أع�ضاء املجموعة
نتيجة للدمج ،ت�ضيع حقوق الدائنني الذين لهم م�صالح �ضمانية يف تلك املطالبات).
 -111وي�شمل الدمج املو�ضوعي عادة �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار،
ولكنه ميكن �أن ميتد يف بع�ض احلاالت ،حيثما ت�سمح به بع�ض قوانني الإع�سار ،لي�شمل
ع�ضواً يبدو مو�رساً من �أع�ضاء املجموعة .وهذا قد يحدث عندما تكون �ش�ؤون ذلك الع�ضو
�شديدة االختالط ب�ش�ؤون �أع�ضاء املجموعة الآخرين بحيث ي�صبح من املتعذر عملياً
ا�ستبعاده من الدمج ويكون من املفيد �أن ي�شمله الدمج� ،إذا ما تبني لدى �إجراء مزيد من
التق�صي �أنه يف الواقع مع�رس ب�سبب اختالط املوجودات �أو عندما يكون الكيان االعتباري
�صورياً �أو منطوياً على خمطط احتيايل .وعندما يراد �أن ي�شمل الدمج ع�ضو املجموعة
املو�رس ،قد تكون لدى دائني ذلك الع�ضو �شواغل خا�صة ،فيمكن اتباع نهج حمدود بحيث ال
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ي�شمل الدمج املو�ضوعي �سوى القيمة ال�صافية لر�أ�س املال ال�سهمي لع�ضو املجموعة املو�رس
من �أجل حماية حقوق �أولئك الدائنني ،و�إن كان هذا النهج ع�سرياً يف حاالت اختالط
املوجودات �أو االحتيال.

(ب) الظروف الداعمة للدمج املو�ضوعي
 -112هناك عدة عنا�رص تَبينّ � َّأن لها �صلة بتقرير ما �إذا كان ثمة م�سوغ للدمج املو�ضوعي
�أم ال� ،سواء يف الت�رشيعات التي ت�أذن ب�أوامر الدمج �أو يف احلاالت التي لعبت فيها املحاكم
دوراً يف تطوير تلك الأوامر .وتتعلق امل�س�ألة ،يف كل حالة ،باملوازنة بني خمتلف العنا�رص
للو�صول �إىل قرار من�صف وعادل؛ فلي�س هناك عن�رص وحيد حا�سم بال�رضورة ولي�ست
هناك حاجة �إىل وجود جميع تلك العنا�رص يف � ِّأي حالة بعينها .وقد �شملت تلك العنا�رص
ما يلي :وجود بيانات مالية موحدة للمجموعة؛ وا�ستخدام ح�ساب م�رصفـي واحد لكل
�أع�ضاء املجموعة؛ ووحدة امل�صالح وامللكية بني �أع�ضاء املجموعة؛ ومدى �صعوبة الف�صل
بني املوجودات وااللتزامات املنفردة؛ وتقا�سم النفقات العامة والإدارية واملحا�سبية و�سائر
النفقات ذات ال�صلة بني خمتلف �أع�ضاء املجموعة؛ ووجود قرو�ض داخل املجموعة وكفاالت
متبادلة للقرو�ض؛ ومدى �إحالة املوجودات ونقل الأموال من ع�ضو �إىل �آخر ح�سبما يُرى
منا�سباً دون مراعاة للقواعد الر�سمية ال�صحيحة؛ وكفاية ر�أ�س املال؛ واختالط املوجودات
�أو العمليات التجارية؛ وتعيني مديرين �أو موظفني م�شرتكني وعقد اجتماعات م�شرتكة
ملجال�س الإدارة؛ ووجود مكان عمل م�شرتك؛ واملعامالت االحتيالية مع الدائنني؛ واملمار�سة
ت�شو�شاً بني
املتمثلة يف ت�شجيع الدائنني على معاملة املجموعة ككيان واحد ،مما يُحدث ُّ
الدائنني ب�ش�أن حتديد هوية ع�ضو املجموعة الذي يتعاملون معه ،ويطم�س بذلك احلدود
�سهل �إعادة التنظيم �أو
القانونية لأع�ضاء املجموعة؛ وما �إذا كان الدمج املو�ضوعي �سوف يُ ّ
يخدم م�صالح الدائنني.
 -113ومع � َّأن هذه العوامل العديدة تظل ذات �صلة ،فقد بد�أ بع�ض املحاكم يركز على
عدد حمدود منها ،وخ�صو�صاً ما �إذا كانت �ش�ؤون �أع�ضاء املجموعة خمتلطة �إىل درجة يتعذر
معها حتقيق الف�صل بني املوجودات وااللتزامات �إال بتكاليف غري عادية وب�إنفاق الكثري من
الوقت� ،أو ما �إذا كان �أع�ضاء املجموعة �ضالعني يف خمططات احتيالية �أو �أن�شطة لي�س لها
غر�ض جتاري م�رشوع .ففيما يتعلق بال�سبب الأول ،تعترب درجة االختالط الالزمة �صعبة
التحديد كما ،وقد و�صفتها حماكم خمتلفة ب�أ�شكال �شتى ،ت�شمل درجة من االختالط ال� أمل
يف تفكيك ت�شابكها �أو يتعذر عملياً فعل ذلك؛ �أو يتطلب تفكيك الرتابطات بني �أع�ضاء
املجموعة وملكية موجوداتها قدراً من الوقت والنفقات ال يتنا�سب مع النتيجة �أو هو من
يعر�ض للخطر حتقيق � ِّأي قيمة �صافية للموجودات ل�صالح الدائنني؛ �أو
ال�ضخامة بحيث ّ
�أنه ينطوي على توزيع للموجودات وااللتزامات بني الأع�ضاء املعنيني يت�سم �أ�سا�ساً بطابع
اعتباطي وال يج�سد واقعاً اقت�صادياً .ولدى التو�صل �إىل قرار ب�أن درجة االختالط يف حالة
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ما ت�سوغ الدمج املو�ضوعي ،تكون املحاكم قد نظرت يف عوامل خمتلفة ،منها الطريقة التي
يعمل بها �أع�ضاء املجموعة وطبيعة عالقة كل منهم بالآخر ،مبا يف ذلك فيما يتعلق بامل�سائل
الإدارية واملالية؛ ومدى كفاية حفظ ال�سجالت اخلا�صة بكل من �أع�ضاء املجموعة؛ ومدى
مراعاة الر�سميات امل�ؤ�س�سية ال�صحيحة؛ والطريقة التي حتال بها الأموال واملوجودات بني
خمتلف الأع�ضاء؛ وعوامل م�شابهة �أخرى تتعلق بعمليات املجموعة.
 -114ونوع االحتيال املت�صور هنا لي�س االحتيال الذي يحدث يف العمليات اليومية لأي
�رشكة ،بل االنتفاء التام لأي غر�ض جتاري م�رشوع ميكن �أن تكون لـه �صلة �إما ب�أ�سباب
�إن�شاء ال�رشكة و�إما بالأن�شطة التي ت�ضطلع بها ال�رشكة ،متى �أن�شئت (انظر الفقرة
( 97هـ) �أعاله) .وقد ت�شمل �أمثلة ذلك االحتيال قيام املدين ب�إحالة جميع موجوداته
تقريبا �إىل كيان حديث التكوين �أو �إىل كيانات منف�صلة تتمتع بامللكية الذاتية بغر�ض
احلفاظ على تلك املوجودات واالحتفاظ بها ملنفعته اخلا�صة ولعرقلة دائنيه وت�أخريهم
واالحتيال عليهم� ،أو �إىل خمططات متويهية(� )36أو "بونزي" )37(.وغريها من املخططات
االحتيالية الأخرى.

(ج) طلب الدمج املو�ضوعي
' '1الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بتقدمي الطلب
 -115ينبغي لأي قانون �إع�سار �أن يتناول م�س�ألة من الذي يجوز لـه �أن يطلب الدمج
املو�ضوعي ومتى ميكنه ذلك .ففيما يتعلق بالأطراف امل�سموح لهم بتقدمي الطلب ،يبدو من
املنا�سب اتباع النهج الوارد يف التو�صية  14ب�ش�أن الأطراف امل�سموح لهم بتقدمي طلب بدء
�إجراءات الإع�سار .وهذا ي�شمل ،يف �سياق املجموعة ،ع�ضو املجموعة ودائن � َّأي ع�ضو من
�أع�ضاء املجموعة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيكون من املنا�سب ال�سماح بتقدمي الطلبات من
جانب ممثل �إع�سار � ِّأي ع�ضو يف املجموعة ،ل َّأن ممثل الإع�سار �أو املمثلني املعينني لإدارة
�أع�ضاء املجموعة �سيكونون ،يف حاالت عديدة ،هم الذين توجد لديهم �أمت معلومات عن
�أع�ضاء املجموعة و�سيكونون بالتايل يف �أف�ضل و�ضع لتقييم مالءمة �أو ا�ست�صواب الدمج
املو�ضوعي.

( )36التموي������ه ق������د ينط������وي عل������ى عقود �إما ال تعرب عن الق�ص������د احلقيقي للأطراف ولي�س لها � ُّأي �أثر فيما
بينهم و�إما تحُ دث فيما بينهم �آثاراً غري تلك املعبرّ عنها يف العقود� ،أي عقود �صورية.
( )37خمطط "بونزي" هو عملية ا�ستثمار احتيالية ت�سدد لفرادى امل�ستثمرين عوائد من النقود التي دفعوها
�أو من نقود دفعها م�ستثمرون الحقون ،ال من �أرباح ُجنيت حقاً.
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 -116ومع �أنه قد ميكن للمحكمة يف بع�ض الدول �أن ت�أمر بالدمج املو�ضوعي من
تلقاء ذاتها ،ف� َّإن الأثر ال�شديد لذلك الأمر يقت�ضي اتباع �إجراءات من�صفة وعادلة و�أن
تتاح للأطراف ذات امل�صلحة فر�صة اال�ستماع �إليهم ولالعرتا�ض على ذلك الأمر ،وفقاً
للتو�صيتني  137و .138ولذلك ال�سبب ،يبدو من املنا�سب التفريق بني الدمج املو�ضوعي
والتن�سيق الإجرائي واعتماد نهج عدم ال�سماح للمحاكم بالت�رصف من تلقاء نف�سها فيما
يتعلق بالدمج املو�ضوعي.

' '2وقت تقدمي الطلب
 -117مبا � َّأن العوامل الداعمة للدمج املو�ضوعي قد ال تكون دائماً وا�ضحة �أو �أكيدة وقت
بدء �إجراءات الإع�سار ،فمن امل�ستح�سن �أن يتبع قانون الإع�سار نهجاً مرناً ب�ش�أن م�س�ألة
التوقيت ،في�سمح بتقدمي الطلب يف نف�س الوقت الذي يقدم فيه طلب بدء الإجراءات
�أو يف � ِّأي وقت الحق .ولكن جتدر مالحظة � َّأن �إمكانية تقدمي طلب الدمج املو�ضوعي
عقب بدء الإجراءات قد تكون حمدودة ،من الناحية العملية ،ب�سبب احلالة التي بلغتها
�إدارة الإجراءات ،وخ�صو�صاً فيما يتعلق ،مثالً ،بتنفيذ خطة لإعادة التنظيم .فقد تكون
بع�ض امل�سائل املحورية قد ُحلت ،مثل بيع املوجودات �أو الت�رصف فيها وتقدمي املطالبات
وقبولها� ،أو قد تكون قد �صدرت قرارات معينة واتخذت بناء عليها �إجراءات ب�ش�أن �أع�ضاء
منفردين يف املجموعة مما ي�سبب �صعوبات عملية يف دمج �إجراءات �أُدير جزء منها .ويف
هذه احلالة ي�ستح�سن �أن ي�أخذ الأمر يف احل�سبان احلالة التي بلغتها �إدارة الإجراءات،
فيدمج الإجراءات املنف�صلة اجلارية فعال ويحفظ احلقوق القائمة .ولذلك ،ف� َّإن ما �سبق
قبوله من مطالبات جتاه ع�ضو يف املجموعة ،مثالً ،ميكن �أن يُعامل كمطالبات مقبولة
ب�ش�أن احلوزة املدجمة.
 -118وقد ينطبق النهج نف�سه على �إ�ضافة �أع�ضاء يف املجموعة �إىل دمج مو�ضوعي
قائم .ومع ا�ستمرار �إدارة خمتلف �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت ،قد يتبني �أنه ينبغي �ضم عدد
�إ�ضايف من �أع�ضاء املجموعة لأن �أ�سباب �إ�صدار الأمر ال ّأويل م�ستوفاة �أي�ضاً فيما يتعلق
به�ؤالء الأع�ضاء .ف�إذا كان �أمر الدمج املو�ضوعي �صادراً مبوافقة الدائنني� ،أو �إذا �أُتيحت
للدائنني فر�صة االعرتا�ض على �أمر مقرتح ،ف� َّإن �إ�ضافة ع�ضو �آخر من املجموعة يف مرحلة
املجمعة خمتلفة عن املوجودات التي
الحقة من الإجراءات يحتمل �أن جتعل املوجودات
ّ
صال �أو �أُبلغ بها الدائنون .وي�ستح�سن يف تلك احلالة �أن تتاح للدائنني فر�صة
اتفق عليها �أ� ً
�أخرى للموافقة �أو لالعرتا�ض على �ضم �أع�ضاء �إ�ضافيني �إىل عملية الدمج .وعندما ي�صدر
�أمر بالدمج املو�ضوعي بعد �إجراء توزيع جزئي على الدائنني ،قد ي�ستح�سن الأخذ بقاعدة
املزج .فهذا ي�ساعد على �ضمان �أال يح�صل الدائن الذي كان قد ح�صل على دفعة توزيع
جزئية فيما يتعلق مبطالبته جتاه ع�ضو يف املجموعة على مبلغ �آخر لقاء املطالبة نف�سها
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يف �إجراءات الدمج ما دامت املبالغ املدفوعة للدائنني الآخرين من نف�س الفئة �أقل تنا�سبياً
من دفعة التوزيع اجلزئية التي �سبق لذلك الدائن �أن ح�صل عليها.

(د) امل�صالح املتنازعة يف الدمج املو�ضوعي
�  -119إ�ضافة �إىل امل�صالح املتنازعة لدائني خمتلف �أع�ضاء املجموعة ،قد يجدر النظر،
�ضمن �سياق الدمج املو�ضوعي ،يف م�صالح �سائر �أ�صحاب الأ�سهم ،مبا فيها م�صالح الدائنني
جتاه �أ�صحاب الأ�سهم؛ وم�صالح �أ�صحاب الأ�سهم يف خمتلف �أع�ضاء املجموعة ،وخ�صو�صاً
الذين هم �أ�صحاب �أ�سهم يف بع�ض الأع�ضاء دون الأع�ضاء الآخرين؛ وم�صالح الدائنني
امل�ضمونني وذوي الأولوية ملختلف �أع�ضاء املجموعة املدجمني.

' '1املالكون و�أ�صحاب الأ�سهم
 -120ثمة قوانني �إع�سار كثرية تَ ّتبع القاعدة العامة القائلة ب�أرجحية حقوق الدائنني على
درج مطالبات املالكني و�أ�صحاب الأ�سهم بعد جميع
حقوق املالكني و�أ�صحاب الأ�سهم� ،إذ تُ َ
املطالبات الأخرى يف ترتيب الأولوية لأغرا�ض التوزيع .وكثرياً ما يُف�ضي ذلك �إىل عدم
ح�صول املالكني و�أ�صحاب الأ�سهم على � ِّأي دفعة من التوزيع (انظر الفقرة  76من الف�صل
اخلام�س من اجلزء الثاين) .ويف �سياق جمموعات املن�ش�آت ،قد يح�صل �أ�صحاب �أ�سهم
بع�ض �أع�ضاء املجموعة ذوي املوجودات الكثرية وااللتزامات القليلة على عائد ما ،بينما ال
يح�صل عليه دائنو �أع�ضاء املجموعة الآخرين الذين لديهم موجودات �أقل وعليهم التزامات
�أكرث .و�إذا كان يُراد يف �سياق الدمج املو�ضوعي تو�سيع نطاق النهج العام املتمثل يف جعل
مرتبة �أ�صحاب الأ�سهم دون الدائنني غري امل�ضمونني ،بحيث ي�شمل كل �أع�ضاء املجموعة
املدجمنيِ ،
ميكن ال�سداد �إىل جميع دائني �أع�ضاء املجموعة قبل ح�صول �أ�صحاب الأ�سهم يف
� ِّأي منهم على دفعة من التوزيع.

' '2الدائنون امل�ضمونون
 -121تُناق�ش و�ضعية الدائنني امل�ضمونني يف �إجراءات الإع�سار يف كل �أجزاء الدليل
(لالطالع على الإحاالت ذات ال�صلة ،انظر املرفق الأول) ،والنهج املتبع فيه هو �أنه ينبغي،
كمبد�أ عام ،االعرتاف بنفاذ امل�صلحة ال�ضمانية ال�صحيحة و�أولويتها ،كما ينبغي احلفاظ
يف �إجراءات الإع�سار على القيمة االقت�صادية للموجودات املرهونة .وينطبق ذلك النهج
�أي�ضاً على معاملة الدائنني امل�ضمونني يف �سياق جمموعة املن�ش�آت .ومن امل�سلَّم به �أي�ضاً
�أنه ميكن لقانون الإع�سار ،على الرغم من ذلك� ،أن مي�س حقوق الدائنني امل�ضمونني من
�أجل تنفيذ ال�سيا�سات التجارية واالقت�صادية ،رهناً ب�ضمانات منا�سبة (انظر الفقرة  59من
الف�صل الثاين من اجلزء الثاين).
 -122وتت�ضمن امل�سائل التي قد تن�ش�أ فيما يتعلق بالدمج ما يلي :ما �إذا كانت امل�صلحة
و�سع
ال�ضمانية يف بع�ض موجودات �أحد �أع�ضاء املجموعة �أو كل تلك املوجودات ميكن �أن تُ ّ
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لت�شمل موجودات ع�ضو �آخر يف املجموعة متى �صدر �أمر دمج مو�ضوعي �أو ما �إذا كان
املحددة التي كان الدائن
ينبغي �أن تقت�رص تلك امل�صلحة ال�ضمانية على جمموع املوجودات
ّ
امل�ضمون قد اعتمد عليها �أ�صالً؛ وما �إذا كان ميكن للدائنني امل�ضمونني الذين لي�ست
املجمعة لكل �أع�ضاء املجموعة
لديهم �ضمانة كافية �أن يقدموا مطالبة ب�ش�أن املوجودات
ّ
املدجمني� ،أُ�سوة بالدائنني غري امل�ضمونني؛ وما �إذا كان ينبغي معاملة الدائنني امل�ضمونني
الداخليني (�أي الدائنني الذين يكونون يف نف�س الوقت �أع�ضاء يف املجموعة) معاملة خمتلفة
عن الدائنني امل�ضمونني اخلارجيني .وامل�صالح ال�ضمانية يف حوزة املدين كلها عادة ما
تتبلور عند بدء �إجراءات الإع�سار ،وال ينبغي �أن تن�ش�أ م�س�ألة تو�سيع تلك امل�صلحة لت�شمل
املجمعة جلميع �أع�ضاء املجموعة املدجمني .ومن �ش�أن ال�سماح بتمديد �أو بتو�سيع
املوجودات
َّ
يح�سن و�ضعية ذلك
� ِّأي م�صلحة �ضمانية لدائن م�ضمون نتيجة لأمر الدمج املو�ضوعي �أن
ّ
الدائن على ح�ساب الدائنني الآخرين ،وميكن �أن ميثل ذلك منفعة جائرة �أو مك�سباً غري
م�ستحق ،وهو �أمر غري م�ستح�سن عادة .وينطبق ال�شيء نف�سه فيما يتعلق مبطالبات
امل�ستخدمني.
 -123ومن احللول املحتملة فيما يتعلق مبعاملة الدائنني امل�ضمونني اخلارجيني ا�ستبعادهم
من عملية الدمج املو�ضوعي .وقد يلزم �إيالء اعتبار خا�ص لفرادى الدائنني امل�ضمونني
الذين اعتمدوا على الهوية املنف�صلة لأع�ضاء املجموعة ،كما يف حالة اعتمادهم على كفالة
داخلية .وال ميكن �إنفاذ الكفالة متى كان �أع�ضاء املجموعة املعنيني خا�ضعني لأمر دمج
مو�ضوعي وتال�شت هويتهم الفردية .وقد ي�ؤدي هذا �إىل معاملة الدائن امل�ضمون كدائن غري
م�ضمون ما مل يُجز القانون معاملته ك�صاحب �شيء من الأولوية على الدائنني الآخرين يف
�سياق الدمج املو�ضوعي .وعندما تكون هناك حاجة �إىل املوجودات املرهونة ال�ستخدامها
يف �إعادة التنظيم ،قد ميكن �إيجاد حل مغاير ،مثل ال�سماح للمحكمة بتعديل �أمر الدمج
املو�ضوعي لإدراج حكم خا�ص بتلك املوجودات �أو ا�شرتاط موافقة الدائن امل�ضمون املت�أثر.
وميكن للدائن امل�ضمون �أن يتنازل عن م�صلحته ال�ضمانية عقب الدمج في�صبح الدين
م�ستحق الدفع على جميع الكيانات املدجمة.
 -124وقد يلزم �أي�ضاً مراعاة م�صالح الدائنني امل�ضمونني الداخليني .فبمقت�ضى بع�ض
القوانني ميكن �إ�سقاط تلك امل�صالح ال�ضمانية الداخلية ،مما يجعل مطالبات �أولئك
الدائنني مطالبات غري م�ضمونة �أو ميكن تعديل تلك املطالبات �أو �إنزال مرتبتها.

' '3الدائنون ذوو الأولوية
 -125ثمة م�سائل م�شابهة تن�ش�أ فيما يتعلق مبعاملة الدائنني ذوي الأولوية .وقد ينتفع
ه�ؤالء �أو يخ�رسون ،عملياً ،من جتميع موجودات املجموعة �ش�أنهم �ش�أن �سائر الدائنني غري
امل�ضمونني .وعندما تكون الأولويات ،كتلك التي تُعطى مل�ستحقات امل�ستخ َدمني �أو لل�رضائب،
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قائمة على مبد�أ الكيان الواحد ،قد يلزم النظر يف كيفية معاملة تلك الأولويات على نطاق
املجموعة ،خ�صو�صاً عندما يكون هناك تفاعل فيما بينها .فعلى �سبيل املثال ،يُحتمل ،يف
حالة الدمج املو�ضوعي� ،أن يتناف�س م�ستخ َدمو ع�ضو يف املجموعة لديه موجودات كثرية
وعليه التزامات قليلة مع م�ستخ َدمي ع�ضو �آخر يف املجموعة ذي حالة معاك�سة� ،أي لديه
موجودات قليلة وعليه التزامات كثرية .ومع � َّأن الدائنني ذوي الأولوية قد يح�صلون عموماً
على نتيجة �أف�ضل ،على ح�ساب الدائنني غري امل�ضمونني الذين ال �أولوية لهم ،فقد ت�ضطر
الفئات املختلفة من �أولئك الدائنني ذوي الأولوية �إىل تعديل ما قد يكون لديهم من توقعات
نتيجة ملرتبة الأولوية التي يتمتعون بها فيما يتعلق مبوجودات الكيان الواحد .وعندما تكون
املوجودات خمتلطة بحيث يتعذر حتديد ما ميلكه كل ع�ضو من تلك املوجودات ،قد يكون
من الع�سري جداً تكميم الأولوية وحتديد مقدار ما هو متاح لت�سوية كل مطالبة بالأولوية.
ومن ثم ،فقد ال يت�سنى دائماً �إنفاذ جميع ما يحدد وفق قانون الإع�سار من �أولويات فيما
يتعلق بكل مدين منفرد ،مع �أنه يُ�ستح�سن االعرتاف بتلك الأولويات عندما يكون ذلك املدين
خا�ضعاً للدمج املو�ضوعي.

(هـ)  �إبالغ الدائنني
 -126قد يخ�ضع الطلب املتعلق بالدمج املو�ضوعي لنف�س اال�شرتاطات املتعلقة بتوجيه
الإ�شعار بطلب بدء الإجراءات (انظر ،الفقرات  71-64من الف�صل الأول من اجلزء الثاين،
والتو�صيات �( 19أ) و .)25-22وعندما يقدم الطلب املتعلق بالدمج املو�ضوعي يف نف�س
الوقت الذي يقدم فيه الطلب املتعلق ببدء الإجراءات ،ال يقت�ضي الأمر �إ�شعار املدينني
املعنيني �إال بطلب الدمج املو�ضوعي املقدم من الدائنني ،وفقاً للتو�صية � .19أما الطلب
الذي يقدمه �أع�ضاء املجموعة يف نف�س الوقت الذي يقدم فيه طلب بدء الإجراءات فال
يتطلب �إبالغ الدائنني ،مبقت�ضى التو�صيتني  22و ،23اللتني ال تلزمان بتوجيه �إ�شعار طلب
بدء �إجراءات الإع�سار �إىل دائني الكيان املعني.
 -127والت�أثري املحتمل للدمج املو�ضوعي على حقوق الدائنني يدل على �أنه ينبغي �أن
يكون من حق الدائنني املت�أثرين �أن يبلَّغوا ب�أي �أمر للدمج ي�صدر وقت بدء الإجراءات و�أن
يكون لهم حق يف اال�ستئناف ،وفقاً للتو�صية  .138ومن بني امل�سائل التي ينبغي النظر فيها
واحد كافياً ملنع الدمج .فقد يكون من املمكن،
اعرتا�ض
يف تلك احلالة هي ما �إذا كان
ٌ
ٌ
مثالً� ،إعطاء الدائنني املعرت�ضني الذين �سي�صيبهم الدمج بغنب �شديد قيا�ساً �إىل الدائنني
الآخرين ح�صة من العائد �أكرب مما يح�صل عليه �سائر الدائنني غري امل�ضمونني ،مما ي�ش ّكل
ابتعاداً عن النهج ال�صارم املتمثل بالتوزيع بالت�ساوي .وقد ميكن �أي�ضاً ا�ستبعاد فئات معينة
من الدائنني ذات �أنواع معينة من العقود ،مثل ترتيبات متويل امل�شاريع التي تكون �إمكانية
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الطعن فيها حمدودة والتي تربم ب�رشوط جتارية قائمة على املناف�سة احلرة مع �أع�ضاء من
املجموعة معروفني جيداً.
 -128ويف حال تقدمي الدائنني طلب الدمج املو�ضوعي بعد بدء �إجراءات الإع�سار ،قد
يُ�ستح�سن توجيه �إ�شعار بذلك الطلب �إىل ممثلي �إع�سار الكيانات املراد دجمها .وينبغي �أن
فعال ويف الوقت املنا�سب بال�شكل الذي يحدده القانون الداخلي.
يوجه الإ�شعار على نحو ّ
َّ

(و) الأثر املرتتب على �أمر الدمج املو�ضوعي
يحدد قانون الإع�سار الآثار املرتتبة على �أمر الدمج املو�ضوعي .وقد
 -129ينبغي �أن
ِّ
ت�شمل هذه الآثار ما يلي :معاملة موجودات والتزامات �أع�ضاء املجموعة املدجمني ك�أنها
جزء من حوزة �إع�سار واحدة؛ و�إ�سقاط املطالبات فيما بني �أع�ضاء املجموعة؛ ومعاملة
املطالبات املقدمة �ضد �أع�ضاء املجموعة املنفردين املراد دجمهم كما لو كانت مطالبات
ب�ش�أن احلوزة املدجمة؛ واالعرتاف بالأولويات املقررة جتاه �أع�ضاء املجموعة املنفردين
ك�أولويات جتاه احلوزة املدجمة (قدر الإمكان ،نظراً لل�صعوبة املذكورة �أعاله) .وتتال�شى
بوجه عام املطالبات الداخلية لدى الدمج على �أ�سا�س � َّأن املطالبات تنتمي حلوزة
�إع�سار واحدة و�أن التزامات ال�سداد واجبة على احلوزة نف�سها ،ومن ثم فكل منها يلغي
الآخر بالفعل.

'� '1إبطال املعامالت التي ت�شمل �أع�ضاء جمموعة خا�ضعني للدمج املو�ضوعي
 -130عندما يدمج �أع�ضاء املجموعة دجماً مو�ضوعياً ،ي�صبح من املتعذر عملياً ال�سعي
�إىل �إبطال املعامالت بني �أع�ضاء املجموعة املدجمة ،بالنظر �إىل � َّأن املوجودات التي ينبغي
ا�سرتدادها واحلوزة التي �سرتد �إليها �ستعامل كجزء من احلوزة املدجمة نف�سها .غري � َّأن
املعامالت بني �أحد �أع�ضاء املجموعة املدجمة وغريه من �أع�ضائها �أو طرف خارجي تخ�ضع
للإبطال مبوجب قواعد الإبطال املعتادة ،مبا ي�شمل � َّأي قواعد ب�ش�أن ح�ساب فرتة الريبة متى
�صدر الأمر بالدمج املو�ضوعي .وعندما ميكن �إبطال تلك املعامالت وا�سرتداد املوجودات
والقيمة ،ي�صبح هذا اال�سرتداد ل�صالح احلوزة املدجمة.

' '2احت�ساب فرتة الريبة
 -131عندما ي�صدر �أمر الدمج املو�ضوعي بعد بدء الإجراءات� ،أو عندما ي�ضاف �أع�ضاء
يف املجموعة �إىل الدمج املو�ضوعي يف �أوقات خمتلفة ،قد يلزم النظر يف م�س�ألة اختيار
التاريخ الذي يبد�أ منه احت�ساب فرتة الريبة لأغرا�ض الإبطال (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل
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الثاين ،الفقرات  191-188والتو�صية  )89بغية توفري اليقني للمقر�ضني والأطراف
الثالثة الأخرى .وقد تزداد امل�س�ألة �أهمية ب�سبب تزايد الفرتة املنق�ضية بني تاريخ طلب
بدء �إجراءات �إع�سار فردية �أو تاريخ بدء تلك الإجراءات وتاريخ �إ�صدار الأمر بالدمج
املو�ضوعي .واختيار تاريخ الأمر بالدمج املو�ضوعي الحت�ساب فرتة الريبة لأغرا�ض الإبطال
ميكن �أن ي�سبب م�شاكل بالن�سبة �إىل املعامالت املربمة بني تاريخ تقدمي طلب البدء ب�إجراءات
الإع�سار املتعلقة ب�أع�ضاء منفردين يف املجموعة �أو تاريخ بدء تلك الإجراءات وتاريخ الدمج
املو�ضوعي .وهناك نهج ميكن اتباعه م�ؤداه احت�ساب ذلك التاريخ وفقاً للتو�صية  .89وقد
ي�ؤدي هذا النهج �إىل تاريخ خمتلف لكل ع�ضو خمتلف خا�ضع لأمر الدمج ،وقد يكون تنفيذه
�شاق من الناحية العملية .وهناك نهج �آخر م�ؤداه �إمكان حتديد تاريخ م�شرتك بالرجوع �إىل
�أقدم تاريخ جرى فيه تقدمي طلب لبدء �إجراءات الإع�سار �أو بد�أت فيه تلك الإجراءات فيما
يتعلق ب�أع�ضاء املجموعة املراد دجمهم .ويف كلتا احلالتني ،يُ�ستح�سن حتديد ذلك التاريخ يف
قانون الإع�سار �ضماناً لل�شفافية و�إمكانية التنب�ؤ.

'�  '3إعادة التنظيم
 -132فيما يتعلق ب�أثر الدمج املو�ضوعي على �إعادة التنظيم ،تكون قيمة الت�صفية ،وفاء
ب�أغرا�ض التو�صية ( 152ب) ،هي قيمة ت�صفية احلوزة املدجمة ،ولي�ست قيمة ت�صفية
فرادى الأع�ضاء قبل الدمج املو�ضوعي .وميكن لأمر الدمج املو�ضوعي كذلك �أن يجمع
الدائنني لغر�ض الت�صويت على � ِّأي خطة لإعادة تنظيم �أع�ضاء املجموعة املدجمني .ومتى
لزم عقد اجتماعات للدائنني عقب الأمر بالدمج املو�ضوعي ،بعد بدء الإجراءات ،يكون
جميع دائني �أع�ضاء املجموعة م�ؤهلني للح�ضور.

' '4معاملة الكفاالت
 -133ميكن �أن تت�أثر الكفاالت التي ت�شمل �أع�ضاء املجموعة ب�أمر الدمج املو�ضوعي بعدة
طرق .فقد يقدم �أحد �أع�ضاء املجموعة كفالة لع�ضو �آخر يف جمموعته ،وقد يخ�ضع االثنان
لأمر الدمج �أو قد ال يخ�ضع املانح لذلك الأمر .ويف احلالة الأوىل ،تتال�شى الكفالة و�أي
مطالبات مت�صلة بها باعتبارها مطالبة داخلية يف �إطار املجموعة .وميكن معاجلة احلالة
الثانية ب�أحكام يف قانون الإع�سار ب�ش�أن معامالت الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة (انظر اجلزء
الثاين ،الف�صل اخلام�س ،الفقرة  .)48ورمبا يقدم الكفالة �أي�ضاً مانح خارجي �إىل ع�ضو
املجموعة اخلا�ضع للدمج املو�ضوعي .وما مل تعالج هذه احلالة معاجلة حمددة يف قانون
الإع�سار ،ف�سوف تعالج وفق القانون الوطني الذي قد يحد من مطالبة املانح متى كان
قد دفع ماالً مبقت�ضى الكفالة .ورمبا قدم الكفالة �أي�ضاً �إىل مقر�ض خارجي ع�ضو يف
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املجموعة للح�صول على متويل من �أجل ع�ضو �آخر يف املجموعة ثم �أ�صبح كال الع�ضوين
خا�ضعاً للدمج املو�ضوعي .وكما لوحظ من قبل ،يرجح يف حالة توقف �إنفاذ الكفالة
على الهوية امل�ستقلة لأع�ضاء املجموعة� ،أن يعامل املقر�ض اخلارجي معاملة الدائن غري
امل�ضمون ما مل ي�سمح قانون الإع�سار مبعاملته معاملة الدائن احلائز لبع�ض الأولوية على
الدائنني الآخرين لأع�ضاء املجموعة املدجمني.

(ز) تعديل �أمر الدمج املو�ضوعي
 -134على الرغم من � َّأن تعديل �أمر الدمج املو�ضوعي قد ال يكون ممكناً �أو م�ستح�سناً
على الدوام ،بالنظر �إىل الأثر املو�ضوعي لذلك الأمر ،فقد تكون هناك حاالت ت�شري فيها
التغيريات الظرفية �أو توافر معلومات جديدة �إىل ا�ست�صواب تعديل الأمر الأ�صلي .وينبغي
لأي تعديل من ذلك القبيل �أن يكون م�رشوطاً ب�أ ّال ي�ؤثر �أمر التعديل على � ِّأي حقوق �أو م�صالح
ال بالأمر الأويل ت�أثرياً ظاملاً .وميكن �أن تت�صل تلك احلقوق �أو امل�صالح،
مقررة تن�ش�أ عم ً
�سواء ن�ش�أت بحكم ق�ضائي �أو بقرار ممثل الإع�سار ،ببيع املوجودات وتوفري التمويل لأع�ضاء
املجموعة.

(ح) اال�ستبعاد من �أمر الدمج املو�ضوعي
 -135يتيح بع�ض القوانني تدبرياً ميكن �أن يو�صف ا�صطالحاً ب�أنه �أمر دمج مو�ضوعي
معينة.
جزئي �أو حمدود� ،أي �أمر دمج مو�ضوعي ي�ستبعد موجودات �أو مطالبات ّ
 -136وهذه اال�ستبعادات �ستكون نادرة عموماً نظراً الفرتا�ض حتبيذ الدمج املو�ضوعي
يف حال ا�ستيفاء ال�رشط اخلا�ص باالختالط �أو اخلطط االحتيالية .ولكن قد توجد حاالت
ت�سوغ اال�ستبعاد رمبا ت�شمل احلاالت التي ميكن فيها ب�سهولة حتديد حقوق امللكية يف بع�ض
املوجودات املحددة �أو ف�صل �أجزاء من الأن�شطة التجارية لأع�ضاء املجموعة املندجمني
لأن تلك احلقوق �أو الأجزاء غري م�شمولة يف اخلطة االحتيالية؛ �أو احلاالت التي ميكن
�أن ي�سفر فيها �إدراج موجودات معينة يف الأمر بالدمج املو�ضوعي عن تفاقم الآثار املرتتبة
على اخلطة االحتيالية؛ �أو احلاالت التي ترتبط فيها تلك املوجودات ب�أعباء مرهقة ،مثل
املوجودات التي تنطوي على تبعات بيئية �أو املوجودات التي �ستكون �إدارتها �صعبة �أو باهظة
التكاليف (انظر الفقرة  88من الف�صل الثاين من اجلزء الثاين) .وتذهب املطالبات املت�صلة
باملوجودات امل�ستبعدة مع تلك املوجودات .وقد يقت�رص الدمج ،مثالً ،على الدائنني غري
امل�ضمونني كذلك ،مما ي�ستبعد الدائنني امل�ضمونني اخلارجيني ،الذين قد تكون لهم حرية
�إنفاذ م�صاحلهم ال�ضمانية (ما مل تكن تلك امل�صالح معتمدة على الهوية املنف�صلة لأع�ضاء
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املجموعة املراد دجمهم) .وثمة نهج �آخر ي�ستبعد موجودات معينة من الدمج املو�ضوعي �إذا
يرجح
كان ذلك الدمج ي�سبب �إجحافاً للدائنني على � ِّأي نحو �آخر ،و�إن كان هذا ال�سبب ال ّ
�أن يكون ذا �صلة يف حاالت االختالط �أو االحتيال.

(ط) املحكمة املخت�صة
 -137امل�سائل التي نوق�شت �أعاله يف �سياق الطلبات امل�شرتكة والتن�سيق الإجرائي تنطبق
�أي�ضاً فيما يتعلق باملحكمة املخت�صة ب�إ�صدار �أمر الدمج املو�ضوعي (انظر الفقرات 19-17
�أعاله والتو�صية .)209

التو�صيات 231-219
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بالدمج املو�ضوعي هو:
(�أ) توفري �سند ت�رشيعي للدمج املو�ضوعي ،مع مراعاة املبد�أ الأ�سا�سي املتمثل يف
ا�ستقاللية الهوية القانونية لكل ع�ضو يف جمموعة املن�ش�آت؛
(ب) حتديد احلاالت املحدودة جداً التي يكون فيها الدمج املو�ضوعي متاحاً كتدبري
انت�صافـي� ،ضماناً لل�شفافية وقابلية التنب�ؤ؛
(ج) حتديد الأثر الناجم عن الأمر بالدمج املو�ضوعي ،مبا يف ذلك كيفية معاملة
امل�صالح ال�ضمانية.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

مبد�أ ا�ستقاللية الهوية القانونية (الفقرة )105
 -219ينبغي لقانون الإع�سار �أن يراعي ا�ستقاللية الهوية القانونية لكل ع�ضو يف جمموعة
املبينة يف
املن�ش�آت .وينبغي �أن تكون اال�ستثناءات من ذلك املبد�أ العام قا�رصة على الأ�سباب َّ
التو�صية .220

احلاالت التي يجوز فيها �إتاحة الدمج املو�ضوعي (الفقرات  106و)114-112
بناء على طلب الأ�شخا�ص
 -220ميكن لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز للمحكمةً ،
امل�سموح لهم بتقدمي طلب مبقت�ضى التو�صية � ،223أن ت�أمر بالدمج املو�ضوعي فيما يتعلق
باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت يف احلاالت املحدودة التالية فح�سب:
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التو�صيات ( 231-219تابع)
(�أ) عندما تكون املحكمة مقتنعة ب�أن موجودات �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت �أو
يتعذر معه حتديد ملكية املوجودات �أو امل�س�ؤولية عن
التزاماتهم خمتلطة معاً �إىل حد
َّ
االلتزامات دون نفقات مفرطة �أو �إبطاء مفرط؛ �أو
(ب) عندما تقتنع املحكمة ب�أن �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت �ضالعون يف خمطط �أو
ن�شاط احتيايل دون غر�ض جتاري م�رشوع ،و�أن الدمج املو�ضوعي �رضوري جداً لتقومي ذلك
املخطط �أو الن�شاط.

اال�ستبعادات من الدمج املو�ضوعي (الفقرتان  135و)136
 -221يف حالة ما �إذا كان قانون الإع�سار ين�ص على الدمج املو�ضوعي وفقا للتو�صية ،220
ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح للمحكمة با�ستبعاد موجودات ومطالبات معينة من �أمر
الدمج املو�ضوعي و�أن يحدد الظروف التي يجوز فيها الأمر بتلك اال�ستبعادات.

تقدمي طلب الدمج املو�ضوعي
—توقيت تقدمي الطلب (الفقرتان  117و)118
 -222ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز تقدمي طلب الدمج املو�ضوعي يف
نف�س وقت تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق ب�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت �أو يف
()38
� ِّأي وقت الحق.

—الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بتقدمي الطلب (الفقرتان  115و)116
 -223ينبغي لقانون الإع�سار �أن يحدد الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بتقدمي طلب الدمج
املو�ضوعي ،والذين ميكن �أن ي�شملوا �أحد �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت �أو دائنه �أو ممثل �إع�ساره.

الأثر املرتتب على �أمر الدمج املو�ضوعي (الفقرات )133-129
 -224ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أن تكون لأمر الدمج املو�ضوعي الآثار التالية:

()39

(�أ) معاملة موجودات والتزامات �أع�ضاء املجموعة املدجمني مو�ضوعياً ك�أنها جزء
من حوزة �إع�سار واحدة؛

متقدمة
( )38تناق�ش يف الفقرتني  117و� 118أعاله م�س�ألة �إمكانية �إ�صدار �أمر الدمج املو�ضوعي يف مرحلة
ّ
من �إجراءات الإع�سار.
( )39يعالج �أثر الأمر على امل�صالح ال�ضمانية يف التو�صية  225ويف الفقرات � 124-121أعاله.
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(ب) �إ�سقاط املطالبات والديون فيما بني �أع�ضاء املجموعة امل�شمولني بالأمر؛
(ج) معاملة املطالبات �ضد �أع�ضاء املجموعة امل�شمولني بالأمر كما لو كانت
مطالبات �ضد حوزة الإع�سار الواحدة.

معاملة امل�صالح ال�ضمانية يف �سياق الدمج املو�ضوعي (الفقرات )124-121
 -225ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على � َّأن حقوق و�أولويات الدائن الذي لديه م�صلحة
�ضمانية يف �أحد موجودات ع�ضو جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضع لأمر الدمج املو�ضوعي ينبغي
راعى� ،إىل �أق�صى مدى ممكن ،يف �سياق الدمج املو�ضوعي ،ما مل:
�أن تُ َ
م�ستحقة بني �أع�ضاء املجموعة فقط و�أ�سقطها �أمر
(�أ) تكن املديونية امل�ضمونة
َ
الدمج املو�ضوعي؛ �أو
(ب) يتبني � َّأن امل�صلحة ال�ضمانية قد ُح�صل عليها بفعل احتيايل �شارك فيه الدائن� ،أو
(ج) تكن املعاملة التي منحت امل�صلحة ال�ضمانية خا�ضعة للإبطال وفقاً للتو�صية
� 87أو � 88أو .217

االعرتاف بالأولويات يف �سياق الدمج املو�ضوعي (الفقرة )125
 -226ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على � َّأن الأولويات املقررة مبقت�ضى قانون الإع�سار
واملنطبقة فيما يتعلق ب�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت املنفردين قبل �صدور �أمر الدمج املو�ضوعي،
ينبغي �أن يُعترَ ف بها� ،إىل �أق�صى مدى ممكن ،يف �سياق الدمج املو�ضوعي.

اجتماعات الدائنني (الفقرة )132
 -227ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه متى كان القانون يق�ضي بعقد اجتماع
للدائنني عقب �صدور �أمر الدمج املو�ضوعي ،يحق لدائني جميع �أع�ضاء املجموعة امل�شمولني
بالدمج �أن يح�رضوا ذلك االجتماع.

ح�ساب فرتة الريبة يف �سياق الدمج املو�ضوعي (الفقرتان  130و)131
 )1( -228ينبغي لقانون الإع�سار �أن يحدد التاريخ الذي يبد�أ منه ح�ساب فرتة الريبة
اخلا�صة ب�إبطال املعامالت من النوع امل�شار �إليه يف التو�صية  87عندما يُ� َؤمر بالدمج
املو�ضوعي فيما يتعلق بع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت.
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التو�صيات ( 231-219تابع)
( )2يجوز �أن يكون التاريخ املحدد الذي يبد�أ منه ح�ساب فرتة الريبة ب�أثر رجعي وفقاً
للتو�صية :89
(�أ) تاريخاً خمتلفاً لكل من �أع�ضاء املجموعة امل�شمولني بالدمج املو�ضوعي ،على
�أن يكون هو تاريخ تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار �أو تاريخ بدء �إجراءات الإع�سار فيما
يتعلق بذلك الع�ضو؛
موحداً جلميع �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت امل�شمولني بالدمج املو�ضوعي،
(ب) تاريخاً َّ
على �أن يكون �إما ' '1التاريخ الأبكر من بني تواريخ تقدمي طلبات بدء �إجراءات الإع�سار �أو
تواريخ بدء �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق ب�أولئك الأع�ضاء؛ �أو ' '2التاريخ الذي تكون قد
ُق ِّدمت فيه جميع طلبات بدء الإجراءات �أو بد�أت فيه جميع الإجراءات.

تعديل �أمر الدمج املو�ضوعي (الفقرة )134
 -229ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على جواز تعديل �أمر الدمج املو�ضوعي� ،رشيطة �أال
()40
مي�س ذلك التعديل ب�أي تدابري �أو قرارات �سبق �أن اتخذت مبقت�ضى ذلك الأمر.

املحكمة املخت�صة (الفقرة )137
 -230لأغرا�ض التو�صية  ،13ت�شمل عبارة "بدء �إجراءات الإع�سار وت�سيريها ،مبا يف ذلك
امل�سائل النا�شئة يف �سياق تلك الإجراءات" طلب الدمج املو�ضوعي �أو الأمر به ،مبا يف ذلك
()41
تعديل ذلك الأمر.

الإ�شعار بالدمج املو�ضوعي (الفقرات )128-126
 -231ينبغي لقانون الإع�سار �أن ير�سي اال�شرتاطات اخلا�صة بتوجيه الإ�شعار فيما يتعلق
بتقدمي طلبات الدمج املو�ضوعي و�أوامر الدمج املو�ضوعي وتعديل تلك الأوامر ،مبا يف ذلك
[نطاق ومدى الأمر؛ و] الأطراف الذين يتعينَّ توجيه الإ�شعار �إليهم؛ والطرف امل�س�ؤول عن
توجيه الإ�شعار؛ وحمتوى الإ�شعار.

( )40ال يُق�صد من ا�ستخدام تعبري "تعديل �أمر الدمج املو�ضوعي" �أن ي�شمل �إنهاء ذلك الأمر.
( )41تُناق�ش يف الفقرة � 18أعاله املعايري التي قد تكون لها �صلة بتحديد املحكمة املخت�صة.
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هاء -امل�شاركون
 -1تعيني ممثل الإع�سار
 -138نوق�شت م�س�ألة تعيني ممثل الإع�سار ودوره يف اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث،
الفقرات  .74-36وتنطبق امل�سائل املناق�شة مع التو�صيات  125-115انطباقاً عاماً على
�سياق جمموعة املن�ش�آت.

(�أ) تن�سيق الإجراءات
 -139عندما تبد�أ �إجراءات متعددة فيما يتعلق ب�أع�ضاء املجموعة ،قد ي�صدر �أو ال
ي�صدر �أمر بتن�سيق الإجراءات ،ولكن ميكن يف � ٍّأي من احلالتني ت�سهيل تن�سيق تلك
حمددة ت�شجع التن�سيق ،على غرار ما
الإجراءات �إذا ما
ت�ضمن قانون الإع�سار �أحكاماً ّ
َّ
تن�ص عليه املادتان  25و 26من قانون الإع�سار النموذجي ،وتبينّ كيف ميكن حتقيقه،
على غرار ما تن�ص عليه املادة  27من قانون الإع�سار النموذجي .وميكن اعتماد ذلك
النهج فيما يتعلق بالتن�سيق بني خمتلف املحاكم القائمة ب�إدارة الإجراءات املتعلقة
املعينني يف تلك الإجراءات ،مبا
مبختلف �أع�ضاء املجموعة وبني خمتلف ممثلي الإع�سار َّ
ي�شمل املمثلني املعينني ب�صفة م�ؤقتة )42(.كما � َّأن واجبات ممثلي الإع�سار ،وفقاً ملا تن�ص
عليه التو�صيات  111و 116و 117و ،120ميكن تو�سيعها يف �سياق جمموعات املن�ش�آت
لت�شمل خمتلف جوانب التن�سيق ،مبا فيها تبادل املعلومات والإف�صاح عنها؛ واملوافقة على
االتفاقات �أو تنفيذها فيما يتعلق بتق�سيم ممار�سة ال�صالحيات وتوزيع امل�س�ؤوليات فيما
بني ممثلي الإع�سار؛ والتعاون على ا�ستخدام املوجودات والت�رصف فيها؛ واقرتاح خطط
�إعادة تنظيم من�سقة والتفاو�ض ب�ش�أنها (ما مل ميكن �إعداد خطة وحيدة للمجموعة ح�سبما
جتري مناق�شته �أدناه)؛ وا�ستخدام �صالحيات الإبطال؛ واحل�صول على التمويل الالحق
لبدء الإجراءات؛ وتقدمي املطالبات واالعرتاف بها و�رصف دفعات توزيع للدائنني .وميكن
�أن يتناول قانون الإع�سار �أي�ضاً ت�سوية النـزاعات يف الوقت املنا�سب بني خمتلف ممثلي
الإع�سار املعينني.
 -140وعندما يعني عدد من ممثلي الإع�سار لإجراءات خمتلفة ،تتعلق ب�أع�ضاء يف
املجموعة ،ميكن لقانون الإع�سار �أن ي�سمح لواحد منهم �أن يقوم بدور قيادي يف تن�سيق
تلك الإجراءات .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يكون ذلك املمثل هو ممثل املن�ش�أة ال ّأم
يج�سد الواقع
�إذا كانت خا�ضعة لتلك الإجراءات .ومع � َّأن ذلك الدور القيادي ميكن �أن
ِّ
( )42يو�ض������ح امل����س��رد �أن تعب���ي��ر "ممثل الإع�س������ار" ي�شمل املمثلني املعينني ب�صفة م�ؤقتة (انظر املقدمة ،الباب
"باء" من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي (انظر احلا�شية � 3أعاله)).
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االقت�صادي ملجموعة املن�ش�آت �أو هيكلها ،فينبغي احلفاظ على امل�ساواة بني جميع ممثلي
الإع�سار مبقت�ضى القانون .كما ميكن حتقيق التن�سيق حتت قيادة ممثل �إع�سار واحد
على �أ�سا�س طوعي ،بقدر ما يتيحه القانون املنطبق .وعلى الرغم من ترتيبات التعاون
والتن�سيق هذه ،يظل جميع ممثلي الإع�سار م�س�ؤولني عن الوفاء بالتزاماتهم مبقت�ضى قانون
الوالية الق�ضائية املعينني فيها؛ وال يجوز ا�ستغالل هذه الرتتيبات لتقلي�ص �أو حذف هذه
االلتزامات.
 -141ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،ميكن �أن تكون للمحاكم ،ال ملمثلي الإع�سار ،ال�صالحية
الرئي�سية لتن�سيق �إجراءات الإع�سار .وعندما ين�ص قانون الإع�سار على ذلك وت�ضطلع
حماكم خمتلفة ب�إدارة الإجراءات املتعلقة ب�أع�ضاء خمتلفني من املجموعة ،ي�ستح�سن �أن تكون
الأحكام املتعلقة بتن�سيق الإجراءات منطبقة �أي�ضاً على املحاكم و�أن تكون لديها �صالحيات
على غرار ما تن�ص عليه املادة  27من قانون الإع�سار النموذجي.

(ب) تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه
 -142ميكن ت�سهيل تن�سيق الإجراءات املتعددة �أي�ضاً بتعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل
الإع�سار نف�سه ليتوىل �إدارة خمتلف �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار .ومن
الناحية العملية ،قد يكون من املمكن تعيني ممثل �إع�سار وحيد لإدارة الإجراءات املتعددة
�أو قد يلزم تعيني ممثل الإع�سار نف�سه لكل من الإجراءات املراد تن�سيقها ،تبعاً للمقت�ضيات
الإجرائية وعدد املحاكم املعنية .ومع � َّأن �إدارة كل من �أع�ضاء املجموعة �ستظل منف�صلة
(كما يف حالة التن�سيق الإجرائي) ،ف� َّإن من �ش�أن ذلك التعيني �أن ي�ساعد على �ضمان تن�سيق
�إدارة خمتلف �أع�ضاء املجموعة و�أن يقلّل ما يت�صل بذلك من نفقات وت�أخري ،و�أن ي�سهل
جمع املعلومات عن املجموعة ككل .وفيما يتعلق بالنقطة الأخرية ،قد يلزم توخي احلر�ص
يف كيفية معاملة املعلومات ،مبا يكفل على وجه اخل�صو�ص مراعاة مقت�ضيات ال�رسية فيما
يتعلق ب�أع�ضاء املجموعة املنفردين .ومع � َّأن هناك واليات ق�ضائية �أ�صبح فيها تعيني ممثل
�إع�سار وحيد يف �سياق املجموعات ُعرفاً متبعاً ،ف� َّإن العديد من قوانني الإع�سار ال يتناول
م�س�ألة ذلك التعيني .وقد حتقق هذا التعيني �أي�ضاً بقدر حمدود يف بع�ض ق�ضايا الإع�سار
عرب احلدود ،حيث ُعينّ ممثلو �إع�سار من نف�س امل�ؤ�س�سة الدولية يف الواليات الق�ضائية
()43
املختلفة.
( )43انظ������ر دلي������ل الأون�سي���ت��رال العملي (انظ������ر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الثالث ،الفقرة ( 10ي) التي
ت�شري �إىل ق�ضايا تتعلق مبنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة التابعة لل�صني ،وكل من جزر فريجن الربيطانية
وبرمودا.
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 -143وعند البت فيما �إذا كان من املنا�سب تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار
نف�سه ،يلزم مراعاة طبيعة املجموعة ،مبا ي�شمل م�ستوى التكامل بني الأع�ضاء وهيكل
�أعمالهم .ومن امل�ست�صوب ب�شدة كذلك �أن تتو ّفر لدى � ِّأي �شخ�ص يعني بتلك ال�صفة
اخلربات الفنية واملعارف املنا�سبة وفق ما ورد يف الفقرة  39من الف�صل الثالث من اجلزء
الثاين ،مع �رضورة متحي�ص تلك املعارف واخلربات الفنية بدقة قبل التعيني ل�ضمان
مالءمتها لأع�ضاء املجموعة املعنيني .ومن امل�ست�صوب �أال يعني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل
الإع�سار نف�سه لإدارة ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء املجموعة ما مل يكن هذا يف م�صلحة
�إجراءات الإع�سار.
 -144وعند تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه لإدارة عدة �أع�ضاء يف
املجموعة لديهم عالقات مالية وجتارية معقدة وجمموعات خمتلفة من الدائنني ي�صبح
ال
من املحتمل فقدان احلياد واال�ستقاللية ،كما قد تن�ش�أ ت�ضاربات يف امل�صالح تتعلق مث ً
بالكفاالت املتبادلة� ،أو باملطالبات والديون داخل املجموعة� ،أو بالتمويل الالحق لبدء
الإجراءات� ،أو بتقدمي املطالبات والتحقق منها� ،أو ب�إحلاق �أحد �أع�ضاء املجموعة �رضراً
بع�ضو �آخر فيها .ومن ثم ،ف� َّإن واجب الإف�صاح عما يوجد �أو يحتمل وجوده من ت�ضاربات
يف امل�صالح ،الوارد يف التو�صيتني  116و� 117سيكون ذا �أهمية يف �سياق املجموعة .و�ضماناً
يقدم تعهداً �أو
لتفادي الت�ضاربات املحتملة ،ميكن �أن ي�شرتط على ممثل الإع�سار �أن ّ
�أن يخ�ضع لقاعدة ُعرفية �أو اللتزام قانوين بالتما�س توجيه من املحكمة .و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،ميكن لقانون الإع�سار �أن ين�ص على تعيني ممثل �إع�سار �إ�ضايف واحد �أو �أكرث لإدارة
الأع�ضاء ذوي ال�صلة يف املجموعة يف حال وجود ت�ضارب يف امل�صالح .وقد تكون لذلك
التعيني �صلة مبجال الت�ضارب على وجه اخل�صو�ص ،بحيث يكون التعيني مقت�رصاً على
ت�سوية ذلك الت�ضارب �أو تعييناً �أعم ي�ستمر طوال مدة الإجراءات.

(ج) املدين احلائز
�  -145إذا كان قانون الإع�سار ي�سمح للمدين ب�أن يبقى حائزاً للمن�ش�أة ،ومل يعينَّ ممثل
متعددة
�إع�سار ،قد يلزم �إيالء اعتبار خا�ص لتقرير الكيفية التي ينبغي بها تن�سيق �إجراءات
ّ
و�إىل � ِّأي مدى تكون الواجبات املنطبقة على ممثل الإع�سار ،مبا فيها � ُّأي واجبات �إ�ضافية
م�شار �إليها �أعاله ،منطبقة على املدين احلائز (انظر الفقرات  18-16من الف�صل الثالث
من اجلزء الثاين) .وما دام املدين احلائز ي�ؤدي وظائف ممثل الإع�سار ،ميكن �أي�ضاً النظر
يف الكيفية التي ميكن بها لأحكام قانون الإع�سار التي ت�سمح بتعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو
عدة ممثلي �إع�سار لتويل دور قيادي يف تن�سيق الإجراءات
ممثل الإع�سار نف�سه �أو واحد من ّ
�أن تنطبق يف �سياق املدين احلائز.
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التو�صيات 236-232
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بتعيني ممثلي الإع�سار يف �سياق جمموعات املن�ش�آت هو:
(�أ)  �إتاحة تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه ،تي�سرياً لتن�سيق
�إجراءات الإع�سار التي بُدئ بها فيما يتعلق باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت؛

(ب) ت�شجيع التعاون يف حال تعيني اثنني �أو �أكرث من ممثلي الإع�سار ،تفادياً
الزدواجية اجلهود ،وتي�سرياً جلمع املعلومات عن ال�ش�ؤون املالية والتجارية ملجموعة املن�ش�آت
ككل ،وخف�ضاً للتكاليف.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه (الفقرات )144-142
 -232ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على جواز تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار
نف�سه لإدارة �إجراءات الإع�سار اخلا�صة باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت عندما
()44
يتبني � َّأن هذا يراعي �صالح �إدارة تلك الإجراءات على �أف�ضل وجه.

ت�ضارب امل�صالح (الفقرة  144والفقرتان  42و 43من الف�صل الثالث من اجلزء الثاين)
 -233ينبغي لقانون الإع�سار �أن يحدد التدابري الالزمة ملعاجلة ما قد ين�ش�أ من ت�ضارب يف
امل�صالح عندما يعينّ ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه لإدارة �إجراءات الإع�سار
اخلا�صة باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت .وميكن �أن ت�شمل تلك التدابري تعيني
ممثل �إع�سار �إ�ضايف واحد �أو �أكرث.

التعاون بني اثنني �أو �أكرث من ممثلي الإع�سار (الفقرتان  139و)140
 -234ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يف حال تعيني ممثلي �إع�سار خمتلفني لإدارة
�إجراءات �إع�سار تتعلق باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت ،ينبغي ملمثلي الإع�سار
()45
�أولئك �أن يتعاونوا معاً �إىل �أق�صى مدى ممكن.
( )44عل������ى الرغ������م م������ن �أن التو�صي������ة  118تتن������اول اختيار ممثل الإع�سار وتعيين������ه ،فهي ال تو�صي ب�أن تقوم
بذل������ك التعي���ي��ن � ُّأي �سلط������ة عل������ى وجه التحديد ،بل ترتك الأمر لقان������ون الإع�سار .وينطبق النهج نف�سه على �سياق
جمموع������ات املن�ش�������آت؛ (انظ������ر دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي (انظر احلا�شية � 3أعاله) ،الفقرات  47-44من الف�صل
الثالث ،اجلزء الثاين).
(� )45إىل جانب �أحكام قانون الإع�سار املتعلقة بالتعاون والتن�سيق ،قد يجدر باملحكمة عموماً �أن تبينِّ التدابري
التي يتعينَّ اتخاذها لهذه الغاية �أثناء �إدارة الإجراءات.
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التعاون بني اثنني �أو �أكرث من ممثلي الإع�سار يف �سياق التن�سيق الإجرائي
(الفقرتان  139و)140
 -235ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يف حال تعيني �أكرث من ممثل �إع�سار واحد
لإدارة �إجراءات �إع�سار خا�ضعة للتن�سيق الإجرائي ،ينبغي ملمثلي الإع�سار �أن يتعاونوا معا
�إىل �أق�صى مدى ممكن.

التعاون �إىل �أق�صى مدى ممكن بني ممثلي الإع�سار (الفقرتان  139و)140
 -236ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على � َّأن التعاون بني ممثلي الإع�سار �إىل �أق�صى مدى
ممكن ين َّفذ ب�أي و�سيلة منا�سبة ،مبا يف ذلك:
(�أ) تبادل املعلومات والإف�صاح عنها ب�ش�أن �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني �إىل
�إجراءات �إع�سار ،ب�رشط اتخاذ التدابري املنا�سبة حلماية املعلومات ال�رسية؛
(ب) �إقرار �أو تنفيذ االتفاقات املتعلقة بتوزيع امل�س�ؤوليات بني ممثلي الإع�سار ،مبا
يف ذلك قيام �أحد ممثلي الإع�سار بدور تن�سيقي؛
(ج) تن�سيق �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار والإ�رشاف
عليها ،مبا فيها العمليات اليومية يف حال اعتزام موا�صلة الأعمال؛ والتمويل الالحق لبدء
الإجراءات؛ واحلفاظ على املوجودات؛ وا�ستخدام املوجودات والت�رصف فيها؛ وممار�سة
�صالحيات الإبطال؛ واالت�صال بالدائنني واالجتماع معهم؛ وتقدمي املطالبات وقبولها مبا
ي�شمل املطالبات الداخلية يف �إطار املجموعة؛ و�رصف دفعات توزيع للدائنني؛
(د) التن�سيق فيما يخ�ص اقرتاح خطط �إعادة التنظيم والتفاو�ض ب�ش�أنها.

واو�  -إعادة تنظيم ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء
جمموعة املن�ش�آت
 -146تتناول التو�صيات  159-139م�سائل تخ�ص �إعداد خطة لإعادة التنظيم واقرتاحها
وحمتواها واملوافقة عليها وتنفيذها .وتنطبق هذه التو�صيات ،ب�صورة عامة ،يف �سياق
جمموعة من�ش�آت.

 -1خطط �إعادة تنظيم من�سقة
 -147عندما تبد�أ �إجراءات �إعادة التنظيم ب�ش�أن ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة
املن�ش�آت ،ب�رصف النظر عما �إذا كان ينبغي �إخ�ضاع تلك الإجراءات للتن�سيق الإجرائي،
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تتبدى م�س�ألة واحدة مل تُتناول يف � ِّأي مو�ضع �آخر من الدليل ،هي ما �إذا كان �سيت�سنى �إعادة
تنظيم املدينني من خالل خطة �إعادة تنظيم واحدة ت�شمل عدة �أع�ضاء �أو من خالل خطط
�إعادة تنظيم من�سقة ومت�شابهة �إىل حد بعيد ب�ش�أن كل ع�ضو على انفراد .وتلك اخلطط
من�سق يف تذليل امل�صاعب املالية للمجموعة ،وتحُ قق وفورات يف
ميكن �أن تكفل اتباع نهج ّ
كل مراحل �إجراءات الإع�سار ،و�أن تُعظِّ م القيمة العائدة للدائنني .ورغم � َّأن هناك عدة
قوانني �إع�سار ت�سمح بالتفاو�ض على خطة �إعادة تنظيم واحدة ،ال يُ�سمح باتباع هذا النهج،
يف بع�ض القوانني� ،إال يف حال تن�سيق الإجراءات �إجرائياً �أو الدمج املو�ضوعي ،بينما ال
تكون خطة �إعادة التنظيم الواحدة ممكنة عموماً ،مبقت�ضى قوانني �أخرى� ،إال �إذا كان
بالإمكان تن�سيق الإجراءات على �أ�سا�س طوعي.
 -148ومن الناحية العملية ،يتطلب مفهوم خطة �إعادة التنظيم الواحدة �أو خطط �إعادة
التنظيم املن�سقة �إعداد خطة �إعادة تنظيم واحدة �أو خطة �إعادة تنظيم مماثلة واملوافقة
عليها يف كل من الإجراءات املتعلقة ب�أع�ضاء املجموعة امل�شمولني باخلطة .ويُنظَ ر يف
املوافقة على تلك اخلطة ،لكل ع�ضو على حدة ،مع قيام دائني كل ع�ضو يف املجموعة
بالت�صويت وفقاً ملقت�ضيات الت�صويت املنطبقة على اخلطة املتعلقة مبدين وحيد؛ وال
يُ�ستح�سن النظر يف املوافقة على �أ�سا�س جماعي وال�سماح لغالبية دائني غالبية الأع�ضاء
ب�أن يفر�ضوا املوافقة على خطة ب�ش�أن جميع الأع�ضاء .وينبغي �أن تراعي عملية �إعداد
اخلطة والتما�س املوافقة �رضورة موافقة جميع �أع�ضاء املجموعة على اخلطة و�أن تقت�ضي،
بناء على ذلك� ،رضورة معاجلة املنافع املت�أتية من تلك املوافقة واملعلومات الالزمة للح�صول
ً
على تلك املوافقة .و�ستكون تلك امل�سائل م�شمولة يف التو�صيتني  143و )46(144املتعلقتني
مب�ضمون اخلطة والبيان الإف�صاحي املرافق لها� .أما التفا�صيل الإ�ضافية التي ميكن
الإف�صاح عنها ب�صورة منا�سبة يف �سياق املجموعة فقد ت�شمل تفا�صيل تتعلق بعمليات
املجموعة والرتابطات فيما بني �أع�ضائها وموقع كل ع�ضو م�شمول باخلطة داخلها وكيفية
عملها كمجموعة.
 -149ويلزم خلطة �أو خطط �إعادة التنظيم هذه �أن تراعي امل�صالح املختلفة لفئات
معينة ،على
الدائنني املختلفة ،مبا يف ذلك احتمال ا�ست�صواب �أن تن�ص اخلطة ،يف ظروف ّ
ن�سب متباينة للعائد الذي يح�صل عليه دائنو خمتلف �أع�ضاء املجموعة .كما يُ�ستح�سن
حتقيق توازن منا�سب بني حقوق خمتلف فئات الدائنني فيما يتعلق باملوافقة على اخلطة،
مبا يف ذلك الأغلبيات املالئمة� ،سواء بني دائني ع�ضو واحد يف املجموعة �أو بني دائني
خمتلف �أع�ضاء املجموعة .ويلزم �أي�ضاً النظر يف ت�صنيف املطالبات وفئات الدائنني.
وكذلك يف كيفية ت�صويت الدائنني واملوافقة على � ِّأي خطة ،خ�صو�صاً عندما يكون �أع�ضاء
يف املجموعة دائنني لأع�ضاء �آخرين فيها ،ويعتربون "�أ�شخا�صاً ذوي �صلة" (انظر الفقرة
� 150أدناه) .وقد يتطلب ح�ساب الأغلبيات املنطبقة يف �سياق املجموعة النظر يف الطريقة
( )46انظ������ر �أي�ض������اً دلي������ل الأون�سيرتال الت�رشيع������ي (انظر احلا�شية � 3أعاله) ،اجلزء الث������اين ،الف�صل الرابع،
الفقرات .25-17
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يقدمون املطالبة نف�سها
التي ينبغي �أن يُح�سب بها ،لأغرا�ض الت�صويت ،الدائنون الذين ّ
�ضد �أع�ضاء خمتلفني يف املجموعة ،خ�صو�صاً عندما تكون للمطالبات �أولويات خمتلفة .وقد
يلزم النظر �أي�ضاً يف ما �إذا كان رف�ض الدائنني لع�ضو واحد من بني �أع�ضاء عديدين يف
املجموعة قد مينع املوافقة على اخلطة املتعلقة باملجموعة كلها ويف ما ينطوي عليه ذلك
الرف�ض من نتائج .وقد ي�ستند �أحد النُهج �إىل الأحكام املنطبقة على املوافقة على خطة
�إعادة التنظيم اخلا�صة مبدين واحد .وثمة نهج حمتمل �آخر هو و�ضع متطلبات خمتلفة
م�صممة خ�صي�صاً لت�سهيل املوافقة على اخلطة يف �سياق املجموعة.
ب�ش�أن الأغلبية تكون
ّ
كما ميكن �إدراج تدابري احرتازية �شبيهة بتلك الواردة يف التو�صية  ،152مع �إدراج ا�شرتاط
�إ�ضايف ب�أن تكون اخلطة من�صفة فيما بني دائني خمتلف �أع�ضاء املجموعة.
 -150وي�شمل ال�شخ�ص ذو ال�صلة ،يف �سياق املجموعة ،ال�شخ�ص الذي يكون �أو كان
يف موقع امل�سيطر على املدين �أو على املن�ش�أة ال ّأم �أو الفرعية �أو املنت�سبة للمدين (انظر
الفقرة ( 12ي ي) من م�رسد امل�صطلحات الرئي�سي) .وتناق�ش م�س�ألة ت�صويت الأ�شخا�ص
ذوي ال�صلة على املوافقة على اخلطة يف الفقرة  48من الف�صل الرابع من اجلزء الثاين،
تقيد قدرة الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة
ويالحظ �أنه على الرغم من � َّأن بع�ض قوانني الإع�سار ِّ
َ
على الت�صويت ب�سبل خمتلفة ،ف� َّإن معظم قوانني الإع�سار ال تتناول هذه امل�س�ألة على وجه
التحديد .وينبغي مالحظة �أنه عندما ي�شتمل قانون الإع�سار على تقييدات من هذا القبيل،
ف� َّإن تلك التقييدات قد ت�سبب �صعوبة يف بع�ض املجموعات عندما ال يكون لأحد �أع�ضائها
�إال دائنون م�صنفون ك�أ�شخا�ص ذوي �صلة �أو عدد حمدود جداً من الدائنني الذين لي�سوا
�أ�شخا�صاً ذوي �صلة.
يت�ضمن �أي�ضاً �أحكاماً تتناول عواقب عدم �إقرار خطة
 -151وميكن لقانون الإع�سار �أن
ّ
�أو خطط �إعادة التنظيم ،ح�سبما ورد يف التو�صية  .158فعلى �سبيل املثال ،ثمة قانون
ين�ص على � َّأن عدم �إقرار اخلطة ي�ستتبع ت�صفية جميع �أع�ضاء املجموعة املع�رسين .وعندما
ي�شارك الأع�ضاء املو�رسون يف اخلطة مبوافقتهم ،قد يلزم وجود �أحكام خا�صة ملنع ن�شوء
داع من جراء تلك الت�صفية.
مزايا �أو م�ضار دون ٍ

�  -2إدراج ع�ضو جمموعة مو�رس يف خطة لإعادة التنظيم
 -152تناق�ش الفقرات من � 11إىل � 15أعاله �إمكانية �إدراج ع�ضو مو�رس من املجموعة يف
طلب بدء الإجراءات .ويُالحظ � َّأن الع�ضو املو�رس ظاهرياً قد يتبني عند �إجراء مزيد من
البحث �أنه يفي مبعيار البدء اخلا�ص بالإع�سار الو�شيك ،وميكن بالتايل �أن ت�شمله التو�صية
 15لأغرا�ض بدء الإجراءات .وقد ال تكون هذه احلالة نادرة احلدوث يف جمموعة املن�ش�آت،
حيث يكاد يكون من املح َّتم �أن يف�ضي �إع�سار بع�ض الأع�ضاء �إىل �إع�سار �أع�ضاء �آخرين.
�أما �إذا كان الإع�سار الو�شيك لي�س وارداً ،فال ميكن لع�ضو املجموعة املو�رس عادة �أن ي�شارك
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يف خطة �إعادة تنظيم لأع�ضاء �آخرين يف املجموعة ذاتها اخلا�ضعة لإجراءات �إع�سار
منظمة مبقت�ضى قانون الإع�سار .غري �أنه قد تكون هناك حاالت تكون فيها م�شاركة ع�ضو
مو�رس يف خطة �إعادة التنظيم بدرجات متفاوتة ،على �أ�سا�س طوعي� ،أمراً منا�سباً وجمدياً.
وهذه امل�شاركة من جانب �أع�ضاء مو�رسين يف املجموعة لي�ست يف الواقع �أمراً غري عادي
يف املمار�سات العملية .وبذلك ،ميكن لع�ضو املجموعة املو�رس �أن ي�ساعد على �إعادة تنظيم
�أع�ضاء �آخرين يف جمموعة املن�ش�آت ،ويقع عليه التزام تعاقدي بتلك اخلطة حال �إقرارها،
وتثبيتها �إذا لزم الأمر .وقرار ع�ضو املجموعة املو�رس ب�أن ي�شارك يف خطة �إعادة التنظيم
هو قرار يتخذه ذلك الع�ضو يف �سياق العمل املعتاد ،ولن تكون موافقة الدائنني �رضورية ما
مل ي�شرتطها قانون ال�رشكات املنطبق� .أما ب�ش�أن � ِّأي بيان �إف�صاحي م�صاحب للخطة ي�شمل
ع�ضو املجموعة املو�رس ،فيلزم توخي احلر�ص يف الإف�صاح عن املعلومات ذات ال�صلة بذلك
الع�ضو املو�رس يف املجموعة و�ش�ؤون �أعماله.

التو�صيتان  237و238
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بخطط �إعادة التنظيم يف �سياق جمموعة املن�ش�آت هو:
املن�سق لأعمال �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضعني
(�أ) تي�سري �إعادة التنظيم
َّ
لقانون الإع�سار ،مما يحافظ على العمالة ويحمي اال�ستثمارات ،يف حال وجودها؛
من�سقة لإعادة التنظيم يف �إجراءات الإع�سار
(ب) وتي�سري التفاو�ض على خطط َّ
املتعلقة باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت ،واقرتاح تلك اخلطط.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

خطط �إعادة التنظيم (الفقرات )151-147
من�سقة لإعادة التنظيم يف �سياق
 -237ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح باقرتاح خطط َّ
�إجراءات الإع�سار املتعلقة باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت.

�إ�رشاك ع�ضو يف جمموعة املن�ش�آت غري خا�ضع لإجراءات الإع�سار يف خطة �إعادة تنظيم
ب�ش�أن ع�ضو يف املجموعة خا�ضع لإجراءات الإع�سار (الفقرة )152
 -238ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص على �أنه يجوز لأي ع�ضو يف جمموعة املن�ش�آت غري
خا�ضع لإجراءات الإع�سار �أن ي�شارك طوعاً يف خطة �إعادة التنظيم املقرتحة ب�ش�أن ع�ضو
واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء املجموعة اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار.

ثالثاً -معاجلة �إع�سار جمموعات
املن�ش�آت :امل�سائل الدولية
�ألف-

مقدمة
ّ

مقدمة دليل الأون�سيرتال العملي(� )47أنه مع � َّأن عدد ق�ضايا الإع�سار عرب
 -1يُالحظ يف ّ
احلدود قد زاد زيادة كبرية منذ ت�سعينات القرن الع�رشين ،فلم يواكب هذه الزيادة اعتماد
مهي�أة ملعاجلة الق�ضايا ذات الطبيعة العابرة للحدود.
نظم قانونية� ،سواء وطنية �أم دوليةّ ،
وكثرياً ما � ّأدى عدم توافر نظم من هذا القبيل �إىل ا ِّتباع نُهج غري وافية بالغر�ض وغري
فح�سب �إىل �إعاقة �إنقاذ من�ش�آت الأعمال
م ّت�سقة وال ميكن التنب�ؤ بتطبيقها ،وهي مل ت� ِّؤد
ُ
املتعثرّ ة ماليا والإدارة املن�صفة والكف�ؤة لق�ضايا الإع�سار عرب احلدود ،بل �أعاقت �أي�ضاً
حماية قيمة موجودات الدائن املع�رس وال�سعي �إىل زيادتها �إىل �أق�صى حد ممكن .و�إ�ضافة
�إىل ذلك� ،أ�سفرت �أوجه التباين ،ويف بع�ض احلاالت التنازع ،بني القوانني الوطنية
عن عقبات ال �رضورة لها �أمام حتقيق الأهداف االقت�صادية واالجتماعية الأ�سا�سية
املن�شودة يف �إجراءات الإع�سار .وكثرياً ما كان هناك افتقار �إىل ال�شفافية ،مع عدم توافر
قواعد وا�ضحة ب�ش�أن االعرتاف بحقوق الدائنني احلاليني و�أولوياتهم ،ومعاملة الدائنني
الأجانب ،والقانون املنطبق على م�سائل الإع�سار عرب احلدود .ويف حني � َّأن العديد
من �أوجه الق�صور هذه ظاهر �أي�ضاً يف نظم قوانني الإع�سار الوطنية ،ف� َّإن ت�أثريها من
املحتمل �أن يكون �أكرب بكثري يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود ،وخ�صو�صاً عندما يكون
الهدف �إعادة تنظيم املن�ش�أة.
للتنب�ؤ ب�ش�أن تطبيقها
 -2و�إ�ضافة �إىل ق�صور القوانني القائمة ،فقد �أ�ضاف عدم القابلية
ّ
جراء انعدام اليقني
يف املمار�سة العملية ،وما يقرتن بذلك من تكاليف وت� ّأخر ،بعداً �آخر من ّ
ميكن �أن ي�ؤثّر على تدفق ر�ؤو�س الأموال واال�ستثمارات عرب احلدود .ويختلف القبول ب�أنواع
خمتلفة من الإجراءات وا�ستيعاب املفاهيم الرئي�سية واملعاملة التي يحظى بها الأطراف
ذوو امل�صلحة يف �إجراءات الإع�سار ،ذلك � َّأن �إجراءات �إعادة التنظيم �أو الإنقاذ ،على
�سبيل املثال ،هي �أكرث �شيوعاً يف بع�ض البلدان منها يف بلدان �أخرى .ويتباين �إ�رشاك
الدائنني امل�ضمونني ،وكذلك املعاملة التي يحظون بها ،يف �إجراءات الإع�سار تبايناً كبرياً.
كما اعرتفت البلدان املختلفة ب�أنواع خمتلفة من الإجراءات ذات �أثر خمتلف .ومن الأمثلة
يف �سياق �إجراءات �إعادة التنظيم احلاالت التي يتوخى فيها قانون �إحدى الدول �أن يوا�صل
( )47انظر دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله).
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املدين احلائز ممار�سة مهام الإدارة ،بينما يف قانون دولة �أخرى ،تجُ رى فيها �إجراءات
�إع�سار متزامنة فيما يخ�ص مدين واحد ،يُ�ستعا�ض عن الإدارة احلالية ب�إدارة �أخرى� ،أو
تُ�ص ّفى من�ش�أة املدين .وقد طالب العديد من قوانني الإع�سار الوطنية ،فيما يتعلق ب�إجراءات
موحدة حيث
الإع�سار اخلا�صة بها ،بتطبيق مبد�أ عاملية ال�شمول ،بهدف ا ّتباع �إجراءات ّ
تكون الأوامر الق�ضائية نافذة املفعول على املوجودات الكائنة يف اخلارج .ويف الوقت ذاته،
ال تعرتف تلك القوانني مببد�أ عاملية ال�شمول الذي تطالب به �إجراءات الإع�سار الأجنبية.
و�إ�ضافة �إىل االختالفات بني املفاهيم الرئي�سية ومعاملة امل�شاركني ،ف� َّإن بع�ض �آثار �إجراءات
الإع�سار ،مثل طلب وقف �أو تعليق الدعاوى املرفوعة على املدين �أو ب�ش�أن موجوداته املالية،
طبق بفاعلية عرب احلدود.
والتي تعترب عن�رصاً رئي�سياً يف العديد من القوانني ،ال ميكن �أن تُ َّ
 -3ويف ال�سياق الدويل ،ق�رصت دوماً النماذج التي ُو�ضعت من �أجل معاجلة م�سائل
ر�ض .فعندما نظر
الإع�سار عرب احلدود عن تناول م�س�ألة جمموعات املن�ش�آت على نحو ُم ٍ
جمل�س اللوردات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية يف ما �إذا كان
ينبغي للمملكة املتحدة �أن تن�ضم �إىل االتفاقية الأوروبية املتعلقة ب�إجراءات الإع�سار ،ذكرت
اللجنة يف تعليقها � َّأن االتفاقية مل تتطرق �إىل جمموعات ال�رشكات—التي هي منوذج الأعمال
التجارية الأكرث �شيوعاً .وحتى عندما �أ�صبحت تلك االتفاقية الئحة املجل�س الأوروبي
التنظيمية رقم  2000/1346امل� ّؤرخة � 29أيار/مايو  2000ب�ش�أن �إجراءات الإع�سار ،ظلت
تغفل تلك امل�س�ألة .وعندما نوق�ش ن�ص ال�صك الذي �أ�صبح قانون الإع�سار النموذجي ،اعتُرب
تناول م�س�ألة هذه املجموعات "مرحلة بعيدة جداً".
 -4وتو�ضح حاالت كثرية امل�شكلة الرئي�سية املتعلقة باملجموعات يف ال�سياق الدويل .فحيثما
مور�س العمل من خالل �أع�ضاء جمموعة يف عدد من الدول املختلفة على نحو متكامل ،مثلما
()49
هو احلال ب�ش�أن جمموعات االت�صاالت من قبيل � )48(KPNQwestأو �رشكة �شبكات نورتل،
�أو املجموعات ال�صناعية مثل فيدرال مونغل العاملية(� )50أو �رشكات اخلدمات املالية مثل
بر َذرز هولدينغز )51(،فمن املرجح �أن ي�ؤدي الإخفاق الوا�سع النطاق �إىل بدء عدد من
ليمان َ
( )48كانت �رشكة  KPNQwestجمموعة �رشكات ات�صاالت عن بُعد متتلك وت�شغّل �شبكة كابالت من الألياف
ال�ضوئية تربط فيما بني عدد من بلدان �أوروبية وبني تلك البلدان والواليات املتحدة .وكانت الكابالت الرئي�سية
مركّبة على �شكل حلقات؛ فكانت �رشكة فرعية فرن�سية متتلك اجلزء الفرن�سي من احللقة الأوروبية؛ وكانت �رشكة
جرا .وعندما �أفل�س������ت املن�ش�أة الأُ ّم الهولندية ،ا�ضطرت �رشكات
فرعي������ة �أملاني������ة متتل������ك اجلزء الأملاين منها،
ّ
وهلم ّ
فرعي������ة عدي������دة �إىل تق������دمي طلب للح�صول على حماية املحاك������م يف خمتلف الواليات الق�ضائية التي كانت من�ش�أة
ين�سق الإجراءات ،و ُفكّكت ال�رشكة بالفعل.
فيها .ومل ي�ستطع �أحد �أن ّ
(� )49أ�ش���ي��ر �إليه������ا يف دلي������ل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شي������ة � 2أعاله) ،املرفق الأول ،الق�ضية رقم :28
حمكمة العدل لوالية �أونتاريو ،تورنتو ،الق�ضية رقم 14( 09-CL-7950كانون الثاين/يناير  ،)2009وحمكمة الواليات
املتحدة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ضية رقم  15( 10138-09كانون الثاين/يناير .)2009
(� )50أ�ش���ي��ر �إليه������ا يف دلي������ل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شي������ة � 2أعاله) ،املرفق الأول ،الق�ضية رقم :10
حمكم������ة الوالي������ات املتح������دة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ضي������ة رقم  ،10578-01واملحكمة العليا لإنكلرتا
وويلز ،دائرة االخت�صا�ص الق�ضائي املطلق يف لندن (.)2001
(� )51أ�شري �إليها يف دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،املرفق الأول ،الق�ضية رقم  :16حمكمة
الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س لدائرة نيويورك اجلنوبية ،الق�ضية رقم  17( 13555-08حزيران/يونيه .)2009
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�إجراءات الإع�سار امل�ستقلة� ،أحيانا ما يكون بالغ الكرب ،يف واليات ق�ضائية خمتلفة ب�ش�أن كل
ع�ضو من �أع�ضاء املجموعة املع�رسين .وما مل تن�سق هذه الإجراءات ،فمن امل�ستبعد �إعادة
تنظيم املجموعة ككل وقد يلزم تفكيكها �إىل �أجزائها املكونة لها .والعالقات املرتابطة بني
�أع�ضاء املجموعة التي حتدد طريقة هيكلة املجموعة وكيفية عملها �أثناء ي�رسها تنف�صم
بوجه عام لدى الإع�سار .وكثريا ما يكون هناك تو ّتر وا�ضح بني نهج الكيان االعتباري
املنف�صل التقليدي امل ّتبع ب�ش�أن تنظيم ال�رشكات وما ينطوي عليه من تبعات بالن�سبة للإع�سار،
وتي�سري �إجراءات دعاوى الإع�سار ب�ش�أن جمموعة �رشكات �أو جزء من جمموعة �رشكات يف حالة
�إع�سار عرب احلدود ب�أ�سلوب ميكّن من حتقيق هدف زيادة قيمة املوجودات �إىل �أق�صى ح ّد
ملا فيه منفعة كل الدائنني .وي�ؤكد تاريخ ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود منذ ق�ضية ماك�سويل
()52
�صادف عند �إدارة عدد من الإجراءات املتوازية،
( )Maxwellيف عام  1991امل�شاك َل التي تُ َ
واحلاجة �إىل احللول املبتكرة التي ا�ستحدثت واعتمدت .وتُنا َق�ش بع�ض هذه احللول يف دليل
الأون�سيرتال العملي )53(،علماً ب�أن ا�ستحداث نظام ت�رشيعي ملعاجلة ق�ضايا �إع�سار جمموعات
املن�ش�آت عرب احلدود يظل حتديا ال بد من مواجهته.
 -5وجرت مناق�شات م�ستفي�ضة يف الآونة الأخرية حول ما ميكن �أن ي�شكِّل الأ�سا�س الذي
وت�ضمن
يقوم عليه نظام قانوين يعالج م�سائل �إع�سار جمموعات املن�ش�آت عرب احلدود.
ّ
بع�ض االقرتاحات تعديل مفهوم "مركز امل�صالح الرئي�سية" ح�سبما ينطبق على دائن
مبفرده لينطبق على حالة جمموعة من املن�ش�آت ،لكي يكون بامل�ستطاع بدء جميع الإجراءات
فيما يخ�ص �أع�ضاء املجموعة وكذلك �إدارتها يف مركز واحد فقط ومن خالل حمكمة
حتديد مركز تن�سيق
واحدة و�إخ�ضاعها لقانون ناظم واحد فقط .وارتُئي يف اقرتاح �آخر
ُ
ال�سماح لأع�ضاء
للمجموعة ،ميكن تعيينه بالرجوع �إىل مكان املن�ش�أة الأم للمجموعة� ،أو
ُ
املجموعة بتقدمي الطلب ب�ش�أن الإع�سار يف الدولة التي بد�أت فيها �إجراءات �إع�سار املن�ش�أة
()54
الأم للمجموعة.
 -6غري � َّأن هذه املقرتحات تثري م�سائل هامة و�صعبة يتعلق بع�ضها مبح�ض طبيعة
جمموعات املن�ش�آت املتعددة اجلن�سيات وبكيفية ت�شغيلها—�أي كيفية تعريف ماهية
جمموعة من�ش�آت يف �إطار �أغرا�ض الإع�سار ،وحتديد العوامل التي قد تكون منا�سبة
يف تعيني مكان مركز املجموعة ،على افرتا�ض � َّأن هنالك مركزاً واحداً فقط لكل
(� )52رشكة ماك�سويل لالت�صاالت� :أ�شري �إليها يف دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،املرفق
الأول ،الق�ضي������ة رق������م  :24حمكم������ة الإفال�������س يف الواليات املتحدة لدائ������رة نيويورك اجلنوبية ،الق�ضية رقم B 91
 15( 15741كان������ون الثاين/يناي������ر  ،)1992و املحكم������ة العلي������ا لإنكرتا وويل������ز ،الق�ضية رقم  0014001لعام 1991
( 31كانون الأول/دي�سمرب .)1991
( )53انظر دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صالن الثاين والثالث.
( )54تُناق�������ش ه������ذه امل�سائ������ل ببع�ض التف�صي������ل يف ورقات العمل ال�صادرة عن الفري������ق العامل اخلام�س التابع
للأون�سيرتال (املعني بقانون الإع�سار) (انظر الوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.90/Add.1الفقرتان  5و6؛ والوثيقة A/
 ،CN.9/WG.V/WP.85/Add.1الفق������رات 12-3؛ والوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.82/Add.4الفقرات 15-3؛ والوثيقة
 ،A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.2الفق������رات 17-2؛ والوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.2الفقرات  ،)12-6وهي
متاحة على العنوان التايل.http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html :
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املكونني للمجموعة،
جمموعة—وكذلك يتعلق مب�سائل الوالية الق�ضائية على الأع�ضاء
ِّ
والأهلية لبدء �إجراءات الإع�سار ،والقانون املنطبق .ويتعلق بع�ض امل�سائل الأخرى بالتحدي
طبق بات�ساق
اخلا�ص بالتو�صل �إىل اتفاق دويل وا�سع ب�ش�أن هذه امل�سائل من �أجل بلوغ حل يُ ّ
وعلى نطاق وا�سع كذلك ،وميكن �أن يكون ملزماً ،يجلب اليقني والقابلية للتنب�ؤ يف حاالت
�إع�سار جمموعات املن�ش�آت عرب احلدود.

باء -تعزيز التعاون والتن�سيق عرب احلدود يف
حاالت �إع�سار جمموعات املن�ش�آت
 -1مق ّدمة

واجه يف كيفية ت�سهيل
 -7رمبا كانت اخلطوة الأوىل يف العثور على حل للم�شكلة التي تُ َ
معاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار معاملة مت�سقة على ال�صعيد العاملي ،هي
�ضمان تطبيق ما هو موجود من املبادئ ب�ش�أن التعاون عرب احلدود على حاالت �إع�سار
جمموعات املن�ش�آت ،ذلك � َّأن التعاون بني املحاكم وممثلي الإع�سار يف �سياق �إجراءات
الإع�سار التي ت�شمل جمموعات من�ش�آت متعددة اجلن�سيات قد ي�ساعد على ت�سهيل قابلية
التنب�ؤ يف املجال التجاري ،وعلى زيادة اليقني ل�صالح التبادل التجاري والتجارة عموماً،
وكذلك الإدارة املن�صفة والناجعة للإجراءات ،مما من �ش�أنه �أن يحمي م�صالح الأطراف،
ويزيد قيمة موجودات �أع�ضاء املجموعة �إىل �أق�صى حد ممكن بغية احلفاظ على العمالة
وتقليل التكاليف �إىل �أدنى حد ممكن .ومع � َّأن هنالك جمموعات من املن�ش�آت قد يكون
اللجوء ب�ش�أنها �إىل �إجراءات �إع�سار منف�صلة خياراً جمدياً ب�سبب انخفا�ض م�ستوى االندماج
املتكامل يف املجموعة وا�ستقالل كل من�ش�أة من املن�ش�آت الأع�ضاء يف املجموعة ن�سبياً عن
الأخرى ،ف� َّإن التعاون ،بالن�سبة �إىل كثري من املجموعات ،قد يكون هو الطريقة الوحيدة
للحد من خطر جتزئة �إجراءات الإع�سار على نحو يُحتمل �أن ي�ؤدي �إىل �إهدار قيمة من�ش�أة
ي�سمى ت�سييج املوجودات بنقلها حماية لها �أو �إىل ترحيلها
عاملة ،وكذلك �إىل اللجوء �إىل ما ّ
�أي�ضاً� ،أو �إىل جلوء املدينني �إىل املفا�ضلة بني املحاكم.
 -8ومن القيود الوا�سعة االنت�شار على التعاون بني املحاكم وممثلي الإع�سار من واليات
ق�ضائية خمتلفة يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود ،املعوقات النا�شئة عن عدم وجود �إطار
ت�رشيعي� ،أو عن عدم اليقني ب�ش�أن نطاق � ِّأي �إذن ت�رشيعي موجود ،بخ�صو�ص ممار�سة التعاون
مع املحاكم الأجنبية وممثلي الإع�سار الأجانب .ويوفر قانون الإع�سار النموذجي ذلك
الإطار الت�رشيعي الذي يُعالج م�سائل الو�صول �إىل املحاكم الأجنبية واالعرتاف ب�إجراءات
الإع�سار الأجنبية ومينح الإذن بالتعاون والتن�سيق عرب احلدود فيما بني املحاكم وفيما بني
()55
املحاكم وممثلي الإع�سار وفيما بني ممثلي الإع�سار.
( )55يعر�ض دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الأول ،الباب باء ،الفقرات 16-9
مقدم������ة موج������زة ع������ن القانون النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود؛ ويناق�ش الف�صل الثاين من دليل الأون�سيرتال
العملي �أ�شكال التعاون املمكنة مبقت�ضى القانون النموذجي.
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 -9غري � َّأن �أحكام قانون الإع�سار النموذجي تركّز على فرادى املدينني ،الذين لديهم
مع ذلك موجودات يف دول خمتلفة ،ولذا ف� َّإن تطبيقها حمدود على جمموعات املن�ش�آت
التي لديها مدينون متعددون يف دول خمتلفة .ومن االختالفات الرئي�سية يف حاالت �إع�سار
جمموعات املن�ش�آت � َّأن املحكمة يف �إحدى الواليات الق�ضائية ال تتعامل بال�رضورة مع املدين
نف�سه الذي تتعامل معه املحاكم يف واليات ق�ضائية �أخرى (مع �أنه قد يكون هنالك مدين
م�شرتك يف حالة فرادى �أع�ضاء املجموعة ممن لديهم موجودات يف دول خمتلفة ،وهو و�ضع
يندرج �ضمن نطاق قانون الإع�سار النموذجي) .لكن حلقة الو�صل بني الإجراءات املتوازية
ال تتمثل يف وجود مدين م�شرتك ،بل يف ع�ضوية املدينني جميعاً يف جمموعة من�ش�آت واحدة.
وما مل يكن وجود تلك املجموعة (ورمبا نطاقها) معرتفا به� ،أو ما مل يت�سن االعرتاف به،
مبقت�ضى القانون الوطني ،ف� َّإن من �ش�أن كل �إجراء �أن يبدو مقطوع ال�صلة ب�أي �إجراء �آخر،
وقد ال يبدو موجب للتعاون على �أ�سا�س �أنه قد يتدخل يف ا�ستقالل املحاكم املحلية �أو قد
يعترب غري �رضوري لأن كل �إجراء هو يف جوهره �إجراء وطني .ولئن كان من املمكن يف
بع�ض الأحوال معاملة كل ع�ضو من �أع�ضاء املجموعة على نحو منف�صل متاما ،ف� َّإن �أف�ضل
النتائج ،بالن�سبة �إىل كثري من جمموعات املن�ش�آت ،ميكن حتقيقها ل�صالح خمتلف الأع�ضاء
من خالل �إيجاد حل قائم على �أ�سا�س �أو�سع نطاقاً ،ميكن �أن يكون عاملي النطاق ،ويعبرّ عن
الأ�سلوب الذي ت ّتبعه املجموعة يف ت�رصيف �أعمالها التجارية قبل بدء الإع�سار ويعالج �إما
�أجزاء متمايزة من الأعمال التجارية و�إما جمموعة املن�ش�آت بكليتها ،وخ�صو�صاً متى كانت
تلك الأعمال التجارية متكاملة على نحو وثيق.
 -10ولهذه الأ�سباب ،ف� َّإن من امل�ستح�سن �أن يعرتف قانون الإع�سار بوجود جمموعات
املن�ش�آت ،وباحلاجة ،فيما يخ�ص التعاون عرب احلدود� ،إىل التعاون بني املحاكم يف البلد
واملحاكم الأخرى وكذلك مع ممثلي الإع�سار ،ال فيما يتعلق ب�إجراءات الإع�سار بخ�صو�ص
املدين الواحد فح�سب ،بل فيما يخ�ص �أي�ضاً الأع�ضاء املختلفني يف جمموعة املن�ش�آت.

 -2الو�صول �إىل املحاكم واالعرتاف
بالإجراءات الأجنبية
 -11تت�سم القواعد واملمار�سات احلالية للم�ساعدة والتعاون عرب احلدود يف �ش�ؤون
الإع�سار ب�شيء من التنوع ،وي�شمل ذلك القواعد املت�صلة بالو�صول �إىل املحاكم واالعرتاف
بالإجراءات الأجنبية .ويُ�شرتط م�سبقاً يف الكثري من الدول �شكل ما من �أ�شكال االعرتاف
وللتو�صل �إىل ذلك االعرتاف ،ي�شرتط
بالإجراءات الأجنبية ملوا�صلة امل�ساعدة والتعاون.
ّ
عموماً �أن تكون ملن يلتم�س امل�ساعدة والتعاون� ،سواء �أكان ممثل الإع�سار �أو دائناً ،و�ضعية
ت� ّؤهله لتقدمي طلب �إىل حمكمة �أجنبية .وقد يت�صل الطلب بامل�ساعدة يف وقف الإجراءات
وفح�ص ال�شهود وغري ذلك من الأمور املدرجة يف املادتني  20و 21من قانون الإع�سار
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النموذجي .وقد �أظهرت اجلهود التي بُذلت يف حت�ضري قانون الإع�سار النموذجي االفتقار
الوا�سع النطاق للقوانني الوطنية التي تعالج هذه امل�سائل والنهج املختلفة املتخذة يف
امل�رشعة .وللو�صول �إىل نهج موحد ،يو ّفر قانون الإع�سار النموذجي الإطار
القوانني
َّ
()56
الت�رشيعي للو�صول �إىل املحاكم واالعرتاف بالإجراءات الأجنبية ،حيث ي�ضع �رشوطاً
البت فيما
منا�سبة ل�ضمان الو�صول �إليها ب�رسعة وبطريق مبا�رش (املواد  ،)14-9ومعايري ّ
�إذا كانت الإجراءات الأجنبية �إجراءات م� ّؤهلة لأن يُعرتف بها و�أثر ذلك االعرتاف (املواد
 .)24-15ورغم � َّأن قانون الإع�سار النموذجي حمدود التطبيق يف �سياق جمموعات املن�ش�آت،
فمن امل�ست�صوب �أن تُ َو َّفر �أي�ضاً لإجراءات الإع�سار التي ت�شمل �أع�ضاء يف جمموعة من�ش�آت
واحدة ما يو ّفره ذلك القانون من �إمكانيات للو�صول �إىل املحاكم واعرتاف بالإجراءات
الأجنبية لفرادى الدائنني.
 -12ويجدر بالذكر � َّأن التعاون بني حمكمة وطنية وحمكمة �أجنبية �أو ممثلني �أجانب
املتوخاة يف قانون الإع�سار النموذجي ال يتطلب قراراً ر�سمياً �سابقاً باالعرتاف
بال�صورة
ّ
()58
ي�شجع على التعاون منذ املراحل الأوىل للإجراءات.
بالإجراءات الأجنبية ،مما ّ

()57

 -13وقد ال ي�ستلزم الأمر ت�رشيعات �أخرى يف الدول التي ال تُ�شرتط فيها �إمكانية الو�صول
�إىل تلك املحاكم واالعرتاف بتلك الإجراءات لت�سهيل التعاون .غري � َّأن وجود �أحكام من
ِ
معرقلة للعمل وباهظة التكلفة
هذا القبيل قد ال يكون كافياً� ،إذ قد تكون الآليات املتاحة
يرجح قيام � ِّأي تعاون فعال يف �إدارة الإجراءات املتعلقة باملجموعات
ومهدرة للوقت .وال ّ
املتعددة اجلن�سيات �إال �إذا بات الو�صول �إىل املحاكم واالعرتاف بالإجراءات مي�رساً يف
الوقت املنا�سب.

()56
عرف الإجراء الأجنبي يف املادة �( 2أ) من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
يُ ّ
(انظ������ر احلا�شي������ة � 1أع���ل��اه) عل������ى �أنه "�أي �إجراء ق�ضائي �أو �إداري جماعي ،مبا يف ذلك � ُّأي �إجراء م�ؤقت ،يتخذ
عم ً
ال بقانون يت�صل بالإع�سار يف دولة �أجنبية وتخ�ضع فيه �أموال املدين و�ش�ؤونه ملراقبة �أو �إ�رشاف حمكمة �أجنبية
لغر�ض �إعادة التنظيم �أو الت�صفية".
()57
عرف "املمثل الأجنبي" يف املادة ( 2د) من قانون الإع�سار النموذجي (انظر احلا�شية � 1أعاله) على
يُ ّ
�أنه "�أي �شخ�ص �أو هيئة ،مبا يف ذلك ال�شخ�ص �أو الهيئة املعينان على �أ�سا�س م�ؤقت ،ي�ؤذن له �أو لها ،يف �إجراء
�أجنبي ،ب�إدارة تنظيم �أموال املدين �أو �أعماله على �أ�س�س جديدة �أو ت�صفيتها� ،أو الت�رصف كممثل للإجراء الأجنبي".
( )58دليل ا�شرتاع قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود (الدليل الت�رشيعي لقانون الإع�سار)
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.05.V.10املرفق الثالث ،اجلزء الثاين) ،الفقرة .177
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التو�صية 239
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام اخلا�صة بالو�صول �إىل املحاكم الأجنبية واالعرتاف ب�إجراءات الإع�سار
الأجنبية املتعلقة ب�أع�ضاء جمموعة من�ش�آت هو �ضمان �أن يتيح القانون املنطبق هذا الو�صول
وذلك االعرتاف.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

الو�صول �إىل املحاكم واالعرتاف بالإجراءات الأجنبية
 -239ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على ما يلي يف �سياق �إجراءات �إع�سار �أع�ضاء
جمموعة من�ش�آت:
(�أ) متكني املمثلني والدائنني الأجانب من الو�صول �إىل املحاكم؛
(ب) االعرتاف بالإجراءات الأجنبية� ،إذا كان ذلك �رضورياً مبقت�ضى القانون املنطبق.

جيم�  -أ�شكال التعاون الذي ي�شمل املحاكم
 -14التعاون يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود قد يتخذ �أ�شكاالً خمتلفة وقد ي�شمل ،ح�سبما
هو مقرتح يف املادة  27من قانون الإع�سار النموذجي ،االت�صاالت بني املحاكم ،وبني املحاكم
وممثلي الإع�سار ،وفيما بني ممثلي الإع�سار �أنف�سهم ،وكذلك ا�ستخدام اتفاقات الإع�سار
عرب احلدود )59(،والتن�سيق بني جل�سات اال�ستماع ،والتن�سيق يف الإ�رشاف على �ش�ؤون املدين
و�إدارتها .ويف �سياق املدين الواحد ،يرد الن�ص على الإذن بالتعاون يف املادتني  25و 26من
قانون الإع�سار النموذجي .فاملادة  25ت�أذن للمحكمة �أن تتعاون �إىل �أق�صى حد ممكن مع
املحاكم الأجنبية ،يف حني ت�أذن املادة  26ملمثل الإع�سار �أن يتعاون ،يف �أثناء ممار�سة وظائفه
وحتت �إ�رشاف املحكمة� ،إىل �أق�صى حد ممكن مع املحاكم الأجنبية ومع املمثلني الأجانب.
وتعالج �أي�ضاً م�س�ألة التعاون� ،ضمن االحتاد الأوروبي ،مبقت�ضى الالئحة التنظيمية رقم
 2000/1346ال�صادرة عن املجل�س الأوروبي .فاحليثية  20ت�شري �إىل �أنه يف �سياق الإجراءات
الرئي�سية( )60والثانوية )61(،يجب على القائمني بالت�صفية �أن يتعاونوا تعاوناً وثيقاً فيما
()59
عرف "اتفاق الإع�سار عرب احلدود" يف الفقرة ( 13ط) من دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية 2
يُ ّ
�أعاله) (انظر امل�رسد واملقدمة ،الباب باء) على �أنه "اتفاق �شفهي �أو خطي يُق�صد به تي�سري التن�سيق بني �إجراءات
الإع�سار عرب احلدود والتعاون فيما بني املحاكم ،وبني املحاكم وممثِّلي الإع�سار ،وفيما بني ممثِّلي الإع�سار ،كما
ي�شمل �أحياناً �أطرافاً �أخرى ذات م�صلحة" .وي�ضم دليل الأون�سيرتال العملي املمار�سات العملية املتعلقة با�ستخدام
هذا النوع من االتفاقات والتفاو�ض ب�ش�أنها ،مبا يف ذلك مناق�شة امل�سائل التي يُتطرق �إليها عادة.
()60
عرف "الإجراء الرئي�سي" يف قانون الإع�سار النموذجي (انظر احلا�شية � 1أعاله) على �أنه "�أي �إجراء
يُ ّ
يتم يف الدولة التي يوجد فيها مركز م�صالح املدين الرئي�سية".
()61
عرف على
ي�ش������ار �إىل الإج������راء الثان������وي يف قان������ون الإع�سار النموذجي بعبارة "الإجراء غري الرئي�سي" ويُ ّ
�أنه "�أي �إجراء ،غري الإجراء الأجنبي الرئي�سي ،يتم يف الدولة التي يوجد فيها م�ؤ�س�سة للمدين باملعنى املق�صود
يف الفقرة الفرعية (و) من هذه املادة"( ،انظر احلا�شية � 1أعاله).
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بينهم ،وخ�صو�صاً بتبادل املعلومات بقدر ٍ
كاف .وينبغي �أن تكون لدى القائم بالت�صفية يف
الإجراءات الرئي�سية القدرة على التدخل يف الإجراءات الثانوية وعلى اقرتاح خطة لإعادة
التقدم بطلب لتعليق عملية ت�سييل املوجودات يف �سياق تلك الإجراءات .وتقرر
التنظيم �أو
ّ
املادة  31من الئحة املجل�س الأوروبي التنظيمية واجباً يقع على عاتق القائمني بالت�صفية يف
�سياق الإجراءات الرئي�سية والثانوية يف �إبالغ املعلومات ،وخ�صو�صاً املعلومات التي قد تكون
بالتقدم املحرز ب�ش�أن تقدمي املطالبات والتحقق
وثيقة ال�صلة بالإجراءات الأخرى ،وتتعلق
ّ
منها والتدابري الرامية �إىل �إنهاء الإجراءات .ولكن ال يعالج قانون الإع�سار وال الئحة
املجل�س الأوروبي التنظيمية احلاجة �إىل التعاون فيما يخ�ص جمموعات املن�ش�آت ،يف حاالت
تقت�ضي ال�رضورة فيها �أن تكون تلك االلتزامات اخلا�صة بها واجبة التطبيق على نحو �أو�سع
نطاقاً ،ويكون التمييز بني الإجراءات الرئي�سية وغري الرئي�سية ال حمل له� ،إال لدى تطبيقه
على الإجراءات املتعددة بخ�صو�ص ع�ضو مبفرده من �أع�ضاء املجموعة.

 -1االت�صاالت التي جتريها املحاكم
(�أ) اعتبارات عامة
 -15ي�شري كل من دليل ا�شرتاع قانون الإع�سار النموذجي( )62ودليل الأون�سيرتال العملي
�إىل ا�ستح�سان متكني املحاكم ،يف �سياق �إجراءات الإع�سار عرب احلدود ،من االت�صال مبا�رشة
باملحاكم الأجنبية ومبمثلي الإع�سار بغية اجتناب اتباع �إجراءات تقليدية ت�ستنـزف الكثري
من الوقت ،مثل التما�سات التفوي�ض الق�ضائي �أو غري ذلك من القنوات الدبلوما�سية �أو
القن�صلية واالت�صاالت عرب املحاكم العليا .وهذه القدرة تكون ذات �أهمية حا�سمة حينما
ترتئي املحاكم �أنه يجدر بها �أن تت�رصف على نحو عاجل اجتناباً الحتمال حدوث منازعات
�أو حفاظاً على قيمة املمتلكات �أو لأن امل�سائل املراد النظر فيها تت�أثر مبرور الزمن .وينبغي
�أن ت�شمل تلك القدرة على االت�صال القدرة على املبادرة باالت�صال ،بطلب املعلومات �أو
امل�ساعدة من املحاكم الأجنبية ومن ممثلي الإع�سار ،وكذلك القدرة على تلقي مثل تلك
الطلبات من اخلارج ومعاجلتها .ومن امل�ست�صوب ،ح�سبما ورد يف الفقرة � 12أعاله ب�ش�أن
التعاون عموماً� ،أال يعتمد االت�صال على االعرتاف الر�سمي بالإجراءات الأجنبية ،مما يتيح
�إجراء االت�صال قبل تقدمي طلب االعرتاف وبغ�ض النظر عن تقدميه.
()63

 -16و�إن النُهج املختلفة املتخذة ب�ش�أن االت�صال بني املحاكم والأطراف قد تفيد يف �إي�ضاح
واجه عند ال�سعي �إىل توثيق التعاون عرب احلدود .و�إ�ضافة �إىل
بع�ض امل�شاكل التي قد تُ َ
( )62دلي������ل ا�ش���ت��راع قان������ون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار (انظر احلا�شية � 58أعاله) ،الفقرتان 178

و.179
( )63دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الثاين ،الفقرات  ،10-4والف�صل الثالث،
الفقرات .181-146
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حمدد ب�ش�أن االت�صال بني املحاكم ،كثرياً جداً ما يكون هناك تردد �أو
م�س�ألة وجود �إذن
ّ
�إحجام من جانب املحاكم يف خمتلف الواليات الق�ضائية ب�ش�أن االت�صال املبا�رش فيما بينها.
وقد ي�ستند ذلك الرتدد �أو الإحجام �إىل اعتبارات �أخالقية؛ �أو �إىل الثقافة القانونية؛ �أو �إىل
اللغة؛ �أو �إىل االفتقار �إىل الإملام بالقوانني الأجنبية وتنفيذها .وقد يتعلقان �أي�ضاً بدواعي
حتيز .ولدى
القلق ب�ش�أن تبعات االت�صال على ا�ستقالل الق�ضاء واتخاذ القرارات دومنا ّ
بع�ض الدول نهج متحرر ن�سبياً جتاه االت�صال بني الق�ضاة ،بينما ال يجوز للق�ضاة يف دول
�أخرى االت�صال مبا�رشة بالأطراف يف الإع�سار �أو ممثليه� ،أو ال يجوز لهم بالفعل االت�صال
بالق�ضاة الآخرين ،لأن تلك االت�صاالت قد تثري م�سائل د�ستورية .ويف بع�ض الدول ،تعترب
االت�صاالت من جانب طرف واحد بالقا�ضي م�ألوفة و�رضورية ،بينما ال تكون تلك االت�صاالت
مقبولة يف دول �أخرى .و�أما داخل الدول ،فقد تكون للق�ضاة واملمار�سني القانونيني �آراء
خمتلفة متاماً ب�ش�أن مدى �سالمة االت�صاالت بني الق�ضاة من دون علم املمثلني القانونيني
للأطراف �أو من دون م�شاركتهم .وال يرى بع�ض الق�ضاة ،على �سبيل املثال ،غ�ضا�ضة يف �أن
يجري الق�ضاة ات�صاالت خا�صة فيما بينهم ،بينما يعار�ض بع�ض املمار�سني القانونيني تلك
املمار�سة ب�شدة .وتركّز املحاكم عاد ًة على امل�سائل املعرو�ضة عليها ،وقد حتجم عن توفري
امل�ساعدة يف الإجراءات ذات ال�صلة يف دول �أخرى ،كما ورد �أعاله ،وخ�صو�صا عندما ال
جم�سد يف �شكل
يبدو � َّأن الإجراءات التي تتوىل امل�س�ؤولية عنها تنطوي على عن�رص دويل
َّ
مدين �أجنبي �أو دائنني �أجانب �أو معامالت �أجنبية.
 -17و�إحدى امل�سائل الأخرى املهمة لت�سهيل التعاون بني �إجراءات الإع�سار التي مت�س
�أع�ضاء جمموعات املن�ش�آت قد تكون م�س�ألة قدرة املحاكم �أو ا�ستعدادها ب�ش�أن الأخذ بنظرة
عاملية النطاق بخ�صو�ص الأعمال التجارية للمدين ،ومالحظة ما يحدث يف �إجراءات
ق�ضايا الإع�سار يف واليات ق�ضائية �أخرى فيما يخ�ص مديناً واحداً �أو �أع�ضاء �آخرين يف
املجموعة الواحدة .وقد يت�سم هذا ب�أهمية بالغة متى كان من املرجح �أن يكون ملا يحدث
ال بخ�صو�ص املوظفني
يف تلك الواليات الق�ضائية الأخرى ت�أثري على ال�صعيد الوطني (مث ً
املحليني وغري ذلك من م�سائل ال�سيا�سة العامة االجتماعية) .ومعرفة الإجراءات الأجنبية
�أو الإملام بها لن يغيرِّ ا من ال�صالحيات التي متلكها املحاكم مبوجب القانون الوطني،
ولكنهما مع ذلك قد ي�ؤثران يف النهج الذي تتبعه املحكمة يف الإجراءات املحلية ،ويف مدى
ا�ستعدادها للتن�سيق بني تلك الإجراءات وبني الإجراءات الأجنبية .غري � َّأن مكمن التحدي
هو يف ح�صول املحكمة على املعلومات ال�رضورية عن عمليات املدين على النطاق العاملي
وعن �إجراءات الإع�سار املتزامنة التي تلزم لت�سهيل التن�سيق ،وال �سيما حينما ينطوي ذلك
على احل�صول على منفذ للمعلومات وال�سجالت التي ت�ؤلف جزءاً من �إجراءات للإع�سار
يف واليات ق�ضائية �أخرى ب�ش�أن مدينني خمتلفني ،و�إن كانوا مع ذلك �أع�ضاء يف جمموعة
املن�ش�آت نف�سها .ومن ثم ف� َّإن ال�شق الأول هو احل�صول على منفذ للمعلومات ذات ال�صلة.
وال�شق الثاين هو �إتاحة االنتفاع بها يف الإجراءات املحلية .وقد يكون �أحد النُهج امل ّتبعة يف
حمام ممار�س �أجنـبي �أو ممثل �إع�سار
ذلك ال�سماح بتقدمي �أدلة م�ستندية منا�سبة� ،أو مبثول ٍ
�أجنبي لأع�ضاء املجموعة ذات ال�صلة باملو�ضوع �أمام املحكمة املحلية .وعلى الرغم من هذه
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ال�صعوبات ،من امل�ستح�سن �أن تكون املحكمة قادرة على �أخذ العلم بالإجراءات الأجنبية
التي قد ت�ؤثر يف الإجراءات املحلية ب�ش�أن املجموعة نف�سها ،وال� سيما متى التم�س حل عاملي
ملجموعة املن�ش�آت.
 -18وميكن لإقامة االت�صاالت يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود التي ت�شمل جمموعات
ت�سهل م�سار الإجراءات عرب احلدود بطرائق عديدة .فهي على �سبيل املثال
من�ش�آت �أن ّ
قد ت�ساعد الأطراف على فهم تبعات القانون الأجنبي �أو تطبيقه فهماً �أف�ضل ،وخ�صو�صاً
فهم االختالفات �أو جوانب التداخل التي قد ت�ؤدي ،يف حال عدم فهمها� ،إىل التقا�ضي؛
وتي�سري ت�سوية امل�سائل من خالل حل ي�أتي عن طريق التفاو�ض ويكون مقبوالً للجميع؛
حتيز كامن
ّ
وح�ض الأطراف على اال�ستجابة بت�رصفات �أكرث موثوقية ،وذلك باجتناب � ّأي ّ
�أو حتريف يثري اخل�صومة قد يتبديان عندما يعر�ض الأطراف دواعي القلق اخلا�صة بهم
يف الواليات الق�ضائية التي يتبعونها .وقد تخدم �أي�ضاً امل�صالح الدولية بتي�سري تكوين فهم
�أف�ضل من �ش�أنه �أن ي�ساعد على ت�شجيع الأعمال التجارية الدولية واملحافظة على القيمة
التي كانت �ستُفقد ،لوال ذلك ،يف حال ا ّتباع �إجراءات ق�ضائية جم َّز�أة .وقد ي�صعب ا�ستبانة
بع�ض املنافع املحتملة يف البداية ،ولكنها قد تت�ضح فور �أن يتم االت�صال بني الأطراف.
ال
بينان فع ً
وقد تك�شف االت�صاالت عرب احلدود ،على �سبيل املثال ،عن واقعة �أو �إجراء ما يُ ِّ
الت�سوية الأف�ضل للق�ضية ،ورمبا يهيئان ،على املدى الأبعد ،دافعا �إىل �إ�صالح القوانني.
 -19وينبغي �أن تُ َّتبع يف االت�صاالت فيما بني الق�ضاة �أو غريهم من الأطراف املعنية طرائ ُق
�إجرائية �سليمة ل�ضمان �أن يكون االت�صال �شفافاً وفعاالً وموثوقاً به .وعلى م�ستوى عام ،قد
تعامل باعتبارها م�س�ألة بديهية
يكون من املنا�سب النظر فيما �إذا كان ينبغي لالت�صاالت �أن َ
�أو مالذاً �أخرياً؛ وما �إذا كان يجوز للقا�ضي �أن يدعو �إىل اتباع م�سار معني يف الإجراءات؛
ال ال�رشوط املذكورة
وكذلك ،فيما يتعلق بال�رشوط التي قد تنطبق على االت�صاالت ،ومنها مث ً
طبق على جميع الق�ضايا �أم �إذا كان ميكن �أن تكون هناك
�أدناه� ،سواء �إذا ما كان ينبغي �أن تُ ّ
ا�ستثناءات يف هذا اخل�صو�ص .ويف حني �أنه ينبغي منح املحاكم �صالحية تقديرية وا�سعة يف
ممار�سة االت�صال بالهيئات املناظرة الأجنبية ،ال ينبغي �أن تكون مطالبة بالقيام بات�صاالت
معينة .وتتعلق م�س�ألة �أخرى مبو�ضوع االت�صاالت،
تعتربها غري منا�سبة يف مالب�سات حالة ّ
وخ�صو�صاً ما �إذا كان من املمكن �أن تقت�رص االت�صاالت على معاجلة امل�سائل الإجرائية �أم
ميكن �أن تتناول م�سائل جوهرية �أي�ضاً .وي�أخذ بع�ض الق�ضاة بالر�أي القائل ب�أنه ميكنهم
مناق�شة م�سائل �إدارة الدعوى ،وم�سائل التوقيت ،وا�ستخدام االتفاقات العابرة للحدود،
وحتديد املحاكم التي قد ت�سوي م�سائل معينة ،ولكن ال ميكنهم تناول امل�سائل اجلوهرية
التي مت�س حيثيات الق�ضية.

(ب) و�سائل االت�صال
ال بتبادل الوثائق (مثل ن�سخ الأوامر
 -20يجوز �إبالغ املعلومات بعدة طرق ،ومنها مث ً
الر�سمية والأحكام والآراء و�أ�سباب القرارات وحما�رض وقائع الدعوى والإقرارات و�سائر
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الأدلة)� ،أو قد يجري ذلك �شفوياً .وقد تكون و�سيلة الإبالغ هي الربيد �أو الفاك�س �أو
الربيد الإلكرتوين �أو � ِّأي و�سائل �إلكرتونية �أخرى� ،أو الهاتف� ،أو التداول باالت�صاالت
املرئية ،تبعاً ملا هو متاح ومي�سور التكلفة يف الدول امل�شمولة يف االت�صاالت ،وتبعاً ملا هو
قدم ن�سخ من االت�صاالت املكتوبة �إىل الأطراف
منا�سب �أو الزم يف كل حالة .ويجوز �أن تُ ّ
وفقاً لأحكام الإ�شعار املنطبقة .وميكن �أن تجُ رى االت�صاالت مبا�رشة بني الق�ضاة �أو
تعينه املحكمة— انظر الفقرة
بني موظفي املحاكم �أو بوا�سطتهم (�أو عن طريق و�سيط ّ
� 37أدناه) �أو بني ممثلي الإع�سار ،رهناً بالقواعد املحلية .كما � َّإن تطور تكنولوجيات
االت�صال اجلديدة يدعم خمتلف جوانب التعاون والتن�سيق ،مع احتمال التقليل من
وي�سهل االت�صال ال�شخ�صي املبا�رش ،ح�سبما يكون منا�سباً .ومع تزايد
حاالت الت� ّأخر،
ِّ
حاالت التقا�ضي العاملية ،ف� َّإن �أ�ساليب االت�صاالت املبا�رشة هذه يجري ا�ستخدامها بقدر
ال يف عدد من احلاالت
�ضل ا�ستخدام و�سيلة التداول باالت�صال املرئي ،مث ً
متزايد .وقد ُف ّ
على املداوالت الهاتفية ،لأنها توفر قدراً معقوالً من التحكم يف العملية الإجرائية وتي�رس
تنظيم االت�صاالت بطريقة من�ضبطة ،حيث ميكن للم�شاركني �سماع كل منهم الآخر
ور�ؤيته؛ وهو جانب حموري يف �إجراءات الق�ضايا يف املحاكم عموماً .ولكن لعدم كون
هذه التكنولوجيات متاحة لدى كل املحاكم ،فمن امل�ستح�سن الرتكيز على كيفية ت�سهيل
االت�صاالت لكي تالئم احتياجات الق�ضية املعينة ،بدالً من الرتكيز على ا�ستخدام � ِّأي
تكنولوجيا بعينها.

(ج)  و�ضع قواعد �أو �إجراءات تُ َّتبع ب�ش�أن االت�صاالت
فيما بني املحاكم
 -21يف � ِّأي ق�ضية بعينها� ،سوف يكون من امل�ستح�سن �أن تحُ َّدد ،ح�سبما يكون منا�سباً
للواليات الق�ضائية املعنية ووفقاً للقانون املنطبق ،الإجراءات امل ّتبعة التي تخ�ضع لها
االت�صاالت فيما بني املحاكم حر�صاً على �إقامة التوازن بني م�صالح خمتلف الأطراف
و�ضمان عدم وقوع غنب على �أحد ب�أي نحو جوهري .وقد تتناول الإجراءات :الأطراف
وجه �إليهم (مثالً ،كل الأطراف ذوي امل�صلحة
املراد �إبالغهم باالت�صال املقرتح ب�إ�شعار يُ َّ
طبق على ذلك
وممثليهم القانونيني)؛ والأ�شخا�ص امل�سموح لهم بامل�شاركة يف االت�صال وما يُ ّ
من قيود؛ وامل�سائل املراد النظر فيها؛ وما �إذا كان للأطراف نوايا واحدة �أو فهم واحد
فيما يتعلق باالت�صاالت؛ وتنظيم االت�صاالت وتوقيتها؛ وت�سجيل االت�صاالت؛ و�أي تدابري
تطبق على حماية حقوق الأطراف املو�ضوعية والإجرائية؛ ولغة
احرتازية من �ش�أنها �أن ّ
االت�صاالت و�أي حاجة الحقة �إىل ترجمة امل�ستندات املكتوبة �أو ترجمة االت�صاالت ال�شفوية
(ومن يتحمل التكاليف الإدارية)؛ و�أ�ساليب االت�صاالت املقبولة؛ ومعاجلة االعرتا�ضات على
َ
االت�صاالت املقرتحة؛ وم�سائل احلفاظ على ال�رسية وال�شفافية.
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 -22ويجوز للمحاكم �أن تعتمد مبادئ توجيهية ،مثل املبادئ التوجيهية ب�ش�أن االت�صاالت
فيما بني املحاكم )64(،وذلك بغية معاجلة بع�ض من هذه امل�سائل املذكورة .والق�صد من هذه
املبادئ التوجيهية ،عادة ،تعزيز االت�صاالت التي تت�سم بال�شفافية بني املحاكم ،وال�سماح
للمحاكم التابعة للواليات الق�ضائية املختلفة باالت�صال كل منها بالأخرى ،من دون تغيري
القواعد �أو الإجراءات الداخلية الواجب تطبيقها� ،أو امل�سا�س باحلقوق اجلوهرية لأي
طرف م�شمول يف �إجراءات الدعوى املرفوعة �أمام املحكمة� ،أو االنتقا�ص من تلك احلقوق.

' '1وقت االت�صال ومكانه و�أ�سلوبه
 -23من ناحية عامة ،يُ�ستح�سن �أن تُبا�شرَ االت�صاالت يف �أوقات و�أماكن و�أ�ساليب تُقرر على
نحو م�شرتك فيما بني املحاكم وممثلي الإع�سار و�سائر الأطراف ذوي امل�صلحة ،ح�سبما
ينطبق الأمر .وال ينبغي بال�رضورة �أن يتوىل الق�ضاة مبا�رشة �إعداد هذه الرتتيبات ،بل ميكن
�أن ي�شارك يف �إعدادها موظفو املحاكم ذوو ال�صلة.

' '2الإ�شعار باالت�صال املقرتح
 -24يف �إجراءات الإع�سار التي ت�شمل جمموعات من�ش�آت متعددة اجلن�سيات ،ال بد من
حتقيق توازن بني ت�سهيل االت�صال ب�أ�سلوب عملي ومريح وحماية نـزاهة االت�صال ،وذلك
مت�س االت�صاالت بني املحاكم مبختلف
ب�ضمان �إجرائه يف �إطار من االنفتاح وال�شفافية .وقد ّ
الأطراف ،وقد يكون من ال�صعب ،وحتى من غري العملي يف كثري من الأحيان ،التيقن من هوية
كل �أولئك الأطراف ،مبن فيهم ،على �سبيل املثال ،الدائنون .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن الواليات
الق�ضائية امل�شمولة قد تعمل مبقت�ضى قواعد خمتلفة ب�ش�أن توجيه الإ�شعار ،مما ي�ؤثر يف
م�سائل التوقيت وهوية املتلقني (�أي قد ال يحق جلميع الأطراف ذوي امل�صلحة تلقي �إ�شعار
مب�سائل معينة) .ولذلك ف� َّإن واحداً من الأ�سئلة الرئي�سية �سوف يتعلق بتحديد الأطراف الذين
ينبغي �إ�شعارهم ب� ّأي من االت�صاالت املقرتحة وفقاً للقانون املنطبق وبقدر ما ميكن تن�سيقه
من اال�شرتاطات القائمة يف القوانني املختلفة .و�إن عدم وجود قواعد وا�ضحة ب�ش�أن كيفية
مبا�رشة هذه امل�س�ألة يُحتَمل �أن ي�سبب ت�أخراً وت�ضا�ؤالً يف قيمة املوجودات ،وبخا�صة متى كان
من الالزم �أن ي�ؤدي االت�صال �إىل ت�سوية منازعات �أو اجتناب وقوعها� ،أو �أن يعالج مو�ضوع
التن�سيق يف م�سائل معينة ،مثل بيع املوجودات �أو تقدمي املطالبات والتحقق منها.
 -25وقد ي�ساعد عموماً على توجيه الإ�شعار اللجوء �إىل التعاون فيما بني خمتلف املحاكم
من �أجل �إعداد قائمة بالأطراف الذين يلزم �إ�شعارهم ،والتي قد ت�شمل الأطراف الذين
يحق لهم تلقي �إ�شعار مبا تقوم به � ُّأي حمكمة من عمل يتعلق ب�إجراءات الإع�سار ،مبا يف ذلك
( )64املب������ادئ التوجيهي������ة اجلائ������ز تطبيقها على االت�صاالت فيما بني املحاك������م يف الق�ضايا العابرة للحدود،
التي ن�رشها معهد القانون الأمريكي (� 16أيار/مايو  ،)2000واعتمدها معهد الإع�سار الدويل ( 10حزيران/يونيه
 ،)2001متاحة على املوقع ال�شبكي.http://www.ali.org/doc/Guidelines.pdf :
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االت�صاالت )65(.ومن اجلائز القيام بالتن�سيق ب�ش�أن توجيه الإ�شعار من خالل نظام �إلكرتوين
�أو موقع �شبكي ميكنه �أن يُ�سهل تتبع � َّأي تغيرّ يف هوية الأ�شخا�ص الذين يحق لهم تلقي
�إ�شعار يف كثري من �إجراءات الإع�سار ،مما ينتج ،على �سبيل املثال ،عن �إحالة املطالبات �أو
مقاي�ضتها ،و�أن يقلل �إىل �أدنى حد من التكاليف املرتبطة بتوجيه الإ�شعارات؛ و �أن يُراعى
االختالفات يف القوانني الواجب تطبيقها ب�ش�أن توجيه الإ�شعارات .غري �أنه ال بد �أي�ضا من
�أن تو�ضع يف االعتبار م�سائل اللغة و�إمكانية الدخول �إىل املواقع احلا�سوبية واحلفاظ على
ال�رسية ،التي ميكن �أن تطر�أ يف هذا اخل�صو�ص.

' '3احلق يف امل�شاركة
 -26بغية كفالة م�صداقية االت�صاالت والأطراف التي ت�شملها على نحو مبا�رش ،وكذلك
الإن�صاف وال�شفافية ،من امل�ستح�سن �أن تُبا�رش االت�صاالت ب�أ�سلوب يت�سم باالنفتاح ب�ش�أن
م�شاركة الأطراف ذات ال�صلة ،بدالً من االقت�صار على طرف واحد.
 -27ولكن ح�سبما ورد �أعاله ،هنالك حاجة �إىل املوازنة بني تلك املقت�ضيات واجلوانب
العملية لتنظيم االت�صاالت والقيام بها .وقد يقت�ضي هذا احلد من عدد امل�شاركني بجعله
مق�صوراً على الأطراف ذوي امل�صلحة .وعلى الرغم من � َّأن معايري خمتلفة قد حتكم م�س�ألة
حتديد ال�شخ�ص الذي يجوز اعتباره طرفاً ذا م�صلحة( )66يف املالب�سات اخلا�صة للدعوى �أو
االت�صاالت املذكورة ،فمن املمكن بوجه عام افرتا�ض � َّأن الأطراف الرئي�سيني ذوي امل�صلحة
ي�شملون الدائن (حيثما كان الدائن احلائز) �أو ممثل الإع�سار �أو املمثل القانوين ذا ال�صلة.
ولئن كان من املمكن �أن يكون املبد�أ العام يف هذا ال�ش�أن هو � َّأن لأولئك الأطراف ذوي
امل�صلحة حتديداً احلق يف امل�شاركة ،فقد يكون من امل�ست�صوب �أن يكون للمحاكم احلق يف
�أن حتدد ،عند االقت�ضاء ،من ينبغي له امل�شاركة يف � ِّأي حالة معينة ل�ضمان �سري العملية
بطريقة تي�رس �إدارتها وحتقق لها الفعالية.

''4

ت�سجيل االت�صاالت باعتبارها جزءاً من �سجل الإجراءات

 -28ل�ضمان املزيد من ال�شفافية يف االت�صاالت فيما بني املحاكم ،ميكن �أن ي�سمح قانون
الإع�سار بت�سجيل � ِّأي ات�صال وتفريغه كتابة .ومن اجلائز اعتبار الن�ص املفرغ جزءاً من
حم�رض الوقائع ويجوز �أن يتاح بهذا الو�صف بوجه عام ،على الأقل �إىل �أولئك امل�شاركني يف
االت�صال وممثليهم القانونيني �أو ب�صورة �أو�سع ،وفقاً للقواعد املنطبقة على �إتاحة �سجالت
املحاكم من هذا القبيل.
( )65انظر املبد�أ التوجيهي  12ب�ش�أن االت�صاالت فيما بني املحاكم.
()66
������رف "الط������رف ذو امل�صلح������ة" يف الفقرة ( 12دد) من م����س��رد امل�صطلحات الرئي�سي (انظر املقدمة،
يُع ّ
الباب "باء" من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي (انظر احلا�شية � 3أعاله)).
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' '5ال�رسية
 -29من الناحية العامة ،ينبغي �أن تكون االت�صاالت بني املحاكم امل�شمولة يف �إجراءات
الإع�سار املتوازية ذات ال�صلة ب�أع�ضاء جمموعة متعددة اجلن�سيات� ،شفافة بقدر الإمكان
لكفالة �إن�صاف الأطراف امل�شمولني واجتناب �إثارة حوافز تدفع الأطراف �إىل اللجوء �إىل
التحوط من احتمال ح�صول نتيجة تتعار�ض مع م�صلحتهم .ومن ثم ف� َّإن من امل�ستح�سن �أال
ّ
تُعامل املعلومات على �أنها معلومات �رسية لغري �سبب �سوى �أنها جتري يف �سياق عرب احلدود.
 -30غري � َّأن الكثري من املعلومات ذات ال�صلة باملدينني و�ش�ؤونهم التي يلزم النظر فيها
وتبادلها يف �إجراءات الإع�سار التي ت�شمل جمموعات من�ش�آت متعددة اجلن�سيات ،قد
يت�سم من الناحية التجارية باحل�سا�سية �أو ال�رسية �أو قد يكون خا�ضعاً اللتزامات م�ستحقة
لأ�شخا�ص �آخرين (كالأ�رسار التجارية ومعلومات البحث والتطوير واملعلومات عن الزبائن).
وقد تكون املعلومات من هذا القبيل ح�سا�سة ب�صفة خا�صة يف حالة مدين خا�ضع لإجراءات
�إعادة التنظيم ،حيث � َّإن موا�صلة قدرته على ت�سيري �أعماله يف ال�سوق وحماية قيمتها قد
تقت�ضي احلفاظ على �رسية املعلومات .ووفقاً لذلك ،ف� َّإن ا�ستعمال تلك املعلومات قد يحتاج
�إىل تَ َر ٍ ٍّو مع تقييد ك�شفها ب�ضوابط منا�سبة ملنع � ِّأي �أطراف ثالثة من ا�ستغاللها على نحو
غري من�صف.
 -31وقد يكون لدى الواليات الق�ضائية امل�شمولة يف �إجراءات دعاوى الإع�سار ذات ال�صلة
ب�أع�ضاء جمموعات املن�ش�آت املتعددة اجلن�سيات قواعد مو�ضوعية خمتلفة ب�ش�أن �رسية املعلومات
والإذن بك�شفها للأطراف .ويلزم �أن تو�ضع تلك االختالفات يف احل�سبان عند النظر يف م�س�ألة
االت�صاالت عرب احلدود وكيفية القيام بها وت�سجيلها ،وذلك بغية ال�سماح للمحاكم بالتو�صل
�إىل اتفاق ب�ش�أن تدابري احلماية ال�رضورية لالمتثال للقانون الواجب تطبيقه.
 -32ومن اجلائز �أي�ضاً معاجلة م�س�ألة �رسية املعلومات �ضمن اتفاق ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود )67(،ميكن �أن تُقرر فيه اال�شرتاطات اخلا�صة ب�إمكانية الو�صول �إىل تلك املعلومات،
مبا يف ذلك ا�ستخدام االتفاقات اخلا�صة بال�رسية.

''6

تكاليف االت�صاالت

 -33قد تكون م�س�ألة تكاليف االت�صاالت واحداً من االعتبارات الهامة ،وبخا�صة حيثما
وجدت �أطراف كثرية مت�سها الق�ضية ،وحيثما ا�ستخدمت و�سيلة ات�صال ترتتب عليها ،يف
بع�ض الدول ،تكاليف مرتفعة ن�سبياً ،كاملداولة باالت�صاالت املرئية .وعالوة على ذلك ،قد
( )67انظر دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الثالث ،الفقرات 171-168؛ ودليل
الأون�سيرتال الت�رشيعي (انظر احلا�شية � 3أعاله) ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث ،الفقرات  28و 52و ،115والتو�صية
 111املتعلقة بااللتزامات اخلا�صة ب�رسية املعلومات يف �إجراءات الإع�سار.
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ي�ؤدي ا�ستخدام لغات متعددة �إىل تعقيد االت�صاالت ،مع ما ينطوي عليه ذلك من تبعات
خا�صة بالتكاليف متى ا�ستلزم الأمر ترجمة الوثائق وتوفري الرتجمة الفورية يف االت�صاالت
ال�شفهية .ومن ثم �سوف يكون من املهم تقرير كيفية حتميل هذه التكاليف على �إجراءات
الإع�سار ذات ال�صلة �أو كيفية ق�سمتها فيما بينها .و�إذا ما اقت�ضى ذلك ا�سرتداد التكاليف
فيما يخ�ص بع�ض الأطراف ،فينبغي �أن يكون وا�ضحاً كيف يجري ذلك وب�أي ُعملة.

' '7ت�أثري االت�صاالت
 -34يف الأحوال التي تت�صل فيها حمكمة ما مبحكمة �أجنبية يف �سياق �إجراءات دعوى
�إع�سار عرب احلدود ،ينبغي �أن يو�ضح قانون الإع�سار �أن جمرد حدوث االت�صال ال يعني
�ضمناً � َّأن له مفعوالً مو�ضوعياً ي�ؤثر يف �سلطة املحكمة �أو �صالحياتها� ،أو امل�سائل املعرو�ضة
عليها� ،أو الأوامر التي ت�صدرها� ،أو حقوق ومطالبات الأطراف امل�شاركة يف االت�صال.
ووجود ن�ص �رشطي من هذا النحو يطمئن الأطراف ب�أن االت�صاالت بني ال�سلطات امل�شمولة
يف �إجراءات الإع�سار لن ت�رض بحقوقهم� ،أو ت�ؤثر يف �سلطة وا�ستقالل املحكمة التي ميثلون
�أمامها .ومن املرجح �أي�ضاً �أن يقلل من احتماالت االعرتا�ض على االت�صال املزمع �إجرا�ؤه،
و�أن يزود املحاكم وممثليها بقدر �أكرب من املرونة يف التعاون فيما بينها .كما �أنه قد يكفل
عدم جتاوز املحاكم وممثليها يف الأداء حدود �سلطات املحاكم واملمثلني عند االت�صال
بالنظراء يف الواليات الق�ضائية املختلفة .وعلى الرغم من هذا ال�رشط ،ينبغي متكني
املحاكم من التو�صل �رصاحة �إىل اتفاق حول طائفة من الأمور ،من بينها �إقرار اتفاق ب�ش�أن
الإع�سار عرب احلدود.

 -2التن�سيق ب�ش�أن موجودات املدين و�ش�ؤونه
 -35كثرياً ما يتطلب ت�سيري �إجراءات الإع�سار عرب احلدود فيما يخ�ص جمموعات املن�ش�آت
اال�ستمرار يف ا�ستخدام موجودات من حوزات الإع�سار املختلفة �أو ت�سييلها �أو الت�رصف
فيها يف �أثناء �سري الإجراءات .والتن�سيق ب�ش�أن ذلك اال�ستخدام �أو الت�سييل �أو الت�رصف من
ين�صب الرتكيز على حتقيق املنفعة
�ش�أنه �أن ي�ساعد على اجتناب وقوع منازعات و�ضمان �أن
ّ
جلميع الأطراف ذوي امل�صلحة ،وخ�صو�صاً يف �سياق �إعادة التنظيم .وعلى �سبيل املثال ،قد
املورد احل�رصي مل�شرتيات ع�ضو �آخر� ،أو لديه
يكون واحد من �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت هو ِّ
ح�رصا �سلطة التحكم مبورد رئي�سي من املوارد التي ي�ستخدمها ع�ضو �آخر ،بحيث يكون
لإجراءات الإع�سار فيما يخ�ص واحداً من �أولئك الأع�ضاء عواقب �شديدة على ا�ستمرار
عمل املجموعة كلها .وقد ي�شمل التن�سيق ب�ش�أن موجودات املدين و�ش�ؤونه املحاكم وممثلي
الإع�سار على ال�سواء .وقد يتطلب بع�ض امل�سائل ا�ست�صدار موافقة معينة من املحاكم ،يف
حني قد يت�سنى معاجلة م�سائل �أخرى باالتفاق بني ممثلي الإع�سار.
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 -36وقد ي�شمل بع�ض امل�سائل التي ينبغي النظر فيها لتي�سري هذا التن�سيق ما يلي :موقع
خمتلف املوجودات وتعيني الوالية الق�ضائية التي تخ�ضع لها؛ وحتديد القانون الذي يحكم
الت�رصف
املوجودات والأطراف امل�س�ؤولة عن حتديد الكيفية التي ميكن بها ا�ستخدامها �أو
ّ
فيها (مثل ممثل الإع�سار �أو املحاكم� ،أو ممثل املدين يف بع�ض احلاالت) ،مبا يف ذلك
�إجراءات املوافقة الالزمة؛ واملدى الذي ميكن فيه الت�شارك يف امل�س�ؤولية عن تلك املوجودات
فيما بني خمتلف الأطراف يف الدول املختلفة �أو توزيع تلك امل�س�ؤولية فيما بينهم؛ والكيفية
التي ميكن بها احل�صول على املعلومات اخلا�صة ب�أعمال املدينني املختلفني يف الواليات
الق�ضائية املختلفة وتبادلها ل�ضمان التن�سيق والتعاون؛ وامل�سار املرحلي الذي ينبغي �أن
تتطور فيه �إجراءات الق�ضية .وقد يكون التن�سيق ذا �صلة بالتحري عن موجودات املدين
والنظر يف �إجراءات الإبطال املحتملة ،وتقييد قدرة املدين على نقل املوجودات �إىل موا�ضع
ال يطولها � ٌّأي من املحكمة �أو ممثل الإع�سار .وقد يتطلب �أي�ضاً �أن تقوم املحاكم بتحديد
الهيئة الق�ضائية املثلى ملعاجلة م�س�ألة بعينها ،مثل بيع موجودات معينة �أو الت�رصف فيها،
()68
البت يف تلك امل�س�ألة �أو غريها �إىل احلد الذي ي�سمح به القانون.
و�أن تحُ يل �إىل تلك الهيئة ّ

 -3تعيني ممثل للمحكمة

()69

ال لها من �أجل ت�سهيل التن�سيق يف �إجراءات
 -37من اجلائز �أن تُعينِّ حمكمة ما ممث ً
الإع�سار التي تخ�ص �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت وتُ�سيرّ يف واليات ق�ضائية خمتلفة .وقد
تُ�سنَد �إىل ذلك ال�شخ�ص عدة مهام وظيفية ممكنة متنوعة وفق توجيهات املحكمة ،على �أال
ال ملمثل �إع�سار موجود .وقد ت�شمل وظائف املمثل املمكنة:
يعترب ممثل �إع�سار �آخر �أو بدي ً
القيام بدور حلقة الو�صل بني املحاكم وممثلي الإع�سار املعنيني ،وبخا�صة حينما تطر�أ
م�سائل اللغة؛ و�إعداد اتفاق ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود بالت�شاور مع الأطراف املعنيني؛
والت�شجيع على ت�سوية امل�سائل بتوافق الآراء بني الأطراف؛ وتي�سري تدفق املعلومات بني
خمتلف الإجراءات؛ و�ضمان توجيه �إ�شعار بخ�صو�ص �ش�ؤون معينة معرو�ضة �أمام املحاكم �إىل
جميع الأطراف ذوي امل�صلحة (مثل الأع�ضاء الآخرين يف جمموعة املن�ش�آت� ،أو الدائنني،
�أو املحاكم الأجنبية� ،أو ممثلي الإع�سار) .ويجوز للمحكمة القائمة بالتعيني �أن تنظر
يف امل�ؤهالت املطلوبة لأداء الوظائف التي �ستوكل �إىل املمثل ،وكذلك يف امل�سائل املتنازع
ب�ش�أنها ،كما �أنها �سوف تعمد عادة �إىل تبيان ال�رشوط التي مبقت�ضاها يُ�ؤذن لل�شخ�ص املعينَّ
بالت�رصف ومدى ال�صالحيات املخولة له .ويجوز تعيني ممثل لغر�ض حمدد ،مثل التفاو�ض
حول اتفاق ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود �أو للقيام بوجه �أعم بطائفة من الوظائف املذكورة
يقدم تقارير بانتظام �إىل املحكمة
�أعاله .ومن اجلائز �أن يكون مطلوباً من ذلك ال�شخ�ص �أن ّ
�أو املحاكم امل�شمولة يف �إجراءات الإع�سار ،وكذلك �إىل الأطراف.
( )68ت������رد مناق�ش������ة م�س�أل������ة توزيع امل�س�ؤولية عن بع�ض �إج������راءات العمل املعينة بني املحاكم املختلفة وم�س�ألة
الإحالة يف دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الثاين ،الفقرات 20-18؛ والف�صل الثالث،
الفقرات .74-59
( )69انظر دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الثاين ،الفقرتان  2و.3
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 -4تن�سيق جل�سات اال�ستماع
 -38جل�سات اال�ستماع التي قد تُو�صف يف �صيغ متنوعة ب�أنها م�شرتكة �أو متزامنة �أو من�سقة
("جل�سات اال�ستماع املن�سقة")( )70ميكن �أن تعزز على نحو ملحوظ الكفاءة يف �إجراءات دعاوى
الإع�سار املتوازية التي ت�شمل �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت متعددة اجلن�سيات ،وذلك بجمع
الأطراف ذوي امل�صلحة املعنيني معا يف وقت واحد لتبادل املعلومات واملناق�شة وت�سوية امل�سائل
املطولة وما ينتج عنها من حاالت ت�أخر
املعلّقة �أو املنازعات املحتملة ،بغية اجتناب املفاو�ضات
ّ
يف املهل الزمنية .غري � َّأن ما يحتاج �إىل ت�أكيده فيما يخ�ص هذا النوع من جل�سات اال�ستماع
هو �أنه ينبغي لكل حمكمة �أن تتو�صل �إىل اتخاذ قرارها هي على نحو م�ستقل ودومنا ت�أثري
من � ِّأي حمكمة �أخرى .ويف حني � َّأن جل�سات اال�ستماع من هذا النوع قد تكون مالئمة ن�سبياً
لتنظيمها يف �إطار وطني ل�ضمان التن�سيق بني الإجراءات فيما يخ�ص خمتلف �أع�ضاء جمموعة
املن�ش�آت ،ف�إنها ميكن �أن تكون معقدة جداً من حيث ت�أمني كل ما يلزم لتنظيمها يف �إطار دويل،
فيما يُحتمل �أن ي�شمل اختالف اللغات ومناطق التوقيت الزمنية والقوانني والإجراءات امل ّتبعة
والتقاليد الق�ضائية .وقد ت�ؤدي بالنتيجة �إىل طريق م�سدود ،وذلك على �سبيل املثال �إذا مل تكن
اخت�صا�صات ال�سلطات امل�شاركة يف جل�سة اال�ستماع متفقاً عليها �أو مقررة بدقة.
 -39ومع � َّأن جل�سات اال�ستماع من هذا النوع يُحتمل �أن تكون �صعبة التنظيم ،فقد درج
ا�ستخدامها فيما بني بع�ض الدول التي تت�شارك يف اللغة ويف التقاليد القانونية ويف مناطق
التوقيت الزمنية ،وح َّققت النجاح يف ت�سوية م�سائل ع�سرية مبا عاد بالنفع على جميع
الأطراف املعنية )71(.وقد ت�ستخدم جل�سات اال�ستماع من هذا النوع على نطاق �أو�سع يف
امل�ستقبل ،باالقرتان مع �إجراءات و�ضمانات احرتازية منا�سبة ت�ساعد على توخي العناية
يف التخطيط واجتناب التعقيدات .ومن اجلائز �أن تعالج القواعد الإجرائية ،على �سبيل
املثال ،م�سائل ا�ستخدام طريقة عقد اجتماعات قبل جل�سات اال�ستماع؛ وت�سيري جل�سات
اال�ستماع ،مبا يف ذلك اللغة املراد ا�ستخدامها واحلاجة �إىل الرتجمة ال�شفوية؛ ومقت�ضيات
تقدمي الإ�شعارات؛ وطرائق االت�صال املراد ا�ستخدامها لكي ت�ستطيع املحاكم �أن ت�ستمع كل
منها �إىل الأخرى على نحو متزامن؛ وال�رشوط الواجب تطبيقها على حق الأطراف يف املثول
�أمام املحكمة لال�ستماع �إىل دعواهم؛ والوثائق التي يجوز تقدميها؛ واملحاكم التي يجوز
للم�شاركني تقدمي الوثائق �إليها؛ وطريقة تقدمي الوثائق �إىل املحكمة و�إتاحتها �إىل املحاكم
الأخرى؛ وم�س�ألة ال�رسية؛ واقت�صار الواليات الق�ضائية لكل حمكمة على الأطراف املاثلة
�أمامها؛( )72و�إ�صدار القرارات.
( )70نوق�ش������ت ه������ذه الأن������واع م������ن اجلل�سات يف دليل الأون�سيرتال العمل������ي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل
الثالث ،الفقرات .159-154
( )71انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضايا �رشكة كيبيكور وورلد املتحدة ،حمكمة مونرتيال العليا ،ال�شعبة التجارية
(كندا) ،الق�ضية رقم  ،085-032338-11-500وحمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س للدائرة اجلنوبية من
والية نيويورك ،الق�ضية رقم  ،)2008( 10152-08و�رشكة �سلوف�-إك�س كندا املحدودة و�سلوف�-إك�س كوربوري�شن،
�شعب������ة حمكم������ة �ألبريت������ا يف كوينـز ،الق�ضية رقم  28( 10022-9701كانون الثاين/يناير  ،)1998وحمكمة الواليات
املتح������دة لق�ضاي������ا الإفال�������س ملنطقة نيومك�سيكو ،الق�ضية رقم  28( 11-97-14362-MAكانون الثاين/يناير .)1998
وي������رد املزي������د م������ن تفا�صيل ه������ذه الق�ضايا يف دليل الأون�سيرتال العملي (انظ������ر احلا�شية � 2أعاله) ،املرفق الأول،
الق�ضية رقم  36والق�ضية رقم .40
( )72انظر ،على �سبيل املثال ،قانون الإع�سار النموذجي (انظر احلا�شية � 1أعاله) ،املادة .10
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 -40وتن�ص بع�ض املبادئ التوجيهية واالتفاقات التي تتناول هذه الأنواع من جل�سات
اال�ستماع ،على �أنه بغية التخطيط على �أف�ضل نحو لإدارة �ش�ؤون هذه اجلل�سات ب�أ�سلوب
تعينهم �أو ممثلي الإع�سار احلر�ص على االت�صال
منظَّ م ،ينبغي للمحاكم �أو الأ�شخا�ص الذين ّ
مع نظرائهم الأجانب قبل عقد جل�سة اال�ستماع من �أجل و�ضع مبادئ توجيهية فيما يت�صل بكل
امل�سائل الإجرائية والإدارية والتمهيدية .ولدى اختتام جل�سة ا�ستماع ،يجوز لل�سلطات املعنية
موا�صلة االت�صال فيما بينها لتقييم م�ضمون اجلل�سة والتباحث ب�ش�أن اخلطوات التالية (مبا
يف ذلك عقد جل�سات ا�ستماع �إ�ضافية) ،وتطوير املبادئ التوجيهية �أو تعديلها فيما يخ�ص
م�سوغاً اللجوء �إىل �إ�صدار
جل�سات اال�ستماع املقبلة ،والنظر فيما �إذا كان ممكناً عملياً �أو
َّ
()73
�أوامر م�شرتكة ،وحتديد كيف ينبغي ت�سوية م�سائل �إجرائية معينة �أثريت يف جل�سة اال�ستماع.
التو�صيات 245-240
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية ب�ش�أن التعاون فيما ي�شمل املحاكم يف �سياق جمموعات
املن�ش�آت املتعددة اجلن�سيات هو ما يلي:
(�أ) الإذن بالتعاون بني املحاكم التي تبا�رش �إجراءات الإع�سار ذات ال�صلة ب�أع�ضاء
جمموعة من�ش�آت خمتلفني يف دول خمتلفة وتي�سريه؛
املعينني لإدارة تلك الإجراءات
(ب) الإذن بالتعاون بني املحاكم وممثلي الإع�سار
ّ
املختلفة وتي�سريه؛
(ج) ت�سهيل وترويج ا�ستخدام �أ�شكال خمتلفة من التعاون من �أجل التن�سيق بني �إجراءات
دعاوى الإع�سار فيما يخ�ص خمتلف �أع�ضاء جمموعات املن�ش�آت يف خمتلف الدول ،وو�ضع
ال�رشوط والتدابري االحرتازية التي ينبغي �أن ت�رسي على تلك الأ�شكال من التعاون حماية
للحقوق املو�ضوعية والإجرائية للأطراف ،و�سلطة املحاكم وا�ستقاللها.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

()74

التعاون بني املحكمة واملحاكم الأجنبية �أو ممثلي الإع�سار الأجانب(( )75الفقرتان  14و)37
 -240ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح للمحكمة التي لها اخت�صا�ص ب�ش�أن �إجراءات الإع�سار
املتعلقة ب�أحد �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت ب�أن تتعاون �إىل �أق�صى مدى ممكن مع املحاكم الأجنبية

( )73انظ������ر �أي�ض������ا دلي������ل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الثاين ،الفقرة  ،15والف�صل
الثال������ث ،الفق������رات 159-154؛ واملب������د�أ التوجيه������ي ( 9هـ) اخلا�ص باالت�ص������االت فيما بني املحاكم (انظر احلا�شية
� 64أعاله).
( )74يق�ص������د م������ن ه������ذه التو�صيات اخلا�صة بالتعاون الإباحة ،ال التوجيه ،وهي مت�سقة مع املادتني املقابلتني
من قانون الإع�سار النموذجي (انظر احلا�شية � 1أعاله) ،الفقرة  1من املادة  25والفقرة  1من املادة .26
( )75انظر احلا�شية  57ب�ش�أن تعريف "املمثل الأجنبي".
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�أو ممثلي الإع�سار الأجانب� ،إما مبا�رشة و�إما من خالل ممثل الإع�سار �أو �شخ�ص �آخر
معينَّ ليت�رصف بناء على توجيهات املحكمة لت�سهيل التن�سيق بني تلك الإجراءات و�إجراءات
الإع�سار التي بُدئت يف دول �أخرى فيما يخ�ص �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت نف�سها.

التعاون �إىل �أق�صى مدى ممكن فيما ي�شمل املحاكم (الفقرة )14
 -241ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص حتديداً على ممار�سة التعاون �إىل �أق�صى مدى
ممكن بني املحكمة واملحاكم الأجنبية �أو ممثلي الإع�سار ب�أي و�سائل منا�سبة ،مبا يف ذلك
على �سبيل املثال:
(�أ)  �إبالغ املعلومات ب�أي و�سيلة تراها املحكمة منا�سبة؛ مبا ي�شمل تزويد املحكمة
الأجنبية �أو ممثل الإع�سار الأجنبي بن�سخ مما ت�صدره املحكمة �أو ما هو حمفوظ �أو �سيحفظ
لديها من وثائق تتعلق ب�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار� ،أو امل�شاركة
يف االت�صاالت مع املحكمة الأجنبية �أو ممثل الإع�سار الأجنبي؛
(ب) التن�سيق يف �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضعني لإجراءات الإع�سار
والإ�رشاف عليها؛
(ج) تعيني �شخ�ص �أو هيئة للت�رصف بناء على توجيهات املحكمة؛
(د) املوافقة على االتفاقات اخلا�صة بتن�سيق �إجراءات الإع�سار� ،أو تنفيذها ،وفقاً
للتو�صية .254
االت�صال املبا�رش بني املحكمة واملحاكم الأجنبية �أو ممثلي الإع�سار الأجانب
(الفقرات )20-15

()76

 -242ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح للمحكمة التي لها اخت�صا�ص ب�ش�أن �إجراءات
الإع�سار املتعلقة بع�ضو يف جمموعة من�ش�آت ب�أن تت�صل مبا�رشة باملحاكم الأجنبية �أو مبمثلي
الإع�سار الأجانب� ،أو �أن تطلب معلومات �أو م�ساعدة مبا�رشة من تلك املحاكم �أو �أولئك
املمثلني فيما يتعلق بتلك الإجراءات و�إجراءات الإع�سار التي بُدئت يف دول �أخرى ب�ش�أن
�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت نف�سها ،بغية تي�سري تن�سيق تلك الإجراءات.

( )76انظ������ر قان������ون الإع�س������ار النموذج������ي (انظر احلا�شية � 1أع���ل��اه) ،الفقرة  2من املادة  ،25والفقرة  2من
املادة .26
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التو�صيات ( 245-240تابع)
ال�رشوط الواجب تطبيقها على االت�صاالت عرب احلدود فيما ي�شمل املحاكم (الفقرات
)33-21
 -243ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص حتديداً على �أن تكون االت�صاالت فيما بني املحاكم
وبني املحاكم وممثلي الإع�سار الأجانب خا�ضعة لل�رشوط التالية:
(�أ)  �أن يُحدد وقت االت�صال ومكانه و�أ�سلوبه باالتفاق فيما بني املحاكم �أو بني
املحاكم وممثلي الإع�سار الأجانب؛
يوجه �إ�شعار ب�أي ات�صال مقرتح �إىل الأطراف ذوي امل�صلحة وفقاً للقانون
(ب) �أن َّ
املنطبق؛
(ج) �أن يحق ملمثل الإع�سار �أن ي�شارك �شخ�صياً يف االت�صال .ويجوز للطرف ذي
امل�صلحة �أن ي�شارك يف االت�صال وفقاً للقانون املنطبق وعندما ترى املحكمة � َّأن تلك امل�شاركة
منا�سبة؛
(د) يج ــوز ت�سجيل االت�صال و�إعداد حم�رض حريف به ح�سـ ــب توجيهات املحاكم.
ويجوز معاملة املح�رض على �أنه حم�ضــر ر�سمي لذلك االت�صال وحفظه كجزء من �سجل
الإجراءات؛
(هـ) ينبغي �أال تُعامل االت�صاالت بني املحاكم على �أنها �رسية �إال يف حاالت ا�ستثنائية
بالقدر الذي تراه املحاكم منا�سباً ووفقاً للقانون املنطبق؛
(و) ينبغي �أن تراعي االت�صاالت القواعد الإلزامية اخلا�صة بالواليات الق�ضائية
امل�شمولة يف االت�صاالت ،وكذلك احلقوق املو�ضوعية والإجرائية للأطراف ذوي امل�صلحة،
وخ�صو�صاً �رسية املعلومات.

ت�أثري االت�صاالت (الفقرة )34
 -244ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص حتديداً على � َّأن � َّأي ات�صال ي�شمل املحاكم يجب �أال
يُ� ّؤول �ضمناً على �أنه:
�أو

(�أ) حل توفيقي �أو تنازل من املحكمة عن � ِّأي �صالحيات �أو م�س�ؤوليات �أو �سلطات؛

(ب) ح�سم مو�ضوعي لأي م�س�ألة معرو�ضة على املحكمة؛ �أو
(ج) تنازل من � ٍّأي من الأطراف عن � ِّأي من حقوقه املو�ضوعية �أو الإجرائية؛ �أو

(د) يقلل من مفعول � ٍّأي من الأوامر ال�صادرة عن املحكمة.
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التن�سيق ب�ش�أن جل�سات اال�ستماع (الفقرات )40-38
 -245قد ي�سمح قانون الإع�سار للمحكمة بتنظيم جل�سة ا�ستماع بتن�سيق مع حمكمة �أجنبية.
من�سقة ،قد تخ�ضع ل�رشوط معينة ت�صون
ويف الأحوال التي تكون فيها جل�سات اال�ستماع َّ
حقوق الأطراف املو�ضوعية والإجرائية وت�صون الوالية الق�ضائية لكل حمكمة .وميكن �أن
تتناول تلك ال�رشوط القواعد الواجب تطبيقها على تنظيم جل�سة اال�ستماع؛ واملتطلبات
املتعلقة بتوجيه الإ�شعار؛ وطريقة االت�صال التي ينبغي ا�ستخدامها؛ وال�رشوط الواجب
تطبيقها على حق الطرف يف �أن يمَ ثُل �أمام املحكمة و�أن يُ�ستَمع �إليه؛ و�أ�سلوب تقدمي الوثائق
�إىل املحكمة و�إتاحتها �إىل املحاكم الأجنبية؛ واقت�صار والية كل حمكمة على الأطراف املاثلة
�أمامها )77(.وعلى الرغم من تن�سيق اجلل�سات تظل كل حمكمة م�س�ؤولة عن التو�صل �إىل
قرارها هي ب�ش�أن امل�سائل املعرو�ضة �أمامها.

دال�  -أ�شكال التعاون الذي ي�شمل ممثلي الإع�سار

 -1تعزيز التعاون
 -41ح�سبما ورد يف اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث ،بدءاً من الفقرة  ،35ي�ؤدي ممثل الإع�سار
دوراً حمورياً يف تنفيذ قانون الإع�سار على نحو يحقق الفعالية والكفاءة ،ويتوىل م�س�ؤولية
يومية عن �إدارة �ش�ؤون حوزة موجودات املدين امل�شمولة يف ق�ضية الإع�سار .وهكذا ،ف� َّإن
من �ش�أن ممثلي الإع�سار �أن يقوموا بدور رئي�سي يف �ضمان التن�سيق الناجح بني �إجراءات
�إع�سار متعددة تتعلق ب�أع�ضاء جمموعات من�ش�آت ،وذلك من خالل التعاون فيما بينهم ومع
املحاكم املعنية .وبغية الوفاء بهذا الدور ،يحتاج ممثل الإع�سار ،وكذلك املحكمة ،لإذن
منا�سب للقيام باملهام الالزمة ،مثل تبادل املعلومات وتن�سيق �إدارة �ش�ؤون املدين والإ�رشاف
عليها يومياً ،والتفاو�ض على اتفاقات الإع�سار عرب احلدود.
 -42وكما ورد �آنفاً ،ال ميكن لرتتيبات التعاون والتن�سيق هذه �أن تقلل �أو تلغي واجبات
ممثلي الإع�سار مبقت�ضى القانون الذي ينظم تعيينهم.

( )77انظر �أي�ضاً قانون الإع�سار النموذجي (انظر احلا�شية � 1أعاله) ،املادة .10
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التو�صيات 250-246
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية ب�ش�أن التعاون فيما بني ممثلي الإع�سار وبني ممثلي الإع�سار
واملحاكم الأجنبية يف �سياق جمموعات املن�ش�آت املتعددة اجلن�سيات هو ما يلي:
املعينني لإدارة �إجراءات الإع�سار
(�أ) الإذن بالتعاون فيما بني ممثلي الإع�سار
ّ
املتعلقة ب�أع�ضاء خمتلفني يف جمموعة من�ش�آت يف دول خمتلفة وبني �أولئك املمثلني للإع�سار
واملحاكم الأجنبية ،وتي�سري ذلك التعاون؛
(ب) ت�ســهيل وتروي ــج ا�ستخدام خمتلف �أ�شــكال التعاون فيما بني �أولئك املمثلني
للإع�سار وبينهم واملحاكم الأجنبية ،وتقرير ال�رشوط والتدابري االحرتازية التي ينبغي �أن
ت�رسي على تلك الأ�شكال من التعاون حلماية احلقوق املو�ضوعية والإجرائية للأطراف ذوي
امل�صلحة.
حمتويات الأحكام الت�رشيعية

التعاون بني ممثلي الإع�سار واملحاكم الأجنبية
 -246ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح ملمثل الإع�سار املعينَّ لإدارة �إجراءات الإع�سار
املتعلقة بع�ضو يف جمموعة من�ش�آت ،لدى ممار�سة وظائفه ورهناً ب�إ�رشاف املحكمة ،ب�أن
يتعاون �إىل �أق�صى حد ممكن مع املحاكم الأجنبية لت�سهيل التن�سيق بني تلك الإجراءات
و�إجراءات الإع�سار التي تبد�أ يف دول �أخرى بخ�صو�ص �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت نف�سها.

التعاون فيما بني ممثلي الإع�سار
 -247ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح ملمثل الإع�سار الذي يُعينَّ لإدارة �إجراءات �إع�سار
تتعلق بع�ضو يف جمموعة من�ش�آت ،لدى ممار�سة وظائفه ورهنا ب�إ�رشاف املحكمة ،ب�أن يتعاون
�إىل �أق�صى حد ممكن مع ممثلي الإع�سار الأجانب( )78املعينني لإدارة �إجراءات الإع�سار التي
تبد�أ يف دول �أخرى فيما يخ�ص �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت نف�سها ،بغية تي�سري تن�سيق تلك
الإجراءات.

االت�صال املبا�رش بني ممثلي الإع�سار واملحاكم الأجنبية
 -248ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح ملمثل الإع�سار الذي يُعينَّ لإدارة �إجراءات الإع�سار
املتعلقة بع�ضو يف جمموعة من�ش�آت ،لدى ممار�سة وظائفه ورهناً ب�إ�رشاف املحكمة ،ب�أن يت�صل
( )78انظ������ر احلا�شي������ة � 57أع���ل��اه فيما يتعلق بتعريف املمث������ل الأجنبي الذي قد ي�شمل ممث ً
ال للإع�سار يعينّ
ب�صفة م�ؤقتة.
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مبا�رشة باملحاكم الأجنبية �أو �أن يطلب معلومات �أو م�ساعدة مبا�رشة من تلك املحاكم فيما
يتعلق بتلك الإجراءات و�إجراءات الإع�سار التي تبد�أ يف دول �أخرى ب�ش�أن �أع�ضاء جمموعة
املن�ش�آت نف�سها ،بغية تي�سري تن�سيق تلك الإجراءات.

االت�صال املبا�رش فيما بني ممثلي الإع�سار
 -249ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح ملمثل الإع�سار الذي يُعينَّ لإدارة �إجراءات �إع�سار
تتعلق بع�ضو يف جمموعة من�ش�آت ،لدى ممار�سة وظائفه ورهناً ب�إ�رشاف املحكمة ،ب�أن يت�صل
مبا�رشة مبمثلي الإع�سار الأجانب املعينني لإدارة �إجراءات الإع�سار التي تبد�أ يف دول �أخرى
ب�ش�أن �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت نف�سها ،بغية تي�سري تن�سيق تلك الإجراءات.

التعاون �إىل �أق�صى حد ممكن بني ممثلي الإع�سار
 -250ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص حتديداً على ممار�سة التعاون �إىل �أق�صى حد فيما
بني ممثلي الإع�سار ب�أي و�سيلة منا�سبة ،مبا يف ذلك ما يلي:
(�أ) تبادل املعلومات اخلا�صة ب�أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضعني لإجراءات
الإع�سار والإف�صاح عنها� ،رشيطة اتخاذ ترتيبات منا�سبة حلماية املعلومات ال�رسية؛
(ب) ا�ستخدام اتفاقات الإع�سار عرب احلدود )79(،وفقاً للتو�صية 253؛
(ج) توزيع امل�س�ؤوليات بني ممثلي الإع�سار ،مبا يف ذلك تويل �أحد ممثلي الإع�سار
دوراً تن�سيقياً؛
(د) التن�سيق ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت اخلا�ضعني لإجراءات
الإع�سار والإ�رشاف عليها ،مبا فيها العمليات اليومية يف حال اعتزام موا�صلة الأعمال؛
والتمويل الالحق لبدء الإجراءات؛ واحلفاظ على املوجودات؛ وا�ستخدام املوجودات
والت�رصف فيها؛ وا�ستخدام �صالحيات الإبطال؛ واالت�صال بالدائنني واجتماعاتهم؛ وتقدمي
املطالبات وقبولها ،مبا ي�شمل املطالبات داخل املجموعة الواحدة؛ و�رصف دفعات توزيع
للدائنني؛
(هـ) التن�سيق ب�ش�أن اقرتاح خطط �إعادة التنظيم والتفاو�ض عليها.

( )79انظ������ر دلي������ل الأون�سي���ت��رال العملي (انظر احلا�شية � 2أع���ل��اه) ،الذي يجمع املمار�سات امل ّتبعة بخ�صو�ص
ا�ستخدام هذه االتفاقات والتفاو�ض ب�ش�أنها ،مبا يف ذلك مناق�شة امل�سائل التي يُتطرق �إليها عادة.
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 -2تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه
 -43من اجلائز تناول م�س�ألة تعزيز التن�سيق �أي�ضاً من خالل تعيني ممثل الإع�سار بالنظر،
على �سبيل املثال ،يف تعيني ممثل الإع�سار نف�سه �أو ممثل �إع�سار وحيد يف �إجراءات �إع�سار
متعددة مت�س �أع�ضاء يف جمموعة واحدة يف دول خمتلفة ،عندما يفي ذلك ال�شخ�ص (�سواء
�أكان طبيعياً �أم اعتبارياً) باال�شرتاطات املحلية املنطبقة (انظر الفقرات  145-139من
الف�صل الثاين �أعاله فيما يخ�ص الإجراءات الوطنية) .وبالإ�ضافة �إىل الفوائد التي قد
يجلبها هذا التعيني �إىل الإجراءات الوطنية املتعددة ،ميكنه �أن يي�رس يف ال�سياق الدويل
التعاون ب�شدة بني خمتلف الإجراءات و�إعادة تنظيم املجموعة ككل.
 -44وكما ورد �أعاله فيما يتعلق بال�سياق الوطني ،يلزم النظر يف طبيعة املجموعة ،مبا
يت�ضمن م�ستوى التكامل بني �أع�ضائها وهيكل عملها ،عند البت فيما �إذا كان من املنا�سب
تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه .ومن امل�ست�صوب ب�شدة كذلك �أن تتوافر
يف � ِّأي �شخ�ص يعينّ بتلك ال�صفة اخلربة الفنية املنا�سبة واملعرفة بال�ش�ؤون الدولية يف جمال
الإع�سار (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث ،الفقرات  47-36وال �سيما الفقرة  )39و�أن
تخ�ضع تلك اخلربة واملعرفة لفح�ص دقيق قبل تعيينه ل�ضمان �أن يكون منا�سباً لأع�ضاء
جمموعة املن�ش�آت املعنية و�أعمالها التجارية .ومن امل�ست�صوب �أال يعينّ ممثل �إع�سار وحيد
�أو ممثل الإع�سار نف�سه لإدارة ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء املجموعة �إال �إذا كان تعيينه من
م�صلحة �إجراءات الإع�سار.
 -45يكون ذلك ال�شخ�ص ،حيثما �أمكن تعيينه ،خا�ضعاً للقانون املحلي للدول التي يُعينَّ
فيها ،وخ�صو�صاً فيما يتعلق بامل�ؤهالت والرتخي�ص (حيثما ينطبق ذلك) وال�صالحيات
والواجبات و�إ�رشاف املحكمة .وبناء عليه ،يكون ممثل الإع�سار خا�ضعاً لأحكام حملية واحدة
على غرار � ِّأي ممثل �إع�سار يُعينّ يف �إحدى تلك الدول.
 -46وميكن �أن يُختار لأجل هذا التعيني �شخ�ص طبيعي م�ؤهل للت�رصف يف دول خمتلفة �أو
�شخ�ص اعتباري ،عندما يكون لدى ال�شخ�ص االعتباري �ضمن موظفيه �أو �أع�ضائه �أ�شخا�ص
م�ؤهلون ميكن �أن يقوموا مبهام ممثلي الإع�سار يف عدد من الدول املختلفة .ومع � َّأن توافر
�أولئك الأ�شخا�ص امل�ؤهلني قد يكون حمدوداً عموماً ،فقد تكون هنالك مناطق يكون فيها
ذلك التعيني �أكرث �شيوعاً �أو قد يكون من �ش�أن عوملة التجارة واخلدمات �أن تزيد من �إمكانية
()80
القيام به.

( )80انظر دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الثالث ،الفقرة ( 10ي) ،التي ت�شري
�إىل ق�ضايا تتعلق مبنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة التابعة لل�صني وجزر فريجن الربيطانية وبرمودا.
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 -47وحيثما يُ َّتبع نهج من هذا النحو ،قد ت�ستدعي احلاجة النظر يف و�ضع �أحكام ب�ش�أن
اجتناب � ِّأي ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح .وقد يطر�أ ذلك الت�ضارب يف امل�صالح عندما يكون
لأع�ضاء جمموعة املن�ش�آت الذين ميثلهم ممثل �إع�سار وحيد م�صالح خمتلفة ب�ش�أن م�س�ألة
معينة ،ومن ذلك على �سبيل املثال التمويل الالحق لبدء الإجراءات �أو التحقق من املطالبات
�أو قبولها ،وال� سيما ،املطالبات داخل املجموعة� ،أو عندما تكون التزامات ممثل الإع�سار،
مبوجب قوانني خمتلفة خا�صة بالإع�سار ،مت�ضاربة ت�ضارباً مبا�رشاً .ومن اجلائز معاجلة
تلك احلاالت بالطريقة نف�سها املذكورة �أعاله بخ�صو�ص تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل
الإع�سار نف�سه يف ال�سياق الوطني (الف�صل الثاين ،الفقرة � 144أعاله والتو�صية .)233
التو�صيتان  251و252
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
�إن الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية ب�ش�أن تعيني ممثل الإع�سار يف �سياق جمموعات
املن�ش�آت املتعددة اجلن�سيات ،من واقع احلر�ص على تعزيز الكفاءة والفعالية يف �إدارة
�إجراءات الإع�سار املتعلقة ب�أع�ضاء ينتمون �إىل جمموعة من�ش�آت واحدة يف دول خمتلفة� ،إمنا
يتمثل فيما يلي:
(�أ) الإذن بتعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه لإدارة �إجراءات متعددة
متى ر�أت املحكمة � َّأن تعيينه يراعي على �أف�ضل وجه م�صلحة �إجراءات الإع�سار ذات ال�صلة؛

(ب) معاجلة � ِّأي ت�ضارب يف امل�صالح قد ين�ش�أ متى ُعينِّ ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل
الإع�سار نف�سه.
م�ضمون الأحكام الت�رشيعية

تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه (الفقرات )46-43
تن�سق مع املحاكم
 -251ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح للمحكمة يف احلاالت املنا�سبة ب�أن ّ
الأجنبية م�س�ألة تعيني ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه لإدارة �إجراءات الإع�سار
التي تخ�ص �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت نف�سها يف دول خمتلفة� ،رشيطة �أن يكون ممثل الإع�سار
ال لتعيينه يف كل من الدول ذات ال�صلة بالق�ضية .ويخ�ضع ممثل الإع�سار لإ�رشاف كل
م�ؤه ً
عينته ،وفق ما يقت�ضيه القانون املنطبق.
التي
املحاكم
من
ّ

ت�ضارب امل�صالح (الفقرة )47
 -252ينبغي لقانون الإع�سار �أن ين�ص حتديداً على التدابري الالزمة ملعاجلة ما قد ين�ش�أ
من ت�ضارب يف امل�صالح عندما يُعينَّ ممثل �إع�سار وحيد �أو ممثل الإع�سار نف�سه لإدارة �ش�ؤون
�إجراءات الإع�سار اخلا�صة باثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت يف دول خمتلفة .ومن
اجلائز �أن ت�شمل تلك التدابري تعيني ممثل �إع�سار �إ�ضايف واحد �أو �أكرث.
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هاء-

ا�ستخدام اتفاقات الإع�سار عرب احلدود

 -48تواجه الأو�ساط املعنية ب�أمور الإع�سار ال�رضورةَ اليومية �إىل التعامل مع ق�ضايا الإع�سار
وال�سعي �إىل التن�سيق يف �إدارة �ش�ؤون ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود مع عدم وجود قوانني
مي�سرِّ ة وطنية �أو دولية معتمدة على نطاق وا�سع ،ولذا فقد جل�أت �إىل ا�ستحداث اتفاقات
الإع�سار عرب احلدود .وتُبحث هذه االتفاقات بتف�صيل يف دليل الأون�سيرتال العملي .وهي
�صممة ملعاجلة امل�سائل التي تن�ش�أ يف �سياق ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود ،وذلك
اتفاقات ُم َّ
لت�سهيل العمل على ت�سويتها بكفاءة من خالل التعاون بني املحاكم واملدين و�سائر الأطراف
ذوي امل�صلحة عرب حدود الواليات الق�ضائية ،وزيادة عمليات ت�سييل املوجودات مل�صلحة
الدائنني الذين يُحتمل �أن يكونوا يف واليات ق�ضائية متناف�سة .و�إن ا�ستخدامها ميكن �أن
ال تكاليف اللجوء �إىل التقا�ضي ،وميكّن الأطراف من الرتكيز على �سري �إجراءات
يخ ّف�ض فع ً
الإع�سار ،بدالً من الرتكيز على ت�سوية م�سائل تنازع القوانني وغريها من النـزاعات امل�شابهة.
وعالوة على ذلك ،ف� َّإن االتفاقات من هذا النوع ،بالإ�ضافة �إىل فائدتها يف تو�ضيح توقعات
الأطراف ،ميكن �أن ت�ساعد يف احلفاظ على موجودات املدين ،بل يف زيادة قيمتها �إىل �أق�صى
حد �أي�ضاً .ويتبني حتى الآن من املمار�سة العملية � َّأن املحاكم عادة ما تقر االتفاقات من هذا
()81
النوع ،ولكن قد يقرها �أي�ضاً الدائنون �أو جلانهم كاتفاقات تعاقدية بني �أطراف موقعة.
 -49وتُربم اتفاقات الإع�سار عرب احلدود ،ب�صفة عامة ،لغر�ض تي�سري التعاون على
ال�صعيد الدويل والتن�سيق بني �إجراءات دعاوى الإع�سار املتعددة يف دول خمتلفة .وتكون
عادة م�صممة للم�ساعدة يف �إدارة تلك الإجراءات ،والغر�ض منها هو جت�سيد املواءمة بني
امل�سائل الإجرائية بدالً من امل�سائل املو�ضوعية بني الواليات الق�ضائية امل�شمولة فيها (و�إن
كان يجوز لهذه االتفاقات �أن تعالج امل�سائل املو�ضوعية يف ظروف حمدودة) .وهي تختلف
املحددة) ويجوز �أن تربمها
يف �شكلها (الكتابية مقابل ال�شفوية) ونطاقها (من العامة �إىل
ّ
�أطراف خمتلفة .وقد تركز االتفاقات العامة الب�سيطة على �رضورة قيام تعاون وثيق بني
املحددة التي هي �أكرث
حمددة ،يف حني � َّأن االتفاقات
ّ
الأطراف ،من دون �أن تعالج ق�ضايا ّ
ال ت�ضع �إطاراً من املبادئ التي حتكم �إجراءات دعاوى الإع�سار املتعددة.
تف�صي ً
 -50وميكن اعتبار تلك االتفاقات عقوداً مربمة بني موقعني �أو ،يف حالة الإقرار من
املحكمة ،ميكن �أن حت�صل على ال�صفة القانونية للأمر الق�ضائي .ويجوز �أن ت�شمل
تقدم
االتفاقات م�س�ألة �أو �أكرث ،وال يوجد ما مينع الأطراف من �أن تربم عدة اتفاقات مع ّ
ال وجود
�سري الإجراءات ملعاجلة امل�سائل املختلفة التي تن�ش�أ .ولي�س من غري ال�شائع مث ً
اتفاقات تعالج االت�صاالت العامة والتعاون يف بداية �إجراءات الإع�سار ،ثم تتبعها اتفاقات
حمددة ب�ش�أن الإجراءات املتعلقة باملطالبات يف مرحلة الحقة .ولذا ،ف�إبرام االتفاق اخلا�ص
بالإع�سار عرب احلدود غري حمدود مبدة زمنية ،مثل قبل بدء الإجراءات .ولئن كان من
متقدمة من الإجراءات من �أجل معاجلة
املحبذ بالت�أكيد �إبرام تلك االتفاقات يف مرحلة
ّ
( )81دليل الأون�سيرتال العملي (انظر احلا�شية � 2أعاله) ،الف�صل الثالث ،الفقرات .33-31
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اال�ستثناءات وتوفري الو�ضوح ،فقد يربم اتفاق يف مرحلة مت�أخرة عندما تن�ش�أ م�سائل معينة
ت�شري �إىل احلاجة �إىل التعاون .وقد تعدل االتفاقات �أي�ضاً رهناً ب�أي �أحكام يف االتفاق
اخلا�ص بالتعديل.
 -51وح�سبما هو مذكور �أعاله ،يجوز �أال تت�ضمن االتفاقات اخلا�صة بالإع�سار عرب احلدود
�إال على مبادئ عامة ب�ش�أن كيفية تناول م�سائل التعاون والتن�سيق� ،أو قد تعالج �أي�ضاً م�سائل
املعينة بذاتها وامل�سائل املراد ت�سويتها .وت�شمل امل�سائل التي
حمددة تبعاً الحتياجات الق�ضية ّ
تُعالج عادة كل امل�سائل التالية �أو بع�ضاً منها:

(�أ) توزيع امل�س�ؤولية عن خمتلف جوانب ت�سيري الإجراءات و�إدارتها بني خمتلف
املحاكم امل�شمولة فيها وبني ممثلي الإع�سار املعنيني ،مبا يف ذلك القيود املفرو�ضة على
�سلطة الت�رصف من دون موافقة املحاكم الأخرى �أو ممثلي الإع�سار؛
(ب)  �إتاحة �سبل االنت�صاف والتن�سيق ب�ش�أنها؛

(ج) التن�سيق يف ا�سرتداد املوجودات مبا يعود بالنفع على الدائنني عموماً ،يف حالة
ن�شوء مطالبات ب�ش�أن موجودات ع�ضو يف املجموعة خا�ضع لإجراءات �إع�سار يف دولة خمتلفة؛
(د) تقدمي املطالبات ومعاجلتها؛
(هـ) ا�ستخدام املوجودات والت�رصف فيها؛
(و) طرائق االت�صال ،مبا يف ذلك اللغة والتواتر والو�سائل؛

(ز)

توجيه الإ�شعار؛

(ح) التن�سيق واملواءمة بني خطط �إعادة التنظيم؛
(ط) امل�سائل املتعلقة حتديداً باالتفاق ،مبا يف ذلك تعديله و�إنها�ؤه و�إيقافه ونفاذ
مفعوله وت�سوية املنازعات؛
(ي) �إدارة الإجراءات ،وخ�صو�صاً فيما يتعلق بحاالت وقف الإجراءات� ،أو االتفاق
بني الأطراف على عدم اتخاذ تدابري قانونية معينة؛
(ك) اختيار القانون الواجب تطبيقه بخ�صو�ص امل�سائل املتداخلة؛
(ل) توزيع امل�س�ؤوليات بني الأطراف يف االتفاق؛
(م) التكاليف والأجور؛
(ن) التدابري االحرتازية.
 -52وتتعلق التدابري االحرتازية يف العادة ب�ضمان خلو االتفاقات من � ِّأي حاالت خروج
عن ا�ستقالل املحاكم و�سلطتها وعن ال�سيا�سة العامة والقانون الواجب تطبيقه ،وخ�صو�صاً
ب�ش�أن � ِّأي التزامات يتعهد بها ممثل الإع�سار �أو الأطراف ،مبن يف ذلك املدين ,يف االتفاق.
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املعينة،
 -53وقد �أخذ يزداد �شيوع هذا النوع من االتفاقات ،وبخا�صة يف بع�ض الدول
ّ
ال �إجراءات �إعادة تنظيم وت�صفية
وما فتئت تُ�ستخدم بنجاح يف �أحوال خمتلفة ،ومنها مث ً
متزامنة يف دول خمتلفة؛ و�إجراءات رئي�سية وغري رئي�سية ،بح�سب تعريفها يف قانون الإع�سار
النموذجي؛( )82و�إجراءات دعاوى �إع�سار متزامنة مع �إجراءات غري مرتبطة بالإع�سار يف
دول خمتلفة .غري �أنه ينبغي �أن يُالحظ �أنه يف حني قد ي�سمح القانون اخلا�ص بالإع�سار يف
املعينة للمحاكم ب�أن توافق على االتفاقات عرب احلدود بخ�صو�ص املدين نف�سه
بع�ض الدول ّ
(وعلى �سبيل املثال ،من خالل اللجوء �إىل �أحكام قانونية متناظرة مع �أحكام املادة  27من
قانون الإع�سار النموذجي) ،ف� َّإن ذلك الإذن املمنوح قد ال ميتد بال�رضورة لي�شمل ا�ستخدام
هذه االتفاقات يف ال�سياق اخلا�ص مبجموعات املن�ش�آت .ومن ثم ف� َّإن ما قد يكون الزماً
لت�سهيل �إيجاد احللول على ال�صعيد العاملي لل�صعوبات املالية التي تواجه جمموعة من�ش�آت
(�سواء �أكان ذلك من خالل عملية �إعادة تنظيم على النطاق العاملي �أم كان من خالل توليفة
جتمع بني �إجراءات خمتلفة) ،فهو اتفاق على التن�سيق بني �إجراءات متعددة فيما يخ�ص
مدينني خمتلفني يف دول خمتلفة ،و�إن كانوا �أع�ضاء يف املجموعة نف�سها .وقد تفتقر قوانني
كثرية �إىل الأحكام ال�رضورية لتمكني حمكمة ما من املوافقة �أو االعرتاف الالزمني التفاق ال
فح�سب ،بل يتعلق باملدينني غري اخلا�ضعني
يتعلق باملدينني اخلا�ضعني لوالياتها الق�ضائية
ُ
لها �أي�ضاً ،حتى �إذا كانوا �أع�ضاء يف جمموعة املن�ش�آت نف�سها.
 -54ولذلك ف� َّإن من امل�ستح�سن لتعزيز التعاون عرب احلدود �أن ي�أذن � ُّأي قانون ب�ش�أن
الإع�سار للأطراف املعنيني � -أي ممثلو الإع�سار وغريهم من الأطراف ذوي امل�صلحة -
باللجوء �إىل �إبرام اتفاقات ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود فيما يخ�ص خمتلف �أع�ضاء جمموعة
من�ش�آت يف دول خمتلفة ،و�أن ي�سمح للمحاكم باملوافقة على تلك االتفاقات �أو تنفيذها ،مع
النظر بعني االعتبار �إىل ال�سياق اخلا�ص مبجموعة املن�ش�آت .وينبغي �أن يُالحظ �أن الدول
املختلفة قد يكون لديها مقت�ضيات خمتلفة تتعلق بال�شكل ال بد من مراعاتها لكي تكون
االتفاقات نافذة املفعول يف الواليات الق�ضائية ذات ال�صلة بالق�ضية.
التو�صيتان  253و254
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية
الغر�ض من الأحكام الت�رشيعية ب�ش�أن اتفاقات الإع�سار عرب احلدود هو �ضمان ما يلي:
(�أ)  �أن ي�سمح القانون اخلا�ص بالإع�سار باللجوء �إىل ا�ستخدام هذه االتفاقات
لت�سهيل التعاون ب�ش�أن �إجراءات الإع�سار يف دول خمتلفة ،فيما يخ�ص �أع�ضاء جمموعة
املن�ش�آت الواحدة؛
(ب) �أن ي�أذن للمحاكم ب�أن توافق عليها ،ح�سبما يكون منا�سباً.
( )82لالطالع على تعاريف هذه امل�صطلحات ،انظر احلا�شيتني  60و.61
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الإذن ب�إبرام اتفاقات الإع�سار عرب احلدود (الفقرات  48و 50و 53و)54
 -253ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح ملمثلي الإع�سار و�سائر الأطراف ذوي امل�صلحة
ب�إبرام اتفاق للإع�سار عرب احلدود ي�شمل اثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت يف
دول خمتلفة ،تي�سرياً للتن�سيق بني �إجراءات الإع�سار املتعلقة ب�أولئك الأع�ضاء يف تلك
املجموعة.

املوافقة على اتفاقات الإع�سار عرب احلدود �أو تنفيذها (الفقرتان  53و)54
 -254ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سمح للمحاكم ب�أن تقر �أو تنفذ اتفاقات الإع�سار عرب
احلدود ،ال�شاملة الثنني �أو �أكرث من �أع�ضاء جمموعة من�ش�آت يف دول خمتلفة ،التي تُربم
تي�سرياً للتن�سيق بني �إجراءات الإع�سار املتعلقة ب�أولئك الأع�ضاء يف تلك املجموعة.

املرفق الرابع
مقرر جلنة الأمم املتحدة
َّ
للقانون التجاري الدويل ب�ش�أن اجلزء الثالث
وقرار اجلمعية العامة 24/65

مقرر اللجنة
�ألف-
َّ
املقرر التايل:
اعتمدت اللجنة ،يف جل�ستها  ،918املعقودة يف  1متوز/يوليه ،2010
َّ

� َّإن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
الفعالة بات يزداد النظر �إليها باعتبارها و�سيلة لت�شجيع التنمية
�إذ ت�سلّم ب� َّأن نظم الإع�سار َّ
ضال عن تعزيز ن�شاط تنظيم امل�شاريع واحلفاظ على العمالة،
االقت�صادية واال�ستثمار ،ف� ً
و�إذ تالحظ �أنه ،نظراً لتزايد �أعمال ال�رشكات ،على ال�صعيدين الوطني والدويل على
عد ت�شكيل جمموعات املن�ش�آت �سمة من �سمات االقت�صاد
ال�سواء ،من خالل جمموعات املن�ش�آت ،يُ ّ
مهماً للتبادل التجاري الدويل واملعامالت التجارية الدولية،
العاملي املتزايد العوملة
ُّ
ويعد ،من َّ
ثمَّ ،
عامل
و�إذ ت�سلِّم ب� َّأن من املهم ،عندما تف�شل �أعمال جمموعة من�ش�آت ،لي�س معرفة كيف �ستُ َ
ت�سهل تلك املعاملة �رسعة وكفاءة
املجموع ُة يف �إجراءات الإع�سار فقط بل من املهم �أي�ضاً �ضمان �أن ِّ
�سري �إجراءات الإع�سار ،ال �أن يعرقلها،
و�إذ تدرك � َّأن دوالً قليل ًة جداً تعرتف مبجموعة املن�ش�آت باعتبارها كياناً قانونياً� ،إ ّال بطرائق
حمددة ،و� َّأن القليل جداً من الدول� ،إ ْن وجد ،لديه نظام �شامل ملعاملة جمموعات
حمدودة ولأغرا�ض ّ
املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار،
و�إذ تالحظ � َّأن دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار(�أ) يو ِّفر �أ�سا�ساً �سليماً لتوحيد
قوانني الإع�سار ،وي�شكِّل العنا�رص الرئي�سية لإطار قانوين جتاري حديث ،ولكنه مع ذلك ال يتناول
�إع�سار جمموعات املن�ش�آت،

(�أ) من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05/V.10
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و�إذ ت�ستذكر الوالية امل�سندة �إىل الفريق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�سار) ال�ستكمال
دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار ب�أحكام تتعلق مبعاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق
الإع�سار،
قدمته املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال
و�إذ تق ِّدر ما َّ
�إ�صالح قوانني الإع�سار من دعم ل�صوغ جزء �إ�ضايف من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار
يتناول معاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار ،وم�شاركتها يف �صوغ ذلك اجلزء،
و�إذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�سار) على الأعمال
التي قام بها يف �صوغ اجلزء الثالث من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار ب�ش�أن معاملة
جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار،
 -1تعتمد اجلزء الثالث من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار ،امل�ؤ َّلف من ن�ص
الوثيقتني  A/CN.9/WG.V/WP.92و Add.1والتنقيحات التي وافق عليها الفريق العامل يف دورته
الثامنة والثالثني (ب�صيغتها الواردة يف الوثيقتني ) A/CN.9/708و ،A/CN.9/691والتعديالت
حترر ن�ص اجلزء الثالث من دليل
التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها احلالية ،وت�أذن للأمانة ب�أن ِّ
الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار وت�ضعه يف �صيغته النهائية يف �ضوء مداوالت اللجنة؛
 -2تطلب �إىل الأمني العام �أن يحيل ن�ص اجلزء الثالث من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي
لقانون الإع�سار �إىل احلكومات والهيئات املهتمة الأخرى؛
 -3تو�صي ب�أن ت�ستخدم جميع الدول دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار لتقييم
الكفاءة االقت�صادية لنظمها اخلا�صة بقوانني الإع�سار ،و�أن تنظر �إىل الدليل بعني االعتبار لدى
تنقيح �أو اعتماد ت�رشيعات ذات �صلة بالإع�سار ،وتدعو الدول التي ا�ستخدمت الدليل �إىل �إبالغ
اللجنة بذلك؛
 -4تو�صي �أي�ضاً ب�أن توا�صل جميع الدول النظر يف تنفيذ قانون الأون�سيرتال النموذجي
(ب)
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود؛
 -5تو�صي ب�أن يوا�صل الق�ضاة االخت�صا�صيون واملمار�سون يف جمال الإع�سار وغريهم
من �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ب�إجراءات الإع�سار عرب احلدود �إيالء االعتبار الواجب لدليل
الأون�سيرتال العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود.

باء -قرار اجلمعية العامة 24/65
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اجلزء الثالث من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي
لقانون الإع�سار
� َّإن اجلمعية العامة،
�إذ ت�شري �إىل قرارها ( 2205د  )21 -امل� َّؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  1966الذي �أن�ش�أت
مبوجبه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بهدف ت�شجيع التن�سيق والتوحيد التدريجيني
للقانون التجاري الدويل مل�صلحة جميع ال�شعوب ،وال� سيما �شعوب البلدان النامية،
و�إذ ت�شري �أي�ضاً �إىل قرارها  40/59امل�ؤرخ  2كانون الأول/دي�سمرب  2004الذي يو�صي
(ج)
با�ستخدام دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار،
الفعالة بات يزداد النظر �إليها باعتبارها و�سيلة لت�شجيع التنمية
و�إذ ت�سلّم ب� َّأن نظم الإع�سار َّ
االقت�صادية واال�ستثمار ولتعزيز ن�شاط تنظيم امل�شاريع واحلفاظ على العمالة،
و�إذ تالحظ �أنه ،نظراً لتزايد �أعمال ال�رشكات ،على ال�صعيدين الوطني والدويل على
عد ت�شكيل جمموعات املن�ش�آت �سمة من �سمات االقت�صاد
ال�سواء ،من خالل جمموعات املن�ش�آت ،يُ ُّ
مهما للتبادل التجاري الدويل واملعامالت التجارية
ا
أمر
ثم� ،
ً
العاملي املتزايد العوملة ويُ ُّ
ًّ
عد ،من َّ
الدولية،
و�إذ ت�سلِّم ب�أنه ،يف حالة ف�شل �أعمال جمموعة ال�رشكات ،لي�س من املهم معرفة الكيفية التي
�ستعامل بها املجموعة يف �إجراءات الإع�سار فح�سب و�إمنا �أي�ضاً �ضمان �أن ت�سهل تلك املعاملة �رسعة
وكفاءة �سري �إجراءات الإع�سار ،ال� أن تعرقلها،
املحددة ،ال تعرتف �سوى دول
و�إذ تدرك �أنه ،با�ستثناء بع�ض الطرق املحدودة والأغرا�ض
ّ
قليلة للغاية مبجموعة ال�رشكات باعتبارها كياناً قانونياً ،و�أن القليل جداً من الدول� ،إن وجد ،لديه
نظام �شامل ملعاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار،
و�إذ تالحظ � َّأن دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار يو ِّفر �أ�سا�ساً �سليماً لتوحيد
قوانني الإع�سار وي�شكل يف الوقت نف�سه العنا�رص الرئي�سية لإطار قانوين جتاري حديث ،لكنه
ال يتناول �إع�سار جمموعات املن�ش�آت،
قدمته املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية العاملة
و�إذ تق ِّدر ما َّ
يف جمال �إ�صالح قوانني الإع�سار من دعم ل�صوغ جزء �إ�ضايف من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون
الإع�سار يتناول معاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار ،وم�شاركتها يف �صوغ ذلك اجلزء،
(ج) من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.10
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 -1تعرب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ال�ضطالعها بو�ضع
واعتماد اجلزء الثالث من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار ب�ش�أن معاملة جمموعات
(د)
املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار؛
 -2تطلب �إىل الأمني العام �أن يحيل ن�ص اجلزء الثالث من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي
لقانون الإع�سار �إىل احلكومات والهيئات املهتمة الأخرى؛
 -3تو�صي ب�أن ت�ستخدم جميع الدول دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار لتقييم
الكفاءة االقت�صادية لنظمها اخلا�صة بقوانني الإع�سار و�أن تنظر �إىل الدليل بعني االعتبار لدى
تنقيح �أو اعتماد ت�رشيعات ذات �صلة بالإع�سار ،وتدعو الدول التي ا�ستخدمت الدليل �إىل �إبالغ
اللجنة بذلك؛

 -4تو�صي �أي�ضاً ب�أن توا�صل جميع الدول النظر يف تنفيذ قانون الأون�سيرتال النموذجي
(هـ)
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود؛
 -5تو�صي كذلك ب�أن يوا�صل الق�ضاة واملمار�سون يف جمال الإع�سار وغريهم من �أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني ب�إجراءات الإع�سار عرب احلدود �إيالء االعتبار الواجب لدليل الأون�سيرتال العملي
ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود.

(د) انظر الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة اخلام�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،(A/65/17) 17الف�صل
اخلام�س.
(هـ)
من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.99.V.3
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