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الجزء الرابع
التزامات املديرين يف فرتة االقرتاب
من اإلعسار
مقدِّ مة الجزء الرابع والغرض منه
 -1يركّز الجزء الرابع عىل االلتزامات التي ميكن أن ت ُف َرض عىل املسؤولني عن اتخاذ القرارات
املتعلقة بإدارة املنشأة عندما تواجه حالة إعسار وشيك أو عندما يصبح إعسارها حتمياً .والهدف
من فرض هذه االلتزامات ،التي تكون واجبة اإلنفاذ لدى بدء إجراءات اإلعسار ،هو حامية
املصالح املرشوعة للدائنني وأصحاب املصلحة اآلخرين وتوفري حوافز التخاذ إجراءات يف الوقت
املناسب للحد بقدر اإلمكان من آثار الضائقة املالية التي تواجهها املنشأة.
 -2وقد عولجت األركان األساسية لألحكام التي تفرض تلك االلتزامات ،مبا يف ذلك (أ) طبيعة
االلتزامات ونطاقها؛ (ب) وقت نشوء االلتزامات؛ (ج) األشخاص الذين تقع عليهم االلتزامات؛
(د) املسؤولية عن انتهاك االلتزامات؛ (ﻫ) إنفاذ االلتزامات؛ (و) الدفوع املنطبقة؛ (ز) سبل
االنتصاف؛ (ح) األشخاص الذين ميكنهم رفع دعوى إلنفاذ االلتزامات؛ (ط) كيفية متويل تلك
الدعاوى.
 -3ويستخدم هذا الجزء املصطلحات املستخدمة يف أجزء أخرى من الدليل الترشيعي ويف
سائر النصوص التي أع َّدتها األونسيرتال بشأن اإلعسار .وإرشادا ً للقارئ ،يُقرأ هذا الجزء باالقرتان
(((
باملصطلحات والتفاسري الواردة يف مرسد املصطلحات يف مق ِّدمة هذا الدليل.

((( منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.05.V.10متاح عىل املوقع الشبيك
.http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency.html
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أوالً -الخلفية
 -1تنظِّم أُطر حوكمة الرشكات مجموعة العالقات القامئة بني هيئة إدارة الرشكة ومجلس
إدارتها وأصحاب أسهمها وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وهي ال تنص فقط عىل الهيكل األسايس
الذي يجري من خالله تحديد أهداف الرشكة وبلوغها ،وإمنا أيضاً عىل املعايري التي يُستند إليها
يف مراقبة األداء .ومن شأن الحوكمة الجيدة للرشكات أن توفِّر ملجلس اإلدارة ولهيئة اإلدارة حوافز
تصب يف مصلحة الرشكة وأصحاب أسهمها ،وأن تع ِّزز الثقة
للسعي إىل تحقيق األهداف التي
ّ
الالزمة لزيادة االستثامرات يف الرشكة وتطوير أعاملها .وقد بُذل الكثري من الجهود عىل الصعيد
الدويل لوضع مبادئ لحوكمة الرشكات((( تُعتمد عىل نطاق واسع ،وتشمل االلتزامات التي تقع
عىل عاتق املسؤولني عن اتخاذ قرارات تخص إدارة املنشأة (الذين يشار إليهم يف هذا الجزء
بـ "املديرين"((( عندما تكون املنشأة مورسة.
 -2ويق ّر العديد من قوانني اإلعسار بأ َّن التزامات املديرين تختلف عندما تبدأ إجراءات
اإلعسار من حيث الجوهر ومحور الرتكيز عن التزاماتهم قبل بدء تلك اإلجراءات ،إذ تكون
األولوية للرتكيز عىل تعظيم قيمة الحوزة إىل الحد األقىص وصونها لتوزيعها عىل الدائنني .ويف
يحل محل املديرين ممثل إعسار يف تسيري الشؤون الجارية للرشكة ،ولو أ ّن
كثري من األحيانّ ،
من املمكن أن يكون لهم مع ذلك دور مستمر مبوجب بعض قوانني اإلعسار ،وال سيام يف
إعادة التنظيم .ويتناول الفصل الثالث من الجزء الثاين من الدليل عددا ً من االحتامالت بشأن
الدور الذي ميكن أن يؤديه املدين يف استمرار عمل الرشكة ،مبا يف ذلك االحتفاظ بالسيطرة
الكاملة ،والتنحية املحدودة ،والتنحية التامة (التوصية رقم  ،112والفقرات  10إىل .)18
ويتناول الفصل أيضاً التزامات املديرين بعد بدء إجراءات اإلعسار (التوصيات  108إىل ،114
والفقرات  22إىل  .)34وتح ِّدد التوصية  110بيشء من التفصيل االلتزامات التي تنشأ مبوجب
قانون اإلعسار لدى بدء إجراءات اإلعسار وتستمر خالل تلك اإلجراءات ،مبا يف ذلك االلتزا ُم
بالتعاون مع ممثل اإلعسار ومساعدته عىل أداء واجباته؛ وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة
وكاملة فيام يتعلق بالوضع املايل للرشكة وأعاملها التجارية؛ والتعاون مع ممثل اإلعسار
((( انظر عىل سبيل املثال مبادئ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلقة بحوكمة
الرشكات.2004 ،
((( ترِد مناقشة مسألة َمن ميكن أن يُعترب مديرا ً ألغراض هذا الجزء يف الفقرات  13إىل  16من الفصل
الثاين أدناه .ومع أنه ال يوجد تعريف مقبول عموماً لذلك املصطلح ،إال أن هذا الجزء يشري عموماً إىل "املديرين"
لتيسري اإلحالة.
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ومساعدته يف السيطرة عىل الحوزة بشكل ف ّعال وتيسري اسرتداد املوجودات والسجالت التجارية.
وت ُناقَش أيضاً مسألة فرض عقوبات عندما ال ميتثل املدين لهذه االلتزامات (التوصية 114
والفقرتان  32و.)33
 -3وينبغي لقوانني اإلعسار الف ّعالة أن تتيح ،باإلضافة إىل عملية قانونية ميكن التنبّؤ بها
ّ
املتعثة واإلطار الالزم إلعادة تنظيم تلك املنشآت
ملعالجة الصعوبات املالية التي ت ُل ُّم باملنشآت
بفعالية أو لتصفيتها بصورة منظَّمة ،دراس َة الظروف التي تس ّببت يف اإلعسار وال سيام سلوك
مديري املنشأة يف الفرتة التي تسبق بدء إجراءات اإلعسار .ب ْيد أنَّه مل يُضطلَع بجهد يُذكَر عىل
الصعيد الدويل ملواءمة مختلف النهوج املعتمدة يف القوانني الوطنية عىل نحو قد ييرس دراسة
ذلك السلوك ،وال تزال اختالفات كبرية قامئ ًة يف هذا املجال .كذلك فإن طبيعة ونطاق االلتزامات
التي قد تقع عىل املديرين يف الفرتة التي قد تواجه املنشأة التجارية فيها ضائق ًة مالية ولكن
دون أن تبلُغ مرحلة اإلعسار أو تخضع إلجراءات اإلعسار غري مح َّدديْن جيدا ً ،لكنهام باتا باطرا ٍد
موضوع نقاش واسع ،وال سيام بالنظر إىل العدد الكبري من الرشكات التي تعرثت إثر األزمة املالية
العاملية التي حدثت يف عام .2008
 -4وتحتاج املنشآت التجارية التي يتعذَّر عليها الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،أو تكون
عىل وشك أن يتعذَّر عليها ذلك ،إدار ًة قوية ،حيث يلزم يف كثري من األحيان اتخاذ قرارات صعبة
وتقدير أمور صعبة تتسم بأهمية حاسمة بالنسبة لبقاء الرشكة ،مع ما يعود به ذلك من منافع
عىل مالكيها ودائنيها وعمالئها وموظفيها وغريهم .وينبغي للمديرين املتمرسني أن يفهموا الوضع
املايل للرشكة وأن يكونوا مطلعني عىل كل ما هو متاح بصورة معقولة من املعلومات الالزمة
لتمكينهم من اتخاذ التدابري املناسبة ملعالجة الضائقة املالية وتج ُّنب تفاقم الوضع .ويكون عىل
املديرين ،يف مثل هذه األوقات ،اختيار النهج الذي يخدم مصالح املنشأة ككل عىل أفضل وجه،
بعد دراسة مصالح أصحاب املصلحة املعنيني يف ظل ظروف الحالة املع َّينة .وت َعترب بعض القوانني
أ َّن أصحاب املصلحة أولئك هم الرشكة نفسها وأصحاب األسهم فيها .وقد يشملون ،طبقاً لقوانني
أخرى ،مجموعة أوسع من أصحاب املصالح تشمل الدائنني .ورمبا يع َمد املديرون املتخ ِّوفون من
املسؤولية الشخصية والعواقب املالية التي قد ترتتب عىل اتخاذ قرارات صعبة يف تلك الظروف
إىل إغالق الرشكة قبل األوان بدالً من السعي إىل تذليل املشاكل التي تواجهها ،ورمبا يسلكون
رص ُف عىل نحو جائر يف موجودات الرشكة أو ممتلكاتها وقد
سلوكاً غري مناسب ،مبا يف ذلك الت ّ
يغريهم قرار االستقالة ،وهو أمر كثريا ً ما يفاقم الصعوبات التي تواجهها الرشكة.
 -5وليس من اليسري عىل املديرين تحقيق التوازن بني املصالح والحوافز املختلفة ألصحاب
املصلحة ،مام ميثّل مصدرا ً محتمالً للمنازعات .فعىل سبيل املثال ،يكون أصحاب األسهم يف
املنشأة ،الذين ال يُر َّجح لهم عاد ًة املشاركة يف أي توزيع يف إجراءات اإلعسار ،مهت ّمني بزيادة
قيمة أسهمهم إىل أقىص ح ّد من خالل السعي إىل الخروج من مشكلة اإلعسار عن طريق عملية
أي عملية بيع ممكنة أمالً يف الحصول عىل عوائد أفضل ،وال سيام
مبادلة تجارية ،أو تأخري ّ
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أي يشء ألصحاب األسهم .وقد تنطوي
عندما ال يغطي سعر البيع إالّ مطالبات الدائنني وال يرتك َّ
هذه التدابري عىل اعتامد اسرتاتيجيات عالية املخاطر لحامية القيمة أو زيادتها لفائدة أصحاب
تجسد هذه التدابري أيضاً
األسهم ،بيد أنَّها يف الوقت نفسه تع ِّرض مصالح الدائنني للخطر .ورمبا ّ
اهتامماً محدودا ً بفرص النجاح ،وذلك بسبب الحامية التي توفِّرها املسؤولية املحدودة أو التأمني
الذي يغطي مسؤولية املديرين يف حال فشل تلك التدابري.
 -6وعندما تواجه رشكة ما ضائقة مالية ،فال ب ّد من التعجيل باتخاذ تدابري رغم الصعوبات
املحتملة املرتبطة باتخاذ قرارات تجارية مناسبة .فالتدهور املايل يحدث يف العادة بصورة أرسع
مام يتص ّورها الكثري من األطراف ،وكلام تر ّدى الوضع املايل للمنشأة تضاءلت برسع ٍة أيضاً الخيارات
املتاحة للتوصل إىل حل ٍ
ميسا ً بفضل
مجد .ويتعني أن يكون اتخاذ التدابري يف مرحلة مبكرة َّ
سهولة استخدام اإلجراءات ذات الصلة؛ فليس هناك مكاسب تُذكر من استعجال املديرين التخاذ
تدابري يف مرحلة مبكِّرة إذا تعذَّر وضع تلك التدابري يف إطار إجراءات ف َّعالة ومالمئة (((.وعالوة
عىل ذلك ،فإ َّن القوانني التي ت ُح ِّمل املديرين مسؤوليات بسبب التعامل التجاري خالل سري
إجراءات غري رسمية من قبيل املفاوضات الرامية إىل إعادة الهيكلة (التي نوقشت يف الفقرات 2
إىل  18من الفصل الثاين من الجزء األول) قد ت ُثني املديرين عن اتخاذ تدابري يف مرحلة مبكِّرة.
ورغم أ َّن محور الرتكيز يف قوانني اإلعسار السارية يف العديد من البلدان قد ُع ِّدل بصورة مناسبة
لزيادة عدد الخيارات املتاحة التخاذ تدابري مبكرة تيسريا ً إلنقاذ املنشآت وإعادة تنظيمها ،فلم
يُركَّز بالقدر الكايف عىل وضع حوافز مناسبة للمديرين الستخدام تلك الخيارات .وكثريا ً ما يُرتك
للدائنني أمر األخذ بتلك الخيارات أو بدء إجراءات اإلعسار الرسمية بالنظر إىل عدم قيام املديرين
مبا يلزم يف الوقت املناسب.
 -7ويتص َّدى عدد من الواليات القضائية ملسألة تشجيع التبكري باتخاذ التدابري من خالل فرض
التزام عىل املدين بتقديم طلب لبدء إجراءات اإلعسار الرسمية يف غضون فرتة زمنية مح َّددة
بعد وقوع اإلعسار ،لتفادي التعامل التجاري عندما تكون الرشكة معرسة .وتتناول قوانني أخرى
هذه املسألة بالرتكيز عىل التزامات املديرين يف الفرتة السابقة لبدء إجراءات اإلعسار وتحديد
املسؤوليات الواقعة عليهم بسبب الرضر الناجم عن مواصلتهم التعامل التجاري عندما يتضح
لهم أنّه ال ميكن تفادي اإلعسار أو كان ينبغي لهم توقع ذلك .وتهدف هذه األحكام إىل وضع
الحوافز املناسبة للتعجيل باتخاذ التدابري من خالل مفاوضات إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم،
ومنع املديرين من تحميل جهات خارجية تكاليف الضائقة املالية التي متر بها الرشكة ومن
تحميل الدائنني تبعات جميع مخاطر مواصلة التعامل التجاري.

((( ذهب رأي إىل أ َّن قلة الحاالت التي تخضع لترشيعات الرشكات املعرسة يف إحدى الدول يُعزى إىل
السهولة النسبية الستخدام اإلجراءات الطوعية ،حيث ال ت ُصفّى يف نهاية املطاف إالَّ الرشكات املعرسة إعسارا ً ال أمل
يف الخروج منه.
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 -8ويشكّل فرض هذه االلتزامات موضوع نقاش متواصل .فمن يق ّر بأ ّن لهذا النهج ميزات
يشري إىل أ ّن تلك االلتزامات قد تش ِّجع املديرين عىل توخي الحذر والتبكري باتخاذ تدابري لوقف
تدهور الرشكة بغية حامية الدائنني الحاليني من تفاقم الخسائر والدائنني املقبلني من التورط
يف الضائقة املالية التي تعاين منها الرشكة .وقد تؤدي هذه االلتزامات أيضاً إىل مراقبة املديرين
وضبط ترصفاتهم ،مام يثنيهم عن اتخاذ تدابري تنطوي عىل مخاطرة بالغة أو عن املوافقة بصورة
سالبة عىل اتخاذ ما يقرتحه مديرون آخرون من تدابري مفرطة الخطورة بسبب العقوبات املفروضة
يف حال عدم أداء االلتزامات .ومث ّة ميزة أخرى مرتبطة بفرض هذه االلتزامات ،وهي أنها تحفز
املديرين عىل الحصول عىل مشورة فنية مختصة عندما تلوح الضائقة املالية يف األفق.
 -9أما املعلِّقون الذين يرون أ ّن لفرض تلك االلتزامات مساوئ كبرية فيسوقون أمثلة منها أ َّن
قاعدة افرتاض سوء اإلدارة بناء فقط عىل وجود ضائقة مالية كثريا ً ما تدفع املديرين من ذوي
الدراية والكفاءة إىل مغادرة الرشكة ،مام يف ّوت فرصة إعادة تنظيم شؤونها واستعادتها لقدرتها عىل
تحقيق أرباح .وهناك احتامل أن يبادر املديرون ،سعياً منهم لتفادي املسؤولية ،إىل إغالق منشآت
تجارية قبل األوان كان بإمكانها لوال ذلك مواصلة نشاطها ،بدالً من محاولة إخراجها من الضائقة
التي متر بها .ب ْيد أ َّن من شأن األحكام املصاغة بطريقة سليمة أن تثني عن الترسع املفرط يف
إغالق املنشأة التجارية وأن تش ِّجع املديرين عىل مواصلة التعامل التجاري عندما يكون ذلك هو
السبيل األنسب للحد من خسارة الدائنني ،وهي األوفر حظاً بدرجة كبرية ألن ت ُحقِّق التوازن بني
الحقوق والتوقعات املرشوعة لجميع أصحاب املصلحة ،حيث مت ِّيز بني حاالت سوء السلوك والحاالت
التي تنطوي عىل أحوال السوق أو غريها من العوامل الخارجية .ومن املساوئ التي يسوقها أولئك
املعلّقون أيضاً أ َّن االلتزامات قد تنتقص من الوضع القانوين الذي اكتسبته الرشكة عند تأسيسها ،ولو
أ َّن من املمكن القول بأنه ينبغي اعتبار املسؤولية املحدودة مزي ًة وأ َّن املحاكم تتنبّه إىل احتامل
إساءة استخدام املسؤولية املحدودة مبا يُلحق الرضر بالدائنني .وميكن أيضاً اعتبار أ َّن هذه االلتزامات
تُضْ عف حوافز املبادرة يف املنشأة أل َّن فرط املخاطر قد يثني املديرين عن اتخاذ تدابري .وينبغي أالَّ
تركِّز األحكام املصاغة بصورة سليمة عىل أسباب الصعوبات بقدر تركيزها عىل ما يقوم به املديرون
(أو يغفلونه) من أعامل بعد حدوثها .وتشري األمثلة املستقاة من الواليات القضائية التي تتض َّمن
تبي عىل نحو بالغ
قوانينها مثل هذه االلتزامات إىل أ َّن املسؤولية مل تُح َّمل إال للمديرين الذين َّ
الوضوح أنَّهم تقاعسوا عن االضطالع مبسؤولياتهم.
 -10وقد قيل أيضاً إ َّن هذه االلتزامات قد تفاقم من عدم القدرة عىل التنبؤ ،أل َّن املسؤوليات
تتوقف عىل الظروف الخاصة بكل حالة وأيضاً عىل ال ُن ُهج التي ستتبعها املحاكم يف املستقبل.
وأُش َري إىل أ َّن العديد من املحاكم تفتقر إىل الخربات الالزمة للنظر يف السلوك التجاري بعد وقوع
الحدث ،وقد تن َزع إىل انتقاد القرارات التي اتخذها املديرون يف الفرتة املعنية .أ ّما يف الواليات
((( انظر عىل سبيل املثال Directors in the Twilight Zone IV (2013), INSOL International,
.Overview, p. vi
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القضائية التي لديها خربة يف مجال إنفاذ هذه االلتزامات ،فإ َّن املحاكم تنزع إىل قبول التدابري
التي يتخذها املديرون ،وال سيام يف حال اتخاذها بناء عىل مشورة مستقلة .وأُش َري أيضاً إىل تزايد
مخاطر تحميل املصارف وغريها من األطراف التي قد تُعترب مبثابة مديرين مسؤوليات غري متوقَّعة
بسبب عالقاتها بالرشكة ،وبخاصة وقت اإلعسار .ويُستحسن أن تنص الترشيعات ذات الصلة
عىل توفري الحامية الواجبة لهذه األطراف عندما تترصف بحسن نية ،وتتعامل بصورة مستقلة
مع املدين ،وبطريقة معقولة من الناحية التجارية (((.وقيل أيضا إ َّن فرض هذه االلتزامات هو
مبالغة يف تعويض الدائنني الذين ميكنهم حامية أنفسهم من خالل العقود التي يربمونها وأنّه ال
داعي لوضع لوائح تنظيمية .بيد أ َّن هذا النهج يفرتض مسبقاً ،مثالً ،أ َّن جميع الدائنني مرتبطون
بعقد مع املدين وأ َّن بإمكانهم التفاوض بشأن تدابري مناسبة لحامية حقوقهم لتغطية مجموعة
واسعة من الطوارئ وأ َّن لديهم املوارد وأنَّهم مستعدون ملراقبة أعامل الرشكة وقادرون عىل ذلك.
لكن ليس جميع الدائنني يف هذا الوضع.
 -11وتُح َّدد واجبات املديرين ومسؤولياتهم يف قوانني تختلف من دولة إىل أخرى ،من بينها
قانون الرشكات والقانون املدين والقانون الجنايئ وقانون اإلعسار ،وقد ت ُد َرج يف بعض الحاالت
يف أكرث من واحد من تلك القوانني ،أو قد تتوزع بينها .ففي النظم التي تعتمد القانون العام،
قد تنطبق االلتزامات مبوجب القانون العام ،أو مبوجب الترشيعات ذات الصلة .وتوجد أيضاً
وجهات نظر مختلفة بشأن ما إذا كانت التزامات املديرين واملسؤوليات الواقعة عليهم متثل
أحد مواضيع قانون اإلعسار أم قانون الرشكات .وتتعلق وجهات النظر هذه بوضع الرشكة ،سواء
باعتبارها مورسة ،فترسي عليها عاد ًة قوانني مثل قانون الرشكات ،أو باعتبارها خاضعة إلجراءات
اإلعسار ،فيرسي عليها قانون اإلعسار (ولو أ َّن هناك أمثلة ال ميكن التمييز فيها بهذا القدر من
الوضوح) (((.وتثري الفرتة السابقة لبدء إجراءات اإلعسار ،والتي يُحتمل أن يكون املدين فيها
معرسا ً من الناحية الواقعية ،شواغل رمبا ال تُعالَج يف الوقت الراهن عىل النحو املناسب يف قانون
الرشكات أو يف قانون اإلعسار .إالَّ أ َّن فرض التزامات قابلة لإلنفاذ بصفة رجعية بعد بدء إجراءات
اإلعسار قد يفيض إىل تداخل بني االلتزامات املنصوص عليها يف مختلف القوانني ،ويُستحسن
التنسيق بينها لضامن الشفافية والوضوح وتفادي احتامالت التضارب.
 -12وال تتسم القوانني التي ترِد فيها االلتزامات هي فقط بالتن ّوع ،بل إ ّن االلتزامات هي
نفسها متنوعة أيضاً .فكام وردت اإلشارة سلفاً ،تختلف االلتزامات املنطبقة قبل بدء إجراءات
اإلعسار عاد ًة عن االلتزامات املنطبقة لدى بدء تلك اإلجراءات (انظر الفقرات  22إىل  33من
الفصل الثالث من الجزء الثاين) .وتتنوع كذلك املعايري التي ينبغي للمديرين مراعاتها يف أداء
مهامهم تبعاً لطبيعة الكيان التجاري ونوعه ،عىل سبيل املثال الرشكة العمومية ككيان يختلف
(((
(((
باإلعسار".

انظر الفقرة  14من الفصل الثاين أدناه.
تسليام بهذه املسألة ،تعتمد التوصيات الواردة يف هذا الجزء نهجاً مرناً باإلشارة إىل "القانون املتعلق
ً
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عن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو املغلقة أو الرشكة الخاصة أو املنشأة اململوكة ألرسة،
وتبعاً للوالية (أو الواليات) القضائية التي يعمل فيها هذا الكيان ،وقد ترتهن أيضاً مبا إذا كان
املدير شخصاً خارجياً مستقالً أو مديرا ً داخلياً.
 -13ويتصل تطبيق القوانني التي تعالج االلتزامات واملسؤوليات الواقعة عىل املديرين اتصاالً
وثيقاً بقواعد قانونية وأحكام ترشيعية أخرى بشأن حوكمة الرشكات ويتفاعل معها تفاعالً وثيقاً.
ففي بعض الواليات القضائية ،تشكّل تلك القوانني جزءا ً أساسياً من األطر السياساتية القامئة،
وتيس تحصيل اإليرادات وتعالج ما لبعض
مثل األطر التي تحمي املو ِدعني يف املؤسسات املالية ِّ
فئات الدائنني من أولوية عىل دائنني آخرين (مثل املوظفني) ،إىل جانب األطر القانونية والتجارية
والثقافية ذات الصلة يف السياق املحيل.
 -14وينبغي للوائح التنظيمية الف ّعالة يف هذا امليدان أن تهدف إىل املوازنة بني هذه األهداف
واملصالح املتضاربة ملختلف أصحاب املصلحة ،وذلك باملحافظة عىل حرية املديرين يف مامرسة
واجباتهم ويف تقديرهم لألمور عىل النحو الصحيح ،مع تشجيعهم يف الوقت نفسه عىل الترصف
بروح املسؤولية ،وتثبيط الترصفات غري السليمة وردع اإلفراط يف املخاطرة وتعزيز أنشطة إقامة
املشاريع والتشجيع عىل القيام يف مرحلة مبكرة بإعادة متويل أو تنظيم املنشآت التي تواجه
ضائقة مالية أو تواجه خطر اإلعسار .ومن شأن هذه اللوائح التنظيمية أن تعزز من ثقة الدائنني
وتزيد من استعدادهم ملامرسة األعامل التجارية مع الرشكات ،وتش ّجع مشاركة مزيد من املديرين
املتمرسني ،الذين قد يحجمون لوال ذلك عن املشاركة بسبب املخاطر املتعلقة باإلخفاق ،وت ُعزز
الحوكمة الرشيدة للرشكات ،مام يزيد من القدرة عىل التن ّبؤ باملركز القانوين لهؤالء املديرين ويح ّد
من مخاطر لجوء رافعي دعاوى اإلعسار إىل مقاضاتهم بعد بدء إجراءات اإلعسار .ومن شأن
قصور املبادئ التوجيهية الخاصة بالتزامات املسؤولني عن اتخاذ قرارات بشأن إدارة املنشأة لدى
اقرتابها من اإلعسار وعدم وضوح تلك املبادئ و ِق َدمها وعدم اتساقها أن تق ِّوض الفوائد املبتغى
تحقيقها من خالل قانون فعال وناجع لإلعسار وتفاقم الضائقة املالية املبتغى معالجتها.
 -15والهدف من هذا الجزء هو استبانة املبادئ األساسية التي ينبغي إدراجها يف القانون فيام
يتعلق بالتزامات املديرين عندما تواجه الرشكة خطر إعسار وشيك أو عندما يصبح اإلعسار حتمياً،
وميكن أن ت ُستخ َدم هذه املبادئ مرجعاً وأن يستخدمها مق ّررو السياسة العامة يف معرض دراستهم
وإعدادهم األطر القانونية والتنظيمية املناسبة .ولنئ كان يُسلَّم بأ َّن الرغبة يف تحقيق أهداف قانون
اإلعسار (املب َّينة يف الفقرات  1إىل  14من الفصل األول من الجزء األول ويف التوصية  )1من خالل
التعجيل باتخاذ اإلجراءات وانتهاج املديرين للسلوك املناسب ،فإنَّه يُسلَّم يف الوقت نفسه مبا ميكن
أن ينشأ عن وضع قواعد مفرطة يف التش ّدد من مزالق وأخطار ته ّدد بعرقلة أنشطة املشاريع
التجارية .وال يتناول هذا الجزء التزامات املديرين التي ميكن أن تنطبق مبوجب القانون الجنايئ أو
قانون الرشكات أو قانون املسؤولية الشخصية ،إذ يركِّز حرصا ً عىل االلتزامات التي ميكن إدراجها
يف القانون املتعلق باإلعسار وتصبح واجبة اإلنفاذ عند بدء إجراءات اإلعسار.

ثانياً -أركان التزامات املديرين يف فرتة
االقرتاب من اإلعسار
ألف -طبيعة االلتزامات
 -1لنئ كان السبب األسايس لفرض التزامات عىل املديرين عندما يكون اإلعسار وشيكاً قد
يكون هو ذاته يف واليات قضائية مختلفة ،فإ َّن نهوجاً مختلف ًة تُتَّبع يف صياغة هذه االلتزامات
يتعي استيفاؤها .ب ْيد أ َّن القوانني تنزع عموماً إىل الرتكيز عىل جانبني ،أولهام
وتحديد املعايري التي ّ
فرض مسؤولية مدنية عىل املديرين لتسبّبهم يف اإلعسار أو لعدم اتخاذهم اإلجراءات املناسبة
عندما تكون الرشكة عىل وشك اإلعسار (والتي قد تشمل طبقاً لبعض القوانني بدء إجراءات
اإلعسار مبقتىض التزام وفقاً للقانون الوطني  -انظر الفقرة  2أدناه) ،وثانيهام ،تفادي اتخاذ
املديرين لتدابري عند بدء إجراءات اإلعسار ،مبا يف ذلك بالنسبة ملعامالت تجارية ُرمبا تكون قد
أُجريَت عندما كانت الرشكة عىل وشك اإلعسار.

 -1االلتزام ببدء إجراءات اإلعسار
 -2كام سبقت اإلشارة آنفاً ،تفرض بعض القوانني الوطنية عىل املديرين التزاماً بتقديم طلب
لبدء إجراءات اإلعسار ،قد يشمل إعادة التنظيم أو التصفية ،يف غضون فرتة زمنية مح َّددة (تكون
عاد ًة قصرية نسبياً كثالثة أسابيع مثالً) بعد التاريخ الذي أصبحت فيه الرشكة معرسة من الناحية
الواقعية .وقد يفيض عدم القيام بذلك إىل تحمل مسؤولية شخصية ،كلياً أو جزئياً ،عام تتكبده
الرشكة ودائنوها من خسائر ناجمة عن ذلك ،وإىل تح ّمل مسؤولية جنائية يف بعض الحاالت ،إذا
واصلت الرشكة تعاملها التجاري .ويُناقَش هذا االلتزام مبزيد من التفصيل يف الفقرتني  35و36
من الفصل األول من الجزء الثاين.

 -2املسؤولية املدنية
 -3تقع عىل املدير عندما تكون الرشكة عىل وشك اإلعسار عاد ًة مسؤولية تتأىت عن التس ّبب
يف اإلعسار أو عن عدم اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملراقبة الوضع املايل للرشكة وتفادي الضائقة
9

ابع
دليل األونسيرتال الترشيعي لقانون اإلعسار ــ الجزء الر
10

املالية أو تحسني الوضع املايل والح ّد من الخسائر املحتمل أن يتكبدها الدائنون وتج ّنب اإلعسار.
وقد تنشأ هذه املسؤولية عندما يجري املديرون معامالت تجارية ال يكون الغرض منها محاولة
الخروج من الضائقة املالية وصون قيمة الرشكة (كاملعامالت البالغة الخطورة أو التي يجري يف
رصف يف موجودات من حوزة الرشكة ،وميكن أن تفيض إىل تعريض الدائنني لقدر أكرب
إطارها الت ُّ
بكثري من املخاطر دون م ِّربر) .وميكن أن تنشأ أيضاً عندما يكون املديرون عىل علم باستحالة
تج ّنب اإلعسار أو بأنّه ال ميكن للرشكة أن تفي بالتزاماتها عند استحقاقها ،ومع ذلك يواصلون
أي مؤرش
التعامل التجاري الذي يشمل مثالً الحصول عىل السلع والخدمات باالئتامن دون وجود ّ
عىل أ َّن الرشكة ستتمكّن من سداد الديون ودون إطالع هؤالء الدائنني عىل الوضع املايل للرشكة.
وقد تنشأ املسؤولية مبوجب بعض القوانني عندما ال ميتثل املديرون لشتى االلتزامات املق َّررة ،من
قبيل اإلبالغ عن عدم قدرة الرشكة عىل سداد بعض املدفوعات ،مثل أقساط الرضائب والضامن
االجتامعي ،أو تقديم ترصيح رسمي بإعسارها.
 -4وميكن أن يُتوقَّع من املديرين عموماً أن يترصفوا يف الظروف املب َّينة أعاله بصورة حكيمة
وأن يتخذوا التدابري الكافية واملناسبة ملراقبة الوضع ،ليك يواكبوا التطورات ويتمكنوا بالتايل
من الحد من الخسائر التي يتكبدها الدائنون والرشكة (مبا يف ذلك أصحاب أسهمها) ،ويتج ّنبوا
اإلجراءات التي تؤدي إىل تر ّدي الوضع ،ويتخذوا إجراءات مناسبة لتفادي انزالق الرشكة إىل هاوية
اإلعسار.
 -5وميكن أن تشمل التدابري الكافية واملناسبة بعض أو كل املذكور أدناه تبعاً للوضع السائد
يف الواقع:
(أ) ميكن أن يضمن املديرون إمساك سجالت محاسبية صحيحة وتحديثَها ،وإالَّ فينبغي
لهم ضامن تدارك الوضع عىل هذا الصعيد؛
(ب) ميكن أن يضمن املديرون حصولهم عىل املعلومات الدقيقة وامله ّمة يف الوقت
املناسب ،من خالل تدابري منها عىل الخصوص االستعالم عىل نحو مستقل عن الوضع املايل للرشكة
وأي
(دون االكتفاء بالركون إىل مشورة هيئة اإلدارة) ،وعن مدى الضغط الذي ميارسه الدائنونِّ ،
تدابري تتخذها املحاكم أو تدابري يتخذها الدائنون السرتداد األموال ،وأي منازعات مع الدائنني.
يتعي عىل املديرين يف هذه الفرتة تخصيص مزيد من الوقت واالهتامم للعناية بشؤون
وقد ّ
الرشكة مقارنة مبا يخصصونه لها عندما تكون الرشكة يف وضع جيد؛
(ج) ميكن عقد اجتامعات دورية ملجلس اإلدارة من أجل مراقبة الوضع ،مع االحتفاظ
مبحارض شاملة لوقائع القرارات التجارية املتَّخذة (مبا يف ذلك األصوات املعارضة) وأسبابها ،تشمل
عند االقتضاء أسباب السامح للرشكة مبواصلة التعامل التجاري ،وأسباب اعتبار أ َّن هناك أمالً
معقوالً يف تفادي التصفية بسبب اإلعسار .وقد تشمل الخطوات املمكن اتخاذها مواصلة التعامل
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التجاري ،إذ من املمكن أن ت ّربر الظروف ذلك حتى بعد الخلوص إىل حتمية التصفية ،أل َّن الرشكة
متلك مثالً موجودات ميكن أن تعود بقيمة أعىل بكثري إذا بيعت عندما تكون الرشكة منشأة
قامئة .وعندما تتطلب مواصلة التعامل التجاري الحصول عىل مزيد من االئتامنات أو الحصول
عىل ائتامنات جديدة (عندما يجيز القانون ذلك) ،ينبغي تسجيل مربرات الحصول عليها ومن ث ّم
تك ّبد مزيد من الديون ،وذلك لكفالة تضمني السجالت ما يُربر اإلجراءات التي يتخذها املديرون،
إن دعت الحاجة إىل ذلك الحقاً؛
(د) ميكن السعي للحصول عىل املشورة أو املساعدة من املختصني ،مبا يف ذلك
مشورة مختيص اإلعسار .ويف حني تتسم املشورة القانونية باألهمية بالنسبة للمديرين يف
هذا الوقت ،فإ ّن املسائل األساسية املتعلقة بالوضع املايل للرشكة تكون عاد ًة مسائل تجارية
بطبيعتها أكرث منها قانونية .ومن املستحسن أن ينظر املديرون يف الوضع املايل للرشكة وأن
يق ّيموا بأنفسهم ما ير َّجح أن يرتتب عليه من نتائج ،وأن يطلبوا املشورة يف الوقت نفسه
للتأكّد من أ َّن القرارات املتخذة ستكون مس َّوغة يف ضوء تدقيق موضوعي ومستقل .ويف
هذه الحالة ميكن أن يستعني املديرون ،إما بصفة جامعية أو باعتبارهم مديرين داخليني أو
مديرين مستقلني ،مبحاسبني مستقلني أو خرباء يف مجال إعادة الهيكلة أو مبستشارين قانونيني
لتقديم مشورة مستقلة بشأن الخيارات املتاحة ملجلس اإلدارة من أجل استبانة مدى نجاعة
أي مقرتحات تق ّدمها هيئة اإلدارة؛
(ﻫ) ميكن عقد مشاورات مبكرة مع مراجعي الحسابات ،وإعداد تقرير مراجعة
خارجية للحسابات عند اللزوم؛
(و) ميكن أن يدرس املديرون هيكل املنشأة ومها َّمها للنظر يف قدرتها عىل البقاء
وخفض نفقاتها .وميكن النظر يف عقد مفاوضات إلعادة الهيكلة أو بدء إعادة التنظيم وإعداد
لتبي ما إذا كان
تقرير عن ذلك .وميكن أن ينظر املديرون أيضاً يف قدرة هيئة اإلدارة القامئة ُّ
ينبغي اإلبقاء عليها أو استبدالها؛
(ز) ميكن للمديرين أن يكفلوا تغيري املامرسات اإلدارية للرتكيز عىل طائفة من
األطراف ذات املصلحة ،التي قد تشمل الدائنني واملوظفني واملو ِّردين والعمالء والحكومات
وأصحاب األسهم ،وللرتكيز يف بعض الظروف عىل الشواغل املتعلقة بالبيئة املحيطة ،بغية
استبانة املنحى املناسب لإلجراءات .ويف الفرتة التي يُصبح اإلعسار فيها وشيكاً أو حتمياً،
يؤدي نقل الرتكيز من تعظيم القيمة من أجل أصحاب األسهم إىل مراعاة مصالح الدائنني
أيضاً إىل توفري حافز للمديرين للح ّد من األرضار التي قد تلحق بالدائنني (الذين يشكلون
أصحاب املصلحة الرئيسيني بعد بدء إجراءات اإلعسار) ،والتي قد تنجم عن ترصف ينطوي عىل
مخاطرة مفرطة أو تهور أو إهامل بالغ .وقد يشكل عقد اجتامعات مع مجموعات الدائنني
املعنية آلية مناسبة لتقييم تلك املصالح؛
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(ح) ميكن للمديرين ضامن حامية موجودات الرشكة((( وعدم اتخاذ الرشكة
إجراءات قد تفيض إىل فقد موظفني رئيسيني أو الدخول يف معامالت من النوع املشار إليه يف
التوصية  ،87وهي معامالت ميكن إبطالها الحقاً ،مثل نقل املوجودات خارج الرشكة بقيمة
منقوصة .وليست جميع املدفوعات املس َّددة أو املعامالت املربمة يف هذه املرحلة مشبوهة
بالرضورة؛ فاملدفوعات التي تُس َّدد لضامن استمرار الحصول عىل اللوازم أو الخدمات األساسية
مثالً قد ال تشكِّل خيارا ً تفضيلياً إذا كان الهدف منها بقاء املنشأة .ويُستحسن تدوين أسباب
هذه املدفوعات بوضوح لتربيرها يف حال وضع املعاملة املعنية موضع تساؤل الحقاً .فاملديرون
الذين يحوزون أسهامً كثرية أو الذين ميثّلون أصحاب األسهم الرئيسيني ال ميكن اعتبارهم
موضوعيني أو من َّزهني عن املصلحة الشخصية ،وقد يكون لزاماً عليهم توخّي عناية خاصة عند
التصويت عىل املعامالت عندما تكون الرشكة عىل وشك اإلعسار؛
(ط) ميكن الدعوة إىل عقد اجتامع ألصحاب األسهم ،مراعا ًة ملصالح الرشكة عىل أفضل
نحو ودون إرجاء ال مس ِّوغ له ،إذا بدا من امليزانية العامة أ َّن نسبة مح َّددة من رأس املال السهمي
قد تناقصت (ينطبق ذلك عموماً عندما يتضمن القانون رشوطاً تتعلق باالحتفاظ برأس املال)؛
(ي) ميكن مراجعة تكوين مجلس اإلدارة لتحديد ما إذا كان يضم عددا ً كافياً من
املديرين املستقلني.

 -3إبطال املعامالت
 -6تتناول التوصيات  87إىل  99إبطال املعامالت التي تجري بقيمة منقوصة أو التي توفِّر
مزية تفضيلية أو املعامالت الرامية إىل االحتيال عىل الدائنني أو تأخريهم أو عرقلتهم (انظر
الفقرات  170إىل  185من الفصل الثاين من الجزء الثاين) .وتنطبق تلك التوصيات عىل إبطال
املعامالت التي تجريها الرشكة عندما تكون عىل وشك اإلعسار .وال تشكّل قابلية معاملة ما
لإلبطال ،يف حد ذاتها ،أساساً لتحميل املديرين مسؤولية شخصية.
 -7بيد أنه ميكن أن تؤدي معامالت مع ّينة قابلة لإلبطال إىل عواقب أخرى أيضاً .وتقيض
بعض القوانني بعدم قانونية إجراءات مع ّينة يتخذها املديرون وذلك عىل سبيل املثال مبوجب
أحكام التعامل التجاري االحتيايل أو غري املرشوع ،أو باعتبارها إجراءات أفضت إىل تفاقم وضع
الرشكة االقتصادي أو إىل إعسارها ،مثل الحصول عىل ائتامنات جديدة أو تقديم ضامنات إضافية
((( ال يتع ّي بالرضورة حامية كل املوجودات يف جميع الظروف .ومن أمثلة أنواع املوجودات التي قد
ال تتطلب الحامية يف جميع الظروف املوجودات التي تساوي أقل من املبلغ الذي ضُ منت من أجله ،أو املوجودات
املث ِقلة أو العدمية القيمة أو العسرية التسييل (تناقَش هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف الفقرة  88من الفصل الثاين
من الجزء الثاين).
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دون وجود مس ّوغات تجارية كافية .وإضافة إىل إبطال هذه املعامالت ،ميكن أن يح َّمل مدير
ما مبوجب بعض القوانني مسؤولية شخصية عن السامح للرشكة بإجراء مثل هذه املعامالت
االحتيالية أو غري السليمة عىل أي نحو آخر .وال تقع هذه املسؤولية الشخصية عادةً ،مبوجب
تلك األحكام ،إال عىل املديرين الذين وافقوا عىل املعاملة؛ أ َّما املديرون الذين أعربوا رصاحة عن
اعرتاضهم عليها اعرتاضاً مد َّوناً وفق األصول ،فمن األرجح أال يح َّملوا هذه املسؤولية.

التوصيتان  255و256
الغرض من األحكام الترشيعية
الغرض من األحكام التي تتناول ما يقع عىل عاتق املسؤولني عن اتخاذ قرارات تخص
إدارة الرشكة من التزامات تنشأ عندما يكون إعسار الرشكة وشيكاً أو حتمياً هو ما ييل:
(أ)

حامية املصالح املرشوعة للدائنني وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

(ب) ضامن إملام املسؤولني عن اتخاذ قرارات بشأن إدارة الرشكة بأدوارهم
ومسؤولياتهم يف تلك الظروف؛
(ج) توفري سبل انتصاف مناسبة عند انتهاك تلك االلتزامات ،ميكن إنفاذها بعد
بدء إجراءات اإلعسار.
وينبغي أن تنفَّذ الفقرات (أ) إىل (ج) عىل نحو يج ّنب ما ييل:
(أ)
مالية؛

التأثري السلبي عىل إعادة تنظيم املنشأة التجارية بنجاح؛

(ب) الثني عن املشاركة يف إدارة الرشكات ،ال سيام الرشكات التي مت ّر بضائقة

(ج) منع مامرسة صالحية التقدير املعقول لألمور املتعلقة باملنشأة أو اتخاذ
تدابري تنطوي عىل مخاطرة تجارية معقولة.

مضمون األحكام الترشيعية
االلتزامات
ينص القانون املتعلق باإلعسار عىل أنه سوف يقع عىل األشخاص املح َّددين
 -255ينبغي أن ّ
وفقاً للتوصية  ،258ابتدا ًء من اللحظة املشار إليها يف التوصية  ،257التزا ٌم بأن يولوا العناية
الواجبة ملصالح الدائنني وأصحاب املصلحة اآلخرين وأن يتخذوا خطوات معقولة من أجل:
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التوصيتان  255و( 256تابع)
(أ)

تفادي اإلعسار؛

(ب) الح ّد بقدر اإلمكان من نطاق اإلعسار عندما يكون وقوعه حتمياً.
 -256ألغراض التوصية  ،255ميكن أن تشمل الخطوات املعقولة ما ييل:
(أ) تقييم وضع الرشكة املايل الراهن ،وضامن وجود حسابات سليمة ومح َّدثة؛
وضامن االطالع من جهة مستقلة عىل وضع الرشكة املايل الراهن والجاري؛ وعقد اجتامعات
منتظمة ملجلس اإلدارة من أجل رصد ذلك الوضع؛ والتامس املشورة املتخصصة ،مبا فيها
املشورة الخاصة باإلعسار أو املشورة القانونية؛ وعقد مناقشات مع مراجعي الحسابات؛
والدعوة إىل اجتامع ألصحاب األسهم؛ وتعديل املامرسات اإلدارية بحيث تأخذ يف االعتبار
مصالح الدائنني وسائر أصحاب املصلحة؛ وحامية موجودات الرشكة من أجل تعظيم
قيمة املوجودات األساسية وتفادي ضياعها؛ والنظر يف هيكل املنشأة التجارية ووظائفها
لفحص مدى قدرتها عىل البقاء ولتقليص النفقات؛ وعدم إلزام الرشكة بأنواع املعامالت
التي ميكن أن تخضع لإلبطال ،ما مل يكن لها مس ّوغ تجاري مناسب؛ ومواصلة التعامل
التجاري يف الحاالت التي يكون فيها فعل ذلك مناسباً لتعظيم قيمة املنشأة العاملة؛
وعقد مفاوضات مع الدائنني أو الرشوع يف إجراءات غري رسمية أخرى ،مثل مفاوضات
(((
إعادة الهيكلة الطوعية؛
(ب) بدء إجراءات رسمية إلعادة التنظيم أو التصفية ،أو طلب البدء يف هذه
اإلجراءات.

باء -تحديد وقت نشوء االلتزامات:
فرتة االقرتاب من اإلعسار
توصف الفرتة التي قد تنشأ فيها االلتزامات التي نوقشت آنفاً بعبارات متن ّوعة
-8
َ
باعتبارها "املنطقة الضبابية" أو "منطقة اإلعسار" أو "وشك اإلعسار" .ورغم ما قد ينطوي عليه
هذا املفهوم من عدم الدقة ،فإ َّن الغرض منه هو وصف فرتة تردي االستقرار املايل للرشكة
يحل
بحيث يصبح إعسارها وشيكاً (أي عندما يتعذر عىل الرشكة عموماً سداد ديونها حينام ّ
أجلها (التوصية ( 15أ)) أو حتمياً .ويُعترب التحديد الدقيق للوقت الذي تنشأ فيه االلتزامات
مسأل ًة حاسمة بالنسبة للمديرين الذين يسعون إىل اتخاذ قرارات يف الوقت املناسب تتامىش
(((

انظر دليل األونسيرتال الترشيعي ،الفقرات  2إىل  18من الفصل الثاين من الجزء األول.
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مع تلك االلتزامات .وفضالً عن ذلك ،قد يكون من العسري عىل املديرين ،يف غياب مرجع
واضح ،التنبؤ بثق ٍة باللحظة التي ستستند إليها املحكمة من الفرتة التي تسبق بدء إجراءات
اإلعسار عند النظر يف أي دعوى مرفوعة أمامها بسبب انتهاك تلك االلتزامات.
 -9وهناك عدة احتامالت بشأن تحديد الوقت الذي قد تنشأ فيه التزامات املديرين خالل
الفرتة التي تسبق بدء إجراءات اإلعسار ،وتُتَّبع عدة نهوج يف هذا الصدد .فمن االحتامالت
املمكنة األخذ بوقت تقديم طلب لبدء إجراءات اإلعسار ،وهو االحتامل الذي يتيح أقىص قدر
نص قانون اإلعسار عىل بدء إجراءات اإلعسار تلقائياً
من اليقني حسب رأي البعض .غري أنه إذا ّ
عقب تقديم طلب أو إذا كانت الفرتة الزمنية الفاصلة بني تقديم الطلب وبدء اإلجراءات قصرية
جدا ً (انظر التوصية  ،)18فلن يكون لهذا الخيار سوى أثر ضئيل يف تشجيع املديرين عىل اتخاذ
تدابري يف مرحلة مبكِّرة.
 -10ومن االحتامالت املمكنة أيضاً األخذ مببدأ نشوء االلتزامات عندما تكون الرشكة معرسة
من الناحية الواقعية ،وهو ما قد يحدث طبقاً لبعض القوانني قبل تقديم طلب بدء إجراءات
اإلعسار بوقت طويل .ووفقاً للنهج العام للدليل ،ميكن أن يُقال إ َّن اإلعسار يحدث يف الواقع
عندما تصبح الرشكة غري قادرة عىل سداد ديونها حينام تكون واجبة السداد ،أو عندما تتجاوز
خصوم الرشكة قيمة موجوداتها (التوصية  .)15ومثة احتامل آخر يتمثل يف األخذ بالوقت الذي
يكون فيه اإلعسار وشيكاً ،أي عندما تكون الرشكة غري قادرة عموماً عىل سداد ديونها حينام
يحل أجلها (التوصية ( 15أ)) .إال أ َّن هذين املحكني باتا يُستخدمان عىل نحو متزايد يف قوانني
اإلعسار كمعيارين لبدء اإلجراءات ويُتّخذان يف بعض الدول أساساً لفرض التزام عىل املديرين
بتقديم طلب لبدء إجراءات اإلعسار يف غضون فرتة زمنية مح َّددة ،عاد ًة ما تكون قصرية ،بعد أن
تصبح الرشكة معرسة .وتبعاً لذلك ،من غري املر َّجح أن يش ّجع هذان املحكان عىل اتخاذ إجراءات
مناسبة يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية.
 -11وهناك نهج مختلف نوعاً ما يتمثل يف دراسة املعرفة التي تك ّونت لدى املدير عند نقطة
مع َّينة قبل بدء إجراءات اإلعسار ،حيث يكون املدير مثالً عىل علم ،أو يُفرتض أن يكون عىل
علم ،بأ َّن الرشكة معرسة أو أ َّن اإلعسار وشيك أو أنّه ال يوجد مؤرش معقول عىل أ َّن الرشكة ميكن
أن تتفادى بدء إجراءات اإلعسار أو أ َّن استمرار األعامل مع َّرض للخطر .ويهدف هذا النهج إىل
استبانة املديرين الذين يتسم تسيريهم لشؤون الرشكة التي تواجه ضائقة مالية بعدم الحصافة،
وتوفري حوافز التخاذ إجراءات مناسبة يف الوقت األمثل .ومع أ َّن أحد الشواغل التي يثريها هذا
املعيار يتمثل يف صعوبة التيقُّن يف تحديد اللحظة التي ميكن أن يُقال فيها إ َّن املعرفة املطلوبة
ينبغي أن تكون قد تك ّونت ،رشيطة أن تكون حسابات الرشكة محفوظ ًة عىل نحو مناسب ودقيقةً،
إال أنه ينبغي للمدير أن يكون قادرا ً عىل استخالص أ ّن الرشكة مت ّر بضائقة وأنَّها تتعرض لخطر
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استيفاء معايري محيك اإلعسار هذين .وميكن بدالً عن ذلك افرتاض أ َّن املدير يعرف املعلومات
ستتبي لو أ َّن الرشكة امتثلت لاللتزام باالحتفاظ بسجالت محاسبية صحيحة وإعداد
التي كانت
ّ
حسابات سنوية .وأساساً ،يقيض هذا املعيار بتقييم قدرة املدير عىل تقدير األمور قياساً إىل ما
كان ينبغي أن يَ ْعلَ َمه مدير يتمتع بقدر معقول من الكفاءة أو ما يُفرتض فيه أن يعلمه يف تلك
الظروف .ويتطلب هذا املعيار دراسة أوسع نطاقاً للظروف والسياق ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال،
فحص دفاتر الرشكة ودراسة وضعها املايل بر ّمته .وقد يشمل ذلك النظ َر يف اإليرادات والديون
وإجراءات الطوارئ ،مبا يف ذلك القدرة عىل تعبئة األموال .وعموماً ،ال يكون الدليل عىل نقص
السيولة املؤقت كافياً.
 -12وال تحول التوصيات دون قيام الدول بتحميل املديرين مسؤوليات ميكن إنفاذها خارج
نطاق إجراءات اإلعسار عند رفض بدء إجراءات اإلعسار بسبب االفتقار إىل موجودات تغطي
تكاليف اإلجراءات.

التوصية 257
الغرض من األحكام الترشيعية
الغرض من األحكام الخاصة بالتوقيت هو تحديد الوقت الذي تنشأ فيه االلتزامات يف
الفرتة التي تسبق بدء إجراءات اإلعسار.

مضمون األحكام الترشيعية
وقت نشوء االلتزامات

 -257ينبغي أن يح ِّدد القانون املتعلق باإلعسار أ َّن االلتزامات الواردة يف التوصية 255
تنشأ عندما يكون الشخص املح َّدد وفقاً للتوصية  258عىل علم بأ ّن اإلعسار وشيك أو
حتمي ،أو يُفرتض بصورة معقولة أن يكون عىل علم بذلك.

جيم -تحديد األطراف التي تقع عىل عاتقها االلتزامات
 -13يف معظم الدول ،يتح ّمل عدد من األشخاص املختلفني املنتسبني إىل الرشكة التزامات
متصلة بإدارتها واإلرشاف عىل عملياتها .وقد يكون أولئك األشخاص مالكيها أو مديريها
املعيّنني رسمياً (قد يكون هؤالء أشخاصاً خارجيني مستقلني أو موظفني يف الرشكة أو
مسؤولني عن تسيري أعاملها يترصفون بصفة مديرين تنفيذيني ،ويشار إليهم باسم "مديرين
داخليني") وأشخاصاً غري مع ّينني وكيانات أخرى ،ويشمل ذلك األطراف الثالثة التي متارس
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العمل كمديرين بحكم الواقع
املديرون صالحياتهم أو واجباتهم.

أو مديرين "مسترتين"،
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(((1

أو أشخاصاً خ َّول إليهم

 -14وقد يشمل التعريف الواسع للمدير أيضاً املستشارين الخاصني ،ويف بعض الظروف املصارف
ومقدمي االئتامنات اآلخرين عندما يسدون املشورة إىل رشكة ما بشأن سبل معالجة الضائقة املالية
التي متر بها .وميكن أن ترقى هذه "املشورة" ،يف بعض الحاالت ،إىل تحديد املنحى الدقيق لإلجراءات
التي ينبغي أن تتخذها الرشكة وإىل جعل اتباع هذا املنحى بالذات رشطاً ملنح االئتامن .لكن ،مبا
أ َّن مديري الرشكة يحتفظون بصالحيتهم التقديرية لرفض األخذ بالنهج املعني ،حتى وإن مل يكن
لديهم يف حقيقة األمر خيار يُذكر أل َّن عدم األخذ به سيفيض إىل تصفية الرشكة ،ومبا أنَّه يُفرتض أ َّن
املستشارين الخارجيني يترصفون باستقاللية وحسن نية وبطريقة مسؤولة تجارياً ،فإ َّن من املستحسن
عدم اعتبار أ َّن هؤالء املستشارين يندرجون يف فئة األشخاص الذين تقع عليهم االلتزامات.
 -15وال يوجد تعريف مقبول عموماً ملا ميثِّل "املدير" .ولكن ميكن ،كقاعدة عامة ،اعتبار
الشخص مديرا ً عندما يكون مسؤوالً عن اتخاذ قرارات أساسية أو يتخذ مثل هذه القرارات
يف الواقع أو ينبغي له اتخاذها فيام يتعلق بتسيري شؤون الرشكة ،مبا يشمل وظائف من
قبيل ما ييل ((1(:تحديد اسرتاتيجية الرشكة ،والسياسة العامة املتعلقة باملخاطر ،وامليزانيات
والخطط التجارية السنوية ،ومراقبة أداء الرشكة ،واإلرشاف عىل النفقات الرأساملية الكربى،
ورصد مامرسات حوكمة الرشكة ،واختيار الرئيس التنفيذي وتعيينه ودعم أدائه ،وضامن توافر
املوارد املالية الكافية ،ومعالجة أوجه التضارب املحتملة يف املصالح ،وضامن سالمة نظم اإلبالغ
املحاسبية واملالية ،وبيان أداء املؤسسة ألصحاب املصلحة.
عي رسمياً بهذه الصفة أو كان مثة
( ((1يُعترب املدير بحكم الواقع بوجه عام شخصاً ميارس اإلدارة ولكنه مل يُ َّ
أي شخص يؤدي املهام املعنية برصف النظر عن اللقب الوظيفي
خلل تقني يشوب تعيينه .وقد يشمل ذلك املسمى َّ
أي شخص شارك يف مرحلة ما يف تكوين الرشكة أو تطويرها أو إدارتها .ويف الرشكات
الرسمي املمنوح له .وقد يشمل َّ
الصغرية التي متلكها أُرس ،قد يشمل هذا أفراد األرسة واملديرين السابقني واملستشارين وحتى كبار املوظفني .وليك يُعترب
املرء مديرا ً بحكم الواقع ال يكفي عاد ًة مجرد مشاركته يف إدارة الرشكة ،وقد تحدَّد هذه الصفة من واقع قيامه مبجموعة
من األعامل ،مثل توقيع الشيكات املرصفية والتوقيع عىل مراسالت الرشكة باعتباره "املدير" والسامح للزبائن والدائنني
واملوردين واملوظفني بتصور أنّه هو املدير أو "صاحب القرار" والبت يف األمور املالية بشأن مستقبل الرشكة مع املسؤولني
املرصفيني واملحاسبني التابعني للرشكة.
يترصفوا وفقاً لتعليامته رغم أنه ليس مع َّيناً
( ((1قد يكون املدير املسترت شخصاً اعتاد مديرو الرشكة أن َّ
رسمياً بصفة مدير .وال يشمل هذا بوجه عام املستشارين الفنيني الذين ميارسون عملهم بهذه الصفة .وقد يلزم العتبار
املرء مديرا ً مسترتا ً أن تكون لديه القدرة عىل التأثري عىل مجلس اإلدارة أو عىل أغلبية أعضائه واتخاذ قرارات مالية
وتجارية ملزمة للرشكة ،وقد يلزم يف بعض الحاالت أن تكون الرشكة قد خولت املدير املسترت ،جزئياً أو كلياً ،سلطاتها
اإلدارية .ويف سياق مجموعة من املنشآت ،قد يكون أحد أعضاء املجموعة مديرا ً مسترتا ً لعضو آخر يف املجموعة .وعند
النظر يف السلوك الذي قد يؤهل الشخص ليُعترب مديرا ً مسترتا ً ،قد يلزم أن يؤخذ يف االعتبار مدى تواتر السلوك املعني
وما إذا كان له تأثري فعيل أم ال.
( ((1هذه األمثلة مقدَّمة عىل سبيل اإلعالم وال ترِد وفق ترتيب محدَّد لدرجة أهمية كل منها.
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أي شخص كان مديرا ً يف الوقت الذي
 -16وتقع االلتزامات التي ترِد مناقشتها أعاله عىل ِّ
كانت الرشكة تواجه فيه إعسارا ً فعلياً أو وشيكاً ،وميكن أن يشمل املديرين الذين استقالوا
املعي بعد بدء إجراءات
بعد ذلك (انظر الفقرة  27أدناه) .وال يشمل ذلك املصطلح املدير َّ
اإلعسار.

التوصية 258
الغرض من األحكام الترشيعية
الغرض من األحكام هو تحديد األشخاص الذين تقع عليهم االلتزامات الواردة يف
التوصية .255

مضمون األحكام الترشيعية
األشخاص الذين تقع عليهم االلتزامات
 -258ينبغي للقانون املتعلق باإلعسار أن يح ِّدد الشخص الذي تقع عليه االلتزامات
وأي شخص
معي رسمياً بصفة مدير َّ
الواردة يف التوصية  ،255والذي قد يكون َّ
أي شخص َّ
آخر ميارس إرشافاً فعلياً ويؤدي وظائف مدير.

دال -املسؤولية
 -1املعيار الذي ينبغي الوفاء به
 -17تق ّيم القوانني التي تنص عىل التزامات املديرين يف الفرتة التي تكون فيها الرشكة عىل
وشك اإلعسار سلوك املديرين يف تلك الفرتة استنادا ً إىل مجموعة متنوعة من املعايري ،للبت يف
امتثالهم لتلك االلتزامات أو عدم امتثالهم لها .وال تصبح تلك االلتزامات واجبة النفاذ عاد ًة إال
عند بدء إجراءات اإلعسار ونتيج ًة لبدء تلك اإلجراءات ،وتكون االلتزامات عندها نافذة بصورة
رجعية ،وذلك عىل شاكلة األحكام املتعلقة باإلبطال (انظر املناقشة الواردة يف الفقرات  148إىل
 150والفقرة  152من الفصل الثاين من الجزء الثاين).
بت يف مسألة متى علم املدير أو املوظف املسؤول ،أو متى
 -18ومبقتىض بعض القوانني ،يُ ّ
كان له أن يعلم ،بأ ّن الرشكة معرسة أو يُر َّجح أن تصبح معرسة استنادا ً إىل املعرفة العامة
والكفاءة والخربة التي يجوز توقُّعها عىل نحو معقول من شخص يضطلع بنفس الوظائف
التي يضطلع بها ذلك املدير فيام يخص الرشكة .وميكن توقُّع املزيد من مدير رشكة كربى
لها نُظم وإجراءات محاسبية معقَّدة .وإذا كانت كفاءات املدير وخربته تتجاوزان املستوى
املطلوب للعمل الذي يؤديه ،فإ َّن الحكم عليه سيستند إىل ما يتمتع به من مهارات وخربة
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فعلية ،عوض االستناد إىل املهارات والخربة املطلوبة ألداء الوظيفة .وباملقابل ،قد ال يكون
نقص الكفاءات والخربة الالزمة للوظيفة عذرا ً للمدير وميكن أن يُحكَم عليه بناء عىل املهارات
والخربة املطلوبة للوظيفة.
 -19ويتطلّب نهج آخر وجود أسباب معقولة لالشتباه يف أ َّن الرشكة معرسة أو قد تصبح
معرسة يف وقت تك ّبد الدين أو إجراء املعاملة املفضيني إىل اإلعسار .وال يكفي لالشتباه عىل
نحو معقول يف وقوع اإلعسار مج ّرد التك ّهن به ،فيجب أن يكون لدى املدير تو ّجس فعيل من
إعسار الرشكة .وهذه عتبة أدىن من توقُّع إعسار الرشكة أو معرفة أنها معرسة .ومبقتىض هذا
النهج ،يتمثل املعيار يف مدير يتمتع بكفاءة عادية قادر عىل فهم أسس الوضع املايل للرشكة،
ويجري التقييم عىل أساس املعرفة التي تكون قد تك ّونت لدى مثل هذا املدير وليس عىل
أساس املعلومات التي قد تتضح فيام بعد .وتشري الشواهد التجريبية يف الواليات القضائية التي
تشمل أحكاماً من هذا القبيل إىل أ َّن املحاكم تبدي ،عند استعراض تسلسل األحداث ،أو حتى
قبل استعراضه يف بعض األحيان ،قدرا ً كبريا ً من التفهم لوضعية املديرين ،وت ُجري تحليالً دقيقاً
للظرف الذي واجهوه ،وتتفهم الصعوبات التي واجهتها الرشكة.
 -20وتتيح بعض القوانني مالذا ً آمناً للمديرين ،مثالً من خالل قاعدة لتقييم الشؤون
التجارية تريس افرتاضاً مفاده أ َّن املديرين قد ترصفوا ،عىل سبيل املثال ،بحسن نية وكان لديهم
اعتقاد معقول بأ َّن ترصفاتهم تخدم مصالح الرشكة عىل أفضل نحو ،ومل تكن لديهم مصلحة
شخصية جوهرية ،وأنهم قد اطلعوا عىل املعلومات الالزمة عىل نحو سليم .وال يح َّمل املدير
مسؤولية رشيطة اتخاذه اإلجراءات بحسن نية ،مع توخي العناية الواجبة ويف إطار سلطاته.
وليك يستفيد املديرون من هذه القاعدة ،يجب عليهم االستعالم عن األمور التي ينبغي البت
فيها وذلك من خالل الحصول عىل املعلومات التي يجدها الشخص العاقل يف الظروف املامثلة
مقنعة وخالية من أي تضارب يف املصالح فيام يتعلق بتلك األمور ،ودراسة تلك املعلومات
والدفع بها.
 -21وقد تطلب قوانني أخرى وجود عالقة سببية بني سوء اإلدارة والديون املرتتبة عليه ،أو
ثبوت كون سوء اإلدارة سبباً هاماً يف إعسار الرشكة .ومبوجب هذا النهج ،يُدان املدير بسبب
ارتكاب أخطاء يف اإلدارة عندما يقيَّم استنادا ً إىل معايري املدير الجيّد االطالع بدرجة معقولة.
وتشمل األمثلة عن أمناط السلوك أو اإلجراءات التي قد تؤدي إىل تح ّمل مسؤوليات ،مبقتىض تلك
القوانني ،التهو َر وعدم الكفاءة وعدم االهتامم وعدم الترصف واالنخراط يف معامالت ال تتصف
باالستقاللية أو ذات طابع غري تجاري وتقديم االئتامن عىل نحو غري سليم ومبا يتجاوز إمكانات
الرشكة ،بينام تشمل أكرث حاالت اإلخفاق شيوعاً مديرين سمحوا للرشكة بالتعامل التجاري يف
حني أنَّه كان من الواضح أنّها معرسة ورشعوا يف مشاريع تتجاوز قدرات الرشكة املالية وال تراعي
مصالحها عىل أفضل نحو .ومن األمثلة األخرى لسوء اإلدارة حاالت
ال يقوم فيها املديرون بالتحري الكايف لسالمة القدرات املالية للرشكاء التجاريني أو غري ذلك
من العوامل الهامة قبل إبرام العقود؛ وحاالت مل يق ّدم فيها املديرون معلومات كافية لتمكني
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املجلس الرقايب من مامرسة اإلرشاف عىل اإلدارة؛ وحاالت مل يعمل فيها املديرون عىل الحصول
عىل حسابات إدارية أو مل يدرسوا تلك الحسابات؛ وحاالت أهمل فيها املديرون إدارة الرشكة
إدارة مالية سليمة؛ وحاالت تقاعسوا فيها عن اتخاذ تدابري وقائية تحسباً ملخاطر متوقَّعة عىل
نحو واضح؛ وحاالت أ ّدى فيها سوء إدارة املديرين لشؤون املوظفني إىل اضطرابات وإرضابات.
ومبوجب بعض القوانني اآلخذة بهذا النهج ،ال يستدعي الخلوص إىل سوء اإلدارة أن يكون املدير
منخرطاً بنشاط يف إدارة الرشكة ،إذ قد تكون مجرد موافقته بصورة سالبة كافياً.

 -2طبيعة املسؤولية
 -22يقتيض البت فيام إذا كان مدير ما قد انتهك التزاماته النظ َر يف الوقائع املتعلقة بالسلوك
الذي اتبعه ذلك املدير فأفىض إىل بدء إجراءات إعسار فيام يتعلق باملدين .وعند إثبات انتهاك
االلتزامات مبقتىض معيار اإلثبات ذي الصلة ،ميكن تحميل املسؤولية بعدة طرائق .فوفقاً ألحد
النهوج ،تح َّمل املسؤولية لفرادى املديرين تبعاً ملدى مشاركة كل منهم يف القرارات املتَّخذة أو
الترصف موضوع الدراسة ،مع النظر يف تلك املشاركة يف إطار الظروف السائدة بر ّمتها .وميثل
تشكيل مجلس اإلدارة عامالً مهامً يف معالجة هذه القضايا .وعندما يكون للرشكة مديرون
مستقلون ال ميلكون حصة كبرية يف أسهمها وال ميثلون ماليك األسهم ال يجوز أن يطلع هؤالء
املديرون عىل املعلومات بالقدر نفسه املعروف أو املتاح للمديرين الداخليني .وميكن أن تتفاوت
املسؤولية ما بني املديرين املستقلني واملديرين الداخليني تبعاً للوضع السائد يف الواقع.
 -23ويريس عدد من القوانني األخرى القاعدة العامة التي تنص عىل أ َّن املديرين يتحملون
املسؤولية عن عدم الوفاء بتلك االلتزامات جامعياً وفردياً .وقد يكون هذا هو الحال حتى
عندما ال يكون كل مدير مسؤوالً عن أداء جميع االلتزامات املعنية .عىل أ َّن بعض هذه القوانني
تنص عىل أنه يجوز للمحكمة مع ذلك أن تستخدم سلطتها التقديرية يف توزيع املسؤوليات
بني املديرين ،آخذة يف االعتبار وقائع القضية ،مبا فيها مختلف درجات املسؤولية .فعىل سبيل
املثال ،قد تقيض املحكمة بتحميل مدير من ضمن مجموعة من املديرين عبء املسؤولية كامل ًة
(مثالً يف الحاالت التي تكون قد أُسندت فيها إىل املدير شخصياً التزامات مح َّددة تتصل بالرضر
يتبي ،مثالً ،أ َّن
موضوع البحث) ،أو تحميل أحد املديرين القسط األكرب من املسؤولية عندما ّ
املديرين ليسوا مسؤولني بالقدر نفسه عن الرضر الناجم .ومبوجب أحد القوانني ،ال يجوز أن
يكون املديرون مسؤولني جامعياً وفردياً إال إن ث َبتت مشاركتهم عن قصد يف الخداع أو التضليل؛
ويف سائر الحاالت األخرى ،تكون املسؤولية متناسبة مع مدى إسهام اإلجراءات التي اتخذها املدير
يف الخسارة التي تكبدتها الرشكة .ويأخذ قانون آخر بنهج مختلف اختالفاً طفيفاً تق ِّرر املحكمة
مبقتضاه ما إذا كان يتعني عىل الشخص الذي ثبتت مسؤوليته دفع تعويضات إىل الرشكة ،وذلك
استنادا ً إىل مدى جسامة الخطأ وقوة االرتباط السببي ،إال أ َّن تقدير التعويضات ليس بالرضورة
متناسباً مع درجة املسؤولية أو الخطأ .ومبوجب بعض القوانني ،تعتمد مسألة تحديد ما إذا
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كانت املسؤولية جامعية أو موزَّعة تحديدا ً عىل املديرين املسؤولني عن الترصف املعني (الذي
ميكن أن يشمل عدم اتخاذ إجراء أو التحقق من وفاء سائر املديرين بالتزاماتهم) عىل اإلجراء
الذي استتبع املسؤولية.

 -3الدفوع
 -24ميكن للمديرين ،يف إطار بعض القوانني التي تفرض عليهم التزامات عندما تكون الرشكة
عىل وشك اإلعسار ،أن يع ِّولوا رغم ذلك عىل دفوع معيّنة ،مثل قاعدة تقييم الشؤون التجارية،
يفس الشك لصالح
رصفوا عىل نحو معقول .ومثة نهج مختلف اختالفاً طفيفاً ِّ
إلثبات أنهم ت ّ
املديرين بافرتاض أ َّن املخاطر التجارية ال ميكن تفاديها وأنها جزء ع َريض من اإلدارة .وت ُحجم
املحاكم عن التشكيك يف تقديرات مدير يكون قد استوىف واجبي توخي العناية والوالء ،أو عن
انتقاد قراراته عىل أساس إنعام النظر املتأخّر .ويف بعض الحاالت ،توفِّر قاعدة تقييم الشؤون
التجارية دفوعاً بشأن بعض االلتزامات التي ينص عليها القانون ،وليس جميعها.
 -25وطبقاً لبعض القوانني ،يحتاج املديرون إىل إثبات أنّهم اتَّخذوا التدابري املناسبة للحد من
الخسائر التي ميكن أن يتع ّرض لها دائنو الرشكة متى خلصوا إىل أنّه سيصعب عىل الرشكة تفادي
التصفية .وإذا متكّنوا من إثبات أنّهم اتخذوا قرارات معقولة وموضوعية بشأن الرشكة استنادا ً
إىل معلومات مالية دقيقة ومشورة فنية مناسبة ،فمن املر َّجح أن يتمكنوا من الدفع بذلك حتى
تبي الحقاً أ َّن قراراتهم تلك كانت غري سليمة من الناحية التجارية.
وإن َّ
 -26وتنص بعض القوانني أيضاً عىل أنه ميكن للمديرين اتخاذ بعض الخطوات اإلجرائية أو
الشكلية ليك ال يتحملوا املسؤولية عن القرارات التي تكون فيام بع ُد موضع شك أو يح ّدوا
من مسؤوليتهم عنها ،من قبيل تسجيل اعرتاضهم عىل القرارات يف محارض االجتامع ،أو تقديم
اعرتاض كتايب إىل أمانة االجتامع قبل انتهائه ،أو تسليم أو إرسال اعرتاض كتايب مبارشة بعد انتهاء
االجتامع إىل مكتب الرشكة املس َّجل أو سلطة أخرى حسبام ينص عليه القانون الوطني .وميكن
اعتبار املديرين الذين يتغ ّيبون عن االجتامع الذي ت ُتخذ فيه تلك القرارات موافقني عليها ما
مل يتّبعوا اإلجراءات املنطبقة ،مثل اتخاذ تدابري لتسجيل اعرتاضهم يف غضون آجال معيَّنة بعد
علمهم بالقرار املعني.
 -27وال تعد عدم معرفة املدير بشؤون الرشكة ،عموماً ،عذرا ً لعدم الوفاء بالتزاماته .كذلك
تحصنه بالرضورة من املسؤولية،
فإ َّن استقالة املدير عندما تكون الرشكة عىل وشك اإلعسار لن ِّ
إذ قد ت ُعترب استقالته وفقاً لبعض القوانني متصلة باإلعسار ،وقد يُعترب أنَّه كان مدركاً أو كان
ينبغي له أن يكون مدركاً لإلعسار الوشيك وأنَّه مل يتخذ التدابري املعقولة للحد من خسائر الدائنني
وتحسني الوضع .وعندما يعرب مدير عن اعرتاضه عىل قرار يُنظر فيه الحقاً ،ينبغي أن يكون
اعرتاضه مد َّوناً ليك يتمكن من الدفع به .وعندما يختلف أحد املديرين مع نظرائه املديرين
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بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها ،وتفشل التدابري املعقولة التي يتخذها إلقناعهم ،قد يكون من
املناسب له أن يستقيل رشيطة أن تكون الجهود التي بذلها واملشورة التي ق َّدمها مد َّونة.
 -28وميكن التقليل من املسؤولية إىل أدىن حد من خالل تأمني مح َّدد ،وهو تأمني ُيكن للرشكة
أن تشرتيه ملديريها ،أو من خالل استخدام التعويضات .وعندما يتاح التأمني ،تكون الحالتان
الرئيسيتان لعدم رسيانه هام عاد ًة الخداع املتعمد والتعامل التجاري لتحقيق منفعة شخصية،
مام يجعل املديرين مشمولني عموماً بالحامية من انتهاك االلتزامات التي نوقشت يف هذه الوثيقة
ما مل تكن تغطية التأمني غري مناسبة ،كام قد يحدث يف حالة اإلعسار .ووفقاً لبعض القوانني،
ميكن ،عند تقديم مطالبة إزاء أحد املديرين ،التوصل إىل تسوية من خالل التفاوض مع ممثل
اإلعسار؛ وهذا هو النهج املتَّبع عاد ًة يف بعض الواليات القضائية.

 -4سبل االنتصاف
 -29ينص القانون املدين عىل سبل انتصاف مختلفة وعىل توليفات منها يف حال انتهاك املدير
اللتزاماته .وتركّز سبل االنتصاف عىل تقديم تعويضات عن انتهاك االلتزام وعن الرضر الناجم
أي عنرص من عنارص التعويضات
عنه ،وإ ْن تنوعت طرائق قياس كميتها .وال يوجد يف العادة ّ
الجزائية .وينص عدد من القوانني أيضاً عىل إسقاط أهلية املدير للترصف كمدير أو املشاركة يف
تسيري شؤون رشكة وإدارتها.

(أ)

األرضار والتعويضات

 -30عندما يثبُت أ َّن املديرين مسؤولون عن أعامل أو إغفاالت قرب اإلعسار ،فإ َّن نطاق
املسؤولية يكون متفاوتاً .فبمقتىض بعض القوانني ،قد يُح َّمل املديرون املسؤولية عام يلحق
بفرادى الدائنني واملوظفني والرشكة نفسها من خسارة أو رضر ،عندما تكون الخسارة نتيجة
مبارشة ألعاملهم أو إغفاالتهم .ورمبا يُح َّملون أيضاً مسؤولية املدفوعات التي تؤ ّدي إىل إنقاص
حوزة اإلعسار أو موجودات الرشكة .وتجيز بعض القوانني للمحكمة مواءمة درجة املسؤولية
أي عمل آخر استتبع تلك املسؤولية .وتنص
ليك تتناسب مع طابع وجسامة سوء اإلدارة أو ّ
بعض القوانني عىل أنّه ميكن تحميل املديرين املسؤولية عن الفرق بني قيمة موجودات الرشكة
يف الوقت الذي كان يجب أن تتوقّف فيه عن التعامل التجاري والوقت الذي توقّفت فيه عن
ذلك بالفعل .ومثة صيغة بديلة تتمثل يف تحميل املديرين املسؤولية من خالل تحديد الفرق بني
وضع الدائنني والرشكة بعد انتهاك االلتزام ووضعهام لو مل يُنتهك ذلك االلتزام.
 -31وتتضمن بعض القوانني ،التي تنص عىل التزام بطلب بدء إجراءات اإلعسار أو عقد اجتامع
ألصحاب األسهم عند وقوع خسارة يف رأس املال ،أحكاماً بشأن التعويض عن األرضار أيضاً.
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 -32وعندما يتبني أ َّن املديرين مسؤولون ،ميكن النص عىل إضافة املبلغ الذي يُسرتد منهم
إىل حوزة اإلعسار ،استنادا ً إىل أ َّن املس ّوغ الرئييس ملالحقة املديرين هو اسرتداد بعض من القيمة
املفقودة من جراء اإلجراءات التي اتخذوها وذلك يف شكل تعويض لصالح الحوزة .ومن ثم
يكون التعويض يف مصلحة جميع الدائنني بدالً من فرادى الدائنني .وتنص بعض القوانني عىل
أنّه يف حال وجود رهن عىل املنشأة مبجملها ،تس َّجل املبالغ املسرتدة تعويضاً عن األرضار لصالح
الدائنني غري املضمونني .وقد يُقال ،دعامً لهذا النهج ،إ َّن التعويض ينبغي أالّ يؤول إىل الدائنني
املضمونني أل َّن سبب اتخاذ هذا اإلجراء ال ينشأ إالّ عند بدء إجراءات اإلعسار ومن ث ّم ال ميكن
أن يكون خاضعاً ملصلحة ضامنية أنشأتها الرشكة قبل تلك اللحظة .كذلك فإ َّن املطلوب ليس
اسرتداد موجودات الرشكة ،خالفاً ملا يكون الوضع عليه يف إجراءات اإلبطال ،وإمنا الحصول عىل
مساهمة من املديرين للتعويض عن الرضر الذي لحق بالدائنني .وقد توجد مس ّوغات ،عندما
يسمح قانون اإلعسار يف املقابل للدائنني برفع دعوى عىل املديرين (انظر الفقرات  36إىل 42
أدناه) ،القرتاح استخدام أي تعويض يُدفَع ،يف املقام األول ،يف تغطية التكاليف التي يتكبدها
الدائن الذي يبدأ الدعوى أو الدائنون الذين يبدأونها.
 -33وإضافة إىل سبل االنتصاف املذكورة ،ميكن إرجاء الديون أو االلتزامات املستحقة من الرشكة
أي ممتلكات
لصالح املديرين أو إنزال مرتبتها ،وقد يُطلب من املديرين تقديم كشف بشأن ّ
أي فائدة حصلوا عليها جراء انتهاك االلتزامات.
احتازوها أو اقتنوها من الرشكة أو بشأن ّ

(ب) إسقاط األهلية
 -34من النتائج املنصوص عليها يف عدد من القوانني حينام تبدأ إجراءات اإلعسار إسقا ُط
أهلية املدير ملامرسة وظائف املدير أو املشاركة يف تسيري شؤون الرشكة أو إدارتها .وت ُعترب هذه
التدابري عاد ًة تدابري حامية ترمي إىل تنحية أولئك املديرين من منصب ْميكنهم فيه التسبب يف
مزيد من الرضر مبواصلتهم أداء مهام تنظيمية وإدارية يف الرشكة نفسها أو يف غريها .ويجوز ،يف
إطار أحد القوانني ،إصدار أمر بإسقاط األهلية ملدة ترتاوح بني سنتني و 15سنة عندما يثبت أ َّن
الفرد "غري مؤ َّهل" للعمل مديرا ً .وتشمل العوامل التي يُستند إليها يف اتخاذ ذلك القرار ما ييل:
اإلخالل بواجب ائتامين؛ وإساءة استخدام األموال؛ وإعداد بيانات مالية وغري مالية مضللة؛ وعدم
االحتفاظ بحسابات سليمة وتحقيق عائدات .وقد تشمل أيضاً أفعاالً تتصل بإعسار الرشكة ،مثل
مسؤولية الشخص عن دخول الرشكة يف معامالت تستويف حكم اإلبطال يف ظل ظروف مشابهة
لتلك املب َّينة يف التوصية  ،87أو مواصلة الرشكة التعامل التجاري عندما يكون املدير قد علم ،أو
كان ينبغي له أن يعلم ،بأنها معرسة .ويُنظر عموماً يف مختلف العوامل مجتمعة لدى تحديد
عدم األهلية يف حالة مح ّددة .ويف الواليات القضائية التي تسمح بإسقاط األهلية ،غالباً ما يفتقر
يتبي عدم أهليتهم للنـزاهة التجارية أو يصدر عنهم إهامل جسيم أو يُظهرون
األشخاص الذين َّ
عدم كفاءة فادح ،ولو أ َّن األمر ليس دامئاً كذلك.
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املبي أعاله،
 -35وميكن إلسقاط األهلية أن يقرتن بسبل انتصاف وبعقوبات أخرى عىل النحو ّ
أو قد يُلتمس عىل نحو مستقل إذا كان السلوك العام للشخص باعتباره مديرا ً يستحق عقوب ًة
من هذا القبيل .وعندما يكون خيار إسقاط األهلية متاحاً ،قد تقترص الجهات التي يجوز لها
التامسه عىل وكاالت أو مسؤولني مح َّددين وممثل اإلعسار ،ويف بعض الحاالت ،الدائنني.

التوصيات  259إىل 261
الغرض من األحكام الترشيعية
الغرض من األحكام الخاصة باملسؤولية هو ما ييل:
(أ) النص عىل قواعد بشأن الظروف التي ميكن أن ت ُعترب فيها اإلجراءات التي
يتخذها شخص تقع عليه االلتزامات الواردة يف التوصية  255قبل بدء إجراءات اإلعسار
ضارة ومتثل من ث ّم انتهاكاً لتلك االلتزامات؛
(ب) تحديد الدفوع يف مواجهة ادعاء بانتهاك االلتزامات؛
(ج) تحديد عواقب ذلك االنتهاك.

مضمون األحكام الترشيعية
املسؤولية
 -259ينبغي أن يح ِّدد القانون املتعلق باإلعسار أنه عندما يتكبد الدائنون خسارة أو يلحق
بهم رضر جراء انتهاك االلتزامات الواردة يف التوصية  ،255ميكن أن يتحمل الشخص الذي
تقع عليه االلتزامات املسؤولية.
 -260ينبغي أن ينص القانون املتعلق باإلعسار عىل أن تكون املسؤولية الناشئة عن
انتهاك االلتزامات الواردة يف التوصية  255محدودة مبدى ما سببه ذلك االنتهاك من
خسارة أو رضر.
أركان املسؤولية والدفوع
 -261ينبغي أن يح ِّدد القانون املتعلق باإلعسار األركان الواجب إثبات توافرها للتدليل
عىل حدوث انتهاك لاللتزامات الواردة يف التوصية  255وعىل أ َّن الدائنني تكبدوا خسارة
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التوصيات  259إىل ( 261تابع)
أو لحق بهم رضر من جراء ذلك؛ والطرف املسؤول عن إثبات توافر تلك األركان؛
والدفوع املح َّددة يف مواجهة ادعاء بانتهاك االلتزامات .وقد تشمل تلك الدفوع كون
الشخص الذي تقع عليه االلتزامات اتخذ تدابري معقولة من قبيل التدابري املشار إليها
يف التوصية .256

هاء -إنفاذ املسؤوليات الواقعة عىل املديرين
 -1األشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى
 -36يح ِّدد عدد من القوانني األشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى عىل مدير النتهاك االلتزامات
التي نوقشت أعاله تبعاً لطبيعة الدعوى والشخص الذي يحق له رفعها .وميكن أن تنطبق
اعتبارات مامثلة لالعتبارات السارية عىل مامرسة صالحيات اإلبطال ،التي تتناولها التوصية 87
(انظر الفقرات  192إىل  195من الفصل الثاين من الجزء الثاين).
 -37وينص عدد من القوانني عىل أنّه حينام تكون إجراءات اإلعسار قد بدأت ،ال يحق إال
ملمثل اإلعسار ،الذي يكون قد استعرض ما اتخذه املدير من إجراءات قبل اإلعسار ،أن يرفع
أي خسارة تكون قد لحقت
دعوى عىل املدير من أجل الحصول عىل تعويض لصالح الدائنني عن ّ
بالرشكة .وميكن أن تسمح قوانني التعامل التجاري غري املرشوع ،عىل سبيل املثال ،ملمثل اإلعسار
مبالحقة املديرين ليك يق ّدموا مساهامت يف حوزة اإلعسار عندما يكون سلوكهم قد أسهم يف
إعسار رشكتهم أو شكَّل سوء إدارة .وتجيز بعض القوانني أيضاً رفع هذه الدعوى من جانب
النائب العام أو املحكمة مببادرة منها.
 -38ومع أ َّن امل ِّربر الرئييس لفرض التزامات عىل املديرين عندما يكون اإلعسار وشيكاً هو
حامية مصالح الدائن ،فإ َّن القوانني ال تجيز كلها للدائنني رفع دعوى ضد مدير النتهاكه تلك
أي إجراء ،أن يتمتّع
االلتزامات .ويجوز ،طبقاً لبعض القوانني ،عندما ال يتّخذ ممثل اإلعسار ّ
الدائنون ،وأحياناً أصحاب األسهم ،بحق اشتقاقي يف رفع الدعوى (انظر الفقرات  192إىل
 195من الفصل الثاين من الجزء الثاين) .وحينام تعود أية تعويضات يجري تقديرها إىل حوزة
أي حافز يُذكَر يف رفع هذه الدعوى.
اإلعسار ملصلحة الدائنني ،قد ال يكون ألصحاب األسهم ّ
وتنص قوانني أخرى عىل متكني الدائنني من رفع دعاوى بشأن أنواع معيّنة فقط من اإلجراءات
أو املعامالت التجارية ،مثل اإلجراءات التي تخالف القانون أو املعامالت املنقوصة القيمة.
وتنص قوانني أخرى عىل أنه حني ال يكون للدائنني حق مستقل يف تقديم إحدى املطالبات،
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ال يجوز لدائن وحيد أن يرفع دعوى عىل مدير إال بعد الحصول عىل موافقة أغلبية الدائنني
أو موافقة لجنة الدائنني ،أو ميكن للدائنني أن يطلبوا من ممثلهم أو من لجنة الدائنني أو
من املحكمة مبارش َة مثل هذه الدعوى.
 -39ويف الحاالت التي يُعترب فيها من املالئم أن يسمح القانون للدائنني مبالحقة املديرين
قضائياً ،ميكن التمييز بني الدائنني الذين نشأ ديْنهم يف الفرتة التي تكون فيها الرشكة عىل
وشك اإلعسار كنتيجة مبارشة للسلوك موضوع النظر ،والدائنني الذين يكون ديْنهم سابقاً زمنياً
لتلك الفرتة .وتبعاً للقانون املنطبق املتعلق باإلعسار ،يجوز ملمثل اإلعسار أن يرفع دعوى عىل
أحد املديرين ،إذا أُجيز رفعها ،تحقيقاً ملنفعة حوزة اإلعسار .ويجوز للدائن أن يرفع دعوى
عىل أحد املديرين ،إذا أجاز القانون املتعلق باإلعسار رفعها ،تحقيقاً ملنفعة حوزة اإلعسار إذا
مل يرفع تلك الدعوى ممثل اإلعسار .ويف بعض الدول ،يجوز للدائن ،رهناً بالقانون املتعلق
باإلعسار ،أن يرفع دعوى عىل أحد املديرين تحقيقاً ملنفعته الشخصية .وتستند كل تلك
الدعاوى إىل كون السلوك موضع النظر قد وقع يف فرتة وشك اإلعسار .ويقترص هذا الحق
الفردي للدائن ،مبقتىض بعض القوانني ،عىل الحاالت التي يكون فيها السلوك الجائر موضو ُع
النظر قد طال دائناً بعينه .وإذا ُريئ من املستصوب السامح للدائنني برفع دعوى عىل مدير،
فيمكن أن توفّر أحكام قانون اإلعسار املنطبقة عىل إجراءات اإلبطال مثاالً مفيدا ً لإلجراءات
التي يتعني اتباعها (انظر الفقرات  192إىل  195من الفصل الثاين من الجزء الثاين) .وهكذا
ميكن أن يشرتط القانون ،مثالً ،الحصول مسبقاً عىل موافقة ممثل اإلعسار ،مام يكفل علمه
مبا يقرتحه الدائنون ويتيح له الفرصة لرفض السامح لهم بذلك ،متفادياً بذلك أي أثر سلبي
قد ت ُلحقه تلك اإلجراءات بإدارة الحوزة.
 -40وعندما يُشرتط الحصول عىل موافقة ممثل اإلعسار أو الدائنني وال يُحصل عليها أو يُرفض
إعطاؤها ،قد يجيز قانون اإلعسار للدائن التامس موافقة املحكمة عىل مالحقة املدير .وينبغي
أن يكون ملمثل اإلعسار الحق يف أن تسمعه املحكمة يف أي جلسة تُعقَد استجابة لاللتامس،
ليك يرشح السبب الذي يدفعه إىل االعتقاد بأنه ينبغي عدم السامح ببدء الدعوى .وقد تأذن
املحكمة يف تلك الجلسة ببدء الدعوى أو قد تق ّرر النظر يف حيثياتها .وميكن أن يسهم هذا النهج
يف التقليل من احتامالت إبرام أي صفقات بني مختلف األطراف .وعندما ت ُجاز إقامة دعاوى
اإلبطال مببادرة من الدائن ،تشرتط بعض القوانني أن يدفع الدائنون تكاليف تلك الدعاوى ،أو
تجيز فرض جزاءات عليهم لثنيهم عن محاولة إساءة استخدامها .وميكن ات ّباع النهج نفسه يف
الدعاوى التي يرفعها الدائنون عىل املديرين.
 -41ويف إطار القوانني التي تفرض عىل املديرين التزاماً ببدء إجراءات اإلعسار ،يجوز للرشكة
نفسها وأصحاب أسهمها ودائنيها املطالبة بالتعويض عن األرضار يف حال انتهاك ذلك االلتزام.
وعندما يق ِّدم املديرون مدفوعات عىل نحو يخالف وقف التعامل التجاري الذي يقرتن بااللتزام
ببدء إجراءات اإلعسار ،ميكن للرشكة نفسها أن تق ِّدم مطالبات للتعويض عن األرضار .ويجوز
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للرشكة أيضاً تقديم مطالبات مبوجب القوانني التي تفرض التزاماً بعقد اجتامع ألصحاب األسهم
إذا وقعت خسارة يف رأس املال .ومن املستصوب أن يكفل قانون اإلعسار تنسيق أي إجراءات
يُحتمل أن تبارشها هذه األطراف املختلفة.
 -42وميكن أن يعود رفع دعوى ضد املديرين الذين انتهكوا التزاماتهم بفائدة كبرية عىل حوزة
اإلعسار وأن يزيد من عائدات الدائنني .إال أ َّن تعليق الفصل يف مثل هذه الدعاوى يؤدي يف واليات
قضائية كثرية إىل الحيلولة دون إقفال إجراءات اإلعسار وتوزيع العائدات توزيعاً نهائياً .لذا من
املستصوب أن يبحث ممثل اإلعسار ،قبل البدء برفع دعوى ضد أحد املديرين ،فرص نجاح تلك
الدعاوى وكذلك ظروفاً أخرى ،مثل قدرة املدير عىل االستجابة لقرار يلزمه بدفع تعويضات ،ونطاق
التغطية التأمينية املتاحة للمدير ،وتأثري الدعوى عىل املدة التي تستغرقها إجراءات اإلعسار.

 -2متويل الدعوى
 -43تتعلق إحدى الصعوبات التي قد تنشأ يف الواليات القضائية التي تسمح ملمثل اإلعسار
برفع دعوى بشأن انتهاك هذه االلتزامات بكيفية سداد تكاليف الدعوى يف حال إخفاقها .فكثريا ً
ما ت ُساق مسألة نقص التمويل كسبب رئييس للندرة النسبية للقضايا املرفوعة بسبب انتهاك هذه
االلتزامات .وميكن توفري التمويل من حوزة اإلعسار عندما تشتمل عىل موجودات كافية للقيام
بذلك ،عىل نحو ما هو متَّبَع يف كثري من إجراءات اإلبطال ،غري أ َّن ممثيل اإلعسار قد ال يرغبون
يف إنفاق تلك األموال يف إقامة دعاوى قضائية ما مل تكن هناك فرصة جيدة جدا ً للنجاح (انظر
الفقرة  196من الفصل الثاين من الجزء الثاين) .بيد أنه يف كثري من الحاالت ال تتوافر موجودات
كافية يف حوزة اإلعسار ملالحقة املدير ،حتى ولو كان هناك احتامل قوي لنجاح الدعوى.
 -44ومن شأن استحداث ن ُهج بديلة للتمويل يف مثل هذه الظروف أن يوفّر ،يف األوضاع
رصفات املديرين إىل
املناسبة ،وسيلة ناجعة الستعادة قيمة املوجودات املفقودة من جراء ت ُّ
الحوزة والتصدي لالنتهاكات والتحقيق يف الترصفات الجائرة وتعزيز الحوكمة الرشيدة .وميكن
دعم الحصول عىل هذا التمويل البديل بتضمني أي قانون متعلق باإلعسار ترصيحاً مناسباً
بذلك عىل غرار ما هو منصوص عليه يف التوصية  95فيام يتصل بتمويل إجراءات اإلبطال.
وميكن أن يحال الحق يف بدء مثل هذه الدعوى أو يف الحصول عىل العوائد املتوقَّعة منها
يف حال نجاحها لقاء قيمة مح َّددة إىل أطراف ثالثة ،مبا يف ذلك الدائنون ،أو ميكن التامس
أموال من أحد املقرضني .وعندما يتوىل الدعوى طرف آخر غري ممثل اإلعسار وكان دافعه إىل
رفعها تحقيق مصالح الدائنني الجامعية ،ميكن اسرتداد تكاليف بدء هذه الدعوى من قيمة
أي تعويضات مس َّددة .وتجيز بعض القوانني تسوية املطالبات املق َّدمة ض ّد املديرين من خالل
التفاوض مع ممثيل اإلعسار ،مام يغني عن الحاجة إىل التامس متويل .وقلّام يح ُدث هذا يف
بعض الواليات القضائية ،بينام جرى العرف عىل ذلك يف واليات قضائية أخرى حيث "يدعو"
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ممثلو اإلعسار عاد ًة املديرين إىل املساهمة .ومن املسائل التي قد يكون من املناسب أخذها
يف االعتبار املحكمة التي ميكن فيها بدء مثل هذه الدعوى؛ وت ُناقَش هذه املسألة يف الفقرة
 19من الفصل األول من الجزء الثاين.

التوصيات  262إىل 266
الغرض من األحكام الترشيعية
يتمثل الغرض من األحكام التي تتناول إنفاذ املسؤوليات الواقعة عىل املديرين يف إرساء
سبل انتصاف مناسبة النتهاك االلتزامات وتيسري بدء وسري دعوى الحصول عىل التعويض
عن ذلك االنتهاك.

مضمون األحكام الترشيعية
سبل االنتصاف
 -262ينبغي أن يح ِّدد القانون املتعلق باإلعسار أ َّن سبل االنتصاف فيام يتعلق مبسؤوليات
تجد املحكمة أنها مرتتبة عىل انتهاك لاللتزامات الواردة يف التوصية  255ينبغي أن تشمل
دفع كامل التعويضات التي تق ّدرها املحكمة إىل حوزة اإلعسار.
رفع دعوى بسبب انتهاك االلتزام
 -263ينبغي أن يح ِّدد القانون املتعلق باإلعسار أ َّن رفع الدعوى بشأن خسارة متكبَّدة،
أو رضر ناجم عن انتهاك لاللتزامات الواردة يف التوصية  ،255يتعلق بحوزة اإلعسار وأ ّن
املسؤولي َة الرئيسية عن رفع الدعوى عن انتهاك تلك االلتزامات تقع عىل عاتق ممثل
أي طرف آخر ذي
اإلعسار .ويجوز أيضاً أن يسمح القانون املتعلق باإلعسار للدائن أو ّ
مصلحة أن يباشـر هذه الدعوى مبوافقة ممثل اإلعسار .ويف حال عـدم موافقة ممثل
اإلعسار عىل ذلك ،يلتمس الدائن أو الطرف ذو املصلحة موافقة املحكمة عىل بدء الدعوى.
متويل الدعوى املرفوعة بسبب انتهاك االلتزام
 -264ينبغي أن يح ِّدد القانون املتعلق باإلعسار أ َّن تكاليف الدعوى املرفوعة عىل الشخص
(((1
الذي تقع عليه االلتزامات ت ُدفع باعتبارها نفقات إدارية.
( ((1لالطالع عىل تفسري ملصطلح "النفقات اإلدارية" ،انظر مرسد املصطلحات الوارد يف مقدمة دليل
األونسيرتال الترشيعي ،الفقرة ( 12أ).
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29

التوصيات  262إىل ( 266تابع)
 -265يجوز أن ينص القانون املتعلق باإلعسار عىل نُهج بديلة بشأن مبارشة الدعوى
ومتويلها.
التدابري اإلضافية
 -266من أجل ردع نوع السلوك الذي يفيض إىل نشوء مسؤولية مبقتىض التوصية ،259
يجوز تضمني القانون املتعلق باإلعسار تدابري انتصاف أخرى( ((1تضاف إىل التعويضات
التي تنص عليها التوصية .262

( ((1سوف تتوقّف تدابري االنتصاف اإلضافية التي ميكن إتاحتها عىل أنواع سبل االنتصاف املتاحة يف الوالية
القضائية املعنية ،وعىل ما قد يكون متناسباً مع السلوك املعني ومالمئاً يف ظروف الحالة املعنية ،إىل جانب سداد
التعويض .وترِد يف الفقرات  33إىل  35مناقشة ألمثلة عن تدابري االنتصاف هذه.

املرفق الخامس
مق َّرر لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
اعتمدت اللجنة يف جلستها  ،973املعقودة يف  18متوز/يوليه  ،2013املق َّرر التايل:
"إ َّن لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
"إذ تسلّم بأ َّن نظم اإلعسار الف َّعالة أصبح يُنظَر إليها أكرث فأكرث باعتبارها وسيلة
لتشجيع التنمية االقتصادية واالستثامر ،فضالً عن تعزيز أنشطة ريادة املشاريع والحفاظ عىل
العاملة،
"وإذ ترى أنه ينبغي أيضاً لنظم اإلعسار الف َّعالة أن تتيح ،إضافة إىل توفري عملية قانونية
ّ
املتعثة واإلطار الالزم إلعادة تنظيم
ميكن التنبّؤ بها ملعالجة الصعوبات املالية التي ت ُل ُّم باملنشآت
تلك املنشآت بفعالية أو لتصفيتها بطريقة منظَّمة ،القيام بدراسة للظروف التي تسبّبت يف
اإلعسار وخصوصاً سلوك مديري املنشأة يف الفرتة التي تسبق بدء إجراءات اإلعسار،
"وإذ تالحظ أ َّن دليل األونسيرتال الترشيعي لقانون اإلعسار ((1(،مع أنه يتناول التزامات
مديري املنشأة حاملا تبدأ إجراءات اإلعسار ،فإنه ال يتناول سلوك املديرين يف فرتة االقرتاب من
اإلعسار وااللتزامات التي قد تقع عىل عاتقهم يف تلك الفرتة،
"وإذ ترى أيضاً أ َّن تقديم حوافز للمديرين ليك يبادروا يف الوقت املناسب إىل اتخاذ
إجراءات ترمي إىل معالجة آثار الضائقة املالية التي تعانيها املنشأة ،قد يكون له بالغ األثر يف
نجاح عملية إعادة تنظيمها أو تصفيتها ،وأنه ينبغي لتلك الحوافز أن تكون جزءا من نظام
اإلعسار الف ّعال،
"وإذ تق ِّدر ما ق َّدمته املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية الناشطة يف مجال إصالح
قوانني اإلعسار من دعمٍ ومشارك ٍة يف صوغ جزء إضايف من الدليل الترشيعي يتناول االلتزامات
الواقعة عىل املديرين يف فرتة االقرتاب من اإلعسار،
( ((1منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.10
31
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"وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس (املعني بقانون اإلعسار) ملا قام به من
عمل يف صوغ الجزء الرابع من الدليل الترشيعي بشأن االلتزامات الواقعة عىل املديرين يف فرتة
االقرتاب من اإلعسار،
" -1تعتمد الجزء الرابع من دليل األونسيرتال الترشيعي لقانون اإلعسار ،املؤلف من
كل من الفريق العامل
النص الوارد يف الوثيقة  A/CN.9/WG.V/WP.113بصيغته التي نقَّحها ٌّ
(((1
يف دورته الثالثة واألربعني (الواردة يف الوثيقة  )A/CN.9/766واللجنة يف دورتها الحالية،
وتأذن لألمانة بأن تح ِّرر نص الجزء الرابع من دليل األونسيرتال الترشيعي لقانون اإلعسار وتضعه
يف صيغته النهائية يف ضوء تلك التنقيحات؛
" -2تطلب إىل األمني العام أن ينرش نص الجزء الرابع من دليل األونسيرتال الترشيعي
لقانون اإلعسار ،مبا يف ذلك نرشه إلكرتونياً ،وأن يحيله إىل الحكومات وسائر الهيئات املهتمة ،وأن
ينظر يف العمل عىل دمج األجزاء من األول إىل الرابع من الدليل الترشيعي معاً ونرشها؛ مبا يف
ذلك نرشها إلكرتونياً ،يف تاريخ الحق؛
" -3تويص بأن تستخدم الدول كاف ًة دليل األونسيرتال الترشيعي لقانون اإلعسار لتقييم
الكفاءة االقتصادية لنظمها املتعلقة بقوانني اإلعسار ،وأن تنظر إىل الدليل الترشيعي بعني االعتبار
عند تنقيح ترشيعاتها ذات الصلة باإلعسار أو اعتامد ترشيعات من هذا القبيل ،وتدعو الدول
التي استعملت الدليل إىل إبالغ اللجنة بذلك".

( ((1الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الثامنة والستون ،امللحق رقم  ،)A/68/17( 17الفقرة .202
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