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Abstract 

The topic of bankruptcy occupies a central role because 
of its effect on large segment of society. As a result of 
the negative consequences associated with bankruptcy 
that affect enterprises themselves, their employees, and 
the economy at large, the United Arab Emirates 
legislator ensured that those affected enterprises would 
receive assistance through composition as a 
precautionary procedure in shielding these enterprises 
from bankruptcy. Nevertheless, composition suffers 
from both legal and practical shortcomings. For 
instance, composition rules do not incorporate the 
concept of "financial or economic hardships" which 
may affect the success of the enterprise during its life 
cycle and which may in turn necessitate reorganization. 
In addition, composition rules do not allow for the 
formation of creditors' committees or permitting 
debtors to obtain new finance which could assist in 
their businesses. As such, authorities in United Arab 
Emirates drafted a new legislation on business 
reorganization and bankruptcy influenced by the 
different jurisprudences and laws of other countries in a 
manner to assist financially-distressed businesses, if 
this is proved to be possible.  
The purpose of the article is to examine the main 
features of the draft law on business reorganization and 
bankruptcy and examining the most important 
amendments that this new draft law brought about. The 
article concludes with a set of recommendations.      
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 ملخص

يحتــل موضــوع اإلفــالس أهميــة بالغــة لمــا لــه مــن تــأثير علــى قطــاع واســع مــن 
علـــــى  الســـــلبية آثـــــارولمـــــا كـــــان اإلفـــــالس يرتـــــب العديـــــد مـــــن ال. المجتمـــــع

المشروعات التجارية والمستخدمين لديها بل وعلى االقتصاد الوطني عمومـا، 
عــون للمشــروعات التجاريــة مــن علــى مــد يــد ال فقــد حــرص المشــرع اإلمــاراتي

خالل النص علـى الصـلح الـواقي مـن اإلفـالس باعتبـاره إجـراء اسـتباقي يحمـي 
بعضــــها  ،املآخــــذإال أن هنــــاك بعـــض . هـــذه المشــــروعات مــــن خطـــر اإلفــــالس

. التــي تعيــب نظــام الصــلح الــواقي مــن اإلفــالس ،عملــي اآلخــر قــانوني والــبعض
يأخـذ بفكـرة الصـعوبات الماليــة أو فمـثال نظـام الصـلح الـواقي مــن اإلفـالس ال 

االقتصادية المختلفة  التي قد يمر بها المشروع التجاري خالل مراحـل حياتـه 
كمـا أن نظـام الصـلح الـواقي مـن االفـالس . مما يستدعي طلب إعادة الهيكلة

حصـول ال يعرف تنظيماً خاصاً للـدائنين فـي لجـان أو يمـنح المـدين الفرصـة لل
ومــن هنــا قامــت  .ينــه فــي اســتمرار أعمالــه التجاريــةعلــى تمويــل وقــروض قــد تع

السلطات المختصة في دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة بوضـع مشـروع قـانون 
إعـادة الهيكلـة الماليـة واإلفـالس متـأثرًا باالتجاهـات والقـوانين المقارنـة بهــدف 
 إعــادة الهيكلــة الماليــة للتجــار والشــركات التجاريــة ســعياً إلــى إنقــاذهم وتقــويم

  .أعمالهم إن كان ذلك ممكناً 
مشــروع قــانون إعــادة أهــم الخيــارات التــي جــاء بهــا يهــدف البحــث إلــى دراســة 

الهيكلــــة الماليــــة واإلفــــالس بقصــــد مســــاعدة المشــــروعات التجاريــــة المتعثــــرة 
وقـد خلـص البحـث إلـى . وتحليل أهم التعديالت التي جاء بهـا هـذا المشـروع
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