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نظام اإلفالس
الفصل األول:
أحكام عامة

المادة األولى

يق�صد بالألفاظ وامل�صطلحات الآتية �-أينما وردت يف هذا النظام -املعاين
املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
النظام :نظام الإفال�س.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
املحكمة :املحكمة التجارية.
الوزارة :وزارة التجارة واال�ستثمار.
الوزير :وزير التجارة واال�ستثمار.
ال�شخ�ص :ال�شخ�ص ذو ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية.
املدين� :شخ�ص ثبت يف ذمته دين.
الدائن� :شخ�ص ثبت له دين يف ذمة املدين.
الدين :االلتزام املايل الثابت يف ذمة املدين.
املدين ال�صغري :مدين تنطبق عليه املعايري التي ت�ضعها جلنة الإفال�س بالتن�سيق
مع الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
املالك� :شخ�ص ميلك ح�صة �أو �سهماً يف ر�أ�س مال املدين.
الطرف ذو العالقة:
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 -1مدير املدين وع�ضو جمل�س �إدارت��ه ومن يف حكمهما و�رشيك املدين
واملالك ،و�أقرباء ه�ؤالء الأ�شخا�ص واملدين حتى الدرجة الثالثة.
 -2من يكون بينه واملدين عالقة عمل.
 -3ال�شخ�ص الذي ي�سيطر عليه وعلى املدين -ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش� -شخ�ص
�آخر �أو �أكرث مبا يوازي ن�سبة ملكية تزيد على خم�سني يف املائة من ر�أ�س مال كل منهما.
 -4ال�شخ�ص الذي ي�سيطر على املدين -ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش -مبا
يوازي ن�سبة ملكية تزيد على خم�سني يف املائة من ر�أ�س مال املدين.
 -5ال�شخ�ص الذي ي�سيطر عليه املدين -ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش -مبا
يوازي ن�سبة ملكية تزيد على خم�سني يف املائة من ر�أ�س ماله.
املتعرث :مدين توقف عن �سداد دين مطالب به يف موعد ا�ستحقاقه.
املفل�س :مدين ا�ستغرقت ديونه جميع �أ�صوله.
الكيان املنظم� :شخ�ص مرخ�ص له مبمار�سة ن�شاط مايل �أو يدير مرفقاً عاماً،
وفقاً ملا ورد يف املادة (الثالثة) من النظام.
اجلهة املخت�صة :اجلهة املخت�صة بتنظيم ن�شاط الكيان املنظم والرقابة والإ�رشاف عليه.
�أم�ين الإفال�س �أو الأم�ين :من تعينه املحكمة �أو مقدم الطلب -بح�سب
الأحوال -لأداء املهمات والواجبات املنوطة به بح�سب نوع الإجراء ،وي�شمل
ذلك �أمني �إعادة التنظيم املايل و�أمني الت�صفية.
قائمة �أمناء الإفال�س :قائمة تعدها جلنة الإفال�س ويقيد فيها �أمناء الإفال�س �أو
الأمناء الذين تتوافر فيهم ال�رشوط التي حتددها الالئحة.
قائمة اخلرباء :قائمة تعدها جلنة الإفال�س ويقيد فيها اخلرباء الذين تتوافر فيهم
ال�رشوط التي حتددها الالئحة.
�إجراء الت�سوية الوقائية� :إجراء يهدف �إلى تي�سري تو�صل املدين �إلى اتفاق مع
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دائنيه على ت�سوية لديونه ويحتفظ املدين فيه ب�إدارة ن�شاطه.
�إجراء �إعادة التنظيم املايل� :إجراء يهدف �إلى تي�سري تو�صل املدين �إلى اتفاق
مع دائنيه على �إعادة التنظيم املايل لن�شاطه حتت �إ�رشاف �أمني �إعادة التنظيم املايل.
�إجراء الت�صفية� :إجراء يهدف �إلى ح�رص مطالبات الدائنني وبيع �أ�صول
التفلي�سة وتوزيع ح�صيلته على الدائنني حتت �إدارة �أمني الت�صفية.
�إجراء الت�صفية الإدارية� :إجراء يهدف �إلى بيع �أ�صول التفلي�سة التي ال يتوقع
�أن ينتج عن بيعها ح�صيلة تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية �أو �إجراء
الت�صفية ل�صغار املدينني ،حتت �إدارة جلنة الإفال�س.
الأ�صول :الأموال املنقولة وغري املنقولة ،وحقوق امللكية الفكرية ،واحلقوق
املالية امل�ستحقة على الغري �سواء �أكانت حا ّلة �أم �آجلة ،واحلقوق التي ترد على
�أي منها ،وغري ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية �أو م�ستقبلية.
�أ�صول التفلي�سة� :أ�صول املدين يف تاريخ افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س
املن�صو�ص عليها يف النظام �أو خالل �رسيان �أي منها.
تعليق املطالبات :تعليق احلق يف اتخاذ �أو ا�ستكمال �أي �إجراء �أو ت�رصف �أو دعوى
جتاه املدين �أو �أ�صوله �أو ال�ضامن لدين املدين ،خالل فرتة حمددة وفقاً لأحكام النظام.
ديون التفلي�سة :الديون الثابتة يف ذمة املدين يف تاريخ افتتاح �أي من �إجراءات
الت�صفية املن�صو�ص عليها يف النظام �أو النا�شئة عن العقود �أو االلتزامات ال�سابقة لتاريخ
افتتاح �أي من هذه الإجراءات ،مبا يف ذلك ديون املدين ذي ال�صفة الطبيعية النا�شئة
عن ممار�سة الأعمال التجارية �أو املهنية �أو الهادفة �إلى حتقيق الربح �أو الديون الأخرى.
الأعمال التجارية :الأعمال التجارية املن�صو�ص عليها يف الأنظمة ذات العالقة.
الأعمال املهنية� :أعمال ميار�سها ال�شخ�ص حل�سابه اخلا�ص على �سبيل االحرتاف
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ا�ستناداً �إلى خربة �أو ت�أهيل �أو ملكة �أو مهارة ،ودون ارتباط بعقد عمل مع امل�ستفيد
يخ�ضعه لتبعيته وم�س�ؤوليته و�إ�رشافه.
�سجل الإفال�س� :سجل تن�شئه جلنة الإفال�س وحتفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.
الإيداع الق�ضائي :قيام الأمني -املتفق معه من قبل املدين ال�صغري �أو اجلهة
املخت�صة -بت�سليم املحكمة ق��راراً �صادراً ممن اتفق معه بافتتاح �إج��راء �إعادة
التنظيم املايل ل�صغار املدينني �أو �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني -م�ستوفياً
للمتطلبات النظامية -وقبول املحكمة �إيداعه لديها.
املقرتح :عر�ض �إجراء الت�سوية الوقائية �أو �إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار
املدينني �أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل �أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار
املدينني الذي ُي�صوت عليه.
اخلطة :املقرتح املقبول �أو امل�صدق عليه ،بح�سب نوع الإجراء.
المادة الثانية

يهدف النظام �إلى تنظيم �إجراءات الإفال�س ،وهي:
 -1الت�سوية الوقائية.
� -2إعادة التنظيم املايل.
 -3الت�صفية.
 -4الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني.
� -5إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني.
 -6الت�صفية ل�صغار املدينني.
 -7الت�صفية الإدارية.
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المادة الثالثة

 -1يعد ما ي�أتي كياناً منظماً يف تطبيق �أحكام النظام:
�أ -ال�رشكات امل�رصفية و�رشكات التمويل و�رشكات الت�أمني و�رشكات ال�صريفة.
ب -الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم مبمار�سة �أعمال الأوراق املالية.
ج -ال�سوق املالية ،و�رشكات الت�سوية واملقا�صة واحلفظ املالية.
د� -رشكات الت�صنيف االئتماين.
هـ� -رشكات املعلومات وال�سجالت االئتمانية.
و� -رشكات االت�صاالت واملياه والكهرباء والغاز.
ز� -رشكات التنقيب عن م�صادر الطاقة واملعادن.
ح -ال�رشكات امل�شغلة للأن�شطة الرئي�سة يف املطارات والقطارات واملوانئ
وما يف حكمها ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
ط -املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة.
ي� -أي �شخ�ص �آخر تن�ص عليه الالئحة.
� -2إذا كان املدين كياناً منظماً فال يجوز قيد طلب افتتاح �أي من �إجراءات
الإفال�س �أو الإي��داع الق�ضائي له �إال بعد �صدور قرار باملوافقة من اجلهة
املخت�صة.
 -3ت�صدر اجلهة املخت�صة -بعد اكتمال الطلب -قراراً باملوافقة �أو الرف�ض
خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً ،ويعد م�ضي هذه املدة دون �صدور قرار
من اجلهة املخت�صة مبثابة قرار �ضمني باملوافقة.
 -4تخت�ص املحكمة بنظر الدعاوى النا�شئة عن قرار اجلهة املخت�صة مبوجب
الفقرة ( )3من هذه املادة.
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المادة الرابعة

ت�رسي �أحكام النظام على ّ
كل من:
�أ -ال�شخ�ص ذي ال�صفة الطبيعية الذي ميار�س يف اململكة �أعما ًال جتارية� ،أو
مهنية� ،أو �أعما ًال تهدف �إلى حتقيق الربح.
ب -ال�رشكات التجارية واملهنية والكيانات املنظمة وغريها من ال�رشكات
والكيانات الأخرى الهادفة �إلى حتقيق الربح ،امل�سجلة يف اململكة.
ج -امل�ستثمر غري ال�سعودي ذي ال�صفة الطبيعية �أو االعتبارية الذي ميلك
�أ�صو ًال يف اململكة� ،أو يزاول �أعما ًال جتارية� ،أو مهنية �أو �أعما ًال تهدف �إلى حتقيق
الربح ،من خالل من�ش�أة مرخ�ص لها يف اململكة .وال يخ�ضع لإجراءات النظام
�سوى �أ�صول ذلك امل�ستثمر املوجودة يف اململكة.

المادة الخامسة

تهدف �إجراءات الإفال�س �إلى الآتي:
�أ -متكني املدين املفل�س �أو املتعرث �أو الذي يتوقع �أن يعاين من ا�ضطراب
�أو�ضاعه املالية من اال�ستفادة من �إج��راءات الإفال�س ،لتنظيم �أو�ضاعه املالية
وملعاودة ن�شاطه والإ�سهام يف دعم االقت�صاد وتنميته.
ب -مراعاة حقوق الدائنني على نحو عادل و�ضمان املعاملة العادلة لهم.
ج -تعظيم قيمة �أ�صول التفلي�سة والبيع املنتظم لها و�ضمان التوزيع العادل
حل�صيلته على الدائنني عند الت�صفية.
د -خف�ض تكلفة الإج��راءات ومددها وزي��ادة فعاليتها وبخا�صة يف �إعادة
ترتيب �أو�ضاع املدين ال�صغري �أو بيع �أ�صول التفلي�سة وتوزيعها على الدائنني
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على نحو عادل خالل مدة حمددة.
هـ -الت�صفية الإدارية للمدين الذي ال يتوقع �أن ينتج عن بيع �أ�صوله ح�صيلة
تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية �أو الت�صفية ل�صغار املدينني.
المادة السادسة

ت�صدر املحكمة الأحكام والقرارات الالزمة لتطبيق الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف النظام ،وتتولى الإ�رشاف على تنفيذها ،والف�صل فيما ين�ش�أ عنها من
نزاعات ،و�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
المادة السابعة

 -1مع مراعاة ما ورد يف املادة (الرابعة) من النظام ،ال ي�صفى �أي �شخ�ص
مبوجب نظام �آخر �إال �إذا كانت �أ�صوله تكفي ل�سداد جميع ديونه وكان غري متعرث.
� -2إذا مت حل املدين وت�صفيته اختيارياً باملخالفة حلكم الفقرة ( )1من هذه
املادة ،فيعد �أع�ضاء جمل�س �إدارة املدين �أو �أع�ضاء جمل�س مديريه ،ومن يف
حكمهم ،م�س�ؤولني بالت�ضامن عن �أي دين متبق يف ذمة املدين.
 -3يحظر �إدراج بند الت�صفية االختيارية للمدين للت�صويت عليه يف اجلمعية
العامة �أو جمعية ال�رشكاء باملخالفة للفقرة ( )1من هذه املادة.
 -4حتدد الالئحة الأحكام الالزمة لتنفيذ هذه املادة.
المادة الثامنة

حتدد الالئحة الأحكام اخلا�صة ب�إجراءات الإفال�س العابرة للحدود.
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الفصل الثاني:

لجنة اإلفالس
إنشاء لجنة اإلفالس وتحديد اختصاصاتها
المادة التاسعة

 -1ت�شكل بقرار من جمل�س ال��وزراء جلنة ت�سمى (جلنة الإف�لا���س) من
خم�سة �أع�ضاء �أو �أكرث من ذوي اخلربة والت�أهيل يقرتح الوزير �أ�سماءهم ،وذلك
ملدة (ثالث) �سنوات قابلة للتجديد ،وتتمتع اللجنة بال�شخ�صية االعتبارية
واال�ستقالل املايل والإداري ،وتعمل حتت �إ�رشاف الوزير.
 -2تتولى جلنة الإفال�س �-إ�ضافة �إل��ى االخت�صا�صات الفنية والإداري��ة
املن�صو�ص عليها يف النظام -االخت�صا�صات الآتية:
�أ� -إن�شاء �سجل الإفال�س وحفظه و�إدارته.
ب -الرتخي�ص لأمناء الإفال�س واخلرباء وفقاً ملا حتدده الالئحة.
ج� -إعداد قائمة �أمناء الإفال�س وقائمة اخلرباء وفقاً ملا حتدده الالئحة.
د� -إ�صدار القواعد املنظمة لعمل �أمناء الإفال�س واخلرباء.
هـ -التفتي�ش والتحقق فيما يتعلق ب�أي من �إجراءات الإفال�س املفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
و -الرفع �إلى الوزير بتو�صياتها حيال حتديث قائمة الكيانات املنظمة بعد
التن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
ز -و�ضع معايري �صغار املدينني بالتن�سيق مع الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
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ح -حتديد احلد الأدن��ى لقيمة الدين الذي يخول الدائن احلق يف طلب
افتتاح �أي من �إجراءات الت�صفية.
ط� -إدارة �أعمال �إجراء الت�صفية الإدارية.
ي� -إن�شاء ال�سجل املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )2من املادة (الرابعة بعد
املائتني) من النظام وحفظه و�إدارته.
ك� -إ�صدار النماذج والوثائق املن�صو�ص عليها يف النظام والالئحة.
ل -تنظيم املبادرات الهادفة �إلى رفع م�ستوى الوعي بالنظام ،ورعايتها.
م� -إبداء املقرتحات الالزمة لتعزيز فعالية تنفيذ �أحكام النظام وتطويره ،مبا
يف ذلك �إعداد الدرا�سات والأبحاث.
ن� -إقامة الأن�شطة وامل�شاركة بالفعاليات ذات ال�صلة مبهماتها.
�س -املراجعة الدورية لأحكام النظام والالئحة والقواعد والتعليمات ذات
ال�صلة بهما ،والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة واقرتاح ما تراه من تعديالت
ورفعها للوزير.
ع -تقدمي اال�ست�شارات واخلدمات والتدريب مبقابل مايل �أو دون مقابل.
ف� -أي اخت�صا�ص �آخر تن�ص عليه الالئحة �أو ين�ص عليه قرار ت�شكيلها.
المادة العاشرة

 -1ت�صدر قواعد و�إجراءات عمل جلنة الإفال�س بقرار من الوزير ،على �أن
تت�ضمن ما ي�أتي:
�أ -قواعد و�إجراءات الدعوة الجتماعات اللجنة وانعقادها والت�صويت على
قراراتها و�إعداد حما�رض اجتماعاتها ونحو ذلك من �أحكام.
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ب� -إن�شاء �أمانة عامة للجنة وحتديد مهماتها وقواعد و�إجراءات عملها.
 -2تقدم جلنة الإفال�س �إلى الوزير تقارير دورية عن �أعمالها و�إجنازاتها وما واجهته
من �صعوبات وما تراه من مقرتحات ملمار�سة اخت�صا�صاتها و�أداء مهماتها بكفاية وفعالية.
المادة الحادية عشرة

للجنة الإفال�س يف �أداء مهماتها ما ي�أتي:
�أ -اال�ستعانة مبن تراه من اخلرباء واملخت�صني.
ب -تفوي�ض من تراه لتنفيذ بع�ض اخت�صا�صاتها الإدارية والتنفيذية.
موارد لجنة اإلفالس
المادة الثانية عشرة

 -1تتولى ال���وزارة توفري امل��وارد املالية الالزمة ملمار�سة جلنة الإفال�س
اخت�صا�صاتها و�أداء مهماتها ،مبا يف ذلك مكاف�آت �أع�ضاء اللجنة ،وخم�ص�صات
التعاقد مع اخلرباء واملخت�صني واملوظفني ،وتوفري املقر املالئم لها.
 -2للجنة الإفال�س �أن ت�ستويف مقاب ًال مالياً نظري ما ت�صدره من تراخي�ص
وما تقدمه من خدمات و�أعمال وما تقيمه من �أن�شطة ،ويحدد الوزير ذلك املقابل
و�إجراءات دفعه.
 -3تودع اللجنة �أموالها النقدية با�سمها لدى بنك حملي �أو �أكرث ،وت�رصف
منه على �أعمالها و�أمانتها وموظفيها وفق لوائح �إداري��ة ومالية ت�ضعها اللجنة
ويعتمدها الوزير.
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الفصل الثالث:

إجراء التسوية الوقائية
طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية
المادة الثالثة عشرة

 -1دون الإخالل ب�أحكام الأنظمة ذات العالقة ،للمدين التقدم �إلى املحكمة
بطلب افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ� -إذا كان من املرجح �أن يعاين من ا�ضطرابات مالية يخ�شى معها تعرثه.
ب� -إذا كان متعرثاً.
ج� -إذا كان مفل�ساً.
 -2ال يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية �إذا كان
�سبق له اخل�ضوع �إلى هذا الإجراء �أو �إلى �إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني
خالل (االثني ع�رش) �شهراً ال�سابقة لطلب افتتاح الإجراء.
المادة الرابعة عشرة

 -1يقيد طلب افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية لدى املحكمة بعد تقدميه مرافقاً
له املقرتح واملعلومات والوثائق ذات العالقة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -2يجب �أن يت�ضمن املقرتح نبذة عن الو�ضع املايل للمدين وت�أثريات الو�ضع االقت�صادي
عليه وت�صنيف الدائنني �إلى فئات وفقاً حلكم املادة (التا�سعة والع�رشين) من النظام.
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صالحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
المادة الخامسة عشرة

 -1حتدد املحكمة موعداً للنظر يف طلب افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية على
�أن يكون املوعد خالل مدة ال تزيد على (�أربعني) يوماً من تاريخ قيد الطلب،
وتبلغ املحكمة املدين مبوعد اجلل�سة خالل (خم�سة) �أيام من تاريخ قيد الطلب،
وتق�ضي املحكمة ب�أي مما ي�أتي:
�أ -افتتاح الإجراء �إذا:
 -1ترجح لديها �إمكانية ا�ستمرار ن�شاط املدين وت�سوية مطالبات الدائنني
خالل مدة معقولة.
 -2كان املدين مفل�ساً �أو متعرثاً �أو من املرجح �أن يعاين من ا�ضطرابات مالية
يخ�شى معها تعرثه.
 -3قدم املدين املعلومات والوثائق امل�شار �إليها يف املادة (الرابعة ع�رشة) من النظام.
 -4بذل املدين العناية الواجبة يف ت�صنيف الدائنني �إلى �أكرث من فئة ب�شكل عادل.
ب -رف�ض الطلب يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان الطلب غري م�ستوف للمتطلبات النظامية �أو غري مكتمل دون
م�سوغ مقبول.
� -2إذا ت�رصف مقدم الطلب ب�سوء نية �أو ارتكب �أياً من الأفعال املج َّرمة يف النظام.
وللمحكمة �إذا ق�ضت برف�ض الطلب �أن تق�ضي بافتتاح �إجراء الإفال�س املنا�سب.
ج -ت�أجيل اجلل�سة ملدة ال تزيد على (واحد وع�رشين) يوماً لأي من الأ�سباب الآتية:
 -1تقدمي �أي معلومة �أو وثيقة �إ�ضافية تطلبها املحكمة من املدين.
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 -2طلب املحكمة من املدين تعديل ت�صنيف فئات الدائنني الوارد يف املقرتح
مبا ي�ضمن عدالة ت�صنيفهم.
ويلتزم املدين بتقدمي املعلومات �أو الوثائق �أو ما يفيد تعديل ت�صنيف فئات
الدائنني �إلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده ،وذلك قبل حلول موعد اجلل�سة
امل�ؤجلة ،على �أن تق�ضي املحكمة بافتتاح الإجراء �أو رف�ض الطلب وفق �أحكام
هذه املادة.
 -2للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بطلب من املدين �أو �أي من الدائنني
ا�ستدعاء من لديه معلومات �أو وثائق ذات �صلة بطلب افتتاح الإج��راء
حل�ضور جل�سة النظر فيه ،وعلى امل�ستدعى تزويد املحكمة مبا تطلبه من
معلومات �أو وثائق.
 -3على املدين تبليغ الدائنني املحددين يف املقرتح بحكم املحكمة وفقاً ملا
حتدده الالئحة ،و�إيداع ن�سخة من احلكم يف �سجل الإفال�س.
المادة السادسة عشرة

 -1حتدد املحكمة يف حكمها ال�صادر بافتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية موعداً
لت�صويت الدائنني على املقرتح ،على �أن يكون املوعد خالل مدة ال تزيد على
(�أربعني) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء �إال �إذا ر�أت يف الأحوال التي تقدرها
حتديد املوعد بعد ذلك مبا ال يتجاوز (�أربعني) يوماً �أخرى.
 -2على املدين الإعالن عن افتتاح الإجراء خالل (�سبعة) �أيام من تاريخ
حكم املحكمة بافتتاحه.
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تعليق المطالبات
المادة السابعة عشرة

للمدين -عند طلب افتتاح �إج��راء الت�سوية الوقائية� -أن يطلب من
املحكمة تعليق املطالبات ،على �أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من �أمني مدرج
بقائمة �أمناء الإفال�س يت�ضمن ترجيحه لقبول �أغلبية الدائنني للمقرتح
و�إمكانية تنفيذه.
المادة الثامنة عشرة

 -1دون �إخالل ب�أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) من النظام ،للمحكمة تعليق
املطالبات ملدة ال تزيد على (ت�سعني) يوماً من تاريخ افتتاح الإج��راء ،ولها
متديد هذه املدة لـ (ثالثني) يوماً ملرة �أو �أكرث بناء على طلب املدين ،ويف جميع
الأحوال يجب �أال تزيد مدة تعليق املطالبات على (مائة وثمانني) يوماً.
 -2تنتهي مدة تعليق املطالبات بانق�ضاء املدة املحددة يف الفقرة ( )1من هذه
املادة �أو قبل ذلك بت�صديق املحكمة على املقرتح �أو �إنهاء الإجراء.
المادة التاسعة عشرة

يلتزم املدين بتبليغ دائنيه بقرار املحكمة بتعليق املطالبات فور �صدوره،
وعليه بذل العناية الواجبة خالل مدة تعليق املطالبات لإقناع دائنيه بالت�صويت
باملوافقة على املقرتح.
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أثر تعليق المطالبات
المادة العشرون

 -1ال يجوز خالل مدة تعليق املطالبات اتخاذ �أو ا�ستكمال �أي من الإجراءات
�أو الت�رصفات الآتية:
�أ� -أي �إجراء �أو ت�رصف �أو دعوى جتاه املدين �أو �أ�صوله ،مبا يف ذلك التقدم
بطلب افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س.
ب� -أي �إجراء للتنفيذ على �أ�صول التفلي�سة املقدمة ك�ضمانات� ،إال بعد
موافقة املحكمة.
ج� -أي �إجراء �أو ت�رصف �ضد ال�ضامن ال�شخ�صي �أو مقدم ال�ضمان العيني
لدين املدين� ،إال بعد موافقة املحكمة.
د� -أي من الإجراءات �أو الت�رصفات التي تن�ص عليها الالئحة.
 -2يعد باط ًال كل �إجراء خمالف حلكم الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -3للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب ذي م�صلحة �أن تق�ضي
با�سرتداد �أي �أ�صول جرى الت�رصف فيها خالل مدة تعليق املطالبات �أو مبا تراه
منا�سباً ،وذلك مع مراعاة حقوق الغري (ح�سن النية) ،وللمت�رضر �أن يتقدم
بدعوى التعوي�ض.
المادة الحادية والعشرون

 -1توافق املحكمة -خالل مدة تعليق املطالبات -على طلب التنفيذ على �أ�صول
التفلي�سة �أو �أ�صول ال�ضامن لدين املدين املقدمة ك�ضمانات يف احلالتني الآتيتني:
226

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

�أ� -إذا مل يرتتب على التنفيذ ت�أثري يف ا�ستمرار ن�شاط املدين �أو يف احل�صول
على موافقة الدائنني واملالك على املقرتح.
ب� -إذا كان رف�ض الطلب قد يلحق �رضراً بالغاً بالدائن امل�ضمون يتعذر على
املدين تعوي�ضه عنه ويفوق ال�رضر الذي قد يلحق باملدين والدائنني الآخرين.
 -2تنظر املحكمة -خالل مدة تعليق املطالبات -يف طلب الدائن الذي وجد
عني ماله عند املدين ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -3ا�ستثناء من حكم املادة (الثامنة ع�رشة) من النظام ،للمحكمة -بناء على طلب
ذي م�صلحة -وقف �رسيان تعليق املطالبات عن مطالبات حمددة اتخذ ب�ش�أنها �إجراء
قبل �رسيان التعليق �إذا ثبت لديها �أن يف ذلك م�صلحة للمدين و�أغلبية الدائنني.
العقود
المادة الثانية والعشرون

دون الإخالل ب�أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) من النظام ،ال يرتتب على قيد
طلب افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية �أو افتتاحه حلول �آجال الديون �أو ا�ستحقاق
الثمن يف العقود التي مل يحل �أجل �سدادها ،ويعد باط ًال كل �رشط بخالف ذلك.
المادة الثالثة والعشرون

دون الإخالل ب�أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) من النظام ،ال يرتب قيد طلب
افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية �أو افتتاحه �أثراً يف �أي عقد يكون املدين طرفاً فيه،
ويعد باط ًال كل �رشط بخالف ذلك.
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المادة الرابعة والعشرون

 -1تعد العقود التي يكون املدين طرفاً فيها قائمة ب�رصف النظر عن افتتاح
�إجراء الت�سوية الوقائية ،ويلتزم املتعاقد مع املدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد
افتتاح الإجراء ،مقابل تنفيذ املدين اللتزاماته التي ن�ش�أت بعد افتتاح الإجراء،
وتدرج يف قائمة املطالبات التزامات املدين التعاقدية التي ن�ش�أت قبل افتتاح
الإجراء ومل يف املدين بها.
� -2إذا مل يف املدين بعد افتتاح الإج��راء بالتزاماته النا�شئة عن العمل
بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-مبوجب الفقرة ( )1من هذه املادة ،فللمحكمة
بناء على طلب املتعاقد� -إنهاء العقد و�إبراء املتعاقد من التزاماته التعاقديةدون الإخالل بحقوقه.
 -3يلتزم املدين ببذل العناية الواجبة ل�ضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية
التي تن�ش�أ بعد افتتاح الإجراء مبا يف ذلك الوفاء ّ
احلال �أو ما يقوم مقامه من
ال�ضمانات التي ت�ضمن حق املتعاقد عند تنفيذه اللتزاماته وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -4على املدين تنفيذ التزاماته التي ن�ش�أت بعد افتتاح الإجراء يف �آجالها ما
مل يتفق مع الطرف الآخر على غري ذلك.
المادة الخامسة والعشرون

 -1للمحكمة -بناء على طلب املدين يف جل�سة يبلغ بها املتعاقد� -إنهاء �أي عقد
يكون املدين طرفاً فيه �إذا كان الإنهاء �رضورياً حلماية ن�شاطه ،وكانت فيه م�صلحة
لأغلبية الدائنني ،على �أال يرتتب على الإنهاء �رضر بالغ على املتعاقد ،ويجب تبليغ
املتعاقد بقرار املحكمة �إذا مل يح�رض اجلل�سة .وحتدد الالئحة �ضوابط ذلك.
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 -2ا�ستثناء من الفقرة ( )1من هذه املادة ،ال يجوز �إنهاء �أي من عقود ال�ضمانات
مبا يف ذلك عقد الرهن �إال وفقاً لأحكام النظام �أو الأنظمة ذات العالقة.
المادة السادسة والعشرون

 -1ي�ستثنى من �أحكام املواد من (الثانية والع�رشين �إلى اخلام�سة والع�رشين)
من النظام عقود املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية التي تربمها اجلهات احلكومية
مع املدين.
 -2ي�ستثنى من �أحكام املواد من (الثالثة والع�رشين �إلى اخلام�سة والع�رشين)
من النظام عقود التمويل التي تربمها ال�رشكات امل�رصفية �أو �رشكات التمويل
مع املدين.
التصويت على المقترح
المادة السابعة والعشرون

ال ي�صوت على املقرتح �إال الدائن �أو املالك الذي يرتب املقرتح �أثراً يف
حقوقه النظامية �أو التعاقدية ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
المادة الثامنة والعشرون

مع مراعاة حكم املادة (ال�ساد�سة ع�رشة) من النظام� ،إذا ت�ضمن املقرتح ما ي�ؤثر
يف حقوق املالك ،وجب على املدين دعوتهم �إلى الت�صويت عليه وفقاً ملا تن�ص
عليه الأنظمة ذات العالقة ،على �أن يكون ت�صويتهم �سابقاً لت�صويت الدائنني.
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المادة التاسعة والعشرون

�إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختالف يف طبيعة ديونهم �أو حقوقهم ،فعلى
املدين ت�صنيفهم �إلى فئات وفقاً ملا حتدده الالئحة.
المادة الثالثون

� -1إذا كان هناك مطالبات للدائنني متنازع فيها ،فعلى املدين تعيني خبري من
بني املدرجني بقائمة اخلرباء توافق عليه املحكمة؛ لتقدير قيمة تلك املطالبات،
وتدرج يف املقرتح لأغرا�ض الت�صويت عليه.
 -2تدرج يف املقرتح -بعد موافقة املحكمة -مطالبات الدائنني التي مل
ت�ض ّمن يف املقرتح ل�سبب عائد للمدين.
المادة الحادية والثالثون

 -1ي�صوت الدائنون على املقرتح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد ت�صويت
املالك بقبوله (�إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والع�رشين) من النظام.
 -2يكون املقرتح مقبو ًال �إذا �صوتت باملوافقة عليه كل فئة من فئات الدائنني،
وتعد الفئة موافقة �إذا �صوت باملوافقة على املقرتح دائنون متثل مطالباتهم ثلثي
قيمة ديون امل�صوتني يف الفئة ذاتها ،وكان من �ضمنهم دائنون متثل مطالباتهم
�أكرث من ن�صف قيمة ديون الأطراف غري ذوي العالقة (�إن وجدوا).
 -3حتدد الالئحة الأحكام الالزمة لإدارة عملية الت�صويت امل�شار �إليها يف
الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -4على املدين فور نهاية الت�صويت تبليغ الدائنني واملالك بنتيجة الت�صويت
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و�إيداعها لدى املحكمة.
� -5إذا تعذر ت�صويت الدائنني على املقرتح يف املوعد املحدد ،فتق�ضي
املحكمة مبا تراه منا�سباً مبا يف ذلك حتديد موعد �آخر للت�صويت �أو �إنهاء الإجراء.
 -6حتدد الالئحة �آليات تعديل اخلطة.
طلب تصديق المحكمة على المقترح
المادة الثانية والثالثون

�إذا قبل الدائنون املقرتح ،فعلى املدين �أن يطلب من املحكمة الت�صديق عليه ،وعليه
قبل تقدمي طلبه �أن يبلغ الدائنني بذلك ،وحتدد املحكمة موعداً جلل�سة الت�صديق عليه.
المادة الثالثة والثالثون

ال يرتتب على افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية والت�صديق على املقرتح �إعفاء
املدين من التزاماته املتعلقة بن�شاطه مبوجب الأنظمة الأخرى.
التصديق على المقترح
المادة الرابعة والثالثون

 -1ت�صدق املحكمة على املقرتح بعد التحقق من قبول الدائنني له وا�ستيفائه
معايري العدالة.
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 -2للدائن حق االعرتا�ض على املقرتح �أمام املحكمة يف جل�سة الت�صديق
عليه بدعوى الإخالل مبعايري العدالة �إذا �صوت برف�ضه واعتقد بناء على �سبب
معقول �أنه ي�رض به.
المادة الخامسة والثالثون

يعد املقرتح م�ستوفياً ملعايري العدالة �إذا توافرت فيه ال�رشوط الآتية:
�أ -مراعاة �إجراءات ت�صويت الدائنني عليه.
ب -ح�صول الدائنني على معلومات وافية لدرا�سته والبدائل املتاحة للمدين
مقارنة بالبنود الواردة يف املقرتح.
ج -مراعاة حقوق الدائنني القائمة ،وبالأخ�ص ما يتعلق بتقا�سم اخل�سائر
وتوزيع احلقوق اجلديدة واملزايا وال�ضمانات.
التبليغ واإليداع
المادة السادسة والثالثون

على املدين فور ت�صديق املحكمة على املقرتح تبليغ الدائنني بالت�صديق،
و�إيداع ن�سخة منه يف �سجل الإفال�س خالل مدة ال تزيد على (خم�سة) �أيام من
تاريخ ت�صديق املحكمة.
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آثار تصديق المحكمة على المقترح
المادة السابعة والثالثون

تكون اخلطة ملزمة للمدين والدائنني وامل�لاك ،وعلى املدين ا�ستكمال
الإجراءات التي �أوجبتها الأنظمة ذات العالقة.
إنهاء اإلجراء
المادة الثامنة والثالثون

يلتزم املدين عند اكتمال تنفيذ اخلطة بتقدمي طلب �إلى املحكمة للحكم ب�إنهاء
�إجراء الت�سوية الوقائية مرافقاً له املعلومات والوثائق التي حتددها الالئحة ،وعليه
�إبالغ الدائنني بالطلب قبل تقدميه .ولكل ذي م�صلحة حق االعرتا�ض على هذا
الطلب �أمام املحكمة خالل (�أربعة ع�رش) يوماً من تقدمي املدين للطلب.
المادة التاسعة والثالثون

تق�ضي املحكمة ب�إنهاء �إجراء الت�سوية الوقائية يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ� -إذا تقدم املدين �إلى املحكمة بطلب �إنهاء الإجراء الكتمال تنفيذ اخلطة.
ب� -إذا مل يتحقق الن�صاب املطلوب يف ت�صويت املالك �أو الدائنني على
املقرتح �أو تعذر ت�صويت املالك �أو الدائنني عليه يف املوعد املحدد ,وذلك دون
�إخالل بالفقرة ( )5من املادة (احلادية والثالثني) من النظام.
ج� -إذا رف�ضت املحكمة الت�صديق على املقرتح.
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د� -إذا تقدم املدين بطلب �إنهاء الإجراء لكون �رشوط افتتاح الإجراء مل تعد
منطبقة عليه.
هـ� -إذا تقدم املدين �أو الدائن بطلب �إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ اخلطة.
و� -إذا تقدم املدين بطلب �إنهاء الإجراء لعدم رغبته يف اال�ستمرار يف �إدارة
ن�شاطه �أو ا�ستكمال تنفيذ اخلطة.
ز� -إذا تقدم ذو م�صلحة بطلب �إنهاء الإجراء لوجود خمالفات م�ؤثرة خالل
الإجراء �أو الرتكاب املدين لفعل من الأفعال املجرمة يف النظام.
المادة األربعون

يلتزم املدين ب�إيداع حكم املحكمة ب�إنهاء الإجراء يف �سجل الإفال�س ،خالل
مدة ال تزيد على (خم�سة) �أيام.
المادة الحادية واألربعون

تق�ضي املحكمة -من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب ذي م�صلحة -بافتتاح
�إجراء الإفال�س املنا�سب �إذا حتققت ال�رشوط الآتية:
�أ� -أن يكون املدين متعرثاً �أو مفل�ساً.
ب -ا�ستيفاء �رشوط افتتاح �إجراء الإفال�س املراد افتتاحه.
ج� -أن يكون �إنهاء �إجراء الت�سوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) �أو الفقرة
(ج) �أو الفقرة (هـ) �أو الفقرة (و) �أو الفقرة (ز) من املادة (التا�سعة والثالثني)
من النظام.
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الفصل الرابع:

إجراء إعادة التنظيم المالي
طلب افتتاح اإلجراء
المادة الثانية واألربعون

 -1دون الإخالل ب�أحكام الأنظمة ذات العالقة ،للمدين �أو الدائن �أو اجلهة
املخت�صة التقدم �إلى املحكمة بطلب افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل للمدين
يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ� -إذا كان من املرجح �أن يعاين من ا�ضطرابات مالية يخ�شى معها تعرثه.
ب� -إذا كان متعرثاً.
ج� -إذا كان مفل�ساً.
 -2ال يجوز التقدم بطلب افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل �إذا كان �سبق
للمدين اخل�ضوع �إلى هذا الإجراء �أو �إلى �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار
املدينني خالل (االثني ع�رش) �شهراً ال�سابقة لطلب افتتاح الإجراء.
المادة الثالثة واألربعون

يقيد طلب افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل لدى املحكمة بعد تقدميه مرافقاً
له املعلومات والوثائق ذات العالقة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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المادة الرابعة واألربعون

�إذا تقدم غري املدين بطلب افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ،فعلى املحكمة
تبليغ املدين به خالل مدة ال تزيد على (خم�سة) �أيام من تاريخ تقدميه ،وللمدين
االعرتا�ض على الطلب �أمام املحكمة يف اجلل�سة املحددة للنظر فيه ،وذلك يف
�أي من احلاالت الآتية:
�أ� -إذا كانت �رشوط افتتاح الإجراء غري منطبقة.
ب� -إذا كان الدين حمل نزاع.
ج� -إذا كان الدائن ي�سعى �إلى �إ�ساءة ا�ستغالل الإجراء.
وللمحكمة �أن ت�أمر املدين بتقدمي املعلومات والوثائق التي حتددها الالئحة.
المادة الخامسة واألربعون

يعفى املدين �أو املالك �أو املدير �أو امل�س�ؤول �أو ع�ضو جمل�س الإدارة �أو
مراجع احل�سابات من تطبيق �أحكام نظام ال�رشكات فيما يخ�ص بلوغ خ�سائر
ال�رشكة ن�سبة حمددة يف ذلك النظام ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
تعليق المطالبات
المادة السادسة واألربعون

يرتتب على قيد طلب افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل �أو افتتاحه تعليق
املطالبات حتى تاريخ رف�ض طلب افتتاح الإج��راء �أو ت�صديق املحكمة على
املقرتح �أو �إنهاء الإجراء قبل ذلك.
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افتتاح اإلجراء
المادة السابعة واألربعون

 -1يفتتح �إجراء �إعادة التنظيم املايل بناء على حكم املحكمة مبوجب املادة
(احلادية والأربعني) من النظام� ،أو مبوجب الفقرة ( )2من هذه املادة.
 -2حتدد املحكمة موعداً للنظر يف طلب افتتاح الإج��راء على �أن يكون
املوعد خالل (�أربعني) يوماً من تاريخ قيد الطلب ،وتبلغ مقدم الطلب واملدين
مبوعد اجلل�سة خالل (خم�سة) �أيام من تاريخ قيد الطلب ،وتق�ضي ب�أي مما ي�أتي:
�أ -افتتاح الإجراء وذلك �إذا:
 -1ترجح لديها �إمكانية ا�ستمرار ن�شاط املدين وت�سوية مطالبات الدائنني
خالل مدة معقولة.
 -2كان املدين مفل�ساً �أو متعرثاً �أو من املرجح �أن يعاين من ا�ضطرابات مالية
يخ�شى معها تعرثه.
 -3قدم مقدم الطلب املعلومات والوثائق امل�شار �إليها يف املادة (الثالثة
والأربعني) من النظام.
ب -رف�ض الطلب يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان الطلب غري م�ستوف للمتطلبات النظامية �أو غري مكتمل دون
م�سوغ مقبول.
� -2إذا ت�رصف مقدم الطلب ب�سوء نية �أو ارتكب �أياً من الأفعال املج َّرمة يف النظام.
وللمحكمة �إذا ق�ضت برف�ض الطلب �أن تق�ضي بافتتاح �إجراء الإفال�س املنا�سب.
ج -ت�أجيل اجلل�سة ملدة ال تزيد على (واح��د وع�رشين) يوماً لتقدمي �أي
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معلومة �أو وثيقة �إ�ضافية تطلبها املحكمة .ويلتزم الطرف املعني بتقدمي املعلومات
�أو الوثائق �إلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده ،وذلك قبل حلول موعد اجلل�سة
امل�ؤجلة ،على �أن تق�ضي املحكمة بافتتاح الإجراء �أو رف�ض الطلب وفق �أحكام
هذه املادة.
 -3تبلغ املحكمة املدين -الذي مل يح�رض اجلل�سة -بحكمها خالل (خم�سة)
�أيام من تاريخ �إ�صداره.
الصالحيات العامة للمحكمة
المادة الثامنة واألربعون

للمحكمة -من تلقاء نف�سها �أو بطلب ذي م�صلحة -ا�ستدعاء من لديه
معلومات �أو وثائق ذات �صلة بطلب افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل حل�ضور
جل�سة النظر فيه ،وعلى امل�ستدعى تزويد املحكمة مبا تطلبه من معلومات �أو
وثائق خالل املدة التي حتددها.
المادة التاسعة واألربعون:

أ�صل لإجراء �إعادة التنظيم املايل �إذا كان
 -1للمحكمة �أن تق�ضي بخ�ضوع � ٍ
املدين �رشيكاً يف ملكيته مع �شخ�ص �آخر ويتعذر ف�صل الأ�صل مبلكية م�ستقلة
لكل منهما بحدود ن�صيبيهما ،وذلك مع ا�شرتاط توافر احلماية الالزمة لدائني
املدين ودائني ال�شخ�ص امل�شرتك يف ملكية الأ�صل.
 -2للمحكمة �أن تق�ضي بخ�ضوع �شخ�ص �آخر للإجراء �إذا كان يف �إخ�ضاع
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ال�شخ�ص الآخر -الذي تنطبق عليه �رشوط افتتاح الإجراء -للإجراء م�صلحة
للمدين ولهذا ال�شخ�ص وكانت الإج��راءات امل�ستقلة لكل منهما على حدة
مكلفة �أو غري جمدية ،وذلك مع ا�شرتاط توافر احلماية الالزمة لدائني املدين
ودائني ال�شخ�ص الآخر.
األثر المترتب على افتتاح اإلجراء
(تعيين األمين والخبير وقاضي اإلشراف وصالحياتهم)

المادة الخمسون

 -1تعني املحكمة يف حكمها بافتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل �أمين ًا
من املدرجني بقائمة �أمناء الإفال�س .وملقدم طلب افتتاح الإج��راء �أن
يقرتح على املحكمة ا�سم الأمني الذي يرغب يف تعيينه من بني املدرجني
يف القائمة.
 -2يراعى عند تعيني الأمني قدراته املالية وم�ؤهالته العلمية وم�ؤهالت فريق
العمل معه.
 -3على الأمني بذل العناية الواجبة جتاه م�صالح الدائنني.
 -4دون �إخالل بالفقرة ( )2من هذه امل��ادة ،للأمني بعد موافقة املحكمة
تفوي�ض بع�ض مهماته �إلى �أحد املدرجني بقائمة الأمناء �أو اخلرباء للقيام باملهمة
املفو�ض بها �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك ،على �أن تكون املهمات املوكل بها املفو�ض
مو�صوفة بدقة وعناية يف قرار املحكمة.
 -5للمحكمة -عند احلاجة -تعيني �أكرث من �أمني يعملون جمتمعني وفقاً
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للنظام ولتعليماتها على �أن تختار من بينهم رئي�ساً ،ويكون الأمناء م�س�ؤولني
بالت�ضامن عن �أعمالهم ،وتبني الالئحة طريقة عملهم.
 -6يودع الأمني ن�سخة من حكم املحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه يف �سجل الإفال�س.
المادة الحادية والخمسون

للمحكمة -بناء على طلب الأمني -تعيني خبري من املدرجني بقائمة اخلرباء
�أو من غريهم مل�ساعدة الأمني يف �أداء مهماته.
المادة الثانية والخمسون

 -1ال يجوز �أن يعني �أميناً �أو خبرياً كل من:
�أ -دائن املدين �أو زوجه �أو �صهره �أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ب� -رشيك املدين �أو العامل لديه �أو مراجع ح�ساباته �أو وكيله خالل ال�سنتني
ال�سابقتني الفتتاح الإجراء.
 -2على الأمني �أو اخلبري قبل تعيينه �أن يف�صح للمحكمة عن عالقته باملدين
والدائنني ،ويجب على الأمني الإف�صاح عن عالقته بالدائنني عند ت�سليمه قائمة
املطالبات للمحكمة.
 -3يرتتب على خمالفة الأمني �أو اخلبري حلكم الفقرة ( )2من هذه املادة عزله
وعدم ا�ستحقاقه لأي �أتعاب.
المادة الثالثة والخمسون

للمحكمة �أن تعني قا�ضياً �أو �أكرث -وفقاً لتقديرها -للإ�رشاف على تنفيذ
�إجراء �إعادة التنظيم املايل ،وحتدد املحكمة مهماته.
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المادة الرابعة والخمسون

 -1للمحكمة -من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من ذي م�صلحة -عزل
الأمني وتعيني �أمني جديد من قائمة �أمناء الإفال�س� ،أو عزل اخلبري وتعيني خبري
جديد من قائمة اخلرباء �أو من غريهم� ،إذا قام �سبب م�رشوع للعزل ،وذلك دون
�إخالل بحقوقه والتزاماته.
 -2ال يجوز للأمني �أو اخلبري اعتزال عمله بعد تعيينه دون �سبب م�رشوع
تقبله املحكمة ،وذلك دون �إخالل بحقوقه والتزاماته.
المادة الخامسة والخمسون

حتدد الالئحة �آلية تقدير �أتعاب الأمني واخلبري وامل�رصوفات ذات العالقة.
اإلعالن عن اإلجراء
المادة السادسة والخمسون:

 -1يعلن الأمني خالل (�سبعة) �أيام من تاريخ تعيينه يف الو�سيلة التي
حتددها الالئحة حكم املحكمة بافتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ،ويدعو
الدائنني �إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ال تزيد على (ت�سعني) يوماً من
تاريخ الإعالن.
 -2يبلغ الأم�ين الدائنني املعلومني لديه باحلكم ،ويدعوهم �إل��ى تقدمي
مطالباتهم خالل مدة ال تزيد على (ت�سعني) يوماً من تاريخ التبليغ.
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اإلشراف على اإلجراء
المادة السابعة والخمسون

ي�رشف الأمني على ن�شاط املدين خالل فرتة �إجراء �إعادة التنظيم املايل للتحقق
من عدالة الإجراء وتنفيذ اخلطة على الوجه املحدد مبا ي�ضمن �رسعة الأداء وتوفري
احلماية الالزمة مل�صالح املت�أثرين بالإجراء ،وذلك وفقاً للأحكام الواردة يف النظام.
المادة الثامنة والخمسون

 -1يكون للأمني خالل فرتة �إج��راء �إع��ادة التنظيم امل��ايل بالإ�ضافة �إلى
مهماته و�صالحياته الأخ��رى املن�صو�ص عليها يف النظام والالئحة ،املهمات
وال�صالحيات الآتية:
�أ -التحقق من �سالمة �إدارة املدين لن�شاطه ومراقبة عملياته املالية.
ب -ح�ضور جل�سات الدعاوى واجتماعات الدائنني وغريها املتعلقة باملدين والإجراء.
ج -القيام ب�أي �أعمال ذات طابع تبعي �أو عر�ضي ملهماته و�صالحياته.
د� -أداء الأعمال التي تكلفه املحكمة بها.
هـ -ما تن�ص عليه الالئحة.
 -2يجب على الأمني عند �أداء مهماته و�صالحياته التحلي بالأمانة وال�صدق.
المادة التاسعة والخمسون

 -1للأمني حق االطالع واحل�صول على ما لدى املحكمة من معلومات �أو
وثائق عن املدين .وعلى املدين تزويد الأمني ب�أي معلومة �أو وثيقة �إ�ضافية �أو
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م�ستجدات فور علمه بها ،واملبالغ التي يدين بها للغري ومل ي�سبق الإف�صاح عنها
للمحكمة ،و�أي عقود �أو دعاوى �أو �إجراءات ق�ضائية يكون طرفاً فيها.
 -2للأمني حق احل�صول على جميع املعلومات والوثائق املتعلقة ب�أ�صول
التفلي�سة وحفظها ،والرخ�ص املتعلقة بن�شاط املدين ،و�أي معلومة �أو وثيقة
�أخرى ذات �صلة بن�شاط املدين.
 -3للأمني �أن يطلب من الدائن تقدمي معلومة �أو وثيقة �إ�ضافية ت�ؤيد مطالبته
�أو تثبت تعديل طبيعة الدين �أو مبلغه.
 -4للأمني حق احل�صول على �أي معلومة عن ن�شاط املدين �أو �أ�صول
التفلي�سة من اجلهات العامة واخلا�صة بالقدر الالزم لتمكينه من �أداء مهماته مبا
يف ذلك الوثائق وك�شوف ح�سابات املدين البنكية واال�ستثمارية .وعلى كل من
يحوز هذه املعلومات الإف�صاح له عنها.
 -5ال يعد الإف�صاح للأمني عن املعلومات امل�شار �إليها يف الفقرة ( )4من
هذه امل��ادة انتهاكاً ل�رسية املعلومات ،ويلتزم الأم�ين بحفظ هذه املعلومات
والوثائق واحلفاظ على �رسيتها.
العقود
المادة الستون

 -1على املدين �أن يقدم �إلى الأمني -فور تعيينه -قائمة تف�صيلية بعقوده
ال�سارية وبياناتها مرافقاً لها ن�سخ من تلك العقود وتقرير يت�ضمن ما يرغب يف
ا�ستمراره منها �أو �إنهائه وم�سوغات ذلك.
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 -2للأمني �أن يطلب من املدين �أي معلومات �أو وثائق ذات �صلة بالعقود
ال��واردة يف الفقرة ( )1من هذه امل��ادة ،ويلتزم املدين بتزويد الأم�ين بهذه
املعلومات والوثائق خالل مدة معقولة يحددها الأمني.
 -3على الأمني �أن يفح�ص بعناية قائمة العقود واملعلومات والوثائق املقدمة
�إليه مبوجب الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة.
المادة الحادية والستون

 -1للأمني -بعد فح�ص قائمة عقود املدين واملعلومات والوثائق املقدمة �إليه-
�أن ي�صدر خالل مدة �أق�صاها (�ستون) يوماً من افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل،
قراراً ب�إنهاء �أي عقد للمدين �إذا كان �إنها�ؤه الزماً لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق
عليه -وحماية م�صالح �أغلبية الدائنني وال يلحق �رضراً بالغاً باملتعاقد مع املدين
ولو ن�ص العقد على خالف ذلك ،على �أن يكون ذلك مبوجب تبليغ مكتوب
للمتعاقد ،ويعد العقد منق�ضياً بعد م�ضي (ثالثني) يوماً من تاريخ التبليغ �إال �إذا
اتفق الأمني مع املتعاقد على مدة �أق�رص .وللأمني �أن يطلب من املحكمة متديد املدة
التي يحق له فيها �أن ي�صدر قراراً ب�إنهاء �أي عقد ملدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً،
ب�رشط �أن يكون ذلك الزماً بالنظر �إلى حجم ن�شاط املدين �أو طبيعته.
 -2ا�ستثناء من حكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،للأمني -بعد فح�ص قائمة
عقود املدين واملعلومات والوثائق املقدمة �إليه� -أن ي�صدر خالل (�ستني) يوماً
من افتتاح الإجراء ،قراراً ب�إنهاء �أي عقد �إيجار للعقار الذي ميار�س فيه املدين
ن�شاطه �إذا كان ذلك الزماً لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق عليه -وحماية م�صالح
�أغلبية الدائنني ولو ن�ص العقد على خالف ذلك ،ويجب على الأمني �أن يبلغ
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املتعاقد مع املدين بقراره كتابة ،ويعد العقد منق�ضياً بعد م�ضي (ت�سعني) يوماً
من تاريخ التبليغ ما مل ين�ص العقد على مدة �أق�رص .وللأمني �أن يطلب من
املحكمة متديد املدة التي يحق له فيها �إنهاء ذلك العقد ملدة ال تزيد على (ثالثني)
يوماً ب�رشط �أن يكون ذلك الزماً بالنظر �إلى عدد العقارات التي ميار�س املدين
فيها ن�شاطه.
 -3ال يخل �إنهاء الأمني لأي عقد للمدين مع املتعاقد معه مبوجب الفقرة ()1
�أو الفقرة ( )2من هذه املادة بحقوق ذلك املتعاقد مبا يف ذلك تقدمي مطالبته �إلى
الأمني ب�ش�أن �أي �رضر تكبده جراء الإنهاء ،وذلك لغر�ض الت�صويت على املقرتح.
� -4إذا اعرت�ض املتعاقد مع املدين على قرار الأمني ب�إنهاء عقده ،فتنظر
املحكمة يف هذا االعرتا�ض وفقاً حلكم املادة (الثانية وال�ستني) من النظام.
� -5إذا مل ي�صدر الأمني قراراً ب�إنهاء �أي عقد وفقاً للفقرتني ( )1و( )2من
يعدل �أو يت�أثر باخلطة.
هذه املادة ،فيكون املدين ملزماً بتنفيذ �أحكام العقد ما مل َّ
 -6يجوز للأمني �أن ي�ؤجر من الباطن للغري العقار امل�ست�أجر من قبل املدين
�أو جزءاً منه ولو ن�ص العقد على خالف ذلك .ويجب على املدين �أن ي�ضمن
عدم �إحلاق �رضر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.
 -7ي�ستثنى من �أحكام هذه امل��ادة وامل��واد (الثانية والع�رشين) و(الثالثة
والع�رشين) و(الرابعة والع�رشين) و(ال�ستني) من النظام عقود املناف�سات
وامل�شرتيات احلكومية التي تربمها اجلهات احلكومية مع املدين.
 -8ي�ستثنى من �أحكام هذه املادة وامل��واد (الثالثة والع�رشين) و(الرابعة
والع�رشين) و(ال�ستني) من النظام عقود التمويل التي تربمها ال�رشكات امل�رصفية
�أو �رشكات التمويل مع املدين.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
245

نظام اإلفالس
المادة الثانية والستون

تنظر املحكمة يف اعرتا�ض الطرف املتعاقد املقدم �أمامها -بناء على الفقرة ()4
من املادة (احلادية وال�ستني) من النظام -وتق�ضي بقبول االعرتا�ض �إذا ثبت لها:
�أ� -أن �إنهاء العقد -املبني على الفقرة ( )1من املادة (احلادية وال�ستني) من
النظام -غري الزم لتنفيذ اخلطة وحماية م�صالح �أغلبية الدائنني ويلحق �رضراً
بالغاً بالطرف املتعاقد.
ب� -أن �إنهاء العقد -املبني على الفقرة ( )2من املادة (احلادية وال�ستني) من
النظام -غري الزم لتنفيذ اخلطة وحماية م�صالح �أغلبية الدائنني.
تقديم المطالبات
المادة الثالثة والستون

 -1على كل دائن ن�ش�أ دينه قبل �صدور حكم املحكمة بافتتاح �إجراء �إعادة التنظيم
املايل �أن يتقدم �إلى الأمني -خالل املدة املحددة يف املادة (ال�ساد�سة واخلم�سني) من
النظام -ب�أي مطالبة له حالة �أو �آجلة� ،أو موقوفة على �رشط �أو حمتملة �أو غري ذلك مما قد
يكون له قيمة مالية حالية �أو م�ستقبلية ،و�أن يرفق مبطالبته الوثائق واملعلومات املن�صو�ص
عليها يف الالئحة وبياناً بقيمة مطالبته يف تاريخ حكم املحكمة بافتتاح الإجراء ،والدين
الذي مل ي�ستحق بعد وموعد ا�ستحقاقه ،و�أي وثيقة �أخرى ت�ؤيد مطالبته ،كما يجب �أن
يحدد ما �إذا كانت مطالبته م�ضمونة وطبيعة ال�ضمانات املقدمة لها.
� -2إذا مل تكن قيمة املطالبة حمددة بدقة وجب على الدائن تقدمي املطالبة
بقيمة تقديرية ،ويتحقق الأمني من تقدير القيمة الفعلية لهذه املطالبة.
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عدم تقديم المطالبات
المادة الرابعة والستون

ي�ستبعد من الت�صويت على املقرتح كل دائن مل يقدم مطالبته خالل املدة املحددة
يف املادة (ال�ساد�سة واخلم�سني) من النظام �إال �إذا �أثبت للمحكمة قبل الت�صويت:
�أ� -أنه قدم مطالبته ومل ت�صل �إلى الأمني ل�سبب خارج عن �إرادته.
ب� -أن املدين �أ�سقط مطالبته من القائمة املقدمة �إلى الأمني.
ج� -أن الأمني �أ�سقط مطالبته من القائمة املقدمة �إلى املحكمة.
جرد أصول التفليسة للمدين
المادة الخامسة والستون

يعد الأمني قائمة جرد لأ�صول التفلي�سة ت�شتمل على تفا�صيل �أ�صول التفلي�سة
و�أي �ضمانة مقررة عليها ،وبيان ما يحوزه املدين من هذه الأ�صول وما يكون
منها حم ًال لدعوى من الغري ،وغري ذلك من املعلومات ذات ال�صلة ،وعلى
الأمني تزويد املحكمة بن�سخة منها.
المادة السادسة والستون

يحتفظ املدين ذو ال�صفة الطبيعية من �أ�صول التفلي�سة مبا يوفر له وملن يعولهم
ما يكفي ملعي�شة باملعروف ،وحتدد املحكمة مقدار كفايته بناء على اقرتاح الأمني،
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ويلتزم املدين مب�ساعدة الأمني على تقومي الأ�صول لتقدير ما يحتفظ به منها .وال
تدرج الأ�صول املحتفظ بها لهذا الغر�ض �ضمن املقرتح.
أصول الغير
المادة السابعة والستون

على من ميلك �أ�صو ًال تقع يف حيازة املدين �أو حمجوزة لديه تزويد الأمني
مبعلومات تف�صيلية عنها ،وله تقدمي طلب �إلى املحكمة ال�سرتداد تلك الأ�صول
مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها ،وللأمني �أن يبدي للمحكمة ر�أيه يف هذا ال�ش�أن.
قائمة مطالبات الدائنين
المادة الثامنة والستون

 -1يعد الأمني قائمة مبطالبات الدائنني بناء على املعلومات املقدمة �إليه وفقاً ملا
حتدده الالئحة ،ويقدمها �إلى املحكمة خالل (�أربعة ع�رش) يوماً من تاريخ انتهاء
املدة املحددة لتقدمي املطالبات العتمادها ،ويجب �أن تت�ضمن القائمة ما ي�أتي:
�أ -عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.
ب -حتديد الدائنني امل�ضمونني وتفا�صيل ال�ضمانات املقدمة �إليهم وتقديراً
لقيمة الأ�صول حمل هذه ال�ضمانات.
ج -الديون القابلة للمقا�صة.
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د -تو�صيته ب�ش�أن كل مطالبة مقدمة �إليه بالقبول �أو الرف�ض �أو العر�ض على خبري.
هـ -ما حتدده الالئحة.
 -2على الأم�ين خالل (خم�سة) �أي��ام من تاريخ تقدمي قائمة املطالبات �إلى
املحكمة �أن يبلغ الدائن الذي �أُو�صي برف�ض مطالبته �أو بعر�ضها على خبري .ويحق
لهذا الدائن التقدم �إلى املحكمة بطلب النظر يف مطالبته ،ف�إن ر�أت املحكمة قبول
املطالبة �أو جزء منها �أدرجتها يف قائمة املطالبات كمطالبة مقبولة لغر�ض الت�صويت.
 -3للمحكمة -بناء على طلب الأمني -متديد مهلة تقدمي القائمة امل�شار �إليها
يف الفقرة ( )1من هذه املادة �إذا دعت احلاجة لذلك.
 -4للدائن االطالع على قائمة املطالبات املعتمدة من املحكمة.
المادة التاسعة والستون

 -1دون �إخالل ب�صالحيات ومهمات الأمني ،ي�ستمر املدين يف �إدارة �أعماله
ون�شاطه خالل فرتة �إجراء �إعادة التنظيم املايل حتت �إ�رشاف الأمني.
� -2إذا ارتكب املدين �أو �أحد امل�س�ؤولني يف �إدارته خالل فرتة الإجراء ت�رصفاً
ينطوي على �إهمال �أو �سوء �إدارة �أو عدم تعاون مع الأمني �أو ارتكب �أياً من
الأفعال املجرمة يف النظام؛ فللأمني �أن يطلب من املحكمة غل يد املدين عن
الإدارة ،على �أن يبني لها ر�أيه ور�أي جلنة الدائنني �-إن وجدت -ب�ش�أن ا�ستمرار
الإجراء ،وللمحكمة عندئذ �أن تق�ضي ب�أي مما ي�أتي:
�أ -تكليف الأمني بد ًال من املدين يف �إدارة الن�شاط ونقل جميع �صالحيات
املدين وم�س�ؤولياته �إلى الأمني خالل فرتة �رسيان الإجراء .وللأمني اال�ستعانة
مبن يراه منا�سباً مل�ساعدته يف �إدارة ن�شاط املدين.
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ب -تعيني �شخ�ص يحل حمل املدين يف الإدارة �إذا كان حجم الن�شاط �أو نوعه
يقت�ضي ذلك ،ونقل جميع �صالحيات املدين وم�س�ؤولياته �إليه خالل فرتة �رسيان
الإج��راء ،على �أن يفي ال�شخ�ص املعني بالتزامات املدين جتاه الأمني .و�إذا كان
املعني �شخ�صاً ذا �صفة اعتبارية فيجب عليه تعيني �شخ�ص ذي �صفة طبيعية ممث ًال عنه.
ج� -إنهاء الإجراء وافتتاح �إجراء الت�صفية للمدين �إذا ر�أت ذلك.
د� -أي اجراء �آخر تن�ص عليه الالئحة.
� -3إذا قرر املدين عدم اال�ستمرار يف �إدارة ن�شاطه �أثناء الإجراء ل�سبب عائد
�إليه مبوجب طلب موقع منه ،فللأمني �أن يقدم طلباً وفق الفقرة ( )2من هذه املادة.
حماية النشاط
المادة السبعون

 -1دون الإخالل بالأنظمة ذات العالقة ،يجب على املدين احل�صول على
موافقة مكتوبة من الأمني -خالل املدة من افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل
�إلى الت�صديق على املقرتح -عند القيام ب�أي من الأعمال الآتية:
�أ� -إعداد املقرتح وتنفيذ �إجراءاته ،مبا يف ذلك دعوة الدائنني للت�صويت عليه.
ب -طلب احل�صول على متويل.
ج� -سداد ديون حا ّلة �أو مل حتل �آجالها.
د� -إبرام عقد ت�أمني جديد يرتب التزاماً م�ؤثراً عليه.
هـ� -إخالء �أي من �أ�صول التفلي�سة امل�ؤجرة و�إب��رام �أي عقد �إيجار الزم
لن�شاطه �أو نافع له.
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و� -إبرام �أي اتفاق �أو ت�سوية مع دائن �أو �أكرث.
ز -تقدمي �ضمان للغري �أو جتديده.
ح -تغيري �أي مقر �أو مكتب م�سجل له.
ط -الت�صويت على مقرتح ملدين املدين يف �أي من �إج��راءات الإفال�س
يرتتب عليه التنازل عن حقوق املدين.
ي� -إبرام عقد للح�صول على خدمات ا�ست�شارات قانونية �أو حما�سبية �أو
غريها مل�ساعدته يف �إعادة التنظيم املايل لن�شاطه.
ك� -إقامة �أي دعوى �أو الرتافع يف �أي دعوى مقامة �أمام اجلهات الق�ضائية
و�شبه الق�ضائية والتحكيم.
ل -تعيني وكيل للت�رصف نيابة عنه ،عدا ما يكون �ضمن ممار�سة املدين
لن�شاطه بالطريقة املعتادة.
م -ت�أ�سي�س �رشكة تابعة �أو �رشاء ح�ص�ص �أو �أ�سهم يف �رشكة �أخرى.
ن -نقل ملكية كل �أو بع�ض �أعماله �أو �أ�صوله خارج نطاق مزاولة ن�شاطه املعتاد.
�س -طلب �إنهاء الإجراء مبوجب الفقرة (�أ) �أو الفقرة (و) من املادة (ال�سابعة
والثمانني) من النظام.
ع -ما تن�ص عليه الالئحة.
 -2ال يرتتب على التزام املدين بحكم الفقرة ( )1من هذه املادة الإعفاء من
االلتزامات املن�صو�ص عليها يف النظام والأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 -3يلتزم الأمني ببذل العناية الواجبة عند ممار�سة �صالحياته ومهماته ،وال
يعد م�س�ؤو ًال �أمام الغري عن �أي خ�سارة �أو �رضر يرتتب على موافقته على �أي من
�أعمال املدين الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
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حظر التصرف في األصول
المادة الحادية والسبعون

�إذا ت�رصف املدين يف �أي من �أ�صول التفلي�سة خارج نطاق مزاولة ن�شاطه
املعتاد باملخالفة حلكم الفقرة (/1ن) من املادة (ال�سبعني) من النظام ،فللمحكمة
�أن تق�ضي -بناء على طلب ذي م�صلحة -ببطالن ت�رصفه ،وا�سرتداد الأ�صول،
�أو مبا تراه منا�سباً ،وذلك مع مراعاة حقوق الغري (ح�سن النية) ،وللمت�رضر �أن
يتقدم بدعوى التعوي�ض.
المادة الثانية والسبعون

دون الإخالل بحقوق الدائن امل�ضمون ،للأمني -خالل الفرتة من افتتاح
�إجراء �إعادة التنظيم املايل �إلى الت�صديق على املقرتح -التقدم �إلى املحكمة
بطلب املوافقة على �إبدال �ضمان مقدم لدائن املدين ب�ضمان �آخر مكافئ له متى
كان يف ذلك م�صلحة لأغلبية الدائنني.
تشكيل لجنة للدائنين
المادة الثالثة والسبعون

ت�شكل جلنة للدائنني يف الأحوال التي حتددها الالئحة ،وتبني الالئحة مهماتها
و�إجراءات عملها.
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المادة الرابعة والسبعون

�إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختالف يف طبيعة ديونهم �أو حقوقهم ،فعلى
املدين ت�صنيفهم �إلى فئات وفقاً ملا حتدده الالئحة.
مقترح إعادة التنظيم المالي
المادة الخامسة والسبعون

 -1يعد املدين املقرتح -مب�ساعدة الأمني -خالل املدة التي حتددها املحكمة
يف حكمها بافتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل.
 -2يجب �أن يت�ضمن املقرتح نبذة عن الو�ضع املايل للمدين وت�أثريات
الو�ضع االقت�صادي عليه وما حتدده الالئحة من معلومات ووثائق.
 -3يعد الأمني تقريراً يت�ضمن ر�أيه يف �إمكانية املوافقة على املقرتح من
الدائنني وقابليته للتنفيذ.
 -4دون �إخ�لال ب�أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) ،للأمني �أن يتقدم �إلى
املحكمة بطلب املوافقة على ت�ضمني املقرتح بنداً بتعديل �أي �ضمان متى كان
ذلك �رضورياً لتنفيذ املقرتح ،على �أن ُي�ض ّمن يف البند ذاته ما يفيد ح�صول
الدائن امل�ضمون املت�أثر على �ضمان مكافئ ل�ضمانه الأ�صلي.
 -5يبلغ الأمني الدائن امل�ضمون بعزمه تقدمي طلب �إلى املحكمة وفق الفقرة
( )4من هذه املادة ،وللدائن امل�ضمون �أن يعرت�ض �أمام املحكمة على الطلب.
 -6يودع الأمني ن�سخة من املقرتح لدى املحكمة ،وحتدد املحكمة موعداً
للت�صويت عليه ،وللأمني �أن يقرتح على املحكمة املوعد الذي يراه منا�سباً.
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المادة السادسة والسبعون

 -1ال يحق للدائن الت�صويت على املقرتح �إال �إذا كان يرتب �أثراً يف حقوقه
النظامية �أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة يف قائمة املطالبات املقبولة التي
اعتمدتها املحكمة وفقاً لأحكام املادة (الثامنة وال�ستني) من النظام.
 -2ال يحق للمالك الت�صويت على املقرتح �إال �إذا كان يرتب �أثراً يف حقوقه
النظامية �أو التعاقدية.
المادة السابعة والسبعون

 -1على املدين -بعد موافقة الأمني� -أن يبلغ الدائنني الذين قبلت املحكمة
مطالباتهم مبوعد الت�صويت على املقرتح قبل حلوله بـ (واحد وع�رشين) يوماً
على الأقل ،و�أن يرفق بالتبليغ ن�سخة من املقرتح �أو ما يفيد ب�إتاحة االطالع عليه
ب�أي من الو�سائل الإلكرتونية وفقاً ملا حتدده الالئحة ،وعلى املدين �أن يعلن عن
موعد الت�صويت على املقرتح يف الو�سيلة التي حتددها الالئحة.
� -2إذا ت�ضمن املقرتح ما ي�ؤثر يف حقوق املالك ،فعلى املدين -بعد موافقة
الأمني -تبليغ املالك املت�أثرين مبوعد الت�صويت على املقرتح قبل حلول موعد
الت�صويت بـ (واحد وع�رشين) يوماً على الأقل.
حقوق التصويت
المادة الثامنة والسبعون

ا�ستثناء من �أحكام الأنظمة ذات العالقة ،حتدد الالئحة ن�صاب عقد
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اجتماع املالك والأغلبية املطلوبة لقبول املقرتح من املالك� ،إذا ت�ضمن
املقرتح ما ي�ؤثر يف حقوقهم ،وذل��ك مع مراعاة حكم امل��ادة (ال�سابعة
وال�سبعني) من النظام.
نصاب تصويت الدائنين
المادة التاسعة والسبعون

 -1ي�صوت الدائنون على املقرتح وفقاً للإجراءات الواردة فيه.
 -2يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنني للمقرتح �إذا �صوت باملوافقة
عليه دائنون متثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون امل�صوتني يف الفئة ذاتها ،وكان من
�ضمنهم دائنون متثل مطالباتهم �أكرث من ن�صف قيمة ديون الأطراف غري ذوي
العالقة (�إن وجدوا).
 -3حتدد الالئحة الأحكام الالزمة لإدارة عملية الت�صويت امل�شار �إليها يف
الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -4على الأمني فور نهاية الت�صويت تبليغ املدين واملالك والدائنني بنتيجة
الت�صويت ،و�إيداع النتيجة لدى املحكمة.
� -5إذا تعذر ت�صويت الدائنني على املقرتح يف املوعد املحدد ،فتق�ضي
املحكمة مبا تراه منا�سباً مبا يف ذلك حتديد موعد �آخر للت�صويت �أو �إنهاء
الإجراء.
 -6حتدد الالئحة �آليات تعديل اخلطة.
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التصديق على المقترح
المادة الثمانون

 -1على الأمني �-إذا حتققت �أي من احلالتني املن�صو�ص عليهما يف الفقرة ()2
من هذه املادة� -أن يطلب من املحكمة الت�صديق على املقرتح ،وعليه قبل تقدمي
طلبه �أن يبلغ الدائنني بذلك ،وحتدد املحكمة موعداً جلل�سة الت�صديق على املقرتح.
ت�صدق املحكمة بناء على طلب الأمني على املقرتح امل�ستويف ملعايري
ّ -2
العدالة يف احلالتني الآتيتني:
�أ� -إذا قبلت جميع فئات الدائنني واملالك باملقرتح.
ب� -إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنني باملقرتح ،و�صوت
باملوافقة عليه دائنون متثل مطالباتهم (خم�سني يف املائة) على الأقل من جمموع
قيمة مطالبات الدائنني امل�صوتني يف جميع الفئات ،ور�أت املحكمة �أن الت�صديق
على املقرتح يحقق م�صالح �أغلبية الدائنني.
 -3ت�صدّ ق املحكمة على مقرتح تعديل اخلطة وفقاً حلكم الفقرة ( )2من هذه املادة.
 -4للدائن حق االعرتا�ض على املقرتح �أمام املحكمة يف جل�سة الت�صديق
عليه بدعوى الإخالل مبعايري العدالة �إذا �صوت برف�ضه واعتقد بناء على �سبب
معقول �أنه ي�رض به.
المادة الحادية والثمانون

ال يجوز �أن يت�ضمن املقرتح ما يخالف �أحكام النظام والأنظمة ذات العالقة
ب�ش�أن حقوق املقا�صة و�أولويات الديون ،ويعد باط ًال �أي ت�رصف خالف ذلك.
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بيع األصول المضمونة
المادة الثانية والثمانون

يتولى الأم�ين -بناء على اخلطة وبعد موافقة املحكمة -بيع �أي من
�أ�صول التفلي�سة ال�ضامنة لدين املدين خالل فرتة الإجراء بالأ�سعار املتداولة
وقت البيع.
وعليه بعد ا�ستيفاء �أتعابه وم�رصوفات البيع �إيداع اجلزء املتبقي من ح�صيلة
البيع يف ح�ساب جار م�ستقل ل�سداد دين الدائن امل�ضمون وفقاً لرتتيب �ضمانه،
و�إذا فا�ضت املبالغ املودعة يف احل�ساب اجلاري على مقدار الدين امل�ضمون
فعلى الأمني �أن يودع هذا الفائ�ض يف ح�ساب املدين.
نشر وتسجيل التصديق على المقترح
المادة الثالثة والثمانون

يلتزم الأمني خالل (ع�رشة) �أيام من تاريخ الت�صديق على املقرتح مبا ي�أتي:
�أ� -إعالن الت�صديق يف الو�سيلة التي حتددها الالئحة مت�ضمناً ا�سم املدين
وعنوان مقره الرئي�س ورقم �سجله التجاري وتاريخ �إ�صدار الت�صديق ونبذة عن
بنود اخلطة وفقاً ملا حتدده الالئحة.
ب� -إيداع ن�سخة من حكم املحكمة بالت�صديق يف �سجل الإفال�س.
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اإلشراف على تنفيذ الخطة
المادة الرابعة والثمانون

 -1دون الإخ�لال ب�أحكام امل��ادة (الثامنة واخلم�سني) وامل��ادة (التا�سعة
وال�ستني) من النظام ،ي�رشف الأمني خالل الفرتة من الت�صديق على املقرتح
�إلى تنفيذ اخلطة و�إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل ،و�إذا واجه الأمني �أي عائق
يحول دون تنفيذها؛ فعليه �أن يتقدم �إلى املحكمة بطلب النظر يف ذلك ،وتقوم
املحكمة باتخاذ ما تراه يف هذا ال�ش�أن.
 -2يجوز �أن يت�ضمن املقرتح �-إ�ضافة �إلى ما يرد يف النظام والالئحة -حتديد
مهمات واخت�صا�صات الأمني ،وكذلك قيوداً على ت�رصفات املدين.
 -3يلتزم املدين بتقدمي تقرير يف نهاية كل (ثالثة) �أ�شهر �إلى الأمني عن �سري
تنفيذ اخلطة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -4يراجع الأمني التقرير املقدم من املدين مبوجب الفقرة ( )3من هذه املادة
للتحقق من �صحة املعلومات الواردة فيه ،ويقدمه �إلى املحكمة والدائنني خالل
(ثالثني) يوماً من ت�سلمه من املدين.
المادة الخامسة والثمانون

 -1يجب على املدين احل�صول على موافقة مكتوبة من الأمني عند القيام
خالل املدة من الت�صديق على املقرتح �إلى �إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل ب�أي
من الأعمال الآتية:
�أ -طلب احل�صول على متويل.
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ب -تقدمي �ضمان للغري �أو جتديده.
ج -تغيري �أي مقر �أو مكتب م�سجل للمدين.
د -الت�صويت على مقرتح ملدين املدين يف �أي من �إجراءات الإفال�س يرتتب
عليه التنازل عن حقوق املدين.
هـ -ت�أ�سي�س �رشكة تابعة �أو �رشاء ح�ص�ص �أو �أ�سهم يف �رشكة �أخرى.
و -نقل ملكية كل �أو بع�ض �أعماله �أو �أ�صوله خارج نطاق مزاولة ن�شاطه املعتاد.
ز� -أي عمل �آخر وفقاً ملا تن�ص عليه الالئحة.
 -2ال يرتتب على التزام املدين بحكم الفقرة ( )1من هذه املادة الإعفاء من
االلتزامات املن�صو�ص عليها يف النظام والأنظمة ذات العالقة.
 -3يلتزم الأمني ببذل العناية الواجبة عند ممار�سة �صالحياته ومهماته ،وال
يعد م�س�ؤو ًال �أمام الغري عن �أي خ�سارة �أو �رضر يرتتب على موافقته على �أي من
�أعمال املدين الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
تنفيذ الخطة
المادة السادسة والثمانون

يلتزم الأمني عند اكتمال تنفيذ اخلطة بتقدمي طلب �إلى املحكمة للحكم
ب�إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل مرافقاً له املعلومات والوثائق التي حتددها
الالئحة ،وعليه �إبالغ الدائنني بالطلب قبل تقدميه .ولكل ذي م�صلحة حق
االعرتا�ض على هذا الطلب �أمام املحكمة خالل (�أربعة ع�رش) يوماً من
تقدميه.
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إنهاء اإلجراء
المادة السابعة والثمانون

تق�ضي املحكمة ب�إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ� -إذا تقدم املدين بطلب �إنهاء الإجراء لأن �رشوط افتتاح الإجراء مل تعد
منطبقة عليه ،على �أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمني ي�ؤيد ذلك.
ب� -إذا تقدم الأمني بطلب �إنهاء الإجراء الكتمال تنفيذ اخلطة وانتهاء مهماته.
ج� -إذا تقدم الأم�ين بطلب �إنهاء الإج��راء لعدم حتقق الن�صاب املطلوب
لت�صويت الدائنني على املقرتح �أو تعذر ت�صويتهم عليه يف املوعد املحدد لذلك,
وذلك دون الإخالل بحكم الفقرة ( )5من املادة (التا�سعة وال�سبعني) من النظام.
د� -إذا رف�ضت املحكمة الت�صديق على املقرتح.
هـ� -إذا تقدم الأمني �أو الدائن بطلب �إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ اخلطة.
و� -إذا تقدم الأمني بطلب موقع من املدين ب�إنهاء الإجراء لعدم رغبة املدين
يف اال�ستمرار يف �إدارة ن�شاطه �أو ا�ستكمال تنفيذ اخلطة ،وذلك دون �إخالل
ب�أحكام املادة (التا�سعة وال�ستني) من النظام.
ز� -إذا تقدم ذو م�صلحة بطلب �إنهاء الإجراء لوجود خمالفات م�ؤثرة خالل
الإجراء �أو الرتكاب املدين �أحد الأفعال املجرمة يف النظام خالل فرتة �رسيان
الإجراء ،وذلك دون �إخالل ب�أحكام املادة (التا�سعة وال�ستني) من النظام.
المادة الثامنة والثمانون

 -1ال يرتتب على احلكم ب�إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل �إعفاء ال�ضامن
لتنفيذ اخلطة من التزاماته.
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 -2ال يلزم �أي دائن برد ما ح�صل عليه من املدين قبل �إنهاء الإجراء.
المادة التاسعة والثمانون

 -1يلتزم الأمني ب�إيداع حكم املحكمة ب�إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل يف
�سجل الإفال�س ،ويرتتب على ذلك انتهاء مهماته.
 -2حتدد الالئحة ما يجب على الأمني اتخاذه حيال املعلومات والوثائق التي
بحوزته واملتعلقة بالإجراء.
المادة التسعون

تق�ضي املحكمة -من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من ذي م�صلحة -بافتتاح
�إجراء الت�صفية �أو الت�صفية الإدارية �إذا حتققت ال�رشوط الآتية:
�أ� -أن يكون املدين متعرثاً �أو مفل�ساً.
ب -ا�ستيفاء �رشوط افتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية الإدارية املراد افتتاحه.
ج� -أن يكون �إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل مبنياً على الفقرة (ج) �أو الفقرة (د)
�أو الفقرة (هـ) �أو الفقرة (و) �أو الفقرة (ز) من املادة (ال�سابعة والثمانني) من النظام.
اإلحاالت
المادة الحادية والتسعون

ت�رسي على �إجراء �إعادة التنظيم املايل �أحكام املواد من (الع�رشين �إلى الرابعة
والع�رشين) واملادة (اخلام�سة والثالثني) واملادة (ال�سابعة والثالثني) من النظام.
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الفصل الخامس:
إجراء التصفية

طلب افتتاح إجراء التصفية
المادة الثانية والتسعون

دون الإخ�لال ب�أحكام الأنظمة ذات العالقة ،للمدين �أو الدائن �أو اجلهة
املخت�صة التقدم �إلى املحكمة بطلب افتتاح �إجراء الت�صفية للمدين �إذا كان
املدين متعرثاً �أو مفل�ساً.
المادة الثالثة والتسعون

 -1ي�شرتط لقيد طلب افتتاح �إجراء الت�صفية لدى املحكمة �أن يقدم الطلب
مرافقاً له املعلومات والوثائق ذات العالقة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -2ال يقيد طلب دائن �أو �أكرث لدى املحكمة �إال بعد ا�ستيفاء ال�رشوط الآتية:
�أ� -أن يكون الدين حال الأجل وحمدد املقدار وال�سبب وال�ضمانات املقررة
له (�إن وجدت).
ب� -أال يقل مقدار الدين �-أو جمموع مقدار ديون املتقدمني بالطلب -عن
املبلغ الذي حتدده جلنة الإفال�س.
ج� -أن يكون الدين املطالب ب�سداده م�ستحقاً مبوجب �سند تنفيذي� ،أو
م�ستحقاً مبوجب ورقة عادية ،و�أن يثبت الدائن �أنه طلب من املدين �سداده قبل
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(ثمانية وع�رشين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ومل ي�سدد �أو ينازع يف الدين،
وذلك وفقاً ملا تبينه الالئحة.
المادة الرابعة والتسعون

ال يقيد طلب الدائن بافتتاح �إج��راء الت�صفية �إذا كان املدين قد نازع
الدائن يف الدين قبل تقدم الدائن بالطلب .ويعد طلب الدائن افتتاح
الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة املدين للدائن يف مطالبته �إ�ساءة ا�ستغالل
لإجراء الت�صفية.
المادة الخامسة والتسعون

� -1إذا تقدم غري املدين بطلب افتتاح �إجراء الت�صفية للمدين ،فعلى املحكمة
تبليغ املدين به خالل مدة ال تزيد على (خم�سة) �أيام من تاريخ قيد الطلب.
وللمدين �أن يعرت�ض �أمام املحكمة على الطلب ،وله تقدمي طلب افتتاح �إجراء
الت�سوية الوقائية �أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل �إذا �أثبت �إمكانية ا�ستمرار ن�شاطه
مبا يحقق م�صلحة لأغلبية الدائنني .وللمحكمة �أن ت�أمر املدين بتقدمي �أي معلومة
�أو وثيقة حتددها.
 -2يلتزم املدين �إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً
ملا حتدده الالئحة .وللدائن االعرتا�ض �أمام املحكمة على طلب املدين ،وله
ا�ستثناء من حكم املادة (ال�سابعة والت�سعني) من النظام -تقدمي طلب افتتاح�إجراء �إعادة التنظيم املايل �إذا �أثبت �إمكانية ا�ستمرار ن�شاط املدين مبا يحقق
م�صلحة لأغلبية الدائنني.
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إجراءات تحفظية
المادة السادسة والتسعون

للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب ذي م�صلحة �أن ت�أمر بعد قيد
طلب افتتاح �إجراء الت�صفية باتخاذ �أي �إجراء حتفظي ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
تعليق المطالبات
المادة السابعة والتسعون

 -1دون �إخالل ب�أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) من النظام ،يرتتب على قيد
طلب افتتاح �إجراء الت�صفية� ،أو حكم املحكمة بافتتاحه ،تعليق املطالبات وذلك
حتى تاريخ حكم املحكمة برف�ض طلب االفتتاح �أو حكمها ب�إنهاء الإجراء.
 -2يقع باط ًال كل ت�رصف يخالف حكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،وللمحكمة
من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب ذي م�صلحة �أن تق�ضي با�سرتداد �أي �أ�صل
جرى الت�رصف فيه خالل مدة تعليق املطالبات �أو مبا تراه منا�سباً ،وذلك مع
مراعاة حقوق الغري (ح�سن النية) ،وللمت�رضر �أن يتقدم بدعوى التعوي�ض.
 -3ا�ستثناء من حكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،ت�أذن املحكمة -بناء على طلب مقدم
من الدائن امل�ضمون -بالتنفيذ على �أي من �أ�صول التفلي�سة ال�ضامنة لدين املدين.
 -4تنظر املحكمة -خالل مدة تعليق املطالبات -يف طلب الدائن الذي وجد
عني ماله عند املدين ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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 -5ا�ستثناء من حكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،للمحكمة -بناء على
طلب ذي م�صلحة -وقف �رسيان تعليق املطالبات عن مطالبات حمددة اتخذ
ب�ش�أنها �إجراء قبل �رسيان التعليق �إذا ثبت لديها �أن يف ذلك م�صلحة للمدين
و�أغلبية الدائنني.
المادة الثامنة والتسعون

ال يجوز لغري املحكمة اتخاذ �إجراء نظامي خالل مدة تعليق املطالبات �ضد
�أي مت�ضامن مع املدين قدم �ضماناً �شخ�صياً �أو عينياً ل�ضمان التزام املدين.
افتتاح اإلجراء
المادة التاسعة والتسعون

 -1يفتتح �إجراء الت�صفية بناء على حكم املحكمة مبوجب املادة (احلادية
والأربعني) �أو املادة (الت�سعني) من النظام� ،أو مبوجب الفقرة ( )2من
هذه املادة.
 -2حتدد املحكمة موعداً للنظر يف طلب افتتاح الإجراء ،على �أن يكون
املوعد خالل (�أربعني) يوماً من تاريخ قيد الطلب ،وتبلغ مقدم الطلب
واملدين مبوعد اجلل�سة خالل (خم�سة) �أيام من تاريخ قيد الطلب ،وتق�ضي
ب�أي مما ي�أتي:
�أ -افتتاح الإجراء �إذا:
 -1كان املدين متعرثاً �أو مفل�ساً.
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 -2ترجح لديها -بناء على املعلومات املقدمة �إليها -تعذر ا�ستمرار ن�شاط
املدين وكانت �أ�صوله تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية.
 -3قدم مقدم الطلب املعلومات والوثائق امل�شار �إليها يف املادة (الثالثة
والت�سعني) من النظام.
ب -رف�ض الطلب يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان الطلب غري م�ستوف للمتطلبات النظامية �أو غري مكتمل دون
م�سوغ مقبول.
� -2إذا ترجح لديها -بناء على املعلومات املقدمة �إليها� -إمكانية ا�ستمرار
ن�شاط املدين وت�سوية مطالبات الدائنني خالل مدة معقولة.
� -3إذا ت�رصف مقدم الطلب ب�سوء نية �أو �إذا انطوى الطلب على �إ�ساءة
ا�ستغالل للإجراء.
� -4إذا كانت �أ�صول املدين ال تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية.
وللمحكمة �إذا ق�ضت برف�ض الطلب �أن تق�ضي بافتتاح �إج��راء الإفال�س
املنا�سب.
ج -ت�أجيل اجلل�سة ملدة ال تزيد على (واحد وع�رشين) يوماً لتقدمي �أي معلومة
�أو وثيقة �إ�ضافية تطلبها املحكمة .ويلتزم الطرف املعني بتقدمي املعلومات �أو
الوثائق �إلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده ،وذلك قبل حلول موعد اجلل�سة
امل�ؤجلة ،على �أن تق�ضي املحكمة بافتتاح الإجراء �أو رف�ض الطلب وفق �أحكام
هذه املادة.
 -3تبلغ املحكمة املدين -ال��ذي مل يح�رض اجلل�سة -بحكمها بعد انتهاء
اجلل�سة مبدة ال تزيد على (خم�سة) �أيام.
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إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
المادة المائة

 -1تغل يد املدين عن �إدارة ن�شاطه فور تعيني الأمني.
 -2يحل الأم�ين حمل املدين يف �إدارة ن�شاطه والوفاء بواجبات املدين
النظامية خالل فرتة الإجراء ،وال ي�س�أل الأمني �شخ�صياً يف مواجهة الغري عن
الت�رصفات التي يجريها بهذه ال�صفة.
 -3يعد باط ًال كل ت�رصف يقع من املدين على �أي من �أ�صول التفلي�سة بعد
تعيني الأمني ،وللمحكمة �أن تق�ضي با�سرتداد ذلك الأ�صل من الغري �أو مبا تراه
منا�سباً ،وذلك مع مراعاة حقوق الغري (ح�سن النية) ،وللمت�رضر �أن يتقدم
بدعوى التعوي�ض.
 -4يبلغ الأمني املدين ب�أي ا�ستدعاء �أو �إخطار �أو �أمر يخ�صه ي�صدر عن
املحكمة �أو �أي جهة معنية �أخرى.
المادة األولى بعد المائة

ال ي�صح �أي �ضمان ين�ش�أ خالل �إجراء الت�صفية ما مل ي�صوت عليه الدائنون
باملوافقة وفقاً حلكم املادة (الثامنة بعد املائة) من النظام وتوافق عليه املحكمة.
المادة الثانية بعد المائة

 -1يرتتب على افتتاح �إجراء الت�صفية البدء يف ت�صفية �أ�صول التفلي�سة.
 -2يتولى الأمني ت�صفية �أ�صول التفلي�سة عدا ما وافقت املحكمة على احتفاظ املدين
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ذي ال�صفة الطبيعية به لتوفري ما يكفي له وملن يعول ملعي�شة باملعروف -بناء على تقدير
الأمني -ويلتزم املدين مب�ساعدة الأمني على تقومي الأ�صول لتقدير ما يحتفظ به منها.
بيع األصول
المادة الثالثة بعد المائة

 -1يتولى الأمني �إجراءات بيع �أ�صول التفلي�سة بالتزامن مع التحقق من
املطالبات املقدمة �إليه.
� -2إذا تبني للأمني �أن م�رصوفات الإج��راء والديون امل�ضمونة ت�ستغرق
ح�صيلة بيع الأ�صول جمتمعة جاز له التوقف عن التحقق من املطالبات املقدمة
�إليه بعد موافقة املحكمة.
المادة الرابعة بعد المائة

دون �إخالل بحكم املادة (الثامنة بعد املائة) من النظام ،للأمني فور افتتاح
�إجراء الت�صفية اتخاذ ما يراه منا�سباً لبيع �أ�صول التفلي�سة ب�أف�ضل �سعر ممكن مبا
يف ذلك بيع جميع �أ�صول التفلي�سة دفعة واحدة ،على �أن تودع ح�صيلة البيع
يف ح�ساب جار يفتح لهذا الغر�ض.
المادة الخامسة بعد المائة

حتدد املحكمة �أ�صول التفلي�سة التي يجب الإعالن عنها قبل بيعها وفقاً ملا
حتدده الالئحة.
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المادة السادسة بعد المائة

على الأمني عند عزمه بيع �أ�صل تتجاوز قيمته ربع قيمة �أ�صول التفلي�سة،
دعوة الدائنني �إلى الت�صويت وفقاً حلكم املادة (الثامنة بعد املائة) من النظام
�أو �إبالغ جلنة الدائنني �-إن وجدت -للنظر يف املوافقة على البيع ،وتزويدهم
ب�أي معلومة الزمة لدرا�سة جدوى العرو�ض املقدمة ل�رشائه ،على �أن يكون ذلك
خالل مدة معقولة.
المادة السابعة بعد المائة

ال يحق لأي من ه�ؤالء �-أ�صالة �أو وكالة -تقدمي عر�ض �رشاء �أي من �أ�صول
التفلي�سة املعرو�ضة للبيع �إال عند عر�ضها يف مزاد علني:
�أ -الدائن.
ب -املدين �أو املالك �أو زوج �أي منهما �أو �صهره �أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ج� -رشيك املدين �أو �أحد العاملني لديه �أو مراجع ح�ساباته �أو وكيله خالل
ال�سنتني ال�سابقتني الفتتاح الإجراء.
د -الأمني �أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
حقوق التصويت
المادة الثامنة بعد المائة

 -1دون �إخالل بحكم املادة (ال�ساد�سة بعد املائة) من النظام ،على الأمني
دع��وة الدائنني املعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه �إل��ى اجتماع للمداولة
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والت�صويت التخاذ قرار يف �أي من احلاالت التي يرى فيها �رضورة احل�صول
على موافقتهم ،مبا يف ذلك ما ي�أتي:
�أ� -إذا تلقى عرو�ضاً متعددة ب�ش�أن �رشاء �أي من �أ�صول التفلي�سة امل�ؤثرة.
ب� -إذا ترجح لديه -بناء على املعلومات والوثائق التي بحوزته� -أن �إقامة
دعوى �ضد طرف �آخر ت�صب يف م�صلحة �أغلبية الدائنني.
ج� -إذا ر�أى �أن �إرجاء بيع �أي من �أ�صول التفلي�سة لفرتة معقولة يف م�صلحة
�أغلبية الدائنني.
د� -إجراء ال�صلح والتوفيق بني املدين وغريه مبا فيه م�صلحة �أغلبية الدائنني.
 -2على الأمني �أن ُي�ض ّمن دعوته للدائنني املو�ضوعات املطروحة للت�صويت.
 -3يعد القرار املتخذ مبوجب الفقرة ( )1من هذه املادة �صحيحاً �إذا �صوت
عليه دائنون ميثلون �أغلبية قيمة مطالبات �أ�صوات الدائنني امل�صوتني.
المادة التاسعة بعد المائة

ال ي�صوت على احلاالت امل�شار �إليها يف املادة (الثامنة بعد املائة) من النظام
�إال الدائنون ذوو املطالبات غري املتنازع عليها ،وللمحكمة بعد االطالع على
ر�أي الأمني �أن ت�سمح للدائنني ذوي املطالبات املتنازع عليها بالت�صويت على
تلك احلاالت.
المادة العاشرة بعد المائة

�إذا ق�ضت املحكمة بافتتاح �إجراء الت�صفية بناء على املادة (الت�سعني) من
النظام ،فتعد املطالبات املقدمة يف �إجراء �إعادة التنظيم املايل مقدمة تلقائياً
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يف �إجراء الت�صفية ،ويخ�صم من قيمة مطالبة الدائن �أي مبلغ �أداه املدين �إليه
مبوجب ذلك الإجراء.
المادة الحادية عشرة بعد المائة

�إذا �أوفى �ضامن دين املدين �أو غريه بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح �إجراء
الت�صفية �أو بعده وجب على الدائن خ�صم ما ح�صل عليه من مطالبته التي يقدمها
�إلى الأمني .ولكل �ضامن �أو غريه تقدمي مطالبة �إلى الأمني باملبلغ الذي �أداه.
المادة الثانية عشرة بعد المائة

� -1إذا تقدم الدائن مبطالبته بعد انتهاء مدة (الت�سعني) يوماً املحددة يف
املادة (ال�ساد�سة واخلم�سني) من النظام وقبل �إجراء التوزيع النهائي حل�صيلة بيع
�أ�صول التفلي�سة ،فينظر الأمني يف املطالبة ويو�صي ب�ش�أنها للمحكمة بالقبول �أو
الرف�ض �أو العر�ض على خبري ،وت�رسي يف هذا ال�ش�أن �أحكام الفقرة ( )2من
املادة (الثامنة وال�ستني) من النظام.
 -2ال يقبل اعرتا�ض الدائن الذي ت�أخر يف تقدمي مطالبته عن مدة (الت�سعني)
يوماً املحددة يف املادة (ال�ساد�سة واخلم�سني) من النظام على �أي توزيع �أجراه
الأمني قبل تقدمي املطالبة املت�أخرة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة

تكون الديون غري احلالة الثابتة يف ذمة املدين واجبة وم�ستحقة الأداء فور
افتتاح �إجراء الت�صفية.
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عقود العمل
المادة الرابعة عشرة بعد المائة

للمحكمة �أن تنظر -بناء على طلب الأمني -يف �إنهاء عقود عمل العاملني
لدى املدين ذوي العالقة بن�شاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العالقة.
التقارير
المادة الخامسة عشرة بعد المائة

على الأمني تزويد املحكمة كل (ثالثة) �أ�شهر على الأقل بتقرير دوري عن
�سري �إجراء الت�صفية ،وللدائنني االطالع عليه.
التوزيع على الدائنين
المادة السادسة عشرة بعد المائة

 -1ي�صدر الأمني قراراً بتوزيع ح�صيلة بيع �أ�صول التفلي�سة على الدائنني
وفقاً ملا حتدده الالئحة ،ويتولى الأمني توزيع هذه احل�صيلة على الدائنني مرة
واحدة وفقاً لرتتيب الأولوية ،وا�ستثناء من ذلك يجوز مبوافقة املحكمة �إجراء
�أكرث من توزيع حل�صيلة بيع �أ�صول التفلي�سة �إذا دعت احلاجة لذلك.
 -2يبلغ الأمني كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع وي�سلمه ن�سخة منه قبل
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(ثالثني) يوماً على الأقل من تاريخ �إجراء التوزيع .وللدائن االعرتا�ض �أمام
املحكمة على قرار التوزيع �أو �إجراءاته خالل (واحد وع�رشين) يوماً من تاريخ
التبليغ ،على �أن يبلغ الأمني باعرتا�ضه �أمام املحكمة ويزوده بوثائق االعرتا�ض،
ويجب على الأمني التوقف عن التوزيع �إلى حني الف�صل يف االعرتا�ض.
 -3تنظر املحكمة يف االعرتا�ض املقدم من الدائن ،وت�صدر حكمها ب�ش�أنه
وب�ش�أن ا�ستكمال �إجراءات التوزيع خالل (ع�رشين) يوماً من تقدميه.
 -4ال يلزم ح�صول الأمني على موافقة املحكمة لإ�صدار قرار التوزيع.
 -5على الأمني االحتفاظ مببلغ يتنا�سب مع مقدار الديون التي تكون حم ًال
لنزاع ق�ضائي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة

 -1يف حال وجود �أكرث من قرار توزيع ،وتقدم �أي من الدائنني مبطالبة قبل تنفيذ
قرار التوزيع النهائي فيعطى ما ي�ستويف حقه مما فاته من التوزيعات ال�سابقة بنف�س
ن�سبة ما مت توزيعه على الدائنني -مع مراعاة ترتيب الأولوية -ما مل يتعذر ذلك.
� -2إذا تقدم �أي من الدائنني مبطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوح��د �أو
النهائي فال ت�ؤدى املطالبة �إال يف حال وجود �أ�صول متبقية �أو متلك املدين �أ�صو ًال
بعد �إجراء التوزيع وقبل انتهاء �إجراء الت�صفية.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة

للأمني مبوجب ق��رار ي�صدره بعد موافقة الدائنني -وفقاً حلكم املادة
(الثامنة بعد املائة) من النظام� -أن يوزع على دائن �أو �أكرث �أياً من �أ�صول
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التفلي�سة غري النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقومي
معتمد �إذا تبني عدم القدرة على بيع الأ�صل نظراً لطبيعته �أو كان من م�صلحة
بقية الدائنني عدم بيعه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة

 -1يرد الأمني للمدين ما زاد من ح�صيلة الت�صفية بعد الوفاء بجميع ديونه،
وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -2للأمني بعد ا�ستيفاء الدائنني حلقوقهم ،بناء على طلب املدين التقدم
بطلب �إلى املحكمة لت�أجيل �إنهاء �إجراء الت�صفية وفقاً ملا حتدده الالئحة.
مسؤولية المالك
المادة العشرون بعد المائة

 -1يراعي الأمني عند ت�صفية �أ�صول التفلي�سة حدود م�س�ؤولية املالك وفقاً
لأحكام الأنظمة ذات العالقة.
 -2يكون املالك املت�ضامنون م�س�ؤولني عن تغطية ما ينق�ص من �أ�صول
التفلي�سة �إذا مل تكف ح�صيلة بيعها للوفاء بديون التفلي�سة ،ويطلب الأمني منهم
كتابة الوفاء بديون التفلي�سة يف املوعد الذي يحدده ،وي�ضاف ما يدفعون من
�أموال �إلى �أ�صول التفلي�سة .ويف حال تخلفهم عن ال�سداد ،فعلى الأمني �أن
يتقدم �إلى املحكمة بطلب �إلزامهم بال�سداد.
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إنهاء اإلجراء
المادة الحادية والعشرون بعد المائة

 -1يلتزم الأمني بتقدمي طلب �إلى املحكمة للحكم ب�إنهاء �إجراء الت�صفية
عند اكتمال �إجراءات بيع �أ�صول التفلي�سة وانتهاء الدعاوى التي يكون املدين
طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنني مرافقاً له احل�سابات اخلتامية والتقارير
النهائية.
 -2يجب على الأمني �أن يبلغ الدائنني قبل تقدمي الطلب .ولكل ذي م�صلحة
حق االعرتا�ض على هذا الطلب �أمام املحكمة خالل (�أربعة ع�رش) يوماً من
تقدميه.
 -3يجب �أن يت�ضمن طلب الأمني �إنهاء �إجراء الت�صفية للمدين ذي ال�صفة
االعتبارية طلباً بحل ذلك املدين.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة

 -1تق�ضي املحكمة ب�إنهاء �إجراء الت�صفية يف احلالتني الآتيتني:
�أ� -إذا تقدم الأمني بطلب �إنهاء الإج��راء لعدم كفاية ح�صيلة بيع �أ�صول
التفلي�سة للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية.
ب� -إذا تقدم الأمني بطلب �إنهاء الإجراء الكتمال �أعمال الت�صفية.
وللمحكمة �أن تق�ضي ب�إنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جل�سة.
 -2تق�ضي املحكمة يف حكمها ب�إنهاء الإجراء بحل املدين �إذا كان �شخ�صاً ذا
�صفة اعتبارية.
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المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

تق�ضي املحكمة بافتتاح �إجراء الت�صفية الإداري��ة للمدين �إذا ق�ضت ب�إنهاء
الإج��راء مبوجب الفقرة (�/1أ) من املادة (الثانية والع�رشين بعد املائة) من
النظام ،وحتيل �أوراق الدعوى �إلى جلنة الإفال�س.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يلتزم الأمني ب�إيداع حكم املحكمة ب�إنهاء �إجراء الت�صفية يف �سجل الإفال�س،
وال�سجل التجاري (�إن وجد) ،مع �شطب قيد املدين يف ال�سجل التجاري.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

 -1ي��زال ا�سم املدين ذي ال�صفة الطبيعية من �سجل الإفال�س بعد م�ضي
(ثالثني) يوماً من تاريخ �صدور حكم املحكمة ب�إنهاء �إجراء الت�صفية .ويرتتب
على ذلك متكينه من ممار�سة الأعمال التجارية �أو املهنية �أو الهادفة �إلى حتقيق الربح.
 -2ال ت�بر�أ ذمة املدين ذي ال�صفة الطبيعية -بعد �إزال��ة ا�سمه من �سجل
الإفال�س -من دين متبق يف ذمته �إال مبوجب �إبراء خا�ص �أو عام من الدائنني.
 -3يعد املدين ذو ال�صفة الطبيعية الذي مل يرب�أ من دين متبق يف ذمته مفل�ساً فيما
يتعلق بحقوق الدائنني املتبقية بذمته حتى بعد �إزالة ا�سمه من �سجل الإفال�س وذلك ملدة
(�أربعة وع�رشين) �شهراً من �إنهاء �إجراء الت�صفية وذلك دون �أن يكون لأولئك الدائنني
حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س خالل املدة امل�شار �إليها،
وتنظم الالئحة �إجراءات مطالبة الدائنني بديونهم املتبقية يف ذمة املدين يف هذه املدة.
 -4حتدد الالئحة �أي �إجراء �آخر يلتزم الأمني بالقيام به بعد �إنهاء �إجراء الت�صفية.
276

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

اإلحاالت
المادة السادسة والعشرون بعد المائة

ت�رسي على �إجراء الت�صفية �أحكام املواد من (الثامنة والأربعني �إلى ال�ساد�سة
واخلم�سني) وامل��ادة (التا�سعة واخلم�سني) وامل��ادة (الثالثة وال�ستني) وامل��ادة
(اخلام�سة وال�ستني) واملادة (ال�سابعة وال�ستني) واملادة (الثامنة وال�ستني) واملادة
(الثالثة وال�سبعني) من النظام.
الفصل السادس:

إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين
الهدف
المادة السابعة والعشرون بعد المائة

يهدف �إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني �إلى متكني املدين ال�صغري
من التو�صل �إلى اتفاق مع دائنيه لت�سوية ديونه خالل فرتة معقولة عرب
�إجراءات ي�سرية بتكلفة منخف�ضة وكفاية عالية ،مع احتفاظ املدين ب�إدارة
ن�شاطه.
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 -1للمدين ال�صغري طلب افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية بد ًال من افتتاح
�إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني.
 -2ال يجوز للمدين افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني �إذا كان �سبق له
اخل�ضوع �إلى هذا الإجراء �أو �إلى �إجراء الت�سوية الوقائية خالل (االثني ع�رش) �شهراً ال�سابقة.
اإلجراء

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

 -1للمدين ال�صغري �إذا كان يتوقع مواجهة ا�ضطرابات مالية يخ�شى معها
تعرثه �أو كان متعرثاً �أو مفل�ساً� ،أن ي�صدر قراراً بافتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية
ل�صغار املدينني وفق النموذج الذي ت�صدره جلنة الإفال�س.
 -2يعد املدين ال�صغري املقرتح قبل �إ�صدار قراره على �أن يت�ضمن املقرتح
نبذة عن و�ضعه املايل وما حتدده الالئحة من وثائق.
 -3يودع املدين ال�صغري قرار افتتاح الإجراء يف �سجل الإفال�س مرافقاً له
ن�سخة من املقرتح ،وي�رسي هذا القرار من تاريخ �إيداعه يف ال�سجل.
 -4يدعو املدين ال�صغري دائنيه غري امل�ضمونني للت�صويت على املقرتح،
وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
المادة الثالثون بعد المائة

�إذا ت�ضمن املقرتح ما ي�ؤثر يف حقوق املالك ،فعلى املدين ال�صغري دعوتهم
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�إلى الت�صويت على املقرتح قبل حلول موعد الت�صويت بـ(واحد وع�رشين)
يوماً على الأقل وفقاً ملا تن�ص عليه الأنظمة ذات العالقة ،على �أن يكون ذلك
قبل موعد ت�صويت الدائنني.
تعليق المطالبات
المادة الحادية والثالثون بعد المائة

 -1للمدين ال�صغري �أن يطلب من املحكمة -خالل املدة من افتتاح �إجراء
الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني �إلى موافقة الدائنني على املقرتح -تعليق
املطالبات ملدة ال تزيد على (ت�سعني) يوماً ،وت�صدر املحكمة حكمها خالل
(خم�سة) �أيام من تقدمي الطلب.
 -2تنتهي مدة تعليق املطالبات بانق�ضاء املدة املحددة يف الفقرة ( )1من هذه
املادة �أو قبل ذلك بت�صويت الدائنني باملوافقة على املقرتح �أو عدم حتقق الن�صاب
املطلوب يف ت�صويت املالك �أو الدائنني على املقرتح �أو ب�إنهاء الإجراء.
المادة الثانية والثالثون بعد المائة

ُ -1يقدم طلب تعليق املطالبات �إلى املحكمة وفق النموذج الذي ت�صدره
جلنة الإفال�س ،على �أن يرفق به نبذة عن م�ضمون املقرتح وما حتدده الالئحة.
 -2للمحكمة �أن تطلب من املدين ال�صغري تقدمي الوثائق امل�ؤيدة لطلبه ومنها
�إفادة من مراجع ح�سابات املدين ال�صغري �أو �أحد املدرجني بقائمة �أمناء الإفال�س
�أو اخلرباء برتجيح موافقة الدائنني على املقرتح.
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المادة الثالثة والثالثون بعد المائة

 -1دون �إخالل ب�أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) من النظام� ،إذا قررت املحكمة
تعليق املطالبات فال يجوز:
�أ -تقدمي طلب افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س.
ب -اتخاذ �أو ا�ستكمال �أي ت�رصف �أو �إجراء قانوين جتاه �أ�صول التفلي�سة.
ج -اتخاذ �أو ا�ستكمال �أي من الإجراءات التي تن�ص عليها الالئحة.
 -2يقع باط ًال كل ت�رصف يخالف حكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،وللمحكمة
من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب ذي م�صلحة �أن تق�ضي با�سرتداد �أي �أ�صول
جرى الت�رصف فيها �أو مبا تراه منا�سباً ،وذلك مع مراعاة حقوق الغري (ح�سن
النية) ،وللمت�رضر �أن يتقدم بدعوى التعوي�ض.
 -3ا�ستثناء من حكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،ال ي�رسي تعليق املطالبات
على الديون امل�ضمونة ،ويلتزم الدائن امل�ضمون عند التنفيذ على املال ال�ضامن
لدينه برد ما زاد على دينه �إلى املدين ال�صغري خالل (ثالثة) �أيام من انتهاء
التنفيذ على املال ال�ضامن.
الموافقة على المقترح
المادة الرابعة والثالثون بعد المائة

 -1ي�صوت الدائنون على املقرتح وفقاً للإجراءات الواردة فيه ،وذلك بعد
ت�صويت املالك (�إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثالثني بعد املائة) من النظام.
 -2يكون املقرتح مقبو ًال �إذا �صوت باملوافقة عليه دائنون متثل مطالباتهم
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ثلثي قيمة ديون امل�صوتني ،وكان من �ضمنهم دائنون متثل مطالباتهم �أكرث من
ن�صف قيمة ديون الأطراف غري ذوي العالقة (�إن وجدوا).
 -3حتدد الالئحة الأحكام الالزمة لإدارة عملية الت�صويت امل�شار �إليها يف
الفقرة ( )1من هذه املادة.
� -4إذا تعذر ت�صويت الدائنني على املقرتح يف املوعد املحدد ،فتق�ضي
املحكمة مبا تراه منا�سباً مبا يف ذلك حتديد موعد �آخر للت�صويت �أو �إنهاء �إجراء
الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني.
 -5حتدد الالئحة �آليات تعديل اخلطة.
إيداع قرار الدائنين
المادة الخامسة والثالثون بعد المائة

يلتزم املدين ال�صغري خالل (ثالثة) �أيام من انتهاء ت�صويت الدائنني على
املقرتح ب�إيداع نتيجة الت�صويت لدى املحكمة ويف �سجل الإفال�س.
أثر الموافقة على المقترح
المادة السادسة والثالثون بعد المائة

 -1ي�رسي املقرتح الذي �صوت الدائنون باملوافقة عليه من تاريخ �إيداع
نتيجة الت�صويت لدى املحكمة ،ويكون املقرتح بعد ذلك هو اخلطة امللزمة
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للمدين والدائنني واملالك ،وعلى املدين ال�صغري ا�ستكمال الإجراءات النظامية
التي �أوجبتها الأنظمة ذات العالقة.
 -2يودع املدين ال�صغري يف �سجل الإفال�س ما يفيد نفاذ اخلطة ويعلن عن
ذلك ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
االعتراض على الخطة
المادة السابعة والثالثون بعد المائة

للدائن االعرتا�ض على اخلطة �أمام املحكمة �إذا �صوت برف�ضها معتقداً
بناء على �سبب معقول� -أن اخلطة ت�رض به و�أنها تخل مبعايري العدالةاملن�صو�ص عليها يف املادة (اخلام�سة والثالثني) من النظام ،على �أن يقدم
اعرتا�ضه للمحكمة خ�لال (�أرب��ع��ة ع�رش) يوماً من تاريخ �إي��داع نتيجة
الت�صويت لديها.

المادة الثامنة والثالثون بعد المائة

 -1للمحكمة -بناء على االعرتا�ض املقدم �إليها� -أن ت�صدر �أمراً بتعليق نفاذ
اخلطة ملدة ال تزيد على (�أربعة ع�رش) يوماً ،على �أن تق�ضي خالل هذه املدة
ببطالن اخلطة �أو رف�ض االعرتا�ض.
� -2إذا ق�ضت املحكمة ببطالن اخلطة ال ُيلزم �أي دائن برد �أي مبلغ ح�صل
عليه من املدين ال�صغري قبل الق�ضاء ببطالن اخلطة.
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إنهاء اإلجراء
المادة التاسعة والثالثون بعد المائة

تق�ضي املحكمة ب�إنهاء �إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني يف �أي من
احلاالت الآتية:
�أ� -إذا تقدم املدين ال�صغري �إلى املحكمة بطلب �إنهاء الإجراء الكتمال تنفيذ اخلطة.
ب� -إذا مل يتحقق الن�صاب املطلوب يف ت�صويت املالك �أو الدائنني على
املقرتح �أو تعذر ت�صويت الدائنني عليه يف املوعد املحدد ,وذلك دون �إخالل
بالفقرة ( )4من املادة (الرابعة والثالثني بعد املائة) من النظام.
ج� -إذا ق�ضت املحكمة ببطالن اخلطة.
د� -إذا تقدم املدين ال�صغري بطلب �إنهاء الإجراء لكون �رشوط افتتاح الإجراء
مل تعد منطبقة عليه.
هـ� -إذا تقدم املدين ال�صغري �أو الدائن بطلب �إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ اخلطة.
و� -إذا تقدم املدين ال�صغري بطلب �إنهاء الإجراء لعدم رغبته يف اال�ستمرار
يف �إدارة ن�شاطه �أو ا�ستكمال تنفيذ اخلطة.
ز� -إذا تقدم ذو م�صلحة بطلب �إنهاء الإجراء لوجود خمالفات م�ؤثرة خالل
الإجراء �أو الرتكاب املدين ال�صغري لفعل من الأفعال املجرمة يف النظام.
المادة األربعون بعد المائة

تق�ضي املحكمة -من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من ذي م�صلحة -بافتتاح
�إجراء الإفال�س املنا�سب �إذا حتققت ال�رشوط الآتية:
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�أ� -أن يكون املدين ال�صغري متعرثاً �أو مفل�ساً.
ب -ا�ستيفاء �رشوط افتتاح �إجراء الإفال�س املراد افتتاحه.
ج� -أن يكون �إنهاء �إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني مبنياً على الفقرة
(ب) �أو الفقرة (ج) �أو الفقرة (هـ) �أو الفقرة (و) �أو الفقرة (ز) من املادة
(التا�سعة والثالثني بعد املائة) من النظام.
اإلحاالت
المادة الحادية واألربعون بعد المائة

ت�رسي على �إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني �أحكام املواد من (الثانية
والع�رشين �إلى ال�سابعة والع�رشين) واملادة (الثامنة والثالثني) واملادة (الأربعني)
من النظام.
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الفصل السابع:
إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
الهدف
المادة الثانية واألربعون بعد المائة

يهدف �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني �إلى تي�سري تو�صل املدين
ال�صغري �إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم املايل لن�شاطه خالل فرتة معقولة عرب
�إجراءات ي�سرية بتكلفة منخف�ضة وكفاية عالية ،وذلك حتت �إ�رشاف الأمني.
المادة الثالثة واألربعون بعد المائة

 -1للمدين ال�صغري �أو الدائن �أو اجلهة املخت�صة طلب افتتاح �إجراء �إعادة
التنظيم املايل بد ًال من �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني.
 -2ال يجوز افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني �أو التقدم
بطلب الفتتاحه �إذا كان �سبق للمدين ال�صغري اخل�ضوع �إليه �أو �إلى �إجراء �إعادة
التنظيم املايل خالل (االثني ع�رش) �شهراً ال�سابقة.
اإلجراء
المادة الرابعة واألربعون بعد المائة

ي�شرتط الفتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني �أن يكون املدين ال�صغري
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مفل�ساً �أو متعرثاً �أو من املرجح �أن يعاين من ا�ضطرابات مالية يخ�شى معها تعرثه.
المادة الخامسة واألربعون بعد المائة

 -1للمدين ال�صغري �أو اجلهة املخت�صة �إ�صدار قرار بافتتاح �إجراء �إعادة التنظيم
املايل ل�صغار املدينني بعد االتفاق مع �أحد املدرجني بقائمة �أمناء الإفال�س لتويل
مهمات الأمني ،ويقدم املدين ال�صغري �أو اجلهة املخت�صة �إلى الأمني القرار وجميع
املعلومات والوثائق لغر�ض الإيداع الق�ضائي ،وحتدد الالئحة �أحكام ذلك.
 -2ال ي�رسي قرار افتتاح الإجراء ال�صادر من قبل املدين ال�صغري �أو اجلهة
املخت�صة وال يرتب �أي �أثر �إال بعد الإيداع الق�ضائي.
 -3للدائن تقدمي طلب افتتاح الإجراء �إلى املحكمة ،ويقيد الطلب لديها بعد
تقدميه مرافقاً له املعلومات والوثائق ذات العالقة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
� -4إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإج��راء ،فعلى املحكمة تبليغ املدين
ال�صغري به خالل مدة ال تزيد على (خم�سة) �أيام من تاريخ تقدميه .وللمدين
ال�صغري االعرتا�ض على الطلب �أثناء اجلل�سة �إذا كانت �رشوط افتتاح الإجراء
غري منطبقة �أو كان الدين حمل نزاع �أو كان الدائن ي�سعى �إلى �إ�ساءة ا�ستغالل
الإجراء .وللمحكمة �أن ت�أمر املدين ال�صغري بتقدمي املعلومات والوثائق التي
حتددها الالئحة.
المادة السادسة واألربعون بعد المائة

 -1يقوم الأمني -املتفق معه من قبل املدين ال�صغري �أو اجلهة املخت�صة-
بالإيداع الق�ضائي.
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 -2حتتفظ املحكمة ب�سجل يت�ضمن تفا�صيل املعلومات والوثائق املقدمة
الفتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني.
تعليق المطالبات
المادة السابعة واألربعون بعد المائة

يرتتب على قيد طلب افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني �أو
افتتاحه؛ تعليق املطالبات حتى رف�ض طلب االفتتاح �أو نفاذ املقرتح �أو �إنهاء
الإجراء قبل ذلك من املحكمة.
افتتاح اإلجراء
المادة الثامنة واألربعون بعد المائة

 -1يفتتح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني بناء على حكم املحكمة
مبوجب املادة (الأربعني بعد املائة) من النظام� ،أو بالإيداع الق�ضائي� ،أو مبوجب
الفقرة ( )2من هذه املادة.
� -2إذا كان طلب افتتاح الإج��راء مقدماً من الدائن ،فتنظر املحكمة يف
الطلب وتق�ضي ب�أي مما ي�أتي:
�أ -افتتاح الإجراء �إذا:
 -1ترجح لديها -بناء على املعلومات املقدمة �إليها� -إمكانية ا�ستمرار ن�شاط
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املدين ال�صغري وت�سوية مطالبات الدائنني خالل مدة معقولة.
 -2كان املدين ال�صغري مفل�ساً �أو متعرثاً �أو من املرجح �أن يعاين من ا�ضطرابات
مالية يخ�شى معها تعرثه.
 -3قدم الدائن املعلومات والوثائق امل�شار �إليها يف املادة (اخلام�سة والأربعني
بعد املائة) من النظام.
ب -رف�ض الطلب يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان الطلب غري م�ستوف للمتطلبات النظامية �أو غري مكتمل دون
م�سوغ مقبول.
� -2إذا ترجح لدى املحكمة -بناء على املعلومات املقدمة �إليها -تعذر
ا�ستمرار ن�شاط املدين ال�صغري وت�سوية مطالبات الدائنني خالل مدة معقولة.
� -3إذا ت�رصف مقدم الطلب ب�سوء نية �أو ارتكب �أياً من الأفعال املج َّرمة يف
النظام.
وللمحكمة �إذا ق�ضت برف�ض الطلب �أن تق�ضي بافتتاح �إج��راء الإفال�س
املنا�سب.
ج -ت�أجيل النظر يف الطلب ملدة ال تزيد على (واحد وع�رشين) يوماً لتقدمي
معلومة �أو وثيقة �إ�ضافية تطلبها املحكمة من مقدم الطلب �أو املدين ال�صغري �أو
لأي �سبب �آخر ،ويلتزم الطرف املعني بتقدمي املعلومات �أو الوثائق �إلى املحكمة
يف املوعد الذي حتدده ،وذلك قبل حلول موعد اجلل�سة امل�ؤجلة ،على �أن تق�ضي
املحكمة بافتتاح الإجراء �أو رف�ض الطلب وفق �أحكام هذه املادة.
 -3تبلغ املحكمة املدين ال�صغري -الذي مل يح�رض اجلل�سة -بحكمها بعد
انتهاء اجلل�سة مبدة ال تزيد على (خم�سة) �أيام.
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تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
المادة التاسعة واألربعون بعد المائة

 -1تعني املحكمة يف حكمها بافتتاح �إج��راء �إع��ادة التنظيم املايل ل�صغار
املدينني �أميناً من املدرجني بقائمة �أمناء الإفال�س .وللدائن �أن يقرتح على
املحكمة ا�سم الأمني الذي يرغب يف تعيينه من بني املدرجني يف القائمة.
 -2يعد الأمني الذي اتفق معه املدين ال�صغري �أو اجلهة املخت�صة معيناً من
تاريخ الإيداع الق�ضائي.
 -3يراعى عند تعيني الأمني قدراته املالية وم�ؤهالته العلمية وم�ؤهالت فريق
العمل معه.
 -4على الأمني بذل العناية الواجبة جتاه م�صالح الدائنني.
 -5دون �إخالل بالفقرة ( )2من هذه امل��ادة ،للأمني بعد موافقة املحكمة
تفوي�ض بع�ض مهماته �إلى �أحد املدرجني بقائمة الأمناء �أو اخلرباء للقيام باملهمة
املفو�ض بها �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك ،على �أن تكون املهمات املوكل بها املفو�ض
مو�صوفة بدقة وعناية يف قرار املحكمة.
وبحد �أق�صى ثالثة
 -6للمحكمة -عند احلاجة -تعيني �أكرث من �أمني،
ّ
�أمناء يعملون جمتمعني وفقاً للنظام ولتعليماتها ،على �أن تختار من بينهم
رئي�ساً ،ويكون الأمناء م�س�ؤولني بالت�ضامن عن �أعمالهم ،وتبني الالئحة
طريقة عملهم.
 -7يودع الأمني ما يفيد بتعيينه يف �سجل الإفال�س ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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اإلعالن عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
المادة الخمسون بعد المائة

 -1يعلن الأمني عن افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني خالل
(خم�سة) �أيام من تاريخ افتتاحه ،ويودع يف �سجل الإفال�س ما يفيد بافتتاح
الإجراء ،ويدعو الدائنني �إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ال تزيد على (�ستني)
يوماً من تاريخ الإعالن ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -2يبلغ الأمني الدائنني املعلومني لديه بافتتاح الإج��راء خالل (خم�سة)
�أيام من تاريخ افتتاحه ،ويدعوهم �إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ال تزيد على
(�ستني) يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة

 -1على كل دائن ن�ش�أ دينه قبل افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار
املدينني �أن يتقدم �إلى الأمني -خالل املدة املحددة لذلك -ب�أي مطالبة له حا ّلة
�أو �آجلة� ،أو موقوفة على �رشط �أو حمتملة �أو غري ذلك مما قد يكون له قيمة مالية
حالية �أو م�ستقبلية ،و�أن يرفق مبطالبته الوثائق واملعلومات املن�صو�ص عليها يف
الالئحة وبياناً بقيمة مطالبته يف تاريخ حكم املحكمة بافتتاح الإجراء ،والدين
الذي مل ي�ستحق بعد وموعد ا�ستحقاقه ،و�أي وثيقة �أخرى ت�ؤيد مطالبته ،ويجب
�أن يحدد كذلك ما �إذا كانت مطالبته م�ضمونة وطبيعة ال�ضمانات املقدمة لها.
� -2إذا مل تكن قيمة املطالبة حمددة بدقة وجب على الدائن تقدمي املطالبة
بقيمة تقديرية ،ويتحقق الأمني من تقدير القيمة الفعلية لهذه املطالبة.
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المادة الثانية والخمسون بعد المائة

 -1يعد املدين ال�صغري املقرتح -مب�ساعدة الأمني -خالل املدة التي حتددها
الالئحة.
 -2يجب �أن يت�ضمن املقرتح نبذة عن الو�ضع امل��ايل للمدين ال�صغري
وت�أثريات الو�ضع االقت�صادي عليه وما حتدده الالئحة من معلومات ووثائق.
 -3يعد الأمني تقريراً يت�ضمن ر�أيه يف �إمكانية موافقة الدائنني على املقرتح
وقابليته للتنفيذ.
 -4دون �إخالل ب�أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) من النظام ،للأمني �أن يتقدم
�إلى املحكمة بطلب املوافقة على ت�ضمني املقرتح بنداً بتعديل �أي من ال�ضمانات
متى كان ذلك �رضورياً لتنفيذ املقرتح ،على �أن يح�صل الدائن امل�ضمون املت�أثر
من هذا البند على �ضمان مكافئ ل�ضمانه الأ�صلي يف البند ذاته.
 -5يبلغ الأمني الدائن امل�ضمون بعزمه تقدمي طلب �إلى املحكمة وفق الفقرة
( )4من هذه املادة ،وللدائن امل�ضمون �أن يعرت�ض �أمام املحكمة على الطلب.
 -6يودع الأمني ن�سخة من املقرتح لدى املحكمة ،وحتدد املحكمة موعداً
للت�صويت عليه ،وللأمني �أن يقرتح على املحكمة املوعد الذي يراه منا�سباً.
التصويت
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

 -1لأغرا�ض الت�صويت على املقرتح ،يجب تخ�صي�ص فئة ت�صويت للدائنني
امل�ضمونني �-إن وجدوا -وفئة �أخرى للدائنني غري امل�ضمونني.
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� -2إذا تعذر ت�صويت الدائنني على املقرتح يف املوعد املحدد ،فتق�ضي
املحكمة مبا تراه منا�سباً مبا يف ذلك حتديد موعد �آخر للت�صويت �أو �إنهاء الإجراء.
النصاب المطلوب في التصويت
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

 -1يراعى يف عقد اجتماع الدائنني والت�صويت الإج��راءات ال��واردة يف
املقرتح ،وعلى الأمني التحقق من ذلك.
 -2يعد املقرتح مقبو ًال �إذا وافق عليه كل مما ي�أتي:
�أ -الدائنون امل�ضمونون بالإجماع.
ب -الدائنون غري امل�ضمونني الذين متثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون امل�صوتني
على الأقل ،وكان من �ضمنهم دائنون متثل مطالباتهم �أكرث من ن�صف قيمة ديون
الأطراف غري ذوي العالقة (�إن وجدوا).
 -3حتدد الالئحة �آليات تعديل اخلطة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

 -1يعد املقرتح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ �إيداع نتيجة الت�صويت لدى
املحكمة ،ويكون املقرتح بعد ذلك هو اخلطة امللزمة للمدين ال�صغري والدائنني واملالك،
وعلى املدين ال�صغري ا�ستكمال الإجراءات النظامية التي �أوجبتها الأنظمة ذات العالقة.
 -2يودع الأمني يف �سجل الإفال�س ما يفيد نفاذ اخلطة ويعلن عن ذلك ،وفقاً
ملا حتدده الالئحة.
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إنهاء اإلجراء
المادة السادسة والخمسون بعد المائة

تق�ضي املحكمة ب�إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني يف �أي من
احلاالت الآتية:
�أ� -إذا تقدم املدين ال�صغري بطلب �إنهاء الإجراء لأن �رشوط افتتاح الإجراء
مل تعد منطبقة عليه ،على �أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمني ي�ؤيد ذلك.
ب� -إذا تقدم الأم�ين بطلب �إنهاء الإج��راء الكتمال تنفيذ اخلطة وانتهاء
مهماته.
ج� -إذا تقدم الأمني بطلب �إنهاء الإج��راء لعدم حتقق الن�صاب املطلوب
لت�صويت الدائنني على املقرتح �أو تعذر ت�صويتهم عليه يف املوعد املحدد
لذلك ،وذلك دون �إخالل بالفقرة ( )2من املادة (الثالثة واخلم�سني بعد املائة)
من النظام.
د� -إذا ق�ضت املحكمة ببطالن اخلطة.
هـ� -إذا تقدم الأمني �أو الدائن بطلب �إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ اخلطة.
و� -إذا تقدم الأمني بطلب موقع من املدين ال�صغري ب�إنهاء الإجراء لعدم
رغبته يف اال�ستمرار يف �إدارة ن�شاطه �أو ا�ستكمال تنفيذ اخلطة ،وذلك دون
�إخالل ب�أحكام املادة (التا�سعة وال�ستني) من النظام.
ز� -إذا تقدم ذو م�صلحة بطلب �إنهاء الإجراء لوجود خمالفات م�ؤثرة خالل
الإجراء �أو الرتكاب املدين ال�صغري �أحد الأفعال املجرمة يف النظام خالل فرتة
�رسيان الإجراء ،وذلك دون �إخالل ب�أحكام املادة (التا�سعة وال�ستني) من النظام.
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المادة السابعة والخمسون بعد المائة

 -1ال يرتتب على احلكم ب�إنهاء �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني
�إعفاء ال�ضامن لتنفيذ اخلطة من التزاماته.
 -2ال يلزم �أي دائن برد ما ح�صل عليه من املدين قبل �إنهاء الإجراء.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

تق�ضي املحكمة -من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب ذي م�صلحة -بافتتاح
�إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني �أو الت�صفية الإدارية �إذا حتققت ال�رشوط الآتية:
�أ� -أن يكون املدين ال�صغري متعرثاً �أو مفل�ساً.
ب -ا�ستيفاء �رشوط افتتاح �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني �أو �إجراء الت�صفية
الإدارية املراد افتتاحه.
ج� -أن يكون �إنهاء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني مبنياً على الفقرة (ج)
�أو الفقرة (د) �أو الفقرة (هـ) �أو الفقرة (و) �أو الفقرة (ز) من املادة (ال�ساد�سة
واخلم�سني بعد املائة) من النظام.
اإلحاالت
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

ت�رسي على �إج��راء �إع��ادة التنظيم امل��ايل ل�صغار املدينني �أحكام امل��واد من
(الع�رشين �إلى الرابعة والع�رشين) واملادة (اخلام�سة والثالثني) واملادة (الثامنة
والأربعني) واملادة (التا�سعة والأربعني) واملواد من (احلادية واخلم�سني �إلى اخلام�سة
294

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

واخلم�سني) واملواد من (ال�سابعة واخلم�سني �إلى الثانية وال�ستني) واملواد من (الرابعة
وال�ستني �إلى احلادية وال�سبعني) واملادة (الثالثة وال�سبعني) والفقرة ( )1من املادة
(ال�ساد�سة وال�سبعني) والفقرة ( )1من املادة (ال�سابعة وال�سبعني) واملادة (احلادية
والثمانني) واملادة (ال�ساد�سة والثمانني) واملادة (التا�سعة والثمانني) واملادة (ال�سابعة
والثالثني بعد املائة) واملادة (الثامنة والثالثني بعد املائة) من النظام.
الفصل الثامن:

إجراء التصفية لصغار المدينين
الهدف
المادة الستون بعد المائة

يهدف �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني �إلى بيع �أ�صول التفلي�سة وتوزيع
ح�صيلته على الدائنني خالل فرتة معقولة عرب �إجراءات ي�سرية بتكلفة منخف�ضة
وكفاية عالية ،وذلك حتت �إدارة الأمني.
المادة الحادية والستون بعد المائة

للمدين ال�صغري �أو الدائن �أو اجلهة املخت�صة طلب افتتاح �إجراء الت�صفية
للمدين ال�صغري بد ًال من �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
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المادة الثانية والستون بعد المائة

ي�شرتط الفتتاح �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني �أن يكون املدين ال�صغري متعرثاً
�أو مفل�ساً ،و�أن يتعذر ا�ستمرار ن�شاطه ،و�أن تكفي �أ�صوله للوفاء مب�رصوفات
�إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
افتتاح اإلجراء
المادة الثالثة والستون بعد المائة

 -1يفتتح �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني بناء على حكم املحكمة مبوجب
املادة (الأربعني بعد املائة) �أو املادة (الثامنة واخلم�سني بعد املائة) من النظام� ،أو
بالإيداع الق�ضائي� ،أو مبوجب الفقرة ( )2من هذه املادة.
� -2إذا كان طلب افتتاح الإج��راء مقدماً من الدائن ،فتنظر املحكمة يف
الطلب وتق�ضي ب�أي مما ي�أتي:
�أ -افتتاح الإجراء �إذا:
 -1كان املدين ال�صغري متعرثاً �أو مفل�ساً.
 -2ترجح لديها -بناء على املعلومات املقدمة �إليها -تعذر ا�ستمرار ن�شاطه،
و�أن �أ�صوله تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية.
 -3قدم الدائن املعلومات والوثائق امل�شار �إليها يف املادة (اخلام�سة والأربعني
بعد املائة) من النظام.
ب -رف�ض الطلب يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان الطلب غري م�ستوف للمتطلبات النظامية �أو غري مكتمل دون م�سوغ مقبول.
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� -2إذا ترجح لدى املحكمة -بناء على املعلومات املقدمة �إليها� -إمكانية
ا�ستمرار ن�شاط املدين ال�صغري وت�سوية مطالبات الدائنني خالل مدة معقولة.
� -3إذا ت�رصف مقدم الطلب ب�سوء نية �أو انطوى الطلب على �إ�ساءة ا�ستغالل
للإجراء.
� -4إذا كانت �أ�صول املدين ال تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية.
وللمحكمة �إذا ق�ضت برف�ض الطلب �أن تق�ضي بافتتاح �إجراء الإفال�س املنا�سب.
ج -ت�أجيل اجلل�سة ملدة ال تزيد على (واحد وع�رشين) يوماً لتقدمي �أي معلومة
�أو وثيقة �إ�ضافية تطلبها املحكمة .ويلتزم الطرف املعني بتقدمي املعلومات �أو الوثائق
�إلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده ،وذلك قبل حلول موعد اجلل�سة امل�ؤجلة ،على
�أن تق�ضي املحكمة بافتتاح الإجراء �أو رف�ض الطلب وفق �أحكام هذه املادة.
 -3تبلغ املحكمة املدين ال�صغري -الذي مل يح�رض اجلل�سة -بحكمها بعد
انتهاء اجلل�سة مبدة ال تزيد على (خم�سة) �أيام.
المادة الرابعة والستون بعد المائة

يلتزم الأمني بتقدمي طلب �إلى املحكمة لإنهاء �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني
فور علمه بعدم كفاية ح�صيلة بيع �أ�صول التفلي�سة للوفاء مب�رصوفات �إجراء
الت�صفية ل�صغار املدينني.
المادة الخامسة والستون بعد المائة

 -1يلتزم الأمني -خالل (اثني ع�رش) �شهراً من تاريخ افتتاح �إجراء الت�صفية
ل�صغار املدينني -بتقدمي طلب �إلى املحكمة للحكم ب�إنهاء الإجراء عند اكتمال
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�إجراءات بيع �أ�صول التفلي�سة وانتهاء الدعاوى التي يكون املدين طرفاً فيها
والتوزيع النهائي على الدائنني مرافقاً له احل�سابات اخلتامية والتقارير النهائية.
وا�ستثناء من ذلك ،للأمني عند احلاجة طلب موافقة املحكمة على متديد مدة
الإجراء ملدة معقولة ويلتزم بتقدمي طلب �إنهاء الإجراء خالل هذه املدة.
 -2يجب على الأمني �أن يبلغ الدائنني قبل تقدمي طلب �إنهاء الإج��راء .ولكل ذي
م�صلحة حق االعرتا�ض على هذا الطلب �أمام املحكمة خالل (�أربعة ع�رش) يوماً من تقدميه.
 -3يجب �أن يت�ضمن الطلب املقدم من الأم�ين لإنهاء الإج��راء للمدين
ال�صغري ذي ال�صفة االعتبارية طلباً بحل ذلك املدين.
اإلحاالت
المادة السادسة والستون بعد المائة

ت�رسي على �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني �أحكام املادة (الثامنة والأربعني)
وامل��ادة (التا�سعة والأرب��ع�ين) وامل��واد من (احلادية واخلم�سني �إل��ى اخلام�سة
واخلم�سني) وامل��ادة (التا�سعة واخلم�سني) والفقرة ( )2من امل��ادة (الثالثة
والت�سعني) واملادة (ال�سابعة والت�سعني) واملادة (الثامنة والت�سعني) واملواد من
(املائة �إلى الرابعة بعد املائة) واملواد من (ال�سابعة بعد املائة �إلى التا�سعة بعد
املائة) واملواد من (الثالثة ع�رشة بعد املائة �إلى الع�رشين بعد املائة) واملواد من
(الثانية والع�رشين بعد املائة �إلى اخلام�سة والع�رشين بعد املائة) واملادة (اخلام�سة
والأربعني بعد املائة) واملادة (ال�ساد�سة والأربعني بعد املائة) واملواد من (التا�سعة
والأربعني بعد املائة �إلى احلادية واخلم�سني بعد املائة) من النظام.
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الفصل التاسع:

إجراء التصفية اإلدارية
الهدف
المادة السابعة والستون بعد المائة

يهدف �إجراء الت�صفية الإدارية �إلى بيع �أ�صول التفلي�سة التي ال يتوقع �أن ينتج
عن بيعها ح�صيلة تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية
ل�صغار املدينني.
شروط افتتاح اإلجراء
المادة الثامنة والستون بعد المائة

 -1للمدين �أو اجلهة املخت�صة التقدم �إلى املحكمة بطلب افتتاح �إجراء
الت�صفية الإدارية �إذا كان املدين متعرثاً �أو مفل�ساً وكانت �أ�صوله ال تكفي للوفاء
مب�رصوفات �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني ،ويقيد طلب
افتتاح الإج��راء لدى املحكمة بعد تقدميه مرافقاً له املعلومات والوثائق ذات
العالقة ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
� -2إذا تقدمت اجلهة املخت�صة بطلب افتتاح الإجراء ،فعلى املحكمة تبليغ
املدين بالطلب خالل مدةةال تزيد على (خم�سة) �أيام من تاريخ تقدميه .وللمدين
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االعرتا�ض على الطلب وتقدمي طلب افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س الأخرى.
وللمحكمة �أن ت�أمر املدين بتقدمي املعلومات والوثائق التي حتددها الالئحة.
 -3يلتزم املدين �إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً ملا حتدده الالئحة.
تعليق المطالبات
المادة التاسعة والستون بعد المائة

 -1دون �إخالل ب�أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) من النظام ،يرتتب على قيد
طلب افتتاح �إجراء الت�صفية الإدارية �أو افتتاحه تعليق املطالبات وذلك حتى
تاريخ حكم املحكمة برف�ض طلب االفتتاح �أو ب�إنهاء الإجراء ،ويقع باط ًال كل
ت�رصف يخالف ذلك.
 -2للمحكمة -بناء على طلب جلنة الإفال�س� -أن تق�ضي با�سرتداد �أي
�أ�صول جرى الت�رصف فيها خالل مدة تعليق املطالبات �أو مبا تراه منا�سباً،
وذلك مع مراعاة حقوق الغري (ح�سن النية) ،وللمت�رضر �أن يتقدم بدعوى
التعوي�ض.
 -3تنظر املحكمة -خالل مدة تعليق املطالبات -يف طلب الدائن الذي وجد
عني ماله لدى املدين ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -4ا�ستثناء من حكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،للمحكمة -بناء على طلب
ذي م�صلحة -وقف �رسيان تعليق املطالبات عن مطالبات حمددة اتخذ ب�ش�أنها
�إجراء قبل �رسيان التعليق؛ �إذا ثبت لديها �أن يف ذلك م�صلحة للمدين و�أغلبية
الدائنني.
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المادة السبعون بعد المائة

 -1يفتتح �إجراء الت�صفية الإداري��ة بناء على حكم املحكمة مبوجب املادة
(احلادية والأربعني) �أو املادة (الت�سعني) �أو املادة (الثالثة والع�رشين بعد املائة)
�أو املادة (الأربعني بعد املائة) �أو املادة (الثامنة واخلم�سني بعد املائة) من النظام،
�أو مبوجب الفقرة ( )2من هذه املادة.
 -2حتدد املحكمة موعداً للنظر يف طلب افتتاح الإجراء املقدم وفقاً للفقرة
( )1من املادة (الثامنة وال�ستني بعد املائة) من النظام ،على �أن يكون املوعد
خالل (�أربعني) يوماً من تاريخ قيد الطلب ،وتبلغ املحكمة مقدم الطلب واملدين
مبوعد اجلل�سة خالل (خم�سة) �أيام من تاريخ قيد الطلب ،وتق�ضي ب�أي مما ي�أتي:
�أ -افتتاح الإجراء �إذا:
 -1كان املدين متعرثاً �أو مفل�ساً.
 -2ترجح لديها -بناء على املعلومات املقدمة �إليها -تعذر ا�ستمرار ن�شاط
املدين وكانت �أ�صوله
ال تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
 -3قدم مقدم الطلب املعلومات والوثائق امل�شار �إليها يف املادة (الثامنة
وال�ستني بعد املائة) من النظام.
ب -رف�ض الطلب يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان الطلب غري م�ستوف للمتطلبات النظامية �أو غري مكتمل دون
م�سوغ مقبول.
� -2إذا ترجح لدى املحكمة -بناء على املعلومات املقدمة �إليها� -إمكانية
ا�ستمرار ن�شاط املدين وت�سوية مطالبات الدائنني خالل مدة معقولة.
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� -3إذا ت�رصف مقدم الطلب ب�سوء نية �أو انطوى الطلب على �إ�ساءة ا�ستغالل
للإجراء.
� -4إذا كانت �أ�صول املدين تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية �أو �إجراء
الت�صفية ل�صغار املدينني.
وللمحكمة �إذا ق�ضت برف�ض الطلب �أن تق�ضي بافتتاح �إج��راء الإفال�س
املنا�سب.
ج -ت�أجيل اجلل�سة ملدة ال تزيد على (واحد وع�رشين) يوماً لتقدمي �أي معلومة
�أو وثيقة �إ�ضافية تطلبها املحكمة .ويلتزم الطرف املعني بتقدميها �إلى املحكمة يف
املوعد الذي حتدده ،ويكون ذلك قبل حلول موعد اجلل�سة امل�ؤجلة ،على �أن
تق�ضي املحكمة بافتتاح الإجراء �أو رف�ض الطلب وفق �أحكام هذه املادة.
 -3تبلغ املحكمة املدين -الذي مل يح�رض اجلل�سة -بحكمها خالل مدة ال
تزيد على (خم�سة) �أيام من انتهاء اجلل�سة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة

 -1تعني املحكمة يف حكمها بافتتاح �إجراء الت�صفية الإدارية جلنة الإفال�س
للقيام مبهمات �إدارة الإجراء.
 -2تغل يد املدين عن �إدارة ن�شاطه فور تعيني جلنة الإفال�س.
 -3حتل جلنة الإفال�س حمل املدين يف �إدارة ن�شاطه والوفاء بواجباته النظامية
خالل فرتة الإجراء ،وال ت�س�أل يف مواجهة الغري عن الت�رصفات التي جتريها.
 -4يعد باط ًال كل ت�رصف يقع من املدين على �أ�صوله بعد تعيني جلنة الإفال�س،
وللمحكمة -بناء على طلب جلنة الإفال�س� -أن تق�ضي با�سرتداد الأ�صول �أو مبا
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تراه منا�سباً ،وذلك مع مراعاة حقوق الغري (ح�سن النية) ،وللمت�رضر �أن يتقدم
بدعوى التعوي�ض.
 -5تبلغ جلنة الإفال�س املدين ب�أي ا�ستدعاء �أو �إخطار �أو �أمر يخ�صه ي�صدر
عن املحكمة �أو �أي جهة معنية �أخرى.
اإلعالن عن التصفية اإلدارية

وتقديم المطالبات إلى لجنة اإلفالس
المادة الثانية والسبعون بعد المائة

 -1تعلن جلنة الإفال�س يف الو�سيلة التي حتددها الالئحة حكم املحكمة بافتتاح
�إجراء الت�صفية الإدارية خالل (خم�سة) �أيام من تاريخ افتتاحه ،وتدعو الدائنني
�إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ال تزيد على (�ستني) يوماً من تاريخ الإعالن.
 -2تبلغ جلنة الإفال�س -خالل (خم�سة) �أيام من تاريخ افتتاح الإجراء-
الدائنني املعلومني لديها باحلكم ،وتدعوهم �إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ال
تزيد على (�ستني) يوماً من تاريخ التبليغ.
 -3تودع جلنة الإفال�س ن�سخة من حكم املحكمة بافتتاح الإجراء يف �سجل
الإفال�س.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

 -1تعد جلنة الإفال�س قائمة باملطالبات وفقاً ملا حتدده الالئحة.
� -2إذا افتتح �إجراء الت�صفية الإدارية -مبوجب حكم املحكمة ب�إنهاء �أي من
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�إجراءات الإفال�س وافتتاح هذا الإجراء -تتقيد جلنة الإفال�س بقائمة الدائنني
املعتمدة �-إن وجدت -و�إال يطبق حكم الفقرة ( )1من هذه املادة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

على جلنة الإفال�س �-إذا ر�أت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود �شبهة جرمية �أو
خمالفة من�صو�ص عليها يف النظام يف �أي مطالبة �أو ت�رصف� -إحالة الأمر �إلى اجلهة املعنية.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

للمحكمة -بناء على طلب جلنة الإفال�س� -أن تنظر يف �إنهاء عقود العاملني
لدى املدين ذوي العالقة بن�شاطه وفقاً للأنظمة ذات العالقة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة

تكون الديون غري احلا ّلة الثابتة يف ذمة املدين واجبة وم�ستحقة الأداء فور
افتتاح �إجراء الت�صفية الإدارية.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

 -1للجنة الإفال�س �أن تطلب من املحكمة �أو املدين �أو الدائن �أو �أي جهة
�أخرى تقدمي �أي معلومة �أو وثيقة ذات �صلة بالإجراء.
 -2تعد جلنة الإفال�س قائمة جرد ب�أ�صول التفلي�سة �-إن وجدت -تت�ضمن
معلومات تف�صيلية عنها.
وتبني الالئحة �أحكام ذلك.
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بيع األصول
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

على جلنة الإفال�س البدء يف بيع �أ�صول التفلي�سة �-إن وجدت -من تاريخ
افتتاح �إجراء الت�صفية الإدارية ،ما مل تقرر �أن ح�صيلة البيع غري جمدية ،وذلك
وفقاً ملا حتدده الالئحة.
إنهاء إجراء التصفية اإلدارية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

 -1ت�صدر جلنة الإفال�س قراراً ب�إنهاء �إجراء الت�صفية الإدارية بعد اكتمال
بيع �أ�صول التفلي�سة �-إن وجدت -وانتهاء الدعاوى التي يكون املدين طرفاً
فيها ،وذلك خالل (اثني ع�رش) �شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء .وا�ستثناء من
ذلك ،للجنة الإفال�س �أن متدد �إجراء الت�صفية الإدارية ملدة �إ�ضافية ال تزيد على
(ت�سعني) يوماً �إذا دعت حاجة لذلك.
 -2يعد الإجراء منتهياً ب�إيداع جلنة الإفال�س لقرارها ب�إنهائه لدى املحكمة
مرافقاً له احل�سابات اخلتامية والتقرير النهائي للإجراء وما حتدده الالئحة.
 -3يرتتب على �إنهاء الإجراء حل املدين �إذا كان �شخ�صاً ذا �صفة اعتبارية.
 -4تودع جلنة الإفال�س يف �سجل الإفال�س وال�سجل التجاري ما يفيد �إنهاء
الإجراء ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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 -5يزال ا�سم املدين من �سجل الإفال�س بعد م�ضي (ثالثني) يوماً من تاريخ
�إيداع ما يفيد �إنهاء الإجراء يف �سجل الإفال�س وال�سجل التجاري ،وي�شطب
قيد املدين يف ال�سجل التجاري �إن وجد.
المادة الثمانون بعد المائة

حتدد الالئحة الإج��راءات الواجب اتباعها �إذا تبني خالل �إجراء الت�صفية
الإدارية �أن ح�صيلة بيع �أ�صول التفلي�سة تكفي للوفاء مب�رصوفات �إجراء الت�صفية
�أو �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة

 -1يرتتب على �إزالة ا�سم املدين ذي ال�صفة الطبيعية من �سجل الإفال�س
متكينه من ممار�سة الأعمال التجارية �أو املهنية �أو الهادفة �إلى حتقيق الربح.
 -2ال ترب�أ ذمة املدين ذي ال�صفة الطبيعية من دين متبق �إال مبوجب �إبراء
خا�ص �أو عام من الدائنني.
 -3يعد املدين ذو ال�صفة الطبيعية ال��ذي مل ي�بر�أ من دين متبق يف ذمته
مفل�ساً فيما يتعلق بحقوق الدائنني املتبقية بذمته حتى بعد �إزالة ا�سمه من �سجل
الإفال�س وذلك ملدة (�أربعة وع�رشين) �شهراً من �إنهاء �إجراء الت�صفية الإدارية
وذلك دون �أن يكون لأولئك الدائنني حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح �أي
من �إجراءات الإفال�س خالل املدة امل�شار �إليها ،وتنظم الالئحة �إجراءات مطالبة
الدائنني بديونهم املتبقية يف ذمة املدين يف هذه املدة.
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الفصل العاشر:
التمويل

نطاق التطبيق
المادة الثانية والثمانون بعد المائة

 -1ال يجوز للمدين احل�صول على متويل م�ضمون بعد افتتاح �أي من
�إجراءات الإفال�س �إال بعد موافقة املحكمة وفقاً لأحكام النظام.
 -2ال يجوز احل�صول على متويل غري م�ضمون بعد افتتاح �إجراءي الت�صفية
�أو الت�صفية ل�صغار املدينني �إال بعد موافقة املحكمة وفقاً لأحكام النظام.
 -3ال يجوز احل�صول على متويل م�ضمون �أو غري م�ضمون بعد افتتاح �إجراء
الت�صفية الإدارية.
 -4يرتتب على خمالفة حكم الفقرة (� )1أو الفقرة (� )2أو الفقرة ( )3من
هذه املادة بطالن الت�رصف وما ترتب عليه من �آثار.
التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

للمدين يف �إجراء الت�سوية الوقائية و�إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني
و�إج��راء �إعادة التنظيم املايل و�إج��راء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني �أن
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يطلب من املحكمة بعد افتتاح الإج��راء املوافقة على احل�صول على متويل
م�ضمون على �أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبري ي�ؤيده ،وتوافق املحكمة
على الطلب متى كان الزماً ال�ستمرار ن�شاط املدين �أو املحافظة على �أ�صول
التفلي�سة خالل فرتة الإجراء.
أحكام التمويل المضمون
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

يعد التمويل م�ضموناً �إذا كان:
�أ -ذا �أولوية على الديون غري امل�ضمونة وقت تقدمي طلب التمويل.
ب -م�ضموناً برهن �أ�صل للمدين لي�س حم ًال لرهن �آخر.
ج -م�ضموناً برهن �أ�صل للمدين يكون حم ًال لرهن �آخر ذي �أولوية �أعلى
من الرهن اجلديد.
د -م�ضموناً برهن �أ�صل للمدين يكون ذا �أولوية �أعلى �أو مكافئة لرهن �آخر
�إذا ثبت للمحكمة �أن حقوق املرتهن �صاحب الرهن القائم لن تت�أثر� ،أو وافق
املرتهن يف الرهن القائم على وجود رهن ذي �أولوية �أعلى �أو مكافئة لأولويته
على رهنه .ويجب على املدين �ضمان حماية حقوق املرتهن يف الرهن القائم
مما قد ي�ؤثر على ا�ستيفاء حقوقه من املال املرهون ،مبا يف ذلك نق�ص قيمة املال
املرهون �أو رهن املال حمل الرهن لطرف �آخر �أو ا�ستعمال املدين للأ�صل
املرهون �أو بيعه �أو ت�أجريه له مع بقائه م�شغو ًال بالرهن.
هـ� -أي �صورة �أخرى من �صور التمويل امل�ضمون التي حتددها الالئحة.
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التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية
وإعادة التنظيم المالي

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

ال ت�شرتط موافقة املحكمة على التمويل غري امل�ضمون يف �إجراء الت�سوية
الوقائية �أو �إجراء الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني �أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل
�أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني.
أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
المادة السادسة والثمانون بعد المائة

توافق املحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمني املرافق له تقرير من
خبري ي�ؤيد الطلب -يف �إج��راء الت�صفية �أو �إج��راء الت�صفية ل�صغار املدينني
�سواء كان م�ضموناً �أو غري م�ضمون -متى كان �رضورياً للحفاظ على قيمة�أ�صول التفلي�سة �أو زيادة ح�صيلة بيعها ،وذلك بعد موافقة الدائنني وفق حكم
املادة (الثامنة بعد املائة) من النظام.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة

كل متويل م�ضمون توافق عليه املحكمة يعد متوي ًال ذا �أولوية.
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الفصل الحادي عشر:

المقاصة والديون التبادلية
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

مع مراعاة �أحكام الف�صل (الرابع ع�رش) من النظام ،حتظر املقا�صة التلقائية
بعد افتتاح �أي من الإجراءات الآتية:
�أ -الت�سوية الوقائية.
ب� -إعادة التنظيم املايل.
ج -الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني.
د� -إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني.
وا�ستثناء من ذلك ،يجوز �أن ين�ص املقرتح يف �أي من الإج��راءات على
�إمكانية �إجراء املقا�صة يف ديون حمددة� ،إذا كانت ديوناً �أو تعامالت تبادلية.
وتكون الديون �أو التعامالت تبادلية �إذا كانت بني ذات الأطراف وكانت لهم
ذات ال�صفات واحلقوق بالن�سبة لتلك الديون �أو التعامالت.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

ال ي�ؤثر احلظر املن�صو�ص عليه يف املادة (الثامنة والثمانني بعد املائة) من
النظام يف ح�ساب قيمة مطالبة �أي من الدائنني لغر�ض الت�صويت على املقرتح،
وتكون قيمة مطالبة الدائن لغر�ض الت�صويت هي ما تبقى من قيمة هذه املطالبة
بعد خ�صم ما للمدين من حق.
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المادة التسعون بعد المائة

ا�ستثناء من تعليق املطالبات ،يحق للدائن �أن يطالب املدين ب�سداد دينه يف
حال مطالبة املدين له ب�أداء ما عليه ،وال ي�ؤدي الدائن �إلى املدين �سوى ما يتبقى
يف ذمته من دين للمدين �-إن وجد -بعد خ�صم ما للدائن على املدين من دين.
و�إذا كان املبلغ املتبقي من الدين حقاً للدائن على املدين فيتمتع الدائن بالن�سبة
للمبلغ املتبقي بحق الت�صويت على املقرتح �أو �أي قرار.
المقاصة التلقائية عند التصفية
المادة الحادية والتسعون بعد المائة

 -1يرتتب على افتتاح �أي من �إجراءات الت�صفية �أو الت�صفية ل�صغار املدينني
�أو الت�صفية الإدارية �إجراء املقا�صة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على
دائنه يف تاريخ االفتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على املدين.
 -2ي�رسي حكم الفقرة ( )1من هذه املادة على الديون التبادلية و�أي تعامل
تباديل �آخر بني املدين ودائنه يف تعامل �أو دين قائم يف ديون التفلي�سة ،وتكون
الديون �أو التعامالت تبادلية �إذا كانت بني ذات الأط��راف وكانت لهم ذات
ال�صفات واحلقوق بالن�سبة لتلك الديون �أو التعامالت.
 -3ا�ستثناء من حكم الفقرة ( )2من هذه املادة ،يجوز للكيانات املنظمة التي
متار�س ن�شاطاً مالياً �إجراء عمليات املقا�صة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً ملا
حتدده الالئحة.
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الديون المستبعدة
المادة الثانية والتسعون بعد المائة

ال تعد الديون والتعامالت النا�شئة يف وقت الحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً �أو تعامالت
تبادلية لغر�ض املقا�صة التلقائية ،وتعد هذه الديون والتعامالت �صحيحة ومنتجة لآثارها.
إثبات رصيد الدين
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

 -1تكون مطالبة الدائن املقدمة منه �إلى الأمني يف �إج��راءي الت�صفية �أو
الت�صفية ل�صغار املدينني بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد �إجراء املقا�صة.
� -2إذا كان مقدار الدين املتبقي بعد املقا�صة م�ستحقاً للمدين يف �إجراءي
الت�صفية �أو الت�صفية ل�صغار املدينني ،في�ؤدى �إلى الأمني ويدخل �ضمن �أ�صول
التفلي�سة ،و�إذا كان ا�ستحقاقه م�ستقبلياً �أو مبنياً على �رشط ،في�ؤدى �إلى الأمني
ما يتبقى بعد حلول الأداء وا�ستقرار الوجوب.
الديون بعملة أجنبية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

حتول مبالغ الديون املقدرة �أو املطلوب �أدا�ؤه��ا بعملة �أجنبية �إلى الريال
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ال�سعودي وفقاً لأ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تاريخ افتتاح الإج��راء ،ويجوز
االتفاق على �إجراء املقا�صة بعملة �أخرى.
الفصل الثاني عشر:
أولوية الديون

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

تكون لأتعاب وم�رصوفات �أمني الإفال�س واخلبري �-إن وجد -وم�رصوفات بيع
�أ�صول التفلي�سة �أولوية على الديون يف �إجراء الت�صفية و�إجراء الت�صفية ل�صغار
املدينني ،ويجب الوفاء بها قبل توزيع ح�صيلة بيع �أ�صول التفلي�سة على الدائنني.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة

دون �إخالل ب�أحكام املادة (اخلام�سة والت�سعني بعد املائة) من النظام ،ي�ستوفى
عند �إجراء الت�صفية و�إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني الدين ذو الأولوية الأعلى
قبل الدين ذي الأولوية الأقل ،وتكون �أولوية الديون على النحو الآتي:
�أ -الديون امل�ضمونة �ضماناً عينياً.
ب -التمويل امل�ضمون وفقاً للفقرة (�أ) من املادة (الرابعة والثمانني بعد
املائة) من النظام وما حتدده الالئحة من �ضمانات �أخرى وفق الفقرة (هـ) من
املادة نف�سها.
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ج -مبلغ لعمال املدين يعادل �أجر (ثالثني) يوماً.
د -النفقات الأ�رسية املقررة مبوجب ن�ص نظامي �أو حكم ق�ضائي.
هـ -امل�رصوفات الالزمة ال�ستمرار ن�شاط املدين �أثناء الإجراء ،وفقاً ملا حتدده
الالئحة.
و� -أجور عمال املدين ال�سابقة.
ز -الديون غري امل�ضمونة.
ح -الر�سوم واال�شرتاكات وال�رضائب وامل�ستحقات احلكومية غري امل�ضمونة
وفقاً ملا حتدده الالئحة.
وحتدد الالئحة ترتيب �أولوية الديون يف كل من الأولويات الواردة يف هذه
املادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة

�إذا نتج عن بيع �أ�صل من �أ�صول التفلي�سة �ضامن لدين ح�صيلة تزيد على
مقدار الدين امل�ضمون بهذا الأ�صل ،فيودع �أمني الإفال�س املبلغ الزائد يف
احل�ساب البنكي املخ�ص�ص لأ�صول التفلي�سة� ،أما �إذا كانت ح�صيلة البيع ال
تكفي ل�سداد كامل الدين امل�ضمون بهذا الأ�صل ،فيعد املقدار املتبقي من ذلك
الدين الذي مل تكف ح�صيلة البيع لتغطيته ديناً غري م�ضمون.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

توزع ح�صيلة بيع �أ�صول التفلي�سة على الدائنني ذوي الأولوية نف�سها،
و�إذا مل تكف ح�صيلة بيع �أ�صول التفلي�سة ل�سداد ديون الدائنني ذوي الأولوية
314

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

نف�سها ،فتوزع احل�صيلة عليهم عرب ق�سمة الغرماء.

توزيع الديون ذات األولوية في غير إجراء التصفية

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

حتدد الالئحة ترتيب �أولوية امل�ستحقات يف غري �إجراءات الت�صفية والت�صفية
ل�صغار املدينني والت�صفية الإدارية.
الفصل الثالث عشر:

العقوبات والتعامالت القابلة لإللغاء
نطاق التطبيق
المادة المائتين

دون الإخالل ب�أحكام الأنظمة ذات العالقة ،يعد خمالفاً لأحكام النظام كل
مدين ذي �صفة طبيعية �أو مدير لدى مدين �أو ع�ضو يف جمل�س �إدارته �أو جمل�س
مديريه �أو �أي من م�س�ؤوليه �أو �أي �شخ�ص �آخر �شارك يف ت�أ�سي�سه �أو �إدارته �أو
من يف حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س واحداً �أو �أكرث
من الأفعال الآتية و�أدى �إلى افتتاحه� ،أو ارتكبه �أثناء �رسيانه ،وترتب على ذلك
�إ�رضار بحقوق �أي من الأطراف مبن فيهم الدائنون:
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�أ� -إ�ساءة الت�رصف يف �أ�صول املدين �أو �أ�صول التفلي�سة �أو احتجازها �أو
�إ�ساءة ا�ستعمال �صالحياته.
ب -ممار�سة ن�شاط املدين بق�صد االحتيال على دائنيه.
ج -اال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاط املدين مع انتفاء �إمكانية جتنب الت�صفية.
دـ -ا�ستخدام �أ�ساليب تنطوي على ا�ستهتار لتفادي �أو ت�أخري افتتاح �إجراء
الت�صفية ،يرتتب عليها �إ�رضار بحقوق الدائنني ،مبا يف ذلك بيع ال�سلع ب�أقل من
�سعر ال�سوق للح�صول على �سيولة نقدية.
هـ� -إبرام �صفقات دون مقابل �أو مبقابل غري عادل.
و� -سداد ديون �أي من الدائنني مبا ي�ؤدي �إلى الإ�رضار بدائنني �آخرين.
ز� -إ�ساءة ا�ستغالل �أي من �إجراءات الإفال�س.
المادة األولى بعد المائتين

دون الإخالل ب�أحكام الأنظمة ذات العالقة ،يعد خمالفاً لأحكام النظام كل
من ارتكب قبل افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س واحداً �أو �أكرث من الأفعال
الآتية و�أدى �إلى افتتاحه� ،أو ارتكبه �أثناء �رسيانه ،وترتب على ذلك �إ�رضار
بحقوق �أي من الأطراف مبن فيهم الدائنون:
�أ -اختال�س �أو �إخفاء �أي من �أ�صول املدين �أو �أ�صول التفلي�سة.
ب� -إخفاء� ،أو �إتالف� ،أو �إحداث تغيري يف دفاتر املدين� ،أو التفريط يف
حفظها� ،أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناق�صة �أو غري منتظمة ،مع الأخذ
يف االعتبار املعايري املعتمدة يف �إدارة وحفظ احل�سابات.
ج -االحتفاظ بح�سابات وهمية� ،أو عدم االحتفاظ باحل�سابات طبقاً للمعايري
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املعتمدة� ،أو �إزالة م�ستنداتها.
د -الت�رصف االحتيايل بغر�ض زيادة التزامات املدين �أو خف�ض قيمة �أ�صوله.
هـ -تقدمي معلومات م�ضللة �أو غري �صحيحة ب�أي �شكل �إلى �أمني الإفال�س �أو
املحكمة �أو جلنة الإفال�س� ،أو االمتناع عن تقدمي معلومات م�ؤثرة للمحكمة �أو
�أمني الإفال�س �أو جلنة الإفال�س فور طلبها.
و -رهن �أي �أ�صل للمدين �أو الت�رصف فيه �أو �سداد الديون كلها �أو بع�ضها
باملخالفة للنظام �أو حلكم ق�ضائي.
ز -ت�سوية حقوق �أي دائن �أو الت�رصف يف �أ�صول املدين �أو التفلي�سة باملخالفة
لأحكام اخلطة ،وال ي�شمل ذلك �إبراء الدائن للمدين جزئياً �أو كلياً.
ح -ا�ستغالل ال�صالحيات لأغرا�ض خا�صة �أو احل�صول من الغري على منفعة
غري م�رشوعة ،بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
المادة الثانية بعد المائتين

دون الإخالل ب�أحكام الأنظمة ذات العالقة ،يعد خمالفاً لأحكام النظام كل
دائن �أو من يدعي هذه ال�صفة ارتكب قبل افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س
واحداً �أو �أكرث من الأفعال الآتية و�أدى �إلى افتتاحه� ،أو ارتكبه �أثناء �رسيانه،
وترتب على ذلك �إ�رضار بحقوق �أي من الأطراف مبن فيهم الدائنون:
�أ -تقدمي مطالبة �ضد املدين بق�صد االحتيال ،مبا يف ذلك املبالغة يف قيمتها.
ب -االتفاق مع املدين على ترتيبات يعلم �أنها ت�رض مب�صالح الدائنني
الآخرين �أو تف�ضله عليهم.
ج� -إ�ساءة ا�ستغالل �أي من �إجراءات الإفال�س.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
317

نظام اإلفالس
المادة الثالثة بعد المائتين

 -1دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها نظام �آخر ،يعاقب كل من ارتكب
�أياً من الأفعال املج ّرمة املن�صو�ص عليها يف املواد (املائتني) و(الأولى بعد املائتني)
و(الثانية بعد املائتني) من النظام بال�سجن مدة ال تزيد على (خم�س) �سنوات
وبغرامة ال تزيد على (خم�سة) ماليني ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
 -2للمحكمة �-إ�ضافة للعقوبات الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة� -أن
حتكم على املخالف ملدة ال تزيد على (خم�س) �سنوات بواحدة �أو �أكرث من
العقوبات الآتية:
�أ -حظر �إدارة �أي من�ش�أة ربحية �أو ت�سيري �أعمالها ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
ب�صفته مديراً �أو ع�ضواً يف جمل�س الإدارة ،وحظر م�شاركته يف �أي من�ش�أة ربحية
ت�ستتبع ملكيته فيها �إدارته لها فع ًال �أو حكماً.
ب -حظر ت�صويته على القرارات املتعلقة بالرت�شيح �أو الرت�شح �أو اختيار
مر�شح يف �أي من�ش�أة ربحية.
ج -حظر متلك احل�ص�ص �أو الأ�سهم يف �أي من�ش�أة ربحية �إذا كان يرتتب على
التملك قيامه ب�أعمال الإدارة فيها ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش.
ويجوز ملن يعاقب مبوجب الفقرة ( )2من هذه امل��ادة �أن يطلب موافقة
املحكمة على ممار�سة �أي من الأعمال املحظورة عليه.
المادة الرابعة بعد المائتين

 -1تبلغ املحكمة جلنة الإفال�س بالأحكام ال�صادرة مبوجب هذا الف�صل فور
�صدورها.
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 -2تن�شئ جلنة الإفال�س �سج ًال حلفظ ما ي�صدر من �أحكام مبقت�ضى الفقرة ()2
من املادة (الثالثة بعد املائتني) من النظام ويكون منطوق احلكم متاحاً الطالع
العموم ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.
المادة الخامسة بعد المائتين

للمحكمة عند النظر يف �إيقاع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة
(الثالثة بعد املائتني) من النظام �أن تق�ضي -بناء على طلب ذي م�صلحة-
بواحد �أو �أكرث مما ي�أتي:
�أ -بطالن الت�رصف �أو الأثر املرتتب على ارتكاب �أي من الأفعال املن�صو�ص
عليها يف املواد( :املائتني) و(الأولى بعد املائتني) و(الثانية بعد املائتني) من النظام.
ب -ا�سرتداد �أي �أ�صول للمدين و�أي حقوق مرتبطة بها.
ج -التعوي�ض بناء على طلب من ذي م�صلحة.
المادة السادسة بعد المائتين

�إذا ا�شتبه �أمني الإفال�س يف ارتكاب املدين �أو �أي من دائنيه �أياً من الأفعال
املجرمة مبوجب النظام ،فعليه التقدم �إلى اجلهة املعنية.
المادة السابعة بعد المائتين

دون �إخالل ب�أحكام املادة (الثالثة بعد املائتني) من النظام ،يعاقب كل من
يخالف �أحكام النظام والالئحة بغرامة ال تزيد على خم�سمائة �ألف ريال.
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المادة الثامنة بعد المائتين

تخت�ص النيابة العامة بالتحقيق واالدعاء يف الأفعال املجرمة مبوجب النظام،
وتتولى املحكمة �إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها فيه.
المادة التاسعة بعد المائتين

ت�ضاعف يف حال العود العقوبات املقررة مبوجب النظام ،ويعد عائداً كل
من ارتكب فع ًال جمرماً �أو خمالفة �سبق احلكم عليه فيها بحكم نهائي خالل
(ثالث) �سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
التعامالت القابلة لإللغاء
المادة العاشرة بعد المائتين

 -1لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض �أمام املحكمة على �أي ت�رصف �أجراه املدين
خالل (االثني ع�رش) �شهراً ال�سابقة الفتتاح الإجراء مع طرف غري ذي عالقة
�أو خالل (الأربعة والع�رشين) �شهراً ال�سابقة لالفتتاح مع طرف ذي عالقة ،من
الت�رصفات الآتية:
�أ -التنازل كلياً �أو جزئياً عن �أي من �أ�صوله �أو حقوقه �أو ال�ضمانات املقدمة له.
ب� -إبرام �صفقة دون مقابل �أو مبقابل يقل عن القيمة العادلة.
ج� -إبرام �صفقة تت�ضمن ت�سوية ديون قبل مواعيد ا�ستحقاقها �أو ت�سويتها
على نحو غري عادل.
د -تقدمي �ضمانات لديون قبل ثبوتها يف ذمته.
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هـ� -إبراء ذمة مدينه جزئياً �أو كلياً يف دين م�ستحق له.
 -2ال يقبل االعرتا�ض مبوجب الفقرة ( )1من هذه املادة بعد م�ضي (�أربعة
وع�رشين) �شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين

تق�ضي املحكمة يف االعرتا�ض امل�شار �إليه يف املادة (العا�رشة بعد املائتني) من
النظام ببطالن ت�رصف املدين والآثار املرتتبة عليه �إال �إذا كان الت�رصف يحقق
م�صلحة املدين وكان غري متعرث �أو مفل�س وقت �إجرائه ،وتق�ضي مع البطالن
ب�أي مما ي�أتي:
�أ -ا�سرتداد الأ�صول وعوائدها �-إن وجدت� -أو دفع القيمة العادلة للأ�صول
عند تعذر ا�سرتدادها.
ب -ا�سرتداد ال�ضمانات املقدمة من املدين.
ج� -إلزام �أي �شخ�ص ت�سلم مبالغ مالية من املدين بردها �إلى �أمني الإفال�س.
د� -إلزام ال�ضامن املرب�أة ذمته كلياً �أو جزئياً ب�إعادة �ضمانه �إلى ما كان عليه �أو
بتقدمي �ضمان جديد ال تقل قيمته ودرجة �أولويته عن قيمة ودرجة �أولوية ال�ضمان
ال�سابق وذلك يف حال تعذر �إعادة ال�ضمان.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين

ال يرتتب على احلكم مبقت�ضى املادة (احلادية ع�رشة بعد املائتني) من النظام �أي
�أثر يف احلقوق التي اكت�سبها الغري (ح�سن النية) ما مل يكن طرفاً يف الت�رصف
الذي �أبرمه املدين.
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النفقات والمصروفات
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

لأمني الإفال�س �أن ي�ستويف من �أ�صول التفلي�سة النفقات �أو امل�رصوفات
املتعلقة ب�أي �إج��راء يتقدم به �إلى املحكمة �أو اجلهة املعنية مبوجب �أحكام
هذا الف�صل ما مل تق�ض املحكمة ب�إلزام طرف �آخر بتحمل تلك النفقات �أو
امل�رصوفات.
الفصل الرابع عشر:

ترتيبات الضمانات والمقاصة
المرتبطة بالمعامالت المالية
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

ت�ستثنى -بهدف احلفاظ على ا�ستقرار النظام امل��ايل -بع�ض العقود
وال�صفقات حمل ترتيبات ال�ضمانات واملقا�صة املرتبطة باملعامالت املالية من
�أحكام النظام ،وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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الفصل الخامس عشر:
حق االعتراض على األحكام والقرارات
حق االعتراض
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

 -1فيما مل يرد به ن�ص خا�ص ،يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض �أمام
املحكمة على �أي �إج��راء يتخذ �أو قرار ي�صدر عن املدين �أو الدائن �أو �أمني
الإفال�س �أو اجلهة املخت�صة مبوجب �أحكام النظام خالل (�أربعة ع�رش) يوماً من
تاريخ �صدور القرار �أو اتخاذ الإجراء.
 -2مع مراعاة حكم املادة (ال�سابعة ع�رشة بعد املائتني) من النظام ،يكون
احلكم ال�صادر من املحكمة مبوجب هذه املادة نهائياً وغري قابل للطعن ب�أي طريق.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين

 -1فيما مل يرد به ن�ص خا�ص ،يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض �أمام
املحكمة على �أي �إجراء يتخذ �أو قرار ي�صدر عن جلنة الإفال�س فيما عدا ما
يتعلق بالرتخي�ص لأمناء الإفال�س واخلرباء ،خالل (�أربعة ع�رش) يوماً من تاريخ
�صدور القرار �أو اتخاذ الإجراء.
 -2مع مراعاة حكم املادة (ال�سابعة ع�رشة بعد املائتني) من النظام ،يكون
حكم املحكمة ال�صادر مبوجب هذه املادة نهائياً وغري قابل للطعن ب�أي طريق.
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المادة السابعة عشرة بعد المائتين

 -1يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض �أمام حمكمة اال�ستئناف على حكم
املحكمة �أو قرارها �إذا كان مو�ضوع احلكم �أو القرار �أيا مما ي�أتي:
�أ -رف�ض افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية �أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل.
ب -افتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني �أو �إجراء
الت�صفية الإدارية �أو رف�ض افتتاح �أي منها.
ج� -إنهاء �أو عدم �إنهاء �أي من �إجراءات الإفال�س.
د -ا�ستمرار عقد املتعاقد �أو �إنها�ؤه.
هـ -اتخاذ �أي من الإجراءات التحفظية ال�سابقة الفتتاح �إجراء الت�صفية �أو
�إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
و� -إدراج �أو عدم �إدراج مطالبة �أو جزء منها يف قائمة املطالبات.
ز -ت�صنيف الدائنني والت�صويت على املقرتح و�إجراءاته ونتيجته.
ح -ا�سرتداد الأ�صول وتعوي�ض املت�رضرين نتيجة الت�رصف بها.
ط -الت�صديق �أو عدم الت�صديق على املقرتح.
ي -تعيني الأمناء واخلرباء وعزلهم واعتزالهم و�أتعابهم وتنفيذ مهماتهم و�صالحياتهم.
ك� -إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
ل -ترتيبات ال�ضمانات واملقا�صة املرتبطة باملعامالت املالية.
م -املقا�صة.
ن -بيع الأ�صول والتوزيع على الدائنني.
�س -تغيري �أي حق يف ال�ضمانات املقدمة للدائنني.
ع -احتفاظ املدين مبا يوفر له وملن يعولهم ما يكفي ملعي�شة باملعروف.
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ف -تنفيذ �أو عدم تنفيذ اخلطة.
�ص -ت�شكيل جلنة الدائنني.
ق -ما حتدده الالئحة.
 -2فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص ،يجب على املعرت�ض تقدمي اعرتا�ضه خالل
(�أربعة ع�رش) يوماً من تاريخ �إ�صدار احلكم �أو اتخاذ القرار �أو الإعالن عن �أي
منهما �أيهم �أ�سبق .و�إذا تبلغ املعرت�ض باحلكم �أو القرار حمل االعرتا�ض قبل
الإعالن فيجب تقدمي اعرتا�ضه خالل (�أربعة ع�رش) يوماً من تاريخ التبلغ به.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

تنظر حمكمة اال�ستئناف يف االعرتا�ض وتق�ضي بت�أييده �أو نق�ضه ،وتف�صل
يف حال النق�ض يف الدعوى بحكم غري قابل للطعن ب�أي طريق.
الفصل السادس عشر:

أحكام خاصة بالمدين المتوفى
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

� -1إذا تويف املدين بعد افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية �أو �إجراء الت�سوية
الوقائية ل�صغار املدينني �أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل �أو �إجراء �إعادة التنظيم
املايل ل�صغار املدينني وقبل حكم املحكمة ب�إنهائه ،فيعد الإجراء م�ستمراً وتعد
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اخلطة نافذة ،وتدعو املحكمة ورثة املدين املتوفى ودائنيه الجتماع خالل مدة
حتددها الالئحة التخاذ �أي من الآتي:
�أ -قراراً ب�أن ي�ؤ�س�س ورثة املدين املتوفى �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو
م�ساهمة وتنتقل �إليها حقوقهم وحقوق الدائنني يف �أ�صول التفلي�سة املتمثلة
يف تركة املدين لتكون �أ�صول ال�رشكة ،وتكون ال�رشكة بعد ت�أ�سي�سها خا�ضعة
للإجراء وحتل حمل املدين .وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لذلك.
ب -قراراً بطلب �إنهاء الإجراء وافتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية
الإدارية وفقاً ملا حتدده الالئحة.
� -2إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة ( )1من هذه املادة فتق�ضي املحكمة
ب�إنهاء الإجراء وافتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية الإدارية وفقاً ملا حتدده
الالئحة.
 -3يتخذ القرار امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة مبوافقة جميع ورثة
املدين املتوفى والدائنني.
المادة العشرون بعد المائتين

� -1إذا تويف املدين بعد تقدمي طلب افتتاح �إجراء الت�سوية الوقائية �أو �إجراء
�إعادة التنظيم املايل �أو �إجراء �إعادة التنظيم املايل ل�صغار املدينني وقبل حكم
املحكمة بافتتاح الإجراء �أو رف�ض الطلب ،تنظر املحكمة يف الطلب ،وتدعو
�إذا ثبت لها حتقق �رشوط افتتاح الإجراء -ورثة املدين املتوفى ودائنيه الجتماعخالل مدة حتددها الالئحة التخاذ �أي من الآتي:
�أ -قراراً ب�أن ي�ؤ�س�س ورثة املدين املتوفى �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو
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م�ساهمة تنتقل �إليها حقوقهم وحقوق الدائنني يف �أ�صول املدين املتمثلة يف تركة
املدين لتكون �أ�صول ال�رشكة ،وحتل ال�رشكة حمل املدين املتوفى يف ا�ستكمال
�إجراءات افتتاح الإجراء .وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لذلك.
ب -قراراً بطلب افتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية الإدارية وفقاً ملا
حتدده الالئحة.
� -2إذا ثبت للمحكمة عدم حتقق �رشوط افتتاح الإجراء �أو تعذر اتخاذ قرار
وفق الفقرة ( )1من هذه املادة فتق�ضي بافتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية
الإدارية لرتكة املدين املتوفى وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -3يتخذ القرار امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة مبوافقة جميع ورثة
املدين املتوفى والدائنني.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

� -1إذا تويف املدين بعد تقدمي طلب افتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية
ل�صغار املدينني �أو �إجراء الت�صفية الإدارية وقبل حكم املحكمة بافتتاح الإجراء
�أو رف�ض الطلب ،تنظر املحكمة يف الطلب ،وتدعو �-إذا ثبت لها عدم حتقق
�رشوط افتتاح الإجراء وحتقق �رشوط افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل -ورثة
املدين املتوفى ودائنيه الجتماع خالل مدة حتددها الالئحة التخاذ �أي من الآتي:
�أ -قراراً ب�أن ي�ؤ�س�س ورثة املدين �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو م�ساهمة
تنتقل �إليها حقوقهم وحقوق الدائنني يف �أ�صول املدين املتمثلة يف تركة املدين
لتكون �أ�صول ال�رشكة ،وحتل ال�رشكة حمل املدين املتوفى يف ا�ستكمال �إجراءات
افتتاح �إجراء �إعادة التنظيم املايل .وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لذلك.
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ب -قراراً بطلب افتتاح �إجراء الت�صفية وفقاً ملا حتدده الالئحة.
� -2إذا ثبت للمحكمة حتقق �رشوط افتتاح الإجراء �أو تعذر اتخاذ قرار وفق
الفقرة ( )1من هذه املادة فتق�ضي بافتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية
الإدارية لرتكة املدين املتوفى وفقاً ملا حتدده الالئحة.
 -3يتخذ القرار امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة مبوافقة جميع ورثة
املدين املتوفى والدائنني.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

�إذا تويف املدين بعد افتتاح �إجراء الت�صفية �أو �إجراء الت�صفية ل�صغار املدينني
�أو �إجراء الت�صفية الإدارية وقبل حكم املحكمة ب�إنهائه ،في�ستمر الإجراء ويكمل
الأمني �أو جلنة الإفال�س مهمات كل منهما وفق �أحكام النظام.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

حتدد الالئحة الإجراءات املتعلقة برتكة املدين املفل�س �أو املتعرث الذي تويف
قبل تقدمي طلب افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

ت�ؤ�س�س ال�رشكة امل�شار �إليها يف الفقرة (�/1أ) من املادة (التا�سعة ع�رشة
بعد املائتني) والفقرة (�/1أ) من امل��ادة (الع�رشين بعد املائتني) والفقرة
(�/1أ) من املادة (احلادية والع�رشين بعد املائتني) من النظام وفقاً لأحكام
الأنظمة ذات العالقة.
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المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

تدفع م�رصوفات دفن املدين املتوفى والر�سوم الإدارية املتعلقة بذلك قبل
�سداد الديون ذات الأولوية.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

حتدد الالئحة الأحكام املتعلقة باملال الذي �آل �إلى تركة املدين املتوفى بعد ت�صفية
الرتكة� ،أو بعد ت�أ�سي�س �رشكة بناء على �أحكام هذا الف�صل �أو بعد ت�صفية تلك ال�رشكة.
الفصل السابع عشر:
أحكام ختامية
إنشاء سجل اإلفالس وتحديد أغراضه
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

 -1تن�شئ جلنة الإفال�س �سج ًال ي�سمى �سجل الإفال�س ،تودع فيه ما ن�صت
عليه �أحكام النظام ،وحتدد الالئحة املحتويات واملعلومات التي يجب �أن
يت�ضمنها �سجل الإفال�س و�إج��راءات حتديثها وحذفها واالطالع عليها ،وغري
ذلك من الأحكام الالزمة لعمل ال�سجل.
 -2يتاح للعموم االطالع على حمتويات �سجل الإفال�س.
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المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

يكون التبليغ والإعالن املن�صو�ص عليهما يف �أحكام النظام وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

 -1تعد ال��وزارة الالئحة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية وت�صدر بقرار من
جمل�س الوزراء.
 -2تتولى اجلهة املخت�صة �إ�صدار اللوائح الالزمة للكيانات املنظمة اخلا�ضعة
لرقابتها مبا يتنا�سب مع طبيعة هذه الكيانات ،ويجوز �أن تت�ضمن تلك اللوائح
�أحكاماً ت�ستثني هذه الكيانات من اخل�ضوع لبع�ض �أحكام النظام �أو �أن ت�ضيف
�أحكاماً �أو التزامات �أو متطلبات �إ�ضافية لأحكام النظام.
المادة الثالثون بعد المائتين

يلغي النظام �أحكام امل��واد من (� )103إل��ى ( )137من نظام املحكمة
التجارية ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم ( )32وتاريخ 1350/1/15ه��ـ ،ونظام
الت�سوية الواقية من الإفال�س ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )16/وتاريخ
1416/9/4هـ ،وكل ما يتعار�ض معه من �أحكام.
المادة الحادية والثالثون بعد المائتين

ين�رش النظام يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به اعتباراً من تاريخ �صدور الالئحة
على �أال يتجاوز (مائة وثمانني يوماً) من تاريخ ن�رشه.
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