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نظام اإلفالس

الفصل األول: 

أحكام عامة

المادة األولى

يق�صد بالألفاظ وامل�صطلحات الآتية -اأينما وردت يف هذا النظام- املعاين 
املبينة اأمام كل منها ما مل يقت�ض ال�صياق خالف ذلك:

النظام: نظام الإفال�ض.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

املحكمة: املحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة التجارة وال�صتثمار.

الوزير: وزير التجارة وال�صتثمار.
ال�صخ�ض: ال�صخ�ض ذو ال�صفة الطبيعية اأو العتبارية.

املدين: �صخ�ض ثبت يف ذمته دين.
الدائن: �صخ�ض ثبت له دين يف ذمة املدين.

الدين: اللتزام املايل الثابت يف ذمة املدين.
املدين ال�صغري: مدين تنطبق عليه املعايري التي ت�صعها جلنة الإفال�ض بالتن�صيق 

مع الهيئة العامة للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.
املالك: �صخ�ض ميلك ح�صة اأو �صهماً يف راأ�ض مال املدين.

الطرف ذو العالقة:
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املدين  و�رشيك  حكمهما  يف  ومن  اإدارت��ه  جمل�ض  وع�صو  املدين  مدير   -1
واملالك، واأقرباء هوؤلء الأ�صخا�ض واملدين حتى الدرجة الثالثة.

2- من يكون بينه واملدين عالقة عمل.
3- ال�صخ�ض الذي ي�صيطر عليه وعلى املدين -ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش- �صخ�ض 
اآخر اأو اأكرث مبا يوازي ن�صبة ملكية تزيد على خم�صني يف املائة من راأ�ض مال كل منهما.

مبا  مبا�رش-  اأو غري  مبا�رش  املدين -ب�صكل  ي�صيطر على  الذي  ال�صخ�ض   -4
يوازي ن�صبة ملكية تزيد على خم�صني يف املائة من راأ�ض مال املدين.

مبا  مبا�رش-  اأو غري  مبا�رش  املدين -ب�صكل  عليه  ي�صيطر  الذي  ال�صخ�ض   -5
يوازي ن�صبة ملكية تزيد على خم�صني يف املائة من راأ�ض ماله.

املتعرث: مدين توقف عن �صداد دين مطالب به يف موعد ا�صتحقاقه.
املفل�ض: مدين ا�صتغرقت ديونه جميع اأ�صوله.

�لكيان �ملنظم: �شخ�ص مرخ�ص له مبمار�شة ن�شاط مايل �أو يدير مرفقاً عاماً، 
وفقاً ملا ورد يف املادة )الثالثة( من النظام.

�جلهة �ملخت�شة: �جلهة �ملخت�شة بتنظيم ن�شاط �لكيان �ملنظم و�لرقابة و�لإ�رش�ف عليه.
-بح�صب  الطلب  مقدم  اأو  املحكمة  تعينه  من  الأم��ني:  اأو  الإفال�ض  اأم��ني 
الأحوال- لأداء املهمات والواجبات املنوطة به بح�صب نوع الإجراء، وي�صمل 

ذلك �أمني �إعادة �لتنظيم �ملايل و�أمني �لت�شفية.
قائمة اأمناء الإفال�ض: قائمة تعدها جلنة الإفال�ض ويقيد فيها اأمناء الإفال�ض اأو 

�لأمناء �لذين تتو�فر فيهم �ل�رشوط �لتي حتددها �لالئحة.
قائمة �خلرب�ء: قائمة تعدها جلنة �لإفال�ص ويقيد فيها �خلرب�ء �لذين تتو�فر فيهم 

�ل�رشوط �لتي حتددها �لالئحة.
اإجراء الت�صوية الوقائية: اإجراء يهدف اإلى تي�صري تو�صل املدين اإلى اتفاق مع 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

214

دائنيه على ت�صوية لديونه ويحتفظ املدين فيه باإدارة ن�صاطه.
�إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل: �إجر�ء يهدف �إلى تي�شري تو�شل �ملدين �إلى �تفاق 
مع د�ئنيه على �إعادة �لتنظيم �ملايل لن�شاطه حتت �إ�رش�ف �أمني �إعادة �لتنظيم �ملايل.

اأ�صول  وبيع  الدائنني  مطالبات  ح�رش  اإلى  يهدف  اإجراء  الت�صفية:  اإجراء 
التفلي�صة وتوزيع ح�صيلته على الدائنني حتت اإدارة اأمني الت�صفية.

اإجراء الت�صفية الإدارية: اإجراء يهدف اإلى بيع اأ�صول التفلي�صة التي ل يتوقع 
اإجراء  اأو  الت�صفية  اإجراء  مب�رشوفات  للوفاء  تكفي  ح�صيلة  بيعها  عن  ينتج  اأن 

الت�صفية ل�صغار املدينني، حتت اإدارة جلنة الإفال�ض.
الأ�صول: الأموال املنقولة وغري املنقولة، وحقوق امللكية الفكرية، واحلقوق 
املالية امل�صتحقة على الغري �صواء اأكانت حاّلة اأم اآجلة، واحلقوق التي ترد على 

اأي منها، وغري ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية اأو م�صتقبلية.
اأ�صول التفلي�صة: اأ�صول املدين يف تاريخ افتتاح اأي من اإجراءات الإفال�ض 

املن�صو�ض عليها يف النظام اأو خالل �رشيان اأي منها.
تعليق املطالبات: تعليق احلق يف اتخاذ اأو ا�صتكمال اأي اإجراء اأو ت�رشف اأو دعوى 
جتاه املدين اأو اأ�صوله اأو ال�صامن لدين املدين، خالل فرتة حمددة وفقاً لأحكام النظام.

اإجراءات  من  اأي  افتتاح  تاريخ  يف  املدين  ذمة  يف  الثابتة  الديون  التفلي�صة:  ديون 
الت�صفية املن�صو�ض عليها يف النظام اأو النا�صئة عن العقود اأو اللتزامات ال�صابقة لتاريخ 
افتتاح اأي من هذه الإجراءات، مبا يف ذلك ديون املدين ذي ال�صفة الطبيعية النا�صئة 

عن ممار�صة الأعمال التجارية اأو املهنية اأو الهادفة اإلى حتقيق الربح اأو الديون الأخرى.
الأعمال التجارية: الأعمال التجارية املن�صو�ض عليها يف الأنظمة ذات العالقة.
�لأعمال �ملهنية: �أعمال ميار�شها �ل�شخ�ص حل�شابه �خلا�ص على �شبيل �لحرت�ف 
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��شتناد�ً �إلى خربة �أو تاأهيل �أو ملكة �أو مهارة، ودون �رتباط بعقد عمل مع �مل�شتفيد 
يخ�صعه لتبعيته وم�صوؤوليته واإ�رشافه.

�صجل الإفال�ض: �صجل تن�صئه جلنة الإفال�ض وحتفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.
الإيداع الق�صائي: قيام الأمني -املتفق معه من قبل املدين ال�صغري اأو اجلهة 
�إعادة  �إج��ر�ء  بافتتاح  معه  �تفق  ممن  �شادر�ً  ق��ر�ر�ً  �ملحكمة  بت�شليم  �ملخت�شة- 
-م�شتوفياً  �ملدينني  ل�شغار  �لت�شفية  �إجر�ء  �أو  �ملدينني  ل�شغار  �ملايل  �لتنظيم 

للمتطلبات النظامية- وقبول املحكمة اإيداعه لديها.
ل�صغار  الوقائية  الت�صوية  اإجراء  اأو  الوقائية  الت�صوية  اإجراء  عر�ض  املقرتح: 
ل�شغار  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �أو  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �أو  �ملدينني 

املدينني الذي ُي�صوت عليه.
�خلطة: �ملقرتح �ملقبول �أو �مل�شدق عليه، بح�شب نوع �لإجر�ء.

 
المادة الثانية

يهدف �لنظام �إلى تنظيم �إجر�ء�ت �لإفال�ص، وهي:
1- الت�صوية الوقائية.

2- �إعادة �لتنظيم �ملايل.
3- الت�صفية.

4- الت�صوية الوقائية ل�صغار املدينني.
5- �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني.

6- الت�صفية ل�صغار املدينني.
7- الت�صفية الإدارية.
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المادة الثالثة

1- يعد ما ياأتي كياناً منظماً يف تطبيق اأحكام النظام:
اأ- ال�رشكات امل�رشفية و�رشكات التمويل و�رشكات التاأمني و�رشكات ال�صريفة.

ب- �لأ�شخا�ص �ملرخ�ص لهم مبمار�شة �أعمال �لأور�ق �ملالية.
ج- ال�صوق املالية، و�رشكات الت�صوية واملقا�صة واحلفظ املالية.

د- �رشكات الت�صنيف الئتماين.
ه�- �رشكات املعلومات وال�صجالت الئتمانية.

و- �رشكات الت�صالت واملياه والكهرباء والغاز.

ز- �رشكات التنقيب عن م�صادر الطاقة واملعادن.
ح- ال�رشكات امل�صغلة لالأن�صطة الرئي�صة يف املطارات والقطارات واملوانئ 

وما يف حكمها، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
ط- �ملن�شاآت ذ�ت �لأغر��ص �خلا�شة.

ي- اأي �صخ�ض اآخر تن�ض عليه الالئحة.
2- اإذا كان املدين كياناً منظماً فال يجوز قيد طلب افتتاح اأي من اإجراءات 
اجلهة  من  باملوافقة  قرار  �صدور  بعد  اإل  له  الق�صائي  الإي��داع  اأو  الإفال�ض 

املخت�صة.
3- ت�صدر اجلهة املخت�صة -بعد اكتمال الطلب- قراراً باملوافقة اأو الرف�ض 
خالل مدة ل تزيد على )ثالثني( يوماً، ويعد م�صي هذه املدة دون �صدور قرار 

من اجلهة املخت�صة مبثابة قرار �صمني باملوافقة.
4- تخت�ض املحكمة بنظر الدعاوى النا�صئة عن قرار اجلهة املخت�صة مبوجب 

الفقرة )3( من هذه املادة.
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المادة الرابعة

ت�رشي اأحكام النظام على كّل من:
اأ- ال�صخ�ض ذي ال�صفة الطبيعية الذي ميار�ض يف اململكة اأعماًل جتارية، اأو 

مهنية، اأو اأعماًل تهدف اإلى حتقيق الربح.
�ل�رشكات  من  وغريها  �ملنظمة  و�لكيانات  و�ملهنية  �لتجارية  �ل�رشكات  ب- 

والكيانات الأخرى الهادفة اإلى حتقيق الربح، امل�صجلة يف اململكة.
الذي ميلك  العتبارية  اأو  الطبيعية  ال�صفة  ال�صعودي ذي  امل�صتثمر غري  ج- 
اأ�صوًل يف اململكة، اأو يزاول اأعماًل جتارية، اأو مهنية اأو اأعماًل تهدف اإلى حتقيق 
الربح، من خالل من�صاأة مرخ�ض لها يف اململكة. ول يخ�صع لإجراءات النظام 

�صوى اأ�صول ذلك امل�صتثمر املوجودة يف اململكة.

المادة الخامسة

تهدف اإجراءات الإفال�ض اإلى الآتي:
��شطر�ب  من  يعاين  �أن  يتوقع  �لذي  �أو  �ملتعرث  �أو  �ملفل�ص  �ملدين  �أ- متكني 
�ملالية  �أو�شاعه  لتنظيم  �لإفال�ص،  �إج��ر�ء�ت  من  �ل�شتفادة  من  �ملالية  �أو�شاعه 

وملعاودة ن�شاطه و�لإ�شهام يف دعم �لقت�شاد وتنميته.
ب- مر�عاة حقوق �لد�ئنني على نحو عادل و�شمان �ملعاملة �لعادلة لهم.

ج- تعظيم قيمة �أ�شول �لتفلي�شة و�لبيع �ملنتظم لها و�شمان �لتوزيع �لعادل 
حل�صيلته على الدائنني عند الت�صفية.

اإعادة  يف  وبخا�صة  فعاليتها  وزي��ادة  ومددها  الإج��راءات  تكلفة  خف�ض  د- 
التفلي�صة وتوزيعها على الدائنني  اأ�صول  بيع  اأو  اأو�صاع املدين ال�صغري  ترتيب 
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على نحو عادل خالل مدة حمددة.
ه�- الت�صفية الإدارية للمدين الذي ل يتوقع اأن ينتج عن بيع اأ�صوله ح�صيلة 

تكفي للوفاء مب�رشوفات اإجراء الت�صفية اأو الت�صفية ل�صغار املدينني.

المادة السادسة

ت�صدر املحكمة الأحكام والقرارات الالزمة لتطبيق الإجراءات املن�صو�ض 
عليها يف النظام، وتتولى الإ�رشاف على تنفيذها، والف�صل فيما ين�صاأ عنها من 

نزاعات، واإيقاع العقوبات املن�صو�ض عليها يف النظام.

المادة السابعة

1- مع مراعاة ما ورد يف املادة )الرابعة( من النظام، ل ي�صفى اأي �صخ�ض 
مبوجب نظام اآخر اإل اإذا كانت اأ�صوله تكفي ل�صداد جميع ديونه وكان غري متعرث.
2- �إذ� مت حل �ملدين وت�شفيته �ختيارياً باملخالفة حلكم �لفقرة )1( من هذه 
يف  ومن  مديريه،  جمل�ض  اأع�صاء  اأو  املدين  اإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  فيعد  املادة، 

حكمهم، م�شوؤولني بالت�شامن عن �أي دين متبق يف ذمة �ملدين.
3- يحظر اإدراج بند الت�صفية الختيارية للمدين للت�صويت عليه يف اجلمعية 

العامة اأو جمعية ال�رشكاء باملخالفة للفقرة )1( من هذه املادة.
4- حتدد الالئحة الأحكام الالزمة لتنفيذ هذه املادة.

المادة الثامنة

حتدد �لالئحة �لأحكام �خلا�شة باإجر�ء�ت �لإفال�ص �لعابرة للحدود.
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الفصل الثاني: 
لجنة اإلفالس

إنشاء لجنة اإلفالس وتحديد اختصاصاتها

المادة التاسعة

من  الإف��ال���ض(  )جلنة  ت�صمى  جلنة  ال��وزراء  جمل�ض  من  بقرار  ت�صكل   -1
خم�شة �أع�شاء �أو �أكرث من ذوي �خلربة و�لتاأهيل يقرتح �لوزير �أ�شماءهم، وذلك 
العتبارية  بال�صخ�صية  اللجنة  وتتمتع  للتجديد،  قابلة  �صنوات  )ثالث(  ملدة 

وال�صتقالل املايل والإداري، وتعمل حتت اإ�رشاف الوزير.
والإداري��ة  الفنية  الخت�صا�صات  اإل��ى  -اإ�صافة  الإفال�ض  جلنة  تتولى   -2

املن�صو�ض عليها يف النظام- الخت�صا�صات الآتية:
اأ- اإن�صاء �صجل الإفال�ض وحفظه واإدارته.

ب- �لرتخي�ص لأمناء �لإفال�ص و�خلرب�ء وفقاً ملا حتدده �لالئحة.
ج- �إعد�د قائمة �أمناء �لإفال�ص وقائمة �خلرب�ء وفقاً ملا حتدده �لالئحة.

د- �إ�شد�ر �لقو�عد �ملنظمة لعمل �أمناء �لإفال�ص و�خلرب�ء.
ه�- التفتي�ض والتحقق فيما يتعلق باأي من اإجراءات الإفال�ض املفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
بعد  املنظمة  الكيانات  قائمة  حتديث  حيال  بتو�صياتها  الوزير  اإلى  الرفع  و- 

التن�صيق مع اجلهات املخت�صة.
ز- و�صع معايري �صغار املدينني بالتن�صيق مع الهيئة العامة للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.
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طلب  يف  احلق  الدائن  يخول  الذي  الدين  لقيمة  الأدن��ى  احلد  حتديد  ح- 
افتتاح اأي من اإجراءات الت�صفية.

ط- �إد�رة �أعمال �إجر�ء �لت�شفية �لإد�رية.
بعد  )الرابعة  املادة  من   )2( الفقرة  عليه يف  املن�صو�ض  ال�صجل  اإن�صاء  ي- 

املائتني( من النظام وحفظه واإدارته.
ك- اإ�صدار النماذج والوثائق املن�صو�ض عليها يف النظام والالئحة.

ل- تنظيم �ملبادر�ت �لهادفة �إلى رفع م�شتوى �لوعي بالنظام، ورعايتها.
م- اإبداء املقرتحات الالزمة لتعزيز فعالية تنفيذ اأحكام النظام وتطويره، مبا 

يف ذلك اإعداد الدرا�صات والأبحاث.
ن- اإقامة الأن�صطة وامل�صاركة بالفعاليات ذات ال�صلة مبهماتها.

�ض- املراجعة الدورية لأحكام النظام والالئحة والقواعد والتعليمات ذات 
ال�صلة بهما، والتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة واقرتاح ما تراه من تعديالت 

ورفعها للوزير.
ع- تقدمي �ل�شت�شار�ت و�خلدمات و�لتدريب مبقابل مايل �أو دون مقابل.
ف- اأي اخت�صا�ض اآخر تن�ض عليه الالئحة اأو ين�ض عليه قرار ت�صكيلها.

المادة العاشرة

1- ت�صدر قواعد واإجراءات عمل جلنة الإفال�ض بقرار من الوزير، على اأن 
تت�صمن ما ياأتي:

اأ- قواعد واإجراءات الدعوة لجتماعات اللجنة وانعقادها والت�صويت على 
قراراتها واإعداد حما�رش اجتماعاتها ونحو ذلك من اأحكام.
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ب- �إن�شاء �أمانة عامة للجنة وحتديد مهماتها وقو�عد و�إجر�ء�ت عملها.
2- تقدم جلنة الإفال�ض اإلى الوزير تقارير دورية عن اأعمالها واإجنازاتها وما واجهته 
من �صعوبات وما تراه من مقرتحات ملمار�صة اخت�صا�صاتها واأداء مهماتها بكفاية وفعالية.

المادة الحادية عشرة

للجنة الإفال�ض يف اأداء مهماتها ما ياأتي:
�أ- �ل�شتعانة مبن تر�ه من �خلرب�ء و�ملخت�شني.

ب- تفوي�ص من تر�ه لتنفيذ بع�ص �خت�شا�شاتها �لإد�رية و�لتنفيذية.

موارد لجنة اإلفالس

المادة الثانية عشرة

الإفال�ض  جلنة  ملمار�صة  الالزمة  املالية  امل��وارد  توفري  ال���وزارة  تتولى   -1
اخت�صا�صاتها واأداء مهماتها، مبا يف ذلك مكافاآت اأع�صاء اللجنة، وخم�ص�صات 

�لتعاقد مع �خلرب�ء و�ملخت�شني و�ملوظفني، وتوفري �ملقر �ملالئم لها.
تراخي�ض  من  ت�صدره  ما  نظري  مالياً  مقاباًل  ت�صتويف  اأن  الإفال�ض  للجنة   -2
وما تقدمه من خدمات واأعمال وما تقيمه من اأن�صطة، ويحدد الوزير ذلك املقابل 

واإجراءات دفعه.
3- تودع اللجنة اأموالها النقدية با�صمها لدى بنك حملي اأو اأكرث، وت�رشف 
�للجنة  ت�شعها  ومالية  �إد�ري��ة  لو�ئح  وفق  وموظفيها  و�أمانتها  �أعمالها  على  منه 

ويعتمدها الوزير.
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الفصل الثالث: 
إجراء التسوية الوقائية

طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

المادة الثالثة عشرة

1- دون الإخالل باأحكام الأنظمة ذات العالقة، للمدين التقدم اإلى املحكمة 
بطلب افتتاح اإجراء الت�صوية الوقائية يف اأي من احلالت الآتية:

اأ- اإذا كان من املرجح اأن يعاين من ا�صطرابات مالية يخ�صى معها تعرثه.
ب- �إذ� كان متعرث�ً.
ج- اإذا كان مفل�صاً.

اإذا كان  الت�صوية الوقائية  اإجراء  افتتاح  التقدم بطلب  2- ل يجوز للمدين 
�شبق له �خل�شوع �إلى هذ� �لإجر�ء �أو �إلى �إجر�ء �لت�شوية �لوقائية ل�شغار �ملدينني 

خالل )الثني ع�رش( �صهراً ال�صابقة لطلب افتتاح الإجراء.

المادة الرابعة عشرة

1- يقيد طلب افتتاح اإجراء الت�صوية الوقائية لدى املحكمة بعد تقدميه مرافقاً 
له املقرتح واملعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

2- يجب اأن يت�صمن املقرتح نبذة عن الو�صع املايل للمدين وتاأثريات الو�صع القت�صادي 
عليه وت�شنيف �لد�ئنني �إلى فئات وفقاً حلكم �ملادة )�لتا�شعة و�لع�رشين( من �لنظام.
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صالحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية

المادة الخامسة عشرة

1- حتدد املحكمة موعداً للنظر يف طلب افتتاح اإجراء الت�صوية الوقائية على 
اأن يكون املوعد خالل مدة ل تزيد على )اأربعني( يوماً من تاريخ قيد الطلب، 
وتبلغ املحكمة املدين مبوعد اجلل�صة خالل )خم�صة( اأيام من تاريخ قيد الطلب، 

وتق�صي املحكمة باأي مما ياأتي:
اأ- افتتاح الإجراء اإذا:

�لد�ئنني  مطالبات  وت�شوية  �ملدين  ن�شاط  ��شتمر�ر  �إمكانية  لديها  ترجح   -1
خالل مدة معقولة.

2- كان املدين مفل�صاً اأو متعرثاً اأو من املرجح اأن يعاين من ا�صطرابات مالية 
يخ�صى معها تعرثه.

3- قدم املدين املعلومات والوثائق امل�صار اإليها يف املادة )الرابعة ع�رشة( من النظام.
4- بذل املدين العناية الواجبة يف ت�صنيف الدائنني اإلى اأكرث من فئة ب�صكل عادل.

ب- رف�ص �لطلب يف �حلالت �لآتية:
دون  مكتمل  غري  اأو  النظامية  للمتطلبات  م�صتوف  غري  الطلب  كان  اإذا   -1

م�صوغ مقبول.
مة يف النظام. 2- اإذا ت�رشف مقدم الطلب ب�صوء نية اأو ارتكب اأياً من الأفعال املجرَّ
وللمحكمة اإذا ق�صت برف�ض الطلب اأن تق�صي بافتتاح اإجراء الإفال�ض املنا�صب.

ج- تاأجيل �جلل�شة ملدة ل تزيد على )و�حد وع�رشين( يوماً لأي من �لأ�شباب �لآتية:
1- تقدمي �أي معلومة �أو وثيقة �إ�شافية تطلبها �ملحكمة من �ملدين.
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2- طلب املحكمة من املدين تعديل ت�صنيف فئات الدائنني الوارد يف املقرتح 
مبا ي�شمن عد�لة ت�شنيفهم.

ويلتزم �ملدين بتقدمي �ملعلومات �أو �لوثائق �أو ما يفيد تعديل ت�شنيف فئات 
الدائنني اإلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده، وذلك قبل حلول موعد اجلل�صة 
املوؤجلة، على اأن تق�صي املحكمة بافتتاح الإجراء اأو رف�ض الطلب وفق اأحكام 

هذه املادة.
الدائنني  من  اأي  اأو  املدين  من  بطلب  اأو  نف�صها  تلقاء  من  للمحكمة   -2
الإج��راء  افتتاح  بطلب  �صلة  ذات  وثائق  اأو  معلومات  لديه  من  ا�صتدعاء 
من  تطلبه  مبا  املحكمة  تزويد  امل�صتدعى  وعلى  فيه،  النظر  جل�صة  حل�صور 

معلومات اأو وثائق.
ملا  3- على �ملدين تبليغ �لد�ئنني �ملحددين يف �ملقرتح بحكم �ملحكمة وفقاً 

حتدده �لالئحة، و�إيد�ع ن�شخة من �حلكم يف �شجل �لإفال�ص.

المادة السادسة عشرة

1- حتدد املحكمة يف حكمها ال�صادر بافتتاح اإجراء الت�صوية الوقائية موعداً 
لت�صويت الدائنني على املقرتح، على اأن يكون املوعد خالل مدة ل تزيد على 
)اأربعني( يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء اإل اإذا راأت يف الأحوال التي تقدرها 

حتديد املوعد بعد ذلك مبا ل يتجاوز )اأربعني( يوماً اأخرى.
2- على املدين الإعالن عن افتتاح الإجراء خالل )�صبعة( اأيام من تاريخ 

حكم �ملحكمة بافتتاحه.
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تعليق المطالبات

المادة السابعة عشرة

من  يطلب  اأن  الوقائية-  الت�صوية  اإج��راء  افتتاح  طلب  -عند  للمدين 
املحكمة تعليق املطالبات، على اأن يرفق بطلبه تقريراً معداً من اأمني مدرج 
للمقرتح  الدائنني  اأغلبية  لقبول  ترجيحه  يت�صمن  الإفال�ض  اأمناء  بقائمة 

واإمكانية تنفيذه.

المادة الثامنة عشرة

1- دون اإخالل باأحكام الف�صل )الرابع ع�رش( من النظام، للمحكمة تعليق 
ولها  الإج��راء،  افتتاح  تاريخ  من  يوماً  )ت�صعني(  على  تزيد  ل  ملدة  املطالبات 
متديد هذه �ملدة ل� )ثالثني( يوماً ملرة �أو �أكرث بناء على طلب �ملدين، ويف جميع 

الأحوال يجب األ تزيد مدة تعليق املطالبات على )مائة وثمانني( يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق املطالبات بانق�صاء املدة املحددة يف الفقرة )1( من هذه 

املادة اأو قبل ذلك بت�صديق املحكمة على املقرتح اأو اإنهاء الإجراء.

المادة التاسعة عشرة

�صدوره،  فور  املطالبات  بتعليق  املحكمة  بقرار  دائنيه  بتبليغ  املدين  يلتزم 
وعليه بذل العناية الواجبة خالل مدة تعليق املطالبات لإقناع دائنيه بالت�صويت 

باملوافقة على املقرتح.
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أثر تعليق المطالبات

المادة العشرون

1- ل يجوز خالل مدة تعليق املطالبات اتخاذ اأو ا�صتكمال اأي من الإجراءات 
اأو الت�رشفات الآتية:

اأ- اأي اإجراء اأو ت�رشف اأو دعوى جتاه املدين اأو اأ�صوله، مبا يف ذلك التقدم 
بطلب افتتاح اأي من اإجراءات الإفال�ض.

بعد  �إل  ك�شمانات،  �ملقدمة  �لتفلي�شة  �أ�شول  على  للتنفيذ  �إجر�ء  �أي  ب- 
موافقة املحكمة.

ج- اأي اإجراء اأو ت�رشف �صد ال�صامن ال�صخ�صي اأو مقدم ال�صمان العيني 
لدين املدين، اإل بعد موافقة املحكمة.

د- اأي من الإجراءات اأو الت�رشفات التي تن�ض عليها الالئحة.
2- يعد باطاًل كل �إجر�ء خمالف حلكم �لفقرة )1( من هذه املادة.

تق�صي  اأن  م�صلحة  ذي  طلب  على  بناء  اأو  نف�صها  تلقاء  من  للمحكمة   -3
با�صرتداد اأي اأ�صول جرى الت�رشف فيها خالل مدة تعليق املطالبات اأو مبا تراه 
يتقدم  اأن  وللمت�رشر  النية(،  )ح�صن  الغري  حقوق  مراعاة  مع  وذلك  منا�صباً، 

بدعوى التعوي�ض.

المادة الحادية والعشرون

1- توافق املحكمة -خالل مدة تعليق املطالبات- على طلب التنفيذ على اأ�صول 
التفلي�صة اأو اأ�صول ال�صامن لدين املدين املقدمة ك�صمانات يف احلالتني الآتيتني:
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�أ- �إذ� مل يرتتب على �لتنفيذ تاأثري يف ��شتمر�ر ن�شاط �ملدين �أو يف �حل�شول 
على موافقة الدائنني واملالك على املقرتح.

ب- �إذ� كان رف�ص �لطلب قد يلحق �رشر�ً بالغاً بالد�ئن �مل�شمون يتعذر على 
املدين تعوي�صه عنه ويفوق ال�رشر الذي قد يلحق باملدين والدائنني الآخرين.

2- تنظر املحكمة -خالل مدة تعليق املطالبات- يف طلب الدائن الذي وجد 
عني ماله عند املدين، وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

3- ��شتثناء من حكم �ملادة )�لثامنة ع�رشة( من �لنظام، للمحكمة -بناء على طلب 
ذي م�صلحة- وقف �رشيان تعليق املطالبات عن مطالبات حمددة اتخذ ب�صاأنها اإجراء 

قبل �رشيان التعليق اإذا ثبت لديها اأن يف ذلك م�صلحة للمدين واأغلبية الدائنني.

العقود

المادة الثانية والعشرون

قيد  النظام، ل يرتتب على  الف�صل )الرابع ع�رش( من  باأحكام  الإخالل  دون 
طلب افتتاح اإجراء الت�صوية الوقائية اأو افتتاحه حلول اآجال الديون اأو ا�صتحقاق 
�لثمن يف �لعقود �لتي مل يحل �أجل �شد�دها، ويعد باطاًل كل �رشط بخالف ذلك.

المادة الثالثة والعشرون

دون الإخالل باأحكام الف�صل )الرابع ع�رش( من النظام، ل يرتب قيد طلب 
افتتاح اإجراء الت�صوية الوقائية اأو افتتاحه اأثراً يف اأي عقد يكون املدين طرفاً فيه، 

ويعد باطاًل كل �رشط بخالف ذلك.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

228

المادة الرابعة والعشرون

1- تعد العقود التي يكون املدين طرفاً فيها قائمة ب�رشف النظر عن افتتاح 
اإجراء الت�صوية الوقائية، ويلتزم املتعاقد مع املدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد 
افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ املدين للتزاماته التي ن�صاأت بعد افتتاح الإجراء، 
افتتاح  قبل  ن�صاأت  التي  التعاقدية  املدين  التزامات  املطالبات  قائمة  وتدرج يف 

الإجراء ومل يف املدين بها.
العمل  عن  النا�صئة  بالتزاماته  الإج��راء  افتتاح  بعد  املدين  يف  مل  اإذا   -2
بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-مبوجب الفقرة )1( من هذه املادة، فللمحكمة 
التعاقدية  التزاماته  من  املتعاقد  واإبراء  العقد  اإنهاء  املتعاقد-  -بناء على طلب 

دون الإخالل بحقوقه.
التعاقدية  بالتزاماته  الوفاء  ل�صمان  الواجبة  العناية  ببذل  املدين  يلتزم   -3
مقامه من  يقوم  ما  اأو  احلاّل  الوفاء  مبا يف ذلك  الإجراء  افتتاح  بعد  تن�صاأ  التي 
ال�صمانات التي ت�صمن حق املتعاقد عند تنفيذه للتزاماته وفقاً ملا حتدده الالئحة.
4- على املدين تنفيذ التزاماته التي ن�صاأت بعد افتتاح الإجراء يف اآجالها ما 

مل يتفق مع الطرف الآخر على غري ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

1- للمحكمة -بناء على طلب املدين يف جل�صة يبلغ بها املتعاقد- اإنهاء اأي عقد 
يكون املدين طرفاً فيه اإذا كان الإنهاء �رشورياً حلماية ن�صاطه، وكانت فيه م�صلحة 
لأغلبية الدائنني، على األ يرتتب على الإنهاء �رشر بالغ على املتعاقد، ويجب تبليغ 

املتعاقد بقرار املحكمة اإذا مل يح�رش اجلل�صة. وحتدد الالئحة �صوابط ذلك.
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2- ا�صتثناء من الفقرة )1( من هذه املادة، ل يجوز اإنهاء اأي من عقود ال�صمانات 
مبا يف ذلك عقد الرهن اإل وفقاً لأحكام النظام اأو الأنظمة ذات العالقة.

المادة السادسة والعشرون

1- ي�شتثنى من �أحكام �ملو�د من )�لثانية و�لع�رشين �إلى �خلام�شة و�لع�رشين( 
من �لنظام عقود �ملناف�شات و�مل�شرتيات �حلكومية �لتي تربمها �جلهات �حلكومية 

مع املدين.
2- ي�شتثنى من �أحكام �ملو�د من )�لثالثة و�لع�رشين �إلى �خلام�شة و�لع�رشين( 
�أو �رشكات �لتمويل  من �لنظام عقود �لتمويل �لتي تربمها �ل�رشكات �مل�رشفية 

مع املدين.

التصويت على المقترح

المادة السابعة والعشرون

يف  اأثراً  املقرتح  يرتب  الذي  املالك  اأو  الدائن  اإل  املقرتح  على  ي�صوت  ل 
حقوقه النظامية اأو التعاقدية، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الثامنة والعشرون

مع مر�عاة حكم �ملادة )�ل�شاد�شة ع�رشة( من �لنظام، �إذ� ت�شمن �ملقرتح ما يوؤثر 
يف حقوق �ملالك، وجب على �ملدين دعوتهم �إلى �لت�شويت عليه وفقاً ملا تن�ص 

عليه �لأنظمة ذ�ت �لعالقة، على �أن يكون ت�شويتهم �شابقاً لت�شويت �لد�ئنني.
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المادة التاسعة والعشرون

�إذ� تعدد �لد�ئنون وكان هناك �ختالف يف طبيعة ديونهم �أو حقوقهم، فعلى 
�ملدين ت�شنيفهم �إلى فئات وفقاً ملا حتدده �لالئحة.

المادة الثالثون

1- اإذا كان هناك مطالبات للدائنني متنازع فيها، فعلى املدين تعيني خبري من 
بني �ملدرجني بقائمة �خلرب�ء تو�فق عليه �ملحكمة؛ لتقدير قيمة تلك �ملطالبات، 

وتدرج يف املقرتح لأغرا�ض الت�صويت عليه.
مل  التي  الدائنني  مطالبات  املحكمة-  موافقة  -بعد  املقرتح  يف  تدرج   -2

ت�صّمن يف املقرتح ل�صبب عائد للمدين.

المادة الحادية والثالثون

1- ي�صوت الدائنون على املقرتح وفقاً لالإجراءات الواردة فيه بعد ت�صويت 
املالك بقبوله )اإن وجد( وفقاً للمادة )الثامنة والع�رشين( من النظام. 

2- يكون املقرتح مقبوًل اإذا �صوتت باملوافقة عليه كل فئة من فئات الدائنني، 
وتعد �لفئة مو�فقة �إذ� �شوت باملو�فقة على �ملقرتح د�ئنون متثل مطالباتهم ثلثي 
�لفئة ذ�تها، وكان من �شمنهم د�ئنون متثل مطالباتهم  قيمة ديون �مل�شوتني يف 

اأكرث من ن�صف قيمة ديون الأطراف غري ذوي العالقة )اإن وجدوا(.
اإليها يف  امل�صار  الت�صويت  الالزمة لإدارة عملية  الأحكام  الالئحة  3- حتدد 

الفقرة )1( من هذه املادة.
4- على املدين فور نهاية الت�صويت تبليغ الدائنني واملالك بنتيجة الت�صويت 
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واإيداعها لدى املحكمة.
فتق�صي  املحدد،  املوعد  يف  املقرتح  على  الدائنني  ت�صويت  تعذر  اإذا   -5
املحكمة مبا تراه منا�صباً مبا يف ذلك حتديد موعد اآخر للت�صويت اأو اإنهاء الإجراء.

6- حتدد �لالئحة �آليات تعديل �خلطة.

طلب تصديق المحكمة على المقترح

المادة الثانية والثالثون

اإذا قبل الدائنون املقرتح، فعلى املدين اأن يطلب من املحكمة الت�صديق عليه، وعليه 
قبل تقدمي طلبه �أن يبلغ �لد�ئنني بذلك، وحتدد �ملحكمة موعد�ً جلل�شة �لت�شديق عليه.

المادة الثالثة والثالثون

ل يرتتب على افتتاح اإجراء الت�صوية الوقائية والت�صديق على املقرتح اإعفاء 
املدين من التزاماته املتعلقة بن�صاطه مبوجب الأنظمة الأخرى.

التصديق على المقترح

المادة الرابعة والثالثون

1- ت�صدق املحكمة على املقرتح بعد التحقق من قبول الدائنني له وا�صتيفائه 
معايري العدالة.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

232

اأمام املحكمة يف جل�صة الت�صديق  2- للدائن حق العرتا�ض على املقرتح 
عليه بدعوى الإخالل مبعايري العدالة اإذا �صوت برف�صه واعتقد بناء على �صبب 

معقول اأنه ي�رش به.

المادة الخامسة والثالثون

يعد �ملقرتح م�شتوفياً ملعايري �لعد�لة �إذ� تو�فرت فيه �ل�رشوط �لآتية:
اأ- مراعاة اإجراءات ت�صويت الدائنني عليه.

ب- ح�شول �لد�ئنني على معلومات و�فية لدر��شته و�لبد�ئل �ملتاحة للمدين 
مقارنة بالبنود الواردة يف املقرتح.

�خل�شائر  بتقا�شم  يتعلق  ما  وبالأخ�ص  �لقائمة،  �لد�ئنني  حقوق  مر�عاة  ج- 
وتوزيع احلقوق اجلديدة واملزايا وال�صمانات.

التبليغ واإليداع

المادة السادسة والثالثون

بالت�صديق،  الدائنني  تبليغ  املقرتح  على  املحكمة  ت�صديق  فور  املدين  على 
واإيداع ن�صخة منه يف �صجل الإفال�ض خالل مدة ل تزيد على )خم�صة( اأيام من 

تاريخ ت�صديق املحكمة.
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آثار تصديق المحكمة على المقترح

المادة السابعة والثالثون

��شتكمال  �ملدين  وعلى  و�مل��الك،  و�لد�ئنني  للمدين  ملزمة  �خلطة  تكون 
الإجراءات التي اأوجبتها الأنظمة ذات العالقة.

إنهاء اإلجراء

المادة الثامنة والثالثون

يلتزم �ملدين عند �كتمال تنفيذ �خلطة بتقدمي طلب �إلى �ملحكمة للحكم باإنهاء 
اإجراء الت�صوية الوقائية مرافقاً له املعلومات والوثائق التي حتددها الالئحة، وعليه 
اإبالغ الدائنني بالطلب قبل تقدميه. ولكل ذي م�صلحة حق العرتا�ض على هذا 

�لطلب �أمام �ملحكمة خالل )�أربعة ع�رش( يوماً من تقدمي �ملدين للطلب.

المادة التاسعة والثالثون

تق�صي املحكمة باإنهاء اإجراء الت�صوية الوقائية يف اأي من احلالت الآتية:
�أ- �إذ� تقدم �ملدين �إلى �ملحكمة بطلب �إنهاء �لإجر�ء لكتمال تنفيذ �خلطة.

ب- �إذ� مل يتحقق �لن�شاب �ملطلوب يف ت�شويت �ملالك �أو �لد�ئنني على 
املقرتح اأو تعذر ت�صويت املالك اأو الدائنني عليه يف املوعد املحدد، وذلك دون 

اإخالل بالفقرة )5( من املادة )احلادية والثالثني( من النظام.
ج- اإذا رف�صت املحكمة الت�صديق على املقرتح.
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د- �إذ� تقدم �ملدين بطلب �إنهاء �لإجر�ء لكون �رشوط �فتتاح �لإجر�ء مل تعد 
منطبقة عليه.

ه�- �إذ� تقدم �ملدين �أو �لد�ئن بطلب �إنهاء �لإجر�ء لتعذر تنفيذ �خلطة.
و- اإذا تقدم املدين بطلب اإنهاء الإجراء لعدم رغبته يف ال�صتمرار يف اإدارة 

ن�شاطه �أو ��شتكمال تنفيذ �خلطة.
ز- اإذا تقدم ذو م�صلحة بطلب اإنهاء الإجراء لوجود خمالفات موؤثرة خالل 

�لإجر�ء �أو لرتكاب �ملدين لفعل من �لأفعال �ملجرمة يف �لنظام.

المادة األربعون

يلتزم �ملدين باإيد�ع حكم �ملحكمة باإنهاء �لإجر�ء يف �شجل �لإفال�ص، خالل 
مدة ل تزيد على )خم�صة( اأيام.

المادة الحادية واألربعون

تق�صي املحكمة -من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب ذي م�صلحة- بافتتاح 
�إجر�ء �لإفال�ص �ملنا�شب �إذ� حتققت �ل�رشوط �لآتية:

اأ- اأن يكون املدين متعرثاً اأو مفل�صاً.
ب- ��شتيفاء �رشوط �فتتاح �إجر�ء �لإفال�ص �ملر�د �فتتاحه.

ج- �أن يكون �إنهاء �إجر�ء �لت�شوية �لوقائية مبنياً على �لفقرة )ب( �أو �لفقرة 
)ج( اأو الفقرة )ه�( اأو الفقرة )و( اأو الفقرة )ز( من املادة )التا�صعة والثالثني( 

من النظام.
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الفصل الرابع: 
إجراء إعادة التنظيم المالي

طلب افتتاح اإلجراء

المادة الثانية واألربعون

1- دون الإخالل باأحكام الأنظمة ذات العالقة، للمدين اأو الدائن اأو اجلهة 
�ملخت�شة �لتقدم �إلى �ملحكمة بطلب �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل للمدين 

يف اأي من احلالت الآتية:
اأ- اإذا كان من املرجح اأن يعاين من ا�صطرابات مالية يخ�صى معها تعرثه.

ب- �إذ� كان متعرث�ً.
ج- اإذا كان مفل�صاً.

�إذ� كان �شبق  2- ل يجوز �لتقدم بطلب �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل 
ل�شغار  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �إلى  �أو  �لإجر�ء  �إلى هذ�  �خل�شوع  للمدين 

املدينني خالل )الثني ع�رش( �صهراً ال�صابقة لطلب افتتاح الإجراء.

المادة الثالثة واألربعون

يقيد طلب �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل لدى �ملحكمة بعد تقدميه مر�فقاً 
له املعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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المادة الرابعة واألربعون

�إذ� تقدم غري �ملدين بطلب �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل، فعلى �ملحكمة 
تبليغ املدين به خالل مدة ل تزيد على )خم�صة( اأيام من تاريخ تقدميه، وللمدين 
العرتا�ض على الطلب اأمام املحكمة يف اجلل�صة املحددة للنظر فيه، وذلك يف 

اأي من احلالت الآتية:
�أ- �إذ� كانت �رشوط �فتتاح �لإجر�ء غري منطبقة.

ب- �إذ� كان �لدين حمل نز�ع.
ج- اإذا كان الدائن ي�صعى اإلى اإ�صاءة ا�صتغالل الإجراء.

وللمحكمة �أن تاأمر �ملدين بتقدمي �ملعلومات و�لوثائق �لتي حتددها �لالئحة.

المادة الخامسة واألربعون

اأو  الإدارة  جمل�ض  ع�صو  اأو  امل�صوؤول  اأو  املدير  اأو  املالك  اأو  املدين  يعفى 
بلوغ خ�صائر  فيما يخ�ض  ال�رشكات  نظام  اأحكام  تطبيق  احل�صابات من  مراجع 

ال�رشكة ن�صبة حمددة يف ذلك النظام، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

تعليق المطالبات

المادة السادسة واألربعون

تعليق  �فتتاحه  �أو  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �فتتاح  قيد طلب  يرتتب على 
على  املحكمة  ت�صديق  اأو  الإج��راء  افتتاح  طلب  رف�ض  تاريخ  حتى  املطالبات 

املقرتح اأو اإنهاء الإجراء قبل ذلك.
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افتتاح اإلجراء

المادة السابعة واألربعون

1- يفتتح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل بناء على حكم �ملحكمة مبوجب �ملادة 
)احلادية والأربعني( من النظام، اأو مبوجب الفقرة )2( من هذه املادة.

يكون  اأن  على  الإج��راء  افتتاح  طلب  يف  للنظر  موعداً  املحكمة  حتدد   -2
املوعد خالل )اأربعني( يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب واملدين 
مبوعد اجلل�صة خالل )خم�صة( اأيام من تاريخ قيد الطلب، وتق�صي باأي مما ياأتي:

اأ- افتتاح الإجراء وذلك اإذا:
�لد�ئنني  مطالبات  وت�شوية  �ملدين  ن�شاط  ��شتمر�ر  �إمكانية  لديها  ترجح   -1

خالل مدة معقولة.
2- كان املدين مفل�صاً اأو متعرثاً اأو من املرجح اأن يعاين من ا�صطرابات مالية 

يخ�صى معها تعرثه.
)الثالثة  املادة  يف  اإليها  امل�صار  والوثائق  املعلومات  الطلب  مقدم  قدم   -3

والأربعني( من النظام.
ب- رف�ص �لطلب يف �حلالت �لآتية:

دون  مكتمل  غري  اأو  النظامية  للمتطلبات  م�صتوف  غري  الطلب  كان  اإذا   -1
م�صوغ مقبول.

مة يف النظام. 2- اإذا ت�رشف مقدم الطلب ب�صوء نية اأو ارتكب اأياً من الأفعال املجرَّ

وللمحكمة اإذا ق�صت برف�ض الطلب اأن تق�صي بافتتاح اإجراء الإفال�ض املنا�صب.
�أي  لتقدمي  يوماً  وع�رشين(  )و�ح��د  على  تزيد  ل  ملدة  �جلل�شة  تاأجيل  ج- 
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معلومة �أو وثيقة �إ�شافية تطلبها �ملحكمة. ويلتزم �لطرف �ملعني بتقدمي �ملعلومات 
اأو الوثائق اإلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده، وذلك قبل حلول موعد اجلل�صة 
املوؤجلة، على اأن تق�صي املحكمة بافتتاح الإجراء اأو رف�ض الطلب وفق اأحكام 

هذه املادة.
3- تبلغ املحكمة املدين -الذي مل يح�رش اجلل�صة- بحكمها خالل )خم�صة( 

اأيام من تاريخ اإ�صداره.

الصالحيات العامة للمحكمة

المادة الثامنة واألربعون

لديه  من  ا�صتدعاء  م�صلحة-  ذي  بطلب  اأو  نف�صها  تلقاء  -من  للمحكمة 
معلومات �أو وثائق ذ�ت �شلة بطلب �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل حل�شور 
اأو  معلومات  من  تطلبه  مبا  املحكمة  تزويد  امل�صتدعى  وعلى  فيه،  النظر  جل�صة 

وثائق خالل املدة التي حتددها.

المادة التاسعة واألربعون:

1- للمحكمة �أن تق�شي بخ�شوع �أ�شٍل لإجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل �إذ� كان 
املدين �رشيكاً يف ملكيته مع �صخ�ض اآخر ويتعذر ف�صل الأ�صل مبلكية م�صتقلة 
لكل منهما بحدود ن�شيبيهما، وذلك مع ��شرت�ط تو�فر �حلماية �لالزمة لد�ئني 

املدين ودائني ال�صخ�ض امل�صرتك يف ملكية الأ�صل.
2- للمحكمة اأن تق�صي بخ�صوع �صخ�ض اآخر لالإجراء اإذا كان يف اإخ�صاع 
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�ل�شخ�ص �لآخر -�لذي تنطبق عليه �رشوط �فتتاح �لإجر�ء- لالإجر�ء م�شلحة 
حدة  على  منهما  لكل  امل�صتقلة  الإج��راءات  وكانت  ال�صخ�ض  ولهذا  للمدين 
مكلفة �أو غري جمدية، وذلك مع ��شرت�ط تو�فر �حلماية �لالزمة لد�ئني �ملدين 

ودائني ال�صخ�ض الآخر.

األثر المترتب على افتتاح اإلجراء
)تعيين األمين والخبير وقاضي اإلشراف وصالحياتهم(

المادة الخمسون

1- تعني �ملحكمة يف حكمها بافتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل �أميناً 
اأن  الإج��راء  افتتاح  طلب  وملقدم  الإفال�ض.  اأمناء  بقائمة  املدرجني  من 
يقرتح على �ملحكمة ��شم �لأمني �لذي يرغب يف تعيينه من بني �ملدرجني 

يف القائمة.
2- يراعى عند تعيني الأمني قدراته املالية وموؤهالته العلمية وموؤهالت فريق 

العمل معه.
3- على الأمني بذل العناية الواجبة جتاه م�صالح الدائنني.

املحكمة  موافقة  بعد  لالأمني  امل��ادة،  هذه  من   )2( بالفقرة  اإخالل  دون   -4
تفوي�ص بع�ص مهماته �إلى �أحد �ملدرجني بقائمة �لأمناء �أو �خلرب�ء للقيام باملهمة 
املفو�ض بها اإذا ا�صتدعى الأمر ذلك، على اأن تكون املهمات املوكل بها املفو�ض 

مو�صوفة بدقة وعناية يف قرار املحكمة.
وفقاً  يعملون جمتمعني  اأمني  من  اأكرث  تعيني  احلاجة-  للمحكمة -عند   -5
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م�شوؤولني  �لأمناء  ويكون  رئي�شاً،  بينهم  من  تختار  �أن  على  ولتعليماتها  للنظام 
بالت�شامن عن �أعمالهم، وتبني �لالئحة طريقة عملهم.

6- يودع �لأمني ن�شخة من حكم �ملحكمة بافتتاح �لإجر�ء وبتعيينه يف �شجل �لإفال�ص.
المادة الحادية والخمسون

للمحكمة -بناء على طلب �لأمني- تعيني خبري من �ملدرجني بقائمة �خلرب�ء 
�أو من غريهم مل�شاعدة �لأمني يف �أد�ء مهماته.

المادة الثانية والخمسون

1- ل يجوز اأن يعني اأميناً اأو خبرياً كل من:
اأ- دائن املدين اأو زوجه اأو �صهره اأو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

ب- �رشيك �ملدين �أو �لعامل لديه �أو مر�جع ح�شاباته �أو وكيله خالل �ل�شنتني 
ال�صابقتني لفتتاح الإجراء.

2- على �لأمني �أو �خلبري قبل تعيينه �أن يف�شح للمحكمة عن عالقته باملدين 
والدائنني، ويجب على الأمني الإف�صاح عن عالقته بالدائنني عند ت�صليمه قائمة 

املطالبات للمحكمة.
3- يرتتب على خمالفة �لأمني �أو �خلبري حلكم �لفقرة )2( من هذه املادة عزله 

وعدم ��شتحقاقه لأي �أتعاب.

المادة الثالثة والخمسون

تنفيذ  على  لالإ�رشاف  لتقديرها-  -وفقاً  اأكرث  اأو  قا�صياً  تعني  اأن  للمحكمة 
�إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل، وحتدد �ملحكمة مهماته.
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المادة الرابعة والخمسون

1- للمحكمة -من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب من ذي م�صلحة- عزل 
�لأمني وتعيني �أمني جديد من قائمة �أمناء �لإفال�ص، �أو عزل �خلبري وتعيني خبري 
جديد من قائمة �خلرب�ء �أو من غريهم، �إذ� قام �شبب م�رشوع للعزل، وذلك دون 

اإخالل بحقوقه والتزاماته.
تعيينه دون �شبب م�رشوع  بعد  �أو �خلبري �عتز�ل عمله  2- ل يجوز لالأمني 

تقبله املحكمة، وذلك دون اإخالل بحقوقه والتزاماته.

المادة الخامسة والخمسون

حتدد �لالئحة �آلية تقدير �أتعاب �لأمني و�خلبري و�مل�رشوفات ذ�ت �لعالقة.

اإلعالن عن اإلجراء

المادة السادسة والخمسون:

التي  الو�صيلة  تعيينه يف  تاريخ  اأيام من  )�صبعة(  الأمني خالل  يعلن   -1
ويدعو  �ملايل،  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  بافتتاح  �ملحكمة  حكم  �لالئحة  حتددها 
من  يوماً  )ت�شعني(  على  تزيد  ل  مدة  خالل  مطالباتهم  تقدمي  �إلى  �لد�ئنني 

تاريخ الإعالن.
تقدمي  �إل��ى  ويدعوهم  باحلكم،  لديه  �ملعلومني  �لد�ئنني  �لأم��ني  يبلغ   -2

مطالباتهم خالل مدة ل تزيد على )ت�شعني( يوماً من تاريخ �لتبليغ.
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اإلشراف على اإلجراء

المادة السابعة والخمسون

ي�رشف �لأمني على ن�شاط �ملدين خالل فرتة �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل للتحقق 
من عد�لة �لإجر�ء وتنفيذ �خلطة على �لوجه �ملحدد مبا ي�شمن �رشعة �لأد�ء وتوفري 
احلماية الالزمة مل�صالح املتاأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً لالأحكام الواردة يف النظام.

المادة الثامنة والخمسون

�إلى  بالإ�شافة  �مل��ايل  �لتنظيم  �إع��ادة  �إج��ر�ء  فرتة  خالل  لالأمني  يكون   -1
املهمات  والالئحة،  النظام  يف  عليها  املن�صو�ض  الأخ��رى  و�صالحياته  مهماته 

وال�صالحيات الآتية:
اأ- التحقق من �صالمة اإدارة املدين لن�صاطه ومراقبة عملياته املالية.

ب- ح�شور جل�شات �لدعاوى و�جتماعات �لد�ئنني وغريها �ملتعلقة باملدين و�لإجر�ء.
ج- القيام باأي اأعمال ذات طابع تبعي اأو عر�صي ملهماته و�صالحياته.

د- اأداء الأعمال التي تكلفه املحكمة بها.
ه�- ما تن�ض عليه الالئحة.

2- يجب على الأمني عند اأداء مهماته و�صالحياته التحلي بالأمانة وال�صدق.

المادة التاسعة والخمسون

1- لالأمني حق الطالع واحل�صول على ما لدى املحكمة من معلومات اأو 
اأو  اإ�صافية  اأو وثيقة  باأي معلومة  وثائق عن املدين. وعلى املدين تزويد الأمني 
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م�صتجدات فور علمه بها، واملبالغ التي يدين بها للغري ومل ي�صبق الإف�صاح عنها 
للمحكمة، واأي عقود اأو دعاوى اأو اإجراءات ق�صائية يكون طرفاً فيها.

باأ�صول  املتعلقة  والوثائق  املعلومات  جميع  على  احل�صول  حق  لالأمني   -2
وثيقة  �أو  معلومة  و�أي  �ملدين،  بن�شاط  �ملتعلقة  و�لرخ�ص  وحفظها،  �لتفلي�شة 

�أخرى ذ�ت �شلة بن�شاط �ملدين.
3- لالأمني �أن يطلب من �لد�ئن تقدمي معلومة �أو وثيقة �إ�شافية توؤيد مطالبته 

اأو تثبت تعديل طبيعة الدين اأو مبلغه.
�أ�شول  �أو  �ملدين  ن�شاط  عن  معلومة  �أي  على  �حل�شول  حق  لالأمني   -4
�لتفلي�شة من �جلهات �لعامة و�خلا�شة بالقدر �لالزم لتمكينه من �أد�ء مهماته مبا 
يف ذلك الوثائق وك�صوف ح�صابات املدين البنكية وال�صتثمارية. وعلى كل من 

يحوز هذه املعلومات الإف�صاح له عنها.
اإليها يف الفقرة )4( من  5- ل يعد الإف�صاح لالأمني عن املعلومات امل�صار 
املعلومات  هذه  بحفظ  الأم��ني  ويلتزم  املعلومات،  ل�رشية  انتهاكاً  امل��ادة  هذه 

والوثائق واحلفاظ على �رشيتها.

العقود

المادة الستون

بعقوده  تف�صيلية  قائمة  تعيينه-  الأمني -فور  اإلى  يقدم  اأن  املدين  1- على 
ال�صارية وبياناتها مرافقاً لها ن�صخ من تلك العقود وتقرير يت�صمن ما يرغب يف 

ا�صتمراره منها اأو اإنهائه وم�صوغات ذلك.
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بالعقود  اأو وثائق ذات �صلة  اأن يطلب من املدين اأي معلومات  2- لالأمني 
بهذه  الأم��ني  بتزويد  املدين  ويلتزم  امل��ادة،  هذه  من   )1( الفقرة  يف  ال��واردة 

املعلومات والوثائق خالل مدة معقولة يحددها الأمني.
3- على الأمني اأن يفح�ض بعناية قائمة العقود واملعلومات والوثائق املقدمة 

اإليه مبوجب الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة.
 

المادة الحادية والستون

1- لالأمني -بعد فح�ض قائمة عقود املدين واملعلومات والوثائق املقدمة اإليه- 
�أن ي�شدر خالل مدة �أق�شاها )�شتون( يوماً من �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل، 
باإنهاء اأي عقد للمدين اإذا كان اإنهاوؤه لزماً لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق  قراراً 
املدين  باملتعاقد مع  بالغاً  الدائنني ول يلحق �رشراً  اأغلبية  عليه- وحماية م�صالح 
مكتوب  تبليغ  مبوجب  ذلك  يكون  �أن  على  ذلك،  خالف  على  �لعقد  ن�ص  ولو 
اإذا  للمتعاقد، ويعد العقد منق�صياً بعد م�صي )ثالثني( يوماً من تاريخ التبليغ اإل 
�تفق �لأمني مع �ملتعاقد على مدة �أق�رش. ولالأمني �أن يطلب من �ملحكمة متديد �ملدة 
التي يحق له فيها اأن ي�صدر قراراً باإنهاء اأي عقد ملدة ل تزيد على )ثالثني( يوماً، 

ب�رشط �أن يكون ذلك لزماً بالنظر �إلى حجم ن�شاط �ملدين �أو طبيعته.
2- ��شتثناء من حكم �لفقرة )1( من هذه املادة، لالأمني -بعد فح�ض قائمة 
عقود املدين واملعلومات والوثائق املقدمة اإليه- اأن ي�صدر خالل )�صتني( يوماً 
من افتتاح الإجراء، قراراً باإنهاء اأي عقد اإيجار للعقار الذي ميار�ض فيه املدين 
ن�صاطه اإذا كان ذلك لزماً لتنفيذ املقرتح -بعد الت�صديق عليه- وحماية م�صالح 
اأغلبية الدائنني ولو ن�ض العقد على خالف ذلك، ويجب على الأمني اأن يبلغ 
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املتعاقد مع املدين بقراره كتابة، ويعد العقد منق�صياً بعد م�صي )ت�صعني( يوماً 
من  يطلب  اأن  ولالأمني  اأق�رش.  مدة  على  العقد  ين�ض  مل  ما  التبليغ  تاريخ  من 
�ملحكمة متديد �ملدة �لتي يحق له فيها �إنهاء ذلك �لعقد ملدة ل تزيد على )ثالثني( 
بالنظر �إلى عدد �لعقار�ت �لتي ميار�ص �ملدين  يوماً ب�رشط �أن يكون ذلك لزماً 

فيها ن�صاطه.
3- ل يخل اإنهاء الأمني لأي عقد للمدين مع املتعاقد معه مبوجب الفقرة )1( 
اأو الفقرة )2( من هذه �ملادة بحقوق ذلك �ملتعاقد مبا يف ذلك تقدمي مطالبته �إلى 
الأمني ب�صاأن اأي �رشر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغر�ض الت�صويت على املقرتح.

فتنظر  عقده،  باإنهاء  الأمني  قرار  على  املدين  مع  املتعاقد  اعرت�ض  اإذا   -4
�ملحكمة يف هذ� �لعرت��ص وفقاً حلكم �ملادة )�لثانية و�ل�شتني( من �لنظام.

باإنهاء اأي عقد وفقاً للفقرتني )1( و)2( من  5- اإذا مل ي�صدر الأمني قراراً 
ل �أو يتاأثر باخلطة. هذه �ملادة، فيكون �ملدين ملزماً بتنفيذ �أحكام �لعقد ما مل يعدَّ
6- يجوز لالأمني اأن يوؤجر من الباطن للغري العقار امل�صتاأجر من قبل املدين 
اأو جزءاً منه ولو ن�ض العقد على خالف ذلك. ويجب على املدين اأن ي�صمن 

عدم اإحلاق �رشر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.
و)الثالثة  والع�رشين(  )الثانية  وامل��واد  امل��ادة  هذه  اأحكام  من  ي�صتثنى   -7
املناف�صات  عقود  النظام  من  و)ال�صتني(  والع�رشين(  و)الرابعة  والع�رشين( 

و�مل�شرتيات �حلكومية �لتي تربمها �جلهات �حلكومية مع �ملدين.
و)الرابعة  والع�رشين(  )الثالثة  وامل��واد  املادة  هذه  اأحكام  من  ي�صتثنى   -8
و�لع�رشين( و)�ل�شتني( من �لنظام عقود �لتمويل �لتي تربمها �ل�رشكات �مل�رشفية 

اأو �رشكات التمويل مع املدين.
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المادة الثانية والستون

تنظر املحكمة يف اعرتا�ض الطرف املتعاقد املقدم اأمامها -بناء على الفقرة )4( 
من املادة )احلادية وال�صتني( من النظام- وتق�صي بقبول العرتا�ض اإذا ثبت لها:

اأ- اأن اإنهاء العقد -املبني على الفقرة )1( من املادة )احلادية وال�صتني( من 
�أغلبية �لد�ئنني ويلحق �رشر�ً  لتنفيذ �خلطة وحماية م�شالح  �لنظام- غري لزم 

بالغاً بالطرف املتعاقد.
ب- �أن �إنهاء �لعقد -�ملبني على �لفقرة )2( من املادة )احلادية وال�صتني( من 

�لنظام- غري لزم لتنفيذ �خلطة وحماية م�شالح �أغلبية �لد�ئنني.

تقديم المطالبات

المادة الثالثة والستون

1- على كل د�ئن ن�شاأ دينه قبل �شدور حكم �ملحكمة بافتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم 
�ملايل �أن يتقدم �إلى �لأمني -خالل �ملدة �ملحددة يف �ملادة )�ل�شاد�شة و�خلم�شني( من 
�لنظام- باأي مطالبة له حالة �أو �آجلة، �أو موقوفة على �رشط �أو حمتملة �أو غري ذلك مما قد 
يكون له قيمة مالية حالية اأو م�صتقبلية، واأن يرفق مبطالبته الوثائق واملعلومات املن�صو�ض 
عليها يف �لالئحة وبياناً بقيمة مطالبته يف تاريخ حكم �ملحكمة بافتتاح �لإجر�ء، و�لدين 
الذي مل ي�صتحق بعد وموعد ا�صتحقاقه، واأي وثيقة اأخرى توؤيد مطالبته، كما يجب اأن 

يحدد ما اإذا كانت مطالبته م�صمونة وطبيعة ال�صمانات املقدمة لها.
�لد�ئن تقدمي �ملطالبة  �ملطالبة حمددة بدقة وجب على  �إذ� مل تكن قيمة   -2

بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمني من تقدير القيمة الفعلية لهذه املطالبة.
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عدم تقديم المطالبات

المادة الرابعة والستون

ي�صتبعد من الت�صويت على املقرتح كل دائن مل يقدم مطالبته خالل املدة املحددة 
يف �ملادة )�ل�شاد�شة و�خلم�شني( من �لنظام �إل �إذ� �أثبت للمحكمة قبل �لت�شويت:

اأ- اأنه قدم مطالبته ومل ت�صل اإلى الأمني ل�صبب خارج عن اإرادته.
ب- �أن �ملدين �أ�شقط مطالبته من �لقائمة �ملقدمة �إلى �لأمني.

ج- اأن الأمني اأ�صقط مطالبته من القائمة املقدمة اإلى املحكمة.

جرد أصول التفليسة للمدين

المادة الخامسة والستون

يعد الأمني قائمة جرد لأ�صول التفلي�صة ت�صتمل على تفا�صيل اأ�صول التفلي�صة 
واأي �صمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه املدين من هذه الأ�صول وما يكون 
وعلى  ال�صلة،  ذات  املعلومات  من  ذلك  وغري  الغري،  من  لدعوى  حماًل  منها 

الأمني تزويد املحكمة بن�صخة منها.

المادة السادسة والستون

يحتفظ �ملدين ذو �ل�شفة �لطبيعية من �أ�شول �لتفلي�شة مبا يوفر له وملن يعولهم 
ما يكفي ملعي�صة باملعروف، وحتدد املحكمة مقدار كفايته بناء على اقرتاح الأمني، 
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ويلتزم �ملدين مب�شاعدة �لأمني على تقومي �لأ�شول لتقدير ما يحتفظ به منها. ول 
تدرج الأ�صول املحتفظ بها لهذا الغر�ض �صمن املقرتح.

أصول الغير

المادة السابعة والستون

على من ميلك اأ�صوًل تقع يف حيازة املدين اأو حمجوزة لديه تزويد الأمني 
مبعلومات تف�شيلية عنها، وله تقدمي طلب �إلى �ملحكمة ل�شرتد�د تلك �لأ�شول 

مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، ولالأمني اأن يبدي للمحكمة راأيه يف هذا ال�صاأن.

قائمة مطالبات الدائنين

المادة الثامنة والستون

1- يعد الأمني قائمة مبطالبات الدائنني بناء على املعلومات املقدمة اإليه وفقاً ملا 
حتدده الالئحة، ويقدمها اإلى املحكمة خالل )اأربعة ع�رش( يوماً من تاريخ انتهاء 

�ملدة �ملحددة لتقدمي �ملطالبات لعتمادها، ويجب �أن تت�شمن �لقائمة ما ياأتي:
اأ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.

�إليهم وتقدير�ً  ب- حتديد �لد�ئنني �مل�شمونني وتفا�شيل �ل�شمانات �ملقدمة 
لقيمة الأ�صول حمل هذه ال�صمانات.

ج- الديون القابلة للمقا�صة.
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د- تو�صيته ب�صاأن كل مطالبة مقدمة اإليه بالقبول اأو الرف�ض اأو العر�ض على خبري.
ه�- ما حتدده الالئحة.

�إلى  �ملطالبات  قائمة  تقدمي  تاريخ  من  �أي��ام  )خم�شة(  خالل  �لأم��ني  على   -2
املحكمة اأن يبلغ الدائن الذي اأُو�صي برف�ض مطالبته اأو بعر�صها على خبري. ويحق 
لهذا الدائن التقدم اإلى املحكمة بطلب النظر يف مطالبته، فاإن راأت املحكمة قبول 
املطالبة اأو جزء منها اأدرجتها يف قائمة املطالبات كمطالبة مقبولة لغر�ض الت�صويت.

3- للمحكمة -بناء على طلب �لأمني- متديد مهلة تقدمي �لقائمة �مل�شار �إليها 
يف الفقرة )1( من هذه املادة اإذا دعت احلاجة لذلك.

4- للدائن الطالع على قائمة املطالبات املعتمدة من املحكمة.

المادة التاسعة والستون

1- دون اإخالل ب�صالحيات ومهمات الأمني، ي�صتمر املدين يف اإدارة اأعماله 
ون�شاطه خالل فرتة �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل حتت �إ�رش�ف �لأمني.

2- اإذا ارتكب املدين اأو اأحد امل�صوؤولني يف اإدارته خالل فرتة الإجراء ت�رشفاً 
اأياً من  اأو ارتكب  اأو عدم تعاون مع الأمني  اإدارة  اأو �صوء  اإهمال  ينطوي على 
الأفعال املجرمة يف النظام؛ فلالأمني اأن يطلب من املحكمة غل يد املدين عن 
الإدارة، على اأن يبني لها راأيه وراأي جلنة الدائنني -اإن وجدت- ب�صاأن ا�صتمرار 

الإجراء، وللمحكمة عندئذ اأن تق�صي باأي مما ياأتي:
�أ- تكليف �لأمني بدًل من �ملدين يف �إد�رة �لن�شاط ونقل جميع �شالحيات 
الإجراء. ولالأمني ال�صتعانة  الأمني خالل فرتة �رشيان  اإلى  املدين وم�صوؤولياته 

مبن ير�ه منا�شباً مل�شاعدته يف �إد�رة ن�شاط �ملدين.
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ب- تعيني �شخ�ص يحل حمل �ملدين يف �لإد�رة �إذ� كان حجم �لن�شاط �أو نوعه 
�رشيان  فرتة  خالل  اإليه  وم�صوؤولياته  املدين  �صالحيات  جميع  ونقل  ذلك،  يقت�صي 
كان  واإذا  الأمني.  جتاه  املدين  بالتزامات  املعني  ال�صخ�ض  يفي  اأن  على  الإج��راء، 
املعني �صخ�صاً ذا �صفة اعتبارية فيجب عليه تعيني �صخ�ض ذي �صفة طبيعية ممثاًل عنه.

ج- اإنهاء الإجراء وافتتاح اإجراء الت�صفية للمدين اإذا راأت ذلك.
د- اأي اجراء اآخر تن�ض عليه الالئحة.

اأثناء الإجراء ل�صبب عائد  اإدارة ن�صاطه  اإذا قرر املدين عدم ال�صتمرار يف   -3
اإليه مبوجب طلب موقع منه، فلالأمني اأن يقدم طلباً وفق الفقرة )2( من هذه املادة.

حماية النشاط

المادة السبعون

1- دون الإخالل بالأنظمة ذات العالقة، يجب على املدين احل�صول على 
�ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �فتتاح  �ملدة من  مو�فقة مكتوبة من �لأمني- خالل 

اإلى الت�صديق على املقرتح- عند القيام باأي من الأعمال الآتية:
اأ- اإعداد املقرتح وتنفيذ اإجراءاته، مبا يف ذلك دعوة الدائنني للت�صويت عليه.

ب- طلب �حل�شول على متويل.
ج- �صداد ديون حاّلة اأو مل حتل اآجالها.

د- اإبرام عقد تاأمني جديد يرتب التزاماً موؤثراً عليه.
لزم  اإيجار  عقد  اأي  واإب��رام  املوؤجرة  التفلي�صة  اأ�صول  من  اأي  اإخالء  ه�- 

لن�صاطه اأو نافع له.
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و- اإبرام اأي اتفاق اأو ت�صوية مع دائن اأو اأكرث.
ز- تقدمي �شمان للغري �أو جتديده.

ح- تغيري اأي مقر اأو مكتب م�صجل له.
�لإفال�ص  �إج��ر�ء�ت  من  �أي  يف  �ملدين  ملدين  مقرتح  على  �لت�شويت  ط- 

يرتتب عليه التنازل عن حقوق املدين.
اإبرام عقد للح�صول على خدمات ا�صت�صارات قانونية اأو حما�صبية اأو  ي- 

غريها مل�شاعدته يف �إعادة �لتنظيم �ملايل لن�شاطه.
ك- اإقامة اأي دعوى اأو الرتافع يف اأي دعوى مقامة اأمام اجلهات الق�صائية 

و�شبه �لق�شائية و�لتحكيم.
املدين  ممار�صة  �صمن  يكون  ما  عدا  عنه،  نيابة  للت�رشف  وكيل  تعيني  ل- 

لن�صاطه بالطريقة املعتادة.
م- تاأ�شي�ص �رشكة تابعة �أو �رش�ء ح�ش�ص �أو �أ�شهم يف �رشكة �أخرى.

ن- نقل ملكية كل اأو بع�ض اأعماله اأو اأ�صوله خارج نطاق مزاولة ن�صاطه املعتاد.
�ض- طلب اإنهاء الإجراء مبوجب الفقرة )اأ( اأو الفقرة )و( من املادة )ال�صابعة 

والثمانني( من النظام.
ع- ما تن�ض عليه الالئحة.

2- ل يرتتب على �لتز�م �ملدين بحكم �لفقرة )1( من هذه املادة الإعفاء من 
اللتزامات املن�صو�ض عليها يف النظام والأنظمة الأخرى ذات العالقة.

3- يلتزم الأمني ببذل العناية الواجبة عند ممار�صة �صالحياته ومهماته، ول 
يعد م�صوؤوًل اأمام الغري عن اأي خ�صارة اأو �رشر يرتتب على موافقته على اأي من 

اأعمال املدين الواردة يف الفقرة )1( من هذه املادة.
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حظر التصرف في األصول

المادة الحادية والسبعون

ن�صاطه  نطاق مزاولة  التفلي�صة خارج  اأ�صول  اأي من  املدين يف  اإذا ت�رشف 
�ملعتاد باملخالفة حلكم �لفقرة )1/ن( من املادة )ال�صبعني( من النظام، فللمحكمة 
اأن تق�صي -بناء على طلب ذي م�صلحة- ببطالن ت�رشفه، وا�صرتداد الأ�صول، 
اأو مبا تراه منا�صباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغري )ح�صن النية(، وللمت�رشر اأن 

يتقدم بدعوى التعوي�ض.

المادة الثانية والسبعون

افتتاح  من  الفرتة  -خالل  لالأمني  امل�صمون،  الدائن  بحقوق  الإخالل  دون 
�ملحكمة  �إلى  �لتقدم  �ملقرتح-  على  �لت�شديق  �إلى  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء 
بطلب املوافقة على اإبدال �صمان مقدم لدائن املدين ب�صمان اآخر مكافئ له متى 

كان يف ذلك م�صلحة لأغلبية الدائنني.

تشكيل لجنة للدائنين

المادة الثالثة والسبعون

ت�صكل جلنة للدائنني يف الأحوال التي حتددها الالئحة، وتبني الالئحة مهماتها 
واإجراءات عملها.



12

نظام اإلفالس

253 مة  |   العدد  82   |  رجب  1439هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

المادة الرابعة والسبعون

�إذ� تعدد �لد�ئنون وكان هناك �ختالف يف طبيعة ديونهم �أو حقوقهم، فعلى 
�ملدين ت�شنيفهم �إلى فئات وفقاً ملا حتدده �لالئحة.

مقترح إعادة التنظيم المالي

المادة الخامسة والسبعون

1- يعد املدين املقرتح -مب�صاعدة الأمني- خالل املدة التي حتددها املحكمة 
يف حكمها بافتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل.

وتاأثريات  للمدين  املايل  الو�صع  عن  نبذة  املقرتح  يت�صمن  اأن  يجب   -2
الو�صع القت�صادي عليه وما حتدده الالئحة من معلومات ووثائق.

من  املقرتح  على  املوافقة  اإمكانية  يف  راأيه  يت�صمن  تقريراً  الأمني  يعد   -3
الدائنني وقابليته للتنفيذ.

اإلى  يتقدم  اأن  لالأمني  ع�رش(،  )الرابع  الف�صل  باأحكام  اإخ��الل  دون   -4
اأي �صمان متى كان  بتعديل  بنداً  املحكمة بطلب املوافقة على ت�صمني املقرتح 
ح�صول  يفيد  ما  ذاته  البند  يف  ُي�صّمن  اأن  على  املقرتح،  لتنفيذ  �رشورياً  ذلك 

الدائن امل�صمون املتاأثر على �صمان مكافئ ل�صمانه الأ�صلي.
5- يبلغ �لأمني �لد�ئن �مل�شمون بعزمه تقدمي طلب �إلى �ملحكمة وفق �لفقرة 

)4( من هذه املادة، وللدائن امل�صمون اأن يعرت�ض اأمام املحكمة على الطلب.
املحكمة موعداً  املحكمة، وحتدد  لدى  املقرتح  ن�صخة من  الأمني  يودع   -6

للت�صويت عليه، ولالأمني اأن يقرتح على املحكمة املوعد الذي يراه منا�صباً.
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المادة السادسة والسبعون

1- ل يحق للدائن الت�صويت على املقرتح اإل اإذا كان يرتب اأثراً يف حقوقه 
التي  املقبولة  املطالبات  قائمة  له مطالبة مدرجة يف  التعاقدية وكان  اأو  النظامية 

اعتمدتها املحكمة وفقاً لأحكام املادة )الثامنة وال�صتني( من النظام.
2- ل يحق للمالك الت�صويت على املقرتح اإل اإذا كان يرتب اأثراً يف حقوقه 

النظامية اأو التعاقدية.

المادة السابعة والسبعون

1- على املدين -بعد موافقة الأمني- اأن يبلغ الدائنني الذين قبلت املحكمة 
مطالباتهم مبوعد �لت�شويت على �ملقرتح قبل حلوله ب� )و�حد وع�رشين( يوماً 
على الأقل، واأن يرفق بالتبليغ ن�صخة من املقرتح اأو ما يفيد باإتاحة الطالع عليه 
باأي من الو�صائل الإلكرتونية وفقاً ملا حتدده الالئحة، وعلى املدين اأن يعلن عن 

موعد الت�صويت على املقرتح يف الو�صيلة التي حتددها الالئحة.
2- اإذا ت�صمن املقرتح ما يوؤثر يف حقوق املالك، فعلى املدين -بعد موافقة 
الأمني- تبليغ املالك املتاأثرين مبوعد الت�صويت على املقرتح قبل حلول موعد 

الت�صويت ب� )واحد وع�رشين( يوماً على الأقل.

حقوق التصويت

المادة الثامنة والسبعون

عقد  ن�شاب  �لالئحة  حتدد  �لعالقة،  ذ�ت  �لأنظمة  �أحكام  من  ��شتثناء 
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ت�صمن  اإذا  املالك،  من  املقرتح  لقبول  املطلوبة  والأغلبية  املالك  اجتماع 
)�ل�شابعة  �مل��ادة  حكم  مر�عاة  مع  وذل��ك  حقوقهم،  يف  يوؤثر  ما  �ملقرتح 

وال�صبعني( من النظام.

نصاب تصويت الدائنين

المادة التاسعة والسبعون

1- ي�صوت الدائنون على املقرتح وفقاً لالإجراءات الواردة فيه.
باملوافقة  �صوت  اإذا  للمقرتح  الدائنني  فئات  من  فئة  كل  قبول  يتحقق   -2
عليه د�ئنون متثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون �مل�شوتني يف �لفئة ذ�تها، وكان من 
�أكرث من ن�شف قيمة ديون �لأطر�ف غري ذوي  �شمنهم د�ئنون متثل مطالباتهم 

العالقة )اإن وجدوا(.
اإليها يف  امل�صار  الت�صويت  الالزمة لإدارة عملية  الأحكام  الالئحة  3- حتدد 

الفقرة )1( من هذه املادة.
4- على الأمني فور نهاية الت�صويت تبليغ املدين واملالك والدائنني بنتيجة 

الت�صويت، واإيداع النتيجة لدى املحكمة.
5- اإذا تعذر ت�صويت الدائنني على املقرتح يف املوعد املحدد، فتق�صي 
اإنهاء  اأو  للت�صويت  اآخر  موعد  حتديد  ذلك  يف  مبا  منا�صباً  تراه  مبا  املحكمة 

الإجراء.
6- حتدد �لالئحة �آليات تعديل �خلطة.
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التصديق على المقترح

المادة الثمانون

1- على الأمني -اإذا حتققت اأي من احلالتني املن�صو�ض عليهما يف الفقرة )2( 
من هذه �ملادة- �أن يطلب من �ملحكمة �لت�شديق على �ملقرتح، وعليه قبل تقدمي 
طلبه اأن يبلغ الدائنني بذلك، وحتدد املحكمة موعداً جلل�صة الت�صديق على املقرتح.

ملعايري  امل�صتويف  املقرتح  على  الأمني  طلب  على  بناء  املحكمة  ت�صّدق   -2
العدالة يف احلالتني الآتيتني:

اأ- اإذا قبلت جميع فئات الدائنني واملالك باملقرتح.
�إذ� قبلت فئة و�حدة على �لأقل من فئات �لد�ئنني باملقرتح، و�شوت  ب- 
باملو�فقة عليه د�ئنون متثل مطالباتهم )خم�شني يف �ملائة( على �لأقل من جمموع 
قيمة مطالبات الدائنني امل�صوتني يف جميع الفئات، وراأت املحكمة اأن الت�صديق 

على املقرتح يحقق م�صالح اأغلبية الدائنني.
3- ت�شّدق �ملحكمة على مقرتح تعديل �خلطة وفقاً حلكم �لفقرة )2( من هذه املادة.
اأمام املحكمة يف جل�صة الت�صديق  4- للدائن حق العرتا�ض على املقرتح 
عليه بدعوى الإخالل مبعايري العدالة اإذا �صوت برف�صه واعتقد بناء على �صبب 

معقول اأنه ي�رش به.

المادة الحادية والثمانون

ل يجوز اأن يت�صمن املقرتح ما يخالف اأحكام النظام والأنظمة ذات العالقة 
ب�صاأن حقوق املقا�صة واأولويات الديون، ويعد باطاًل اأي ت�رشف خالف ذلك.
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بيع األصول المضمونة

المادة الثانية والثمانون

من  �أي  بيع  �ملحكمة-  مو�فقة  وبعد  �خلطة  على  -بناء  �لأم��ني  يتولى 
اأ�صول التفلي�صة ال�صامنة لدين املدين خالل فرتة الإجراء بالأ�صعار املتداولة 

وقت البيع.
 وعليه بعد ا�صتيفاء اأتعابه وم�رشوفات البيع اإيداع اجلزء املتبقي من ح�صيلة 
�لبيع يف ح�شاب جار م�شتقل ل�شد�د دين �لد�ئن �مل�شمون وفقاً لرتتيب �شمانه، 
�مل�شمون  �لدين  مقد�ر  على  �جلاري  �حل�شاب  يف  �ملودعة  �ملبالغ  فا�شت  و�إذ� 

فعلى �لأمني �أن يودع هذ� �لفائ�ص يف ح�شاب �ملدين.

نشر وتسجيل التصديق على المقترح

المادة الثالثة والثمانون

يلتزم الأمني خالل )ع�رشة( اأيام من تاريخ الت�صديق على املقرتح مبا ياأتي:
�ملدين  ��شم  مت�شمناً  �لالئحة  �لتي حتددها  �لو�شيلة  �لت�شديق يف  �إعالن  �أ- 
وعنو�ن مقره �لرئي�ص ورقم �شجله �لتجاري وتاريخ �إ�شد�ر �لت�شديق ونبذة عن 

بنود �خلطة وفقاً ملا حتدده �لالئحة.
ب- �إيد�ع ن�شخة من حكم �ملحكمة بالت�شديق يف �شجل �لإفال�ص.
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اإلشراف على تنفيذ الخطة

المادة الرابعة والثمانون

)�لتا�شعة  و�مل��ادة  و�خلم�شني(  )�لثامنة  �مل��ادة  باأحكام  �لإخ��الل  دون   -1
الت�صديق على املقرتح  الفرتة من  النظام، ي�رشف الأمني خالل  وال�صتني( من 
�إلى تنفيذ �خلطة و�إنهاء �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل، و�إذ� و�جه �لأمني �أي عائق 
يحول دون تنفيذها؛ فعليه اأن يتقدم اإلى املحكمة بطلب النظر يف ذلك، وتقوم 

املحكمة باتخاذ ما تراه يف هذا ال�صاأن.
2- يجوز اأن يت�صمن املقرتح -اإ�صافة اإلى ما يرد يف النظام والالئحة- حتديد 

مهمات واخت�صا�صات الأمني، وكذلك قيوداً على ت�رشفات املدين.
3- يلتزم �ملدين بتقدمي تقرير يف نهاية كل )ثالثة( �أ�شهر �إلى �لأمني عن �شري 

تنفيذ �خلطة، وفقاً ملا حتدده �لالئحة.
4- يراجع الأمني التقرير املقدم من املدين مبوجب الفقرة )3( من هذه املادة 
للتحقق من �صحة املعلومات الواردة فيه، ويقدمه اإلى املحكمة والدائنني خالل 

)ثالثني( يوماً من ت�صلمه من املدين.

المادة الخامسة والثمانون

1- يجب على املدين احل�صول على موافقة مكتوبة من الأمني عند القيام 
خالل �ملدة من �لت�شديق على �ملقرتح �إلى �إنهاء �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل باأي 

من الأعمال الآتية:
�أ- طلب �حل�شول على متويل.
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ب- تقدمي �شمان للغري �أو جتديده.
ج- تغيري اأي مقر اأو مكتب م�صجل للمدين.

د- الت�صويت على مقرتح ملدين املدين يف اأي من اإجراءات الإفال�ض يرتتب 
عليه التنازل عن حقوق املدين.

ه�- تاأ�شي�ص �رشكة تابعة �أو �رش�ء ح�ش�ص �أو �أ�شهم يف �رشكة �أخرى.
و- نقل ملكية كل اأو بع�ض اأعماله اأو اأ�صوله خارج نطاق مزاولة ن�صاطه املعتاد.

ز- اأي عمل اآخر وفقاً ملا تن�ض عليه الالئحة.
2- ل يرتتب على �لتز�م �ملدين بحكم �لفقرة )1( من هذه املادة الإعفاء من 

اللتزامات املن�صو�ض عليها يف النظام والأنظمة ذات العالقة.
3- يلتزم الأمني ببذل العناية الواجبة عند ممار�صة �صالحياته ومهماته، ول 
يعد م�صوؤوًل اأمام الغري عن اأي خ�صارة اأو �رشر يرتتب على موافقته على اأي من 

اأعمال املدين الواردة يف الفقرة )1( من هذه املادة.

تنفيذ الخطة

المادة السادسة والثمانون

يلتزم �لأمني عند �كتمال تنفيذ �خلطة بتقدمي طلب �إلى �ملحكمة للحكم 
باإنهاء �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل مر�فقاً له �ملعلومات و�لوثائق �لتي حتددها 
الالئحة، وعليه اإبالغ الدائنني بالطلب قبل تقدميه. ولكل ذي م�صلحة حق 
من  يوماً  ع�رش(  )اأربعة  خالل  املحكمة  اأمام  الطلب  هذا  على  العرتا�ض 

تقدميه.
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إنهاء اإلجراء

المادة السابعة والثمانون

تق�شي �ملحكمة باإنهاء �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل يف �أي من �حلالت �لآتية:
�أ- �إذ� تقدم �ملدين بطلب �إنهاء �لإجر�ء لأن �رشوط �فتتاح �لإجر�ء مل تعد 

منطبقة عليه، على اأن يرفق بطلبه تقريراً من الأمني يوؤيد ذلك.
ب- �إذ� تقدم �لأمني بطلب �إنهاء �لإجر�ء لكتمال تنفيذ �خلطة و�نتهاء مهماته.

�ملطلوب  �لن�شاب  حتقق  لعدم  �لإج��ر�ء  �إنهاء  بطلب  �لأم��ني  تقدم  �إذ�  ج- 
لت�شويت �لد�ئنني على �ملقرتح �أو تعذر ت�شويتهم عليه يف �ملوعد �ملحدد لذلك، 
وذلك دون �لإخالل بحكم �لفقرة )5( من املادة )التا�صعة وال�صبعني( من النظام.

د- اإذا رف�صت املحكمة الت�صديق على املقرتح.
ه�- �إذ� تقدم �لأمني �أو �لد�ئن بطلب �إنهاء �لإجر�ء لتعذر تنفيذ �خلطة.

و- اإذا تقدم الأمني بطلب موقع من املدين باإنهاء الإجراء لعدم رغبة املدين 
�إخالل  دون  وذلك  �خلطة،  تنفيذ  ��شتكمال  �أو  ن�شاطه  �إد�رة  يف  �ل�شتمر�ر  يف 

باأحكام املادة )التا�صعة وال�صتني( من النظام.
ز- اإذا تقدم ذو م�صلحة بطلب اإنهاء الإجراء لوجود خمالفات موؤثرة خالل 
�لإجر�ء �أو لرتكاب �ملدين �أحد �لأفعال �ملجرمة يف �لنظام خالل فرتة �رشيان 

الإجراء، وذلك دون اإخالل باأحكام املادة )التا�صعة وال�صتني( من النظام.
المادة الثامنة والثمانون

�ل�شامن  �إعفاء  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  باإنهاء  �حلكم  يرتتب على  1- ل 
لتنفيذ �خلطة من �لتز�ماته.
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2- ل يلزم اأي دائن برد ما ح�صل عليه من املدين قبل اإنهاء الإجراء.
 

المادة التاسعة والثمانون

1- يلتزم �لأمني باإيد�ع حكم �ملحكمة باإنهاء �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل يف 
�صجل الإفال�ض، ويرتتب على ذلك انتهاء مهماته.

2- حتدد الالئحة ما يجب على الأمني اتخاذه حيال املعلومات والوثائق التي 
بحوزته واملتعلقة بالإجراء.

المادة التسعون

تق�صي املحكمة -من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب من ذي م�صلحة- بافتتاح 
�إجر�ء �لت�شفية �أو �لت�شفية �لإد�رية �إذ� حتققت �ل�رشوط �لآتية:

اأ- اأن يكون املدين متعرثاً اأو مفل�صاً.
ب- ��شتيفاء �رشوط �فتتاح �إجر�ء �لت�شفية �أو �إجر�ء �لت�شفية �لإد�رية �ملر�د �فتتاحه.
ج- �أن يكون �إنهاء �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل مبنياً على �لفقرة )ج( �أو �لفقرة )د( 
اأو الفقرة )ه�( اأو الفقرة )و( اأو الفقرة )ز( من املادة )ال�صابعة والثمانني( من النظام.

اإلحاالت

المادة الحادية والتسعون

ت�رشي على �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل �أحكام �ملو�د من )�لع�رشين �إلى �لر�بعة 
و�لع�رشين( و�ملادة )�خلام�شة و�لثالثني( و�ملادة )�ل�شابعة و�لثالثني( من �لنظام.
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الفصل الخامس: 
إجراء التصفية

طلب افتتاح إجراء التصفية

المادة الثانية والتسعون

اجلهة  اأو  الدائن  اأو  للمدين  العالقة،  ذات  الأنظمة  باأحكام  الإخ��الل  دون 
كان  اإذا  للمدين  الت�صفية  اإجراء  افتتاح  بطلب  املحكمة  اإلى  التقدم  املخت�صة 

املدين متعرثاً اأو مفل�صاً.

المادة الثالثة والتسعون

1- ي�شرتط لقيد طلب �فتتاح �إجر�ء �لت�شفية لدى �ملحكمة �أن يقدم �لطلب 
مرافقاً له املعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

2- ل يقيد طلب د�ئن �أو �أكرث لدى �ملحكمة �إل بعد ��شتيفاء �ل�رشوط �لآتية:
اأ- اأن يكون الدين حال الأجل وحمدد املقدار وال�صبب وال�صمانات املقررة 

له )اإن وجدت(.
ب- �أل يقل مقد�ر �لدين -�أو جمموع مقد�ر ديون �ملتقدمني بالطلب- عن 

املبلغ الذي حتدده جلنة الإفال�ض.
اأو  تنفيذي،  �صند  مبوجب  م�صتحقاً  ب�صداده  املطالب  الدين  يكون  اأن  ج- 
م�صتحقاً مبوجب ورقة عادية، واأن يثبت الدائن اأنه طلب من املدين �صداده قبل 
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الدين،  ينازع يف  اأو  تاريخ قيد الطلب ومل ي�صدد  )ثمانية وع�رشين( يوماً من 
وذلك وفقاً ملا تبينه الالئحة.

المادة الرابعة والتسعون

نازع  قد  املدين  كان  اإذا  الت�صفية  اإج��راء  بافتتاح  الدائن  طلب  يقيد  ل 
افتتاح  الدائن  طلب  ويعد  بالطلب.  الدائن  تقدم  قبل  الدين  يف  الدائن 
الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة املدين للدائن يف مطالبته اإ�صاءة ا�صتغالل 

لإجراء الت�صفية.

المادة الخامسة والتسعون

1- اإذا تقدم غري املدين بطلب افتتاح اإجراء الت�صفية للمدين، فعلى املحكمة 
الطلب.  قيد  تاريخ  اأيام من  تزيد على )خم�صة(  به خالل مدة ل  املدين  تبليغ 
وللمدين �أن يعرت�ص �أمام �ملحكمة على �لطلب، وله تقدمي طلب �فتتاح �إجر�ء 
�لت�شوية �لوقائية �أو �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل �إذ� �أثبت �إمكانية ��شتمر�ر ن�شاطه 
مبا يحقق م�شلحة لأغلبية �لد�ئنني. وللمحكمة �أن تاأمر �ملدين بتقدمي �أي معلومة 

اأو وثيقة حتددها.
2- يلتزم املدين اإذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً 
وله  املدين،  طلب  على  املحكمة  اأمام  العرتا�ض  وللدائن  الالئحة.  حتدده  ملا 
-��شتثناء من حكم �ملادة )�ل�شابعة و�لت�شعني( من �لنظام- تقدمي طلب �فتتاح 
يحقق  مبا  �ملدين  ن�شاط  ��شتمر�ر  �إمكانية  �أثبت  �إذ�  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء 

م�صلحة لأغلبية الدائنني.
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إجراءات تحفظية

المادة السادسة والتسعون

تاأمر بعد قيد  اأن  بناء على طلب ذي م�صلحة  اأو  تلقاء نف�صها  للمحكمة من 
طلب افتتاح اإجراء الت�صفية باتخاذ اأي اإجراء حتفظي، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

تعليق المطالبات

المادة السابعة والتسعون

1- دون اإخالل باأحكام الف�صل )الرابع ع�رش( من النظام، يرتتب على قيد 
طلب �فتتاح �إجر�ء �لت�شفية، �أو حكم �ملحكمة بافتتاحه، تعليق �ملطالبات وذلك 

حتى تاريخ حكم �ملحكمة برف�ص طلب �لفتتاح �أو حكمها باإنهاء �لإجر�ء.
2- يقع باطاًل كل ت�رشف يخالف حكم �لفقرة )1( من هذه املادة، وللمحكمة 
اأ�صل  اأي  با�صرتداد  تق�صي  اأن  بناء على طلب ذي م�صلحة  اأو  نف�صها  تلقاء  من 
مع  وذلك  منا�صباً،  تراه  مبا  اأو  املطالبات  تعليق  مدة  خالل  فيه  الت�رشف  جرى 

مراعاة حقوق الغري )ح�صن النية(، وللمت�رشر اأن يتقدم بدعوى التعوي�ض.
3- ��شتثناء من حكم �لفقرة )1( من هذه املادة، تاأذن املحكمة -بناء على طلب مقدم 

من الدائن امل�صمون- بالتنفيذ على اأي من اأ�صول التفلي�صة ال�صامنة لدين املدين.
4- تنظر املحكمة -خالل مدة تعليق املطالبات- يف طلب الدائن الذي وجد 

عني ماله عند املدين، وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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على  -بناء  للمحكمة  املادة،  هذه  من   )1( �لفقرة  حكم  من  ��شتثناء   -5
طلب ذي م�صلحة- وقف �رشيان تعليق املطالبات عن مطالبات حمددة اتخذ 
ب�صاأنها اإجراء قبل �رشيان التعليق اإذا ثبت لديها اأن يف ذلك م�صلحة للمدين 

واأغلبية الدائنني.

المادة الثامنة والتسعون

ل يجوز لغري املحكمة اتخاذ اإجراء نظامي خالل مدة تعليق املطالبات �صد 
اأي مت�صامن مع املدين قدم �صماناً �صخ�صياً اأو عينياً ل�صمان التزام املدين.

افتتاح اإلجراء

المادة التاسعة والتسعون

1- يفتتح �إجر�ء �لت�شفية بناء على حكم �ملحكمة مبوجب �ملادة )�حلادية 
من   )2( الفقرة  مبوجب  اأو  النظام،  من  )الت�صعني(  املادة  اأو  والأربعني( 

هذه املادة.
2- حتدد املحكمة موعداً للنظر يف طلب افتتاح الإجراء، على اأن يكون 
الطلب  مقدم  وتبلغ  الطلب،  قيد  تاريخ  من  يوماً  )اأربعني(  خالل  املوعد 
واملدين مبوعد اجلل�صة خالل )خم�صة( اأيام من تاريخ قيد الطلب، وتق�صي 

باأي مما ياأتي:
اأ- افتتاح الإجراء اإذا:

1- كان املدين متعرثاً اأو مفل�صاً.
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�إليها- تعذر ��شتمر�ر ن�شاط  2- ترجح لديها -بناء على �ملعلومات �ملقدمة 
املدين وكانت اأ�صوله تكفي للوفاء مب�رشوفات اإجراء الت�صفية.

)الثالثة  املادة  يف  اإليها  امل�صار  والوثائق  املعلومات  الطلب  مقدم  قدم   -3
والت�صعني( من النظام.

ب- رف�ص �لطلب يف �حلالت �لآتية:
دون  مكتمل  غري  اأو  النظامية  للمتطلبات  م�صتوف  غري  الطلب  كان  اإذا   -1

م�صوغ مقبول.
ا�صتمرار  اإمكانية  اإليها-  املقدمة  املعلومات  على  -بناء  لديها  ترجح  اإذا   -2

ن�شاط �ملدين وت�شوية مطالبات �لد�ئنني خالل مدة معقولة.
اإ�صاءة  على  الطلب  انطوى  اإذا  اأو  نية  ب�صوء  الطلب  مقدم  ت�رشف  اإذا   -3

ا�صتغالل لالإجراء.
4- اإذا كانت اأ�صول املدين ل تكفي للوفاء مب�رشوفات اإجراء الت�صفية.

الإفال�ض  اإج��راء  بافتتاح  تق�صي  اأن  الطلب  برف�ض  ق�صت  اإذا  وللمحكمة 
املنا�صب.

ج- تاأجيل �جلل�شة ملدة ل تزيد على )و�حد وع�رشين( يوماً لتقدمي �أي معلومة 
�أو  �ملعلومات  بتقدمي  �ملعني  �لطرف  ويلتزم  �ملحكمة.  تطلبها  �إ�شافية  وثيقة  �أو 
الوثائق اإلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده، وذلك قبل حلول موعد اجلل�صة 
املوؤجلة، على اأن تق�صي املحكمة بافتتاح الإجراء اأو رف�ض الطلب وفق اأحكام 

هذه املادة.
انتهاء  بعد  بحكمها  اجلل�صة-  يح�رش  مل  -ال��ذي  املدين  املحكمة  تبلغ   -3

اجلل�صة مبدة ل تزيد على )خم�صة( اأيام.
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إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

المادة المائة

1- تغل يد املدين عن اإدارة ن�صاطه فور تعيني الأمني.
املدين  بواجبات  والوفاء  ن�صاطه  اإدارة  يف  املدين  حمل  الأم��ني  يحل   -2
النظامية خالل فرتة الإجراء، ول ي�صاأل الأمني �صخ�صياً يف مواجهة الغري عن 

الت�رشفات التي يجريها بهذه ال�صفة.
3- يعد باطاًل كل ت�رشف يقع من املدين على اأي من اأ�صول التفلي�صة بعد 
تعيني الأمني، وللمحكمة اأن تق�صي با�صرتداد ذلك الأ�صل من الغري اأو مبا تراه 
يتقدم  اأن  وللمت�رشر  النية(،  )ح�صن  الغري  حقوق  مراعاة  مع  وذلك  منا�صباً، 

بدعوى التعوي�ض.
عن  ي�صدر  يخ�صه  اأمر  اأو  اإخطار  اأو  ا�صتدعاء  باأي  املدين  الأمني  يبلغ   -4

املحكمة اأو اأي جهة معنية اأخرى.

المادة األولى بعد المائة

ل ي�صح اأي �صمان ين�صاأ خالل اإجراء الت�صفية ما مل ي�صوت عليه الدائنون 
باملو�فقة وفقاً حلكم �ملادة )�لثامنة بعد �ملائة( من �لنظام وتو�فق عليه �ملحكمة.

المادة الثانية بعد المائة

1- يرتتب على افتتاح اإجراء الت�صفية البدء يف ت�صفية اأ�صول التفلي�صة.
2- يتولى الأمني ت�صفية اأ�صول التفلي�صة عدا ما وافقت املحكمة على احتفاظ املدين 
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ذي ال�صفة الطبيعية به لتوفري ما يكفي له وملن يعول ملعي�صة باملعروف -بناء على تقدير 
�لأمني- ويلتزم �ملدين مب�شاعدة �لأمني على تقومي �لأ�شول لتقدير ما يحتفظ به منها.

بيع األصول

المادة الثالثة بعد المائة

من  التحقق  مع  بالتزامن  التفلي�صة  اأ�صول  بيع  اإجراءات  الأمني  يتولى   -1
املطالبات املقدمة اإليه.

ت�صتغرق  امل�صمونة  والديون  الإج��راء  م�رشوفات  اأن  لالأمني  تبني  اإذا   -2
ح�صيلة بيع الأ�صول جمتمعة جاز له التوقف عن التحقق من املطالبات املقدمة 

اإليه بعد موافقة املحكمة.

المادة الرابعة بعد المائة

دون �إخالل بحكم �ملادة )�لثامنة بعد �ملائة( من �لنظام، لالأمني فور �فتتاح 
اإجراء الت�صفية اتخاذ ما يراه منا�صباً لبيع اأ�صول التفلي�صة باأف�صل �صعر ممكن مبا 
يف ذلك بيع جميع اأ�صول التفلي�صة دفعة واحدة، على اأن تودع ح�صيلة البيع 

يف ح�شاب جار يفتح لهذ� �لغر�ص.

المادة الخامسة بعد المائة

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

التفلي�صة،  اأ�صول  قيمة  ربع  قيمته  تتجاوز  اأ�صل  بيع  عند عزمه  الأمني  على 
�لنظام  من  �ملائة(  بعد  )�لثامنة  �ملادة  حلكم  وفقاً  �لت�شويت  �إلى  �لد�ئنني  دعوة 
�أو �إبالغ جلنة �لد�ئنني -�إن وجدت- للنظر يف �ملو�فقة على �لبيع، وتزويدهم 
باأي معلومة لزمة لدرا�صة جدوى العرو�ض املقدمة ل�رشائه، على اأن يكون ذلك 

خالل مدة معقولة.

المادة السابعة بعد المائة

ل يحق لأي من هوؤلء -�أ�شالة �أو وكالة- تقدمي عر�ص �رش�ء �أي من �أ�شول 
التفلي�صة املعرو�صة للبيع اإل عند عر�صها يف مزاد علني:

اأ- الدائن.
ب- �ملدين �أو �ملالك �أو زوج �أي منهما �أو �شهره �أو قريبه حتى �لدرجة �لر�بعة.
ج- �رشيك املدين اأو اأحد العاملني لديه اأو مراجع ح�صاباته اأو وكيله خالل 

ال�صنتني ال�صابقتني لفتتاح الإجراء.
د- الأمني اأو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

حقوق التصويت

المادة الثامنة بعد المائة

�لنظام، على �لأمني  �ملائة( من  �ملادة )�ل�شاد�شة بعد  �إخالل بحكم  1- دون 
للمد�ولة  �جتماع  �إل��ى  لديه  وعناوينهم  مطالباتهم  �ملعلومة  �لد�ئنني  دع��وة 
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فيها �رشورة احل�صول  يرى  التي  اأي من احلالت  قرار يف  والت�صويت لتخاذ 
على مو�فقتهم، مبا يف ذلك ما ياأتي:

اأ- اإذا تلقى عرو�صاً متعددة ب�صاأن �رشاء اأي من اأ�صول التفلي�صة املوؤثرة.
ب- �إذ� ترجح لديه -بناء على �ملعلومات و�لوثائق �لتي بحوزته- �أن �إقامة 

دعوى �صد طرف اآخر ت�صب يف م�صلحة اأغلبية الدائنني.
ج- اإذا راأى اأن اإرجاء بيع اأي من اأ�صول التفلي�صة لفرتة معقولة يف م�صلحة 

اأغلبية الدائنني.
د- اإجراء ال�صلح والتوفيق بني املدين وغريه مبا فيه م�صلحة اأغلبية الدائنني.
2- على الأمني اأن ُي�صّمن دعوته للدائنني املو�صوعات املطروحة للت�صويت.

3- يعد القرار املتخذ مبوجب الفقرة )1( من هذه املادة �صحيحاً اإذا �صوت 
عليه دائنون ميثلون اأغلبية قيمة مطالبات اأ�صوات الدائنني امل�صوتني.

المادة التاسعة بعد المائة

ل ي�صوت على احلالت امل�صار اإليها يف املادة )الثامنة بعد املائة( من النظام 
على  الطالع  بعد  وللمحكمة  عليها،  املتنازع  غري  املطالبات  ذوو  الدائنون  اإل 
بالت�صويت على  املتنازع عليها  املطالبات  للدائنني ذوي  اأن ت�صمح  راأي الأمني 

تلك احلالت.

المادة العاشرة بعد المائة

من  )الت�صعني(  املادة  على  بناء  الت�صفية  اإجراء  بافتتاح  املحكمة  ق�صت  اإذا 
تلقائياً  مقدمة  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  يف  �ملقدمة  �ملطالبات  فتعد  �لنظام، 
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�إليه  �أد�ه �ملدين  �أي مبلغ  �لت�شفية، ويخ�شم من قيمة مطالبة �لد�ئن  �إجر�ء  يف 
مبوجب ذلك الإجراء.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

اإذا اأوفى �صامن دين املدين اأو غريه بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح اإجراء 
�لت�شفية �أو بعده وجب على �لد�ئن خ�شم ما ح�شل عليه من مطالبته �لتي يقدمها 

�إلى �لأمني. ولكل �شامن �أو غريه تقدمي مطالبة �إلى �لأمني باملبلغ �لذي �أد�ه.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

يف  املحددة  يوماً  )الت�صعني(  مدة  انتهاء  بعد  مبطالبته  الدائن  تقدم  اإذا   -1
�ملادة )�ل�شاد�شة و�خلم�شني( من �لنظام وقبل �إجر�ء �لتوزيع �لنهائي حل�شيلة بيع 
اأ�صول التفلي�صة، فينظر الأمني يف املطالبة ويو�صي ب�صاأنها للمحكمة بالقبول اأو 
اأو العر�ض على خبري، وت�رشي يف هذا ال�صاأن اأحكام الفقرة )2( من  الرف�ض 

املادة )الثامنة وال�صتني( من النظام.
2- ل يقبل �عرت��ص �لد�ئن �لذي تاأخر يف تقدمي مطالبته عن مدة )�لت�شعني( 
يوماً �ملحددة يف �ملادة )�ل�شاد�شة و�خلم�شني( من �لنظام على �أي توزيع �أجر�ه 

�لأمني قبل تقدمي �ملطالبة �ملتاأخرة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

الثابتة يف ذمة املدين واجبة وم�صتحقة الأداء فور  تكون الديون غري احلالة 
افتتاح اإجراء الت�صفية.
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عقود العمل

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

للمحكمة اأن تنظر -بناء على طلب الأمني- يف اإنهاء عقود عمل العاملني 
لدى املدين ذوي العالقة بن�صاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العالقة.

التقارير

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

على الأمني تزويد املحكمة كل )ثالثة( اأ�صهر على الأقل بتقرير دوري عن 
�صري اإجراء الت�صفية، وللدائنني الطالع عليه.

التوزيع على الدائنين

المادة السادسة عشرة بعد المائة

الدائنني  التفلي�صة على  اأ�صول  بيع  بتوزيع ح�صيلة  1- ي�صدر الأمني قراراً 
وفقاً ملا حتدده الالئحة، ويتولى الأمني توزيع هذه احل�صيلة على الدائنني مرة 
واحدة وفقاً لرتتيب الأولوية، وا�صتثناء من ذلك يجوز مبوافقة املحكمة اإجراء 

اأكرث من توزيع حل�صيلة بيع اأ�صول التفلي�صة اإذا دعت احلاجة لذلك.
2- يبلغ الأمني كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع وي�صلمه ن�صخة منه قبل 
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اأمام  التوزيع. وللدائن العرتا�ض  اإجراء  تاريخ  )ثالثني( يوماً على الأقل من 
املحكمة على قرار التوزيع اأو اإجراءاته خالل )واحد وع�رشين( يوماً من تاريخ 
التبليغ، على اأن يبلغ الأمني باعرتا�صه اأمام املحكمة ويزوده بوثائق العرتا�ض، 

ويجب على الأمني التوقف عن التوزيع اإلى حني الف�صل يف العرتا�ض.
ب�صاأنه  الدائن، وت�صدر حكمها  املقدم من  تنظر املحكمة يف العرتا�ض   -3

وب�صاأن ا�صتكمال اإجراءات التوزيع خالل )ع�رشين( يوماً من تقدميه.
4- ل يلزم ح�صول الأمني على موافقة املحكمة لإ�صدار قرار التوزيع.

5- على الأمني الحتفاظ مببلغ يتنا�صب مع مقدار الديون التي تكون حماًل 
لنزاع ق�صائي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

1- يف حال وجود اأكرث من قرار توزيع، وتقدم اأي من الدائنني مبطالبة قبل تنفيذ 
قرار التوزيع النهائي فيعطى ما ي�صتويف حقه مما فاته من التوزيعات ال�صابقة بنف�ض 

ن�شبة ما مت توزيعه على �لد�ئنني -مع مر�عاة ترتيب �لأولوية- ما مل يتعذر ذلك.
اأو  الأوح��د  التوزيع  قرار  تنفيذ  بعد  مبطالبة  الدائنني  من  اأي  تقدم  اإذا   -2
�لنهائي فال توؤدى �ملطالبة �إل يف حال وجود �أ�شول متبقية �أو متلك �ملدين �أ�شوًل 

بعد اإجراء التوزيع وقبل انتهاء اإجراء الت�صفية.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

�ملادة  حلكم  -وفقاً  �لد�ئنني  مو�فقة  بعد  ي�شدره  ق��ر�ر  مبوجب  لالأمني 
اأ�صول  اأياً من  اأكرث  اأو  اأن يوزع على دائن  النظام-  املائة( من  )الثامنة بعد 
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تقومي  على  بناء  �لتقديرية  لقيمتها  وفقاً  مطالبته  مقابل  �لنقدية  غري  �لتفلي�شة 
معتمد اإذا تبني عدم القدرة على بيع الأ�صل نظراً لطبيعته اأو كان من م�صلحة 

بقية الدائنني عدم بيعه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

1- يرد الأمني للمدين ما زاد من ح�صيلة الت�صفية بعد الوفاء بجميع ديونه، 
وفقاً ملا حتدده الالئحة.

�لتقدم  �ملدين  طلب  على  بناء  حلقوقهم،  �لد�ئنني  ��شتيفاء  بعد  لالأمني   -2
بطلب اإلى املحكمة لتاأجيل اإنهاء اإجراء الت�صفية وفقاً ملا حتدده الالئحة.

مسؤولية المالك

المادة العشرون بعد المائة

1- يراعي الأمني عند ت�صفية اأ�صول التفلي�صة حدود م�صوؤولية املالك وفقاً 
لأحكام الأنظمة ذات العالقة.

اأ�صول  من  ينق�ض  ما  تغطية  عن  م�صوؤولني  املت�صامنون  املالك  يكون   -2
�لتفلي�شة �إذ� مل تكف ح�شيلة بيعها للوفاء بديون �لتفلي�شة، ويطلب �لأمني منهم 
كتابة الوفاء بديون التفلي�صة يف املوعد الذي يحدده، وي�صاف ما يدفعون من 
�أن  �ل�شد�د، فعلى �لأمني  �لتفلي�شة. ويف حال تخلفهم عن  �أ�شول  �إلى  �أمو�ل 

يتقدم �إلى �ملحكمة بطلب �إلز�مهم بال�شد�د.
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إنهاء اإلجراء

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

�لت�شفية  �إجر�ء  باإنهاء  للحكم  �ملحكمة  �إلى  طلب  بتقدمي  �لأمني  يلتزم   -1
عند اكتمال اإجراءات بيع اأ�صول التفلي�صة وانتهاء الدعاوى التي يكون املدين 
طرفاً فيها و�لتوزيع �لنهائي على �لد�ئنني مر�فقاً له �حل�شابات �خلتامية و�لتقارير 

النهائية.
2- يجب على �لأمني �أن يبلغ �لد�ئنني قبل تقدمي �لطلب. ولكل ذي م�شلحة 
من  يوماً  ع�رش(  )اأربعة  خالل  املحكمة  اأمام  الطلب  هذا  على  العرتا�ض  حق 

تقدميه.
3- يجب اأن يت�صمن طلب الأمني اإنهاء اإجراء الت�صفية للمدين ذي ال�صفة 

العتبارية طلباً بحل ذلك املدين.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

1- تق�صي املحكمة باإنهاء اإجراء الت�صفية يف احلالتني الآتيتني:
اأ�صول  بيع  ح�صيلة  كفاية  لعدم  الإج��راء  اإنهاء  بطلب  الأمني  تقدم  اإذا  اأ- 

التفلي�صة للوفاء مب�رشوفات اإجراء الت�صفية.
ب- �إذ� تقدم �لأمني بطلب �إنهاء �لإجر�ء لكتمال �أعمال �لت�شفية.

وللمحكمة اأن تق�صي باإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جل�صة.
2- تق�صي املحكمة يف حكمها باإنهاء الإجراء بحل املدين اإذا كان �صخ�صاً ذا 

�صفة اعتبارية.
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المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

باإنهاء  ق�صت  اإذا  للمدين  الإداري��ة  الت�صفية  اإجراء  بافتتاح  املحكمة  تق�صي 
من  املائة(  بعد  والع�رشين  )الثانية  املادة  من  )1/اأ(  الفقرة  مبوجب  الإج��راء 

النظام، وحتيل اأوراق الدعوى اإلى جلنة الإفال�ض.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يلتزم �لأمني باإيد�ع حكم �ملحكمة باإنهاء �إجر�ء �لت�شفية يف �شجل �لإفال�ص، 
وال�صجل التجاري )اإن وجد(، مع �صطب قيد املدين يف ال�صجل التجاري.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

م�شي  بعد  �لإفال�ص  �شجل  من  �لطبيعية  �ل�شفة  ذي  �ملدين  ��شم  ي��ز�ل   -1
ويرتتب  �لت�شفية.  �إجر�ء  باإنهاء  �ملحكمة  حكم  �شدور  تاريخ  من  يوماً  )ثالثني( 
على ذلك متكينه من ممار�شة �لأعمال �لتجارية �أو �ملهنية �أو �لهادفة �إلى حتقيق �لربح.

�شجل  من  ��شمه  �إز�ل��ة  -بعد  �لطبيعية  �ل�شفة  ذي  �ملدين  ذمة  ت��رب�أ  ل   -2
الإفال�ض- من دين متبق يف ذمته اإل مبوجب اإبراء خا�ض اأو عام من الدائنني.

3- يعد �ملدين ذو �ل�شفة �لطبيعية �لذي مل يرب�أ من دين متبق يف ذمته مفل�شاً فيما 
يتعلق بحقوق الدائنني املتبقية بذمته حتى بعد اإزالة ا�صمه من �صجل الإفال�ض وذلك ملدة 
)اأربعة وع�رشين( �صهراً من اإنهاء اإجراء الت�صفية وذلك دون اأن يكون لأولئك الدائنني 
حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح اأي من اإجراءات الإفال�ض خالل املدة امل�صار اإليها، 
وتنظم �لالئحة �إجر�ء�ت مطالبة �لد�ئنني بديونهم �ملتبقية يف ذمة �ملدين يف هذه �ملدة.
4- حتدد الالئحة اأي اإجراء اآخر يلتزم الأمني بالقيام به بعد اإنهاء اإجراء الت�صفية.
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اإلحاالت

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

ت�رشي على اإجراء الت�صفية اأحكام املواد من )الثامنة والأربعني اإلى ال�صاد�صة 
و�مل��ادة  و�ل�شتني(  )�لثالثة  و�مل��ادة  و�خلم�شني(  )�لتا�شعة  و�مل��ادة  و�خلم�شني( 
)�خلام�شة و�ل�شتني( و�ملادة )�ل�شابعة و�ل�شتني( و�ملادة )�لثامنة و�ل�شتني( و�ملادة 

)الثالثة وال�صبعني( من النظام.

الفصل السادس: 
إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

الهدف

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

يهدف �إجر�ء �لت�شوية �لوقائية ل�شغار �ملدينني �إلى متكني �ملدين �ل�شغري 
عرب  معقولة  فرتة  خالل  ديونه  لت�شوية  د�ئنيه  مع  �تفاق  �إلى  �لتو�شل  من 
باإدارة  املدين  احتفاظ  مع  عالية،  منخف�صة وكفاية  بتكلفة  ي�صرية  اإجراءات 

ن�صاطه.
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المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

افتتاح  من  بدًل  الوقائية  الت�صوية  اإجراء  افتتاح  طلب  ال�صغري  للمدين   -1
اإجراء الت�صوية الوقائية ل�صغار املدينني.

له  �صبق  كان  اإذا  املدينني  ل�صغار  الوقائية  الت�صوية  اإجراء  افتتاح  للمدين  يجوز  ل   -2
�خل�شوع �إلى هذ� �لإجر�ء �أو �إلى �إجر�ء �لت�شوية �لوقائية خالل )�لثني ع�رش( �شهر�ً �ل�شابقة.

اإلجراء

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

مالية يخ�صى معها  يتوقع مواجهة ا�صطرابات  اإذا كان  ال�صغري  للمدين   -1
تعرثه اأو كان متعرثاً اأو مفل�صاً، اأن ي�صدر قراراً بافتتاح اإجراء الت�صوية الوقائية 

ل�صغار املدينني وفق النموذج الذي ت�صدره جلنة الإفال�ض.
2- يعد املدين ال�صغري املقرتح قبل اإ�صدار قراره على اأن يت�صمن املقرتح 

نبذة عن و�صعه املايل وما حتدده الالئحة من وثائق.
3- يودع املدين ال�صغري قرار افتتاح الإجراء يف �صجل الإفال�ض مرافقاً له 

ن�صخة من املقرتح، وي�رشي هذا القرار من تاريخ اإيداعه يف ال�صجل.
املقرتح،  على  للت�صويت  امل�صمونني  غري  دائنيه  ال�صغري  املدين  يدعو   -4

وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الثالثون بعد المائة

�إذ� ت�شمن �ملقرتح ما يوؤثر يف حقوق �ملالك، فعلى �ملدين �ل�شغري دعوتهم 
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ب�)واحد وع�رشين(  الت�صويت  قبل حلول موعد  املقرتح  الت�صويت على  اإلى 
ملا تن�ض عليه الأنظمة ذات العالقة، على اأن يكون ذلك  يوماً على الأقل وفقاً 

قبل موعد ت�صويت الدائنني.

تعليق المطالبات

المادة الحادية والثالثون بعد المائة

اإجراء  اأن يطلب من املحكمة -خالل املدة من افتتاح  1- للمدين ال�صغري 
تعليق  املقرتح-  على  الدائنني  موافقة  اإلى  املدينني  ل�صغار  الوقائية  الت�صوية 
خالل  حكمها  املحكمة  وت�صدر  يوماً،  )ت�صعني(  على  تزيد  ل  ملدة  املطالبات 

)خم�شة( �أيام من تقدمي �لطلب.
2- تنتهي مدة تعليق املطالبات بانق�صاء املدة املحددة يف الفقرة )1( من هذه 
�ملادة �أو قبل ذلك بت�شويت �لد�ئنني باملو�فقة على �ملقرتح �أو عدم حتقق �لن�شاب 

�ملطلوب يف ت�شويت �ملالك �أو �لد�ئنني على �ملقرتح �أو باإنهاء �لإجر�ء.

المادة الثانية والثالثون بعد المائة

النموذج الذي ت�صدره  اإلى املحكمة وفق  املطالبات  ُيقدم طلب تعليق   -1
جلنة الإفال�ض، على اأن يرفق به نبذة عن م�صمون املقرتح وما حتدده الالئحة.

2- للمحكمة �أن تطلب من �ملدين �ل�شغري تقدمي �لوثائق �ملوؤيدة لطلبه ومنها 
اإفادة من مراجع ح�صابات املدين ال�صغري اأو اأحد املدرجني بقائمة اأمناء الإفال�ض 

�أو �خلرب�ء برتجيح مو�فقة �لد�ئنني على �ملقرتح.
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المادة الثالثة والثالثون بعد المائة

1- دون اإخالل باأحكام الف�صل )الرابع ع�رش( من النظام، اإذا قررت املحكمة 
تعليق املطالبات فال يجوز:

�أ- تقدمي طلب �فتتاح �أي من �إجر�ء�ت �لإفال�ص.
ب- �تخاذ �أو ��شتكمال �أي ت�رشف �أو �إجر�ء قانوين جتاه �أ�شول �لتفلي�شة.

ج- اتخاذ اأو ا�صتكمال اأي من الإجراءات التي تن�ض عليها الالئحة.
2- يقع باطاًل كل ت�رشف يخالف حكم �لفقرة )1( من هذه املادة، وللمحكمة 
من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب ذي م�صلحة اأن تق�صي با�صرتداد اأي اأ�صول 
جرى الت�رشف فيها اأو مبا تراه منا�صباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغري )ح�صن 

النية(، وللمت�رشر اأن يتقدم بدعوى التعوي�ض.
3- ��شتثناء من حكم �لفقرة )1( من هذه املادة، ل ي�رشي تعليق املطالبات 
على الديون امل�صمونة، ويلتزم الدائن امل�صمون عند التنفيذ على املال ال�صامن 
انتهاء  من  اأيام  )ثالثة(  خالل  ال�صغري  املدين  اإلى  دينه  على  زاد  ما  برد  لدينه 

التنفيذ على املال ال�صامن.

الموافقة على المقترح

المادة الرابعة والثالثون بعد المائة

1- ي�صوت الدائنون على املقرتح وفقاً لالإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد 
ت�صويت املالك )اإن وجدوا( بقبوله وفقاً للمادة )الثالثني بعد املائة( من النظام.
مطالباتهم  متثل  د�ئنون  عليه  باملو�فقة  �شوت  �إذ�  مقبوًل  �ملقرتح  يكون   -2
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�أكرث من  د�ئنون متثل مطالباتهم  �مل�شوتني، وكان من �شمنهم  قيمة ديون  ثلثي 
ن�صف قيمة ديون الأطراف غري ذوي العالقة )اإن وجدوا(.

اإليها يف  امل�صار  الت�صويت  الالزمة لإدارة عملية  الالئحة الأحكام  3- حتدد 
الفقرة )1( من هذه املادة.

فتق�صي  املحدد،  املوعد  يف  املقرتح  على  الدائنني  ت�صويت  تعذر  اإذا   -4
املحكمة مبا تراه منا�صباً مبا يف ذلك حتديد موعد اآخر للت�صويت اأو اإنهاء اإجراء 

الت�صوية الوقائية ل�صغار املدينني.
5- حتدد �لالئحة �آليات تعديل �خلطة.

إيداع قرار الدائنين

المادة الخامسة والثالثون بعد المائة

اأيام من انتهاء ت�صويت الدائنني على  يلتزم املدين ال�صغري خالل )ثالثة( 
املقرتح باإيداع نتيجة الت�صويت لدى املحكمة ويف �صجل الإفال�ض.

أثر الموافقة على المقترح

المادة السادسة والثالثون بعد المائة

اإيداع  تاريخ  من  عليه  باملوافقة  الدائنون  �صوت  الذي  املقرتح  ي�رشي   -1
�مللزمة  �خلطة  هو  ذلك  بعد  �ملقرتح  ويكون  �ملحكمة،  لدى  �لت�شويت  نتيجة 
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للمدين والدائنني واملالك، وعلى املدين ال�صغري ا�صتكمال الإجراءات النظامية 
التي اأوجبتها الأنظمة ذات العالقة.

2- يودع �ملدين �ل�شغري يف �شجل �لإفال�ص ما يفيد نفاذ �خلطة ويعلن عن 
ذلك، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

االعتراض على الخطة

المادة السابعة والثالثون بعد المائة

معتقد�ً  برف�شها  �إذ� �شوت  �ملحكمة  �أمام  �خلطة  �لعرت��ص على  للد�ئن 
�لعد�لة  مبعايري  تخل  و�أنها  به  ت�رش  �خلطة  �أن  معقول-  �شبب  على  -بناء 
�أن يقدم  �ملن�شو�ص عليها يف �ملادة )�خلام�شة و�لثالثني( من �لنظام، على 
نتيجة  اإي��داع  تاريخ  من  يوماً  ع�رش(  )اأرب��ع��ة  خ��الل  للمحكمة  اعرتا�صه 

الت�صويت لديها.

المادة الثامنة والثالثون بعد المائة

1- للمحكمة -بناء على العرتا�ض املقدم اإليها- اأن ت�صدر اأمراً بتعليق نفاذ 
�ملدة  تق�شي خالل هذه  �أن  يوماً، على  )�أربعة ع�رش(  تزيد على  ملدة ل  �خلطة 

ببطالن �خلطة �أو رف�ص �لعرت��ص.
�أي مبلغ ح�شل  �أي د�ئن برد  ُيلزم  �إذ� ق�شت �ملحكمة ببطالن �خلطة ل   -2

عليه من �ملدين �ل�شغري قبل �لق�شاء ببطالن �خلطة.
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إنهاء اإلجراء

المادة التاسعة والثالثون بعد المائة

من  اأي  يف  املدينني  ل�صغار  الوقائية  الت�صوية  اإجراء  باإنهاء  املحكمة  تق�صي 
احلالت الآتية:

�أ- �إذ� تقدم �ملدين �ل�شغري �إلى �ملحكمة بطلب �إنهاء �لإجر�ء لكتمال تنفيذ �خلطة.
ب- �إذ� مل يتحقق �لن�شاب �ملطلوب يف ت�شويت �ملالك �أو �لد�ئنني على 
اأو تعذر ت�صويت الدائنني عليه يف املوعد املحدد، وذلك دون اإخالل  املقرتح 

بالفقرة )4( من املادة )الرابعة والثالثني بعد املائة( من النظام.
ج- �إذ� ق�شت �ملحكمة ببطالن �خلطة.

د- �إذ� تقدم �ملدين �ل�شغري بطلب �إنهاء �لإجر�ء لكون �رشوط �فتتاح �لإجر�ء 
مل تعد منطبقة عليه.

ه�- �إذ� تقدم �ملدين �ل�شغري �أو �لد�ئن بطلب �إنهاء �لإجر�ء لتعذر تنفيذ �خلطة.
و- اإذا تقدم املدين ال�صغري بطلب اإنهاء الإجراء لعدم رغبته يف ال�صتمرار 

يف �إد�رة ن�شاطه �أو ��شتكمال تنفيذ �خلطة.
ز- اإذا تقدم ذو م�صلحة بطلب اإنهاء الإجراء لوجود خمالفات موؤثرة خالل 

�لإجر�ء �أو لرتكاب �ملدين �ل�شغري لفعل من �لأفعال �ملجرمة يف �لنظام.

المادة األربعون بعد المائة

تق�صي املحكمة -من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب من ذي م�صلحة- بافتتاح 
�إجر�ء �لإفال�ص �ملنا�شب �إذ� حتققت �ل�رشوط �لآتية:
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اأ- اأن يكون املدين ال�صغري متعرثاً اأو مفل�صاً.
ب- ��شتيفاء �رشوط �فتتاح �إجر�ء �لإفال�ص �ملر�د �فتتاحه.

ج- اأن يكون اإنهاء اإجراء الت�صوية الوقائية ل�صغار املدينني مبنياً على الفقرة 
�ملادة  من  )ز(  �لفقرة  �أو  )و(  �لفقرة  �أو  )ه�(  �لفقرة  �أو  )ج(  �لفقرة  �أو  )ب( 

)التا�صعة والثالثني بعد املائة( من النظام.

اإلحاالت

المادة الحادية واألربعون بعد المائة

ت�رشي على اإجراء الت�صوية الوقائية ل�صغار املدينني اأحكام املواد من )الثانية 
والع�رشين اإلى ال�صابعة 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

�إلى تي�شري تو�شل �ملدين  �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني  يهدف �إجر�ء 
�ل�شغري �إلى �تفاق مع د�ئنيه لإعادة �لتنظيم �ملايل لن�شاطه خالل فرتة معقولة عرب 

اإجراءات ي�صرية بتكلفة منخف�صة وكفاية عالية، وذلك حتت اإ�رشاف الأمني.

المادة الثالثة واألربعون بعد المائة

اإعادة  اأو اجلهة املخت�صة طلب افتتاح اإجراء  اأو الدائن  1- للمدين ال�صغري 
�لتنظيم �ملايل بدًل من �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني.

�لتقدم  �أو  �ملدينني  ل�شغار  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �فتتاح  يجوز  ل   -2
بطلب لفتتاحه �إذ� كان �شبق للمدين �ل�شغري �خل�شوع �إليه �أو �إلى �إجر�ء �إعادة 

�لتنظيم �ملايل خالل )�لثني ع�رش( �شهر�ً �ل�شابقة.

اإلجراء

المادة الرابعة واألربعون بعد المائة

ي�شرتط لفتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني �أن يكون �ملدين �ل�شغري 
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مفل�صاً اأو متعرثاً اأو من املرجح اأن يعاين من ا�صطرابات مالية يخ�صى معها تعرثه.

المادة الخامسة واألربعون بعد المائة

1- للمدين �ل�شغري �أو �جلهة �ملخت�شة �إ�شد�ر قر�ر بافتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم 
املايل ل�صغار املدينني بعد التفاق مع اأحد املدرجني بقائمة اأمناء الإفال�ض لتويل 
مهمات الأمني، ويقدم املدين ال�صغري اأو اجلهة املخت�صة اإلى الأمني القرار وجميع 

املعلومات والوثائق لغر�ض الإيداع الق�صائي، وحتدد الالئحة اأحكام ذلك.
2- ل ي�رشي قرار افتتاح الإجراء ال�صادر من قبل املدين ال�صغري اأو اجلهة 

املخت�صة ول يرتب اأي اأثر اإل بعد الإيداع الق�صائي.
3- للد�ئن تقدمي طلب �فتتاح �لإجر�ء �إلى �ملحكمة، ويقيد �لطلب لديها بعد 

تقدميه مرافقاً له املعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
املدين  تبليغ  املحكمة  فعلى  الإج��راء،  افتتاح  بطلب  الدائن  تقدم  اإذا   -4
تاريخ تقدميه. وللمدين  اأيام من  ال�صغري به خالل مدة ل تزيد على )خم�صة( 
�ل�شغري �لعرت��ص على �لطلب �أثناء �جلل�شة �إذ� كانت �رشوط �فتتاح �لإجر�ء 
غري منطبقة اأو كان الدين حمل نزاع اأو كان الدائن ي�صعى اإلى اإ�صاءة ا�صتغالل 
�لتي  و�لوثائق  �ملعلومات  بتقدمي  �ل�شغري  �ملدين  تاأمر  �أن  وللمحكمة  �لإجر�ء. 

حتددها الالئحة.

المادة السادسة واألربعون بعد المائة

املخت�صة-  اجلهة  اأو  ال�صغري  املدين  قبل  من  معه  -املتفق  الأمني  يقوم   -1
بالإيداع الق�صائي.
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املقدمة  والوثائق  املعلومات  تفا�صيل  يت�صمن  ب�صجل  املحكمة  حتتفظ   -2
لفتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني.

تعليق المطالبات

المادة السابعة واألربعون بعد المائة

يرتتب على قيد طلب �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني �أو 
اإنهاء  اأو  املقرتح  نفاذ  اأو  الفتتاح  طلب  رف�ض  حتى  املطالبات  تعليق  افتتاحه؛ 

الإجراء قبل ذلك من املحكمة.

افتتاح اإلجراء

المادة الثامنة واألربعون بعد المائة

1- يفتتح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني بناء على حكم �ملحكمة 
مبوجب املادة )الأربعني بعد املائة( من النظام، اأو بالإيداع الق�صائي، اأو مبوجب 

الفقرة )2( من هذه املادة.
يف  املحكمة  فتنظر  الدائن،  من  مقدماً  الإج��راء  افتتاح  طلب  كان  اإذا   -2

الطلب وتق�صي باأي مما ياأتي:
اأ- افتتاح الإجراء اإذا:

1- ترجح لديها -بناء على �ملعلومات �ملقدمة �إليها- �إمكانية ��شتمر�ر ن�شاط 
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املدين ال�صغري وت�صوية مطالبات الدائنني خالل مدة معقولة.
2- كان املدين ال�صغري مفل�صاً اأو متعرثاً اأو من املرجح اأن يعاين من ا�صطرابات 

مالية يخ�صى معها تعرثه.
3- قدم �لد�ئن �ملعلومات و�لوثائق �مل�شار �إليها يف �ملادة )�خلام�شة و�لأربعني 

بعد املائة( من النظام.
ب- رف�ص �لطلب يف �حلالت �لآتية:

دون  مكتمل  غري  اأو  النظامية  للمتطلبات  م�صتوف  غري  الطلب  كان  اإذا   -1
م�صوغ مقبول.

تعذر  اإليها-  املقدمة  املعلومات  على  -بناء  املحكمة  لدى  ترجح  اإذا   -2
��شتمر�ر ن�شاط �ملدين �ل�شغري وت�شوية مطالبات �لد�ئنني خالل مدة معقولة.

مة يف  3- اإذا ت�رشف مقدم الطلب ب�صوء نية اأو ارتكب اأياً من الأفعال املجرَّ
النظام.

الإفال�ض  اإج��راء  بافتتاح  تق�صي  اأن  الطلب  برف�ض  ق�صت  اإذا  وللمحكمة 
املنا�صب.

ج- تاأجيل �لنظر يف �لطلب ملدة ل تزيد على )و�حد وع�رشين( يوماً لتقدمي 
معلومة اأو وثيقة اإ�صافية تطلبها املحكمة من مقدم الطلب اأو املدين ال�صغري اأو 
لأي �شبب �آخر، ويلتزم �لطرف �ملعني بتقدمي �ملعلومات �أو �لوثائق �إلى �ملحكمة 
يف املوعد الذي حتدده، وذلك قبل حلول موعد اجلل�صة املوؤجلة، على اأن تق�صي 

املحكمة بافتتاح الإجراء اأو رف�ض الطلب وفق اأحكام هذه املادة.
بعد  بحكمها  اجلل�صة-  يح�رش  مل  -الذي  ال�صغري  املدين  املحكمة  تبلغ   -3

انتهاء اجلل�صة مبدة ل تزيد على )خم�صة( اأيام.
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تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة التاسعة واألربعون بعد المائة

ل�شغار  �ملايل  �لتنظيم  �إع��ادة  �إج��ر�ء  بافتتاح  حكمها  يف  �ملحكمة  تعني   -1
على  يقرتح  اأن  وللدائن  الإفال�ض.  اأمناء  بقائمة  املدرجني  من  اأميناً  املدينني 

�ملحكمة ��شم �لأمني �لذي يرغب يف تعيينه من بني �ملدرجني يف �لقائمة.
اأو اجلهة املخت�صة معيناً من  ال�صغري  اتفق معه املدين  2- يعد الأمني الذي 

تاريخ الإيداع الق�صائي.
3- يراعى عند تعيني الأمني قدراته املالية وموؤهالته العلمية وموؤهالت فريق 

العمل معه.
4- على الأمني بذل العناية الواجبة جتاه م�صالح الدائنني.

املحكمة  موافقة  بعد  لالأمني  امل��ادة،  هذه  من   )2( بالفقرة  اإخالل  دون   -5
تفوي�ص بع�ص مهماته �إلى �أحد �ملدرجني بقائمة �لأمناء �أو �خلرب�ء للقيام باملهمة 
املفو�ض بها اإذا ا�صتدعى الأمر ذلك، على اأن تكون املهمات املوكل بها املفو�ض 

مو�صوفة بدقة وعناية يف قرار املحكمة.
ثالثة  اأق�صى  وبحّد  اأمني،  من  اأكرث  تعيني  احلاجة-  -عند  للمحكمة   -6
بينهم  �أن تختار من  للنظام ولتعليماتها، على  �أمناء يعملون جمتمعني وفقاً 
�لالئحة  وتبني  �أعمالهم،  عن  بالت�شامن  م�شوؤولني  �لأمناء  ويكون  رئي�شاً، 

طريقة عملهم.
7- يودع الأمني ما يفيد بتعيينه يف �صجل الإفال�ض، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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اإلعالن عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة الخمسون بعد المائة

1- يعلن �لأمني عن �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني خالل 
بافتتاح  يفيد  ما  الإفال�ض  �صجل  ويودع يف  افتتاحه،  تاريخ  من  اأيام  )خم�صة( 
�لإجر�ء، ويدعو �لد�ئنني �إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ل تزيد على )�شتني( 

يوماً من تاريخ الإعالن، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
)خم�صة(  خالل  الإج��راء  بافتتاح  لديه  املعلومني  الدائنني  الأمني  يبلغ   -2
�أيام من تاريخ �فتتاحه، ويدعوهم �إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ل تزيد على 

)�صتني( يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

ل�شغار  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �فتتاح  قبل  دينه  ن�شاأ  د�ئن  كل  على   -1
املدينني اأن يتقدم اإلى الأمني -خالل املدة املحددة لذلك- باأي مطالبة له حاّلة 
�أو �آجلة، �أو موقوفة على �رشط �أو حمتملة �أو غري ذلك مما قد يكون له قيمة مالية 
حالية اأو م�صتقبلية، واأن يرفق مبطالبته الوثائق واملعلومات املن�صو�ض عليها يف 
بقيمة مطالبته يف تاريخ حكم �ملحكمة بافتتاح �لإجر�ء، و�لدين  �لالئحة وبياناً 
الذي مل ي�صتحق بعد وموعد ا�صتحقاقه، واأي وثيقة اأخرى توؤيد مطالبته، ويجب 

اأن يحدد كذلك ما اإذا كانت مطالبته م�صمونة وطبيعة ال�صمانات املقدمة لها.
�لد�ئن تقدمي �ملطالبة  �ملطالبة حمددة بدقة وجب على  �إذ� مل تكن قيمة   -2

بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمني من تقدير القيمة الفعلية لهذه املطالبة.
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المادة الثانية والخمسون بعد المائة

1- يعد املدين ال�صغري املقرتح -مب�صاعدة الأمني- خالل املدة التي حتددها 
الالئحة.

ال�صغري  للمدين  امل��ايل  الو�صع  عن  نبذة  املقرتح  يت�صمن  اأن  يجب   -2
وتاأثريات الو�صع القت�صادي عليه وما حتدده الالئحة من معلومات ووثائق.

3- يعد الأمني تقريراً يت�صمن راأيه يف اإمكانية موافقة الدائنني على املقرتح 
وقابليته للتنفيذ.

4- دون اإخالل باأحكام الف�صل )الرابع ع�رش( من النظام، لالأمني اأن يتقدم 
اإلى املحكمة بطلب املوافقة على ت�صمني املقرتح بنداً بتعديل اأي من ال�صمانات 
متى كان ذلك �رشورياً لتنفيذ املقرتح، على اأن يح�صل الدائن امل�صمون املتاأثر 

من هذا البند على �صمان مكافئ ل�صمانه الأ�صلي يف البند ذاته.
5- يبلغ �لأمني �لد�ئن �مل�شمون بعزمه تقدمي طلب �إلى �ملحكمة وفق �لفقرة 
)4( من هذه املادة، وللدائن امل�صمون اأن يعرت�ض اأمام املحكمة على الطلب.
املحكمة موعداً  املحكمة، وحتدد  لدى  املقرتح  ن�صخة من  الأمني  يودع   -6

للت�صويت عليه، ولالأمني اأن يقرتح على املحكمة املوعد الذي يراه منا�صباً.

التصويت

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

1- لأغرا�ض الت�صويت على املقرتح، يجب تخ�صي�ض فئة ت�صويت للدائنني 
امل�صمونني -اإن وجدوا- وفئة اأخرى للدائنني غري امل�صمونني.
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فتق�صي  املحدد،  املوعد  يف  املقرتح  على  الدائنني  ت�صويت  تعذر  اإذا   -2
املحكمة مبا تراه منا�صباً مبا يف ذلك حتديد موعد اآخر للت�صويت اأو اإنهاء الإجراء.

النصاب المطلوب في التصويت

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

ال��واردة يف  الإج��راءات  والت�صويت  الدائنني  اجتماع  يراعى يف عقد   -1
املقرتح، وعلى الأمني التحقق من ذلك.

2- يعد املقرتح مقبوًل اإذا وافق عليه كل مما ياأتي:
اأ- الدائنون امل�صمونون بالإجماع.

ب- �لد�ئنون غري �مل�شمونني �لذين متثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون �مل�شوتني 
على �لأقل، وكان من �شمنهم د�ئنون متثل مطالباتهم �أكرث من ن�شف قيمة ديون 

الأطراف غري ذوي العالقة )اإن وجدوا(.
3- حتدد �لالئحة �آليات تعديل �خلطة.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

1- يعد املقرتح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ اإيداع نتيجة الت�صويت لدى 
�ملحكمة، ويكون �ملقرتح بعد ذلك هو �خلطة �مللزمة للمدين �ل�شغري و�لد�ئنني و�ملالك، 
وعلى املدين ال�صغري ا�صتكمال الإجراءات النظامية التي اأوجبتها الأنظمة ذات العالقة.

2- يودع �لأمني يف �شجل �لإفال�ص ما يفيد نفاذ �خلطة ويعلن عن ذلك، وفقاً 
ملا حتدده الالئحة.
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إنهاء اإلجراء

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

تق�شي �ملحكمة باإنهاء �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني يف �أي من 
احلالت الآتية:

�أ- �إذ� تقدم �ملدين �ل�شغري بطلب �إنهاء �لإجر�ء لأن �رشوط �فتتاح �لإجر�ء 
مل تعد منطبقة عليه، على اأن يرفق بطلبه تقريراً من الأمني يوؤيد ذلك.

و�نتهاء  �خلطة  تنفيذ  لكتمال  �لإج��ر�ء  �إنهاء  بطلب  �لأم��ني  تقدم  �إذ�  ب- 
مهماته.

�ملطلوب  �لن�شاب  حتقق  لعدم  �لإج��ر�ء  �إنهاء  بطلب  �لأمني  تقدم  �إذ�  ج- 
�ملحدد  �ملوعد  يف  عليه  ت�شويتهم  تعذر  �أو  �ملقرتح  على  �لد�ئنني  لت�شويت 
بالفقرة )2( من �ملادة )�لثالثة و�خلم�شني بعد �ملائة(  لذلك، وذلك دون اإخالل 

من النظام.
د- �إذ� ق�شت �ملحكمة ببطالن �خلطة.

ه�- �إذ� تقدم �لأمني �أو �لد�ئن بطلب �إنهاء �لإجر�ء لتعذر تنفيذ �خلطة.
لعدم  الإجراء  باإنهاء  ال�صغري  املدين  من  موقع  بطلب  الأمني  تقدم  اإذا  و- 
دون  وذلك  �خلطة،  تنفيذ  ��شتكمال  �أو  ن�شاطه  �إد�رة  يف  �ل�شتمر�ر  يف  رغبته 

اإخالل باأحكام املادة )التا�صعة وال�صتني( من النظام.
ز- اإذا تقدم ذو م�صلحة بطلب اإنهاء الإجراء لوجود خمالفات موؤثرة خالل 
�لإجر�ء �أو لرتكاب �ملدين �ل�شغري �أحد �لأفعال �ملجرمة يف �لنظام خالل فرتة 
�رشيان الإجراء، وذلك دون اإخالل باأحكام املادة )التا�صعة وال�صتني( من النظام.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

294

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

�إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني  باإنهاء �إجر�ء  1- ل يرتتب على �حلكم 
�إعفاء �ل�شامن لتنفيذ �خلطة من �لتز�ماته.

2- ل يلزم اأي دائن برد ما ح�صل عليه من املدين قبل اإنهاء الإجراء.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

تق�صي املحكمة -من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب ذي م�صلحة- بافتتاح 
�إجر�ء �لت�شفية ل�شغار �ملدينني �أو �لت�شفية �لإد�رية �إذ� حتققت �ل�رشوط �لآتية:

اأ- اأن يكون املدين ال�صغري متعرثاً اأو مفل�صاً.
ب- ��شتيفاء �رشوط �فتتاح �إجر�ء �لت�شفية ل�شغار �ملدينني �أو �إجر�ء �لت�شفية 

الإدارية املراد افتتاحه.
ج- �أن يكون �إنهاء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني مبنياً على �لفقرة )ج( 
اأو الفقرة )د( اأو الفقرة )ه�( اأو الفقرة )و( اأو الفقرة )ز( من املادة )ال�صاد�صة 

و�خلم�شني بعد �ملائة( من �لنظام.

اإلحاالت

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

من  �مل��و�د  �أحكام  �ملدينني  ل�شغار  �مل��ايل  �لتنظيم  �إع��ادة  �إج��ر�ء  على  ت�رشي 
)�لثامنة  و�ملادة  و�لثالثني(  )�خلام�شة  و�ملادة  و�لع�رشين(  �لر�بعة  �إلى  )�لع�رشين 
و�لأربعني( و�ملادة )�لتا�شعة و�لأربعني( و�ملو�د من )�حلادية و�خلم�شني �إلى �خلام�شة 
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و�خلم�شني( و�ملو�د من )�ل�شابعة و�خلم�شني �إلى �لثانية و�ل�شتني( و�ملو�د من )�لر�بعة 
اإلى احلادية وال�صبعني( واملادة )الثالثة وال�صبعني( والفقرة )1( من املادة  وال�صتني 
)ال�صاد�صة وال�صبعني( والفقرة )1( من املادة )ال�صابعة وال�صبعني( واملادة )احلادية 
والثمانني( واملادة )ال�صاد�صة والثمانني( واملادة )التا�صعة والثمانني( واملادة )ال�صابعة 

والثالثني بعد املائة( واملادة )الثامنة والثالثني بعد املائة( من النظام.

الفصل الثامن: 
إجراء التصفية لصغار المدينين

الهدف

المادة الستون بعد المائة

وتوزيع  التفلي�صة  اأ�صول  بيع  اإلى  املدينني  ل�صغار  الت�صفية  اإجراء  يهدف 
ح�شيلته على �لد�ئنني خالل فرتة معقولة عرب �إجر�ء�ت ي�شرية بتكلفة منخف�شة 

وكفاية عالية، وذلك حتت اإدارة الأمني.

المادة الحادية والستون بعد المائة

الت�صفية  اإجراء  افتتاح  طلب  املخت�صة  اجلهة  اأو  الدائن  اأو  ال�صغري  للمدين 
للمدين ال�صغري بدًل من اإجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
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المادة الثانية والستون بعد المائة

ي�شرتط لفتتاح �إجر�ء �لت�شفية ل�شغار �ملدينني �أن يكون �ملدين �ل�شغري متعرث�ً 
مب�رشوفات  للوفاء  اأ�صوله  تكفي  واأن  ن�صاطه،  ا�صتمرار  يتعذر  واأن  مفل�صاً،  اأو 

اإجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.

افتتاح اإلجراء

المادة الثالثة والستون بعد المائة

بناء على حكم �ملحكمة مبوجب  �لت�شفية ل�شغار �ملدينني  �إجر�ء  1- يفتتح 
�ملادة )�لأربعني بعد �ملائة( �أو �ملادة )�لثامنة و�خلم�شني بعد �ملائة( من �لنظام، �أو 

بالإيداع الق�صائي، اأو مبوجب الفقرة )2( من هذه املادة.
يف  املحكمة  فتنظر  الدائن،  من  مقدماً  الإج��راء  افتتاح  طلب  كان  اإذا   -2

الطلب وتق�صي باأي مما ياأتي:
اأ- افتتاح الإجراء اإذا:

1- كان املدين ال�صغري متعرثاً اأو مفل�صاً.
2- ترجح لديها -بناء على املعلومات املقدمة اإليها- تعذر ا�صتمرار ن�صاطه، 

واأن اأ�صوله تكفي للوفاء مب�رشوفات اإجراء الت�صفية.
3- قدم �لد�ئن �ملعلومات و�لوثائق �مل�شار �إليها يف �ملادة )�خلام�شة و�لأربعني 

بعد املائة( من النظام.
ب- رف�ص �لطلب يف �حلالت �لآتية:

1- اإذا كان الطلب غري م�صتوف للمتطلبات النظامية اأو غري مكتمل دون م�صوغ مقبول.
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اإمكانية  اإليها-  املقدمة  املعلومات  على  -بناء  املحكمة  لدى  ترجح  اإذا   -2
��شتمر�ر ن�شاط �ملدين �ل�شغري وت�شوية مطالبات �لد�ئنني خالل مدة معقولة.

3- اإذا ت�رشف مقدم الطلب ب�صوء نية اأو انطوى الطلب على اإ�صاءة ا�صتغالل 
لالإجراء.

الت�صفية.  اإجراء  مب�رشوفات  للوفاء  تكفي  ل  املدين  اأ�صول  كانت  اإذا   -4
وللمحكمة اإذا ق�صت برف�ض الطلب اأن تق�صي بافتتاح اإجراء الإفال�ض املنا�صب.
ج- تاأجيل �جلل�شة ملدة ل تزيد على )و�حد وع�رشين( يوماً لتقدمي �أي معلومة 
�أو وثيقة �إ�شافية تطلبها �ملحكمة. ويلتزم �لطرف �ملعني بتقدمي �ملعلومات �أو �لوثائق 
اإلى املحكمة يف املوعد الذي حتدده، وذلك قبل حلول موعد اجلل�صة املوؤجلة، على 

اأن تق�صي املحكمة بافتتاح الإجراء اأو رف�ض الطلب وفق اأحكام هذه املادة.
بعد  بحكمها  اجلل�صة-  يح�رش  مل  -الذي  ال�صغري  املدين  املحكمة  تبلغ   -3

انتهاء اجلل�صة مبدة ل تزيد على )خم�صة( اأيام.

المادة الرابعة والستون بعد المائة

يلتزم �لأمني بتقدمي طلب �إلى �ملحكمة لإنهاء �إجر�ء �لت�شفية ل�شغار �ملدينني 
اإجراء  مب�رشوفات  للوفاء  التفلي�صة  اأ�صول  بيع  ح�صيلة  كفاية  بعدم  علمه  فور 

الت�صفية ل�صغار املدينني.

المادة الخامسة والستون بعد المائة

1- يلتزم الأمني -خالل )اثني ع�رش( �صهراً من تاريخ افتتاح اإجراء الت�صفية 
ل�شغار �ملدينني- بتقدمي طلب �إلى �ملحكمة للحكم باإنهاء �لإجر�ء عند �كتمال 
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فيها  طرفاً  املدين  يكون  التي  الدعاوى  وانتهاء  التفلي�صة  اأ�صول  بيع  اإجراءات 
و�لتوزيع �لنهائي على �لد�ئنني مر�فقاً له �حل�شابات �خلتامية و�لتقارير �لنهائية. 
�ملحكمة على متديد مدة  و��شتثناء من ذلك، لالأمني عند �حلاجة طلب مو�فقة 

�لإجر�ء ملدة معقولة ويلتزم بتقدمي طلب �إنهاء �لإجر�ء خالل هذه �ملدة.
ذي  ولكل  �لإج��ر�ء.  �إنهاء  طلب  تقدمي  قبل  �لد�ئنني  يبلغ  �أن  �لأمني  على  يجب   -2
م�صلحة حق العرتا�ض على هذا الطلب اأمام املحكمة خالل )اأربعة ع�رش( يوماً من تقدميه.

للمدين  الإج��راء  لإنهاء  الأم��ني  من  املقدم  الطلب  يت�صمن  اأن  يجب   -3
ال�صغري ذي ال�صفة العتبارية طلباً بحل ذلك املدين.

اإلحاالت

المادة السادسة والستون بعد المائة

ت�رشي على اإجراء الت�صفية ل�صغار املدينني اأحكام املادة )الثامنة والأربعني( 
�خلام�شة  �إل��ى  و�خلم�شني  )�حلادية  من  و�مل��و�د  و�لأرب��ع��ني(  )�لتا�شعة  و�مل��ادة 
)الثالثة  امل��ادة  من   )2( و�لفقرة  و�خلم�شني(  )�لتا�شعة  و�مل��ادة  و�خلم�شني( 
والت�صعني( واملادة )ال�صابعة والت�صعني( واملادة )الثامنة والت�صعني( واملواد من 
بعد  التا�صعة  اإلى  املائة  بعد  )ال�صابعة  من  واملواد  املائة(  بعد  الرابعة  اإلى  )املائة 
املائة( واملواد من  اإلى الع�رشين بعد  املائة  املائة( واملواد من )الثالثة ع�رشة بعد 
)�لثانية و�لع�رشين بعد �ملائة �إلى �خلام�شة و�لع�رشين بعد �ملائة( و�ملادة )�خلام�شة 
والأربعني بعد املائة( واملادة )ال�صاد�صة والأربعني بعد املائة( واملواد من )التا�صعة 

و�لأربعني بعد �ملائة �إلى �حلادية و�خلم�شني بعد �ملائة( من �لنظام.
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الفصل التاسع: 
إجراء التصفية اإلدارية

الهدف

المادة السابعة والستون بعد المائة

يهدف اإجراء الت�صفية الإدارية اإلى بيع اأ�صول التفلي�صة التي ل يتوقع اأن ينتج 
الت�صفية  اإجراء  اأو  الت�صفية  اإجراء  للوفاء مب�رشوفات  تكفي  بيعها ح�صيلة  عن 

ل�صغار املدينني.

شروط افتتاح اإلجراء

المادة الثامنة والستون بعد المائة

اإجراء  افتتاح  بطلب  املحكمة  اإلى  التقدم  املخت�صة  اجلهة  اأو  للمدين   -1
الت�صفية الإدارية اإذا كان املدين متعرثاً اأو مفل�صاً وكانت اأ�صوله ل تكفي للوفاء 
طلب  ويقيد  املدينني،  ل�صغار  الت�صفية  اإجراء  اأو  الت�صفية  اإجراء  مب�رشوفات 
ذات  والوثائق  املعلومات  له  مرافقاً  تقدميه  بعد  املحكمة  لدى  الإج��راء  افتتاح 

العالقة، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
اإذا تقدمت اجلهة املخت�صة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى املحكمة تبليغ   -2
املدين بالطلب خالل مدةةل تزيد على )خم�صة( اأيام من تاريخ تقدميه. وللمدين 
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�لعرت��ص على �لطلب وتقدمي طلب �فتتاح �أي من �إجر�ء�ت �لإفال�ص �لأخرى. 
وللمحكمة �أن تاأمر �ملدين بتقدمي �ملعلومات و�لوثائق �لتي حتددها �لالئحة.

3- يلتزم املدين اإذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً ملا حتدده الالئحة.

تعليق المطالبات

المادة التاسعة والستون بعد المائة

1- دون اإخالل باأحكام الف�صل )الرابع ع�رش( من النظام، يرتتب على قيد 
حتى  وذلك  املطالبات  تعليق  افتتاحه  اأو  الإدارية  الت�صفية  اإجراء  افتتاح  طلب 
باإنهاء �لإجر�ء، ويقع باطاًل كل  �أو  تاريخ حكم �ملحكمة برف�ص طلب �لفتتاح 

ت�رشف يخالف ذلك.
اأي  با�صرتداد  اأن تق�صي  2- للمحكمة -بناء على طلب جلنة الإفال�ض- 
اأو مبا تراه منا�صباً،  الت�رشف فيها خالل مدة تعليق املطالبات  اأ�صول جرى 
وذلك مع مراعاة حقوق الغري )ح�صن النية(، وللمت�رشر اأن يتقدم بدعوى 

التعوي�ض.
3- تنظر املحكمة -خالل مدة تعليق املطالبات- يف طلب الدائن الذي وجد 

عني ماله لدى املدين، وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
4- ��شتثناء من حكم �لفقرة )1( من هذه املادة، للمحكمة -بناء على طلب 
ذي م�صلحة- وقف �رشيان تعليق املطالبات عن مطالبات حمددة اتخذ ب�صاأنها 
اإجراء قبل �رشيان التعليق؛ اإذا ثبت لديها اأن يف ذلك م�صلحة للمدين واأغلبية 

الدائنني.
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المادة السبعون بعد المائة

�ملادة  مبوجب  �ملحكمة  حكم  على  بناء  �لإد�ري��ة  �لت�شفية  �إجر�ء  يفتتح   -1
)احلادية والأربعني( اأو املادة )الت�صعني( اأو املادة )الثالثة والع�رشين بعد املائة( 
�أو �ملادة )�لأربعني بعد �ملائة( �أو �ملادة )�لثامنة و�خلم�شني بعد �ملائة( من �لنظام، 

اأو مبوجب الفقرة )2( من هذه املادة.
2- حتدد املحكمة موعداً للنظر يف طلب افتتاح الإجراء املقدم وفقاً للفقرة 
املوعد  يكون  اأن  النظام، على  املائة( من  بعد  وال�صتني  )الثامنة  املادة  )1( من 
خالل )اأربعني( يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ املحكمة مقدم الطلب واملدين 
مبوعد اجلل�صة خالل )خم�صة( اأيام من تاريخ قيد الطلب، وتق�صي باأي مما ياأتي:

اأ- افتتاح الإجراء اإذا:
1- كان املدين متعرثاً اأو مفل�صاً.

�إليها- تعذر ��شتمر�ر ن�شاط  2- ترجح لديها -بناء على �ملعلومات �ملقدمة 
املدين وكانت اأ�صوله 

ل تكفي للوفاء مب�رشوفات اإجراء الت�صفية اأو اإجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
)الثامنة  املادة  يف  اإليها  امل�صار  والوثائق  املعلومات  الطلب  مقدم  قدم   -3

وال�صتني بعد املائة( من النظام.
ب- رف�ص �لطلب يف �حلالت �لآتية:

دون  مكتمل  غري  اأو  النظامية  للمتطلبات  م�صتوف  غري  الطلب  كان  اإذا   -1
م�صوغ مقبول.

اإمكانية  اإليها-  املقدمة  املعلومات  على  -بناء  املحكمة  لدى  ترجح  اإذا   -2
��شتمر�ر ن�شاط �ملدين وت�شوية مطالبات �لد�ئنني خالل مدة معقولة.
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3- اإذا ت�رشف مقدم الطلب ب�صوء نية اأو انطوى الطلب على اإ�صاءة ا�صتغالل 
لالإجراء.

4- اإذا كانت اأ�صول املدين تكفي للوفاء مب�رشوفات اإجراء الت�صفية اأو اإجراء 
الت�صفية ل�صغار املدينني.

الإفال�ض  اإج��راء  بافتتاح  تق�صي  اأن  الطلب  برف�ض  ق�صت  اإذا  وللمحكمة 
املنا�صب.

ج- تاأجيل �جلل�شة ملدة ل تزيد على )و�حد وع�رشين( يوماً لتقدمي �أي معلومة 
اأو وثيقة اإ�صافية تطلبها املحكمة. ويلتزم الطرف املعني بتقدميها اإلى املحكمة يف 
اأن  املوعد الذي حتدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد اجلل�صة املوؤجلة، على 

تق�صي املحكمة بافتتاح الإجراء اأو رف�ض الطلب وفق اأحكام هذه املادة.
تبلغ املحكمة املدين -الذي مل يح�رش اجلل�صة- بحكمها خالل مدة ل   -3

تزيد على )خم�صة( اأيام من انتهاء اجلل�صة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

1- تعني املحكمة يف حكمها بافتتاح اإجراء الت�صفية الإدارية جلنة الإفال�ض 
للقيام مبهمات اإدارة الإجراء.

2- تغل يد املدين عن اإدارة ن�صاطه فور تعيني جلنة الإفال�ض.
3- حتل جلنة الإفال�ض حمل املدين يف اإدارة ن�صاطه والوفاء بواجباته النظامية 

خالل فرتة الإجراء، ول ت�صاأل يف مواجهة الغري عن الت�رشفات التي جتريها.
4- يعد باطاًل كل ت�رشف يقع من املدين على اأ�صوله بعد تعيني جلنة الإفال�ض، 
وللمحكمة -بناء على طلب جلنة الإفال�ض- اأن تق�صي با�صرتداد الأ�صول اأو مبا 
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تراه منا�صباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغري )ح�صن النية(، وللمت�رشر اأن يتقدم 
بدعوى التعوي�ض.

اأو اأمر يخ�صه ي�صدر  اأو اإخطار  5- تبلغ جلنة الإفال�ض املدين باأي ا�صتدعاء 
عن املحكمة اأو اأي جهة معنية اأخرى.

اإلعالن عن التصفية اإلدارية 

وتقديم المطالبات إلى لجنة اإلفالس

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

1- تعلن جلنة �لإفال�ص يف �لو�شيلة �لتي حتددها �لالئحة حكم �ملحكمة بافتتاح 
اإجراء الت�صفية الإدارية خالل )خم�صة( اأيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنني 

�إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ل تزيد على )�شتني( يوماً من تاريخ �لإعالن.
الإجراء-  افتتاح  تاريخ  من  اأيام  الإفال�ض -خالل )خم�صة(  تبلغ جلنة   -2
�لد�ئنني �ملعلومني لديها باحلكم، وتدعوهم �إلى تقدمي مطالباتهم خالل مدة ل 

تزيد على )�صتني( يوماً من تاريخ التبليغ.
3- تودع جلنة �لإفال�ص ن�شخة من حكم �ملحكمة بافتتاح �لإجر�ء يف �شجل 

الإفال�ض.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

1- تعد جلنة الإفال�ض قائمة باملطالبات وفقاً ملا حتدده الالئحة.
2- �إذ� �فتتح �إجر�ء �لت�شفية �لإد�رية -مبوجب حكم �ملحكمة باإنهاء �أي من 
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اإجراءات الإفال�ض وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد جلنة الإفال�ض بقائمة الدائنني 
�ملعتمدة -�إن وجدت- و�إل يطبق حكم �لفقرة )1( من هذه املادة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

على جلنة الإفال�ض -اإذا راأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود �صبهة جرمية اأو 
خمالفة من�صو�ض عليها يف النظام يف اأي مطالبة اأو ت�رشف- اإحالة الأمر اإلى اجلهة املعنية.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

للمحكمة -بناء على طلب جلنة الإفال�ض- اأن تنظر يف اإنهاء عقود العاملني 
لدى املدين ذوي العالقة بن�صاطه وفقاً لالأنظمة ذات العالقة.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

الثابتة يف ذمة املدين واجبة وم�صتحقة الأداء فور  تكون الديون غري احلاّلة 
افتتاح اإجراء الت�صفية الإدارية.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

اأي جهة  اأو  الدائن  اأو  املدين  اأو  اأن تطلب من املحكمة  للجنة الإفال�ض   -1
�أخرى تقدمي �أي معلومة �أو وثيقة ذ�ت �شلة بالإجر�ء.

تت�صمن  التفلي�صة -اإن وجدت-  باأ�صول  قائمة جرد  الإفال�ض  تعد جلنة   -2
معلومات تف�صيلية عنها.

وتبني الالئحة اأحكام ذلك.
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بيع األصول

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

على جلنة الإفال�ض البدء يف بيع اأ�صول التفلي�صة -اإن وجدت- من تاريخ 
افتتاح اإجراء الت�صفية الإدارية، ما مل تقرر اأن ح�صيلة البيع غري جمدية، وذلك 

وفقاً ملا حتدده الالئحة.

إنهاء إجراء التصفية اإلدارية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

اكتمال  بعد  الإدارية  الت�صفية  اإجراء  باإنهاء  قراراً  الإفال�ض  جلنة  ت�صدر   -1
طرفاً  املدين  يكون  التي  الدعاوى  وانتهاء  -اإن وجدت-  التفلي�صة  اأ�صول  بيع 
فيها، وذلك خالل )اثني ع�رش( �صهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. وا�صتثناء من 
ذلك، للجنة �لإفال�ص �أن متدد �إجر�ء �لت�شفية �لإد�رية ملدة �إ�شافية ل تزيد على 

)ت�صعني( يوماً اإذا دعت حاجة لذلك.
املحكمة  لدى  باإنهائه  لقرارها  الإفال�ض  باإيداع جلنة  منتهياً  الإجراء  يعد   -2

مر�فقاً له �حل�شابات �خلتامية و�لتقرير �لنهائي لالإجر�ء وما حتدده �لالئحة.
3- يرتتب على اإنهاء الإجراء حل املدين اإذا كان �صخ�صاً ذا �صفة اعتبارية.

4- تودع جلنة الإفال�ض يف �صجل الإفال�ض وال�صجل التجاري ما يفيد اإنهاء 
الإجراء، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
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5- يز�ل ��شم �ملدين من �شجل �لإفال�ص بعد م�شي )ثالثني( يوماً من تاريخ 
اإنهاء الإجراء يف �صجل الإفال�ض وال�صجل التجاري، وي�صطب  اإيداع ما يفيد 

قيد املدين يف ال�صجل التجاري اإن وجد.

المادة الثمانون بعد المائة

الت�صفية  اإجراء  خالل  تبني  اإذا  اتباعها  الواجب  الإج��راءات  الالئحة  حتدد 
الإدارية اأن ح�صيلة بيع اأ�صول التفلي�صة تكفي للوفاء مب�رشوفات اإجراء الت�صفية 

اأو اإجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

�لإفال�ص  �شجل  �لطبيعية من  �ل�شفة  �ملدين ذي  ��شم  �إز�لة  يرتتب على   -1
متكينه من ممار�شة �لأعمال �لتجارية �أو �ملهنية �أو �لهادفة �إلى حتقيق �لربح.

�إبر�ء  �إل مبوجب  متبق  دين  �لطبيعية من  �ل�شفة  �ملدين ذي  ذمة  ترب�أ  2- ل 
خا�ض اأو عام من الدائنني.

ذمته  يف  متبق  دين  من  ي��رب�أ  مل  �ل��ذي  �لطبيعية  �ل�شفة  ذو  �ملدين  يعد   -3
مفل�صاً فيما يتعلق بحقوق الدائنني املتبقية بذمته حتى بعد اإزالة ا�صمه من �صجل 
اإنهاء اإجراء الت�صفية الإدارية  الإفال�ض وذلك ملدة )اأربعة وع�رشين( �صهراً من 
اأن يكون لأولئك الدائنني حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح اأي  وذلك دون 
من �إجر�ء�ت �لإفال�ص خالل �ملدة �مل�شار �إليها، وتنظم �لالئحة �إجر�ء�ت مطالبة 

�لد�ئنني بديونهم �ملتبقية يف ذمة �ملدين يف هذه �ملدة.
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الفصل العاشر: 
التمويل

نطاق التطبيق

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

من  �أي  �فتتاح  بعد  م�شمون  متويل  على  �حل�شول  للمدين  يجوز  ل   -1
اإجراءات الإفال�ض اإل بعد موافقة املحكمة وفقاً لأحكام النظام.

2- ل يجوز �حل�شول على متويل غري م�شمون بعد �فتتاح �إجر�ءي �لت�شفية 
اأو الت�صفية ل�صغار املدينني اإل بعد موافقة املحكمة وفقاً لأحكام النظام.

3- ل يجوز �حل�شول على متويل م�شمون �أو غري م�شمون بعد �فتتاح �إجر�ء 
الت�صفية الإدارية.

4- يرتتب على خمالفة حكم �لفقرة )1( اأو الفقرة )2( اأو الفقرة )3( من 
هذه املادة بطالن الت�رشف وما ترتب عليه من اآثار.

التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

للمدين يف اإجراء الت�صوية الوقائية واإجراء الت�صوية الوقائية ل�صغار املدينني 
�أن  �ملدينني  ل�شغار  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  و�إج��ر�ء  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  و�إج��ر�ء 
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متويل  على  �حل�شول  على  �ملو�فقة  �لإج��ر�ء  �فتتاح  بعد  �ملحكمة  من  يطلب 
م�صمون على اأن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبري يوؤيده، وتوافق املحكمة 
�أ�شول  على  �ملحافظة  �أو  �ملدين  ن�شاط  ل�شتمر�ر  لزماً  كان  متى  �لطلب  على 

التفلي�صة خالل فرتة الإجراء.

أحكام التمويل المضمون

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

يعد التمويل م�صموناً اإذا كان:
�أ- ذ� �أولوية على �لديون غري �مل�شمونة وقت تقدمي طلب �لتمويل.

ب- م�شموناً برهن �أ�شل للمدين لي�ص حماًل لرهن �آخر.
ج- م�صموناً برهن اأ�صل للمدين يكون حماًل لرهن اآخر ذي اأولوية اأعلى 

من الرهن اجلديد.
د- م�صموناً برهن اأ�صل للمدين يكون ذا اأولوية اأعلى اأو مكافئة لرهن اآخر 
�أو و�فق  �إذ� ثبت للمحكمة �أن حقوق �ملرتهن �شاحب �لرهن �لقائم لن تتاأثر، 
�ملرتهن يف �لرهن �لقائم على وجود رهن ذي �أولوية �أعلى �أو مكافئة لأولويته 
على رهنه. ويجب على �ملدين �شمان حماية حقوق �ملرتهن يف �لرهن �لقائم 
مما قد يوؤثر على ا�صتيفاء حقوقه من املال املرهون، مبا يف ذلك نق�ض قيمة املال 
لالأ�صل  املدين  ا�صتعمال  اأو  اآخر  لطرف  الرهن  حمل  املال  رهن  اأو  املرهون 

املرهون اأو بيعه اأو تاأجريه له مع بقائه م�صغوًل بالرهن.
ه�- اأي �صورة اأخرى من �صور التمويل امل�صمون التي حتددها الالئحة.
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 التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية 

وإعادة التنظيم المالي

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

�لت�شوية  �إجر�ء  �مل�شمون يف  غري  �لتمويل  على  �ملحكمة  مو�فقة  ت�شرتط  ل 
�لوقائية �أو �إجر�ء �لت�شوية �لوقائية ل�شغار �ملدينني �أو �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل 

�أو �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني.

أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

من  تقرير  له  املرافق  الأمني  التمويل -بناء على طلب  املحكمة على  توافق 
املدينني  ل�صغار  الت�صفية  اإج��راء  اأو  الت�صفية  اإج��راء  يف  الطلب-  يوؤيد  خبري 
قيمة  على  للحفاظ  كان �رشورياً  متى  م�صمون-  اأو غري  م�صموناً  كان  -�صواء 
�أ�شول �لتفلي�شة �أو زيادة ح�شيلة بيعها، وذلك بعد مو�فقة �لد�ئنني وفق حكم 

املادة )الثامنة بعد املائة( من النظام.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

كل متويل م�شمون تو�فق عليه �ملحكمة يعد متوياًل ذ� �أولوية.
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الفصل الحادي عشر: 
المقاصة والديون التبادلية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

مع مراعاة اأحكام الف�صل )الرابع ع�رش( من النظام، حتظر املقا�صة التلقائية 
بعد افتتاح اأي من الإجراءات الآتية:

اأ- الت�صوية الوقائية.
ب- �إعادة �لتنظيم �ملايل.

ج- الت�صوية الوقائية ل�صغار املدينني.
د- �إعادة �لتنظيم �ملايل ل�شغار �ملدينني.

على  الإج��راءات  من  اأي  يف  املقرتح  ين�ض  اأن  يجوز  ذلك،  من  وا�صتثناء 
تبادلية.  اأو تعامالت  اإذا كانت ديوناً  املقا�صة يف ديون حمددة،  اإجراء  اإمكانية 
�إذ� كانت بني ذ�ت �لأطر�ف وكانت لهم  �أو �لتعامالت تبادلية  وتكون �لديون 

ذات ال�صفات واحلقوق بالن�صبة لتلك الديون اأو التعامالت.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

من  املائة(  بعد  والثمانني  )الثامنة  املادة  يف  عليه  املن�صو�ض  احلظر  يوؤثر  ل 
�لنظام يف ح�شاب قيمة مطالبة �أي من �لد�ئنني لغر�ص �لت�شويت على �ملقرتح، 
وتكون قيمة مطالبة الدائن لغر�ض الت�صويت هي ما تبقى من قيمة هذه املطالبة 

بعد خ�شم ما للمدين من حق.
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المادة التسعون بعد المائة

ا�صتثناء من تعليق املطالبات، يحق للدائن اأن يطالب املدين ب�صداد دينه يف 
حال مطالبة املدين له باأداء ما عليه، ول يوؤدي الدائن اإلى املدين �صوى ما يتبقى 
يف ذمته من دين للمدين -�إن وجد- بعد خ�شم ما للد�ئن على �ملدين من دين. 
واإذا كان املبلغ املتبقي من الدين حقاً للدائن على املدين فيتمتع الدائن بالن�صبة 

للمبلغ املتبقي بحق الت�صويت على املقرتح اأو اأي قرار.

المقاصة التلقائية عند التصفية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

1- يرتتب على افتتاح اأي من اإجراءات الت�صفية اأو الت�صفية ل�صغار املدينني 
على  دين  من  للمدين  يكون  فيما  التلقائية  املقا�صة  اإجراء  الإدارية  الت�صفية  اأو 

دائنه يف تاريخ الفتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على املدين.
2- ي�رشي حكم �لفقرة )1( من هذه املادة على الديون التبادلية واأي تعامل 
تباديل �آخر بني �ملدين ود�ئنه يف تعامل �أو دين قائم يف ديون �لتفلي�شة، وتكون 
ذ�ت  لهم  وكانت  �لأط��ر�ف  ذ�ت  بني  كانت  �إذ�  تبادلية  �لتعامالت  �أو  �لديون 

ال�صفات واحلقوق بالن�صبة لتلك الديون اأو التعامالت.
3- ��شتثناء من حكم �لفقرة )2( من هذه املادة، يجوز للكيانات املنظمة التي 
ملا  وفقاً  بينها  فيما  �لأطر�ف  متعددة  �ملقا�شة  �إجر�ء عمليات  مالياً  ن�شاطاً  متار�ص 

حتدده الالئحة.
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الديون المستبعدة

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

ل تعد الديون والتعامالت النا�صئة يف وقت لحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً اأو تعامالت 
تبادلية لغر�ض املقا�صة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعامالت �صحيحة ومنتجة لآثارها.

إثبات رصيد الدين

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

اأو  الت�صفية  اإج��راءي  يف  الأمني  اإلى  منه  املقدمة  الدائن  مطالبة  تكون   -1
الت�صفية ل�صغار املدينني بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد اإجراء املقا�صة.

2- اإذا كان مقدار الدين املتبقي بعد املقا�صة م�صتحقاً للمدين يف اإجراءي 
الت�صفية اأو الت�صفية ل�صغار املدينني، فيوؤدى اإلى الأمني ويدخل �صمن اأ�صول 
�لتفلي�شة، و�إذ� كان ��شتحقاقه م�شتقبلياً �أو مبنياً على �رشط، فيوؤدى �إلى �لأمني 

ما يتبقى بعد حلول �لأد�ء و��شتقر�ر �لوجوب.

الديون بعملة أجنبية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

�لريال  �إلى  �أجنبية  بعملة  �أد�وؤه��ا  �ملطلوب  �أو  �ملقدرة  �لديون  مبالغ  حتول 
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ويجوز  الإج��راء،  افتتاح  تاريخ  يف  ال�صائدة  ال�رشف  لأ�صعار  وفقاً  ال�صعودي 
التفاق على اإجراء املقا�صة بعملة اأخرى.

الفصل الثاني عشر: 
أولوية الديون

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

تكون لأتعاب وم�رشوفات �أمني �لإفال�ص و�خلبري -�إن وجد- وم�رشوفات بيع 
اأ�صول التفلي�صة اأولوية على الديون يف اإجراء الت�صفية واإجراء الت�صفية ل�صغار 
املدينني، ويجب الوفاء بها قبل توزيع ح�صيلة بيع اأ�صول التفلي�صة على الدائنني.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

دون �إخالل باأحكام �ملادة )�خلام�شة و�لت�شعني بعد �ملائة( من �لنظام، ي�شتوفى 
عند اإجراء الت�صفية واإجراء الت�صفية ل�صغار املدينني الدين ذو الأولوية الأعلى 

قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون اأولوية الديون على النحو الآتي:
اأ- الديون امل�صمونة �صماناً عينياً.

بعد  و�لثمانني  )�لر�بعة  �ملادة  من  )�أ(  للفقرة  وفقاً  �مل�شمون  �لتمويل  ب- 
املائة( من النظام وما حتدده الالئحة من �صمانات اأخرى وفق الفقرة )ه�( من 

املادة نف�صها.
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ج- مبلغ لعمال املدين يعادل اأجر )ثالثني( يوماً.
د- �لنفقات �لأ�رشية �ملقررة مبوجب ن�ص نظامي �أو حكم ق�شائي.

ه�- �مل�رشوفات �لالزمة ل�شتمر�ر ن�شاط �ملدين �أثناء �لإجر�ء، وفقاً ملا حتدده 
الالئحة.

و- اأجور عمال املدين ال�صابقة.
ز- الديون غري امل�صمونة.

ح- الر�صوم وال�صرتاكات وال�رشائب وامل�صتحقات احلكومية غري امل�صمونة 
وفقاً ملا حتدده الالئحة.

وحتدد الالئحة ترتيب اأولوية الديون يف كل من الأولويات الواردة يف هذه 
املادة.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

تزيد على  التفلي�صة �صامن لدين ح�صيلة  اأ�صول  اأ�صل من  بيع  نتج عن  اإذا 
يف  الزائد  املبلغ  الإفال�ض  اأمني  فيودع  الأ�صل،  بهذا  امل�صمون  الدين  مقدار 
ل  �لبيع  ح�شيلة  كانت  �إذ�  �أما  �لتفلي�شة،  لأ�شول  �ملخ�ش�ص  �لبنكي  �حل�شاب 
تكفي ل�صداد كامل الدين امل�صمون بهذا الأ�صل، فيعد املقدار املتبقي من ذلك 

الدين الذي مل تكف ح�صيلة البيع لتغطيته ديناً غري م�صمون.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

نف�صها،  الأولوية  ذوي  الدائنني  على  التفلي�صة  اأ�صول  بيع  ح�صيلة  توزع 
واإذا مل تكف ح�صيلة بيع اأ�صول التفلي�صة ل�صداد ديون الدائنني ذوي الأولوية 
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نف�شها، فتوزع �حل�شيلة عليهم عرب ق�شمة �لغرماء.

توزيع الديون ذات األولوية في غير إجراء التصفية

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

حتدد الالئحة ترتيب اأولوية امل�صتحقات يف غري اإجراءات الت�صفية والت�صفية 
ل�صغار املدينني والت�صفية الإدارية.

الفصل الثالث عشر: 
العقوبات والتعامالت القابلة لإللغاء

نطاق التطبيق

المادة المائتين

دون الإخالل باأحكام الأنظمة ذات العالقة، يعد خمالفاً لأحكام النظام كل 
مدين ذي �صفة طبيعية اأو مدير لدى مدين اأو ع�صو يف جمل�ض اإدارته اأو جمل�ض 
مديريه اأو اأي من م�صوؤوليه اأو اأي �صخ�ض اآخر �صارك يف تاأ�صي�صه اأو اإدارته اأو 
من يف حكمهم؛ �رتكب قبل �فتتاح �أي من �إجر�ء�ت �لإفال�ص و�حد�ً �أو �أكرث 
من الأفعال الآتية واأدى اإلى افتتاحه، اأو ارتكبه اأثناء �رشيانه، وترتب على ذلك 

�إ�رش�ر بحقوق �أي من �لأطر�ف مبن فيهم �لد�ئنون:
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اأو  احتجازها  اأو  التفلي�صة  اأ�صول  اأو  املدين  اأ�صول  يف  الت�رشف  اإ�صاءة  اأ- 
اإ�صاءة ا�صتعمال �صالحياته.

ب- ممار�شة ن�شاط �ملدين بق�شد �لحتيال على د�ئنيه.
ج- �ل�شتمر�ر يف ممار�شة ن�شاط �ملدين مع �نتفاء �إمكانية جتنب �لت�شفية.

د�- ا�صتخدام اأ�صاليب تنطوي على ا�صتهتار لتفادي اأو تاأخري افتتاح اإجراء 
الت�صفية، يرتتب عليها اإ�رشار بحقوق الدائنني، مبا يف ذلك بيع ال�صلع باأقل من 

�صعر ال�صوق للح�صول على �صيولة نقدية.
ه�- اإبرام �صفقات دون مقابل اأو مبقابل غري عادل.

و- �صداد ديون اأي من الدائنني مبا يوؤدي اإلى الإ�رشار بدائنني اآخرين.
ز- اإ�صاءة ا�صتغالل اأي من اإجراءات الإفال�ض.

المادة األولى بعد المائتين

دون الإخالل باأحكام الأنظمة ذات العالقة، يعد خمالفاً لأحكام النظام كل 
اأكرث من الأفعال  اأو  اإجراءات الإفال�ض واحداً  اأي من  افتتاح  من ارتكب قبل 
اإ�رشار  ذلك  على  وترتب  �رشيانه،  اأثناء  ارتكبه  اأو  افتتاحه،  اإلى  واأدى  الآتية 

بحقوق �أي من �لأطر�ف مبن فيهم �لد�ئنون:
اأ- اختال�ض اأو اإخفاء اأي من اأ�صول املدين اأو اأ�صول التفلي�صة.

�لتفريط يف  �أو  �ملدين،  �إحد�ث تغيري يف دفاتر  �أو  �إتالف،  �أو  �إخفاء،  ب- 
حفظها، اأو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناق�صة اأو غري منتظمة، مع الأخذ 

يف العتبار املعايري املعتمدة يف اإدارة وحفظ احل�صابات.
ج- الحتفاظ بح�صابات وهمية، اأو عدم الحتفاظ باحل�صابات طبقاً للمعايري 
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املعتمدة، اأو اإزالة م�صتنداتها.
د- الت�رشف الحتيايل بغر�ض زيادة التزامات املدين اأو خف�ض قيمة اأ�صوله.

ه�- تقدمي معلومات م�شللة �أو غري �شحيحة باأي �شكل �إلى �أمني �لإفال�ص �أو 
�ملحكمة �أو جلنة �لإفال�ص، �أو �لمتناع عن تقدمي معلومات موؤثرة للمحكمة �أو 

اأمني الإفال�ض اأو جلنة الإفال�ض فور طلبها.
و- رهن اأي اأ�صل للمدين اأو الت�رشف فيه اأو �صداد الديون كلها اأو بع�صها 

باملخالفة للنظام �أو حلكم ق�شائي.
ز- ت�صوية حقوق اأي دائن اأو الت�رشف يف اأ�صول املدين اأو التفلي�صة باملخالفة 

لأحكام �خلطة، ول ي�شمل ذلك �إبر�ء �لد�ئن للمدين جزئياً �أو كلياً.
ح- ا�صتغالل ال�صالحيات لأغرا�ض خا�صة اأو احل�صول من الغري على منفعة 

غري م�رشوعة، بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة.

المادة الثانية بعد المائتين

دون الإخالل باأحكام الأنظمة ذات العالقة، يعد خمالفاً لأحكام النظام كل 
اإجراءات الإفال�ض  اأي من  اأو من يدعي هذه ال�صفة ارتكب قبل افتتاح  دائن 
�رشيانه،  اأثناء  ارتكبه  اأو  افتتاحه،  اإلى  واأدى  الآتية  الأفعال  من  اأكرث  اأو  واحداً 

وترتب على ذلك �إ�رش�ر بحقوق �أي من �لأطر�ف مبن فيهم �لد�ئنون:
�أ- تقدمي مطالبة �شد �ملدين بق�شد �لحتيال، مبا يف ذلك �ملبالغة يف قيمتها.

�لد�ئنني  مب�شالح  ت�رش  �أنها  يعلم  ترتيبات  على  �ملدين  مع  �لتفاق  ب- 
�لآخرين �أو تف�شله عليهم.

ج- اإ�صاءة ا�صتغالل اأي من اإجراءات الإفال�ض.
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المادة الثالثة بعد المائتين

1- دون الإخالل باأي عقوبة اأ�صد ين�ض عليها نظام اآخر، يعاقب كل من ارتكب 
اأياً من الأفعال املجّرمة املن�صو�ض عليها يف املواد )املائتني( و)الأولى بعد املائتني( 
�صنوات  )خم�ض(  على  تزيد  ل  مدة  بال�صجن  النظام  من  املائتني(  بعد  و)الثانية 

وبغرامة ل تزيد على )خم�صة( ماليني ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني.
2- للمحكمة -اإ�صافة للعقوبات الواردة يف الفقرة )1( من هذه املادة- اأن 
من  �أكرث  �أو  بو�حدة  �شنو�ت  )خم�ص(  على  تزيد  ل  ملدة  �ملخالف  على  حتكم 

العقوبات الآتية:
اأ- حظر اإدارة اأي من�صاأة ربحية اأو ت�صيري اأعمالها ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش 
ب�صفته مديراً اأو ع�صواً يف جمل�ض الإدارة، وحظر م�صاركته يف اأي من�صاأة ربحية 

ت�صتتبع ملكيته فيها اإدارته لها فعاًل اأو حكماً.
�ختيار  �أو  �لرت�شح  �أو  بالرت�شيح  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  على  ت�شويته  ب- حظر 

مر�صح يف اأي من�صاأة ربحية.
ج- حظر متلك �حل�ش�ص �أو �لأ�شهم يف �أي من�شاأة ربحية �إذ� كان يرتتب على 

التملك قيامه باأعمال الإدارة فيها ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.
موافقة  يطلب  اأن  امل��ادة  هذه  من   )2( الفقرة  مبوجب  يعاقب  ملن  ويجوز 

املحكمة على ممار�صة اأي من الأعمال املحظورة عليه.

المادة الرابعة بعد المائتين

1- تبلغ املحكمة جلنة الإفال�ض بالأحكام ال�صادرة مبوجب هذا الف�صل فور 
�صدورها.
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2- تن�صئ جلنة الإفال�ض �صجاًل حلفظ ما ي�صدر من اأحكام مبقت�صى الفقرة )2( 
من �ملادة )�لثالثة بعد �ملائتني( من �لنظام ويكون منطوق �حلكم متاحاً لطالع 

العموم، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الخامسة بعد المائتين

اإيقاع اأي من العقوبات املن�صو�ض عليها يف املادة  للمحكمة عند النظر يف 
م�صلحة-  ذي  طلب  على  -بناء  تق�صي  اأن  النظام  من  املائتني(  بعد  )الثالثة 

بواحد اأو اأكرث مما ياأتي:
�ملن�شو�ص  �لأفعال  �أي من  �رتكاب  �لأثر �ملرتتب على  �أو  �لت�رشف  �أ- بطالن 
عليها يف املواد: )املائتني( و)الأولى بعد املائتني( و)الثانية بعد املائتني( من النظام.

ب- ��شرتد�د �أي �أ�شول للمدين و�أي حقوق مرتبطة بها.
ج- التعوي�ض بناء على طلب من ذي م�صلحة.

المادة السادسة بعد المائتين

�إذ� ��شتبه �أمني �لإفال�ص يف �رتكاب �ملدين �أو �أي من د�ئنيه �أياً من �لأفعال 
املجرمة مبوجب النظام، فعليه التقدم اإلى اجلهة املعنية.

المادة السابعة بعد المائتين

يعاقب كل من  النظام،  املائتني( من  بعد  املادة )الثالثة  باأحكام  اإخالل  دون 
يخالف اأحكام النظام والالئحة بغرامة ل تزيد على خم�صمائة األف ريال.
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المادة الثامنة بعد المائتين

تخت�ض النيابة العامة بالتحقيق والدعاء يف الأفعال املجرمة مبوجب النظام، 
وتتولى املحكمة اإيقاع العقوبات املن�صو�ض عليها فيه.

المادة التاسعة بعد المائتين

ت�صاعف يف حال العود العقوبات املقررة مبوجب النظام، ويعد عائداً كل 
نهائي خالل  بحكم  فيها  عليه  �حلكم  �شبق  �أو خمالفة  فعاًل جمرماً  �رتكب  من 

)ثالث( �صنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

التعامالت القابلة لإللغاء

المادة العاشرة بعد المائتين

1- لكل ذي م�صلحة العرتا�ض اأمام املحكمة على اأي ت�رشف اأجراه املدين 
ال�صابقة لفتتاح الإجراء مع طرف غري ذي عالقة  خالل )الثني ع�رش( �صهراً 
اأو خالل )الأربعة والع�رشين( �صهراً ال�صابقة لالفتتاح مع طرف ذي عالقة، من 

الت�رشفات الآتية:
اأ- التنازل كلياً اأو جزئياً عن اأي من اأ�صوله اأو حقوقه اأو ال�صمانات املقدمة له.

ب- �إبر�م �شفقة دون مقابل �أو مبقابل يقل عن �لقيمة �لعادلة.
ت�صويتها  اأو  ا�صتحقاقها  قبل مواعيد  ديون  ت�صوية  تت�صمن  اإبرام �صفقة  ج- 

على نحو غري عادل.
د- تقدمي �شمانات لديون قبل ثبوتها يف ذمته.
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ه�- اإبراء ذمة مدينه جزئياً اأو كلياً يف دين م�صتحق له.
2- ل يقبل العرتا�ض مبوجب الفقرة )1( من هذه املادة بعد م�صي )اأربعة 

وع�رشين( �صهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

تق�صي املحكمة يف العرتا�ض امل�صار اإليه يف املادة )العا�رشة بعد املائتني( من 
اإذا كان الت�رشف يحقق  اإل  النظام ببطالن ت�رشف املدين والآثار املرتتبة عليه 
البطالن  اإجرائه، وتق�صي مع  مفل�ض وقت  اأو  متعرث  املدين وكان غري  م�صلحة 

باأي مما ياأتي:
اأ- ا�صرتداد الأ�صول وعوائدها -اإن وجدت- اأو دفع القيمة العادلة لالأ�صول 

عند تعذر ا�صرتدادها.
ب- ��شرتد�د �ل�شمانات �ملقدمة من �ملدين.

ج- �إلز�م �أي �شخ�ص ت�شلم مبالغ مالية من �ملدين بردها �إلى �أمني �لإفال�ص.
د- �إلز�م �ل�شامن �ملرب�أة ذمته كلياً �أو جزئياً باإعادة �شمانه �إلى ما كان عليه �أو 
بتقدمي �شمان جديد ل تقل قيمته ودرجة �أولويته عن قيمة ودرجة �أولوية �ل�شمان 

ال�صابق وذلك يف حال تعذر اإعادة ال�صمان.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

ل يرتتب على �حلكم مبقت�شى �ملادة )�حلادية ع�رشة بعد �ملائتني( من �لنظام �أي 
اأثر يف احلقوق التي اكت�صبها الغري )ح�صن النية( ما مل يكن طرفاً يف الت�رشف 

الذي اأبرمه املدين.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام اإلفالس

322

النفقات والمصروفات

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

امل�رشوفات  اأو  النفقات  التفلي�صة  اأ�صول  ي�صتويف من  اأن  الإفال�ض  لأمني 
اأحكام  مبوجب  املعنية  اجلهة  اأو  املحكمة  اإلى  به  يتقدم  اإج��راء  باأي  املتعلقة 
اأو  النفقات  اآخر بتحمل تلك  باإلزام طرف  هذا الف�صل ما مل تق�ض املحكمة 

امل�رشوفات.

الفصل الرابع عشر: 
 ترتيبات الضمانات والمقاصة 
المرتبطة بالمعامالت المالية

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

العقود  بع�ض  امل��ايل-  النظام  ا�صتقرار  على  احلفاظ  -بهدف  ت�صتثنى 
من  املالية  باملعامالت  املرتبطة  واملقا�صة  ال�صمانات  ترتيبات  حمل  وال�صفقات 

اأحكام 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

اأمام  العرتا�ض  م�صلحة  ذي  لكل  يجوز  خا�ض،  ن�ض  به  يرد  مل  فيما   -1
اأمني  اأو  الدائن  اأو  املدين  عن  ي�صدر  قرار  اأو  يتخذ  اإج��راء  اأي  على  املحكمة 
الإفال�ض اأو اجلهة املخت�صة مبوجب اأحكام النظام خالل )اأربعة ع�رش( يوماً من 

تاريخ �صدور القرار اأو اتخاذ الإجراء.
�لنظام، يكون  �ملائتني( من  بعد  �ملادة )�ل�شابعة ع�رشة  2- مع مر�عاة حكم 
�حلكم �ل�شادر من �ملحكمة مبوجب هذه �ملادة نهائياً وغري قابل للطعن باأي طريق.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

اأمام  العرتا�ض  م�صلحة  ذي  لكل  يجوز  خا�ض،  ن�ض  به  يرد  مل  فيما   -1
ما  عدا  فيما  الإفال�ض  جلنة  عن  ي�صدر  قرار  اأو  يتخذ  اإجراء  اأي  على  املحكمة 
يتعلق بالرتخي�ص لأمناء �لإفال�ص و�خلرب�ء، خالل )�أربعة ع�رش( يوماً من تاريخ 

�صدور القرار اأو اتخاذ الإجراء.
�لنظام، يكون  �ملائتني( من  بعد  �ملادة )�ل�شابعة ع�رشة  2- مع مر�عاة حكم 

حكم �ملحكمة �ل�شادر مبوجب هذه �ملادة نهائياً وغري قابل للطعن باأي طريق.
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المادة السابعة عشرة بعد المائتين

1- يجوز لكل ذي م�شلحة �لعرت��ص �أمام حمكمة �ل�شتئناف على حكم 
�ملحكمة �أو قر�رها �إذ� كان مو�شوع �حلكم �أو �لقر�ر �أيا مما ياأتي:

�أ- رف�ص �فتتاح �إجر�ء �لت�شوية �لوقائية �أو �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل.
�إجر�ء  �أو  �ملدينني  ل�شغار  �لت�شفية  �إجر�ء  �أو  �لت�شفية  �إجر�ء  �فتتاح  ب- 

الت�صفية الإدارية اأو رف�ض افتتاح اأي منها.
ج- اإنهاء اأو عدم اإنهاء اأي من اإجراءات الإفال�ض.

د- ا�صتمرار عقد املتعاقد اأو اإنهاوؤه.
ه�- اتخاذ اأي من الإجراءات التحفظية ال�صابقة لفتتاح اإجراء الت�صفية اأو 

اإجراء الت�صفية ل�صغار املدينني.
و- اإدراج اأو عدم اإدراج مطالبة اأو جزء منها يف قائمة املطالبات.

ز- ت�صنيف الدائنني والت�صويت على املقرتح واإجراءاته ونتيجته.
ح- ا�صرتداد الأ�صول وتعوي�ض املت�رشرين نتيجة الت�رشف بها.

ط- �لت�شديق �أو عدم �لت�شديق على �ملقرتح.
ي- تعيني �لأمناء و�خلرب�ء وعزلهم و�عتز�لهم و�أتعابهم وتنفيذ مهماتهم و�شالحياتهم.

ك- اإيقاع العقوبات املن�صو�ض عليها يف النظام.
ل- ترتيبات ال�صمانات واملقا�صة املرتبطة باملعامالت املالية.

م- املقا�صة.
ن- بيع الأ�صول والتوزيع على الدائنني.

�ض- تغيري اأي حق يف ال�صمانات املقدمة للدائنني.
ع- �حتفاظ �ملدين مبا يوفر له وملن يعولهم ما يكفي ملعي�شة باملعروف.
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ف- تنفيذ �أو عدم تنفيذ �خلطة.
�ض- ت�صكيل جلنة الدائنني.

ق- ما حتدده الالئحة.
2- فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص، يجب على �ملعرت�ص تقدمي �عرت��شه خالل 
)�أربعة ع�رش( يوماً من تاريخ �إ�شد�ر �حلكم �أو �تخاذ �لقر�ر �أو �لإعالن عن �أي 
قبل  �لعرت��ص  حمل  �لقر�ر  �أو  باحلكم  �ملعرت�ص  تبلغ  و�إذ�  �أ�شبق.  �أيهم  منهما 

�لإعالن فيجب تقدمي �عرت��شه خالل )�أربعة ع�رش( يوماً من تاريخ �لتبلغ به.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

اأو نق�صه، وتف�صل  بتاأييده  تنظر حمكمة ال�صتئناف يف العرتا�ض وتق�صي 
يف حال �لنق�ص يف �لدعوى بحكم غري قابل للطعن باأي طريق.

الفصل السادس عشر: 
أحكام خاصة بالمدين المتوفى

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

الت�صوية  اإجراء  اأو  الوقائية  الت�صوية  اإجراء  افتتاح  بعد  املدين  اإذا تويف   -1
�لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �أو  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �أو  �ملدينني  ل�شغار  �لوقائية 
�ملايل ل�شغار �ملدينني وقبل حكم �ملحكمة باإنهائه، فيعد �لإجر�ء م�شتمر�ً وتعد 
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�ملتوفى ود�ئنيه لجتماع خالل مدة  �ملدين  �ملحكمة ورثة  نافذة، وتدعو  �خلطة 
حتددها الالئحة لتخاذ اأي من الآتي:

باأن يوؤ�ص�ض ورثة املدين املتوفى �رشكة ذات م�صوؤولية حمدودة اأو  اأ- قراراً 
�ملتمثلة  �لتفلي�شة  �أ�شول  يف  �لد�ئنني  وحقوق  حقوقهم  �إليها  وتنتقل  م�شاهمة 
تاأ�صي�صها خا�صعة  ال�رشكة بعد  ال�رشكة، وتكون  اأ�صول  يف تركة املدين لتكون 

لالإجراء وحتل حمل املدين. وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لذلك.
�أو �إجر�ء �لت�شفية  �إنهاء �لإجر�ء و�فتتاح �إجر�ء �لت�شفية  ب- قر�ر�ً بطلب 

الإدارية وفقاً ملا حتدده الالئحة.
املحكمة  فتق�صي  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  وفق  قرار  اتخاذ  تعذر  اإذا   -2
باإنهاء الإجراء وافتتاح اإجراء الت�صفية اأو اإجراء الت�صفية الإدارية وفقاً ملا حتدده 

الالئحة.
3- يتخذ القرار امل�صار اإليه يف الفقرة )1( من هذه املادة مبوافقة جميع ورثة 

املدين املتوفى والدائنني.

المادة العشرون بعد المائتين

1- �إذ� تويف �ملدين بعد تقدمي طلب �فتتاح �إجر�ء �لت�شوية �لوقائية �أو �إجر�ء 
وقبل حكم  �ملدينني  ل�شغار  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة  �إجر�ء  �أو  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة 
الطلب، وتدعو  تنظر املحكمة يف  الطلب،  اأو رف�ض  الإجراء  بافتتاح  املحكمة 
-�إذ� ثبت لها حتقق �رشوط �فتتاح �لإجر�ء- ورثة �ملدين �ملتوفى ود�ئنيه لجتماع 

خالل مدة حتددها الالئحة لتخاذ اأي من الآتي:
باأن يوؤ�ص�ض ورثة املدين املتوفى �رشكة ذات م�صوؤولية حمدودة اأو  اأ- قراراً 
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م�شاهمة تنتقل �إليها حقوقهم وحقوق �لد�ئنني يف �أ�شول �ملدين �ملتمثلة يف تركة 
املدين لتكون اأ�صول ال�رشكة، وحتل ال�رشكة حمل املدين املتوفى يف ا�صتكمال 

اإجراءات افتتاح الإجراء. وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لذلك.
ب- قر�ر�ً بطلب �فتتاح �إجر�ء �لت�شفية �أو �إجر�ء �لت�شفية �لإد�رية وفقاً ملا 

حتدده الالئحة.
2- �إذ� ثبت للمحكمة عدم حتقق �رشوط �فتتاح �لإجر�ء �أو تعذر �تخاذ قر�ر 
وفق الفقرة )1( من هذه املادة فتق�صي بافتتاح اإجراء الت�صفية اأو اإجراء الت�صفية 

الإدارية لرتكة املدين املتوفى وفقاً ملا حتدده الالئحة.
3- يتخذ القرار امل�صار اإليه يف الفقرة )1( من هذه املادة مبوافقة جميع ورثة 

املدين املتوفى والدائنني.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

1- �إذ� تويف �ملدين بعد تقدمي طلب �فتتاح �إجر�ء �لت�شفية �أو �إجر�ء �لت�شفية 
ل�شغار �ملدينني �أو �إجر�ء �لت�شفية �لإد�رية وقبل حكم �ملحكمة بافتتاح �لإجر�ء 
اأو رف�ض الطلب، تنظر املحكمة يف الطلب، وتدعو -اإذا ثبت لها عدم حتقق 
�رشوط �فتتاح �لإجر�ء وحتقق �رشوط �فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل- ورثة 
املدين املتوفى ودائنيه لجتماع خالل مدة حتددها الالئحة لتخاذ اأي من الآتي:

اأو م�صاهمة  املدين �رشكة ذات م�صوؤولية حمدودة  يوؤ�ص�ض ورثة  باأن  اأ- قراراً 
�إليها حقوقهم وحقوق �لد�ئنني يف �أ�شول �ملدين �ملتمثلة يف تركة �ملدين  تنتقل 
لتكون اأ�صول ال�رشكة، وحتل ال�رشكة حمل املدين املتوفى يف ا�صتكمال اإجراءات 

�فتتاح �إجر�ء �إعادة �لتنظيم �ملايل. وحتدد �لالئحة �لأحكام �لالزمة لذلك.
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ب- قر�ر�ً بطلب �فتتاح �إجر�ء �لت�شفية وفقاً ملا حتدده �لالئحة.
2- �إذ� ثبت للمحكمة حتقق �رشوط �فتتاح �لإجر�ء �أو تعذر �تخاذ قر�ر وفق 
الت�صفية  اإجراء  اأو  الت�صفية  اإجراء  بافتتاح  فتق�صي  املادة  هذه  من   )1( الفقرة 

الإدارية لرتكة املدين املتوفى وفقاً ملا حتدده الالئحة.
3- يتخذ القرار امل�صار اإليه يف الفقرة )1( من هذه املادة مبوافقة جميع ورثة 

املدين املتوفى والدائنني.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

اإذا تويف املدين بعد افتتاح اإجراء الت�صفية اأو اإجراء الت�صفية ل�صغار املدينني 
�أو �إجر�ء �لت�شفية �لإد�رية وقبل حكم �ملحكمة باإنهائه، في�شتمر �لإجر�ء ويكمل 

الأمني اأو جلنة الإفال�ض مهمات كل منهما وفق اأحكام النظام.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

حتدد الالئحة الإجراءات املتعلقة برتكة املدين املفل�ض اأو املتعرث الذي تويف 
قبل تقدمي طلب �فتتاح �أي من �إجر�ء�ت �لإفال�ص.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

توؤ�ص�ض ال�رشكة امل�صار اإليها يف الفقرة )1/اأ( من املادة )التا�صعة ع�رشة 
والفقرة  املائتني(  بعد  )الع�رشين  امل��ادة  من  )1/اأ(  والفقرة  املائتني(  بعد 
)1/اأ( من املادة )احلادية والع�رشين بعد املائتني( من النظام وفقاً لأحكام 

الأنظمة ذات العالقة.
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المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

قبل  بذلك  املتعلقة  الإدارية  والر�صوم  املتوفى  املدين  دفن  تدفع م�رشوفات 
�صداد الديون ذات الأولوية.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

حتدد الالئحة الأحكام املتعلقة باملال الذي اآل اإلى تركة املدين املتوفى بعد ت�صفية 
الرتكة، اأو بعد تاأ�صي�ض �رشكة بناء على اأحكام هذا الف�صل اأو بعد ت�صفية تلك ال�رشكة.

 الفصل السابع عشر: 
أحكام ختامية

إنشاء سجل اإلفالس وتحديد أغراضه

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

1- تن�صئ جلنة الإفال�ض �صجاًل ي�صمى �صجل الإفال�ض، تودع فيه ما ن�صت 
اأن  يجب  التي  واملعلومات  املحتويات  الالئحة  وحتدد  النظام،  اأحكام  عليه 
وغري  عليها،  والطالع  وحذفها  حتديثها  واإج��راءات  الإفال�ض  �صجل  يت�صمنها 

ذلك من الأحكام الالزمة لعمل ال�صجل.
2- يتاح للعموم الطالع على حمتويات �صجل الإفال�ض.
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المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

يكون التبليغ والإعالن املن�صو�ض عليهما يف اأحكام النظام وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

من  بقرار  وت�صدر  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�صيق  الالئحة  ال��وزارة  تعد   -1
جمل�ض الوزراء.

2- تتولى �جلهة �ملخت�شة �إ�شد�ر �للو�ئح �لالزمة للكيانات �ملنظمة �خلا�شعة 
لرقابتها مبا يتنا�صب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز اأن تت�صمن تلك اللوائح 
�أحكاماً ت�شتثني هذه �لكيانات من �خل�شوع لبع�ص �أحكام �لنظام �أو �أن ت�شيف 

اأحكاماً اأو التزامات اأو متطلبات اإ�صافية لأحكام النظام.

المادة الثالثون بعد المائتين

املحكمة  نظام  من   )137( اإل��ى   )103( من  امل��واد  اأحكام  النظام  يلغي 
�مللكي رقم )32( وتاريخ 1350/1/15ه���، ونظام  بالأمر  �ل�شادر  �لتجارية، 
�لت�شوية �لو�قية من �لإفال�ص، �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/16( وتاريخ 

1416/9/4ه�، وكل ما يتعار�ض معه من اأحكام.

المادة الحادية والثالثون بعد المائتين

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


