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 مشروع نظام اإلفالس

 الفصل األول: أحكام عامة
 املادة األوىل:

ي املبينة املعان-أينما وردت يف هذا النظام-يكون للمصطلحات والعبارات اآلتية 

 أمامها ما مل يقتض السياق غري ذلك:

 : نظام اإلفالس. النظام

 : الالئحة التنفيذية للنظام.الالئحة

 : وزارة التجارة واالستثمار.الوزارة

 : وزير التجارة واالستثمار.الوزير

 .يف اململكة: احملكمة املختصة بنظر القضايا التجارية احملكمة

 . ط املدين والرقابة واإلشراف عليهة بتنظيم نشا: اجلهة املختصاجلهة املختصة

لتنظيم ورقابة وإشراف جهة  : الكيانات اليت ختضع أنشطتهاالكيانات املنظمة

 .خمتصة

االلتزام الثابت سواء كان تعاقديًا أو غري تعاقدي، وسواء كان التزامًا ماليًا أو الدين: 

 بأداء فعل أو االمتناع عن أدائه.

تيسري التوصل إىل تسوية بني املدين ودائنيه إىل إجراء يهدف  وقائية:إجراء التسوية ال

إذا صوت النصاب املطلوب من الدائنني مبختلف فئاتهم باملوافقة على مقرتح التسوية، 

 .وإلزام الدائنني املعرتضني به

إعادة  مقرتحيه على إجراء يهدف إىل اتفاق املدين ودائنإجراء إعادة التنظيم املالي: 

إذا صوت وإشراف احملكمة،  إعادة التنظيم املالينظيم املالي مبساعدة أمني الت

، إعادة التنظيمالنصاب املطلوب من الدائنني مبختلف فئاتهم باملوافقة على مقرتح 

 وإلزام الدائنني املعرتضني به. 



   

4 

 

 إجراء يهدف إىل تيسري بيع أصول املدين وعدالة توزيعها على الدائنني إجراء التصفية:

يدير نشاط املدين اليومي ويعمل على حصر أصوله وتسييلها  للتصفيةبتعيني أمني 

 وتوزيعها على الدائنني بناء على أولويتهم وفقًا ألحكام النظام. ةبأعلى حصيلة ممكن

الذي ال يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله  املفلسإجراء ينطبق على إجراء التصفية اإلدارية: 

أو تغطي تكلفة مصروفات اإلجراء،  غرماءلعلى اقسمة أي حصيلة تكفي إلجراء 

 إلدارة نشاط املدين.التصفية وتضطلع جلنة اإلفالس فيه بدور أمني 

 شخص طبيعي أو اعتباري يثبت عليه دين أو التزام لدائن.املدين: 

 : شخص طبيعي أو اعتباري يثبت له دين أو التزام على مدين.الدائن

 يف موعد استحقاقه. هد دينسدا توقف عنمدين : املتعثر

وتوقف عن سداد دين عليه يف موعد مجيع أمواله  هديوناستغرقت  مدين: املفلس

 .استحقاقه

يف حق  أو دعوى أو مطالبة إجراء أو تصرفأي اختاذ : تعليق احلق يف تعليق املطالبات

 خالل فرتة حمددة. املدين أو أصوله

ة به حبسب نوع هام والواجبات املناط: شخص تعينه احملكمة ألداء املاإلفالسأمني 

 .، ويشمل ذلك أمني إعادة التنظيم املالي وأمني التصفيةاإلجراء

: األموال املنقولة وغري املنقولة، وتشمل: النقود، والعقارات، واملعادن، األصول

والبضائع، واملعدات واآلالت، وحقوق امللكية الفكرية، واحلقوق املالية املستحقة 

سواء أكانت حالة أم آجلة، واحلقوق اليت ترد على أي منها، وغري ذلك مما  على الغري

 قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.

: األصول اململوكة للمدين يف تاريخ بدء أي من اإلجراءات املنصوص أصول التفليسة

 عليها يف هذا النظام أو خالل سريانها.
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مة املدين يف تاريخ بدء أي من إجراءات التصفية : الديون الثابتة يف ذديون التفليسة

االلتزامات السابقة لتاريخ بدء العقود أو املنصوص عليها يف هذا النظام أو الناشئة عن 

 اإلجراءات. 

جملس إدارته ومن يف حكمهم وأزواج هؤالء  عضواملدين و مدير الطرف ذو العالقة:

ون بينه وبني أي منهم عالقة ، ومن يكالثالثةاألشخاص وأقرباؤهم حتى الدرجة 

 عمل، والشركات الشقيقة للمدين.

 يف رأس مال املدين. ًا: من ميلك حصة أو سهماملالك

)نظام  التجاري نظامال: األعمال التجارية املنصوص عليها يف األعمال التجارية

 واألنظمة األخرى ذات العالقة.   (احملكمة التجارية

ميارسها الشخص حلسابه اخلاص على سبيل االحرتاف  : األعمال اليتاألعمال املهنية

استنادًا إىل خربة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع املستفيد 

 خيضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.  

 املعايري اليت تقررها جلنة اإلفالسالذين تنطبق عليهم : املدينون صغار املدينني

 .  عامة للمنشآت الصغرية واملتوسطةبالتنسيق مع اهليئة ال

التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املالي والتصفية  ات: إجراءإجراءات صغار املدينني

 لصغار املدينني.

 إعادة التنظيم املاليتضم أمناء تعدها جلنة اإلفالس : قائمة اإلفالسقائمة أمناء 

 . اإلفالس ددها جلنةواخلرباء الذين تنطبق عليهم الشروط اليت حتوالتصفية 

أمساء املدينني اخلاضعني ألي من  لقيد: سجل تؤسسه جلنة اإلفالس سجل اإلفالس

 اإلجراءات الرئيسة يف هذا النظام وأية معلومات أو بيانات أخرى وفقًا ألحكام النظام.

 األصول اململوكة أو املستحقة للمدين يف تاريخ وفاته. أصول تفليسة املدين املتوفى:
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إلشراف على بأن يتوىل ا أوصى املدين قبل وفاتهشخص  املدين املتوفى:تركة  ممثل

 فيما يتخذ من إجراءات مبوجب أحكام النظام اهمتثيلو ة املدين املتوفىأصول تفليس

 .ذا الغرضاحملكمة هل تهأو عين

 املادة الثانية:

 :، وتشمل هذه اإلجراءات ما يليلنظام إىل تنظيم إجراءات اإلفالسيهدف ا

 التسوية الوقائية. .أ 

 إعادة التنظيم املالي. .ب 

 التصفية. .ج 

 التسوية الوقائية لصغار املدينني. .د 

 إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني. .ه 

 تصفية صغار املدينني. .و 

 التصفية اإلدارية.  .ز 

 املادة الثالثة:

 تسري أحكام هذا النظام على:

تهدف  هنية أو أعمااًلجتارية أو م الشخص الطبيعي السعودي الذي ميارس أعمااًل .أ 

 إىل حتقيق الربح يف اململكة.

الشركات التجارية واملهنية واملدنية والكيانات املنظمة والكيانات األخرى  .ب 

 . املسجلة يف اململكة إىل حتقيق الربح اهلادفة

أو  ميلك أصواًلالذي  أو اعتباريًا طبيعيًا املستثمر غري السعودي سواء كان شخصًا .ج 

 يف اململكة. أو مهنية أو أعمااًل تهدف إىل حتقيق الربح اريةجت يزاول أعمااًل

 املادة الرابعة:

 تهدف إجراءات اإلفالس إىل ما يلي:
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يعاني من الذي مدين لإعادة التنظيم املالي لتسهيل إجراء التسوية الوقائية و .أ 

اضطراب أوضاعه املالية ويعجز عن سداد ديونه، مع مراعاة تقديم حلول عادلة 

 ني.للدائن

على الدائنني عند صيلتها حل العادل توزيعالنتظم ألصول املدين وضمان التسييل امل .ب 

 التصفية.

تسييل أصول صغار املدينني وتوزيعها  يففعاليتها  زيادةخفض كلفة اإلجراءات و .ج 

العادل على الدائنني، أو التصفية اإلدارية للمدينني الذين ال ميلكون أصواًل 

 كافية لتوزيعها.

 املدين من معاودة نشاطه واملساهمة يف دعم االقتصاد وتنميته.متكني  .د 

 املادة اخلامسة:

اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا حملكمة القرارات الالزمة لتطبيق تصدر ا .1

وال  والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات،النظام وتتوىل اإلشراف على تنفيذها، 

 ب أحكام هذا النظام.يدخل يف اختصاصها نظر الدعاوى اجلنائية مبوج

تسري أحكام نظام املرافعات الشرعية على اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا  .2

 .خاص يف هذا النظام حكمما ورد له  إالالنظام 

 املادة السادسة:

 حتدد الالئحة األحكام اخلاصة حباالت اإلفالس وإعادة اهليكلة العابرة للحدود.

 

 الفصل الثاني: جلنة اإلفالس
 إنشاء جلنة اإلفالس وحتديد اختصاصاتها

 املادة السابعة:

تسمى جلنة  جلنة-الوزيربناء على اقرتاح - تشكل بقرار من جملس الوزراء

، ملدة ثالث سنوات قابلة تأهيلمن ذوي اخلربة وال أو أكثر أعضاء مخسةمن  اإلفالس
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 الفنية واإلدارية ، وتكون هلا االختصاصاتيرللتجديد. وتعمل حتت إشراف الوز

 اآلتية: املنصوص عليها يف النظام باإلضافة إىل االختصاصات

 إنشاء سجل اإلفالس وإدارته. .أ 

 ًاألحكام النظام، ويصدر الوزير قرار واخلرباء وفقًا اإلفالسإعداد قائمة أمناء  .ب 

 بتحديد القواعد املنظمة لذلك.

 التصفية اإلدارية. إجراء إدارة أعمال  .ج 

 إنشاء السجل املنصوص عليه يف الفصل الثالث عشر وحفظه. .د 

ظام ورفعها إىل الوزير إعداد صيغ النماذج والوثائق املنصوص عليها يف هذا الن .ه 

 العتمادها.

ملمارسة األنشطة املنصوص  الالزمة خيصاتقديم توصياتها للوزارة بشأن إصدار الرت .و 

 عليها يف النظام. 

 تقديم طلب أي إجراء بناء على أحكام الفصل الثالث عشر. .ز 

 تنظيم ورعاية املبادرات اهلادفة إىل رفع مستوى الوعي بالنظام. .ح 

 لتعزيز فعالية أحكام النظام. املقرتحات الالزمةإبداء  .ط 

لتعليمات ذات الصلة به، املراجعة الدورية ألحكام النظام والئحته والقواعد وا .ي 

 واقرتاح ما تراه من تعديالت.

 أي اختصاصات أخرى حتددها الالئحة.  .ك 

وترفع اللجنة تقارير دورية إىل الوزير عن أعماهلا وإجنازاتها وما واجهته من صعوبات 

 وما تراه من مقرتحات ألداء اختصاصاتها ومهامها بكفاءة وفعالية.   

 املادة الثامنة:

 فالس القواعد واإلجراءات اخلاصة بعملها وتصدر بقرار من الوزير. تعد جلنة اإل

 املادة التاسعة:

 :اإلفالس يف أداء مهامهاللجنة 



   

9 

 

أو  املالية واألنظمة وغريها كمستشارين العلوماالستعانة مبن تراه من املختصني يف  .أ 

 . خرباء

 إىل من تراه من موظفيها.التنفيذية تفويض صالحياتها  .ب 

 ةاللجن موارد

 املادة العاشرة:

تتوىل الوزارة توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة ملمارسة جلنة اإلفالس اختصاصاتها 

 وتوفري املقر املالئم هلا. ،وأداء مهامها، مبا يف ذلك تعيني اخلرباء واملختصني واملوظفني

 

 الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية
 شروط افتتاح إجراء التسوية الوقائية

 املادة احلادية عشرة:

حيق للمدين التقدم إىل احملكمة بطلب افتتاح إجراء ، كاتدون اإلخالل بنظام الشر

 :احلاالت اآلتيةالتسوية الوقائية يف أي من 

 .إذا كان مفلسًا .أ 

 .متعثرًاإذا كان  .ب 

خيشى معها توقفه إذا كان من املتوقع أن يعاني من اضطرابات مالية أو اقتصادية  .ج 

 عند حلول أجل السداد.عن سداد ديونه 

 :املادة الثانية عشرة

إلجراءات ألي من ا خاضعًاال جيوز افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان املدين 

 اآلتية:

 التسوية الوقائية، أو سبق له اخلضوع هلذا اإلجراء خالل مدة مل تتجاوز ستة أشهر. .أ 

 إعادة التنظيم املالي.  .ب 

 التصفية. .ج 
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جراء خالل مدة التسوية الوقائية لصغار املدينني، أو سبق له اخلضوع إىل هذا اإل .د 

 .مل تتجاوز اثين عشر شهرًا

 إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني. .ه 

 التصفية لصغار املدينني. .و 

 التصفية اإلدارية. .ز 

  املادة الثالثة عشرة:

ال حيق للمدين إذا كان كيانًا منظمًا طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إال بعد  .1

 موافقة اجلهة املختصة.

طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية للمدين عند حتقق أي من للجهة املختصة  .2

 من النظام. احلادية عشرةاملنصوص عليها يف املادة  تاحلاال

 طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

 املادة الرابعة عشرة: 

من املدين وموقعًا يقدم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إىل احملكمة مؤرخًا 

 ا يلي:به م ومرفقًا

 فيه: مقرتح التسوية الوقائية مبينًا .أ 

 علومات املتعلقة بالعاملني لديه.الوضع املالي واالقتصادي للمدين، واملنبذة عن  .1

 األسباب اليت دعته إىل طلب إجراء التسوية. .2

 قرتح.املتصنيف فئات الدائنني للتصويت على  .3

 كيفية تقييم مطالبات الدائنني، ومقرتح إجراء التصويت. .4

 موافقة الدائنني عليه. عنداملدين والدائنني كل من يف  هاقرتح، وأثرامل بنود .5

أية معلومات جوهرية يكون هلا تأثري يف قرار الدائنني بشأن التصويت على  .6

 إجراء التسوية الوقائية.

 املستندات املؤيدة للطلب. .ب 
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 نسخة من ترخيص مزاولة النشاط التجاري أو املهين للمدين ومن سجله التجاري. .ج 

 نسخة من الدفاتر التجارية والبيانات والقوائم املالية آلخر عام مالي للمدين.  .د 

 بيان التدفقات النقدية واألرباح واخلسائر املتوقعة لالثين عشر شهرًا التالية. .ه 

 بيان بأمساء الدائنني وعناوينهم والقيم التقريبية للديون املستحقة هلم. .و 

 ين.بيان بالضمانات املقررة على أصول املد .ز 

بيان تفصيلي ألصول املدين الثابتة واملنقولة وقيمها السوقية التقريبية يف تاريخ  .ح 

 الطلب.

 ضد املدين والقيم التقريبية للمبالغ املدعى بها. املقامةبيان بالدعاوى القضائية  .ط 

 ما حتدده الالئحة من وثائق أو بيانات.  .ي 

 طلب تعليق املطالبات

 املادة اخلامسة عشرة:

طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أن يطلب من احملكمة تعليق مطالبات للمدين عند 

 اإلفالسمن عضو مدرج بقائمة أمناء  موقعًا يرفق بطلبه تقريرًاأن  على ،الدائنني

 .بنجاح هوإمكانية تنفيذ مقرتح التسوية الوقائيةيتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنني 

 فئات الدائنني

 ة:املادة السادسة عشر

تصنيف الدائنني إىل فئات، تضم كل فئة أصحاب احلقوق املتشابهة باملدين  يلتزم

 .الدينلطبيعة  وفقًا

 املادة السابعة عشرة:

 ما يلي:دين عند تصنيفه للدائنني املراعي ي

يف هذه  الوقائية التسوية مقرتحتأثري بني حقوق الدائنني القائمة وحجم التفاوت  .أ 

 كثر من فئة.أل لدائننيا تصنيفاحلقوق، ومناسبة 
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، ومدى مقرتح التسوية الوقائيةاوت بني حقوق الدائنني وفق احملدد يف حجم التف .ب 

 تأثريه يف تصنيفهم إىل أكثر من فئة.

 أية معلومات أخرى يرى أنها ضرورية لتصنيف الدائنني. .ج 

 صالحيات احملكمة يف افتتاح إجراء التسوية الوقائية

 املادة الثامنة عشرة:

وتصدر بعد ء التسوية الوقائية للنظر يف طلب افتتاح إجرا حملكمة موعدًاحتدد ا

 بأي مما يلي: دراسته قرارًا

 افتتاح اإلجراء إذا ثبت لديها:  .1

خيشى أو من املتوقع أن يعاني من اضطرابات مالية  تعثرمأو أن املدين مفلس  .أ 

 عند حلول أجل السداد.معها توقفه عن سداد ديونه 

 ة عشرة.ت املنصوص عليها يف املادة الرابعملعلومات واملستنداأن املدين قدم ا .ب 

 تصنيف الدائنني إىل أكثر من فئة.  الالزمة يف ن املدين بذل العنايةأ .ج 

ة االت الواردة يف املادة الرابعرفض الطلب يف حال توافر حالة أو أكثر من احل .2

 والعشرين.

 أو وثائق تقديم أي معلوماتل تأجيل اجللسة ملدة ال تزيد على واحد وعشرين يومًا .3

 .أو غري ذلك إضافية تطلبها احملكمة من مقدم الطلب

 : التاسعة عشرة املادة

بقرارها  مقرتح التسوية الوقائيةختطر احملكمة املدين والدائنني احملددين يف  .1

 بشأن طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية فور صدوره. 

طلب من املدين أو أي من الدائنني اء على من تلقاء نفسها أو بنللمحكمة أن تقرر  .2

 سرية اجللسات.

 :العشروناملادة 
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 ،الجتماع الدائنني حتدد احملكمة يف قرارها بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعدًا .1

  .للنظر يف املقرتح ذلكاستلزم  متىواملالك 

شرين حتدد احملكمة مواعيد إخطار الدائنني واملالك، على أال تقل عن واحد وع .2

 من تاريخ إصدار قرار افتتاح اإلجراء.  وال تزيد على أربعني يومًا يومًا

 الصالحيات العامة للمحكمة

 :احلادية والعشرون املادة

ي دائن أحتديد قيمة مطالبات طالبات ومتديد مدة التعليق، وللمحكمة تعليق امل

 ض التصويت على مقرتح التسوية الوقائية.لغر

 :شرونالثانية والعاملادة 

تقرر افتتاح  أن الدائننيتلقاء نفسها أو بناء على طلب املدين أو أي من  منللمحكمة 

إذا  من إجراء التسوية الوقائية بداًلللمدين أو إجراء التصفية  راء إعادة التنظيم املاليإج

 ، ويشرتط لذلك ما يلي:له مناسب غرية التسوية الوقائيرأت أن إجراء 

 . مفلسًاأو  ًامتعثرأن يكون املدين  .أ 

وجب أو إنهاء اإلجراء مبإجراء التسوية الوقائية رفض احملكمة أو الدائنني مقرتح  .ب 

 اخلمسني.ملادة ا

 تعديل رأس املال 

 :الثالثة والعشروناملادة 

إذا تضمن مقرتح إجراء التسوية الوقائية تعديل رأس مال املدين أو أي حقوق للمالك، 

 .القةلألنظمة ذات العالتعديل فيخضع 

 رفض طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

 : الرابعة والعشروناملادة 

 ترفض احملكمة طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية يف احلاالت اآلتية:

 دون مربر مقبول. إذا كان الطلب غري مكتمل .أ 
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 إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى طلبه على إساءة استغالل لإلجراء. .ب 

قدمة راء التسوية الوقائية غري مناسب للمدين بناء على املعلومات املإج إذا كان .ج 

 . منه

 تعليق املطالبات

 :اخلامسة والعشروناملادة 

بناء على طلب املدين، وهلا  تسعني يومًاال تزيد على للمحكمة تعليق املطالبات لفرتة  

طلب املدين، ويف  ملرة واحدة أو أكثر بناء علىأخرى  متديد هذه الفرتة لثالثني يومًا

 . مجيع األحوال جيب أال تتجاوز فرتة تعليق املطالبات مائة ومثانني يومًا

 :السادسة والعشروناملادة 

بالتصويت  على املدين خالل فرتة تعليق املطالبات بذل العناية الالزمة إلقناع دائنيه

 .مقرتح التسوية الوقائيةباملوافقة على 

 :السابعة والعشروناملادة 

سة والعشرين من هذا النظام، تنتهي مدة تعليق اخلامستثناء من حكم املادة ا

 املطالبات يف أي من هاتني احلالتني أيهما أسبق:

 تصديق احملكمة على مقرتح التسوية الوقائية. .أ 

 انتهاء إجراء التسوية الوقائية. .ب 

 أثر تعليق املطالبات

 :الثامنة والعشروناملادة 

إجراء أو تصرف يف حق املدين أو أصوله، اختاذ ق املطالبات ال جيوز خالل فرتة تعلي .1

 ويشمل ذلك على سبيل املثال:

 طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي. .أ 

 طلب افتتاح إجراء التصفية. .ب 
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إجراء للتنفيذ على أصول املدين املقدمة ل فرتة تعليق املطالبات اختاذ جيوز خال .2

الثالثني والفصل اخلامس عشر املادة  احلاالت املنصوص عليها يف يفكضمانات 

 من هذا النظام.

ضد مقدم الضمان ال جيوز خالل فرتة تعليق املطالبات اختاذ إجراء أو تصرف  .3

 .الشخصي أو العيين لدين املدين

 هذه املادة. من 3و 2و 1 جراء خمالف حلكم الفقراتيعد باطاًل كل إ .4

ن أو أي من دائنيه أن تأمر للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املدي .5

ها خالل فرتة تعليق املطالبات أصول للمدين يكون قد تصرف فيباسرتداد أي 

 لتقديرها. وتعويض املتضررين وفقًا

 :التاسعة والعشروناملادة 

 .هفور صدورقرار احملكمة بتعليق املطالبات ببتبليغ الدائنني املدين يلتزم 

 :الثالثوناملادة 

التنفيذ على أصول تعليق املطالبات  فرتةخالل ن املضمونة حيق ألصحاب الديو .1

املدين املقدمة كضمانات بعد موافقة احملكمة يف احلاالت املنصوص عليها يف 

 ( من هذه املادة، أو مبوجب أحكام الفصل اخلامس عشر.2الفقرة )

توافق احملكمة على طلب التنفيذ على أصول املدين املقدمة كضمانات يف  .2

 اآلتية: احلاالت 

احلصول على  يفإذا مل يرتتب على التنفيذ تأثري يف استمرار نشاط املدين أو  .أ 

 موافقة الدائنني على مقرتح التسوية. 

 يتعذر علىبالدائن املضمون  جسيمًا ن رفض الطلب قد يلحق ضررًاكاإذا  .ب 

 املدين تعويضه ويفوق الضرر الذي قد يلحق باملدين والدائنني اآلخرين.

يف طلب الدائن الذي وجد عني  –خالل فرتة تعليق املطالبات  –كمة تنظر احمل .3

 للضوابط الشرعية. ماله عند املدين، وذلك وفقًا
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 العقود

 والثالثون: املادة احلادية

اليت مل  الديونآجال  حلولال يرتتب على صدور قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية 

 ف ذلك.خبال كل شرط ل سدادها، ويعد باطاًلحيل أج

 ة والثالثون:املادة الثاني

ال يرتب قرار افتتاح إجراء التسوية مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل اخلامس عشر، 

 خبالف ذلك.  فيه، ويعد باطاًل كل شرط رفًاعقد يكون املدين طأي  يف الوقائية أثرًا

 ة والثالثون:املادة الثالث

تعاقدية خالل سريان إجراء التسوية تنفيذ التزاماته الب يلتزم املتعاقد مع املدين .1

مقابل تنفيذ املدين التزاماته يف نفس إذا طلب املدين منه ذلك كتابة، الوقائية 

بصرف النظر عن عدم وفاء املدين بالتزاماته لعقد اليت تنشأ بعد تاريخ الطلب، ا

 فتتاح اإلجراء.اقرار  صدورنشأت قبل تاريخ اليت  التعاقدية

العقد  إنهاءالتزاماته اليت تنشأ بعد تاريخ الطلب، فللمحكمة إذا مل يف املدين ب .2

 وإبراء املتعاقد من التزاماته التعاقدية بناء على طلبه.

ببذل العناية الالزمة لضمان املادة هذه يف يلتزم املدين قبل تقديم الطلب املشار إليه  .3

 الوفاء بالتزاماته التعاقدية اليت تنشأ بعد تاريخ الطلب.

ما مل يتفق مع الطرف  حينهايف  الطلب بعددين تنفيذ التزاماته اليت نشأت املعلى  .4

 اآلخر على التأجيل.

 ة والثالثون:املادة الرابع

 إذا كان اإلنهاءفيه  أي عقد يكون طرفًا إنهاءللمحكمة، بناء على طلب املدين، 

على تب ماعة الدائنني، على أال يرتجلمصلحة  هفيروريًا حلماية نشاطه، أو كانت ض

 للطرف أو األطراف األخرى يف العقد. ضرر جسيم اإلنهاء

 ة والثالثون:املادة اخلامس
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يف عقد إجيار العقار الذي ميارس فيه نشاطه، فال جيوز أن  إذا كان املدين طرفًا

استحقاق  يرتتب على قرار احملكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية تقديم موعد

 خبالف ذلك.  رطكل ش اًلويعد باط األجرة،

 التمويل اجلديد

 ة والثالثون:السادس املادة

إجراء التسوية الوقائية أو  النظر يف طلب افتتاح من احملكمة عندللمدين أن يطلب 

 احلصول على متويل جديد خالل مدة إجراء التسوية الوقائية. بعده

 عة والثالثون:املادة الساب

الستمرار نشاط  يل متى كان الزمًاتوافق احملكمة على طلب احلصول على التمو

األحكام الواردة يف الفصل العاشر من  وتسرياملدين وتنفيذ إجراء التسوية الوقائية، 

 هذا النظام على كل متويل جديد توافق عليه احملكمة.

 اجتماعات وتصويت الدائنون واملالك

 :الثامنة والثالثون املادة

 ن مبقرتح التسوية الوقائية مبوعد االجتماع.يبلغ املدين الدائنني واملالك املتأثري .1

يف اجتماعهم املقرر قرتح املإبداء رأيهم يف  الدائنني واملالك حبسب االقتضاء على .2

 لذلك. 

 :التاسعة والثالثوناملادة 

، ومع مقرتح التسوية الوقائيةلإلجراءات الواردة يف  التصويت وفقًايكون االجتماع و

 :مقبواًل مقرتح التسوية الوقائيةيكون  ،من هذا النظاممراعاة حكم املادة العشرين 

الذين متثل مطالباتهم ثلثي قيمة الدين إذا صوت له أعضاء فئات الدائنني أو املالك  .أ 

 يف كل فئة.

أكثر  متثل مطالباتهمالذين -حبسب االقتضاء-ن أو املالك الدائنو لهإذا صوت  .ب 

 كل فئة. غري ذوي العالقة يف  افن األطرومن نصف قيمة دي
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-حبسب االقتضاء-كوعلى املدين بعد نهاية االجتماع إبالغ الدائنني واملال

 بنتائج التصويت. واحملكمة، كتابة

 األربعون:املادة 

، فللمدين مقرتح التسوية الوقائيةإذا صوت أغلب الدائنني واملالك من كل فئة برفض 

 مااحملكمة  أو تقررتصفية، أن يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي أو إجراء ال

 لوضع املدين. مالئمًايكون 

 الدائنون غري املتأثرين

 واألربعون: املادة احلادية

 وأية يف حقوقه التعاقد أثرًا مقرتح التسوية الوقائيةال حيق لدائن أو مالك ال يرتب 

معقولة أن يصوت على  مدةخالل  على سداد دينه كاماًلالنظامية أو كان ينص 

 ح. املقرت

 مقرتح التسوية الوقائيةاجللسة الثانية للمحكمة: طلب تصديق احملكمة على 

 ة واألربعون:املادة الثاني

مقرتح إذا حتققت األغلبية املطلوبة يف تصويت الدائنني أو املالك من كل فئة بقبول 

 لتصديق عليه.من احملكمة اطلب أن ياملدين فعلى  ،التسوية الوقائية

 واألربعون:ة ادة الثالثملا

 مقرتح التسوية الوقائيةافتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على  يرتتب علىال 

 . األخرىاملدين من التزاماته املتعلقة بنشاطه مبوجب األنظمة  إعفاء

 مقرتح التسوية الوقائيةالتصديق على 

 ة واألربعون:املادة الرابع

 ا يلي:ممتحقق البعد  مقرتح التسوية الوقائيةاحملكمة على  تصادق

تصويت األغلبية املطلوبة من كل فئة من فئات الدائنني أو املالك باملوافقة على  .أ 

 .قرتحامل
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معايري العدالة لفئات الدائنني -لتقدير احملكمة وفقًا-قرتح املإذا توافر يف  .ب 

 التسوية. مبقرتحواملالك املتأثرين 

 ة واألربعون:امساملادة اخل

 معايري العدالة ما يلي: ح التسوية الوقائيةمقرتيشرتط الستيفاء  .1

 اجتماعات الدائنني واملالك وإجراءات التصويت. بإجراءات انعقادعدم اإلخالل  .أ 

 مقرتحووقت كاف لدراسة  وافية املالك على معلوماتوحصول الدائنني  .ب 

 .املقرتحمقارنة بالشروط الواردة يف  للمدين املتاحة البدائل، والوقائية التسوية

 اخلسائر بتقاسم يتعلق ما وباألخصاعاة حقوق الدائنني واملالك القائمة، مر .ج 

 وتوزيع احلقوق اجلديدة واالمتيازات أو الضمانات.

لتقديرها  إذا مل يستوف وفقًا مقرتح التسوية الوقائيةللمحكمة رفض أو تعليق  .2

 معايري العدالة.

 ة واألربعون:ملادة السادسا

جلسة ض على مقرتح التسوية الوقائية أمام احملكمة يف حق االعرتا كأو املالللدائن 

 التصديق عليه بدعوى اإلخالل مبعايري العدالة يف احلالتني اآلتيتني:

 يف اجتماع الدائنني.عليه إذا مل يصوت باملوافقة  .أ 

 يضر به.   مقرتح التسوية الوقائيةإذا اعتقد بناء على سبب معقول أن  .ب 

 النشر

 ن:واألربعو سابعةاملادة ال

 :مقرتح التسوية الوقائيةعلى املدين فور تصديق احملكمة على 

 .ائنني كتابة بالتصديقإشعار الد .أ 

 .يق يف سجل اإلفالس والسجل التجاريتصدالإيداع نسخة من  .ب 

 مقرتح التسوية الوقائيةآثار تصديق احملكمة على 

 :املادة الثامنة واألربعون
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 ،ة ملزمًا للدائنني واملالكمن احملكماملصدق عليه  مقرتح التسوية الوقائية يكون

 الدائن غري املتضرر من املقرتح.، ون له حق التصويت يف االجتماعمويشمل ذلك 

 انتهاء إجراء التسوية الوقائية

 املادة التاسعة واألربعون:

سجل إشعار ينتهي إجراء التسوية الوقائية باكتمال تنفيذ املقرتح. وعلى املدين 

 .التنفيذجاري مبا يفيد اكتمال اإلفالس والسجل الت

 اخلمسون:املادة 

 يف احلاالت اآلتية: تسوية الوقائية قبل اكتمال تنفيذ املقرتحللمحكمة إنهاء إجراء ال

مل تعد شروط طلب افتتاح اإلجراء منطبقة عليه،  اأن يتقدم املدين بطلب اإلنهاء إذ .أ 

 قرتح.لشروط امل أو كان من غري املتوقع اكتمال التنفيذ وفقًا

أن يطلب املدين أو أي من الدائنني افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي أو إجراء  .ب 

 التصفية.

، بناء على الوقائية إجراء التسوية خاللإذا ثبت للمحكمة وجود خمالفات مؤثرة  .ج 

 طلب أي من الدائنني أو جلنة اإلفالس.

سجل اإلفالس والسجل يف  الوقائيةوعلى املدين إيداع قرار إنهاء إجراء التسوية  

 التجاري.

 

 الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم املايل
 شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي

 ة واخلمسون:املادة احلادي

احملكمة افتتاح  الدائن أن يطلب منللمدين أو ، الشركات بنظام اإلخالل دون .1

 :احلاالت اآلتيةللمدين يف أي من  نظيم املاليإجراء إعادة الت

 .مفلسًااملدين إذا كان  .أ 
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 .إذا كان املدين متعثرًا .ب 

 خيشى معهاإذا كان من املتوقع أن يعاني من اضطرابات مالية أو اقتصادية  .ج 

 عند حلول أجل السداد.توقفه عن سداد ديونه 

ألي من  خاضعًا ال جيوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي إذا كان املدين .2

 اإلجراءات اآلتية:

 التسوية الوقائية. .أ 

إعادة تنظيم مالي آخر، أو سبق له اخلضوع إىل هذا اإلجراء خالل مدة مل  .ب 

 .تتجاوز اثين عشر شهرًا

 التصفية. .ج 

 التسوية الوقائية لصغار املدينني.  .د 

ل إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني، أو سبق له اخلضوع إىل هذا اإلجراء خال .ه 

 .مدة مل تتجاوز اثين عشر شهرًا

 التصفية لصغار املدينني. .و 

 التصفية اإلدارية. .ز 

 ة واخلمسون:املادة الثاني

احملكمة افتتاح  أن تطلب منحيق للجهة املختصة ، منظمًا إذا كان املدين كيانًا .1

 1املنصوص عليها يف الفقرة  احلاالتأي من  ققإجراء إعادة التنظيم املالي بعد حت

 واخلمسني. ادة احلاديةمن امل

ال جيوز للمدين أو أي من دائنيه التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي  .2

 إال بعد موافقة اجلهة املختصة. منظمًا للمدين إذا كان كيانًا

 ة واخلمسون:ثالثاملادة ال

 املدين من وموقعًا يقدم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي إىل احملكمة مؤرخًا

 به: ومرفقًا
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 العاملني لديه.ب املتعلقةالوضع املالي واالقتصادي للمدين، واملعلومات نبذة عن  .أ 

 األسباب اليت دعته إىل طلب إجراء إعادة التنظيم املالي. .ب 

 نسخة من ترخيص مزاولة النشاط التجاري أو املهين للمدين ومن سجله التجاري. .ج 

 والقوائم املالية آلخر عام مالي للمدين. نسخة من الدفاتر التجارية والبيانات  .د 

 التالية. لتدفقات النقدية واألرباح واخلسائر املتوقعة لالثين عشر شهرًاا بيان .ه 

 بيان بأمساء الدائنني وعناوينهم والقيم التقريبية للديون املستحقة هلم.  .و 

 بيان بالضمانات املقررة على أصول املدين. .ز 

ها السوقية التقريبية يف تاريخ واملنقولة وقيم ابتةالث املدين عن أصول تفصيليبيانا  .ح 

 الطلب.

 بيان بالدعاوى القضائية املقامة ضد املدين والقيم التقريبية للمبالغ املدعى بها. .ط 

 ة واخلمسون:املادة الرابع

 جيب أن يتضمن الطلب املقدم من املدين الفتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي ما يلي:

تقديم طلب إعادة التنظيم املالي من اجلهة املختصة إذا كان موافقة مكتوبة على  .أ 

 املدين من الكيانات املنظمة.

قرار جملس إدارة املدين أو املالك أو الكيان املسيطر عليه باملوافقة على تقديم  .ب 

طلب إعادة التنظيم املالي، ونسخة حمدثة من عقد التأسيس أو النظام األساسي 

 للمدين.

 خلمسون:ة وااملادة اخلامس

قائمة جيب أن يرفق بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي املقدم إىل احملكمة 

، وتدون احملكمة تقدميه عدم وأسبابمنها  يقدم مل ماو اليت يلزم تقدميهاالوثائق ب

 تفاصيل كل وثيقة مقدمة إليها.

 ة واخلمسون:املادة السادس
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إشعار املدين  دة التنظيم املالي، فيجبإذا تقدم غري املدين بطلب افتتاح إجراء إعا

 بالطلب خالل مدة ال تزيد على مخسة أيام من تاريخ تقدميه.

 قرار احملكمة

 عة واخلمسون:املادة الساب

 مقدم وتبلغللنظر يف طلب إجراء إعادة التنظيم املالي  حتدد احملكمة موعدًا .1

 .الطلب متقدي تاريخ من أيام مخسة خالل اجللسة مبوعد واملدين الطلب

يف طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي يف املوعد بعد النظر احملكمة تصدر  .2

 بأي من اآلتي: قرارًالذلك احملدد 

 افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي. .أ 

 رفض طلب إجراء إعادة التنظيم املالي. .ب 

لتقديم أي معلومات أو  تأجيل اجللسة ملدة ال تزيد على واحد وعشرين يومًا .ج 

 .وثائق إضافية تطلبها احملكمة من مقدم الطلب أو غري ذلك

لتقديرها ـ أن  إذا قررت احملكمة رفض طلب إجراء إعادة التنظيم املالي فلها ـ وفقًا .3

تقرر افتتاح إجراء التصفية للمدين أو تأمر املدين بتقديم طلب افتتاح إجراء التسوية 

 الوقائية.

وجب إشعار مكتوب بعد انتهاء اجللسة تبلغ احملكمة مقدم الطلب بقرارها مب .4

 مبدة ال تزيد على مخسة أيام.

 الصالحيات العامة للمحكمة

 :الثامنة واخلمسوناملادة 

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من املدين أو أي من الدائنني استدعاء من لديه 

يف هذا معلومات بشأن طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي حلضور جلسة النظر 

 ة مبا تطلبه من معلومات أو وثائق.تزويد احملكم اإلجراء، وعلى املستدعى

 :التاسعة واخلمسوناملادة 
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جراء إعادة إلأحكام هذا النظام  أي شخص تسري عليه خضوعللمحكمة أن تقرر 

شملهم يمع اشرتاط توافر احلماية الالزمة لدائين املدين ودائين من التنظيم املالي 

 لك يف احلالتني اآلتيتني:اإلجراء وذ

يف ملكيتها.  كاأن تكون أصول الشخص خمتلطة بأصول املدين كأن يشرت .أ 

 وللمحكمة قصر نطاق اإلجراء على هذه األصول.

لكل شخص على حدة مكلفة أو غري  املستقلةقدرت احملكمة أن اإلجراءات  ذاإ .ب 

 .جمدية

 وقاضي اإلشرافإعادة التنظيم املالي تعيني أمني 

 الستون: املادة

إلعادة  تعني احملكمة بعد إصدار قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي أمينًا .1

ملقدم طلب افتتاح  قوحي. اإلفالسمن بني املدرجني بقائمة أمناء  التنظيم املالي

 الذي يرغب يف تعيينه من بني املدرجني بالقائمة.مني األاسم  اقرتاحاإلجراء 

 .للغري مهامهبعض حق تفويض  دة التنظيم املاليإعاللمحكمة أن متنح أمني  .2

لتقديرها أو بطلب من مقدم الطلب ـ  أو أكثر ـ وفقًا للمحكمة أن تعني قاضيًا .3

 لإلشراف على تنفيذ اإلجراء وحتدد احملكمة طبيعة املهام املنوطة به. 

مبا ال  عادة التنظيم املاليإلتعيني أكثر من أمني -عند الضرورة-للمحكمة  .4

 لتعليماتها. على ثالثة أمناء يعملون منفردين أو جمتمعني وفقًايزيد 

خبري تعيني  إعادة التنظيم املاليوبالتشاور مع أمني -عند االقتضاء-للمحكمة  .5

يف أداء املهام املنوطة  تههم ملساعدغري من أو أمناء اإلفالس قائمةمن بني املدرجني ب

 به.

 :ًاخبريأو  ملاليإلعادة التنظيم اًا أمينأن يعني ال جيوز  .6

 حتى الدرجة الرابعة. هه أو قريبأو صهر املدين أو زوجه دائن .أ 
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خالل السنتني  هعامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيلالملدين أو شريك ا .ب 

 السابقتني الفتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي.

جل نسخة من قرار تعيينه يف سجل اإلفالس والس إعادة التنظيم املالييودع أمني  .7

 التجاري.

 ة والستون:املادة احلادي

واخلبري واملصروفات املعقولة اليت  إعادة التنظيم املالييتحمل املدين أتعاب أمني 

 وحتدد احملكمة مقدار األتعاب بناء على: .من أصول التفليسةتكبداها، وتدفع 

 قيمة أصول التفليسة. . أ

يذ التزاماتهما املتعلقة مني واخلبري يف تنفاألالوقت واجلهد الذي يبذله كل من  . ب

 بإجراء إعادة التنظيم املالي.

 ة والستون:املادة الثاني

بديل من أمني أو خبري وتعيني  ،أو اخلبري إعادة التنظيم املاليللمحكمة عزل أمني  .1

 يف أي من احلالتني اآلتيتني: اإلفالسقائمة أمناء 

 لعزله، ودون إخالل حبقوقه.سبب مشروع  وجود . أ

ملنصوص عليها يف هائي بإدانته بارتكاب أي من اجلرائم اإذا صدر حكم ن . ب

 هذا النظام.

بري إذا أثبت أو اخل إعادة التنظيم املاليللدائن أن يطلب من احملكمة تغيري أمني  .2

 مبصاحل الدائنني أو بعض فئاتهم. يلحق ضررًا للمحكمة أن بقاءه

 للدائنني جلنة تشكيل

 :والستون ةالثالث املادة

 ال للدائنني جلنة ـ أكثر أو دائن طلب على بناء ـ ادة التنظيم املاليإع أمني يشكل .1

 .دائنني مخسة على أعضائها عدد يزيد
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 يراعى ملمن الدائنني الطعن أمام احملكمة ببطالن تشكيل جلنة الدائنني إذا  ألي .2

 .بعضهم أو الدائنني مجيع مصاحل ليمتث فيها

ما يكلفها  بأداء تقومو مهامه أداء يف ملاليإعادة التنظيم ا أمني الدائنني جلنة تعاون .3

 .السواء على الدائنني مجيع مصاحل حتقيقعلى  وتعمل ،به من أعمال

 اإلشراف على اإلجراءات 

 ة والستون:املادة الرابع

إعادة التنظيم املالي للتحقق من  على إجراء إعادة التنظيم املاليتشرف احملكمة وأمني 

 احلماية الالزمة ملصاحل املتأثرين به. هتنفيذه وتوفريسرعة عدالته و

 جرد أصول التفليسة للمدين

 والستون: اخلامسةاملادة 

تشتمل على تفاصيل  ،قائمة جرد ألصول التفليسة إعادة التنظيم املالييعد أمني 

على أصول املدين، وبيان ما حيوزه املدين من هذه األصول، وما  املقررةالضمانات 

 وى من الغري، وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة.يكون منها حماًل لدع

 ة والستون:لسادساملادة ا

حيتفظ املدين الفرد من أصول التفليسة مبا يوفر له وملن يعوهلم شرعًا ما يكفي 

مقدار كفايته واألصول الالزمة  إعادة التنظيم املاليملعيشة معقولة، ويقدر أمني 

تقييم األصول لتحديد ما حيتفظ به منها. وال مني على األلذلك، وعلى املدين مساعدة 

 إعادة التنظيم املالي. مقرتحتدخل األصول احملتفظ بها هلذا الغرض ضمن 

 الغري

 :السابعة والستوناملادة 

إعادة التنظيم تقع يف حيازة املدين أو حمجوزة لديه تزويد أمني  على من ميلك أصواًل

داد األصول الثابتة واملنقولة ونقلها من حيازة ها، وله اسرتمبعلومات تفصيلية عن املالي

 مني أو احملكمة على ذلك.األاملدين إذا أثبت ملكيته هلا ووافق 
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 ملعلوماتا

 :الثامنة والستوناملادة 

 عن وثائق أو معلومات من لديها يتوافر مبا إعادة التنظيم املالي أمني احملكمة تزود

معلومات  يةبأ-احملكمةاملدة اليت حتددها  خالل-مني األ. وعلى املدين تزويد املدين

أو وثائق عن دائنيه، واملبالغ اليت يدين بها للغري ومل يسبق له اإلفصاح عنها إىل 

 فيها. احملكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفًا

 سجل مطالبات الدائنني

 :التاسعة والستوناملادة 

لى املعلومات املقدمة إليه، ويودع للدائنني بناء ع جاًلس إعادة التنظيم املاليأمني  يعد

 احملكمة، وجيب أن يتضمن السجل ما يلي: نسخة منه لدى

 عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته. .أ 

للقيمة  حتديد الدائنني املضمونني وتفاصيل الضمانات اليت حبوزتهم وتقديرًا .ب 

 املتوقعة هلذه الضمانات وقت التنفيذ.

 تمل.أي إجراء مقاصة حم  .ج 

 إعادة التنظيم املاليتقرير أمني 

 السبعون:املادة 

مقرتح إعادة التنظيم املالي للمدين خالل مدة حتددها  إعادة التنظيم املالييعد أمني 

 احملكمة ويزود الدائنني بنسخة منه.

 إعادة التنظيم املاليطلب املعلومات من قبل أمني 

 والسبعون: احلادية املادة

 أوعن نشاط املدين  لوماتمع أية على احلصول ة التنظيم املاليإعادألمني  حيق .1

أو أصول التفليسة من اجلهات أو اهليئات العامة أو املؤسسات املالية بالقدر  أمواله

الالزم لتمكينه من إعداد مقرتح إعادة التنظيم املالي. وعلى كل من حيوز هذه 
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مبا يف ذلك املستندات  ليإعادة التنظيم املااملعلومات اإلفصاح عنها ألمني 

 وكشوف حسابات املدين.

 انتهاكًا املادة هذه من( 1) الفقرةيعد اإلفصاح عن املعلومات املشار إليها يف  ال .2

حبفظ هذه املعلومات والوثائق  إعادة التنظيم املاليلسرية املعلومات، ويلتزم أمني 

 واحلفاظ على سريتها.

 استمرار املدين بأعمال اإلدارة

 والسبعون: ة الثانيةاملاد

 إالللمدين أو من ينيبه خالل فرتة إعادة التنظيم املالي إدارة أعماله اليومية ال جيوز 

 وحتت إشرافه. إعادة التنظيم املاليوافقة أمني مب

 النشاط محاية

 :والسبعون ةالثالث املادة

 عن نيابة إعادة التنظيم املالي أمني يتصرفعدم اإلخالل باألنظمة ذات العالقة،  مع

يسأل شخصيًا يف مواجهة الغري عن  وال املالي،فرتة إعادة التنظيم  خالل املدين

 :يلي ما ذلك سبيل يف ولهالتصرفات اليت جيريها بهذه الصفة، 

املدين يف إعداد مقرتح إعادة التنظيم املالي وتنفيذه مبا يف ذلك دعوة  مساعدة .أ 

 . حملكمةا من وافقةاملالدائنني للتصويت عليه، وطلب 

 ألصول املدين وتسييلها. النظامية أو املادية احليازة حق .ب 

 االقرتاض نيابة عن املدين. .ج 

 العمل بعقود التأمني القائمة أو إبرام عقود تأمني جديدة ألنشطة املدين. .د 

 أداء أي مبالغ ضرورية أو عرضية إلجراء إعادة التنظيم املالي. .ه 

عقود اإلجيار الالزمة لنشاط املدين أو  إخالء أي من أصول املدين املؤجرة، وإبرام .و 

 النافعة له.

 إبرام أي اتفاق أو تسوية نيابة عن املدين مع دائن أو أكثر. .ز 
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 جتديد أي ضمان من قبل املدين.  .ح 

 إجراء أي أعمال أو تصرفات أخرى تكون الزمة ألداء مهامه. .ط 

 حظر التصرف يف األصول

 ة والسبعون:املادة الرابع

من تاريخ قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي التصرف يف  ال جيوز للمدين بدءًا .1

  .إعادة التنظيم املاليأصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه املعتاد دون موافقة أمني 

تقضي احملكمة ـ بناء على طلب طرف ذي مصلحة ـ ببطالن تصرف املدين  .2

-لتقديرها وفقًا-من هذه املادة، وهلا أن تقضي  (1الفقرة )املخالف حلكم 

 أصول املدين من الغري، أو مبا تراه مناسبًا حلالته. باسرتداد

 ديداجلتمويل ال

 :اخلامسة والسبعوناملادة 

النظر يف طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم  عندللمدين أن يطلب موافقة احملكمة  .1

ألحكام هذا النظام، وذلك  على احلصول على متويل جديد وفقًا هاملالي أو بعد

 ل فرتة إعادة التنظيم املالي.خال

ضروريًا الستمرار  متى كانتوافق احملكمة على طلب احلصول على التمويل  .2

 إعادة التنظيم املالي. نشاط املدين وإجراء

 تعليق املطالبات

 :سة والسبعونلساداملادة ا

 من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي املطالبات تعليق قرار يسري .1

مقرتح اإلجراء أو رفضه أو قبل ذلك يف تاريخ إنهاء  حتى تاريخ قبول احملكمة

 جيوز الويف مجيع هذه األحوال  ،حملكمة أو حتويله إىل إجراء آخراإلجراء من ا

إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار افتتاح تقديم طلب 

، أو طلب افتتاح املدينني لصغارنظيم املالي املدينني، أو طلب افتتاح إجراء إعادة الت



   

30 

 

إجراء التصفية أو افتتاح إجراء التصفية لصغار املدينني، أو طلب افتتاح إجراء 

التصفية اإلدارية، كما ال جيوز اختاذ أي إجراء للتنفيذ على أصول املدين املرهونة 

 أو جراءأي إ أو( من هذه املادة والفصل اخلامس عشر 2باستثناء ما ورد يف الفقرة )

 وأصوله يتعلق مبمارسة نشاطه أو االستمرار فيه. املدين ضدف تصر

تعليق املطالبات بعد  فرتةجيوز للدائنني املضمونني التنفيذ على أصول املدين خالل   .2

 ما يلي: على أن تراعي موافقة احملكمة

 ةوسعيه إىل احلصول على موافق املدين عن مواصلة نشاطهالتنفيذ  قييع أال .أ 

 .إلجراء إعادة التنظيم املالياحملكمة 

لدائن إحلاق ضرر جسيم بارفض طلب التنفيذ  املرجح يف حالأن يكون من  .ب 

املدين ب يلحق الذي قداملضمون يتعذر على املدين تعويضه ويفوق الضرر 

 األصل املرهون.عدم استفادتهم من  جراءئنني اآلخرين والدا

من هذه املادة. وللمحكمة  2و1قرتني كل تصرف خمالف حلكم الف يعد باطاًل .3

باسرتداد أي أصول نقلت ملكيتها تأمر  أن إعادة التنظيم املاليبناء على طلب أمني 

 أو حيازتها خالل تنفيذ تعليق املطالبات مع تعويض املتضررين.

طلب الدائن الذي وجد عني  يف-املطالباتخالل فرتة تعليق -تنظر احملكمة  .4

 للضوابط الشرعية. ك وفقًاماله عند املدين، وذل

 :السابعة والسبعوناملادة 

ال جيوز خالل فرتة تعليق املطالبات اختاذ إجراء نظامي ضد املتضامنني مع املدين يف 

 .تهالتزاماأي دين قدموا ضمانات شخصية أو عينية لتأمني 

 العقود

 :املادة الثامنة والسبعون
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مل  الديون اليتآجال  حلولالتنظيم املالي ال يرتتب على صدور قرار افتتاح إجراء إعادة 

عدا الرتتيبات اليت تسري كل شرط خبالف ذلك ما  حيل أجل سدادها، ويعد باطاًل

 أحكام الفصل اخلامس عشر.عليها 

 :التاسعة والسبعوناملادة 

ال يرتتب على افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي وقف العقود السارية للمدين مبا فيها 

جيار أو إنهاؤها ولو نص على ذلك يف العقد، وجيب على الطرف املتعاقد مع عقود اإل

املدين االستمرار يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية وإن مل يف املدين بالتزاماته السابقة 

 على تاريخ صدور قرار افتتاح اإلجراء.

 الثمانون:املادة 

 نظيم املالي ما يلي:خالل فرتة إعادة الت إعادة التنظيم املاليحيق ألمني 

أن يطلب من الطرف املتعاقد مع املدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية السارية مقابل  .أ 

للمدين  املالية القدرةكفاية لضمان  يلزموفاء املدين بالتزاماته، على أن يتخذ ما 

 .بالتزاماته لوفاءل

 الزمًا إنهاؤهكان  إذاإنهاء أي عقد للمدين إشعار مكتوب  مبوجبيطلب  أن .ب 

 يومًا ستني خاللوذلك  اآلخر، املتعاقدحلماية نشاطه وال يضر مبصاحل الطرف 

بعد مضي شهر من تاريخ اإلشعار إال  هيًاتمنويعترب العقد  اإلجراء، افتتاح قرار من

 مع الطرف املتعاقد على خالف ذلك.  إعادة التنظيم املاليإذا اتفق أمني 

 ملزمًا يكون إليها املشار املدة خالل اإلشعار ملاليإعادة التنظيم ا أمني يقدم مل إذا .ج 

 .املالي التنظيم إعادة مبقرتح يتأثر أو يعدل مل ما العقد أحكام بتنفيذ

 :والثمانون ةاحلادي املادة

أي عقد يكون املدين  إنهاء إعادة التنظيم املالياحملكمة بناء على طلب أمني  تقرر .1

يف  اية نشاطه وال يضر مبصاحل الطرف اآلخرحلم الزمًا إنهاؤهطرفًا فيه إذا كان 

 .العقد
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فال جيوز أن  نشاطه، فيه ميارس الذي العقار إجيار عقد يف طرفًا املدين كان إذا .2

موعد استحقاق األجرة، ويعد  تقديميرتتب على قرار احملكمة بافتتاح اإلجراء 

 ذلك.  خبالفكل شرط  باطاًل

عقد  اءإنه إعادة التنظيم املالي ألمني قحي املادة، هذه من 2 الفقرة من استثناء .3

ارس فيه املدين نشاطه ولو نص العقد على خالف ذلك، مي الذي العقار إجيار

 ما مل ينص العقد على مدة أقصر. وتكون مدة اإلخطار تسعني يومًا

منه للغري ولو  أو جزءًا أن يؤجر من الباطن العقار إعادة التنظيم املاليجيوز ألمني  .4

عدم يضمن  أن إعادة التنظيم املاليعلى خالف ذلك. وجيب على أمني نص العقد 

 ألحكام العقد. إحلاق ضرر بالعقار واستيفاء قيمة اإلجيار وفقًا

يستثنى من حكم هذه املادة واملواد الثامنة والسبعني والتاسعة والسبعني والثمانون  .5

 العقود اخلاضعة لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية.

 ن عن إجراء إعادة التنظيم املالياإلعال

 ة والثمانون:املادة الثاني

قرار افتتاح إجراء ل سبعة أيام من تاريخ تعيينه خال إعادة التنظيم املالييعلن أمني 

إعادة التنظيم املالي للمدين يف صحيفة يومية أو أكثر أو بأية وسيلة أخرى حتددها 

ال تقل عن أربعة  خالل فرتةم مطالبته كل دائن بتقديمني األشعر جلنة اإلفالس. وي

قرار افتتاح  بقيدمني األيلتزم ومن تاريخ اإلشعار.  وال تزيد على تسعني يومًا عشر يومًا

 اإلجراء يف سجل اإلفالس والسجل التجاري.

 تقديم املطالبات

 ة والثمانون:املادة الثالث

أو من ينيبه  هوقدم على كل دائن نشأ دينه قبل صدور قرار افتتاح اإلجراء أن يت .1

ار املنصوص عليه يف احملددة يف اإلشع فرتةخالل ال إعادة التنظيم املاليإىل أمني 

موقوفة على شرط أو حمتملة أو ، حالة أو آجلةوالثمانني بأية ديون له  املادة الثانية
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لبه الوثائق وأن يرفق بط، مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية غري ذلك

الديون اليت مل تستحق بعد قيمتها يف تاريخ قرار افتتاح اإلجراء وب لية وبيانًااألص

وأية وثائق أخرى تؤيد طلبه، كما جيب أن حيدد الديون  ومواعيد استحقاقها

 املضمونة وطبيعة الضمانات وحجمها. 

ديون الدائن حمددة بدقة وجب عليه تقديم الطلب بقيمة قيمة إذا مل تكن  .2

 من تقدير القيمة الفعلية هلذه الديون. إعادة التنظيم املاليأمني  قق، ويتحتقديرية

 طلب املعلومات اإلضافية 

 :الرابعة والثمانوناملادة 

أن يطلب من الدائن معلومات إضافية عن الديون حمل  إعادة التنظيم املاليألمني 

إىل ديون القائمة ب إعادة التنظيم املاليأمني  ة أو تعديل طبيعتها ومبلغها، ويقدماملطالب

بها مقرتحه باملوافقة أو الرفض أو اإلحالة إىل احملكمة لتقرير ما  مرفقًااحملكمة 

 .تراه

 عدم تقديم املطالبات 

 :اخلامسة والثمانوناملادة 

يستبعد الدائن الذي مل يقدم مطالبته خالل املدة احملددة يف اإلشعار املنصوص عليه يف 

من املشاركة والتصويت على مقرتح إعادة التنظيم املالي إال إذا ة والثمانني املادة الثاني

 أثبت للمحكمة:

 مطالبته.   تقديمعن تعذر  أنه مل يكن مسئواًل .أ 

إعادة التنظيم بته من القائمة املقدمة إىل احملكمة أو أمني الط مطأسقأن املدين  .ب 

 .املالي

 مقرتح إعادة التنظيم املالي 

 :السادسة والثمانوناملادة 
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نسخة من مقرتح إعادة التنظيم  إعادة التنظيم املالييودع املدين مبساعدة أمني  .1

 يتضمن رأيه يف إمكانية املوافقة على مني تقريرًااألاملالي لدى احملكمة. ويعد 

 احلاجة إىل عقد اجتماع معهم للنظر فيه.  ملقرتح وتنفيذه من الدائنني وا

 ي ما يلي:جيب أن يتضمن مقرتح إعادة التنظيم املال .2

 .  الرحبية حتقيق إىل املدين نشاط عودةفرص  بيان .أ 

 تسوية أي ديون.ل احملددة شروطالحكام واأل .ب 

 املدين. املقدمة من التنفيذضمانات  .ج 

 .منه جزء أومن الغري لشراء نشاط املدين  أي عرض .د 

 بيان أنشطة املدين اليت سيتم إنهاؤها. .ه 

لديون اأو حتويل  هاأو ختفيض ملاليةاملهل الزمنية املقرتحة لتسوية االلتزامات ا .و 

 إىل حقوق مالك أو ملعاملة خمتلفة للدائنني إن كان هلا مقتض.

لتقديرها أن تسمح بتضمني مقرتح إعادة التنظيم املالي اقرتاحات  وللمحكمة وفقًا

بضم أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أي من الضمانات أو الرهون متى كان ذلك 

 املقرتح.لتنفيذ  ضروريًا

 :السابعة والثمانوناملادة 

من مقرتح إعادة  نسخة-احملكمةبناء على طلب - يقدم أمني إعادة التنظيم املالي

التنظيم املالي إىل الدائنني واملالك الذين قبلت احملكمة مطالباتهم ولديها عناوينهم، 

حملكمة ويدعوهم إىل التصويت على املقرتح يف الوقت واملكان اللذين حتددهما ا

. وجيب وال تزيد على أربعني يومًا وذلك خالل فرتة إشعار ال تقل عن واحد وعشرين يومًا

اجتماع الدائنني للتصويت يف صحيفة يومية أو أكثر أو بأية وسيلة عليه نشر إشعار 

 أخرى حتددها جلنة اإلفالس.

 حقوق التصويت

 :الثامنة والثمانوناملادة 
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 إعادة التنظيم املاليطالبات اليت مل يعرتض عليها أمني حيق للدائنني واملالك ذوي امل

التصويت على مقرتح إعادة التنظيم املالي. وللمحكمة منح هذا احلق للمالك والدائنني 

 ذوي املطالبات املتنازع عليها.

 :دة التاسعة والثمانوناملا

تضم كل دائن أو مالك ضمن فئة تصويت حمددة  إعادة التنظيم املالييصنف أمني 

 على أن يراعي ما يلي: ،ذوي احلقوق املتشابهة

بني حقوق الدائنني القائمة ومدى تأثري املقرتح يف هذه احلقوق، حجم التفاوت  .أ 

 الدائنني ألكثر من فئة. تصنيفومناسبة 

حجم التفاوت بني حقوق الدائنني وفق ما هو حمدد يف املقرتح، ومدى تأثريه يف  .ب 

 تصنيفهم إىل أكثر من فئة.

 معلومات أخرى يرى أنها ضرورية لتصنيف الدائنني. أية .ج 

 النصاب املطلوب يف التصويت

 التسعون:املادة 

لتصويت على مقرتح إعادة التنظيم املالي أو إجراء أي تعديالت ليعقد اجتماع الدائنني 

. ويكون السابعة والثماننيالدعوة املشار إليها يف املادة  عليه وفقًا لإلجراءات الواردة يف

 يف األحوال اآلتية: مقبواًلاملقرتح أو تعديله 

 لذين متثل مطالباتهم ثلثي قيمة الديناإذا صوت له أعضاء فئات الدائنني أو املالك  .أ 

 .يف كل فئة

أكثر  متثل مطالباتهمالذين -حبسب االقتضاء-ن أو املالك الدائنو لهإذا صوت  .ب 

 عالقة يف كل فئة. المن نصف قيمة دين األطراف غري ذوي 

 الدائنون غري املتأثرين

 ة والتسعون:املادة احلادي
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ال حيق لدائن أو مالك ال يتأثر مبقرتح إعادة التنظيم املالي املشاركة يف التصويت، 

ويعد الدائن واملالك غري متأثر إذا مل يكن للمقرتح تأثري يف حقوقه التعاقدية أو 

 عقولة.م مدةخالل  كاماًلسداد دينه  ينص علىالنظامية أو كان 

 التصديق على مقرتح إعادة التنظيم املالي  

 ة والتسعون:املادة الثاني

على مقرتح إعادة التنظيم  إعادة التنظيم املاليتصدق احملكمة بناء على طلب أمني 

 املالي وأي تعديالت عليه يف احلاالت اآلتية:

ن الدائنني قل متصويت فئات الدائنني بقبول املقرتح أو تصويت فئة واحدة على األ .أ 

 . املتأثرين به بقبوله

ملعايري العدالة لكل فئة من فئات الدائنني واملالك  يًان املقرتح مستوفإذا كا .ب 

 املتأثرين املصوتني برفضه.

 على إذا كانت فئة من فئات الدائنني أو املالك املصوتني برفض املقرتح ستحصل .ج 

 راء التصفية.أصول تعادل على األقل ما ميكن أن حتصل عليه يف حال إج

 ة والتسعون:املادة الثالث

 ما يلي: العدالة معايرييشرتط الستيفاء مقرتح إعادة التنظيم املالي  .1

 اجتماع الدائنني واملالك وإجراءات التصويت.بإجراءات عدم اإلخالل  .أ 

لدراسة مقرتح إعادة  كافوافية ووقت معلومات  علىحصول الدائنني واملالك  .ب 

شروط مقرتح إعادة التنظيم ئل املتاحة للمدين مقارنة بلبداالتنظيم املالي وا

 املالي.

مراعاة حقوق الدائنني واملالك القائمة، وباألخص ما يتعلق بتقاسم اخلسائر  .ج 

 وتوزيع احلقوق اجلديدة واالمتيازات أو الضمانات.

يف على مقرتح إعادة التنظيم املالي أمام احملكمة للدائن أو املالك حق االعرتاض  .2

 التصديق عليه بدعوى اإلخالل مبعايري العدالة يف احلالتني اآلتيتني: جلسة
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قرتح يف اجتماع الدائنني ومل يصوت املللتصويت على  أن يكون مدعوًا .أ 

 باملوافقة.

 إذا اعتقد بناء على سبب معقول أن مقرتح إعادة التنظيم املالي يضر به.   .ب 

 :الرابعة والتسعوناملادة 

 ،املصدق عليه من احملكمة ملزمًا للدائنني واملالكيم املالي مقرتح إعادة التنظ يكون

 ، والدائن غري املتضرر من املقرتح.ن كان له حق التصويت يف االجتماعويشمل ذلك م

 :والتسعون اخلامسة املادة

ال يؤثر مقرتح إعادة التنظيم املالي على أولويات الديون املنصوص عليها يف هذا النظام 

 رى ذات العالقة. أو األنظمة األخ

 صالحيات احملكمة

 :السادسة والتسعوناملادة 

السادسة للمادة  للمحكمة أن تأذن للدائنني املضمونني بالتنفيذ على الضمانات وفقًا

اليت يكون ألصحابها حق التصويت وفقًا  طالباتاملمن النظام، أو حتديد والسبعني 

 من النظام. الثامنة والثماننيللمادة 

 :سابعة والتسعونالاملادة 

 احلالتني:هاتني تقرر احملكمة افتتاح إجراء التصفية يف 

 .مفلسًامتعثرًا أو إذا كان املدين  .أ 

 إذا رفضت احملكمة أو الدائنني مقرتح إعادة التنظيم املالي. .ب 

 بيع األصول املضمونة

 :الثامنة والتسعوناملادة 

التنظيم املالي وبعد موافقة  بناء على مقرتح إعادة إعادة التنظيم املاليألمني  حيق

 ألسعاربااحملكمة بيع أي من األصول املضمونة خالل فرتة إعادة التنظيم املالي 

ومصروفات البيع وإيداع جزء من صايف  أتعابه استيفاء عليه وجيب. البيع وقت املتداولة
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ني دخل البيع يعادل قيمة الديون املضمونة يف حساب وديعة مع مراعاة السداد للدائن

  ألولوياتهم عند التصديق على مقرتح إعادة التنظيم املالي. املضمونني وفقًا

 :التاسعة والتسعوناملادة 

 على أن ،أصول املدين من أو جزء منها محكمة أن تقرر سداد ديون الدائن املضمونلل

 عن بنك مرخص له يف اململكة. صادرًا بنكيًا قدم الدائن ضمانًاي

 تغيري الضمانات

 ة املائة:املاد

رفض كان للمحكمة أن  نللمدين أن يعرض على الدائن املضمون تغيري الضمان، فإ

 للضمان. ومساويًا تقضي بالتغيري متى كان املال البديل مماثاًل

 نشر وتسجيل التصديق على مقرتح إعادة التنظيم املالي  

 بعد املائة: املادة األوىل

التصديق على مقرتح إعادة  تاريخ عشرة أيام منخالل  إعادة التنظيم املالييلتزم أمني 

 التنظيم املالي مبا يلي:

 حملكمةا حتددها أخرى وسيلة أيةالتصديق يف صحيفة يومية أو أكثر أو  نشر .أ 

اسم املدين وعنوانه الرئيس ورقم السجل التجاري وتاريخ إصدار التصديق  متضمنًا

 ونبذة عن األحكام األساسية الواردة فيها.

 لتصديق يف سجل اإلفالس والسجل التجاري.توثيق ا .ب 

 اإلشراف على اإلجراء

 ة بعد املائة:املادة الثاني

إعادة التنظيم  مقرتحاملعني من احملكمة على تنفيذ  إعادة التنظيم املاليأمني  شرفي

املعلومات ، وله يف سبيل ذلك احلصول على لتنفيذها احملكمة بأي عوائق ويبلغاملالي، 

 زم بتقديم تقرير يف نهاية كل ستة أشهر إىل احملكمة والدائنني.. ويلتالالزمة

 ة بعد املائة:املادة الثالث
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من احملكمة املوافقة على تعديل مقرتح إعادة التنظيم  إعادة التنظيم املالييطلب أمني 

ري حق نظامي أو تعاقدي ألي من الدائنني يأو يرتتب عليه تغ املالي متى كان ضروريًا

تصدر احملكمة قرارها يف التعديل املقرتح يف جلسة يدعى إليها الدائنون واملالك، و

 من تاريخ طلب املوافقة. واملالك املتأثرون خالل فرتة ال تقل عن عشرين يومًا

 تنفيذ مقرتح إعادة التنظيم املالي  

 ة بعد املائة:املادة الرابع

لي بتوثيق ذلك، بناء على تقضي احملكمة بعد اكتمال تنفيذ مقرتح إعادة التنظيم املا

 أو املدين أو أي طرف آخر ذي عالقة. إعادة التنظيم املاليطلب أمني 

 اإلخفاق يف تنفيذ مقرتح إعادة التنظيم املالي

 بعد املائة:امسة املادة اخل

 إتالفه للتضليل عن مركزه املاليإذا تصرف املدين بسوء نية بإخفاء أي من أصوله أو 

قضي احملكمة بإبطال إجراء إعادة التنظيم املالي املصادق عليه ، فتباحتيالأو تصرف 

 .اتمن إجراء يلزممنها واختاذ ما 

مصلحة بناء على تصرف  من طرف ذي املقامة قرتحاملإبطال  وتنظر احملكمة يف دعوى

املدين بسوء نية أو احتيال وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ العلم به أو سنتني من تاريخ 

 كمة عليه.تصديق احمل

 بعد املائة: السادسةاملادة 

يعفى الضامن لتنفيذ املقرتح  ،إذا قضت احملكمة ببطالن مقرتح إعادة التنظيم املالي

 من التزامه، وال يلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من املدين قبل إبطال املقرتح.

 بعد املائة: السابعةاملادة 

مقرتح إعادة التنظيم املالي إذا أخفق  اءإنهلكل ذي مصلحة أن يطلب من احملكمة 

يف هذه احلالة إعفاء الضامن لتنفيذ املقرتح من  اإلنهاءاملدين يف تنفيذه. وال يرتتب على 

 ه.اتالتزام
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 بعد املائة: الثامنةاملادة 

ببطالن مقرتح إعادة التنظيم املالي أو إذا قضت  التصفيةإجراء  افتتاح احملكمة تقرر

 .مفلسًاأو  متعثرًااملدين  كانو إنهائه

 إنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي

 بعد املائة: التاسعةاملادة 

للمحكمة إنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وحتويله إىل إجراء التصفية بناء على  .1

بانتفاء أسباب التصديق  إعادة التنظيم املاليأمني  تقريرطلب من املدين مرفق به 

 على املقرتح.

إعادة أمني  اكتمال مهامكمة إنهاء إجراءات إعادة التنظيم املالي يف حال للمح .2

 إعادة التنظيم املالي. مقرتحتنفيذ و التنظيم املالي

سجل اإلفالس والسجل التجاري بقرار إنهاء  إعادة التنظيم املالييشعر أمني  .3

 إجراءات إعادة التنظيم املالي أو افتتاح إجراء التصفية.

 إجراء التصفية

 بعد املائة: العاشرةاملادة 

من تلقاء نفسها أو بناء على -إذا تعذر تنفيذ مقرتح إعادة التنظيم املالي فللمحكمة 

. ويرتتب على ذلك انتهاء التصفية إىل إجراء لهحتوي- إعادة التنظيم املاليطلب أمني 

 مني.األدور 

 اآلثار املرتتبة على البدء يف إجراء التصفية

 عشرة بعد املائة:ة املادة احلادي

إعادة التنظيم املالي أو إنهائه وافتتاح إجراء التصفية  إذا قضت احملكمة ببطالن إجراء

إجراء التصفية يف  فتعترب املطالبات املقدمة يف إجراء إعادة التنظيم املالي مقدمة تلقائيًا

 مبوجب إجراء سابق.حصل عليه الدائن  مبلغ وخيصم من توزيعات التصفية كل

 حاالتاإل
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 ة عشرة بعد املائة:املادة الثاني

من هذا النظام على إجراء  والعشرينة رابعوال والعشرينة ثالثال املادتنيتسري أحكام 

 إعادة التنظيم املالي.

 

 الفصل اخلامس: إجراء التصفية
 شروط افتتاح إجراء التصفية

 ة عشرة بعد املائة:الثالث املادة

 :بناء على أي مما يلييفتتح إجراء التصفية 

 دين.  املطلب من  .أ 

 قرار من احملكمة. .ب 

 طلب من اجلهة املختصة. .ج 

 دائن.الطلب من  .د 

 ألحكام الفصل السابع عشر من هذا النظام. طلب مقدم وفقًا .ه 

 بعد املائة: رابعة عشرةاملادة ال

إعالن افتتاح إجراء التصفية يف أي من  مفلسأو تعثر أن املدين م رأتللمحكمة إذا 

 احلاالت اآلتية:

 .السابعة والتسعنية والعشرين والثانياملادتني انطباق الشروط املنصوص عليها يف  .أ 

 اخلمسني.مبوجب املادة إلغاء إجراء التسوية الوقائية  .ب 

 بعد املائة. العاشرة املادة إلغاء إجراء إعادة التنظيم املالي مبوجب .ج 

 بعد املائة:اخلامسة عشرة ادة امل

 على: من املدين ومشتماًل وموقعًا يكون طلب افتتاح إجراء التصفية مؤرخًا

 بالعاملني لديه، واملعلومات املتعلقة للمدين املالي واالقتصادي الوضع نبذة عن .أ 

 ملتقاعدين منهم.ا جتاه يةلماوأي التزامات  ،أجورهم وإمجالي ،وتشمل: عددهم
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 التصفية.إجراء طلب  إىلدعته  ب اليتسبااأل .ب 

 طلب التصفية.ل ةؤيداملستندات امل .ج 

 التجاري. هسجل منو للمدين نسخة من ترخيص مزاولة النشاط التجاري أو املهين .د 

 . للمدين نسخة من الدفاتر التجارية والبيانات والقوائم املالية آلخر عام مالي  .ه 

 التالية. لالثين عشر شهرًا بيان التدفقات النقدية واألرباح واخلسائر املتوقعة .و 

 .عناوينهم والقيمة التقريبية للديون املستحقة هلموبأمساء الدائنني  بيان .ز 

 .املدين على أصول املقررة ضماناتبال بيان .ح 

التقريبية يف تاريخ السوقية الثابتة واملنقولة وقيمها  املدين بيان تفصيلي ألصول .ط 

 الطلب.

 والقيم التقريبية للمبالغ املدعى بها. ملدينا بالدعاوى القضائية املقامة ضد بيان .ي 

 الطلب املقدم من الدائنني

 بعد املائة: السادسة عشرةاملادة 

للدائن الذي يزيد مبلغ دينه على املقدار الذي حتدده جلنة اإلفالس أن يطلب من 

 احملكمة افتتاح إجراءات تصفية املدين يف أي من احلالتني اآلتيتني:

من  سداد الدين احلال ومل يستجب خالل مثانية وعشرين يومًاإذا طلب من املدين  . أ

 .الطلبتاريخ 

 مبوجب سند تنفيذي مل ينفذ. . ب

 بعد املائة: السابعة عشرةاملادة 

بافتتاح إجراء التصفية بناء على طلب الدائن متى كان  تصدر احملكمة أمرًا .1

ي شكل من ومل يسدد أو يسو بأ وكان الدين حااًل مفلسًاأو  متعثرًااملدين 

 أشكال التسوية.

للدائن االستناد إىل   حيقإذا نازع املدين الدائن يف سبب استحقاق الدين، فال .2

نفيذ ضد بعد املائة وهذه املادة للتالثامنة عشرة بعد املائة و السادسة عشرةاملادتني 
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إساءة استغالل إلجراء التصفية،  إىل أي من هذه املواد املدين. ويعد استناد الدائن

 وللمحكمة رفض طلب افتتاح اإلجراء. 

 بعد املائة: الثامنة عشرةاملادة 

 جيب أن يرفق الدائن بطلب افتتاح إجراء التصفية املقدم إىل احملكمة ما يلي:

 نسخة من الطلب الرمسي بسداد الدين احلال أو من السند التنفيذي غري املنفذ. . أ

 إن وجدت.   له ملقررةاوالضمانات  مقداره تشملمعلومات كافية عن الدين  . ب

 بعد املائة: تاسعة عشرةاملادة ال

تبلغ احملكمة املدين بطلب الدائن أو اجلهة املختصة افتتاح إجراء التصفية، وعلى 

املدين تزويد احملكمة بالوثائق واملعلومات املنصوص عليها يف الفقرات من )ج( إىل 

 بعد املائة.لسادسة عشرة ابعد املائة ويف املادة  اخلامسة عشرة( من املادة ط)

 إجراءات احرتازية

 العشرون بعد املائة:املادة 

-التصفيةإجراء  افتتاح طلبتقديم  بعد- تأمر أن لتقديرهًا وفقًا للمحكمة .1

اليت  لألوضاع اإلجراء االحرتازي الالزم حلفظ قيمة أصول املدين طبقًا باختاذ

 .إىل حني البت يف طلب افتتاح اإلجراءوذلك  ،حتددها

 :اإلجراء االحرتازي على ما يلي يشتملأن  جيوز .2

 ة مؤقت.تعيني مدير مؤقت أو أمني تصفي .أ 

 حتريز مقرات عمل املدين. .ب 

 عليها مبوجب نظام آخر إىل أصول التفليسة. حمجوزضم أي أصول للمدين  .ج 

 إجراء افتتاح بعد آخر إجراء أي أو االحرتازي اإلجراء باستمرار تأمر أن للمحكمة .3

 .التصفية

 احملكمة رارق

 :املائة بعد والعشرون ةاحلادي املادة
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 مما يلي: أيًا تقرر أن التصفية إجراء افتتاح طلب نظر عند للمحكمة

 التصفية، مبصروفات للوفاء املدين أصول كفاية لديها ترجح إذا اإلجراء افتتاح .1

 ألحكام هذا النظام. طبقًا اإلدارية التصفية طلب بتقديم املدين أمرت وإال

الطلب إذا مل يستوف املتطلبات النظامية، أو تصرف مقدمه بسوء نية أو  ضرف .2

للمدين  مناسبةالتصفية غري ، أو كانت على إساءة استغالل لإلجراء الطلب انطوى

 ها.يلإبناء على املعلومات املقدمة 

النظر يف الطلب فرتة ال تزيد على واحد وعشرين يوما لتقديم معلومات أو  تأجيل .3

فية تطلبها من مقدم الطلب أو ألي سبب آخر. وتبلغ احملكمة املدين ومن وثائق إضا

 حتدده من الدائنني بقرارها فور صدوره. 

 بعد املائة: الثانية والعشروناملادة 

 الغريإىل  مهامهبعض يف تفويض  احلق-موافقة احملكمة بناء على- التصفيةمني أل

 على أال يكون من العاملني لديه.

 لنشاط املدينلتصفية اإدارة أمني 

 بعد املائة: الثالثة والعشروناملادة 

املعني إدارة نشاط املدين نيابة عنه خالل مدة إجراء التصفية وال  التصفيةيتوىل أمني 

مني األ، ويبلغ يسأل شخصيًا يف مواجهة الغري عن التصرفات اليت جيريها بهذه الصفة

وتغل يد املدين عن . در عن احملكمةبأي استدعاء أو إخطار أو أمر خيصه يصاملدين 

  مني.األإدارة نشاطه عقب تعيني 

 بعد املائة:الرابعة والعشرون املادة 

حبيازة املكاتبات والرسائل الورقية واإللكرتونية  التصفيةللمحكمة أن تأذن ألمني 

ما إال  د إىل املدين خالل مرحلة التصفيةاالطالع على ما يرواخلاصة باملدين وحفظها 

 إفشاؤها مراعاة للسرية وفقًا ألحكام األنظمة. حيظر

 املعلومات
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 بعد املائة: والعشروناملادة اخلامسة 

 عن وثائق أو معلومات من لديها مبا-تعيينه فور- التصفية أمني احملكمة تزود

مني خالل املدة اليت حتددها احملكمة بأية معلومات أو األعلى املدين تزويد و .املدين

عنها  اإلفصاحيسبق  وملية عن دائنيه، واملبالغ اليت يدين بها للغري وثائق إضاف

 فيها. للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفًا

 دارة والتصرف باألصولاإلالتجريد من احلق يف 

 بعد املائة: والعشروناملادة السادسة 

أصول التفليسة بعد تعيني أمني تغل يد املدين عن إدارة نشاطه وال حيق له التصرف يف 

 مني فور تعيينه.األاحلق إىل  هذا وإىل حني اكتمال إجراء التصفية، ويؤول التصفية

 بعد املائة: والعشروناملادة السابعة 

 التصفية ما مل توافق عليه احملكمة. إجراء ضمان يقدم خالل ال ينفذ أي

 تعليق املطالبات والدعاوى 

 بعد املائة: نوالعشرواملادة الثامنة 

أو أصوله، من تاريخ قرار افتتاح إجراء  املدين ضداملقامة  والدعاوى املطالبات تعلق .1

 كل تصرف خيالف ذلك.  ويقع باطاًلالتصفية حتى إعالن االنتهاء منها، 

أن تأمر باسرتداد أي  التصفيةللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمني  .2

و حيازتها خالل فرتة تعليق املطالبات مع تعويض أصول للمدين نقلت ملكيتها أ

 .لتقديرها وفقًااملتضررين 

 املدين أصول من أي على التنفيذ جيوز( من هذه املادة، 1استثناء من الفقرة ) .3

 .الدائنني ديون من ألي الضامنة

طلب الدائن الذي وجد عني  يف-املطالباتخالل فرتة تعليق -تنظر احملكمة  .4

 وذلك وفقا للضوابط الشرعية. ماله عند املدين،

 بعد املائة: والعشروناملادة التاسعة 
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إجراء نظامي ضد املتضامنني  اختاذ املطالبات تعليق فرتة خالل لغري احملكمة جيوزال 

 .مع املدين يف أي دين قدموا ضمانات شخصية أو عينية لتأمني التزاماته

 عقود العمل

 بعد املائة: الثالثوناملادة 

 ضي بإنهاء عقود عمل العاملني لدى املدينتصفية أن تقالعند افتتاح إجراء للمحكمة 

 ألحكام نظام العمل. وفقًا

 اإلعالن عن التصفية

 بعد املائة: الثالثوناملادة احلادية و

قرار افتتاح إجراء التصفية يف ل مخسة أيام من تاريخ تعيينه خال التصفيةيعلن أمني 

ر كل دائن خرى حتددها جلنة اإلفالس، ويشعوسيلة أصحيفة يومية أو أكثر أو بأية 

من  وال تزيد على تسعني يومًا ال تقل عن أربعة عشر يومًا خالل مدة بتقديم مطالبته

 تاريخ اإلشعار.

 الدفعات املقدمة

 بعد املائة: الثالثوناملادة الثانية و

جبزء من  إذا أوفى ضامن دين املدين أو أي شخص آخر متضامن مع املدين يف الدين

من أية مطالبة  ما أداهالدين للدائن قبل صدور قرار افتتاح إجراء التصفية وجب خصم 

. ولكل ضامن أو ملتزم متضامن مع املدين تقديم مطالبة إىل التصفيةتقدم إىل أمني 

 .أداهباملبلغ الذي  التصفيةأمني 

 لحصول على املعلوماتلالطلبات اإلضافية 

 بعد املائة: نوالثالثواملادة الثالثة 

أن يطلب من الدائن تقديم معلومات أو وثائق إضافية تؤيد مطالبته أو  التصفيةألمني 

وله أن يطلب من مراجع حسابات الدائن التصديق على  ،تعديل طبيعة الدين أو مبلغه

 أية مطالبة للدائن.
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 قائمة املطالبات

 بعد املائة: والثالثوناملادة الرابعة 

من تاريخ انتهاء الفرتة احملددة  إىل احملكمة خالل أربعة عشر يومًا التصفيةيقدم أمني 

لتقديم مطالبات الدائنني، قائمة باملطالبات املقدمة واقرتاحاته بقبوهلا أو رفضها أو 

 عرضها على خبري.

 يف تقديم املطالبات التأخر

 بعد املائة: والثالثوناملادة اخلامسة 

مطالبته عن املدة احملددة باإلشعار املنصوص عليه يف  ال جيوز للدائن املتأخر يف تقديم

قبل  التصفيةاالعرتاض على أي توزيع جيريه أمني  ني بعد املائةاحلادية والثالثاملادة 

 تقديم املطالبة املتأخرة.

 بعد املائة: والثالثوناملادة السادسة 

ى الدائنني زيادة أن يقرر يف األحوال اليت جترى فيها قسمة إضافية عل التصفيةألمني 

 .بشرط توافر السيولة النقديةحصة الدائن املتأخر يف تقديم مطالبته عوضًا عما فاته 

 حقوق التصويت

 بعد املائة: والثالثوناملادة السابعة 

إىل اجتماع يضم املالك لديه مطالباتهم وعناوينهم  علومةالدائنني امل التصفيةيدعو أمني 

 تى كانت موافقتهم ضرورية لالستمرار يف إجراء التصفية.م إلبداء الرأي يف اقرتاحاته

 بعد املائة: والثالثوناملادة الثامنة 

إال إذا قررت  التصفيةيكون التصويت على مطالبات الدائنني اليت مل ينازع فيها أمني 

 تنازع فيها.املطالبات ذوي املهذا احلق للدائنني  منح احملكمة

 املائة:بعد  والثالثوناملادة التاسعة 

جيب احلصول على األغلبية على األقل من قيمة مطالبات الدائنني عند إقرار اقرتاح أو 

 إصدار قرار معروض عليهم.
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 افتتاح إجراء التصفية

 بعد املائة: ربعوناملادة األ

إجراءات تصفية أصول إجراء التصفية البدء يف افتتاح باحملكمة قرار  يرتتب على .1

 التفليسة.

 عند تصفية أصول املدين حدود مسؤولية الشركاء وفقًا تصفيةاليراعي أمني  .2

 لنظام الشركات.

بها املدين  مني تصفية أصول املدين ما عدا األصول اليت وافق على احتفاظاأليتوىل  .3

 عيشة معقولة.مللتوفر له وملن يعول ما يكفي 

 بعد املائة: األربعوناملادة احلادية و

ل واألموال اليت يرثها املدين خالل فرتة التصفية، تصفية األصو التصفيةيتوىل أمني 

 املطالبات من حصيلة التصفية حتت إشراف احملكمة.قيمة وأداء 

 بيع األصول

 بعد املائة: واألربعوناملادة الثانية 

 إال مع املراجعة والتحقق من املطالبات املقدمة إليه التصفية إجراء التصفية يتوىل أمني

 .بيع األصول حصيلةالنظامية والديون املضمونة تستغرق  وفاتأن املصرإذا تبني له 

 بعد املائة: واألربعوناملادة الثالثة 

 بالثمن والشروط اليت تقررها.  بيع أصول املدين يف مزاد علين أوتأمر احملكمة ب

 بعد املائة: واألربعوناملادة الرابعة 

حيفة يومية واحدة أو حتدد احملكمة أصول املدين اليت جيب اإلعالن عنها يف ص

 أكثر أو أية وسيلة أخرى قبل بيعها.

 مسؤولية الشركاء

 بعد املائة: واألربعوناملادة اخلامسة 
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تسوية املطالبات عند لولني عن زيادة أصول التفليسة ئمس الشركاء املتضامنونيكون 

 وندفعما ي ويتوىل إدارةاملدين  عنالسداد  هممن التصفيةويطلب أمني  ،التصفيةإجراء 

 .من أموال

 التقارير إىل الدائنني

 بعد املائة: واألربعوناملادة السادسة 

كل ستة اإلجراءات املتخذة يف التصفية بدائين املدين احملكمة و التصفيةيبلغ أمني 

أشهر على األقل. وعليه عند اقرتاح بيع قدر كبري من أصول املدين إبالغ جلنة الدائنني 

 عني أعضاءها على دراسة جدوى عروض الشراء.وتزويدها بأية معلومات ت

 بعد املائة: واألربعوناملادة السابعة 

افتتاح إجراء  بة ومستحقة األداء فور صدور قرارتكون الديون غري احلالة واج

 التصفية.

 بعد املائة: واألربعوناملادة الثامنة 

إىل احملكمة وى مستقلة ايف تقديم دع احلقللدائنني املضمونني مقدمي املطالبات 

 لتنفيذ على الضمانات املقدمة إليهم.لإجراء التصفية  املختصة بإدارة

 بعد املائة: واألربعوناملادة التاسعة 

أي من أصول املدين عرض شراء  تقديم-وكالةأصالة أو - ألي من هؤالءحيق  ال

 :املعروضة للبيع إال عند عرضها يف مزاد علين

 املدين. .أ 

 صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. دائن املدين أو زوجه أو .ب 

خالل السنتني شريك املدين أو أحد العاملني لديه أو مراجع حساباته أو وكيله  .ج 

 السابقتني الفتتاح إجراء التصفية.

 على الدائنني القسمة

 :املائة بعد وناخلمس املادة
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نني مع األولوية بني الدائ لرتتيب فقًاو التصفية حصيلة قسمة التصفية أمني يتوىل

 التصفية أمني حصول يلزم وال. مصلحة ذي طرف مع قضائي نزاعما ينشأ من  مراعاة

أية قسمة إشعار كل  إجراء لقب عليه وجيب القسمة، إلجراء احملكمة موافقة على

على األقل من تاريخ إجرائها. وللدائنني تقديم  دائن معلوم لديه قبل ثالثني يومًا

أو االعرتاض أمام احملكمة على القسمة املقرتحة  صفيةالتمطالبات إضافية إىل أمني 

 .اإلشعار تاريخ مناألكثر  على أو إجراءاتها قبل مضي واحد وعشرين يومًا

 بعد املائة: مسوناملادة احلادية واخل

حبسب  التصفيةحيق للدائن االطالع على سجل املطالبات املقر من احملكمة أو أمني 

 األحوال ومراجعته.

 بعد املائة: ثانية واخلمسوناملادة ال

جيوز إجراء القسمة متى نتج عن تصفية أصول املدين سيولة نقدية كافية. وجيب 

 مل تدرجاليت أو  التصفيةاالحتفاظ مببلغ يتناسب مع مقدار الديون اليت مل يقرها أمني 

 .بعد يف سجل الديون

 بعد املائة: واخلمسوناملادة الثالثة 

ملضمونني الذين مل تكف حصيلة بيع األصول املضمونة لسداد تكون مرتبة الدائنني ا

ديونهم كاملة هي مرتبة الدائنني غري املضمونني فيما بقي من الديون. ويرد أمني 

 .ديونهللمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء جبميع  التصفية

 بعد املائة: واخلمسوناملادة الرابعة 

 التصفية اإلداريةكمة إصدار أمر بالتحول إىل إجراء أن يطلب من احمل التصفيةألمني 

للوفاء إلجراء أي قسمة على الغرماء أو  التفليسة أصول إذا مل تكف حصيلة بيع

 مبصروفات التصفية.

 املطالبات

 بعد املائة: واخلمسوناملادة اخلامسة 
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ب أنها مستحقة الدفع ويتطل يرىمطالبة إىل احملكمة أية تقديم  التصفيةألمني  .1

 .من النظر والتحقق مزيدًا فيهاالفصل 

الدائنني مبا يف يف النزاعات اليت تؤثر يف  لصلح والتوفيقأن يسعى ل التصفيةألمني  .2

 األصول الثابتة.النزاع حول ذلك 

 ةالنهائي بالقسمةاإلشعار 

 بعد املائة: واخلمسوناملادة السادسة 

زمه على إجراء قسمة نهائية ملا لكل دائن معلوم لديه بع إشعارًا التصفيةيوجه أمني 

تقديم  منه بقي من أصول املدين قبل شهر على األقل من تاريخ إجرائها، ويطلب

ار، وال شعمن تاريخ اإل واحد وعشرين يومًا ال تزيد على مطالبته النهائية خالل مدة

 هذه املدة. انقضاء جيوز تلقي أية مطالبات بعد 

 ئة:بعد املا واخلمسوناملادة السابعة 

لقيمتها التقديرية إذا  أن يقسم على الدائنني أي أصول للمدين وفقًا التصفيةألمني 

 كانت طبيعة تلك األصول غري مهيأة للبيع أو كان من املصلحة عدم بيعها.

 انتهاء التصفية

 بعد املائة: واخلمسوناملادة الثامنة 

أصول املدين والقسمة انتهاء التصفية بعد اكتمال إجراءات بيع  التصفيةيعلن أمني 

. تامية والتقارير النهائيةالنهائية على الدائنني. ويقدم إىل احملكمة احلسابات اخل

يف األحوال  وهلاوللمحكمة أن تأمر بإنهاء التصفية دون حاجة إىل عقد جلسة للنظر. 

 .اليت تقدرها متديد فرتة التصفية ملدة ال تزيد على تسعني يومًا

 بعد املائة: مسونواخلاملادة التاسعة 

يف حال إنهاء التصفية بأمر من احملكمة، بإرسال النسخ الالزمة  التصفيةأمني يلتزم 

بعد مضي ثالثني ، ويزال اسم املدين من السجل يف سجل اإلفالسلقيده من هذا األمر 

 .احملكمة أمر تاريخمن يومًا 
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 رد االعتبار

 ون بعد املائة:املادة الست

 إال متبقي دين من ذمته تربأ وال التصفية إجراء نتهاءا بعد لفردا املدين اعتبار يرد .1

 .الدائنني من عام أو خاص إبراء مبوجب

 تنظم الالئحة إجراءات مطالبة الدائنني بديونهم املتبقية بعد انتهاء إجراء التصفية. .2

  اإلحاالت

 ون بعد املائة:املادة احلادية والست

فتتاح إجراء التصفية، تسري أحكام املادتني العدم اإلخالل بشرط إفالس املدين  مع

والستني الثانية إىل  الثامنة واخلمسنيواخلمسني واملواد من الرابعة واخلمسني والثانية 

والسبعني  واحلادية ومن اخلامسة والستني إىل التاسعة والستنيوالستني والرابعة 

 على إجراء التصفية. ثالثة والثماننيوال

 
 تسوية الوقائية لصغار املديننيالفصل السادس: ال

 اهلدف

 ون بعد املائة:املادة الثانية والست

للتوصل  تقديم مقرتحالتسوية الوقائية لصغار املدينني إىل متكينهم من  إجراءهدف ي

 .النشاط بشأن آخر اتفاق أي أوإىل اتفاق مع دائنيهم لتسوية الديون 

 بعد املائة: والستوناملادة الثالثة 

ألي مما  فتتاح إجراء التسوية الوقائية ألي من صغار املدينني إذا كان خاضعًاال جيوز ا

 يلي:

إجراء التسوية الوقائية، أو سبق له اخلضوع هلذا اإلجراء خالل مدة مل تتجاوز ستة  .أ 

 أشهر.

 إجراء إعادة التنظيم املالي. .ب 
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 إجراء التصفية. .ج 

وع إىل هذا اإلجراء خالل إجراء التسوية الوقائية لصغار املدينني أو سبق له اخلض .د 

 .مدة مل تتجاوز اثين عشر شهرًا

 إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني. .ه 

 إجراء التصفية لصغار املدينني. .و 

 إجراء التصفية اإلدارية. .ز 

 بعد املائة: والستوناملادة الرابعة 

 جيوز للمدين الصغري طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مبوجب أحكام الفصل

 من طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار املدينني. الثالث بداًل

 اإلجراء

 بعد املائة: والستوناملادة اخلامسة 

يف يوم عمل خالل إىل عقد اجتماع مبوجب إشعار للمدين الصغري أن يدعو دائنيه  .1

 .من تاريخ اإلشعار وال تزيد على أربعني يومًا ال تقل عن واحد وعشرين يومًامدة 

من هذه املادة وفق النموذج احملدد من  1جيب توجيه اإلشعار املشار إليه يف الفقرة  .2

الزمة للدائنني الختاذ قرار التصويت على مقرتح العلومات امل جلنة اإلفالس متضمنًا

 به نسخة من املقرتح. التسوية الوقائية لصغار املدينني ومرفقًا

، أن يطلب من املدين من هذه املادة 1الفقرة للدائن املوجه إليه إشعار مبوجب  .3

تزويده بأية معلومات إضافية تؤثر يف تصويته على مقرتح التسوية الوقائية لصغار 

بتلبية هذا الطلب له وللدائنني اآلخرين مبراعاة الوقت  املديناملدينني. ويلتزم 

 والقيمة.

 مضمون املقرتح

 بعد املائة: والستوناملادة السادسة 

 مبقرتح التسوية الوقائية لصغار املدينني ما يلي:جيب أن يرفق 
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بالعاملني ة تعلق، واملعلومات املالصغري الوضع املالي واالقتصادي للمدين نبذة عن .أ 

ملتقاعدين ا مالية جتاه وأي التزامات ،وإمجالي أجورهم ،وتشمل: عددهم لديه

 منهم.

 التسوية الوقائية. إجراء طلب اليت دعته إىل سباباأل .ب 

لتسوية املشاكل املالية لنشاطه على حنو  الصغري املدين ملقرتحصيلي وصف تف .ج 

 مرض جلميع دائنيه.

 الضوابط املتبعة ملا يلي: .د 

 فيها لغرض التصويت. والفصلتقديم املقرتح وتقييم مطالبات الدائنني  .1

 إجراءات التصويت. .2

ة على قبول مقرتح التسوي الصغري ما يفيد إمجاع الدائنني املضمونني للمدين .ه 

 الوقائية.

 هسجلمن والصغري  للمدين ة النشاط التجاري أو املهينزاولنسخة من ترخيص م .و 

 التجاري.

 .للمدين نسخة من الدفاتر التجارية والبيانات والقوائم املالية آلخر عام مالي .ز 

 التالية. التدفقات النقدية واألرباح واخلسائر املتوقعة لالثين عشر شهرًا بيان .ح 

 .عناوينهم والقيم التقريبية للديون املستحقة هلمونني بأمساء الدائ بيان .ط 

 على أصول املدين. املقررةضمانات البيان ب .ي 

الثابتة واملنقولة وقيمها السوقية التقريبية يف  الصغري ل املدينصوأل بيان تفصيلي .ك 

 تاريخ تقديم مقرتح التسوية الوقائية.

لقيمة التقريبية للمبالغ املدعى وا الصغري املدين ضد لقضائية املقامةبالدعاوى ا بيان .ل 

 بها.

 املوافقة على مقرتح التسوية الوقائية لصغار املدينني

 بعد املائة: والستونة املادة السابع
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 ينظر الدائنون يف مقرتح التسوية الوقائية لصغار املدينني يف اجتماعهم وفقًا .1

 لإلجراءات الواردة يف املقرتح.

 :إذا مقبواًلار املدينني التسوية الوقائية لصغ مقرتح يكون .2

 ثلثي قيمة الديون على األقل.  وافق عليه دائنون غري مضمونني متثل مطالباتهم .أ 

متثل مطالباتهم الذين -االقتضاءحبسب - املالك أو نوالدائن له صوت .ب 

 . كل فئة العالقة يف ذوي غري طرافاأل دين قيمة نصفأكثر من 

 ج التصويت.الدائنني بنتائ مجيعيلتزم املدين بإبالغ  .3

 بعد املائة: الثامنة والستوناملادة 

التصويت  التسوية الوقائية لصغار املديننيحيظر على الدائن غري املتضرر من مقرتح 

 وأويعترب الدائن غري متضرر إذا مل يرتتب على املقرتح تأثري يف حقوقه النظامية عليه. 

 اسبة.التعاقدية أو إذا تضمن سداد حقوقه كاملة خالل فرتة من

 إيداع قرار الدائنني لدى احملكمة

 بعد املائة: التاسعة والستوناملادة 

يلتزم املدين الصغري بعد موافقة أغلبية الدائنني على مقرتح التسوية الوقائية لصغار 

 املدينني، بإيداع قرارهم لدى احملكمة وسجل اإلفالس والسجل التجاري.

 تعليق حمدود للمطالبات 

 بعد املائة: السبعوناملادة 

خالل  لبات ملدة ال تتجاوز تسعني يومًاللمدين الصغري أن يطلب من احملكمة تعليق املطا

ني بعد املائة والسابقة اخلامسة والستحلكم املادة  الفرتة الالحقة إلشعار الدائنني وفقًا

 ملوافقتهم على مقرتح التسوية الوقائية لصغار املدينني.

 بعد املائة: احلادية والسبعوناملادة 

 إذا قررت احملكمة تعليق املطالبات فال جيوز: .1
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إلجراء التسوية الوقائية أو الفتتاح إجراء إعادة  الصغري للمدينتقديم طلب  .أ 

التنظيم املالي أو إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني أو الفتتاح إجراء 

 التصفية اإلدارية.راء إجالتصفية أو إجراء التصفية لصغار املدينني أو الفتتاح 

 ضد املدين الصغري يتعلق بنشاطه. قانوني إجراء أو تصرف أيختاذ ا .ب 

فرتة ( من هذه املادة يبدأ خالل سريان 1يف الفقرة ) تصرف وارد كل يعد باطاًل .2

التعليق، وللمحكمة بناء على طلب املدين الصغري أن تقرر إعادة أي من أصوله 

 لتقديرها. الضرر وفقًا عن تعويضالتعليق وأن تأمر باملنقولة ملكيتها خالل فرتة ال

يف  ،ي من ديونهالضامن ألاملدين الصغري أصل لدائن املضمون التنفيذ على ل حيق .3

 فرتة تعليق املطالبات.

 بعد املائة: الثانية والسبعوناملادة 

يقدم طلب تعليق املطالبات وفق النموذج احملدد من جلنة اإلفالس، على أن يتضمن 

مقرتح التسوية الوقائية لصغار املدينني وإفادة من مراجع حسابات  مضمونذة عن نب

 املدين الصغري برتجيح موافقة الدائنني عليه.

 أثر املوافقة على التسوية الوقائية لصغار املدينني

 بعد املائة: الثالثة والسبعوناملادة 

اريخ اجتماع الدائنني للتصديق من ت يعترب مقرتح التسوية الوقائية لصغار املدينني نافذًا

 املقرتح مجيع الدائنني.ب لتزموي وموافقة أغلبيتهم،عليه 

 االعرتاض على قرار الدائنني

 بعد املائة: الرابعة والسبعوناملادة 

حيق له التصويت يف اجتماع الدائنني االعرتاض على قرار املوافقة على الذي دائن لل

من تاريخ تقدميه إىل  ينني خالل ثالثني يومًامقرتح التسوية الوقائية لصغار املد

به أو كانت هناك  جسيمإىل إحلاق ضرر  على املقرتحإذا أدت املوافقة احملكمة 

 جراءات اجتماع الدائنني. يف إخمالفة جوهرية 
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 بعد املائة: اخلامسة والسبعوناملادة 

وقائية أو تعلقها تلغي موافقة الدائنني على التسوية ال أن-لتقديرهًاوفقا -للمحكمة 

 بناء على االعرتاض املقدم إليها.

 بعد املائة: السادسة والسبعوناملادة 

حلكم  للمدين الصغري إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار املدينني قبل انتهائها وفقًا

 من هذا النظام يف أي من األحوال اآلتية: اخلمسنياملادة 

ية عشرة من هذا النظام مل تعد احلادا للمادة إذا أثبت أن شروط افتتاح اإلجراء وفق .أ 

 .املقرتحتنفيذ من غري املرجح اكتمال  منطبقة عليه أو كان

ني بعد من السبعتقديم طلب منه أو من الدائن يف غري مدد التعليق الواردة يف املواد  .ب 

 بعد املائة، ملباشرة اإلجراءات اآلتية: الثانية والسبعنياملائة إىل 

 .املدينني لصغار تصفيةال .1

 .التصفيةإعادة التنظيم املالي أو  .2

إنهاء التسوية الوقائية لصغار املدينني لدى سجل  وعلى املدين الصغري إيداع قرار

 .والسجل التجاري اإلفالس

 اإلحاالت

 بعد املائة: السابعة والسبعوناملادة 

أحكام  تسريمع مراعاة األحكام اخلاصة باملدين الصغري الواردة يف هذا الفصل، 

ة والثالثني ومن احلادية والثالثني إىل اخلامسعشرة  الثالثةعشرة و املواد احلادية

 واخلمسني على إجراء التسوية الوقائية للمدين الصغري. والرابعة والتاسعة واألربعني

 

 املدينني لصغار املايل التنظيم إعادة إجراء: السابع الفصل
 اهلدف

 بعد املائة: الثامنة والسبعوناملادة 
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اتفاق املدين الصغري تسهيل إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني إىل  يهدف إجراء

 .إعادة التنظيم املاليإعادة تنظيم نشاطه املالي مبساعدة أمني  مقرتحودائنيه على 

 بعد املائة: التاسعة والسبعوناملادة 

من إعادة التنظيم املالي  الي بداًلإجراء إعادة التنظيم امل افتتاحللمدين الصغري أن يطلب 

 لصغار املدينني.

 بعد املائة: الثمانوناملادة 

ال جيوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني إذا كان املدين الصغري 

 ألي من اإلجراءات اآلتية: خاضعًا

 التسوية الوقائية.   .أ 

 .مدة مل تتجاوز اثين عشر شهرًا إعادة التنظيم املالي أو سبق له اخلضوع هلا خالل  .ب 

 التصفية.   .ج 

 التسوية الوقائية لصغار املدينني. .د 

مدة مل تتجاوز إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني أو سبق له اخلضوع هلا خالل   .ه 

 .ثين عشر شهرًاا

 التصفية.  .و 

 التصفية اإلدارية. .ز 

 منوذج وثيقة الطلب

 بعد املائة: احلادية والثمانوناملادة 

للنموذج  وفقًا من املدين طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املديننييقدم 

 مصحوبًامن مقدم الطلب، ويودع يف احملكمة  وموقعًا احملدد من جلنة اإلفالس مؤرخًا

 ي:لا يمب

الوضع املالي واالقتصادي للمدين الصغري، واملعلومات املتعلقة بالعاملني عن  نبذة .أ 

 لديه.
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 طلب إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني. ليت دعته إىلا سباباأل .ب 

 هسجلمن وللمدين الصغري ممارسة النشاط التجاري أو املهين  ترخيصنسخة من  .ج 

 التجاري.

 نسخة من الدفاتر التجارية والبيانات والقوائم املالية آلخر عام مالي للمدين الصغري. .د 

 التالية. ئر املتوقعة لالثين عشر شهرًاالتدفقات النقدية واألرباح واخلسابيان  .ه 

 .عناوينهم والقيم التقريبية لديونهموبأمساء الدائنني  بيان .و 

 على أصول املدين الصغري. املقررةضمانات بالبيان  .ز 

الثابتة واملنقولة وقيمها التقريبية يف تاريخ  الصغري املدين تفصيلي ألصول بيان .ح 

 الطلب.

ضد املدين الصغري والقيم التقريبية للمبالغ املدعى  املقامةبالدعاوى القضائية  بيان .ط 

 بها.

مقرتح إعادة التنظيم املالي إدارة املقرتح على نظيم املالي إعادة التموافقة أمني  .ي 

لصغار املدينني وفقًا ملا تقرره جلنة اإلفالس، وإقرار بأن تعيينه ال خيالف أحكام 

الصغري واملستندات املؤيدة  هذا الفصل وأنه اطلع على الطلب املقدم من املدين

 للطلب.

موافقة اجلهة املختصة للمدين الصغري على تقديم طلب إعادة التنظيم املالي إذا  .ك 

 .منظمًا كان كيانًا

 بعد املائة: الثانية والثمانوناملادة 

جيب أن يتضمن طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني املقدم إىل  .1

مبا قد يتعذر تقدميه منها  بيانًابتقديم مجيع املستندات املطلوبة، و احملكمة إقرارًا

 مع بيان السبب.

حتتفظ احملكمة بسجل يتضمن تفاصيل املستندات املقدمة الفتتاح إجراء إعادة  .2

 التنظيم املالي لصغار املدينني.
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 افتتاح اإلجراء

 بعد املائة: الثالثة والثمانوناملادة 

إىل  مستوفىنظيم املالي لصغار املدينني فور تقديم الطلب يفتتح إجراء إعادة الت

 احملكمة، وال يلزم عقد جلسة الفتتاحه أو إصدار أمر بذلك.

 بعد املائة: الرابعة والثمانوناملادة 

جيب أال تتجاوز فرتة تسجيل افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني مخسة 

 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

 عالن عن إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املديننياإل

 بعد املائة: اخلامسة والثمانوناملادة 

قرار افتتاح إجراء ل سبعة أيام من تاريخ تعيينه خال إعادة التنظيم املالييعلن أمني 

وسيلة أي إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني يف صحيفة يومية واحدة أو أكثر، أو ب

كل دائن بتقديم مطالبته خالل فرتة ال تقل عن ا جلنة اإلفالس. ويشعر هأخرى حتدد

إعادة ار. كما يلتزم أمني من تاريخ اإلشع يد على تسعني يومًاوال تز أربعة عشر يومًا

 قرار افتتاح اإلجراء يف سجل اإلفالس والسجل التجاري. قيدبنظيم املالي الت

 إعادة التنظيم املاليتعيني أمني 

 بعد املائة:لسادسة والثمانون ااملادة 

إلجراء إعادة التنظيم املالي لصغار نظيم املالي إعادة التيسري قرار تعيني أمني  .1

 املدينني من تاريخ افتتاح اإلجراء.

قائمة أمناء ني من بني املدرجني باملعنظيم املالي إعادة التجيب أن يكون أمني  .2

 .اإلفالس

 :املالي نظيمإعادة التال جيوز أن يكون أمني  .3

 حتى الدرجة الرابعة. أو قريبًا له أو صهرًا دائنا للمدين الصغري أو زوجًا .أ 
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حلساباته خالل السنتني  للمدين أو مراجعًا أو عاماًل أو وكياًل شريكًا .ب 

 السابقتني الفتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني.

واخلبري واملصروفات املعقولة الي نظيم املإعادة التيتحمل املدين الصغري أتعاب أمني  .4

أصول التفليسة. وحتدد احملكمة عند عدم االتفاق  مناليت تكبداها وتدفع 

 مقدار األتعاب بناء على:

 قيمة أصول التفليسة. .أ 

واخلبري يف تنفيذ نظيم املالي إعادة التالوقت اجلهد الذي يبذله أمني  .ب 

 ي لصغار املدينني.ة بإجراء إعادة التنظيم املالتعلقالتزاماتهما امل

 والتزاماتهإعادة التنظيم املالي صالحيات أمني 

 بعد املائة: السابعة والثمانوناملادة 

على إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني نظيم املالي إعادة التيشرف أمني  .1

للتحقق من عدالته وتنفيذه بالسرعة املطلوبة وتوفري احلماية الالزمة ملصاحل 

 ين به.املتأثر

نيابة عن املدين الصغري، وال يسأل شخصيًا يف نظيم املالي إعادة التيتصرف أمني  .2

 مواجهة الغري عن التصرفات اليت جيريها بهذه الصفة.

إعداد مع دائنيه و مساعدة املدين الصغري يف االتفاقنظيم املالي إعادة التألمني  .3

 مقرتح إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني.

 ماتاملعلو

 :الثامنة والثمانون بعد املائةاملادة 

-منياألحيددها  مدةخالل -نظيم املالي إعادة التعلى املدين الصغري تزويد أمني 

معلومات إضافية عن دائنيه، واملبالغ اليت يدين بها للغري ومل يسبق له اإلفصاح  بأية

 فيها. ًا، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاألمنيعنها إىل 

 التمويل اجلديد
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 :التاسعة والثمانون بعد املائةاملادة 

أن يطلب من احملكمة خالل إجراء إعادة التنظيم املالي نظيم املالي إعادة التألمني 

 لصغار املدينني املوافقة على احلصول على متويل جديد.

 :التسعون بعد املائةاملادة 

 لصغار املدينني ما يلي: يتضمن مقرتح إعادة التنظيم املاليجيب أن  .1

 . يةعودة نشاط املدين الصغري إىل حتقيق الرحببيان فرص  .أ 

 األحكام والشروط احملددة لتسوية أي ديون. .ب 

 ضمانات التنفيذ املقدمة من املدين الصغري. .ج 

 أو جزء منه.من الغري لشراء نشاط املدين  أي عرض .د 

 .اسيتم إنهاؤهاليت ملدين ا ةنشطأبيان  .ه 

لديون اأو حتويل  هاأو ختفيض ملقرتحة لتسوية االلتزامات املاليةاملهل الزمنية ا .و 

 إىل حقوق مالك أو ملعاملة خمتلفة للدائنني إن كان هلا مقتض.

أن يسمح بتضمني مقرتح إعادة التنظيم املالي اقرتاحات نظيم املالي إعادة التألمني  .2

ون متى كان بضم أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أي من الضمانات أو الره

 لتنفيذ املقرتح. ذلك ضروريًا

 اجتماع الدائنني

 :احلادية والتسعون بعد املائةاملادة 

تقديم نسخة من مقرتح إعادة التنظيم املالي لصغار نظيم املالي إعادة التعلى أمني 

املدينني إىل مجيع الدائنني ودعوتهم إىل التصويت على املقرتح يف الوقت واملكان 

وال  ما احملكمة وذلك خالل فرتة إشعار ال تقل عن واحد وعشرين يومًااللذين حتدده

. كما جيب عليه نشر إشعار اجتماع الدائنني للتصويت يف تزيد على أربعني يومًا

 صحيفة يومية أو أكثر أو بأية وسيلة أخرى حتددها جلنة اإلفالس.

 التصويت
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 :الثانية والتسعون بعد املائةاملادة 

 ائنني غري املضمونني فئة تصويت واحدة.جيب أن خيصص للد

 :الثالثة والتسعون بعد املائةاملادة 

إعادة يتمتع حبق التصويت الدائنون واملالك ذوو املطالبات اليت مل يعرتض عليها أمني 

 يها.املالك ذوي املطالبات املتنازع فلدائنني ولألمني منح هذا احلق ل. ونظيم املاليالت

 تصويتالنصاب املطلوب يف ال

 :الرابعة والتسعون بعد املائةاملادة 

يراعى يف عقد اجتماع الدائنني والتصويت اإلجراءات الواردة يف الدعوة املشار إليها  .1

التحقق من نظيم املالي إعادة التوعلى أمني  ،احلادية والتسعني بعد املائةيف املادة 

 ذلك.

إجراء أي تعديالت عليه يكون مقرتح إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني أو  .2

 يف األحوال اآلتية: مقبواًل

 باإلمجاع. عليه الدائنون املضمونونإذا وافق  .أ 

إذا وافق عليه الدائنون واملالك الذين متثل مطالباتهم ثلثي قيمة املطالبات على  .ب 

 األقل. 

 متثل مطالباتهم الذين-االقتضاءحبسب - املالك أو نوالدائن لهإذا صوت  .ج 

 . فئة كل يف عالقةال ذوي غري طرافاأل دين مةقي نصفأكثر من 

 :اخلامسة والتسعون بعد املائةاملادة 

الرابعة للمادة  قبوله وفقًابعد مقرتح إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني  يطبق

 .هب املتأثرين غرياملتأثرين و واملالكمجيع الدائنني  على والتسعني بعد املائة

 :بعد املائةالسادسة والتسعون املادة 

األولوية  حبقإخالل  مقرتح إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني جيوز أن يرتتب علىال 

 .نظام آخرأي يف  أومن هذا النظام للديون املشار إليها يف الفصل الثاني عشر 
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 اإلحاالت

 :السابعة والتسعون بعد املائةاملادة 

ا الفصل، تسري أحكام ردة يف هذمع مراعاة األحكام اخلاصة باملدين الصغري الوا

ومن ة والستني والثانيواخلمسني  والثانية واخلمسني والرابعةاحلادية واخلمسني املواد 

ة والسبعني إىل والتاسعة والستني ومن احلادي السابعة والستنية والستني إىل اخلامس

والثمانني  لثةثاة والثمانني ومن الالسادسة والسبعني إىل احلاديومن  الرابعة والسبعني

 احلادية والتسعنيوالسادسة والثمانني ( من املادة 1والفقرة )اخلامسة والثمانني إىل 

بعد املائة  الرابعة والسبعنيعشرة بعد املائة واملادة  السادسة والتسعني إىل احلاديةومن 

 للمدين الصغري.املالي على إجراء إعادة التنظيم 

 

 صغار املديننيالفصل الثامن: إجراء التصفية ل
 اهلدف

 :الثامنة والتسعون بعد املائةاملادة 

صول املدين وضمان يهدف إجراء التصفية لصغار املدينني إىل تيسري إجراءات بيع أ

 عدالة التوزيع على دائنيه.

 منوذج وثيقة الطلب

 :التاسعة والتسعون بعد املائةاملادة 

للنموذج احملدد من جلنة  يقدم طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار املدينني وفقًا .1

 ي:لا يمب مصحوبًااإلفالس 

تعلقة املعلومات املواالقتصادي للمدين الصغري، والوضع املالي  نبذة عن .أ 

 بالعاملني لديه.

 أسباب طلب إجراء التصفية لصغار املدينني واملستندات اليت تؤيد هذا الطلب. .ب 

 هسجلللمدين الصغري ومن  نسخة من رخصة ممارسة النشاط التجاري أو املهين .ج 

 التجاري. 
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 نسخة من الدفاتر التجارية والبيانات والقوائم املالية آلخر عام مالي. .د 

 .القيم التقريبية لديونهمعناوينهم وونني أمساء الدائب بيان .ه 

 على أصول املدين الصغري. املقررةضمانات بال بيان  .و 

 السوقية الثابتة واملنقولة للمدين الصغري وقيمها املدين تفصيلي ألصول بيان .ز 

 التقريبية يف تاريخ الطلب.

لغ ضد املدين الصغري والقيم التقريبية للمبا املقامةبالدعاوى القضائية  بيان .ح 

 املدعى بها.

على مقرتح إجراء التصفية لصغار املدينني وفقًا ملا قرتح امل ةصفيالتموافقة أمني  .ط 

تقرره جلنة اإلفالس، وإقرار منه بأن تعيينه ال خيالف أحكام هذا الفصل وأنه 

 اطلع على الطلب املقدم من املدين الصغري واملستندات املؤيدة للطلب.

و الشركاء واجلهة املختصة للسماح للمدين نسخة من قرار جملس اإلدارة أ .ي 

 الصغري بتقديم طلب التصفية.

 قائمة باملستندات اليت تعذر تقدميها إن وجدت مع بيان األسباب. .ك 

إجراءات  املقدمة الفتتاححتتفظ احملكمة بسجل يتضمن تفاصيل املستندات  .2

 تصفية صغار املدينني.

 الطلب املقدم من الدائنني

 ن:املائتااملادة 

دائن املدين الصغري الذي يزيد مبلغ دينه على املقدار الذي حتدده جلنة اإلفالس أن ل

يطلب من احملكمة بناء على أسباب مشروعة افتتاح إجراء التصفية لصغار املدينني يف 

 أي من هاتني احلالتني:

 دين احلال ومل يستجب خالل مثانيبسداد ال رمسيًا إذا قدم إىل املدين الصغري طلبًا .أ 

 .للطلب يومًا من تاريخ تقدميه شرةع

 مبوجب سند تنفيذي مل ينفذ. .ب 
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 بعد املائتني:املادة األوىل 

جيب أن يتضمن طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار املدينني املقدم من الدائن إىل 

 احملكمة ما يلي:

 من السند التنفيذي غري املنفذ. سداد الدين احلال أولرمسي لنسخة من الطلب ا .أ 

 والضمانات املقدمة للدائن إن وجدت.  مقداره تشملكافية عن الدين  معلومات .ب 

النموذج احملدد  على إدارة تصفية صغار املدينني املقرتحة على ةصفيالتموافقة أمني  .ج 

على  باطالعه ةصفيالترارًا من أمني على أن تتضمن املوافقة إق من جلنة اإلفالس،

 لطلب.ل املؤيدةاألخرى  الطلب املقدم من املدين الصغري واملستندات

 بعد املائتني: الثانيةاملادة 

تبلغ احملكمة املدين بطلب الدائن افتتاح إجراء التصفية لصغار املدينني خالل مدة ال 

ا تطلبه مب وعلى املدين الصغري تزويد احملكمةتتجاوز مخسة أيام من تاريخ تقدميه، 

 معلومات.من 

 افتتاح اإلجراءات

 املائتني: بعد الثالثةاملادة 

 يفتتح إجراء التصفية لصغار املدينني فور تقديم الطلب مستوفى إىل احملكمة وفقًا

 ألحكام هذا الفصل، وال يلزم عقد جلسة الفتتاحه أو إصدار أمر بذلك.

 بعد املائتني: الرابعةاملادة 

ام تسجل احملكمة افتتاح إجراء التصفية لصغار املدينني خالل فرتة ال تتجاوز مخسة أي

هلذا الغرض مهامه فور افتتاح  املعني ةصفيالتمن تاريخ تقديم الطلب. ويتوىل أمني 

 اإلجراء.

 اإلعالن عن تصفية صغار املدينني

 بعد املائتني: املادة اخلامسة
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قرار احملكمة بافتتاح إجراءات  خالل مخسة أيام من تاريخ تعيينه ةصفيالتيعلن أمني 

أو بأية وسيلة أخرى حتددها  يومية واحدة أو أكثرتصفية صغار املدينني يف جريدة 

 ، ويودع نسخة منه يف سجل اإلفالس.جلنة اإلفالس

 التصفيةصالحيات أمني 

 بعد املائتني:لسادسة املادة ا

وال حيق له  ،إجراء التصفية لصغار املدينني فرتةخالل يد املدين عن إدارة نشاطه  تغل

 احلق إىل هذا مال إجراء التصفية، ويؤولالتصرف يف أصول التفليسة إىل حني اكت

وال يسأل يف  ،إدارة نشاط املدين الصغري نيابة عنهيتوىل و ،فور تعيينه ةصفيالتأمني 

 مواجهة الغري عن تصرفاته اليت جيريها بهذه الصفة وفقًا ألحكام هذا النظام.

 بعد املائتني: السابعةاملادة 

ملدين الصغري إلجراء التصفية لصغار التحقق من خضوع ا ةصفيالتجيب على أمني 

 . من اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل الثالث عشر ينطبق عليهما  املدينني، وحيدد

 بعد املائتني: ثامنةاملادة ال

واخلبري. وحتدد احملكمة  ةصفيالتيتحمل املدين الصغري أتعاب ومصروفات أمني 

 بناء على: األتعابمقدار 

 قيمة أصول التفليسة. .أ 

 املتعلقةأو اخلبري يف تنفيذ التزاماتهما  ةصفيالتالوقت واجلهد الذي يبذله أمني  .ب 

 بالتصفية.

 بعد املائتني: التاسعةاملادة 

 تكون ديون املدين الصغري حالة وواجبة األداء فور صدور قرار افتتاح إجراء التصفية

 .لصغار املدينني

 بيع األصول

 بعد املائتني: العاشرةاملادة 
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 البدء يف بيع أصول تفليسة املدين الصغري خالل تسعني يومًا ةصفيالتلى أمني جيب ع

 من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار املدينني.

 بعد املائتني: احلادية عشرةاملادة 

أن  قسمة الغرماء إلجراءأصول التفليسة بيع  حصيلةإذا مل تكف  ةصفيالت ألمني

التصفية  إجراء إىل بالتحول أمر إصداراألوىل  ء القسمةإجراقبل يطلب من احملكمة 

 .ألحكام الفصل التاسع وفقًا اإلدارية

 التصفيةتقديم املطالبات إىل أمني 

 بعد املائتني: الثانية عشرةاملادة 

خالل مخسة أيام من تاريخ  ،كل دائن للمدين الصغري معلوم لديه ةصفيالتأمني  شعري

 ار. من تاريخ اإلشع تتجاوز ستني يومًا التعيينه، بتقديم مطالبته خالل فرتة 

 بعد املائتني: الثالثة عشرةاملادة 

افتتاح إجراء التصفية لصغار املدينني أن يتقدم إىل  تاريخعلى كل دائن نشأ دينه قبل 

ديون له ذات قيمة مالية حمددة أو خالل الفرتة احملددة يف اإلشعار بأي  ةصفيالتأمني 

 وثائقها األصلية.  بلية، معية، حالية أو مستقتقدير

 للمطالبات التصفيةمراجعة أمني 

 بعد املائتني: الرابعة عشرةاملادة 

مبقتضى أحكام الفصل  أولويتهامن الديون املقدمة إليه للتحقق  ةصفيالتيراجع أمني 

 الثاني عشر وما يرجح منها للحصول على توزيعات.

 قسمة الغرماء

 ني:بعد املائت اخلامسة عشرةاملادة 

مبقتضى أحكام  ختضع كل قسمة على الدائنني لسداد الديون ذات األولوية أواًل

الفصل الثاني عشر. وتكون مرتبة الدائنني املضمونني الذين مل تكف حصيلة بيع 
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األصول املضمونة لتسوية ديونهم كاملة هي مرتبة الدائنني غري املضمونني فيما بقي 

 من الديون.

 عد املائتني:ب السادسة عشرةاملادة 

من حصيلة التصفية بعد تسوية مجيع  املدين الصغري ما تبقىإىل  ةصفيالتيعيد أمني 

 الديون.

 انتهاء إجراء التصفية

 بعد املائتني: السابعة عشرةاملادة 

من تاريخ افتتاحه وبعد  ينتهي إجراء التصفية لصغار املدينني خالل اثين عشر شهرًا

 ل اكتمال بيع أصول تفليسة املدين الصغري.إجراء القسمة النهائية يف حا

 املائتني:بعد  الثامنة عشرةاملادة 

 قرار انتهاء إجراءات تصفية املدين الصغري بسجل اإلفالس. ةصفيالتأمني  يقيد

 بعد املائتني: التاسعة عشرةاملادة 

إىل احملكمة والدائنني احلسابات اخلتامية والتقرير النهائي  ةصفيالتيقدم أمني 

سجل اإلفالس والسجل التجاري بعد إدارة جراءات تصفية املدين الصغري، ويطلب من إل

لمدين الصغري بسجل لتصفية ال تاريخ إيداع قرار انتهاء إجراء من انقضاء ثالثني يومًا

 اإلفالس إزالة اسم املدين الصغري.

 اإلحاالت

 بعد املائتني: العشروناملادة 

هذا يكون  أنين الصغري الواردة يف هذا الفصل ومع مراعاة األحكام اخلاصة باملد

، تسري أحكام املواد لصغار املدينني مفلسًا الفتتاح إجراء التصفيةأو  متعثرًااملدين 

ومن الثامنة ة والثمانني والثالثة والستني والثانية واخلمسني احلادية واخلمسني والثاني

والسادسة ني بعد املائة امسة والثالثواخلني بعد املائة والعشرين بعد املائة إىل الثالث
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والسابعة واخلمسني بعد املائة ني بعد املائة والسادسة واخلمسني بعد املائة والثالث

 ني بعد املائة على إجراء التصفية للمدين الصغري.والست

 

 الفصل التاسع: التصفية اإلدارية
 اهلدف

 بعد املائتني: احلادية والعشروناملادة 

يمة املالية ألصوله القينتج عن ال ملدين الذي اإجراء التصفية اإلدارية إىل تصفية يهدف 

التصفية أو التصفية لصغار  إجراء مبصروفات قسمة للغرماء أوأي ب أي مبلغ يفي

 .املدينني

 شروط افتتاح اإلجراء

 بعد املائتني: الثانية والعشروناملادة 

جيوز للمدين واجلهة املختصة طلب افتتاح إجراء التصفية اإلدارية إذا كانت حصيلة 

 جراء تصفية صغار املدينني أو أية تصفية أخرى ال تكفيبيع أصول املدين عند إ

، وللمحكمة كذلك إجراء التصفية مبصروفاتللوفاء  جراء أي قسمة للغرماء أوإل

 .افتتاح هذا اإلجراء من تلقاء نفسها

 بعد املائتني: الثالثة والعشروناملادة 

اليت احلصيلة ار بأن يلتزم املدين قبل طلب افتتاح إجراء التصفية اإلدارية بتقديم إقر

 إجراء التصفية. مبصروفات الراهن املالي مركزهتفي يف تنتج عن تصفية أصوله ال 

 بعد املائتني: الرابعة والعشروناملادة 

طلب افتتاح إجراء التصفية اإلدارية إال  إذا كان كيانًا منظمًاالصغري  ال جيوز للمدين

طلب افتتاح إجراءات التصفية اإلدارية  وجيوز للجهة املختصةمبوافقة اجلهة املختصة. 

عند تصفيتها لن ينتج عنها سيولة نقدية  الصغري للمحكمة أن أصول املدين إذا ثبت

 . إجراء التصفية مبصروفاتللوفاء تكفي 

 النماذج احملددة لتقديم الطلبات
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 بعد املائتني: اخلامسة والعشروناملادة 

وفق النموذج احملدد من جلنة اإلفالس على  يكون طلب افتتاح إجراء التصفية اإلدارية

نسخة من قرار املوافقة على  بأصول املدين والتزاماته، وأن يرفق به أن يتضمن إقرارًا

طلب افتتاح التصفية اإلدارية الصادر عن جملس إدارته أو الشركاء فيه أو الكيان 

 التأسيسية. سخة حمدثة من وثائقهنو املسيطر عليه

 افتتاح اإلجراء

 بعد املائتني: السادسة والعشروناملادة 

ممثل اللجنة من  يقدم طلب افتتاح إجراء التصفية اإلدارية إىل جلنة اإلفالس، ويتحقق

أو  الوثائقمن  عند احلاجة بتقديم املزيدالطلب املطلوبة، ويبلغ مقدم  الوثائقاستيفاء 

 .املعلومات

 اإلعالن عن التصفية اإلدارية

 بعد املائتني: عشرونالسابعة والاملادة 

تعلن جلنة اإلفالس قرار افتتاح إجراء التصفية اإلدارية يف صحيفة يومية واحدة أو 

خالل مخسة أيام من تاريخ إصداره، وتودع نسخة منه  أو بالوسيلة اليت حتددها أكثر

 يف سجل اإلفالس والسجل التجاري.

 صالحيات جلنة اإلفالس

 ائتني:بعد امل الثامنة والعشروناملادة 

إجراء  فرتةيتوىل ممثل جلنة اإلفالس إدارة أعمال املدين ويتصرف نيابة عنه خالل 

التصفية اإلدارية، وال يسأل يف مواجهة الغري عن التصرفات اليت جيريها بهذه الصفة. 

 .الفرتةاملدين عن إدارة أعماله خالل هذه  وتغل يد

 بعد املائتني: التاسعة والعشروناملادة 
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لضوابط إجراء التصفية املدين  خضوعمن  ممثل جلنة اإلفالس التحققجيب على 

من اإلجراءات املنصوص عليها  ينطبق عليهما  اإلدارية الواردة يف هذا الفصل، وحتديد

 .يف الفصل الثالث عشر من هذا النظام

 تعليق املطالبات والدعاوى أثناء إجراء التصفية اإلدارية 

 ني:بعد املائت الثالثوناملادة 

تعلق مجيع املطالبات والدعاوى ضد املدين أو أمواله من تاريخ قرار افتتاح إجراء  .1

 كل تصرف خيالف ذلك.  التصفية اإلدارية حتى إعالن االنتهاء منها، ويقع باطاًل

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل جلنة اإلفالس أن تأمر باسرتداد  .2

أو إدارتها خالل فرتة تعليق املطالبات مع تعويض أي أصول للمدين نقلت ملكيتها 

 لتقديرها. املتضررين وفقًا

 عقود العمل

 بعد املائتني: احلادية والثالثوناملادة 

ملمثل جلنة اإلفالس عند افتتاح إجراء التصفية للمدين أن يقرر إنهاء عقود عمل 

 ألحكام نظام العمل. العاملني لدى صاحب العمل وفقًا

 بعد املائتني: نية والثالثونالثااملادة 

املادة  يف املنصوص عليها الوثائقسليم تكون ديون املدين حالة وواجبة األداء فور ت

 بعد املائتني. اخلامسة والعشرين

 بيع األصول

 بعد املائتني: الثالثة والثالثوناملادة 

 لخال-وجدتإن -البدء يف بيع أصول تفليسة املدين ممثل جلنة اإلفالس جيب على 

مل يقرر أن  من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراء التصفية اإلدارية، ما تسعني يومًا

وجيوز ملمثل جلنة اإلفالس يف األحوال االستثنائية أن يطلب  حصيلة البيع غري جمدية.

 .من احملكمة إطالة أمد التصفية اإلدارية مدة إضافية ال تزيد على تسعني يومًا
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 بعد املائتني: الرابعة والثالثوناملادة 

احلسابات اخلتامية سجل اإلفالس والسجل التجاري يودع ممثل جلنة اإلفالس يف 

 . التصفية اإلدارية باكتمال إجراء وإقرارًاوالتقرير النهائي 

 انتهاء إجراء التصفية اإلدارية

 بعد املائتني: اخلامسة والثالثوناملادة 

اكتمال وبعد من تاريخ افتتاحها  شهرًا ينتهي إجراء التصفية اإلدارية خالل اثين عشر

 تفليسة. البيع أصول 

 بعد املائتني: السادسة والثالثوناملادة 

إذا تبني خالل إجراء التصفية اإلدارية أن السيولة النقدية الناجتة عن بيع أصول املدين 

 تكفي للقسمة على الدائنني فلممثل جلنة اإلفالس إجراء القسمة.

 بعد املائتني: ثالثونالسابعة والاملادة 

يشعر ممثل جلنة اإلفالس سجل اإلفالس والسجل التجاري بعد مضي شهر من تاريخ 

 إيداع التقرير النهائي بإزالة اسم املدين منه.

 رد االعتبار

 بعد املائتني:الثامنة والثالثون املادة 

 إال متبقي ندي من ذمته تربأ وال التصفية إجراء انتهاء بعد الفرد املدين اعتبار يرد .1

 .الدائنني من عام أو خاص إبراء مبوجب

 تنظم الالئحة إجراءات مطالبة الدائنني بديونهم املتبقية بعد انتهاء إجراء التصفية. .2

 
 الفصل العاشر: التمويل اجلديد

 نطاق التطبيق

 ون بعد املائتني:املادة التاسعة والثالث
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من اإلجراءات املنصوص عليها  يل جديد بعد قرار افتتاح أيال جيوز احلصول على متو

 لألحكام الواردة يف هذا الفصل. يف هذا النظام إال وفقًا

 جراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املاليإ

 املادة األربعون بعد املائتني:

يف إجراء  الذي ينوب عنه إعادة التنظيم املاليو أمني للمدين يف إجراء التسوية الوقائية أ

إعادة التنظيم املالي أن يطلب بعد افتتاح اإلجراء موافقة احملكمة على حصوله على 

  متويل مضمون.

 التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املالي يأحكام التمويل املضمون يف إجراء

 املادة احلادية واألربعون بعد املائتني:

لضمان استمرار نشاط املدين أو  الزمًاق احملكمة على طلب التمويل متى كان تواف

ألصول التفليسة خالل الفرتة اليت تسبق املوافقة على مقرتح التسوية الوقائية أو إعادة 

 التنظيم املالي وفرتة تنفيذ املقرتح.

 املادة الثانية واألربعون بعد املائتني:

قة للمدين على طلب احلصول على متويل إذا كان لتقديرها املواف للمحكمة وفقًا

 التمويل:

 ذا أولوية على الديون غري املضمونة وقت تقديم الطلب. .أ 

لرهن ذي أولوية  لرهن آخر أو كان حماًل برهن أصل للمدين ليس حماًل مضمونًا .ب 

 على الرهن اجلديد.

رتهن ثبت للمحكمة أن حقوق املن ذي أولوية أعلى أو مكافئة إذا بره مضمونًا .ج 

صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق املستفيد من الرهن القائم على وجود رهن 

ذي أولوية أعلى أو مكافئة ألولويته على رهنه. وجيب على املدين ضمان محاية 

الرهن القائم من نقص قيمتها يف حال وقف الدعاوى واملطالبات  يفحقوق املرتهن 
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املدين لألصل املرهون أو بيعه أو تأجريه له مع  رهن أو استعمال حمنضد املدين، أو 

 بالرهن بعد افتتاح اإلجراء.  بقائه مشغواًل

 التمويل غري املضمون يف إجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املالي

 املادة الثالثة واألربعون بعد املائتني:

لوية على ديون ال تشرتط موافقة احملكمة على التمويل غري املضمون وما ليس له أو

 .كان املدين مفلسًا إذاإال  املدين األخرى

 أحكام التمويل املضمون أو غري املضمون يف إجراء التصفية

 املادة الرابعة واألربعون بعد املائتني:

احلصول عند إجراء التصفية على موافقة احملكمة على  التصفيةيتعني على أمني 

 مون.متويل جديد سواء كان مضمونًا أو غري مض

 املادة اخلامسة واألربعون بعد املائتني:

، باإلضافة التفليسة أصول على لحفاظل ضروريًا كان إذا التمويل على احملكمة توافق

 .إىل موافقة مجيع الدائنني

 تصنيف أولوية الدين

 املادة السادسة واألربعون بعد املائتني:

ية مبراعاة أحكام كل متويل تسري عليه أحكام هذا الفصل هو متويل ذو أولو

 الفصل الثاني عشر. 

 

 االئتمان التباديل واملقاصة: الفصل احلادي عشر
 املقاصة احملظورة

 املادة السابعة واألربعون بعد املائتني:

 افتتاححتظر املقاصة بعد ظام، مع مراعاة أحكام الفصل اخلامس عشر من هذا الن

 أي من اإلجراءات اآلتية:
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 .ةالوقائي التسوية .أ 

 إعادة التنظيم املالي. .ب 

 لصغار املدينني. ةالوقائي التسوية .ج 

 إعادة التنظيم املالي لصغار املدينني. .د 

ومع ذلك، جيوز أن ينص املقرتح املعد مبوجب النظام لتنفيذ أي من اإلجراءات املشار 

 .ديون حمددة يفادة على السماح بإجراء املقاصة إليها يف هذه امل

 املادة الثامنة واألربعون بعد املائتني:

األصوات اليت يف بعد املائتني  نيالسابعة واألربعاحلظر املنصوص عليه يف املادة  يؤثرال 

الدائن عند التصويت على أي مقرتح وفق أحكام الفصول من الثالث إىل  صل عليهاحي

 .النظام السابع من هذا

 املادة التاسعة واألربعون بعد املائتني:

 عند مطالبة املدين له دون النظر إىل هيندة املدين بسداد طالبحيق للدائن التمسك مب

وال يؤدي  ،هذا النظام مبوجبملصلحة املدين  املقررة قيود وقف الدعاوى واإلجراءات

( يف مقابل ما للدائن على )إن وجد املدينالدائن إىل املدين سوى ما يتبقى من دين 

الدائن يقدم من الدين مستحقًا للدائن على املدين ف املتبقياملبلغ  وإذا كان املدين.

مطالبة ضد املدين وفقًا ألحكام الفصل اخلامس أو الفصل الثامن أو الفصل التاسع 

من رصيد  املتبقيال، ويتمتع حبق التصويت بالنسبة للمبلغ وحسب األحبمن النظام 

 .بعد املائتني الثامنة واألربعني دين وفقًا للمادةال

 عند التصفية املقاصة التلقائية

 املادة اخلمسون بعد املائتني:

ما يكون للمدين من دين على دائنه يف تاريخ قرار افتتاح فيجيب إجراء املقاصة 

على االئتمان التبادلي فقط ويسري ذلك  مقابل ما لذلك الدائن من دين، اإلجراء
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يف  قائم دينلديون التبادلية وأي تعامالت تبادلية أخرى تكون بني املدين ودائن له وا

 ديون التفليسة. 

بني ذات األطراف وكانت  كانويكون االئتمان أو الدين أو أي تعامل آخر تبادليًا إذا 

 أو التعامل.  ة واحلقوق بالنسبة لذلك االئتمان أو الدينهلم ذات الصف

 الديون املستبعدة

 املادة احلادية واخلمسون بعد املائتني:

كل دين يرتتب على التزامات  تبادليًا أو تعاماًل ًاأو دينا تبادلي ال يعد ائتمانا تبادليًا

 نشأت يف وقت الحق لتاريخ قرار افتتاح اإلجراء.

 إثبات رصيد الدين

 املادة الثانية واخلمسون بعد املائتني:

املدين ما بقي  أصولاملقدم عند تصفية  ستحق للدائندين املال جيوز أن تتجاوز قيمة ال

 من رصيد دينه بعد إجراء املقاصة. 

 املادة الثالثة واخلمسون بعد املائتني:

للمدين فيؤدى ما استقر  قي بعد املقاصة مستحقًاتبكان رصيد الدين امل يف حال

ما ن ويؤدى من تفليسة املدي ويكون جزءًا التصفيةوجوبه وحل أداؤه منه إىل أمني 

 بعد استقرار الوجوب وحلول األداء. يتبقى

 الديون بعملة أجنبية

 املادة الرابعة واخلمسون بعد املائتني:

 حتول مبالغ الديون املقدرة أو املطلوب أداؤها بعملة أجنبية إىل الريال السعودي وفقًا

 ألسعار الصرف السائدة يف تاريخ افتتاح اإلجراء.

 

 ولوية الديونالفصل الثاني عشر: أ
 نطاق التطبيق

 واخلمسون بعد املائتني: املادة اخلامسة
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 تطبق أحكام هذا الفصل على الديون ذات األولوية يف أصول التفليسة.

 املادة السادسة واخلمسون بعد املائتني:

تكون األولوية عند تصفية أصول التفليسة وفق أحكام الفصول اخلامس والثامن 

ثم تستوفى بعد والتاسع لسداد تكاليف ومصروفات بيع أي من أصول املدين املضمونة 

 ذلك حقوق الدائنني املضمونني باحلد املضمون.

 املادة السابعة واخلمسون بعد املائتني:

ضمن  التصفيةإذا نتج عن بيع أصل مضمون فائض يف قيمة حصيلة البيع يودعه أمني 

ن إمجالي قيمة الدين املضمون أصول التفليسة. وإذا نقصت قيمة حصيلة البيع ع

 ص من الديون غري املضمونة على املدين.مقدار ما نق فيكون

 تسديد الديون ذات األولوية

 املادة الثامنة واخلمسون بعد املائتني:

يستوفى الدين ذو األولوية قبل الدين غري املضمون عند تصفية أصول التفليسة، ويعد 

 ذات أولوية ما يلي وتصنف أولويتها وفق الرتتيب اآلتي: ديونًا

 عادل أجر شهر واحد.مبلغ لعمال املدين ي .أ 

 نفقة الزوجة واألبناء واألقارب املقررة مبوجب نص نظامي أو حكم قضائي. .ب 

أي أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت على توفري سلع وخدمات لنشاط املدين ونشأت  .ج 

أو أي مستحقات مرتبطة مبسئوليات املدين  ،بعد صدور قرار افتتاح إجراء التصفية

 صول التفليسة.يف حدود مصلحة نشاطه أو أ

ما يرتتب على قرار استمرار نشاط املدين من مصروفات أو نفقات بعد افتتاح إجراء  .د 

 .التصفيةالتصفية والتصديق عليها من أمني 

أي رسوم أو نفقات ترتتب على اإلجراءات اليت تقررها احملكمة مبا فيها أتعاب  .ه 

 تها.وأي نفقات للحفاظ على أصول التفليسة أو تصفي التصفيةأمني 
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أي أجور أو مرتبات غري مدفوعة صافية من أي شكل من أشكال البدالت أو  .و 

املكافآت واملدفوعات العرضية أو األرباح سواء النقدية أو العينية، على أن تكون 

 مستحقة للعاملني لدى املدين مبوجب أحكام نظام العمل.

قات لتأخر عن تسديد مستحعند االيت تفرض  والرسوممبالغ االشرتاكات  .ز 

 نظام التأمينات االجتماعية.وفقًا لاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 

مبالغ الرسوم املقررة على البضائع املوجودة يف املنطقة اجلمركية، حسب نظام  .ح 

 .اجلمارك

 الديون احلكومية مبوجب األنظمة ذات العالقة كنظام اإليرادات العامة. .ط 

 ولوية مبقتضى األنظمة.أي ديون مستحقة لدائنني لديهم حق أ  .ي 

حكام الفصل العاشر مبا يف أل ًاكل متويل غري مضمون حيصل عليه املدين وفق .ك 

 ذلك التكاليف املستحقة واملرتتبة عليه.

اجلزء من ضمونني، والدائنني املضمونني يف ميع الدائنني غري املقسمة الغرماء جل .ل 

 الدين الذي مل يشمله الضمان.

ألقل مرتبة من دائنني غري مضمونني آخرين مبقتضى الدائنون غري املضمونني ا .م 

 اتفاق تعاقدي.

 يف املدين. )الشركاء( املالك .ن 

 متساو للديون ذات األولوية توزيع

 املادة التاسعة واخلمسون بعد املائتني:

تف أصول التفليسة بسداد ديون ديون الفئة ذات األولوية بالتساوي بينها، وإذا مل  توزع

 الغرماء. قسمة طريق عن فى حقوق الدائننيالفئة كاملة فتستو

 الديون ذات األولوية يف غري إجراء التصفية توزيع

 املادة الستون بعد املائتني:

 وفق الرتتيب اآلتي: يف غري إجراء التصفية املستحقات التالية توزع
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اخلبري تكون مستحقة خالل سري  أو إعادة اإلفالسأي أتعاب أو مصروفات ألمني  .أ 

 اإلجراء.

أي أتعاب أو رسوم أو نفقات تنشأ بعد صدور قرار افتتاح اإلجراء ترتتب على توفري   .ب 

 سة أو أي مستحقات تتعلق مبسئوليةسلع وخدمات لنشاط املدين أو أصول التفلي

 املدين يف حدود غرض النشاط أو أصول التفليسة.

ذلك  أي متويل غري مضمون حصل عليه املدين وفق أحكام الفصل العاشر مبا يف .ج 

 التكاليف املستحقة واملرتتبة على التمويل.

 املادة احلادية والستون بعد املائتني:

ديون كل فئة ذات أولوية بالتساوي فيما بينها، وإذا كانت أصول التفليسة ال  توزع

 .الغرماء قسمة طريق عنتكفي الستيفاء كامل ديون الفئة فتستوفى حقوق الدائنني 

 

 الفات النظامية والتعامالت القابلة لإللغاءاملخ: الفصل الثالث عشر
  نطاق التطبيق

 املادة الثانية والستون بعد املائتني:

جملس  يف عضو ولدى مدين أ مديريعد خمالفًا ألحكام هذا النظام كل مدين فرد أو 

أو وليه أو أي شخص آخر توىل ئمن مس لديه أو أيمن يتوىل مهام املدير  ته أوإدار

يف األحوال -ارتكب  وأي شخص آخر أو يف تأسيسه أو إدارته هشارك يف الدعاية ل

اليت تصفى فيها أصول املدين مبوجب أحكام الفصل اخلامس أو الفصل الثامن أو 

 :أيًا من األفعال اآلتية-النظامالفصل التاسع من 

ها أو إساءة تصادرمجز عليها أو احلأو  أصولهأو  التصرف يف أموال املدين إساءة .أ 

لتزامات املنصوص عليها يف نظام الشركات أو أي البا خاللاإلاستعمال السلطة أو 

 نظام آخر.

 أعمال املدين بقصد االحتيال على دائنيه. إدارة .ب 
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 التصفية. إمكانية لتجنبوجود  معيف ممارسة أعمال املدين  االستمرار .ج 

مال التجارية والرحبية مبا يف ذلك بيع السلع بأقل من سعر يف تنفيذ األع اإلهمال .د 

 التصفية. إجراء افتتاحالسوق للحصول على سيولة نقدية لتفادي أو تأخري 

يرتتب عليها نفع  ال ،صفقات معاوضة مع الغري دون مقابل أو مبقابل غري عادل إبرام .ه 

 املدين. ألصول

ترتب على إذا ئنني اآلخرين، أو د ديون أي من الدائنني بقصد اإلضرار بالدااسد .و 

على تسوية ديونهم  ًاقادر دون أن يكون ذلك السداد اإلضرار بالدائنني اآلخرين

 بالكامل.

 املادة الثالثة والستون بعد املائتني:

أو الدائن أو جلنة اإلفالس أو هيئة  اإلفالسطلب من أمني للمحكمة بناًء على  .1

املنصوص عليها يف  األفعالالذي ارتكب إلزام الشخص العام التحقيق واالدعاء 

صول التفليسة أو ألرد األصول واألموال أو  بدفعبعد املائتني  الثانية والستنياملادة 

 .هاقص فيأي نتعويض 

أن توقع على الشخص الذي ارتكب -بناًء على طلب جلنة اإلفالس-للمحكمة .2

بعد املائتني واحدة أو أكثر الثانية والستني املنصوص عليها يف املادة  األفعالأيًا من 

 من العقوبات اآلتية لفرتة ال تزيد على مخس سنوات:

بشكل مباشر  السيطرة على أي عمل رحبي أو إدارته أو تسيري أعمالهمنعه من  .أ 

 أو غري ذلك. يف جملس اإلدارة أو عضوًا أو غري مباشر بصفته مديرًا

 اية له.إدارته أو الدععمل رحبي أو أي املشاركة يف منعه من  .ب 

 ه احملكمة املختصة.وفق ما حتددمنعه من تولي وظيفة عامة   .ج 

يف أي كيان رحبي أو أي لديه  حقوقم اليت ميلكها أو أية سهاألببيع ه إلزام .د 

 .كيان آخر



   

82 

 

األعمال احملظورة عليه مبوجبه بعد  ميارسوجيوز ملن صدر حبقه هذا احلكم أن 

 احلصول على موافقة احملكمة.

 والستون بعد املائتني:املادة الرابعة 

حيفظ فيه أي قرار يصدر وتعد جلنة اإلفالس سجاًل يكون متاحًا الطالع العموم 

بعد املائتني. وجيب أن تضمنه معلومات الثالثة والستني ( من املادة 2مبقتضى الفقرة )

مالئمة حسب تقديرها بشأن كل قرار، وعليها أن تزيل القرار من السجل وكل يتعلق 

 .تنفيذهلومات بعد اكتمال به من مع

 املادة اخلامسة والستون بعد املائتني:

مدة ال تزيد  بالسجنيعاقب مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، 

أو بإحدى هاتني العقوبتني،  ريالمليون غرامة ال تزيد على بو مخس سنواتعلى 

( من املادة الثالثة والستني بعد 2باإلضافة إىل العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة )

 :املائتني كل من

  املدين. أصولاختلس، أو سرق، أو أخفى أيًا من  .أ 

أو أحدث تغيريات يف دفاتر املدين، أو فرط يف حفظها، أو  ،أو أتلف أخفى، .ب 

مع األخذ يف  ،حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غري منتظمة

 دارة وحفظ احلسابات.املعتمدة يف إ املعايرياالعتبار 

للمعايري  احلسابات طبقًااالحتفاظ بسابات وهمية، أو امتنع عن احتفظ حب .ج 

 املعتمدة، أو أزال مستنداتها.

 ًاتصرفأتى زاد بقصد االحتيال التزامات املدين أو خفض قيمة أصوله، أو  .د 

 آخر يتعلق باملدين. ًااحتيالي

أو قدم إىل أمني  ف بقصد االحتيال معلومات عن املدين بأي شكل،رح .ه 

، أو أصولهتتعلق باملدين، أو  أو احملكمة معلومات غري صحيحة اإلفالس
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لك املعلومات عند طلب احملكمة أو أمني عن تأعماله، أو امتنع عن اإلفصاح 

 .اإلفالس

أو سدد الديون  أخذ املوافقات الالزمةدون  هلمدين أو تصرف فيلأصل  أي رهن .و 

 مر منعه من ذلك.باملخالفة أل بعضهاأو كلها 

أو  التسوية الوقائيةحقوق أي دائن أو تصرف يف األصول باملخالفة لشروط  سوى .ز 

 إعادة التنظيم املالي.

غش املدين  هتصرف بقصد غش املدين أو أي من الدائنني، أو ترتب على تصرف .ح 

 من دائنيه. أو أي

 املادة السادسة والستون بعد املائتني:

 بالسجن اإلفالسأشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب أمني مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 

، أو بإحدى هاتني ريال مليونغرامة ال تزيد على بو مخس سنواتمدة ال تزيد على 

 :العقوبتني إذا ارتكب أيًا من األفعال اآلتية

 أو أصوله أو ممتلكاته. املدين اختلس أيا من أموال .أ 

 قدم معلومات غري صحيحة تتعلق باملدين. .ب 

اليت حصل عليها خالل  األموالل بقصد اإلضرار مبصلحة املدين أو الدائنني استغ .ج 

 منفعة غري مشروعة. ىالغري علحصل من يف أغراضه اخلاصة، أو  مهامهأداء 

 ألغراض تتعارض مع مصاحل املدين أو الدائنني. صالحياتهاستعمل  .د 

 املادة السابعة والستون بعد املائتني:

 اإلفالسلى طلب ذي مصلحة ـ ببطالن تصرفات أمني للمحكمة أن تقضي ـ بناء ع

. وجيوز لكل ذي مصلحة أن السادسة والستني بعد املائتني املنصوص عليها يف املادة

 ألحوال اآلتية:يف ا اإلفالسيتظلم إىل احملكمة من تصرفات أمني 

 مبصاحل مقدم الطلب بشكل غري مشروع. هإذا أضر تصرف .أ 

 .ه والتزاماتهيف أداء مهام هثبت تقصريإذا  .ب 
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 أو حجز عليها. أصولهاملدين أو إذا أساء التصرف يف أموال  .ج 

 .تعويضالوإلزامه ب اإلفالسلتقديرها أن تأمر بعزل أمني  وللمحكمة وفقًا

 املادة الثامنة والستون بعد املائتني:

مدة ال تزيد  بالسجنمع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب 

إذا  هذه الصفةدائن أو من يدعي كل  ،ريالمليون غرامة ال تزيد على بو نيعلى سنت

 اآلتية: ارتكب أيًا من األفعال

 قدم مطالبة ضد املدين بقصد االحتيال. .أ 

 يف قيمة مطالبته ضد املدين.بقصد االحتيال بالغ  .ب 

اتفق مع املدين على ترتيبات يعلم أنها تضر مبصاحل الدائنني اآلخرين وتفضله  .ج 

 م.عليه

 املادة التاسعة والستون بعد املائتني:

التحقيق واالدعاء يف األفعال اجملرمة يف هذا ئة التحقيق واالدعاء العام بختتص هي

 النظام. وتتوىل احملكمة اجلزائية النظر يف إيقاع العقوبات املقررة عن تلك األفعال. 

 املادة السبعون بعد املائتني:

أن  عقوبات املقررة لألفعال اجملرمة يف هذا النظامللمحكمة عند النظر يف إيقاع ال

 :يليمبا  تأمر

اسرتداد أي أصول أو ممتلكات للمدين مبا يف ذلك اسرتداد أي حقوق أو مطالبات  .أ 

االختالس أو  االحتيال أوعليها بطريق  املستحوذتتعلق بتلك األصول واملمتلكات 

 غري ذلك.

 ناسب حبسب تقديرها.املتعويض ال .ب 

 ت القابلة لإللغاء  التعامال

 املادة احلادية والسبعون بعد املائتني:
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الثالثة واد االعرتاض على التعامالت اليت تسري عليها أحكام امل اإلفالسجيوز ألمني 

بعد املائتني  اخلامسة والسبعنيو بعة والسبعني بعد املائتنياوالربعد املائتني  والسبعني

وتفصل  ،اإلجراء افتتاحابقة على قرار ومت عقدها خالل االثين عشر شهرًا الس

 .بعد املائتنيالسادسة والسبعني احملكمة يف االعرتاض وفقًا للمادة 

 املادة الثانية والسبعون بعد املائتني:

واد الثالثة امل االعرتاض على التعامالت اليت تسري عليها أحكام اإلفالسجيوز ألمني 

 اخلامسة والسبعني بعد املائتنيو بعد املائتني والرابعة والسبعنيوالسبعني بعد املائتني 

اإلجراء افتتاح الـسنتني السابقتني على قرار  ذي عالقة خالل ومت عقدها مع شخص

 السادسة والسبعني بعد املائتنيوتفصل احملكمة يف االعرتاض وفقًا للمادة 

وأنه  التصرف حمل االعرتاض النية يفحسن ويقع على الشخص ذي العالقة عبء إثبات 

 إلغاؤه. صحال ي

 الصفقات دون مقابل أو مبقابل يقل عن القيمة بشكل جوهري

 املادة الثالثة والسبعون بعد املائتني:

، كبري بشكل العادلة املدين صفقة دون مقابل أو مبقابل يقل عن القيمة أبرمإذا 

 من األوامر املنصوص عليها يف أن تصدر أمرًا اإلفالسفللمحكمة عند طلب أمني 

وأنه ما مل تقتنع بأن الصفقة حتقق مصلحة املدين  السادسة والسبعني بعد املائتنياملادة 

 .إبرامهامفلسًا وقت متعثرًا أو مل يكن 

 تسوية الديون قبل مواعيد استحقاقها أو على خالف املعتاد

 املادة الرابعة والسبعون بعد املائتني:

، غري املعتادمواعيد استحقاقها أو على  املدين صفقة تتضمن تسوية ديون قبل أبرمإذا 

السادسة لمادة ليف االعرتاض وفقًا  الفصل اإلفالسفللمحكمة عند اعرتاض أمني 

مل يكن  وأنهما مل تقتنع بأن الصفقة حتقق مصلحة املدين  والسبعني بعد املائتني

 .إبرامهامفلسًا وقت متعثرًا أو 
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 قائمةالضمانات املقدمة لتأمني ديون 

 ة اخلامسة والسبعون بعد املائتني:املاد

، فللمحكمة عند اعرتاض نشأت قبل تقدميهاإذا قدم املدين ضمانات لتأمني ديون 

ما مل  السادسة والسبعني بعد املائتنيلمادة ل وفقًايف االعرتاض  فصلال اإلفالسأمني 

ديم تقمفلسًا وقت متعثرًا أو مل يكن  وأنهتقتنع بأن الصفقة حتقق مصلحة املدين 

 الضمانات.

 املادة السادسة والسبعون بعد املائتني:

والرابعة الثالثة والسبعني بعد املائتني  وادامل كمة يف األحوال املنصوص عليها يفللمح

 :يليأن تأمر مبا ، بعد املائتني اخلامسة والسبعنيو والسبعني بعد املائتني

اليت أبرمت بشأنها  (دتإن وج بيعها حصيلة)مبا يف ذلك  لألصولاسرتداد املدين  .أ 

 .الصفقة

 إلغاء الضمانات املقدمة من املدين. .ب 

 .اإلفالسإلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من املدين بردها إىل أمني  .ج 

أو  بتقديم ضمانات جديدةأو تعديل ضماناتهم إلزام الضامنني الذين مت إبراؤهم  .د 

 حسب تقدير احملكمة. معدلة

اليت  (أو جزئيًا كليًا)ه لتأمني أي من االلتزامات اإللزام بتقديم ضمان أو استبدال .ه 

رتبة الضمان ميقضي بها قرار احملكمة ويكون الضمان اجلديد يف األولوية يف 

 املستبدل.

إلغاء الضمانات باحملكمة  وقضتيف الصفقة  متكني الشخص الذي يكون طرفًا .و 

ضد املدين من تقديم مطالبة  ،املقدمة إليه أو اسرتداد ما آل إليه من أصول

باحلقوق اليت ترتبت على تلك الصفقة وذلك بالقدر الذي يتمكن من إثباته أمام 

 احملكمة.   

 املادة السابعة والسبعون بعد املائتني:
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السادسة والسبعني بعد مبقتضى املادة  صادرالاحملكمة  أن يرتتب على أمرال جيوز 

 قيمتها من شخص آخر سوى املدينمتلكها ب متاحلقوق العينية اليت تأثري يف املائتني 

ما مل  اإلفالسأي مبالغ مالية إىل أمني  بأداءالشخص هذا ، وال جيوز إلزام ةني سنحب

للمدين وقت إبرام  كان دائنًا مع املدين أو أبرمتيف الصفقة األصلية اليت  يكن طرفًا

 الصفقة.

 عدم اختاذ اإلجراءات

 املادة الثامنة والسبعون بعد املائتني:

جيوز اختاذ أي من اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الفصل بعد مضي عامني من  ال

 اإلجراء. افتتاحتاريخ قرار 

 استقالل اإلجراءات 

 املادة التاسعة والسبعون بعد املائتني:

تستقل إجراءات الدعاوى املدنية والتجارية املتعلقة بتصفية املدين عن إجراءات الدعاوى 

بشأن املخالفات املنصوص عليها يف هذا الفصل، وال حيال نظر  اليت ترفع اجلزائية

 .ما مل يقض نظام آخر خبالف ذلكالدعاوى املدنية والتجارية إىل احملكمة اجلزائية 

 املادة الثمانون بعد املائتني:

الدعوى اجلزائية  يفال يكون لتعديل القواعد النظامية اليت ختضع هلا التصفية أثر 

 خالف ذلك. ينص يف نظام آخر علىى هذا الفصل ما مل اليت تقام مبقتض

 النفقات واملصروفات

 املادة احلادية والثمانون بعد املائتني:

املصروفات الناشئة عن أن يستويف من أصول تفليسة املدين النفقات و اإلفالسألمني 

إىل احملكمة مبوجب أحكام هذا الفصل مبا يف ذلك األحوال اليت  قدمالطلب امل

أو تأمر املدعى عليه  اإلفالسي فيها احملكمة يف الدعوى بغري مصلحة أمني تقض

 مبصروفات الدعوى ويتعذر حتصيلها.
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وال تستوفى من أصول تفليسة املدين النفقات واملصروفات الناشئة عن الدعاوى اليت 

 تقام من هيئة التحقيق واالدعاء العام أو من جلنة اإلفالس.

 

 اإلفالسالفصل الرابع عشر: سجل 
 أغراضهإنشاء سجل اإلفالس وحتديد 

 املادة الثانية والثمانون بعد املائتني:

ءات املقررة مبوجب هذا النظام يسمى سجل لإلجرا تنشئ جلنة اإلفالس سجاًل

 اإلفالس وتتوىل اإلشراف عليه.

 إتاحة االطالع على سجل اإلفالس للعموم

 املادة الثالثة والثمانون بعد املائتني:

لى موقعها يتاح االطالع على حمتويات سجل اإلفالس يف مقر جلنة اإلفالس أو ع

 .اإللكرتوني

 املائتني:املادة الرابعة والثمانون بعد 

جيب املبادرة إىل إدخال البيانات يف سجل اإلفالس أو حذفها وفق أحكام هذا  .1

 النظام خالل فرتة مناسبة ومراعاة حتديثها بصفة دورية.

يف حال وجود اختالف بني بيانات النسخة اإللكرتونية وبيانات النسخة الورقية  .2

 لسجل اإلفالس تكون العربة بالنسخة الورقية.

 املعلومات

 املادة اخلامسة والثمانون بعد املائتني:

اليت  املعلوماتيتعني على جلنة اإلفالس التحقق من استيفاء سجل اإلفالس مجيع 

 يتعني تقدميها مبوجب أحكام هذا النظام. 

 املادة السادسة والثمانون بعد املائتني: 
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مبوجب  جيب أن تتضمن املعلومات اليت يلتزم املدين بتقدميها إىل سجل اإلفالس

 أحكام النظام ما يلي:

 :طبيعيًا إذا كان املدين شخصًا .1

 امسه وعنوانه وجنسه وتاريخ ميالده ومهنته إن وجدت. .أ 

 أي اسم آخر أو أكثر يعرف به املدين. .ب 

 .ومقره اسم أي نشاط ميارسه املدين بصفة شخصية .ج 

 :اعتباريًا إذا كان املدين شخصًا .2

 التجاري. هسجلورقم للمدين سم املسجل اال .أ 

 .للمدين عنوان املسجلال .ب 

 عنوان املقر الرئيس ملمارسة نشاط املدين. .ج 

 السابقة. أي اسم آخر مسجل للمدين خالل االثين عشر شهرًا .د 

أي اسم آخر للمدين غري مسجل استخدمه يف ممارسة نشاطه، أو يف احلصول  .ه 

 .قرضعلى 

 املادة السابعة والثمانون بعد املائتني:

ني تزويد سجل اإلفالس مبا يلي عند تقدميه املعلومات املع اإلفالسجيب على أمني 

 األولية املقررة مبوجب أحكام النظام:

 امسه وعنوانه الربيدي. .أ 

 الصفة اليت ميارس من خالهلا مهامه وتاريخ تعيينه. .ب 

 رقم اهلاتف والربيد اإللكرتوني. .ج 

 اسم من ميكن التواصل معه بشأن اإلجراءات ذات العالقة. .د 

 لثمانون بعد املائتني:املادة الثامنة وا

بأي حتديث على املعلومات املقدمة إىل  يلتزم مقدم املعلومات بإبالغ جلنة اإلفالس فورًا

 سجل اإلفالس.
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 حذف املعلومات من سجل اإلفالس

 املادة التاسعة والثمانون بعد املائتني:

من  رًاحتذف املعلومات املقدمة من املدين من سجل اإلفالس بعد انقضاء اثين عشر شه

 انتهاء اإلجراءات ذات العالقة.

 املادة التسعون بعد املائتني:

 جيب أن يتضمن سجل اإلفالس قرارات افتتاح اإلجراءات. .1

تطبق أحكام هذا الفصل على سجل قرارات افتتاح اإلجراء فيما ال يتعارض مع  .2

 أحكام الفصل الثالث عشر.

 

 تيبات املقاصةترتيبات الضمانات املالية وتر: الفصل اخلامس عشر
 املادة احلادية والتسعون بعد املائتني:

من بعض أحكام  املقاصةوترتيبات الضمانات املالية ىل استثناء يهدف هذا الفصل إ

استثناء بعض العقود بوذلك  ،بهدف ضمان استقرار النظام املالي يف اململكة ،النظام

والصفقات املالية من القيود الواردة يف هذا النظام اليت قد تعيق من ممارستهم للحقوق 

 .املقاصةولية ترتيبات الضمانات املااملكفولة هلم مبوجب 

 املادة الثانية والتسعون بعد املائتني:

افظ مؤسسة النقد مع رئيس جملس هيئة السوق املالية وحم االتفاقبعد  يصدر الوزير

اليت ختضع لالستثناءات  ،املقاصةوترتيبات الضمانات املالية الئحة  العربي السعودي

 املنصوص عليها يف هذا الفصل. 

 ن بعد املائتني:املادة الثالثة والتسعو

الثانية والتسعني بعد  املادة مبوجب احملددة املقاصة وحقوقاملالية  الضمانات تستثنى

 : اآلتي مناملائتني 
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ملدين املنصوص ااملتعلقة باسرتداد أموال  األحكامقيود التنفيذ على الضمانات و .أ 

لسادسة ا ادةامل( من 3ة والعشرين أو الفقرة )الثامناملادة ( من 4الفقرة )عليها يف 

 .والسبعني

اليت ترتب حق أمني اخلامسة والتسعني والتسعني إىل من احلادية املواد أحكام  .ب 

 املدين املرهونة.  أصوليف التصرف يف  اإلفالس

املنصوص عليها يف الفصول من  أصول املدينيف القيود الواردة على التصرف  .ج 

 الثالث إىل التاسع.

 والرابع.يف الفصلني الثالث  املنصوص عليهاو نقل األسهم اليت حتظرحكام األ .د 

 .أحكام الفصل احلادي عشر .ه 

باستثناء أحكام الفصل الثالث عشر املتعلقة بالتعامالت القابلة لإللغاء واملخالفات  .و 

 .احلاالت اليت تنطوي على احتيال

 املادة الرابعة والتسعون بعد املائتني:

لالستثناءات الواردة يف هذا خيضع ويف مواجهة الغري يكون الضمان املالي نافذًا 

الفصل إذا نشأ يف تاريخ صدور قرار افتتاح اإلجراء أو قبله بشرط أن يثبت عدم علم 

ومل يكن يف املستفيد من الضمان بقرار افتتاح اإلجراء أو الطلب املقدم بشأنه 

 استطاعته العلم به.

 

 الفصل السادس عشر: حق االعرتاض على القرارات
 اهلدف

 املادة اخلامسة والتسعون بعد املائتني:

صل إىل حتديد احلاالت اليت حيق فيها للمدين والدائن والطرف ذي يهدف هذا الف

 املصلحة االعرتاض على القرارات الصادرة مبوجب أحكام هذا النظام.

 أسباب االعرتاض
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 املادة السادسة والتسعون بعد املائتني:

مصلحة االعرتاض أمام حمكمة االستئناف على أي وكل ذي لمدين والدائن لحيق 

 وجب أحكام النظام إذا:مب يصدرقرار 

 تعرض لضرر جسيم.  .أ 

 تنطوي علىعلى خمالفة إجرائية أو خمالفة  كان القرار حمل االعرتاض مبنيًا .ب 

 اإلجراءات.أي من إساءة استعمال 

 أنواع االعرتاضات

 املادة السابعة والتسعون بعد املائتني:

 صادرًا ه قرارًاحمليقبل اعرتاض املدين أو الدائن أمام حمكمة االستئناف إذا كان 

 بأي مما يلي:

 افتتاح إجراء. .أ 

 .اإلفالسأمني غيري تعيني أو ت .ب 

 .اإلفالسحتديد مهام أو أتعاب أمني  .ج 

 إنهاء أي من إجراءات اإلفالس الواردة يف الفصول من الثالث إىل الثامن. .د 

 املادة الثامنة والتسعون بعد املائتني:

بيع أو التصرف يف مقر إقامة الر للمدين االعرتاض أمام حمكمة االستئناف ضد قرا

 من النشاط أو من أصول التفليسة. املدين أو أي من أصوله اليت تشكل جزءًا

 املادة التاسعة والتسعون بعد املائتني:

 للدائن االعرتاض أمام حمكمة االستئناف على:

 قرار قبول أو رفض مطالبات الدائن. .أ 

 قرار شطب مطالبات الدائن. .ب 

 لضمانات اليت تؤثر يف الدائن.من ا تغيري أيقرار  .ج 

 املادة الثالمثائة:
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 مصلحة االعرتاض أمام حمكمة االستئناف على:لكل ذي 

بيع أو التصرف يف مقر إقامة املدين أو أي من أصوله اليت تشكل جزءًا من القرار  .أ 

 النشاط أو من أصول التفليسة.

 ائة.العشرين بعد امل دةاإلجراءات االحرتازية املقررة مبوجب املا .ب 

قرار إنهاء أي من اإلجراءات الواردة يف الفصول من الثالث إىل الثامن من هذا  .ج 

 النظام )إجراءات اإلفالس(. 

 املدة املقررة لتقديم طلب االعرتاض

 املادة األوىل بعد الثالمثائة:

يقدم طلب االعرتاض على قرار افتتاح اإلجراء إىل حمكمة االستئناف خالل مدة  .1

 القرار. صدورمن تاريخ  ة عشر يومًاال تزيد على أربع

يقدم طلب االعرتاض على قرار شطب مطالبات الدائن إىل حمكمة االستئناف  .2

 القرار. صدورمن تاريخ  خالل مدة ال تزيد على تسعني يومًا

يقدم طلب االعرتاض على القرارات األخرى اليت حيق االعرتاض عليها مبوجب  .3

من  اف خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يومًاأحكام هذا الفصل إىل حمكمة االستئن

 كل قرار. صدورتاريخ 

 صالحيات حمكمة االستئناف

 املادة الثانية بعد الثالمثائة:

أو أكثر من  تتخذ حمكمة االستئناف عند تسلم طلب االعرتاض مستوفى، واحدًا

 اإلجراءات اآلتية:

 .اإلفالساستدعاء أمني  .أ 

 تعديل القرار حمل االعرتاض. .ب 

 لنظر يف مقرتح التسوية الوقائية أو مقرتح إعادة التنظيم املالي.إعادة ا .ج 

 إلغاء القرار حمل االعرتاض. .د 
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 تعليق القرار حمل االعرتاض إىل تاريخ آخر حتدده احملكمة. .ه 

 تعليق اإلجراءات إىل تاريخ آخر حتدده احملكمة. .و 

 دور حمكمة االستئناف يف اجلرائم والصفقات القابلة لإللغاء

 لثة بعد الثالمثائة:املادة الثا

تبلغ حمكمة االستئناف هيئة التحقيق واالدعاء العام بأي طلب أو تصرف أو اعرتاض 

 عنه. الالزمة باملعلومات وتزودهابشأن أحكام الفصل الثالث عشر، 

 التكاليف والنفقات

 املادة الرابعة بعد الثالمثائة:

ملرتتبة على كل طلب اإلجراءات ا أصول التفليسة مصروفات ونفقات جيوز حتميل

يقدمه املدين أو الدائن أو طرف ذو مصلحة إىل احملكمة وفق أحكام هذا الفصل وإن 

مل يصدر بشأنها إلزام من احملكمة. وتستثنى من ذلك النفقات املرتتبة على اإلجراءات 

 ذات الصلة بهيئة التحقيق واالدعاء العام وجلنة اإلفالس.

 

 باملدين املتوفى أحكام خاصة: الفصل السابع عشر
 اهلدف 

 املادة اخلامسة بعد الثالمثائة:

قبل  تهدف أحكام هذا الفصل إىل تنظيم إجراءات التصفية اخلاصة باملدين املتوفى

وتطبق  .افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار املدينني أو التصفية اإلدارية أو بعده

 لفصل. األحكام اخلاصة بتلك اإلجراءات فيما مل يرد فيه نص يف هذا ا

 املادة السادسة بعد الثالمثائة:

األحكام املتعلقة بإجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم  ال تطبق على املدين املتوفى

 املالي والتسوية الوقائية لصغار املدينني وإعادة التنظيم املالي لصغار املدينني.

 املادة السابعة بعد الثالمثائة:
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وفاة  يف حالوالتصفية لصغار املدينني والتصفية اإلدارية ة افتتاح إجراءات التصفي جيوز

 املدين وعدم انتقال ملكية أصول التفليسة إىل ورثته.

 املادة الثامنة بعد الثالمثائة:

، لرتكته ممثاًل يف وصيته أو الورثة املورث حيددهيعني أحد ورثة املدين املتوفى الذي 

فيما خيص إجراءات التصفية أو  تعيينهاحملكمة املختصة  تولت حتديدهتعذر  وإذا

 و التصفية اإلدارية الذي سبق افتتاحه.أالتصفية لصغار املدينني 

 املادة التاسعة بعد الثالمثائة:

املدين املتوفى يف أصول التفليسة يف الفرتة ما بني تركة كل تصرف ملمثل  يقع باطاًل

فية لصغار املدينني أو التصفية التص وأتعيينه وصدور قرار افتتاح إجراءات التصفية 

 مل تصادق عليه احملكمة. ويستثنى من ذلك:ما اإلدارية 

 لتقدير احملكمة. أي تصرف ضروري ملصلحة أسرة املدين املتوفى وفقًا .أ 

 دفن املدين املتوفى. مصروفات .ب 

 أي مصروفات مستحقة تتعلق بأي إجراء حلفظ األصول. .ج 

 املادة العاشرة بعد الثالمثائة:

التصفية لصغار املدينني أو  وأي من هؤالء تقديم طلب افتتاح إجراءات التصفية حيق أل

 التصفية اإلدارية املتعلقة باملدين املتوفى:

 احملكمة. تعيينهاملدين قبل وفاته ووافقت على  به أوصىمن  .أ 

من يرشحه طرف ذو مصلحة يف أصول تفليسة املدين املتوفى بشرط موافقة  .ب 

 احملكمة.

ألصول التفليسة أو  أو مديرًا ملدين املتوفىرتكة ال ممثاًلكمة من تعينه احمل .ج 

 أو أي دائن للمدين املتوفى. ،إلدارتها عليها أو أمينًا حارسًا

 املادة احلادية عشرة بعد الثالمثائة:
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من تلقاء نفسها قرار افتتاح أي من إجراءات التصفية أو  تصدرللمحكمة املختصة أن 

ي أن تستعني بأ على، احتققت شروطه إذاأو التصفية اإلدارية املدينني التصفية لصغار 

 ورثة املدين املتوفى عند النظر يف إصدار القرار. من

 املادة الثانية عشرة بعد الثالمثائة:

إذا تويف املدين قبل انتهاء اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصول الثالث والرابع 

ورثته عند النظر يف إصدار قرار  من يفتستعني احملكمة بأ ،والسادس أو السابع

 .وفق أحكام هذا الفصل افتتاح إجراء بديل

 املادة الثالثة عشرة بعد الثالمثائة:

املدين املتوفى عند إصدارها قرار افتتاح إجراءات تركة حتدد احملكمة ممثل 

 .  اإلداريةالتصفية لصغار املدينني أو التصفية  وأالتصفية 

 ين املتوفىإجراءات التصفية للمد

 املادة الرابعة عشرة بعد الثالمثائة:

طلب افتتاح يف املدين املتوفى أو دائن املدين املتوفى تركة ممثل مع مراعاة حق 

تطبق أحكام افتتاح إجراءات التصفية وشروطها ، إجراءات التصفية للمدين املتوفى

ثامن والتاسع على الواردة يف الفصول اخلامس وال هاواألحكام املتعلقة بطلب افتتاح

تقديم طلب افتتاح إجراءات  وجوبمع مراعاة األشخاص املشار إليهم يف املادة الثالثة. 

التصفية من قبل دائن املدين املتوفى إىل احملكمة خالل سنة واحدة تبدأ من تاريخ وفاة 

 .املدين

 املادة اخلامسة عشرة بعد الثالمثائة:

إصدار احملكمة قرار افتتاح إجراءات  فورتوفى تبدأ تصفية أصول التفليسة للمدين امل

 .عأو التاسالثامن أو  السادسأو  ل اخلامسوالفص ألحكام اوفق التصفية

 املادة السادسة عشرة بعد الثالمثائة:
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 سدادتدفع مصروفات دفن املدين املتوفى والرسوم اإلدارية الناشئة عن وفاته قبل 

 .عشريف الفصل الثاني الديون ذات األولوية 

 الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية

 املادة السابعة عشرة بعد الثالمثائة:

أحكام هذا النظام على اإلجراءات اليت بدأت قبل صدوره مبوجب أحكام  سريال ت

رقم  مرالصادر باأل (،نظام احملكمة التجاريةالنظام التجاري )الفصل العاشر من 

الصادر  ،التسوية الواقية من اإلفالسهـ، أو مبوجب نظام 15/1/1350( وتاريخ 32)

 هـ.1416وتاريخ ( 16م/)املرسوم امللكي رقم ب

 املادة الثامنة عشرة بعد الثالمثائة:

 تعد الوزارة الالئحة بالتنسيق مع اجلهات املختصة وتصدر بقرار من جملس الوزراء.  .1

مع طبيعة للجهة املختصة إصدار لوائح مكملة ملا ورد يف هذا النظام؛ مبا يتناسب  .2

 اخلاضعة لرقابتها. املنظمة الكيانات

 املادة التاسعة عشرة بعد الثالمثائة:

 يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة ومثانني يومًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة العشرون بعد الثالمثائة:

(، يةاحملكمة التجار)نظام  التجاري نظامالالفصل العاشر من يلغي هذا النظام 

 ،نظام التسوية الواقية من اإلفالسوهـ، 15/1/1350( وتاريخ 32رقم )الصادر باألمر 

كل ما يتعارض معه من و ،هـ1416وتاريخ ( 16م/) املرسوم امللكي رقمبالصادر 

 أحكام.

 واهلل املوفق


