






















































































































































































 

 

 

 هـ 08/05/1442(، وتاريخ: 99/0220) قرار رقم

 إن لجنة اإلفالس

 الصالحيات الممنوحة لها نظاًما. بناء على 

الصادرة بقرار مجلس الوزراء   المادة )الثامنة والثمانين( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس،على بناء و

"تحدد لجنة اإلفالس بالتنسيق مع وزارة العدل هـ، التي تنص على أن 1439/ 24/12( وتاريخ 622رقم )

المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام والالئحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من 

 تاريخ نشرها".

هـ القاضي بالموافقة على 13/03/1440( بتاريخ 17/0218س رقم )وبعد االطالع على قرار لجنة اإلفال

 الئحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية.

 

 :قرر ما يأتي ت

المنصوص عليها في نظام اإلفالس والئحته   المعلومات والوثائقعلى تعديل الئحة  ةأواًل: الموافق

 لتصبح وفق الصيغة المرافقة.  التنفيذية

 تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ا: ثانيً 

 لجنة اإلفالس 

  

 

 

 

 

 



 

  

1                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة المعلومات والوثائق

 المنصوص عليها في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

 هـ 1440/ 03/ 13وتاريخ: ( 17/0218الصادرة بقرار لجنة اإلفالس رقم )

 هـ 1442/ 08/05( وتاريخ: 99/0220رقم ) المعدلة بموجب قرار لجنة اإلفالس                   
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 أحكام عامة

 :المادة األولى

يكون لأللفاظ والمصطلحات الواردة في هذه الالئحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة  .1

هـ، والمادة  28/5/1439( وتاريخ  50)األولى( من نظام اإلفالس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وتاريخ ( 622)األولى( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 . ، مالم يرد لها تعريف خاص في هذه الالئحة هـ24/12/1439

يقصد بالطلب أينما ورد في هذه الالئحة الطلب المنصوص على تقديمه في نظام اإلفالس   .2

 والئحته التنفيذية مرافًقا له المعلومات والوثائق. 

 المادة الثانية: 

تطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم فقات التي تايجب أن تتضمن صحيفة أي طلب البيانات والمر

 التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين. 

 المادة الثالثة: 

 يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:

 نوع الطلب، وسبب تقديمه.  .أ

 نوع إجراء اإلفالس.  .ب

 حكم أو قرار افتتاح اإلجراء، إن وجد.  .ج

 بيانات األمين المعين أو المقترح، إن وجد. . د

 

افتتاح إجراء اإلفالس طلب   

 الرابعة: المادة

افتتاح أي من إجراءات اإلفالس المقدم من المدين أو اإليداع    المرافقة لطلبتقدم المعلومات والوثائق  

 . الذي تصدره لجنة اإلفالسوفق النموذج  ، القضائي المقدم من األمين إلى المحكمة

 :الخامسة المادة

التنظيم المالي، المقدم من المدين،  وإعادة التسوية الوقائية  راءيإجافتتاح أي من  يرافق طلبيجب أن 

  ما يأتي:



 

  

2                               

 

عقد تأسيس المدين ذي    ونسخة منترخيص ممارسته إن وجد،  ونسخة من  نبذة عن النشاط،   .أ

 الصفة االعتبارية أو نظامه األساس وتعديالت كل منها إن وجدت.

 تعثره. ما يثبت كون المدين مفلًسا أو متعثًرا أو يخشى  .ب

لطلب، ا تقديم ل نبذة عن الوضع المالي للمدين خالل )األربعة والعشرين( شهًرا السابقة  .ج

 .  وتأثيرات الوضع االقتصادي فيه

ماليين قبل   (عامين)القوائم المالية إذا كان المدين شخًصا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر  .د

  تقديم الطلب.

وذلك عن آخر   ،-إن سبق إعدادها-صفة طبيعية  إذا كان المدين شخًصا ذاالقوائم المالية  . ه

 )عامين( ماليين قبل تقديم الطلب.

على أن تعد في تاريخ ال يتجاوز )شهًرا( قبل تاريخ تقديم قائمة الديون في ذمة المدين،  . و

 أن تتضمن ما يأتي:الطلب، و

 والمستندات المؤيدة لذلك.  ،، وموعد الوفاء بهومنشأهقيمة كل دين،  .1

 دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل االتصال به. اسم كل  .2

 بياًنا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.  .3

، على أن تعد في تاريخ ال يتجاوز )شهًرا( قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة اإلجمالية لها . ز

  .قبل تاريخ تقديم الطلب

 .منهم، وإجمالي األجور الشهريةبيانات العاملين لدى المدين، واألجر الشهري لكل  .ح

-أو اإليداع القضائي  قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء اإلفالس .ط

، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي  كياًنا منظًما المدين ، إذا كان-بحسب األحوال

 النظام. ( من المادة )الثالثة( من3المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة )

دعـاوى واإلجراءات القضـــــــائيـة واألحكـام والســـــــنـدات التنفيـذـية المتعلقـة بـالمـدين  .ي بيـان بـاـل

 والمستندات المؤيدة لذلك.

 المادة السادسة:

 افتتاح أي من إجراءات التصفية، المقدم من المدين، ما يأتي: يرافق طلبيجب أن 

نصت ما باستثناء  ،ة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة )الخامسة( من هذه الالئح . أ

  .يثبت كون المدين مفلًسا أو متعثًراذاتها، فيقدم ما  من المادة )ب( ةالفقر عليه
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مدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط ال .ب

 . هذا األثر على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال 

السابقة  - اشهرً أجراه المدين خالل )األربعة والعشرين( من التصرفات اآلتية بيان بأي تصرف  .ج

 مع أي طرف:  -لتقديم الطلب

اكلالتنازل  .1 اجزئأو  يًّ  عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.  يًّ

 إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.   .2

 إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.  .3

 تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.  .4

اجزئإبراء ذمة مدينه   .5  . في دين مستحق له ايًّ كلأو  يًّ

 :السابعةالمادة 

 وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعادة التنظيم المالي افتتاح أي من إجراءات  يرافق طلبيجب أن 

 ، المقدم من الدائن، ما يأتي: لصغار المدينين والتصفية والتصفية

قيمته، ومنشأه، وموعد  بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن  .أ

 الوفاء به، وحالة السداد. 

 إعادة التنظيم المالي يإجراءفي  ما يثبت كون المدين مفلًسا أو متعثًرا أو يخشى تعثره .ب

  ي إجراءمفلًسا أو متعثًرا في  المدين كون يثبت، وما المنصوص عليهما في هذه المادة

 . المادة هذهالمنصوص عليهما في  التصفية

-موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء اإلفالس أو اإليداع القضائي قرار  .ج

، إذا كان المدين كياًنا منظًما، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي  -بحسب األحوال

 ( من المادة )الثالثة( من النظام.3المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة )

 :الثامنةالمادة 

، المقدم والتصفية والتصفية اإلداريةإعادة التنظيم المالي افتتاح أي من إجراءات  فق طلبيرايجب أن 

 من الجهة المختصة، ما يأتي:

  السند النظامي العتبار المدين كياًنا منظًما خاضًعا إلشرافها. .أ
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 إعادة التنظيم المالي إجراءما يثبت كون المدين مفلًسا أو متعثًرا أو يخشى تعثره في  .ب

  ي إجراءمفلًسا أو متعثًرا في  المدين ، وما يثبت كونالمنصوص عليه في هذه المادة

 . المنصوص عليهما في هذه المادة التصفية

 :التاسعةالمادة 

افتتاح إجراء التسوية   يرافق طلب( من هذه الالئحة، يجب أن الخامسة مع مراعاة ما ورد في المادة )

 الوقائية، المقدم من المدين، ما يأتي:

بعدم خضوعه إلجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار  من المدينإقرار  .أ

 ، وإفادة من سجل اإلفالس بذلك. لهذا الطلبالمدينين خالل )االثني عشر( شهًرا السابقة  

المقترح، مؤشًرا عليه من أمين مدرج في قائمة األمناء باستيفائه المعلومات والوثائق   .ب

 المطلوبة.  

 : العاشرةالمادة 

افتتاح إجراء إعادة التنظيم  يرافق طلب( من هذه الالئحة، يجب أن الخامسةمع مراعاة ما ورد في المادة )

راء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، إقرار منه بعدم خضوعه إلج

 ، وإفادة من سجل اإلفالس بذلك.  لهذا الطلبالمالي لصغار المدينين خالل )االثني عشر( شهًرا السابقة  

 

 : الحادية عشرةالمادة 

افتتاح إجراء التصفية وإجراء  يرافق طلبيجب أن مع مراعاة ما ورد في المادة )السابعة( من هذه الالئحة 

 التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي:

 األجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقررة له إن وجدت.  حالما يثبت أن الدين  .أ

يون المتقدمين بالطلب، على أال يقل عن المبلغ الذي  مقدار الدين أو مجموع مقدار د  .ب

 تحدده لجنة اإلفالس. 

 ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية.  .ج

الدين قبل )ثمانية وعشرين( يوًما من تاريخ قيد   سدادما يثبت أن الدائن طلب من المدين  .د

بالدين    المدين  ، ولم يوفسبب نشوئهو   وكان طلبه مؤرًخا ومحدًدا فيه مقدار الدين  الطلب

   أو ينازع فيه.
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 : عشرة الثانيةالمادة 

افتتاح  يرافق طلبيجب أن من هذه الالئحة،  )الثامنة(المادة ، و()السادسة المادةمع مراعاة ما ورد في 

التفليسة  إجراء التصفية اإلدارية، المقدم من المدين أو الجهة المختصة، ما يفيد أن حصيلة بيع أصول 

 للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. غير كافية

 

 طلب اإليداع القضائي

 عشرة:  الثالثةالمادة 

 :اإليداع القضائي، المقدم من األمين، ما يأتي  يرافق طلبيجب أن 

 ما يثبت اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع األمين.   .أ

قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين  .ب

 أو إجراء التصفية لصغار المدينين. 

-  من هذه الالئحة  )السادسة( المادة أو (الخامسة )  دةالما المعلومات والوثائق الواردة في  .ج

 ، إذا كان قرار افتتاح اإلجراء صادًرا عن المدين الصغير. -بحسب األحوال

( من هذه الالئحة، إذا كان قرار افتتاح اإلجراء الثامنةالمعلومات والوثائق الواردة في المادة ) .د

 صادًرا عن الجهة المختصة. 

بعدم خضوعه إلجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي إقرار من المدين  .ه

لصغار المدينين خالل )االثني عشر( شهًرا السابقة للطلب، وإفادة من سجل اإلفالس  

 بذلك، إذا كان اإليداع القضائي الفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

 

 طلب تعليق المطالبات

 عشرة:  رابعةال المادة 

 ، المقدم من المدين،تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين يرافق طلبيجب أن 

 :ما يأتي 

 نبذة عن مضمون المقترح.   .أ

والمستندات   بيان بالدعاوى واإلجراءات القضائية واألحكام والسندات التنفيذية ضد المدين .ب

  المؤيدة لذلك. 
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 ( من هذه الالئحة. الخامسة( من المادة )والواردة في الفقرة )المعلومات والوثائق   .ج

 

 طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين

 عشرة:  الخامسةالمادة 

التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين خالل مدة تعليق   يرافق طلبيجب أن  

 ما يأتي:  المقدم من الدائن، ،المطالبات

 بيانات األصل المطلوب التنفيذ عليه، ونسخة من وثائقه. .أ

   مقدار الدين المضمون، وما يثبت ضمانه باألصل المراد التنفيذ عليه. .ب

 

 عن مطالبات محددة المطالباتطلب وقف سريان تعليق  

 عشرة:  السادسةالمادة 

وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة، المقدم من ذي مصلحة، بيان  يرافق طلبيجب أن 

 .وأسباب الطلب بشأنها قبل سريان التعليق ما اتخذ

 

يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه طلب استرداد أصل   

 عشرة:  السابعةالمادة 

استرداد أصل يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه، المقدم من مالك األصل، بيانات   يرافق طلبأن    يجب

 األصل المطلوب استرداده، وما يثبت ملكيته له، وأسباب بقائه في حيازة المدين.

 

 قائمة المطالبات المقدمة من األمين

 عشرة:  الثامنةالمادة 

إلى المحكمة، إضافة إلى ما ورد في المادة )الثامنة    مطالبات الدائنين  لقائمة يرافق تقديم األمين  يجب أن  

 ، ما يأتي: للنظام والستين( من النظام والمادة )الرابعة عشرة( من الالئحة التنفيذية

 إفصاح األمين عن عالقته بأي من الدائنين. .أ

  خبير.بيان سبب التوصية بقبول المطالبة أو رفضها أو عرضها على  .ب
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 طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح

 عشرة:  التاسعةالمادة 

إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو األمين، ما  يرافق طلبيجب أن 

 يأتي:

 ما يثبت تبليغ الدائنين والمالك بموعد التصويت.  .أ

ت عليه. .ب  نسخة من المقترح المصوَّ

ما نصت عليه المادة )الثانية عشرة( من قواعد إدارة االجتماعات محضر التصويت متضمًنا  .ج

 وفئات الدائنين، ونسبة تصويت كل فئة.  ،في إجراءات اإلفالس

 ما يثبت تبليغ الدائنين والمالك بنتيجة التصويت. .د

 

 طلب التصديق على المقترح

 :العشرونالمادة 

 مقترح، المقدم من المدين أو األمين، ما يأتي:التصديق على ال يرافق طلبيجب أن 

 ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.  .أ

 طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة.  لتقديم ما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع  .ب

  

 طلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح

 :الحادية والعشرونالمادة 

، أسباب تعذر  أو المدين  تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح، المقدم من األمين  يرافق طلب يجب أن  

 للتصويت.  المقترحتصويت الدائنين على المقترح في موعده، والموعد البديل 

 

 طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة

 العشرون:الثانية والمادة 

تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والمالك، المقدم من موافقة المحكمة على  يرافق طلبيجب أن 

  :المدين أو األمين، ما يأتي 



 

  

8                               

 

 نسخة من الخطة، وسند نفاذها. .أ

ما يثبت تحقق أي من حاالت تعديل الخطة الواردة في المادة )الحادية والثالثين( من الالئحة   .ب

 .للنظام التنفيذية

 

اإلعالن عنها قبل بيعها جبالواطلب تحديد أصول التفليسة   

 والعشرون: الثالثةالمادة 

تحديد أصول التفليسة الواجب اإلعالن عنها قبل بيعها، المقدم من األمين،   يرافق طلبيجب أن 

 تفاصيلها، وسبب طلب اإلعالن عنها، والتكلفة التقديرية لإلعالن. 

 

 طلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية

 والعشرون: الرابعةالمادة 

تأجيل إنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من األمين،  يرافق طلبيجب أن 

 مفصل عن استيفاء الدائنين حقوقهم، ومسوغات طلب التأجيل.  تقرير  

 

 طلب إنهاء إجراء اإلفالس

 والعشرون: الخامسةالمادة 

 إنهاء أي من إجراءات اإلفالس ما يأتي: يرافق طلبيجب أن 

 ما يثبت تحقق سبب طلب اإلنهاء.  .أ

ما يثبت التبليغ أو اإلعالن وفًقا ألحكام المادة )السادسة( والمادة )العشرين( من الالئحة   .ب

 .للنظام التنفيذية

 والعشرون: السادسةالمادة 

إنهاء إجراء إعادة   يرافق طلبوالعشرين( من هذه الالئحة، يجب أن    الخامسةمع مراعاة ما ورد في المادة )

ألمين يؤيد التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، المقدم من المدين، تقرير من ا

 شروط افتتاح اإلجراء منطبقة.    عدتالطلب، وذلك إذا لم 
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اإلداريةطلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية   

 والعشرون: السابعةالمادة 

 :إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية اإلدارية، المقدم من لجنة اإلفالس، ما يأتي  يرافق طلبيجب أن 

 قرارها بإنهاء اإلجراء.  .أ

 الحسابات الختامية للمدين.   .ب

 التقرير النهائي لإلجراء.  .ج

 

 طلب إيقاع العقوبة على المخالف

 والعشرون: الثامنةالمادة 

إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة )السابعة بعد المائتين( من النظام،  يرافق طلبيجب أن 

المقدم من لجنة اإلفالس، تقرير يتضمن وصًفا للواقعة محل المخالفة، ووجه مخالفتها، وما يثبت 

 وقوعها.

 أحكام ختامية

  المادة التاسعة والعشرون:

 . الالئحة تصدر لجنة اإلفالس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه 

 :الثالثونالمادة 

  تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.










