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قواعد التفتيش والتحقق

أحكام عامةأحكام عامة

المادة األولى:

يكون لأللفاظ واملصطلحات الواردة يف هذه القواعد املعاين املبينة أمام . 	

كل منها يف املادة )األوىل( من نظام اإلفالس، الصادر باملرسوم املليك 

الالئحة  من  )األوىل(  واملادة  439/5/28	هـ،  وتاريخ  )م/50(  رقم 

 )622( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادرة  اإلفالس،  لنظام  التنفيذية 

وتاريخ 2/24	/439	هـ، ما مل يقتض السياق خالف ذلك.

يقصد باملفتش -أينام ورد يف هذه القواعد- من يتوىل أعامل التفتيش . 2

ممن  أو  اإلفالس  للجنة  العامة  األمانة  موظفي  من  والضبط،  والتحقق 

تستعني بهم اللجنة، ويصدر بتسميته مفتًشا قرار منها.

المادة الثانية:

ترسي أحكام هذه القواعد عىل أعامل التفتيش والتحقق والضبط فيام يتعلق 

بأي مام يأيت:

إجراءات اإلفالس املفتتحة وفًقا ألحكام النظام.أ. 

أعامل األمناء والخرباء. . 
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قواعد التفتيش والتحقق

المادة الثالثة:

تهدف هذه القواعد إىل تعزيز الثقة بإجراءات اإلفالس، واالرتقاء بجودة 

أعامل األمناء والخرباء، وحوكمة أداء املفتش ملهامته.

المادة الرابعة:

من  )2/هـ(  الفقرة  يف  عليه  املنصوص  اختصاصها  اإلفالس  لجنة  تبارش 

املادة )التاسعة( من النظام من خالل اآليت:

التفتيش الدوري ملراقبة جودة األداء.أ. 

التفتيش بناء عىل شكوى أو بالغ أو بناء عىل نتائج التفتيش الدوري. . 

واجبات المفتشواجبات المفتش

المادة الخامسة:

يجب عىل املفتش ما يأيت:

وأمانة أ.  بحياد  يؤديها  وأن  ملهامته،  أدائه  عند  الالزمة  العناية  بذل 

ورسية.

التي تصدرها  .  والتعليامت  والقواعد  والالئحة  النظام  بأحكام  التقيد 

لجنة اإلفالس، وجميع األنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
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اإلفصاح عن أي عالقة باملفتَّش عليه أو أي تعارض مصالح، إن وجد. . 

إبراز ما يثبت صفته عند أدائه ملهامته.د. 

المادة السادسة:

يؤدي املفتش مهامته عرب الوسائل اإللكرتونية أو غريها، وخالل أوقات . 	

إشعار  عىل  وبناء  العمل،  مقتضيات  خارجها حسب  أو  الرسمية  العمل 

مسبق للمفتَّش عليه أو دونه.

يجوز تكليف املفتش -عند االقتضاء- باستكامل مهامت مفتش آخر.. 2

محضر ضبط المخالفاتمحضر ضبط المخالفات

المادة السابعة:

يحرر املفتش محرض ضبط املخالفات، ويثبت فيه تاريخ فتح املحرض ووقته 

ومكانه، واسم املفتش، واسم املفتَّش عليه وبياناته، والسند النظامي للتفتيش، 

ووصف املوجودات التي ضبطت وصًفا دقيًقا، وبيانات الواقعة محل الضبط، 

واملعلومات والوثائق التي توصل إليها، واإلجراءات التي اتخذها، وسامع أقوال 

املعنيني وتوقيعهم عىل أقوالهم، ويقفل املحرض بالتوقيع عليه.

قواعد التفتيش والتحقق
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تقرير المهمةتقرير المهمة
المادة الثامنة:

تاريخ . 	 فيه  ويثبت  يؤديها،  التي  املهمة  عن  الالزم  التقرير  املفتش  يعد 

أدائها ومكانها، واسم املفتش، واسم املفتَّش عليه وبياناته.

وترسل . 2 بشأنها،  والتوصيات  امللحوظات،  عىل  التقرير  يشتمل  أن  يجب 

نسخة منه إىل املفتَّش عليه، متى رأت لجنة اإلفالس الحاجة إىل ذلك.

إذا أرسل التقرير إىل املفتَّش عليه؛ فيلتزم بالرد عىل ما تضمنه التقرير . 3

خالل مدة ال تتجاوز )خمسة( أيام من تاريخ تسلمه، ويُعد ميض هذه 

املدة دون رد مبثابة قرار ضمني باملوافقة عىل ما تضمنه التقرير.

الشكاوى والبالغاتالشكاوى والبالغات

المادة التاسعة:

الشكاوى  اإلفالس  لجنة  تتلقى  األخرى،  الجهات  اختصاص  مراعاة  مع 

والبالغات فيام يتعلق بإجراءات اإلفالس وأعامل األمناء والخرباء.

المادة العاشرة:

املوقع . 	 عرب  والوثائق  باملعلومات  مؤيًدة  والبالغات  الشكاوى  تقدم 

اإللكرتوين للجنة اإلفالس وفق النموذ  املحدد لذلك.

قواعد التفتيش والتحقق
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أي . 2 اتخاذ  البالغ-  أو  الشكوى  من  التحقق  سبيل  -يف  اإلفالس  للجنة 

وثائق  أو  معلومات  تقديم  طلب  ذلك  يف  مبا  مناسبتها،  ترى  إجراءات 

إضافية.

يتحمل مقدم الشكوى أو البالغ مسؤولية صحة ما تقدم به.. 3

المادة الحادية عشرة:

ترد لجنة اإلفالس بشأن الشكوى أو البالغ خالل )عرشة( أيام من تاريخ . 	

تلقيها، ولها الرد عرب الوسائل اإللكرتونية أو غريها.

الصلة . 2 ذي  الشخص  أو  الجهة  إطالع  االقتضاء-  -عند  اإلفالس  للجنة 

بالشكوى أو البالغ عىل ما ورد إليها.

المادة الثانية عشرة:

للجنة اإلفالس حفظ الشكوى أو البالغ يف أي من الحاالت اآلتية:

الفصل أ.  سبق  أو  القضاء  أمام  منظوًرا  منهام  أي  موضوع  كان  إذا 

بشأنه.

إذا سبق لها دراسة أي منهام. . 

إىل  .  استند  أو  املؤيدة  الوثائق  أو  املعلومات  من  منهام  أي  خال  إذا 

معلومات أو وثائق غري صحيحة. 

قواعد التفتيش والتحقق
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إذا كان موضوع أي منهام خارًجا عن نطاق اختصاص اللجنة.د. 

إذا تحقق سبب آخر تقتضيه املصلحة العامة. . 

اإلحالةاإلحالة

المادة الثالثة عشرة:

تحيل لجنة اإلفالس ما تضبطه من وقائع أو ترصفات يشتبه يف كونها أفعااًل 

واالدعاء مبوجب  للتحقيق  وذلك  العامة،  النيابة  إىل  النظام  مجرمة مبوجب 

أحكام املادة )الثامنة بعد املائتني( من النظام.

العقوباتالعقوبات

المادة الرابعة عشرة:

للجنة اإلفالس أن تطلب من املحكمة إيقاع العقوبة املنصوص عليها يف املادة 

)السابعة بعد املائتني( من النظام عىل كل من يعوق املفتش عن أداء مهامته.

قواعد التفتيش والتحقق

هـ.



9

أحكام ختاميةأحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة:

تصدر لجنة اإلفالس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة:

تنرش هذه القواعد يف الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نرشها.

قواعد التفتيش والتحقق
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Final Provisions

Article )15(
The Bankruptcy Commission shall issue the necessary decisions 
to implement these rules.

Article )16(
These rules shall be published in the Official Gazette and come 
into effect from the date of their publication.

 Rules of Inspection and Verification
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b. If the Commission previously studied any of them.

c. If any of them was void of supportive information or documents, or 
based on incorrect information or documents.

d. If the subject of any of them falls outside the jurisdiction of the 
Commission.

e. If there is another reason required by the public interest.

Referral

Article )13(
The Bankruptcy Commission shall refer the facts and acts it seizes 
that are suspected of being violations punishable under the Law to 
the Public Prosecution, for investigation and prosecution under the 
provisions of Article (208) of the Law.

Penalties

Article )14(
The Bankruptcy Commission may request the court to impose 
the penalty stipulated in Article (207) of the Law on everyone who 
hinders the inspector from performing his duties.

 Rules of Inspection and Verification
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Article )10(
	. Complaints and notifications shall be submitted, supported 

by information and documents through the website of the 
Bankruptcy Commission according to the specified form.

2. The Bankruptcy Commission may take any actions it deems 
appropriate, in order to verify the complaint or notification, 
including the request of submitting additional information or 
documents.

3. The complainant or the person submitting the notification is 
responsible for the accuracy of the complaint or notification.

Article )11(
	. The Bankruptcy Commission shall respond to the complaint or 

notification within (10) days from the date of receipt and may 
respond via electronic means or other means.

2. The Bankruptcy Commission, when necessary, may inform the 
entity or person related to the complaint or notification of the 
content thereof.

Article )12(
The Bankruptcy Commission may dismiss a complaint or report 
in any of the following cases:

a. If the subject of any of them is pending before the judiciary or has 
already been decided. 

 Rules of Inspection and Verification
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Mission Report

Article )8(
	. The inspector shall prepare the necessary report of the mission 

he is carrying out, as well as record the date, venue, the name 
of the inspector, the name of the under-inspection and his data.

2. The report must include the relevant notes and recommendations 
and a copy of the report shall be sent to the under-inspection, 
whenever the Bankruptcy Commission deems it necessary.

3. If the report is sent to the under-inspection, he shall be obliged 
to respond to the content of the report within a period not to 
exceed (5) days from the receipt date of such report. The expiry 
of such period without response shall be deemed as an implied 
acknowledgement of the contents of the report.

Complaints and Notifications

Article )9(
With consideration to the competence of other entities, the 
Bankruptcy Commission shall receive complaints and notifications 
regarding bankruptcy procedures and the work of officeholders and 
experts.

 Rules of Inspection and Verification
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Article )6(
	. The inspector performs his duties through electronic means 

or other means, during the official working hours or thereafter, 
according to the work requirements, and based on a prior 
notification to the under-inspection or without it.

2. An inspector may be instructed, if necessary, to complete the 
duties of another inspector.

Violations Control Report 

Article )7(
The inspector shall write the violations control report, record the 
date, time, venue of the report, the name of the inspector, the name 
of the under-inspection, his data, the legal grounds for inspection, 
an accurate description of the seized assets, description of the 
incident in question, the data of the incident subject to the seizure, 
the information and documents he finds, the actions taken thereby, 
hearing the statements signed by the concerned persons, and 
closing the report by signing it.

 Rules of Inspection and Verification
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Article )3(
The rules herein aim to enhance confidence in bankruptcy 
procedures, improve the quality of the work of officeholders and 
experts, and govern the performance of the inspector’s duties.

Article )4(
The Bankruptcy Commission shall exercise its competence stipulated 
in paragraph (2 / E) of Article (9) of the Law through the following:

a. Periodic inspection to monitor the quality of performance.

b. Inspection based on a complaint, notification, or based on 
the results of periodic inspection.

Inspector’s Duties

Article )5(
The Inspector shall:

a. Exercise due diligence when performing his duties, and 
perform it impartially, honestly and confidentially.

b. Adhere to the provisions of the Law, rules, Regulations, and 
instructions issued by the Bankruptcy Commission, and all 
relevant laws, rules and Regulations in force.

c. Disclose any of the inspector’s relation with the under-
inspection or any conflict of interest, if any.

d. Present his I.D. while performing his duties.

 Rules of Inspection and Verification
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General ProvisionsGeneral Provisions

Article )1(
	. The terms and expressions used herein shall have the 

meanings assigned thereto in Article (1) of the Bankruptcy 
Law, issued by virtue of Royal Decree No. (M/50), dated 
28/5/1439 A.H., and Article (1) of the Bankruptcy Law and its 
Implementing Regulations, issued by virtue of the Council of 
Ministers’ Resolution No. (622), dated 24/12/1439 A.H.

2. The word Inspector hereof shall mean whoever carries out 
the works of inspection, verification and control out of the 
employees of the General Secretariat of the Bankruptcy 
Commission or whomever used by the Commission and a 
designation resolution in this respect is issued.

Article )2(   
The provisions hereof shall apply to the procedures pertaining 
to the works of inspection, verification and control with regard to 
any of the following:

a. Bankruptcy procedures commenced according to the 
provisions of the Law.

b. The work of the officeholders and experts.
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