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أحكام عامةأحكام عامة

المادة األولى:

تهدف هذه القواعد إىل بيان املبادئ السلوكية التي يتعني عىل األمني والخبري 

االلتزام بها عند أداء أعامل إجراء اإلفالس ومهامته، وسبل الوقاية من مخاطر 

اإلخالل بها، وذلك بهدف تعزيز الثقة يف إجراءات اإلفالس.

المادة الثانية:

ترسي هذه القواعد عىل األمني والخبري عند أداء األعامل واملهامت املنوطة بكل 

التنفيذية والقواعد والتعليامت  منهام مبوجب أحكام نظام اإلفالس والئحته 

ذات الصلة.

قواعد السلوك المهني لألمناء والخبراء
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المبادئ السلوكية المبادئ السلوكية 

المادة الثالثة:

 يلتزم كل من األمني والخبري باملبادئ السلوكية اآلتية: 

النزاهة، وذلك بأن يتسم العمل بالصدق واألمانة والبعد عن مواضع أ. 

الشبهة والريبة، وأال يقرتن اسمه بأي عمل يشوبه يشء من ذلك.

تعارض 	.  دون  مبهنية،  واملهامت  األعامل  بأداء  وذلك  املوضوعية، 

عىل  بناء  أو  طرف  إىل  تحيز  أو  خارجية  بضغوط  تأثر  أو  مصالح 

افرتاضات سابقة. 

ويف 	.  واملهامت  األعامل  أداء  يف  الوضوح  باعتامد  وذلك  الشفافية، 

جميع العالقات املهنية وفق اإلجراءات النظامية.

الرسية، وذلك بالحفاظ عىل خصوصية ما يطلع عليه من معلومات د. 

أو وثائق قبل التعيني وبعده، وعدم استعاملها ملصلحة شخصية حتى 

بعد إنهاء اإلجراء، وعدم اإلفصاح عنها لآلخرين دون الحصول عىل 

إذن مكتو	 من الجهة ذات االختصاص، ما مل يكن اإلفصاح مبوجب 

نص نظامي أو حكم قضايئ.

الكفاية املهنية وبذل العناية الواجبة، وذلك ببذل الجهد الالزم يف أداء 	. 

األعامل واملهامت وفًقا لألحكام النظامية واملعايري املهنية. 

 هـ .
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المادة الرابعة:

يلتزم كل من األمني والخبري بتوثيق جميع األعامل يف إجراء اإلفالس كتابة، 

آخر  شخص  وأي  اإلفالس  ولجنة  للمحكمة  وثائق  أو  معلومات  أي  وإتاحة 

مأذون له باالطالع عليها مبوجب نص نظامي أو حكم قضايئ، وذلك تعزيزًا 

للشفافية يف إجراءات اإلفالس.

المادة الخامسة:

يلتزم كل من األمني والخبري قبل املوافقة عىل التعيني مبا يأيت:

التحقق من قدرته عىل أداء األعامل واملهامت املنوطة به وفق أحكام أ. 

أي  وعدم وجود  الصلة،  ذات  والتعليامت  والقواعد  واللوائح  األنظمة 

مخاطر تحد من هذه القدرة.

اإلفصاح عن أي عالقة باملدين أو الدائنني أو أي تعارض مصالح يف 	. 

إجراء اإلفالس.

المادة السادسة:

يلتزم كل من األمني والخبري مبتابعة التطورات الفنية واملهنية التي متكنه من 

بذل العناية املهنية الواجبة، ومن ذلك متابعة ما يأيت:
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التعديالت التي تطرأ عىل أحكام األنظمة واللوائح والقواعد والتعليامت أ. 

ذات الصلة. 

ذات 	.  املهنية  الجهات  عن  الصادرة  واملعايري  القواعد  يف  التحديثات 

العالقة. 

التطور يف مامرسات اإلفالس املحلية والدولية.	. 

المادة السابعة: 

يلتزم كل من األمني والخبري باتخاذ ما يلزم لرفع مستوى الجودة يف األداء، 

كاإلجراءات الخاصة بالحوكمة ووضع معايري محددة لقبول التكليف باألعامل 

واملهامت، عىل أن يشمل ذلك اآليت:

اعتامد سياسات وإجراءات مكتوبة لتنفيذ أحكام هذه القواعد.أ. 

مع 	.  ومصالحه  عالقاته  بتحديد  خاصة  وإجراءات  سياسات  اعتامد 

األطراف األخرى.

واإلجراءات 	.  السياسات  بجميع  له  التابع  العمل  فريق  التزام  ضامن 

املعتمدة، ورصد مستوى التقيد بها.

اإلحاطة بطبيعة أعامل املدين، واألوضاع ذات الصلة بها، ومتطلبات د. 

العمل والغرض منه، وطبيعة العمل الذي يتعني أداؤه ونطاقه.

املعرفة بالقطاعات واملوضوعات ذات الصلة.	. 

التمتع بالخربة الالزمة واملعرفة الفنية بنشاط املدين.و. 

توفري عدد كاٍف من املوظفني ذوي الكفاية ألداء األعامل واملهامت ذات ز. 

الصلة بإجراء اإلفالس.

 هـ .
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الوقاية من المخاطرالوقاية من المخاطر

المادة الثامنة:

باملبادئ  التقيد  تكفل  التي  اإلجراءات  باتخاذ  والخبري  األمني  من  كل  يلتزم 

السلوكية والوقاية من مخاطر اإلخالل بها، ويشمل ذلك ما يأيت: 

عدم قبول أي مبالغ أو هدايا أو خدمات أو تسهيالت مادية أو معنوية أ. 

واملرصوفات  األتعا	  غري  اإلفالس،  بإجراء  صلة  ذوي  أطراف  من 

املقررة نظاًما.

االستعانة بأمني أو خبري آخر ألداء جزء من العمل، إذا لزم األمر.	. 

الحصول عىل استشارة من متخصص يتمتع بالخربة واملعرفة الالزمة. 	. 

تغيري أعضاء فريق العمل، إذا لزم األمر.د. 

طلب املساعدة من املحكمة كلام دعت الحاجة.	. 

طلب االعتزال –عند االقتضاء- بناء عىل سبب مرشوع.و. 

المادة التاسعة:

يلتزم كل من األمني والخبري بتجنب ما يحول دون التقيد باملبادئ السلوكية، 

مبا يف ذلك تجنب اآليت:

عىل أ.  املرتتبة  والحقوق  االلتزامات  عدا  املدين،  مع  مالية  عالقة  بناء 

تعيينه يف إجراء اإلفالس. 

 هـ .
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االستجابة ألي تهديد بالعزل.	. 

اإلفصاح عن أي معلومات أو وثائق يطلع عليها أثناء أداء أعامل إجراء 	. 

اإلفالس ومهامته.

أعامل د.  أداء  أثناء  عليها  يطلع  وثائق  أو  معلومات  أي  استعامل  إساءة 

أو  شخصية  ملصلحة  منها  االستفادة  أو  ومهامته،  اإلفالس  إجراء 

ملصلحة أطراف آخرين.

أداء أعامل 	.  أو قدرته عىل  التعيني مع علمه بعدم كفاية خربته  قبول 

إجراء اإلفالس ومهامته.

 هـ .
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أحكام ختاميةأحكام ختامية

المادة العاشرة:

القواعد  بهذه  االلتزام  يخل  ال  القواعد،  هذه  به نص خاص يف  يرد  مل  فيام 

بتطبيق أي قواعد سلوكية يوجبها االنتسا	 إىل جهة مهنية أخرى.

المادة الحادية عشرة:

دون اإلخالل بأي عقوبة أخرى منصوص عليها، يعاقب من يخالف هذه القواعد 

بأي من العقوبات الواردة يف الفقرة )3( من املادة )الحادية والتسعني( من 

الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس.

المادة الثانية عشرة:

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

Article )10(
Following other affiliated professional bodies’ Principles of 
Conduct is allowed, since there is no specific provision in the 
rules herein that indicates otherwise.    

Article )11(
Anyone who violates the rules herein, shall be punished by 
any of the penalties set out in paragraph (3) of Article (91) of 
the Bankruptcy Law and its Implementing Regulations, without 
prejudice to any other prescribed penalty.

Article )12(  
The rules herein shall be published in the Official Gazette and 
shall come into effect on the date of the publication.  

Code of Professional Conduct for Officeholders and Experts
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a. Being involved in a financial relationship with the debtor, 
excluding the obligations and rights resulting from their 
appointment in the bankruptcy procedure.

b. Responding to any threat of dismissal.

c. Disclosing any information or documents that they have 
accessed while performing the acts and duties related to the 
bankruptcy procedure.

d. Misusing any information or documents that they have accessed 
while performing the acts and duties related to the bankruptcy 
procedure or using such information or documents for personal 
interest or for the interest of other parties.

e. Accepting the appointment while being aware they lack the 
expertise and ability required to perform the acts and duties 
related to the bankruptcy procedure.

Code of Professional Conduct for Officeholders and Experts
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Risk PreventionRisk Prevention

Article )8(
The officeholder and expert shall take the necessary actions 
to ensure adherence to the Principles of Conduct and prevent 
risks that may arise from violating such principles, including the 
following:  

a. Rejecting any money, gifts, services or facilities from parties 
relevant to the bankruptcy procedure. This does not include 
the legally set wages and fees.     

b. Employing another officeholder or expert to perform part of 
the work, if necessary.

c. Consulting a specialist who has the necessary expertise and 
knowledge.

d. Replacing team members, if necessary.

e. Seeking assistance from the court, whenever it is necessary.

f. Resigning, where applicable, based on legitimate reasons.

Article )9( 

The officeholder and expert shall avoid taking any actions that does 
not follow the Principles of Conduct, that includes the following:

Code of Professional Conduct for Officeholders and Experts
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d. Getting familiar with the nature of the debtor’s business and 
anything relating thereto, as well as their work requirements, 
purpose, nature and scope.

e. Learning about the relevant sectors and topics.

f. Having the necessary expertise and knowledge about the 
know-how of the debtor’s business activities.

g. Providing a sufficient number of competent personnel 
to perform acts and duties relevant to the bankruptcy 
procedure.

Code of Professional Conduct for Officeholders and Experts
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Article )6(  
The officeholder and the expert shall follow the technical and 
professional developments, that enables them to exert the due 
professional diligence, along with the following:

a. The adjustments introduced to the provisions of relevant 
laws, regulations, rules and instructions.

b. The updates introduced to the rules and criteria issued by 
the relevant professional bodies.

c. The development occurring in local and international bankruptcy 
procedures.  

Article )7(
The officeholder and the expert shall take the necessary action 
to raise the performance quality, such as governance-related 
procedures, and creating specific criteria for accepting acts and 
duties which include the following:

a. Adopting written policies and procedures for implementing 
the provisions of the rules stated herein.

b. Adopting policies and procedures related to defining their 
relationships and interests with the other parties.

c. Ensuring their teams’ compliance with all adopted policies and 
procedures, while monitoring the level of compliance therewith.

Code of Professional Conduct for Officeholders and Experts
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e. Professional Competence and Due Diligence; Exerting the 
necessary effort in performing the acts and duties in accordance 
with the regulatory provisions and professional criteria.

Article )4(
To promote transparency in bankruptcy procedures, the officeholder 
and the expert are obliged to document in writing all of the acts 
undertaken as part of the bankruptcy procedure and provide any 
information or documents to the court, Bankruptcy Commission, 
and any other person who is authorized to access such information 
and documents by virtue of a regulatory provision or a court order.

Article )5(    
Prior to accepting the appointment, the officeholder and the 
expert must:

a. Verify that they can perform the acts and duties assigned 
thereto in accordance with the provisions of relevant laws, 
regulations, rules and instructions, without any risks limiting 
their abilities.

b. Disclose any relationship with the debtor or creditor, or any 
conflict of interests related to the bankruptcy procedure.

Code of Professional Conduct for Officeholders and Experts
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Principles of ConductPrinciples of Conduct

Article )3(
The officeholder and expert shall adhere to the following 
Principles of Conduct:

a. Integrity; The acts must be done with honesty and truthfulness, 
while refraining from acts that seem to cast suspicion or 
doubt and avoid associating with any act that could taint the 
reputation.

b. Objectivity; The acts and duties must be done professionally, 
i.e., without acting based on any conflict of interests, external 
pressures, bias or previous assumptions.

c. Transparency; Being clear in acts, duties and in all 
professional relationships, in accordance with the regulatory 
procedures.

d. Confidentiality; Maintaining the privacy of the information and 
documents being accessed prior to and after appointment, 
by not using such information and documents for personal 
interest even after terminating the procedure, or disclosing 
them to others without obtaining a written permission from the 
competent authority unless such information and documents 
are disclosed by virtue of regulatory provisions or a court order.   
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General ProvisionsGeneral Provisions

Article )1(
The rules stated herein aim to set out the Principles of Conduct, 
which the officeholder and the expert shall adhere to when 
performing bankruptcy procedures and duties. They must not 
risk violating such principles, to enhance confidence in the 
bankruptcy procedures.

Article )2(   
The rules stated herein shall be applicable to the officeholder 
and the expert upon performing their assigned acts and duties, 
under the provisions of the Bankruptcy Law and its Implementing 
Regulations, as well as the relevant rules and instructions.
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