
الرقـم الموحـد
8001277777

الدليل اإلرشادي لمتطلبي اإلعالن 
واإليداع في سجل اإلفالس

وفق نظام اإلفالس والئحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية



هذا الدليل إرشادي وال يغني عن الرجوع إلى نظام اإلفالس والئحته التنفيذية واللوائح 
والقواعد والقرارات ذات الصلة.

تنويه:
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تعمل لجنة اإلفالس على توفير المواد التوعوية والتي تهدف إلى رفع 
مستوى الوعي بنظام اإلفالس ومن ذلك إعداد األدلة اإلرشادية التي 

تمكن المستفيد من فهم أحكام النظام واإللمام بتفاصيله.

ويتيح هذا الدليل التعرف على المراحل والخطوات الرئيسة، وأدوار 
ومسؤوليات األطراف ذوي العالقة بكل من اإلعالنات واإليداعات 

في سجل اإلفالس. 

المقدمة

01



3

نظام اإلفالس

اللوائح والقواعد ذات الصلة

قواعد حفظ وإدارة سجل اإلفالس وسجل العقوبات

القواعد المنظمة إلجراءات قضايا اإلفالس في 
المحاكم التجارية

الالئحة التنفيذية

التنفيذية  والئحته  اإلفالس  نظام  الدليل  هذا  في  التنظيمي  باإلطار  يقصد 
واللوائح والقواعد والقرارات ذات الصلة بسجل اإلفالس

لالطالع على جميع مكونات اإلطار التنظيمي لمتطلبات سجل اإلفالس وتحديثاتها، 

يرجى زيارة صفحة األنظمة والقرارات في الموقع اإللكتروني للجنة اإلفالس: 

https://bankruptcy.gov.sa

اإلطار التنظيمي
األنظمة ذات الصلة لمتطلبات سجل اإلفالس

االطالع على اإلطار التنظيمي لمتطلبات سجل اإلفالس
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https://bankruptcy.gov.sa/ar/LawAndRegulations/Bankruptcy/Documents/نظام%20الإفلاس%20ولائحته%20التنفيذية.pdf
https://bankruptcy.gov.sa/ar/LawAndRegulations/Bankruptcy/Documents/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%20%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%aa%d9%87%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9.pdf
https://bankruptcy.gov.sa/ar/LawAndRegulations/Bankruptcy/Documents/نظام%20الإفلاس%20ولائحته%20التنفيذية.pdf
https://bankruptcy.gov.sa/ar/LawAndRegulations/Bankruptcy/Documents/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%20%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%aa%d9%87%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9.pdf
http://bankruptcy.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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سجل اإلفالس: 
سجل تنشئه لجنة اإلفالس وتحفظه وتديره، يودع فيه ما نصت عليه أحكام نظام 

اإلفالس والئحته التنفيذية.

اإلعالنات: 
تقدم المدين أو األمين أو لجنة اإلفالس بطلب اإلعالن على الموقع اإللكتروني للجنة 
عن األحكام أو القرارات أو اإلجراءات بموجب أحكام نظام اإلفالس والئحته التنفيذية 

أو تنفيًذا ألمر المحكمة أو في أحوال تعذر التبليغ. 

أمر المحكمة بالتبليغ أو اإلعالن: 
أمر المحكمة المدين أو األمين أو لجنة اإلفالس بالتبليغ أو اإلعالن عن أي حكم أو قرار 

أو إجراء. 

اإلعالن لتعذر التبليغ:
 اإلعالن بداًل عن التبليغ في أحوال تعذر التبليغ.

اإليداعات في سجل اإلفالس:
 تقدم المدين أو األمين أو لجنة اإلفالس بطلب إيداع المعلومات والوثائق الواجب 

إيداعها في سجل اإلفالس بموجب أحكام نظام اإلفالس والئحته التنفيذية.

مفاهيم

03
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الخطوات اإلرشادية لتقديم طلب اإلعالن 
واإليداع في سجل اإلفالس
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االطالع على  اإلطار التنظيمي لمتطلبات سجل 
اإلفالس

01

مراجعة حاالت اإلعالن واإليداع في سجل اإلفالس 02
المرتبطة باإلجراء 

إعداد المعلومات والوثائق03

التقدم بطلب اإلعالن واإليداع في سجل 
اإلفالس 04

يقدم الدليل منهج االستعداد للتقدم بطلب اإلعالن واإليداع في سجل اإلفالس 
ألي من إجراءات اإلفالس في )4( خطوات كاآلتي:
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الممكنات

االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص

التي  يوصى باالستعانة بذوي الخبرة كل في مجال تخصصه. ومن أمثلة المهمات 
يمكن االستعانة بشأنها ما يأتي:

دراسة اإلجراء وتحديد حاالت اإلعالن واإليداع في سجل اإلفالس المرتبطة باإلجراء  

تحديد صفة مقدم الطلب لكل حالة   

إعداد المعلومات والوثائق الواجب تقديمها  

التواصل الفاعل مع األطراف أصحاب المصلحة أمر مهم منذ بدء االستعداد لتقديم 
طلب افتتاح إجراء اإلفالس حتى صدور الحكم بإنهائه، وذلك ألنهم مؤثرين في 
يوصى  ذلك  ولتحقيق  بشأنه،  تصدر  التي  والقرارات  األحكام  وفي  اإلجراء  نجاح 

باتباع اآلتي:

حصر األطراف أصحاب المصلحة كالدائنين والمالك، والجهة المختصة، إن وجدت  

جمع بيانات االتصال والعنوان الوطني والسجل التجاري والهوية الوطنية لكل   

طرف حسب األحوال

والهدف    العالقة معه،  نوع  على  بناء  للتواصل مع كل طرف  إستراتيجية  رسم 

المرجو منه في إجراء اإلفالس

التواصل مع أصحاب المصلحة
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استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن 
لتعذر التبليغ واإليداع

بطاقات استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ

بطاقات استيفاء حاالت اإليداع

راجع نظام اإلفالس والئحته التنفيذية لمعرفة حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ 
واإليداع في سجل اإلفالس وصاحب الصالحية في تقديم كل طلب، ولتسهيل ذلك 
التبليغ واإليداع  لتعذر  يمكن استعمال بطاقات استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن 

في سجل اإلفالس اآلتية: 

بطاقة استيفاء حاالت اإليداع إلجراء التسوية الوقائية  

بطاقة استيفاء حاالت اإليداع إلجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين  

بطاقة استيفاء حاالت اإليداع إلجراء إعادة التنظيم المالي  

بطاقة استيفاء حاالت اإليداع إلجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين  

بطاقة استيفاء حاالت اإليداع إلجراء التصفية  

بطاقة استيفاء حاالت اإليداع إلجراء التصفية لصغار المدينين  

بطاقة استيفاء حاالت اإليداع لتعذر التبليغ إلجراء التصفية اإلدارية  

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ إلجراء التسوية الوقائية  

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ إلجراء التسوية الوقائية لصغار   

المدينين

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ إلجراء إعادة التنظيم المالي  

المالي    التنظيم  إعادة  التبليغ إلجراء  لتعذر  بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن 

لصغار المدينين

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ إلجراء التصفية  

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ إلجراء التصفية لصغار المدينين  

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ إلجراء التصفية اإلدارية  





بطاقات حاالت اإلعالن 
واإليداع في سجل اإلفالس

الحاالت  الستيفاء  إرشادية  بطاقات 
اإلفالس  نظام  في  عليها  المنصوص 

والئحته التنفيذية
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اإلعالن عن حكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية، خالل )7( أيام من تاريخ الحكم

اإلعالن عن موعد اجتماع ورثة المدين المتوفى، خالل )5( أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده

حاالت اإلعالن في إجراء التسوية الوقائية

حاالت اإلعالن لتعذر التبليغ في إجراء التسوية الوقائية

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ في 
إجراء التسوية الوقائية

مقدم من المدين
بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين المحددين في المقترح عن حكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية 
الوقائية، خالل )7( أيام من تاريخ الحكم

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن قرار المحكمة بتعليق المطالبات، فور صدور القرار

اإلعالن لتعذر تبليغ المتعاقد مع المدين عن موعد جلسة المحكمة إلنهاء العقود التي يكون 
المدين طرًفا فيها، قبل )5( أيام من الموعد

اإلعالن لتعذر تبليغ المتعاقد مع المدين عن قرار المحكمة في طلب إنهاء العقود التي يكون 
المدين طرًفا فيها، خالل )5( أيام من تاريخ صدور القرار

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن تعديل المقترح وموعد التصويت عليه، خالل )5( أيام من تاريخ 
موافقة المحكمة

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين والمالك عن نتيجة التصويت على المقترح، فور نهاية التصويت

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن تقديم طلب تصديق المحكمة على المقترح، قبل تقديم الطلب

على  المحكمة  تصديق  فور  المقترح،  على  المحكمة  تصديق  عن  الدائنين  تبليغ  لتعذر  اإلعالن 
المقترح

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن تقديم طلب إنهاء إجراء التسوية الوقائية للمحكمة الكتمال 
تنفيذ الخطة، قبل تقديم الطلب

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المادة  16 لحاالت اإلعالن

المواد 15، 19، 25، 31، 32، 36، 38
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ

الالئحة التنفيذية
المواد 6، 82 لحاالت اإلعالن
المواد 6، 20، 33، 37، 38
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ
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بطاقة استيفاء حاالت اإليداع في إجراء التسوية الوقائية
مقدم من المدين

بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

إيداع حكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية

إيداع قرار المحكمة بتعليق المطالبات، فور صدور قرار المحكمة

إيداع قرار المحكمة بتمديد تعليق المطالبات، فور صدور قرار المحكمة

إيداع قرار المحكمة بالتصديق على المقترح، خالل مدة ال تزيد على )5( أيام من تاريخ التصديق

إيداع قرار المحكمة بإنهاء اإلجراء، خالل مدة ال تزيد على )5( أيام 

حاالت اإليداع في إجراء التسوية الوقائية

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 15، 36، 40

الالئحة التنفيذية
المادة 34
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اإلعالن عن موافقة المحكمة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده، خالل )5( أيام من تاريخ صدوره

اإلعالن عما يفيد نفاذ خطة التسوية الوقائية لصغار المدينين، خالل )5( أيام من تاريخ نفاذها

اإلعالن عن موعد اجتماع ورثة المدين المتوفى، خالل )5( أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده

حاالت اإلعالن في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

حاالت اإلعالن لتعذر التبليغ في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ في 
إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين المحددين في المقترح عن موعد التصويت عليه

اإلعالن لتعذر تبليغ المتعاقد مع المدين عن موعد جلسة نظر  المحكمة في طلب إنهاء العقود 
التي يكون المدين طرًفا فيها، قبل )5( أيام على األقل من موعدها

اإلعالن لتعذر تبليغ المتعاقد مع المدين عن قرار المحكمة في طلب إنهاء العقود التي يكون 
المدين طرًفا فيها، خالل )5( أيام من تاريخ صدوره

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن الرغبة في تقديم طلب إنهاء اإلجراء

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المادة  136 لحاالت اإلعالن

المواد 25، 38
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ

الالئحة التنفيذية
المواد 60، 61، 82 لحاالت اإلعالن

المواد 6، 20، 57، 58
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ
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بطاقة استيفاء حاالت اإليداع في إجراء التسوية الوقائية
 لصغار المدينين

بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

إيداع قرار افتتاح اإلجراء مرافًقا له نسخة من المقترح*

إيداع قرار المحكمة بتعليق المطالبات، فور صدور القرار

إيداع قرار المحكمة بتمديد تعليق المطالبات، فور صدور القرار

إيداع نتيجة التصويت على المقترح، خالل )3( أيام من انتهاء التصويت

إيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، خالل )5( أيام من انتهاء التصويت

إيداع ما يفيد نفاذ الخطة، خالل )5( أيام من تاريخ نفاذ الخطة

إيداع حكم المحكمة بإنهاء اإلجراء، خالل )5( أيام من تاريخ حكم المحكمة

حاالت اإليداع في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

* يسري قرار افتتاح اإلجراء من تاريخ إيداعه في سجل اإلفالس

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 40، 129، 135، 136

الالئحة التنفيذية
المادة 60، 61 
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اإلعالن عن حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين األمين، خالل )7( أيام من 
تاريخ صدور الحكم

اإلعالن عن موعد التصويت على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي
* يقدم من المدين

اإلعالن عن التصديق على المقترح، خالل )10( أيام من تاريخ التصديق

اإلعالن عن موعد اجتماع ورثة المدين المتوفى، خالل )5( أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده

اإلعالن عن قرار المحكمة بقبول اعتزال األمين، خالل )7( أيام من تاريخه*

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين 
األمين

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائن عن توصية األمين برفض مطالبته أو عرضها على خبير، خالل )5( أيام 
من تاريخ تقديم قائمة المطالبات للمحكمة

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائن المضمون عن عزم األمين التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة 
على تضمين المقترح بنًدا بتعديل أي ضمان

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن موعد التصويت على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي، قبل 
)21( يوًما من موعد التصويت  * يقدم من المدين

نهاية  فور  المقترح،  على  التصويت  نتيجة  عن  والدائنين  والمالك  المدين  تبليغ  لتعذر  اإلعالن 
التصويت

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن تقديم طلب تصديق المحكمة على المقترح، قبل تقديم الطلب

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن تقديم طلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمحكمة الكتمال 
تنفيذ الخطة، قبل تقديم الطلب

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن قرار المحكمة بقبول اعتزال األمين، خالل )7( أيام من تاريخه*

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين  عن الترشح لتشكيل لجنة الدائنين، خالل )5( أيام من تبليغ المحكمة 
لألمين

حاالت اإلعالن في إجراء إعادة التنظيم المالي

*األمين مخير ما بين تبليغ الدائنين بقرار المحكمة بقول اعتزاله أو اإلعالن عن ذلك.

حاالت اإلعالن لتعذر التبليغ في إجراء إعادة التنظيم المالي

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ في 
إجراء إعادة التنظيم المالي

بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 56، 77، 83 لحاالت اإلعالن

المواد 56، 68، 75، 77، 79، 80، 86
 لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ

الالئحة التنفيذية
المواد 6، 23، 82 لحاالت اإلعالن

المواد 6، 20، 23، 24، 45
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ
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بطاقة استيفاء حاالت اإليداع في إجراء إعادة التنظيم المالي
بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

إيداع حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وتعيين األمين

إيداع حكم المحكمة بالتصديق على المقترح

إيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي

إيداع قرار المحكمة بعزل األمين أو قبول اعتزاله

إيداع قرار المحكمة بتعيين أمين جديد

إيداع قرار المحكمة بتشكيل لجنة الدائنين*

حاالت اإليداع في إجراء إعادة التنظيم المالي

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 50، 83، 89

الالئحة التنفيذية
المادة 23، 24

* يسري القرار من تاريخ إيداعه في سجل اإلفالس
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اإلعالن عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، خالل )5( أيام من تاريخ صدور الحكم

اإلعالن عن نفاذ خطة إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، خالل )5( أيام من تاريخ نفاذها

اإلعالن عن موعد التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
* يقدم من المدين

اإلعالن عن موعد اجتماع ورثة المدين المتوفى، خالل )5( أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده

اإلعالن عن قرار المحكمة بقبول اعتزال األمين، خالل )7( أيام من تاريخه* 

لصغار  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء  بافتتاح  المحكمة  حكم  عن  الدائنين  تبليغ  لتعذر  اإلعالن 
المدينين، خالل )5( أيام من تاريخ صدور الحكم

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائن المضمون عن التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين 
المقترح بنًدا بتعديل أي ضمان

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن حكم المحكمة بقبول اعتزال األمين، خالل )7( أيام من تاريخ 
قبول الطلب*

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن الترشح لتشكيل لجنة الدائنين، خالل )5( أيام من التبليغ

للمحكمة  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء  إنهاء  طلب  تقديم  عن  الدائنين  تبليغ  لتعذر  اإلعالن 
الكتمال تنفيذ الخطة، قبل تقديم الطلب

حاالت اإلعالن في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

*األمين مخير ما بين تبليغ الدائنين بقرار المحكمة بقول اعتزاله أو اإلعالن عن ذلك.

حاالت اإلعالن لتعذر التبليغ في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ في 
إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 77، 150 لحاالت اإلعالن

المواد 86، 150،  152
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ

الالئحة التنفيذية
المواد 6، 23، 66، 82 لحاالت اإلعالن

المواد 6، 20، 23، 24 
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ
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بطاقة استيفاء حاالت اإليداع في إجراء إعادة التنظيم المالي
لصغار المدينين

بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

إيداع حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وتعيين األمين، خالل )5( أيام من 
تاريخ افتتاح اإلجراء

إيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة

إيداع ما يفيد نفاذ الخطة

إيداع حكم المحكمة بإنهاء اإلجراء

إيداع قرار المحكمة بعزل األمين أو قبول اعتزاله

إيداع قرار المحكمة بتعيين أمين جديد

إيداع قرار المحكمة بتشكيل لجنة الدائنين*

حاالت اإليداع في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 89، 150، 155

الالئحة التنفيذية
المادة 23، 24، 63، 66

* يسري القرار من تاريخ إيداعه في سجل اإلفالس
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اإلعالن عن حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية، خالل )7( أيام من تاريخ تعيينه

اإلعالن عن موعد اجتماع ورثة المدين المتوفى، خالل )5( أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده

اإلعالن عن قرار المحكمة بقبول اعتزال األمين، خالل )7( أيام من تاريخه*

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن تقديم طلب افتتاح اإلجراء، خالل )7( أيام من تاريخ قيد 
الطلب لدى المحكمة

 *يقدم من المدين

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية وتعيين األمين

اإلعالن لتعذر تبليغ لجنة الدائنين –إن وجدت-  للنظر في الموافقة على بيع أي أصل من أصول 
التفليسة تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائن عن قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة، قبل )30( يوم من إجراء 
التوزيع

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن تقديم طلب إنهاء إجراء التصفية الكتمال بيع أصول التفليسة

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن الرغبة في تقديم طلب إنهاء اإلجراء

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن قرار المحكمة بقبول اعتزال األمين، خالل )7( أيام من تاريخه*

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن الترشح لتشكيل لجنة الدائنين، خالل )5( أيام من تبليغ المحكمة 
لألمين

حاالت اإلعالن في إجراء التصفية

*األمين مخير ما بين تبليغ الدائنين بقرار المحكمة بقول اعتزاله أو اإلعالن عن ذلك.

حاالت اإلعالن لتعذر التبليغ في إجراء التصفية

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ في 
إجراء التصفية

بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المادة 56 لحاالت اإلعالن

المواد 56، 95، 106، 116، 121
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ

الالئحة التنفيذية
المواد 6، 23، 82 لحاالت اإلعالن

المواد 6، 20، 23، 24، 49 
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ
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بطاقة استيفاء حاالت اإليداع في إجراء التصفية
بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

إيداع حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية، وتعيين األمين

إيداع قرار المحكمة بتعيين أمين جديد

إيداع قرار المحكمة بعزل األمين أو قبول اعتزاله

إيداع قرار المحكمة بإنهاء اإلجراء

إيداع قرار المحكمة بتشكيل لجنة الدائنين*

حاالت اإليداع في إجراء التصفية

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 50، 124

الالئحة التنفيذية
المادة 23، 24

* يسري القرار من تاريخ إيداعه في سجل اإلفالس
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اإلعالن عن افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، خالل )5( أيام من تاريخ افتتاحه

اإلعالن عن موعد اجتماع ورثة المدين المتوفى، وذلك خالل )5( أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده

اإلعالن عن قرار المحكمة بقبول اعتزال األمين، خالل )7( أيام من تاريخه*

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، خالل 
)5( أيام من تاريخ صدور الحكم

للمحكمة  المدينين  لصغار  التصفية  إجراء  إنهاء  تقديم طلب  عن  الدائنين  تبليغ  لتعذر  اإلعالن 
الكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة، قبل تقديم الطلب

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن الرغبة في تقديم طلب إنهاء اإلجراء، قبل تقديم الطلب

تاريخ  أيام من   )7( الدائنين عن حكم المحكمة بقبول اعتزال األمين، خالل  اإلعالن لتعذر تبليغ 
قبول الطلب*

حاالت اإلعالن في إجراء التصفية لصغار المدينين

*األمين مخير ما بين تبليغ الدائنين بقرار المحكمة بقول اعتزاله أو اإلعالن عن ذلك.

حاالت اإلعالن لتعذر التبليغ في إجراء التصفية لصغار المدينين

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ في 
إجراء التصفية لصغار المدينين

مقدم من األمين
بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المادة 150 لحاالت اإلعالن

المواد 150، 165 
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ

الالئحة التنفيذية
المواد 6، 23، 82 لحاالت اإلعالن

المواد 6، 20، 23
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ
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بطاقة استيفاء حاالت اإليداع في إجراء التصفية
 لصغار المدينين

مقدم من األمين
بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

إيداع ما يفيد افتتاح اإلجراء، وتعيين األمين

إيداع قرار المحكمة بتعيين أمين جديد

إيداع إنهاء اإلجراء

إيداع قرار المحكمة بعزل األمين أو قبول اعتزاله

حاالت اإليداع في إجراء التصفية لصغار المدينين

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 124، 149، 150 

الالئحة التنفيذية
المادة 23



22

اإلعالن عن حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية اإلدارية، خالل )5( أيام من تاريخ افتتاحه

اإلعالن عن موعد اجتماع ورثة المدين المتوفى، خالل )5( أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده

اإلعالن لتعذر تبليغ  الدائنين عن تقدم المدين إلى المحكمة بطلب افتتاح اإلجراء
*يقدم من المدين

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن حكم المحكمة بافتتاح اإلجراء، خالل )5( أيام من تاريخ االفتتاح

اإلعالن لتعذر تبليغ الدائنين عن قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة، قبل )30( يوم من 
إجراء التوزيع

حاالت اإلعالن في إجراء التصفية اإلدارية

حاالت اإلعالن لتعذر التبليغ في إجراء التصفية اإلدارية

بطاقة استيفاء حاالت اإلعالن واإلعالن لتعذر التبليغ في 
إجراء التصفية اإلدارية

بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المادة 172 لحاالت اإلعالن

المواد 116، 168
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ

الالئحة التنفيذية
المواد 6، 82 لحاالت اإلعالن

المادة 6 
لحاالت اإلعالن لتعذر التبليغ
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بطاقة استيفاء حاالت اإليداع في إجراء التصفية اإلدارية
بطاقة إرشادية الستيفاء المنصوص عليه في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية

إيداع ما يفيد افتتاح اإلجراء

إيداع قرار لجنة اإلفالس بإنهاء اإلجراء، خالل )5( أيام من تاريخ إنهاء اإلجراء

حاالت اإليداع في إجراء التصفية اإلدارية

نظام اإلفالسيوصى بمراجعة  اآلتي:
المواد 172، 179

الالئحة التنفيذية
المادة 72





األسئلة الشائعة
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اإلعالن عن أي حكم أو قرار أو إجراء وفق أحكام نظام اإلفالس والئحته 1
التنفيذية متاح عن طريق تعبئة النموذج:

https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/Pages/Announcement.aspx 

كيف أعلن عن األحكام أو القرارات أو اإلجراءات 
الواردة في نظام اإلفالس والئحته التنفيذية؟

والئحته 2 اإلفالس  نظام  أحكام  وفق  إجراء  أو  قرار  أو  حكم  أي  إيداع 
التنفيذية في سجل اإلفالس متاح عن طريق تعبئة النموذج: 

https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/Pages/Deposit.aspx

اإلجراءات  أو  القرارات  أو  األحكام  أودع  كيف 
التنفيذية  والئحته  اإلفالس  نظام  في  الواردة 

في سجل اإلفالس؟

يمكن لألمين أو المدين تبليغ أي حكم أو قرار أو إجراء وفق أحكام نظام 3
اإلفالس والئحته التنفيذية عن طريق تعبئة النموذج: 

 https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/EForms/Pages/default.aspx

كيف يبلغ األمين أو المدين األحكام أو القرارات 
أو اإلجراءات الواردة في نظام اإلفالس والئحته 

التنفيذية؟

اإلفالس 4 نظام  في  الواردة  غير  حاالت  عن  اإلعالن  يمكن  ال  أنه  األصل 
والئحته التنفيذية، باستثناء أمر المحكمة باإلعالن عن أي حكم أو قرار أو 
إجراء إذ قد يتضمن األمر باإلعالن عن حاالت لم ترد في نظام اإلفالس 

والئحته التنفيذية.

في  الواردة  غير  حاالت  عن  اإلعالن  يمكن  هل  
نظام اإلفالس والئحته التنفيذية؟

نظًرا لترتب اآلثار النظامية لنشر اإلعالنات، فإنه ال يمكن حذف أو تعديل 5
اإلعالنات بعد النشر. 

اإلعالنات  من  أي  تعديل  أو  حذف  يمكن  هل 
للجنة  اإللكتروني  الموقع  على  المنشورة 

اإلفالس؟

يجب أن يرفق بطلب اإلعالن واإليداع في سجل اإلفالس جميع الوثائق 6
أو  اإلعالن  طالب  صفة  يثبت  ما  إلى  باإلضافة  الطلب،  بحالة  المتعلقة 

اإليداع.

طلب  في  إرفاقها  يجب  التي  الوثائق  هي  ما 
اإلعالن أو اإليداع؟

أسئلة شائعة

https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/Pages/Announcement.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/Pages/Announcement.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/Pages/Deposit.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/EForms/Pages/default.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/Eservices/EForms/Pages/default.aspx
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يمكن اإلعالن لتعذر التبليغ في األحوال اآلتية:7
الوطني . 1 العنوان  إليه سواء  للمبلغ  تواصل  بيانات  أي  عدم معرفة 

أو البريد اإللكتروني أو الهاتف الموثق أو الحسابات المسجلة في 
األنظمة الحكومية. 

ارتداد الرسائل المرسلة بالبريد العادي أو البريد اإللكتروني أو الهاتف . 2
لثبوت تغير عنوان المبلغ إليه.

رفض المبلغ إليه استالم التبليغ. . 3
ارتداد البريد بسبب غلق المسكن أو المتجر أو الشركة. . 4
عدم وجود من يصح تسليمه التبليغ في المكان الذي يجري فيه التبليغ. . 5

متى يمكن اإلعالن عن األحكام والقرارات التي 
يتعذر تبليغها؟

ضخامة عدد المبلغ إليهم أو تنوع موطنهم أو وجودهم في أماكن . 81
متفرقة.

نقص أهلية المبلغ إليه.. 2
أجازت . 3 التي  الطرق  من  بطريقة  إليه  المبلغ  الوصول  إمكان  عدم 

الالئحة التنفيذية للنظام أن يكون التبليغ وفًقا لها.

كسبب  مقبولة  تعد  ال  التي  الحاالت  هي  ما 
لتعذر التبليغ؟

تكرار التقدم بطلب اإلعالن أو اإليداع لنفس المدين ولنفس الحالة.. 91
التقدم بطلب اإلعالن أو اإليداع  لحالة غير منصوص عليها في نظام . 2

اإلفالس والئحته التنفيذية.
غير . 3 اإليداع  أو  اإلعالن  طلب  في  المدخلة  والوثائق  المعلومات 

كاملة أو غير صحيحة.

أو  اإلعالن  طلبات  رفض  أسباب  أبرز  هي   ما 
اإليداع؟

أسئلة شائعة





لزيارة صفحة األسئلة الشائعة اضغط هنا

للمرئيات واالستفسارات اضغط هنا

https://bankruptcy.gov.sa/ar/KnowledgeCenter/FAQ/Pages/default.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/Pages/contactus.aspx


الرقـم الموحـد
8001277777


