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أسئلة عامة

أسئلة عامة
01

ما هو نظام اإلفالس؟

02

ما هي إجراءات اإلفالس التي حددها النظام؟

03

إلى ماذا تهدف إجراءات اإلفالس؟

نظام يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه ،مع
مراعاة حقوق الدائنين والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية ،وتعظيم قيمة

األصول والبيع المنتظم والتوزيع العادل ،والثقة في سوق االئتمان والتعامالت المالية

يشمل النظام سبعة إجراءات رئيسية وهي:
.1

.2

.3

.4

التسوية الوقائية

إعادة التنظيم المالي
التصفية

التسوية الوقائية لصغار المدينين

.5

.6
.7

إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
التصفية لصغار المدينين

التصفية اإلدارية

تهدف إجراءات اإلفالس إلى اآلتي:

أتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه

.

المالية من االستفادة من إجراءات اإلفالس ،لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة
نشاطه واإلسهام في دعم االقتصاد وتنميته

 .بمراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

 .جتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته
.

.

4

على الدائنين عند التصفية

د خفض تكلفة اإلجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع
المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خالل
مدة محددة

هالتصفية اإلدارية للمدين الذي ال يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي
للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين

أسئلة عامة
تسري أحكام النظام على ّ
كل من:

04

على من يسري النظام؟

05

من هو األمين؟

من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب األحوال -ألداء المهمات والواجبات المنوطة

06

متى تنظر المحكمة في طلب افتتاح أي من

موعدا للنظر في طلب افتتاح أي من إجراءات اإلفالس ،على أن يكون
تحدد المحكمة
ً

07

كيف أتقدم بطلب افتتاح إجراء إفالس؟

.

ً
أعمال تجارية ،أو مهنية،
أالشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة
ً
أعمال تهدف إلى تحقيق الربح
أو

 .بالشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات
األخرى الهادفة إلى تحقيق الربح ،المسجلة في المملكة

ً
أصول في
 .جالمستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي يملك
ً
ً
أعمال تهدف إلى تحقيق الربح ،من
أعمال تجارية ،أو مهنية أو
المملكة ،أو يزاول
خالل منشأة مرخص لها في المملكة .وال يخضع إلجراءات النظام سوى أصول

ذلك المستثمر الموجودة في المملكة

إجراءات اإلفالس؟ وماذا تقتضي؟

به بحسب نوع اإلجراء ،ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.

يوما من تاريخ قيد الطلب .وتقضي المحكمة
الموعد خالل مدة ال تزيد على (أربعين) ً

بأي مما يأتي:
.

أافتتاح اإلجراء

 .برفض الطلب

 .جتأجيل الجلسة

طلب افتتاح أي من إجراءات اإلفالس متاح حاليً ا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية

عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري ،واختيار الخدمات القضائية ،وتسجيل
الدخول ،ومن ثم اختيار طلبات اإلفالس ،واستكمال إجراء التقديم ،ويمكن الوصول إلى
الخدمة من خالل زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع اإللكتروني لوزارة العدل.
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أسئلة عامة
08

ما هي اختصاصات اللجنة؟

09

ما هي المحكمة المختصة بنظر الطلبات المتعلقة

أإنشاء سجل اإلفالس وحفظه وإدارته.

.

ً
وفقا لما تحدده الالئحة
 .بالترخيص ألمناء اإلفالس والخبراء

ً
وفقا لما تحدده الالئحة.
 .جإعداد قائمة أمناء اإلفالس وقائمة الخبراء

.

دإصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء اإلفالس والخبراء.

.

ً
وفقا ألحكام
هالتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات اإلفالس المفتتحة

.

والرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق

.

زوضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة

النظام.

مع الجهات المختصة.

والمتوسطة.

 .حتحديد الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من
إجراءات التصفية وحفظه وإدارته.

 .طإصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام والالئحة

 .يتنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام ،ورعايتها.

 .كإبداء المقترحات الالزمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره ،بما في ذلك
إعداد الدراسات واألبحاث.

 .لإقامة األنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها

 .مالمراجعة الدورية ألحكام النظام والالئحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما،
والتنسيق مع الجهات ذات العالقة واقتراح ما تراه من تعديالت ورفعها للوزير.

 .نتقديم االستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.
 .سأي اختصاص آخر تنص عليه الالئحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.

6

بإجراءات اإلفالس؟

المحكمة المختصة بنظر الطلبات واإلجراءات المتعلقة بنظام اإلفالس هي المحكمة
التجارية وفق ما نص عليه نظام اإلفالس.

أسئلة عامة
10
14

متى يتخذ إجراء تعليق المطالبات؟

11

هل نفذ نظام اإلفالس؟

نعم نفذ النظام وبدأ العمل به في يوم اإلثنين بتاريخ 1439/12/16هـ الموافق

12

ما الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن

الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء

13

كيف أعلن عن األحكام أو القرارات أو اإلجراءات

اإلعالن عن أي حكم أو قرار أو إجراء وفق أحكام نظام اإلفالس والئحته التنفيذية متاح

14

ما الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن

الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء

15

كيف يبلغ األمين أو المدين األحكام أو القرارات

يمكن لألمين أو المدين تبليغ أي حكم أو قرار أو إجراء وفق أحكام نظام اإلفالس

هذا اإلجراء يرتبط بإجراءات اإلفالس المنصوص عليها في النظام إذ تضمن حاالت تعليق
المطالبات وشروطها ومدتها ،ويوجد نسخة من النظام على موقع اللجنة على الرابط اآلتي:

https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/StatutoryDocuments/Pages/default.aspx

الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية؟

الواردة في نظام اإلفالس والئحته؟

الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية؟

أو اإلجراءات الواردة في نظام اإلفالس والئحته؟

2018/08/27م.

التصفية لصغار المدينين ( )50,000خمسين ألف ريال سعودي

حاليً ا عن طريق تعبئة النموذج:

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

التصفية لصغار المدينين ( )50,000خمسين ألف ريال سعودي

والئحته التنفيذية عن طريق تعبئة النموذج:

https://bankruptcy.gov.sa/ar/EServices/EForms/Pages/default.aspx
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اإلفالس:
إجراءاتعامة
أسئلة
التسوية الوقائية

التسوية الوقائية
01

متى تنظر المحكمة في طلب افتتاح إجراء

02

من له الحق في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية؟

للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.

03

متى يحق للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية

دون اإلخالل بأحكام األنظمة ذات العالقة ،للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء

04

كيف يؤشر األمين على المقترح في إجراء التسوية

يكفي لتحقيق متطلب التأشير أن يدون األمين المدرج في قائمة األمناء على الصفحة

التنفيذية ؟

من الالئحة التنفيذية ويضع توقيعه على ذلك مع بيان التاريخ؛ ولألمين أن يحتفظ بنسخة

التسوية الوقائية؟ وماذا تقتضي؟

موعدا للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية ،على أن يكون الموعد
تحدد المحكمة
ً

يوما من تاريخ قيد الطلب .وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
خالل مدة ال تزيد على (أربعين) ً

أ -افتتاح اإلجراء

ب -رفض الطلب

ج -تأجيل الجلسة

الوقائية؟

التسوية الوقائية في أي من الحاالت اآلتية:

أ -إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب -إذا كان متعثرً ا.
مفلسا.
ج -إذا كان
ً

10

الوقائية وفقا لما ورد في المادة ( )32من الالئحة

األولى من المقترح ما يفيد أنه مستوف للمعلومات والوثائق المطلوبة في المادة ()16

من المقترح الذي وقع عليه.

اإلفالس:
إجراءاتعامة
أسئلة
التسوية الوقائية
لصغار المدينين

التسوية الوقائية لصغار المدينين
01

ما الهدف من إجراء التسوية الوقائية لصغار

02

من له الحق في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

للمدين الصغير إصدار قرار بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج،

03

هل يحق للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية

نعم.

المدينين؟

لصغار المدينين؟

بدال من إجراء التسوية الوقائية لصغار
ً
الوقائية

المدينين؟

12

يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل
إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خالل فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة
منخفضة وكفاية عالية ،مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

ويسري القرار من تاريخ إيداعه في سجل اإلفالس النموذج .

اإلفالس:
إجراءاتعامة
أسئلة
إعادة التنظيم المالي

إعادة التنظيم المالي
01

متى تنظر المحكمة في طلب افتتاح إجراء إعادة

02

من له الحق في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم

للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم

03

متى يحق للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة

دون اإلخالل بأحكام األنظمة ذات العالقة ،للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء

04

هل يحق لغير المدين افتتاح إجراء إعادة التنظيم

التنظيم المالي؟ وماذا تقتضي؟

موعدا للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ،على أن يكون
تحدد المحكمة
ً

يوما من تاريخ قيد الطلب .وتقضي المحكمة بأي
الموعد خالل مدة ال تزيد على (أربعين) ً

مما يأتي:

أ -افتتاح اإلجراء

ب -رفض الطلب
ج -تأجيل الجلسة

المالي؟

التنظيم المالي؟

المالي.

إعادة التنظيم المالي في أي من الحاالت اآلتية:

أ -إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب -إذا كان متعثرً ا.
مفلسا.
ج -إذا كان
ً

14

المالي؟

نعم ،إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ،فعلى المحكمة تبليغ

المدين به خالل مدة ال تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه.

اإلفالس:
إجراءاتعامة
أسئلة
إعادة التنظيم المالي
لصغار المدينين

إعادةالتنظيمالماليلصغارالمدينين
01

ما الهدف من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار

02

من له الحق في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم

03

هل يحق للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة

المدينين؟

المالي لصغار المدينين؟

يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق
مع دائنيه إلعادة التنظيم المالي لنشاطه خالل فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة
منخفضة وكفاية عالية ،وذلك تحت إشراف األمين.

للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار

المدينين بعد االتفاق مع أمين مدرج في قائمة أمناء اإلفالس ،ويسري القرار بعد اإليداع
القضائي.

وللدائن التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

بدال من
ً
طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي

إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟

16

نعم.

اإلفالس:
إجراءاتعامة
أسئلة
التصفية

التصفية
01

متى تنظر المحكمة في طلب افتتاح إجراء

02

ما الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق

الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو

03

من له الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية؟

دون اإلخالل بأحكام األنظمة ذات العالقة ،للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة

التصفية؟ وماذا تقتضي؟

موعدا للنظر في طلب افتتاح إجراء التصفية ،على أن يكون الموعد خالل
تحدد المحكمة
ً

يوما من تاريخ قيد الطلب .وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
مدة ال تزيد على (أربعين) ً
أ -افتتاح اإلجراء

ب -رفض الطلب
ج -تأجيل الجلسة

في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية؟

إجراء التصفية لصغار المدينين ( )50,000خمسين ألف ريال سعودي.

التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرً ا أو
مفلسا.
ً

18

اإلفالس:
إجراءاتعامة
أسئلة
التصفية لصغار
المدينين

التصفية لصغار المدينين
01

ما الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن

الحد األدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو

02

ما الهدف من إجراء التصفية لصغار المدينين؟

يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على

الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية؟

إجراء التصفية لصغار المدينين ( )50,000خمسين ألف ريال سعودي.

الدائنين خالل فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية ،وذلك
تحت إدارة األمين.

20

اإلفالس:
إجراءاتعامة
أسئلة
التصفية اإلدارية

التصفية اإلدارية

22

01

من يتولى مهمات إدارة إجراء التصفية اإلدارية؟

تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية اإلدارية لجنة اإلفالس للقيام بمهمات

02

ما هي طريقة تقديم المطالبة؟

تقدم المطالبة من خالل خدمة تقديم المطالبة على الموقع اإللكتروني للجنة أو في

03

نظاما لتقديم المطالبات؟
ما المدة المحددة
ً

ً
يوما من تاريخ اإلعالن أو التبليغ.
خالل مدة ال تزيد على (ستين)

04

نظاما لتقديم المطالبات؟
ما المدة المحددة
ً

ً
يوما من تاريخ اإلعالن أو التبليغ.
خالل مدة ال تزيد على (ستين)

إدارة اإلجراء.

إعالن افتتاح إجراء التصفية اإلدارية.

والترخيص:
عامة
التدريب
أسئلة
رخصة األمين

رخصة األمين
01

كم يبلغ المقابل المالي للترخيص؟

المقابل المالي للترخيص ( )2,000ريال سعودي لمدة ( )3سنوات.

02

ما مدة الترخيص؟

(ثالثة) أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

03

ما المهن المطلوبة للحصول على رخصة أمين؟

.1المحاسبة.

04

ما البرامج المطلوب اجتيازها الستيفاء متطلبات

 .1حضور واجتياز تأهيل الممارسين في إجراءات اإلفالس

05

كيف أتقدم بالحصول على رخصة أمين؟

يمكن التقدم بالطلب من خالل خدمة (طلب رخصة أمين) في الموقع اإللكتروني

06

هل يكتفى بتحقيق شروط التطوير المهني للحصول

ال يكتفى بذلك ،فيستلزم تحقيق جميع شروط الترخيص.

07

ما متى يكون الرد على طلب الترخيص؟

يوما من تاريخ
تنظر لجنة اإلفالس في طلب الترخيص خالل مدة ال تزيد على ستين
ً

التأهيل المهني؟

 .2المحاماة.

 .2اجتياز اختبار أساسيات المحاسبة المالية وإعداد التقرير المالي

تنبيه :يعفى من شرط حضور واجتياز برنامج أساسيات المحاسبة المالية وإعداد التقرير
المالي كل من يحمل مؤهل تعليم عال في علوم المحاسبة أو تخصصات إدارة األعمال

بما يتضمن شهادة الدبلوم أو الجامعة أو الماجستير أو الدكتوراه.
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على الترخيص؟

للجنة اإلفالس.

اكتمال تقديمه.

رخصة األمين
08

ما هي شروط ترخيص األمين؟

09

هل يجب التسجيل في كل برامج التدريب للحصول

نصت الفقرة ( )1من المادة (الثالثة) من “قواعد الترخيص لألمناء والخبراء” الصادرة
بقرار لجنة اإلفالس رقم ( )12/0219وتاريخ  1440/09/11هـ على شروط الترخيص،

وهي :يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال األمين ما يأتي:
أأن يكون سعودي الجنسية.

.

متمتعا باألهلية الكاملة.
 .بأن يكون
ً

 .جأن يكون حسن السيرة والسلوك ،وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو
.

األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أي من المهن
مرخصا له -في المملكة -في مزاولة ٍّ
دأن يكون عند تقديم الطلب
ً
اآلتية:

 .1المحاسبة.

 .2المحاماة.

.

 .3أي مجال آخر -ذي عالقة -تحدده لجنة اإلفالس.

أي من المهن المنصوص عليها
هأال يكون قد صدر بحقه قرار باإليقاف عن مزاولة ٍّ
في الفقرة (/1د) من هذه المادة ،وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص ،أو خالل
عام سابق عليه.

.

وأن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه -لمدة ال تقل عن خمسة أعوام،

.

ً
وفقا لما تحدده لجنة اإلفالس.
زأن يستوفي متطلبات التأهيل المهني

منها عام واحد على األقل بعد حصوله على الترخيص

 .حأن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص وهو ( )2,000ريال سعودي لمدة 3
أعوام.

على رخصة أمين؟

 .1للمرخص في مهنة المحاسبة يجب حضور واجتياز برنامج تأهيل الممارسين في
إجراءات اإلفالس.

 .2للمرخص في مهنة المحاماة يجب حضور واجتياز برنامجي تأهيل الممارسين في

إجراءات اإلفالس واجتياز اختبار أساسيات المحاسبة المالية وإعداد التقرير المالي.
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رخصة األمين
11

ما هي متطلبات ترخيص المحامي؟

نصت الفقرة ( )1من المادة (الثالثة) من “قواعد الترخيص لألمناء والخبراء” الصادرة
بقرار لجنة اإلفالس رقم ( )12/0219وتاريخ  1440/09/11هـ على شروط الترخيص،

وهي :يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال األمين ما يأتي:
أأن يكون سعودي الجنسية.

.

متمتعا باألهلية الكاملة.
 .بأن يكون
ً

 .جأن يكون حسن السيرة والسلوك ،وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو
.

األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أي من المهن
مرخصا له -في المملكة -في مزاولة ٍّ
دأن يكون عند تقديم الطلب
ً
اآلتية:

 .1المحاسبة.

 .2المحاماة.
.

 .3أي مجال آخر -ذي عالقة -تحدده لجنة اإلفالس.

أي من المهن المنصوص عليها
هأال يكون قد صدر بحقه قرار باإليقاف عن مزاولة ٍّ
في الفقرة (/1د) من هذه المادة ،وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص ،أو خالل
عام سابق عليه.

.

وأن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه -لمدة ال تقل عن خمسة أعوام،

.

ً
وفقا لما تحدده لجنة اإلفالس.
زأن يستوفي متطلبات التأهيل المهني

منها عام واحد على األقل بعد حصوله على الترخيص

 .حأن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص وهو ( )2,000ريال سعودي لمدة 3
أعوام.
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رخصة األمين
12

ما هي متطلبات ترخيص المحاسب؟

نصت الفقرة ( )1من المادة (الثالثة) من “قواعد الترخيص لألمناء والخبراء” الصادرة
بقرار لجنة اإلفالس رقم ( )12/0219وتاريخ  1440/09/11هـ على شروط الترخيص،

وهي :يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال األمين ما يأتي:
أأن يكون سعودي الجنسية.

.

متمتعا باألهلية الكاملة.
 .بأن يكون
ً

 .جأن يكون حسن السيرة والسلوك ،وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو
.

األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أي من المهن
مرخصا له -في المملكة -في مزاولة ٍّ
دأن يكون عند تقديم الطلب
ً
اآلتية:

 .1المحاسبة.

 .2المحاماة.

.

 .3أي مجال آخر -ذي عالقة -تحدده لجنة اإلفالس.

أي من المهن المنصوص عليها
هأال يكون قد صدر بحقه قرار باإليقاف عن مزاولة ٍّ
في الفقرة (/1د) من هذه المادة ،وذلك في أثناء تقديم طلب الترخيص ،أو خالل
عام سابق عليه.

.

وأن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه -لمدة ال تقل عن خمسة أعوام،

.

ً
وفقا لما تحدده لجنة اإلفالس.
زأن يستوفي متطلبات التأهيل المهني

منها عام واحد على األقل بعد حصوله على الترخيص

 .حأن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص وهو ( )2,000ريال سعودي لمدة 3
أعوام.
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رخصة األمين
13

ما المتطلبات لتجديد الترخيص؟

ينتهي ترخيص أمناء اإلفالس -المؤقت -الممنوح وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ()622

وتاريخ 24/12/1439هـ في تاريخ 9/12/1440هـ يكون منح الترخيص -لمن يرغب -بعد

ذلك وفقا لقواعد الترخيص المعتمدة من اللجنة ،والتي تتضمن اشتراط اجتياز التأهيل
المهني بموجب الفقرة (/3/1ز) من القواعد.

يمكنكم االطالع على قواعد الترخيص األمناء والخبراء على الموقع اإللكتروني من
قائمة األنظمة والقرارات ثم اختيار صفحة قرارات لجنة اإلفالس.

ويمكنكم االطالع ً
أيضا على جدول الدورات التدريبية باختياركم من قائمة التوعية

والتدريب ثم اختيار البرامج التدريبية.
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والترخيص:
عامة
التدريب
أسئلة
رخصة خبير

رخصة الخبير
01

من يستطيع التقدم بطلب الحصول على ترخيص؟

كل سعودي مرخص له -في المملكة -في مجال تخصصه.

02

ما مدة الترخيص؟

(ثالثة) أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

03

ما متطلبات التأهيل المهني التي يجب استيفاؤها

حضور واجتياز المرحلة األولى والثانية من برنامج تأهيل الممارسين في إجراءات

04

هل من الممكن استرداد المقابل المالي؟

في جميع األحوال ال يحق للمرخص له استرداد المقابل المالي للترخيص.

05

كيف أتقدم بطلب الحصول على ترخيص؟

يمكنك التقدم بالطلب من خالل خدمة (طلب رخصة خبير) في الموقع اإللكتروني

06

ما مدة الخبرة المطلوبة للحصول على رخصة خبير؟

(خمسة) أعوام منها عام واحد على األقل بعد الحصول على الترخيص.

07

ما دور الخبير في إجراءات اإلفالس؟

تتنوع مهام الخبير في إجراءات اإلفالس ،ومن أهمها مساعدة األمين في أداء مهماته،

08

هل يكتفى بتحقيق شروط التطوير المهني للحصول

للحصول على رخصة خبير؟

اإلفالس.

للجنة اإلفالس.

ودراسة المطالبات المعروضة عليه ،وإعداد بعض التقارير المتعلقة باإلجراءات مثل:
تقرير يؤيد حصول المدين على تمويل.
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على الترخيص؟

ال يكتفى بذلك ،فيستلزم تحقيق جميع شروط الترخيص.

رخصة الخبير
09
02

متى يكون الرد على طلب الترخيص؟

يوما من تاريخ
تنظر لجنة اإلفالس في طلب الترخيص خالل مدة ال تزيد على ستين
ً

10

ما هي شروط ترخيص الخبير؟

يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية في مزاولة أعمال الخبير ما يأتي:

اكتمال تقديمه.

أ.أن يكون سعودي الجنسية.

متمتعا باألهلية الكاملة.
ب.أن يكون
ً

ج.أن يكون حسن السيرة والسلوك ،وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو
األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د .أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص وهو ( )1,000ريال سعودي لمدة ثالثة
أعوام.

مرخصا له -في المملكة -في مجال تخصصه.
ه .أن يكون عند تقديم الطلب
ً

و .أال يكون قد صدر بحقه قرار باإليقاف عن مزاولة عمله ،وذلك في أثناء تقديم طلب
الترخيص ،أو خالل عام سابق عليه.

ً
وفقا لما تحدده لجنة اإلفالس.
ز .أن يستوفي متطلبات التأهيل المهني

ح .أن تكون لديه خبرة عملية -في مجال تخصصه -لمدة ال تقل عن خمسة أعوام ،منها
عام واحد على األقل بعد حصوله على الترخيص.
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والترخيص:
التدريبعامة
أسئلة
الدورات التدريبية

الدورات التدريبية
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01

ما المقابل المالي للبرنامج التدريبية؟

يختلف المقابل المالي باختالف البرنامج التدريبي ويمكنكم االطالع على المقابل المالي

02

متى يفتح التسجيل في البرامج؟

يعلن عن فتح التسجيل على صفحة الدورات التدريبية في الموقع اإللكتروني قبل

03

متى تقام االختبارات؟

تقام االختبارات نهاية كل برنامج تدريبي أو في المواعيد الموضحة على صفحة البرامج

04

متى أحصل على نتيجة االختبار؟

تعلن النتائج بإرسالها على البريد اإللكتروني للمتدرب بعد أسبوعين من االختبار.

05

كيف أتقدم بطلب الحصول على ترخيص؟

يمكنك التقدم بالطلب من خالل خدمة (طلب رخصة خبير) في الموقع اإللكتروني

06

ما هي نسبة االجتياز في االختبارات؟

نسبة االجتياز في االختبارات ستون بالمئة ويمكنكم االطالع على مزيد من التفاصيل

في صفحة البرامج التدريبية.

تنفيذ البرنامج بشهر على األقل.

التدريبية.

للجنة اإلفالس.

في صفحات البرامج التدريبية.

اإللكترونية:
الخدمات
عامة
أسئلة

اإليداع في سجل اإلفالس

اإليداع في سجل اإلفالس
01

ما هي آلية استخدام خدمة اإليداع في سجل

02

ما الوثائق المطلوبة لإليداع في سجل اإلفالس؟

03

من المستفيدون من خدمة اإليداع في سجل

اإلفالس؟

 .1الدخول إلى خدمة اإليداع في سجل اإلفالس.

 .2تسجيل الدخول على الموقع اإللكتروني للجنة اإلفالس (اسم المستخدم وكلمة المرور).
 .3تعبئة البيانات الخاصة بك ،وإرفاق الوثائق المطلوبة.

 .4الضغط على أيقونة إرسال الطلب ،ليتسنى دراسة الطلب والموافقة عليه إلكترونيً ا.

 .5سيعرض ملخص اإليداع على الموقع اإللكتروني للجنة ،ويكون متاح الطالع العموم.

فردا أو شركة.
 .1المدين تختلف البيانات والوثائق المطلوبة بحسب ما إذا كنت ً

أ .شخص طبيعي (فرد) :صورة من الهوية الوطنية أو اإلقامة.

ب .شخص اعتباري (شركة ،مؤسسة) :السجل التجاري وصورة من الهوية الوطنية أو
اإلقامة للممثل.
 .2المودع:

أ .األمين :حكم المحكمة بالتعيين في اإلجراء ذي الصلة.

ب .الوكيل :صورة من الوكالة.

 .3وثائق اإليداع :نسخة من الوثيقة المراد إيداعها()PDF
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اإلفالس؟

مستفيدون من الخدمة هم المدين (فرد ،مؤسسة ،شركة ) و األمين.

اإللكترونية:
الخدمات
عامة
أسئلة

اإلفادة من سجل اإلفالس

اإلفادة من سجل اإلفالس
01

ما هي آلية استخدام خدمة اإلفادة من سجل

02

ما هي الوثائق المطلوبة عند تقديم الوكيل طلب

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالوكيل و صورة من الوكالة.

03

ما الوثائق المطلوبة عند تقديم طلب الحصول إفادة

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالوكيل و صورة من الوكالة.

اإلفالس؟

 .1الدخول على خدمة اإلفادة من سجل اإلفالس.

 .2تسجيل الدخول على الموقع اإللكتروني للجنة اإلفالس (اسم المستخدم وكلمة
المرور).

 .3تعبئة البيانات الخاصة بك.

 .4الضغط على أيقونة (طلب).
 .5طباعة اإلفادة.
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الحصول على إفادة من سجل اإلفالس؟

من سجل اإلفالس؟

اإللكترونية:
الخدمات
عامة
أسئلة
إعالن

إعالن
01

ما هي الوثائق المطلوبة عند تقديم طلب إعالن؟

02

كم يستغرق وقت لإلعالن؟

فردا أو شركة
 .1المدين :تختلف البيانات والوثائق المطلوبة بحسب ما إذا كنت ً
أ .شخص طبيعي (فرد) :صورة من الهوية الوطنية أو اإلقامة
ب .شخص اعتباري (شركة ،مؤسسة) :السجل التجاري

 .2المعلن:

أ .األمين :حكم المحكمة بالتعيين في اإلجراء ذي الصلة ،صورة من الهوية الوطنية

ب .الوكيل :صورة من الوكالة

 .3وثائق اإلعالن :نسخة من الوثيقة المراد اإلعالن عنها ()PDF
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ينشر اإلعالن خالل ثالثة أيام عمل من اكتمال الطلب.

المدين في
حقوق عامة
أسئلة
إجراءات اإلفالس

حقوق المدين في إجراءات اإلفالس
01

هل يحق للمدين التقدم للمحكمة بطلب افتتاح

02

هل للمدين وسيلة أخرى الفتتاح أي من إجراءات

03

هل يحق للمدين طلب استدعاء من لديه

نعم ،يحق للمدين أن يطلب من المحكمة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات

لحضور جلسة النظر فيه؟

تطلبه من معلومات أو وثائق خالل المدة التي تحددها.

أي من إجراءات اإلفالس؟

نعم ،يحق للمدين تقديم طلب للمحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة
التنظيم المالي أو إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ،وتفتتح المحكمة أي من هذه

اإلجراءات إذا تحققت شروطها النظامية وقدم المدين المعلومات والوثائق المتطلبة

الفتتاح اإلجراء.

المستند النظامي :أحكام طلب افتتاح اإلجراء في الفصل الثالث والرابع والخامس
والتاسع من نظام اإلفالس
نموذج إرشادي :للتحميل

اإلفالس غير تقديم طلب إلى المحكمة؟

نعم ،يحق للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإصدار قرار بافتتاح إجراء
إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتعاقد مع أمين إعادة التنظيم المالي لإليداع
ً
وفقا ألحكام النظام.
القضائي

المستند النظامي :أحكام طلب افتتاح اإلجراء في الفصل السادس والسابع والثامن
من نظام اإلفالس.
نموذج إرشادي :قرار المدين بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

نموذج إرشادي :قرار المدين بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

نموذج إرشادي :قرار المدين بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين
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معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح اإلجراء

صلة بطلب افتتاح اإلجراء لحضور جلسة النظر فيه ،وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما
المستند النظامي :المواد  ،166 ،159 ،126 ،48 ،15من نظام اإلفالس

حقوق المدين في إجراءات اإلفالس
04

هل يحق للمدين االعتراض على طلب افتتاح إجراء

05

ما المقصود بتعليق المطالبات؟ وما هو أثره على

اإلفالس المقدم من الدائن أو الجهة المختصة؟

نعم ،يحق للمدين االعتراض أمام المحكمة على طلب افتتاح إجراء اإلفالس المقدم

من غيره ،كما أن للمدين الحق في حال االعتراض على طلب افتتاح أي من إجراءات

التصفية أن يطلب من المحكمة افتتاح أي من إجراءات اإلفالس األخرى إذا توافرت
شروط افتتاحه.

المستند النظامي :المواد  168/2 ،166 ،145/4 ،95/1 ،44من نظام اإلفالس.
نموذج إرشادي :للتحميل

المدين؟

تعليق المطالبات هو تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى

ً
وفقا ألحكام النظام.
تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين خالل فترة محددة

ويهدف تعليق المطالبات إلى إعطاء المدين مهلة يتمكّ ن خاللها من إعداد المقترح

والتفاوض مع الدائنين بشأنه في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي،

كما يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين في إجراءات التصفية من خالل حماية أصول

تفليسة المدين.

وبناء على ذلك يعلق تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة ضد المدين عن محكمة

التنفيذ وعن غيرها من الجهات القضائية وشبه القضائية ،كما تعلق حقوق األطراف

األخرى في بدء أو استكمال أي إجراءات ضد المدين أو أصوله بما في ذلك رفع القضايا
أو االستمرار في نظر الدعاوى ،وال يشمل ذلك القرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات
المتضمنة الحجز على األصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر

المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح اإلجراء خالف ذلك.

المستند النظامي :المادة  1من نظام اإلفالس ،والمادة  10/1من القواعد المنظمة
إلجراءات قضايا اإلفالس في المحاكم التجارية.

43
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06

هل للمدين الحق في إدارة النشاط بعد افتتاح

07

هل يحق للمدين االعتراض على إدارة األمين إلجراء

إجراءات اإلفالس؟

يتاح للمدين إدارة نشاطه في كل من إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم

المالي ،ففي إجراءات التسوية الوقائية تكون اإلدارة بكاملها لدى المدين ،أما في
إجراءات إعادة التنظيم المالي فإن إدارة المدين للنشاط وإدارته لتنفيذ خطة إعادة
التنظيم المالي تخضع إلشراف األمين المعين من قبل المحكمة ،ويحظر فيها على
المدين القيام ببعض األعمال إال بعد أخذ موافقة مكتوبة من األمين وفق أحكام
النظام ،ويمكن أن تغل يد المدين عن إدارة نشاطه في إجراءات إعادة التنظيم المالي

في الحاالت التي نصت عليها المادة (التاسعة والستون) من نظام اإلفالس.

ّ
تغل عن إدارة النشاط فور تعيين األمين أو
وأما في إجراءات التصفية فإن يد المدين

لجنة اإلفالس -بحسب نوع اإلجراء ،-وبذلك يعد كل تصرف يقع من المدين على أصوله
ً
بعد ّ
نظاما .ويلتزم األمين ولجنة
باطل ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها
غل يده
ً

اإلفالس حال تعيين أي منهما بإبالغ المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر

عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.

المستند النظامي :المواد  203 ،200 ،171 ،166 ،159 ،100 ،85 ،70 ،69 ،1من
نظام اإلفالس.

اإلفالس أو إشرافه عليه؟

نعم ،يحق للمدين أن يعترض أمام المحكمة التجارية المختصة على أي إجراء يتخذ أو قرار

يوما من تاريخ صدور القرار أو
يصدر عن األمين بموجب أحكام النظام خالل (أربعة عشر) ً

اتخاذ اإلجراء ،وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

المستند النظامي :المادة  215من نظام اإلفالس
نموذج إرشادي :للتحميل
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نعم ،يحق للمدين أن يعترض أمام المحكمة التجارية المختصة على أي إجراء يتخذ أو

08

هل يحق للمدين االعتراض على إدارة لجنة اإلفالس

09

هل يحق للمدين أن يطلب من األمين أو لجنة

نعم ،يحق للمدين أن يطلب من األمين أو لجنة اإلفالس االطالع على ما لدى أي

ووثائق متعلقة باإلجراء؟

أو الجهة المختصة أنها سرية ألسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة

إلجراء التصفية اإلدارية؟

قرار يصدر عن لجنة اإلفالس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص ألمناء اإلفالس والخبراء؛

يوما من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ اإلجراء ،وذلك فيما لم يرد به
خالل (أربعة عشر)
ً

نص خاص.

المستند النظامي :المادة  216من نظام اإلفالس
نموذج إرشادي :للتحميل


اإلفالس االطالع على ما لديهما من معلومات

منهما من معلومات أو وثائق متعلقة باإلجراء ما لم يقرر األمين أو لجنة اإلفالس
أو باستمرار اإلجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة ،كما له في حال قرر

األمين سرية المعلومات والوثائق الحق في االعتراض أمام المحكمة على قرار السرية.
المستند النظامي :المادة  10من الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس

10

هل يحق للمدين أن يطلب من األمين أو لجنة

على المدين أن يفصح لألمين أو للجنة اإلفالس -بحسب نوع اإلجراء -عن أصول التفليسة

ووثائق متعلقة باإلجراء؟

أي منها ،بما في ذلك المعلومات والوثائق المتصلة بها والرخص المتعلقة بنشاط

اإلفالس االطالع على ما لديهما من معلومات

والتي تشمل أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات اإلفالس أو خالل سريان

المدين ،وذلك حتى يتمكن األمين أو لجنة اإلفالس من إعداد قائمة جرد األصول ،ويعد
إخفاء أصول التفليسة أو أصول المدين أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عنها

لألمين أو لجنة اإلفالس أو المحكمة من الجرائم المعاقب عليها وفق نظام اإلفالس.
المستند النظامي :المواد  203 ،201 ،177 ،166 ،159 ،126 ،59 ،1من نظام اإلفالس
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11

ما مدى اإللزام بتنفيذ خطة التسوية الوقائية أو

12

هل يحق للمدين االعتراض على إدارة األمين إلجراء

إعادة التنظيم المالي وهل يمكن تعديلها؟

تكون خطة التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي ملزمة للدائنين والمدين

والمالك ،وعلى المدين تنفيذها كما صدقت عليها المحكمة واستكمال اإلجراءات
التي توجبها األنظمة ذات العالقة ،ويلتزم المدين في إجراءات إعادة التنظيم المالي

بتقديم تقرير لألمين عن سير تنفيذ الخطة في نهاية كل ثالثة أشهر ،يبيّ ن فيه المنجز

منها والصعوبات التي تعترضها والقوائم المالية ،فإن كان هناك عائق يحول دون تنفيذ

الخطة كان على األمين أن يتقدم بطلب إلى المحكمة للنظر فيما تراه .ويمكن تعديل
الخطة بناء على طلب المدين أو األمين إذا تحققت حاالت التعديل المنصوص عليها
فيها ،أو نشأت حالة مؤثرة في تنفيذها أو اقترح التعديل دائنون تمثل مطالباتهم
أكثر من  ٪٥٠من ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل المقدم من

المدين ،ويكون التعديل بتقديم مقترح تعديل يصوت عليه الدائنون والمالك وفق
أحكام التصويت على المقترح األصلي.

المستند النظامي :المواد  155 ،136 ،91 ،84 ،37من نظام اإلفالس ،والمادتان ،31
 47من الالئحة التنفيذية

اإلفالس أو إشرافه عليه؟

نعم ،يحق للمدين ذي الصفة الطبيعية في إجراء إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم
المالي لصغار المدينين وإجراء التصفية والتصفية لصغار المدينين أن يحتفظ من أصول
التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف ،وتحدد المحكمة

مقدار كفاية المدين بناء على اقتراح األمين ،ويلتزم المدين بمساعدة األمين على
تقويم األصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

المستند النظامي :المواد  166 ،159 ،102 ،66من نظام اإلفالس
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13

ما أثر إنهاء أي من إجراءات التصفية على المدين؟

 يعتمد أثر إنهاء أي من إجراءات التصفية على صفة المدين ،فالمدين ذو الصفة

والمدين ذي الصفة االعتبارية؟

مفلسا
أما المدين ذو الصفة الطبيعة الذي تبقى في ذمته حقوق للدائنين فإنه يعد
ً

وهل هناك فرق بين المدين ذي الصفة الطبيعية

االعتبارية يُ ّ
حل بطلب يقدمه األمين للمحكمة ويشطب قيده في السجل التجاري،
لمدة (أربعة وعشرين) شهرً ا ،ويمكن له بعد إزالة اسمه من سجل اإلفالس أن يمارس

األعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق ربح ،ويجب عليه عند بدء ممارسة
أي من هذه األعمال إبالغ دائنيه ،كما يجب عليه إذا آل إليه مال خالل هذه المدة أن
يطلب من المحكمة توزيع ذلك المال وفق ما نص عليه النظام ،وفي حال عدم تقدم

المدين بهذا الطلب للمحكمة فإنه يحق للدائنين التقدم للمحكمة للمطالبة بتوزيع ما
آل إلى المدين من مال.

المستند النظامي :المواد  181 ،179 ،166 ،165 ،125 ،122 ،121من نظام اإلفالس.
والمادة  21من الالئحة التنفيذية.
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الدائن في
حقوق عامة
أسئلة
إجراءات اإلفالس

حقوق الدائن في إجراءات اإلفالس
نعم ،يحق للدائن طلب افتتاح عدد من اإلجراءات للمدين وهي أربعة إجراءات :إعادة

01

هل يحق للدائن التقدم بطلب افتتاح إجراء إفالس

02

هل يحق للدائن حضور جلسات النظر في افتتاح

03

ما اإلجراء النظامي إذا كان لدى الدائن خوف على

يستطيع الدائن وكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة في إجراءات التصفية بطلب األمر

المدين؟

تعيين أمين مؤقت وغل يد المدين عن إدارة النشاط ،وحجز أصول المدين ومنعه من

ألحد من المدينين؟

التنظيم المالي ،وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ،والتصفية ،والتصفية لصغار
المدينين ،وتفتتح المحكمة أي من هذه اإلجراءات إذا تحققت شروطها النظامية

المستند النظامي :أحكام طلب افتتاح اإلجراء في الفصل الرابع والخامس والسابع
والثامن من نظام اإلفالس

إجراءات اإلفالس للمدين؟

نعم ،يحق للدائن حضور جلسات االفتتاح سواء أكان الدائن هو من تقدم بطلب افتتاح
مقدما من المدين أو من دائن آخر .وألي من الدائنين أثناء الحضور
اإلجراء أو كان الطلب
ً

ً
محققا للعدالة من دفاع سواء تعلق األمر باختصاص قضاء اإلفالس
إبداء ما يراه
بالطلب ،أو تحقق شروط قبوله ،وكذلك تحقق شروط افتتاح اإلجراء الموضوعية مثل
التعثر واإلفالس أو رجحان االضطراب المالي أو رجحان تعذر استمرار نشاط المدين أو

رجحان كفاية أصول المدين للوفاء بمصروفات اإلجراء ،وله أن يقدم للمحكمة ما يراه
من وثائق ومعلومات داعمة لدفاعه ،أو أن يطلب من المحكمة إلزام أي طرف بتقديم
المعلومات والوثائق الالزمة للفصل في الطلب.

وبشكل عام ،فإن تعاون الدائن والمدين والسعي إلى التوافق يعود بنتائج أفضل لجميع

األطراف

المستند النظامي :المواد  3/168 ،2/95 ،2/47 ،2/15من نظام اإلفالس

بعض أصول المدين أو خوف من بعض تصرفات

بإجراءات تحفظية حتى يفصل في طلب االفتتاح ،ومن أمثلة هذه اإلجراءات التحفظية

التصرف فيها ،سواء أكانت في حوزته أو لدى الغير ،وغير ذلك من اإلجراءات التحفظية
نظاما
المتاحة
ً

المستند النظامي :المادة  96من نظام اإلفالس ،والمادة  5من الالئحة التنفيذية.
نموذج إرشادي للتحميل
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حقوق الدائن في إجراءات اإلفالس
شخصا ذا مصلحة ،الحق في أن يعترض أمام محكمة االستئناف على
للدائن باعتباره
ً

04

هل يحق للدائن االعتراض على حكم المحكمة بشأن

05

هل يحق للدائن التنفيذ على أصل من أصول

يحق للدائن في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي التقدم إلى المحكمة

مرهونً ا للدائن؟ أو يتقدم بطلب التنفيذ إلى

لم يترتب على التنفيذ تأثير في نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والمالك

افتتاح أي من إجراءات اإلفالس ألحد مدينيه؟

يوما من صدوره ،إذا كان
حكم المحكمة بافتتاح اإلجراء أو رفضه خالل أربعة عشر
ً

موضوعه:
.

أرفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ،أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار
المدينين؛

 .بافتتاح إجراء التصفية ،أو إجراء التصفية لصغار المدينين ،أو إجراء التصفية
اإلدارية ،أو رفض افتتاح أي من هذه اإلجراءات.

وال يحق للدائن االعتراض على حكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاح
إجراء إعادة التنظيم المالي.
المستند النظامي :المادة  217من نظام اإلفالس.

المدين الخاضع إلجراء إفالس إذا كان األصل
المحكمة أو األمين؟

بطلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات إذا
على المقترح أو إذا كان رفض طلب التنفيذ يترتب عليه ضررً ا ً
بالغا بالدائن المضمون يتعذر على

المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين اآلخرين.

وال يسري تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين على الديون المضمونة
وللدائن أن ينفذ على المال الضامن لدينه ويلتزم برد ما زاد على دينه للمدين الصغير.

وكذلك يحق للدائن التقدم إلى المحكمة في إجراءات التصفية بطلب التنفيذ على أي من

أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.

ً
مرفقا بها
وفي كل األحوال يستطيع الدائن تقديم مطالبته إلى األمين أو لجنة اإلفالس
الوثائق التي تثبت أن مطالبته مضمونة وطبيعة األصل الضامن لها ،ويدرج األمين هذه

المطالبة باعتبارها مطالبة مضمونة ،وتكون لها أولوية في التوزيع في إجراءات التصفية.

المستند النظامي :المواد  196 ،166 ،159 ،133 ،126 ،97 ،91 ،68 ،63 ،21من نظام
اإلفالس .والمادة  14من الالئحة التنفيذية
نموذج إرشادي للتحميل
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06

هل يحق للدائن االعتراض على القرارات واإلجراءات

يحق للدائن ولكل ذي مصلحة االعتراض أمام المحكمة مفتتحة اإلجراء على أي إجراء

أثناء إدارة اإلجراء؟

في إدارته إلجراءات إعادة التنظيم المالي أو التصفية ،أو لجنة اإلفالس في إدارتها

التي يصدرها المدين أو األمين أو لجنة اإلفالس

يتخذ أو قرار يصدر عن المدين في إدارته إلجراءات التسوية الوقائية ،أو أمين اإلفالس

يوما من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ
إلجراء التصفية اإلدارية ،وذلك خالل أربعة عشر
ً
اإلجراء.

المستند النظامي :المادتين  216 ،215من نظام اإلفالس.
نموذج إرشادي للتحميل

07

هل يحق للدائن طلب استثناء بعض اإلجراءات
والتصرفات من تعليق المطالبات؟

للدائن في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي أن يطلب من المحكمة
وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان تعليق
المطالبات إذا أثبت أن ذلك في مصلحة المدين وأغلبية الدائنين.

وله ً
أيضا أن يطلب موافقة المحكمة على التنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات.
وله ً
أيضا أن يطلب موافقة المحكمة باستمرار اإلجراءات والتصرفات ضد الضامن الشخصي
أو مقدم الضمان العيني للمدين.

وللدائن في إجراءات التصفية أن يطلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات

محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان تعليق المطالبات إذا أثبت أن ذلك في مصلحة المدين
وأغلبية الدائنين.

وكذلك يحق له التقدم إلى المحكمة بطلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة
لدين المدين.

كما يحق له أن يتقدم لها بطلب اتخاذ إجراء نظامي خالل فترة تعليق المطالبات ضد ضامن
المدين الشخصي أو مقدم الضمان العيني للمدين.

المستند النظامي :المواد  169 ،166 ،159 ،98 ،97 ،91 ،21 ،20من نظام اإلفالس،
والمادة  30من الالئحة التنفيذية
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08

كيف يمكن تقديم المطالبات لألمناء؟ وما هي

09

هل يحق للدائن تقديم مطالبة تتضمن التزامات

حقوق الدائنين في هذا الصدد؟

لكل دائن نشأ دينه قبل افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي أو التصفية
أن يتقدم إلى األمين في المدة المحددة لتلقي المطالبات التي يعلن عنها األمين
بأي مطالبة بدين سواء كل حال أو آجل ،منجز أو معلق على شرط أو محتمل ،وأن

يذكر سبب نشوء الدين وتاريخه ،وأن يحدد قيمة الدين ،وإن كانت غير محددة فيضع
قيمتها التقديرية ،وأن يرفق بمطالبته الوثائق المؤيدة لها ،وأن يراعي تحرير المطالبة
باختصار وعناية.

وبعد أن يدرس األمين المطالبة ويتحقق من صحتها وقيمتها يعد قائمة بالمطالبات
ويرفعها للمحكمة مشفوعة بتوصية إزاء كل مطالبة بالقبول أو الرفض أو العرض

على خبير ،ويبلغ األمين الدائن الذي أوصى برفض مطالبته أو بعرضها على خبير ،ولهذا
األخير أن يعترض على توصية األمين أمام المحكمة ويقدم كافة أوجه الدفاع التي
كليا
يتمسك بها ،وتقدر المحكمة أوجه دفاع الدائن ثم تنتهي لقرار بقبول المطالبة ً

جزئيا أو رفضها.
أو
ً

وللدائن ً
أيضا أن يعترض أمام محكمة االستئناف على قرار المحكمة برفض إدراج
يوما من صدور القرار أو اإلعالن عنه،
كليا أو جزئيً ا وذلك خالل أربعة عشر
ً
مطالبته ً

كليا
وتنظر محكمة االستئناف في االعتراض وتقضي بتأييد قرار رفض إدراج المطالبة ً

جزئيا أو نقض القرار ،فإن نقضت القرار حكمت في موضوع االعتراض بحكم غير قابل
أو ً
للطعن بأي طريق.

المستند النظامي :المواد  217 ،68 ،63من نظام اإلفالس ،والمادتين  14 ،13من
الالئحة التنفيذية

نموذج إرشادي للتحميل

محتملة في المستقبل أو موقوفة على شرط
محتمل الوقع في المستقبل؟

نعم ،للدائن التقدم بمطالبته التي تتضمن التزامات محتملة أو موقوفة على شرط،

مثل التزامات خطابات الضمان واالعتمادات المستندية وغيرها.

المستند النظامي :المادة  63من نظام اإلفالس
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10

كيف يمكن تشكيل لجنة الدائنين؟ وما هي
صالحياتها؟

يجوز تشكيل لجنة الدائنين في إجراءات إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي

لصغار المدينين أو التصفية بمبادرة من المحكمة من تلقاء نفسها ،أو بناء على طلب
األمين ،أو بناء على طلب دائنين تمثل مطالباتهم  ٪٥٠من قيمة الديون.

إذا قررت المحكمة تشكيل لجنة الدائنين فعليها أن تبلغ األمين بذلك حيث يبلغ هذا

األخير خالل خمسة أيام من إبالغه بقرار المحكمة جميع الدائنين كي يقدم من يرغب
يوما من تاريخ التبليغ بشرط أن تكون
منهم ترشيحه إلى األمين خالل أربعة عشر
ً

له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات وأال يكون دينه محل المطالبة مضمونً ا
ً
مرفقا بها التشكيل المقترح
بكامله ،ثم يودع األمين قائمة المرشحين بالمحكمة

ومبررات هذا التشكيل ،ثم تصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين من ثالثة
أعضاء على األقل مع تسمية رئيس للجنة.

تصدر قرارات لجنة الدائنين باألغلبية ومهمة اللجنة هي تمثيل الدائنين في المهام

المنصوص عليها في النظام والالئحة ،ومن ذلك إبداء الرأي في بعض اإلجراءات

مثل إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي ،أو الحصول على تمويل مضمون ،أو إنهاء

عقود المدين ،وإبداء الرأي عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة ،كما أنه

يلزم أخذ موافقتها على بعض اإلجراءات مثل بيع أي أصل من أصول التفليسة تتجاوز
قيمته ربع قيمة أصول التفليسة ،كما أن للجنة التبليغ عن أي مخالفات للنظام أو

الالئحة ،عالوة على أي مهام أخرى تكلفها بها المحكمة.

تشكيل لجنة الدائنين من شأنه مشاركة الدائنين بفاعلية أكبر في إجراءات اإلفالس
وضمان مراعاة التوازن في إدارة هذه اإلجراءات بين حقوق ومصالح المدين والدائنين.

المستند النظامي :المواد  159 ،126 ،106 ،73من نظام اإلفالس ،والمواد من 24
إلى  29من الالئحة التنفيذية.
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12

كيف يمكن االعتراض على تصرفات المدين

للدائن ولكل ذي مصلحة أن يعترض أمام المحكمة على تصرفات المدين خالل االثني

أصول التفليسة أو إخفائها أو تعمد اإلضرار

التنازل عن األصول والضمانات وإبراء ذمة مدينه إلى غير ذلك من التصرفات ،أو كانت

السابقة على افتتاح اإلجراء التي تتضمن تهريب
بالدائنين؟

ً
محضا مثل
عشر شهرً ا السابقة على افتتاح اإلجراء إذا كانت التصرفات ضارة ضررً ا

دائرة بين النفع والضرر لكن يغلب عليها اإلضرار بحقوق الدائنين كما في حالة إبرام

صفقة بمقابل يقل عن القيمة العادلة أو عمل تسوية غير عادلة.

وتمتد مدة االعتراض إلى أربعة وعشرين شهرً ا إذا كان التصرف مع طرف ذي عالقة
وهو من يرتبط بالمدين بعالقة عمل أو عالقة قرابة أو من يسيطر عليه المدين أو

يسيطر على المدين سيطرة مالية أو تنظيمية.

وإذا ثبت للمحكمة أن التصرف ال يحقق مصلحة المدين وأن المدين كان متعثرً ا أو

مفلسا وقت إجرائه فإنها تقضي ببطالن التصرف وتعمل اآلثار المترتبة على اإلبطال
ً
المتمثلة في استرداد األصل وما في حكمه من تدابير.

من جهة أخرى للدائن أن يتقدم ببالغه في حال وجود شبهة إساءة المدين التصرف

في أمواله أو إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل أو إخفاء أو اختالس أصول

التفليسة إلى غير ذلك من األفعال المجرمة إذا أدت لإلضرار بحقوق الدائنين ،وللدائن
أن يقدم هذا البالغ للمحكمة أو للجنة اإلفالس لتباشر عملها في التفتيش والتحقق

ثم اإلحالة إلى الجهة المختصة في حال وجود شبهة جريمة.

المستند النظامي :الفصل الثالث عشر من نظام اإلفالس ،المادة  9فقرة /2هـ من
نظام اإلفالس ،المادة  86من الالئحة التنفيذية.
نموذج إرشادي للتحميل
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13

ما هي حقوق الدائنين المتعلقة بمراقبة صحة

كأصل عام للدائن أن يعترض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو

المالي؟

وللدائن في إجراء التسوية الوقائية أن يعترض على طلب المدين إنهاء اإلجراء الكتمال تنفيذ

تنفيذ خطة التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم

األمين لدى تنفيذ الخطة.

الخطة ،وله أن يتقدم للمحكمة بطلب إنهاء اإلجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

أما في إجراء إعادة التنظيم المالي فإن النظام منح األمين صالحيات إشرافية على المدين

خالل فترة تنفيذ الخطة تشمل ضرورة الحصول على موافقته لدى إجراء بعض األعمال
والتصرفات ،ويجوز أن تتضمن الخطة المزيد من القيود على إدارة المدين للنشاط خالل تنفيذ
الخطة.

كما يجب على المدين أن يقدم تقريرً ا كل ثالثة أشهر إلى األمين عن سير تنفيذ الخطة،

ويرسل األمين هذا التقرير للمحكمة والدائنين بعد التدقيق في صحته.

وللدائن في إجراء إعادة التنظيم المالي ً
أيضا أن يعترض على طلب المدين إنهاء اإلجراء

الكتمال تنفيذ الخطة ،وله أن يتقدم للمحكمة بطلب إنهاء اإلجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

ويمكن في اإلجراءين اقتراح تعديل الخطة من قبل دائن أو أكثر تمثل مطالباتهم أكثر من

 ٪٥٠من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة.

المستند النظامي :المواد  159 ،141 ،87 ،86 ،85 ،84 ،39 ،38من نظام اإلفالس،
والمادتين  47 ،31من الالئحة التنفيذية.

14

ما هي حقوق الدائن المتعلقة باالطالع على
أعمال إدارة إجراءات اإلفالس؟

للدائن حق االطالع على ما لدى األمين أو لجنة اإلفالس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء
اإلفالس المفتتح ما لم يقرر األمين أو لجنة اإلفالس أو الجهة المختصة أنها سرية ألسباب

تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو استمرار اإلجراء أو النشاط الذي تشرف عليه

الجهة المختصة.

لكن يجوز للدائن االعتراض على قرار سرية المعلومات والوثائق أمام المحكمة ،وتقدر

المحكمة مدى التزام القرار بالضوابط الموضوعية التي تقتضي السرية ،فيكون للمحكمة

أن تؤيد القرار أو تلغيه ،ولها إذا ألغته أن تحدد شروط لالطالع على المعلومات والوثائق.
المستند النظامي :المادة  10من الالئحة التنفيذية.
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15

كيف يمكن الرجوع على المدين ذي الصفة

شخصا طبيعيً ا ولم تبرأ ذمته من الديون بعد انتهاء إجراءات التصفية لعدم
إذا كان المدين
ً

ذمته مشغولة ببعض الديون؟

من إنهاء أي من إجراءات التصفية ،وخالل هذه الفترة ال يجوز افتتاح إجراء من إجراءات

الطبيعية في حال انتهاء إجراءات التصفية وبقاء

مفلسا طيلة أربعة وعشرين شهرً ا
كفاية حصيلة التفليسة للوفاء بحقوق الدائنين ،فإنه يعد
ً
اإلفالس قبل هذا المدين ،إال أن على هذا المدين عدد من االلتزامات منها وجوب أن يبلغ

نشاطا تجاريً ا أو مهنيً ا أو ربحيً ا ،وأنه إذا آل إليه مال خالل هذه الفترة
ً
دائنيه عند ممارسته

فعليه التقدم للمحكمة بطلب توزيعه على الدائنين وفق ترتيب أولويتهم وحصصهم ،فإن

لم يتقدم للمحكمة لتوزيع هذا المال كان للدائنين التقدم إلى المحكمة للمطالبة بأحقيتهم

في توزيع هذا المال ،وللمحكمة أن تقضي بأحقيتهم في توزيع هذا المال.

المستند النظامي :المواد  3/181 ،166 ،125من نظام اإلفالس ،والمادة  21من الالئحة
التنفيذية.
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Can the creditor apply for the
commencement of a bankruptcy
procedure for one of the debtors?

Yes, the creditor can apply for the commencement of four bankruptcy
procedures for the debtor which are: financial restructuring, small debtors’
financial restructuring, liquidation, small debtors’ liquidation procedures.
The court can commence any of these procedures if the regulatory rules
have been met.
Legal document: The provisions of applying for the commencement
of a bankruptcy procedure in Chapter 4,5,7,8 of the Bankruptcy Law.
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13

Can the creditor object to the court’s
ruling on the commencement of any
bankruptcy procedure for one of his
debtors?

The creditor, as a person of interest, has the right to object before the Court of
Appeal on the court’s ruling to commence the procedure or to reject it within
fourteen days of its issuance if its subject matter was:
1. Refusal to commence a financial restructuring or small debtors’ financial
restructuring procedure.
2. Commencement of or refusing to commence any of these procedures:
liquidation, small debtors’ liquidation, administrative liquidation,
The creditor has no right to object to the court’s ruling to commence the
protective settlement procedure or the financial restructuring procedure.
Legal Document: Article (217) of the Bankruptcy Law.

14

What can the creditor do if there was
fear for the assets or fears the debtor’s
actions?

In any of the liquidation procedures, the creditor and the stakeholders
can apply to the court for the precautionary measures to be taken
until the court rules on the commencement application. Examples
of such precautionary measures are to assign an officeholder
temporarily, seize the debtor from managing business activity,
seize the debtor’s assets and prevent him/her from using it whether
it was in his/her possession or not, as well as other precautionary
measures stipulated in the Law.
Legal document: Article (96) of the Bankruptcy Law and Article
(5) of the Implementing Regulations.
Form: download
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11

Is the creditor entitled to request
exclusion of certain procedures and
actions from moratorium?

If it proves that it is in the interest of the debtor and the majority of creditors,
the creditor in the protective settlement and financial restructuring
procedures may apply to the Court to suspend specific claims for which
action was taken before the moratorium was effective.
He also may apply for the court’s approval to execute the bankruptcy
assets provided as guarantees.
As well as apply for the court’s approval to continue procedures and
actions against the personal guarantor or the debtor’s in-kind guarantor.
The creditors in the liquidation procedures may request that the
moratorium for specific claims be suspended before the moratorium
takes effect if it proves to be in the interests of the debtor and the majority
of creditors. He/she is entitled to apply to the court for enforcement over
any bankruptcy assets that guarantees the debtor’s debt, as well as apply
for legal actions, during the moratorium, against the debtor’s personal
guarantor or the debtor’s in-kind guarantor.
Legal document: Articles 20, 21, 91, 97, 98, 159, 166, 169 of the
Bankruptcy Law, and Article 30 of the Implementing Regulations.

12

Can the creditor object to the decisions
and procedures that the debtor or
the officeholder or the Bankruptcy
Commission makes during the
management of the procedure?

The creditor and any stakeholder have the right to object, before the court
that commenced the procedure, on any procedures or decisions made by
the debtor in his/her management of the protective settlement procedure,
or objects to the bankruptcy officeholder’s management of financial
restructuring or liquidation, or objects to the Bankruptcy Commission’s
management of the administrative liquidation procedure within fourteen
days of the decision or procedure taken.
Legal document: Article (215) and (216) of the Bankruptcy Law
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Creditor’s Rights
10

How to submit the claims to the
officeholders? and what are the
creditors› rights in this regard?

Each creditor whose debt arose prior to the commencement of any
financial restructuring or liquidation procedure must submit to the
officeholder within the period specified, any due, future, or conditionally
suspended or potential claims. The creditor must state the date and the
reason for the established debt and the value of the debt, if the value is
not specified, the debtor must write the estimated value, as well as attach
the documents supporting the claim, the claim must be brief and made
with care.
After the officeholder examines the claim and verifies its validity and
value, he/she must prepare a list of claims and submit them to the Court
with a recommendation for each claim to be accepted or rejected or
referred to an expert. The officeholder must notify the creditor that the
claim was rejected or referred to an expert. The creditor can object to the
officeholder’s recommendation before a court and present his defense.
Which the court later evaluate the defense and make a judgment to
accept the claim completely or partially or reject it. The creditor may
also object to the judgment before the Court of Appeal within fourteen
days of the issuance of the decision or the announcement. The Court of
Appeal may choose to uphold the decision to reject the claim completely
or partially, or overturn the decision.
If the court overturns the decision, then the decision is final and without
appeal.
Legal document: Articles 63, 68, 217 of the Bankruptcy Law, Articles
13, 14 of the Implementing Regulations
Form: download
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Creditor’s Rights
08

How can a creditors committee be
formed? What are its powers?

A creditors’ committee may be formed in procedures such as financial
restructuring, small debtors’ financial restructuring or liquidation by
the court, or by request of the officeholder or creditors whose claims
represent 50 precent of the debt value.
If the court decides to form the creditors’ committee, then the officeholder
must be informed of this, as he must inform the creditors within five
days, so that whoever wishes to be nominated submit to the officeholder
within fourteen days of the notification date, provided that he/she has
an approved claim in the list of claims, and the claim is guaranteed in
full. Then the officeholder deposits the list of candidates to the court,
attaching the proposed formation with the justifications. After that, the
court issues its decision to form a creditors’ committee of at least three
members and a chairperson for the committee.
The creditors’ committee’s decisions are decided by the majority and
the committee’s duty is to represent the creditors in the tasks stipulated
in the Law and Regulations, such as expressing an opinion on some
procedures like preparing a proposal for financial restructuring, obtaining
guaranteed financing, terminating the debtor’s contracts, selling
bankruptcy assets. In some procedures, the committee’s approval is
required such as selling any bankruptcy asset in which the value exceeds
a quarter of the bankruptcy assets. In addition to any other tasks assigned
to the committee by the court, the committee has the right to report any
violations of the Law or Regulations.
The formation of a creditors’ committee is to help creditors participate
more effectively in bankruptcy procedures and ensure that there is a
balance between the rights and interests of the debtor and creditors in
managing these procedures.
Legal document: Articles 73, 106, 126, 159 of the Bankruptcy Law,
and Articles 24 to 29 of the Implementing Regulations.
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07

How to object to the debtor’s previous
dispositions in commencing procedures
and using them to smuggle bankruptcy
assets or hide them or hurt creditors?

The creditor and any stakeholder may object to the debtor’s dispositions
in the 12 months prior to the commencement of the procedure. If in
case the disposals are purely harmful, such as waiver of assets and
guarantees, discharge of the debtor’s debtor, or if the disposals had pros
and cons but the cons overpower the pros and affect the creditor’s rights
such as conclude transactions lower than the fair value or making an
unfair settlement.
The appeal period may be extended to 24 months if the related party is
connected to the debtor in terms of business or if he is a relative, or if
the related party is controlled by the debtor, or has financial or regulatory
control over the debtor.
If the court finds that the disposition is not in the debtor’s interest and
that the debtor was financially distressed or bankrupt at the time of the
procedure, the court will declare it invalid and will retrieve the assets.
On the other hand, the creditor may submit his complaint if there was
any suspicion of mishandling of funds, execute transactions for free or
for unfair consideration, concealment, or embezzlement of bankruptcy
assets, or other criminal acts that affected the rights of creditors. The
creditor may submit this complaint to the court or the Bankruptcy
Commission to proceed with inspection and verification, and then refer it
to the competent authority when suspected crime.
Legal document: Chapter 13 of the Bankruptcy Law, Article
9 paragraph 2/h of the Bankruptcy Law, and Article 86 of the
Implementing Regulations.
Form: download
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06

What are the creditors› rights in
supervising the correct implementation
plan of the protective settlement or
financial restructuring?

As a general rule, the creditor has the right to object before the court to
any action or decision taken by the debtor or officeholder in implementing
the plan.
In the protective settlement procedure, the creditor may object to the
debtor’s request to terminate the procedure due to the completion of
the plan’s implementation, and he may submit to the court a request to
terminate the procedure because the plan was not implemented.
As for the financial restructuring procedure, the Law grants the officeholder
supervisory powers over the debtor during the implementation period
of the plan, the debtors has to obtain the officeholder’s approval when
conducting some actions and disposals, and the plan may include
more restrictions on the debtor’s management of the activity during the
implementation of the plan.
The debtor must also submit a report every three months to the
officeholder showing the progress of implementing the plan, then after
checking the validity, the officeholder sends the report to the court and
creditors.
In the financial restructuring procedure, the creditor may also object to
the debtor’s request to terminate the procedure due to the completion of
the plan’s implementation, and he may submit to the court a request to
terminate the procedure because the plan was not implemented.
In both procedures, it is possible for one or more creditors whose claim
represents 50 percent of the creditors’ total debt value to propose a plan
amendment.
Legal document: Articles 38, 39, 84, 85, 86, 87, 141, 159 of the Bankruptcy
Law, as well as Article 31,47 of the Implementing Regulations.
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Creditor’s Rights
03

What are the rights of the creditor in
accessing the management work of the
bankruptcy procedures?

The creditor has the right to access the information and documents of the
officeholder or the Bankruptcy Commission regarding the commenced
bankruptcy procedure unless the officeholder, Bankruptcy Commission,
or competent authority decides that it is confidential for reasons related to
preserving the value of bankruptcy assets or continuing the procedure or
continuing the activity supervised by the competent authority.
However, the creditor may challenge the decision before the court, and
the court will estimate the extent to which the decision complies with the
substantive regulations requiring confidentiality so that the court can support
or revoke the decision, and if the court revokes the decision then the conditions
accessing the information and documents need to be specified.
Legal Document: Article 10 of the Implementing Regulations.

04

05

Can the creditor submit a claim
including the obligation expected in
the future or suspended on a future
condition?

Yes, the creditor can submit his claim while including the future obligations
and the suspended conditional obligations. For example, the guarantee
letter, documentary credit, and others.

Can the creditor object to the decisions
and procedures that the debtor or
the officeholder or the Bankruptcy
Commission makes during the
management of the procedure?

The creditor and any stakeholder have the right to object, before the court
that commenced the procedure, on any procedures or decisions made by
the debtor in his/her management of the protective settlement procedure,
or objects to the bankruptcy officeholder’s management of financial
restructuring or liquidation, or objects to the Bankruptcy Commission’s
management of the administrative liquidation procedure within fourteen
days of the decision or procedure taken.

Legal document: Article (63) of the Bankruptcy Law

Legal document: Article (215) and (216) of the Bankruptcy Law
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Creditor’s Rights
01

Can the creditor attend the debtor›s
bankruptcy procedure court hearings?

Yes, the creditor can attend the court hearings whether the creditor was
the one who applied for the commencement of the procedure or if it was
commenced by the debtor or another creditor. Any creditor during the hearing
can express what achieves justice in his defense, whether it was about the
bankruptcy court’s jurisdiction over the application or meeting the conditions
of acceptance or meeting the condition to commence a substantive procedure
such as financial distress and bankruptcy, or the likelihood of financial distress,
the likelihood of failure to continue the business activity, the likelihood of the
debtor’s sale proceeds covering the expenses of the procedure. The debtor
can apply to the court with documents supporting his defense, he/she can ask
the court to force any party to submit information and documents necessary to
rule on the application. In general, when the debtor or the creditor cooperate
in pursuit of consensus results in better outcomes for everyone.
Legal document: Article 15/2, 2/47, 2/95, 168/3 of the Bankruptcy Law

02

How to demand debts be repaid if the
debtor is of natural personality and
his liquidation procedures have been
terminated with outstanding debt?

If a debtor is a natural person and his debts were not discharged after the
liquidation procedure is terminated due to insufficient bankruptcy proceeds
and could not cover the creditor’s rights, then he shall be considered bankrupt
during the (24) months of the procedure termination. During which time, no
bankruptcy procedures may be commenced by the debtor, instead, the debtor
has many obligations that must be done such as notifying the creditors when
the debtor is practicing any business activities, professional activities, or forprofit activities. If the debtor gains money during that period he/she must
apply to the court with an application to distribute the money to the creditors
in accordance with their priority arrangement and shares, if the debtor did not
such a thing then the creditors can apply to the court to claim their rights, in
which the court will rule that they are entitled to such right.
Legal document: Articles 125, 166, 181/3 of the Bankruptcy Law, and
Article 21 of the Implementing Regulations.
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Debtor’s Rights
10

What are the debtor›s duties in relation
to the disclosure of bankruptcy assets in
financial restructuring and liquidation
procedures?

The debtor must disclose -depending on the type of procedure- the bankruptcy
assets that includes the debtor’s assets on the date of the commencement
of any bankruptcy procedure or during the continuation of any of them, such
as the related information, documents, and licenses relating to the debtor’s
business activity so that the officeholder or the Bankruptcy Commission can
prepare an asset inventory.
Concealing or providing misleading or incorrect information about bankruptcy
assets or the debtor’s assets to the officeholder, the Bankruptcy Commission,
or the Court is considered a crime under the Bankruptcy Law.
Legal document: Articles 1, 59, 126, 159, 166, 177, 201, 203 of the
Bankruptcy Law.

11

To what extent is it mandatory to
implement the plans of the protective
settlement or financial restructuring
procedures?

The plan of the protective Settlement or the financial restructuringprocedures
is binding to the creditors, the debtor, and the owner. The debtor has to
implement it based on the court›s confirmation and continue the procedures
that are required by the relevant regulations.
In financial restructuring procedures, the debtor is obliged to submit a report to
the officeholder regarding the progress of the implementation of the plan at the
end of every three months, which must indicate the progress and the difficulties
they face as well as the financial statements, if they face an obstacle during
the implementation of the plan, the officeholder must submit to the court for
consideration. The plan can be amended based on the request of the debtor
or the officeholder if they face any of the stipulated amendment cases or an
occurrence of a compelling event that affects the implementation of the plan or
an amendment proposal proposed by creditors that represent more than 50%
of the debt in the plan, or if they agreed on the amendment request made by
the debtor. The amendment should be submitted and voted on by creditors and
owners in accordance with the voting provisions of the original proposal.
Legal document: Articles 37, 84, 91, 136, 155 of the Bankruptcy Law,
Articles 31, 47 of the Implementing Regulations.
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Debtor’s Rights
08

Is the debtor entitled to object to
Bankruptcy Commission›s managment
or supervision of the procedure?

Yes, the debtor has the right to object to any action or decision made by
the Bankruptcy Commission under the provisions of the Regulations within
(fourteen) days of the date of the decision or action, unless otherwise provided.
Legal document: Article 216 of the Bankruptcy Law.
Guide form: download

09

Can the debtor ask the officeholder or
the Bankruptcy Commission to share
the information and documents they
have relating to the procedure?

 es, the debtor has the right to ask the officeholder or the Bankruptcy ComY
mission to view any of the information or documents relating to the procedure unless the officeholder, the Bankruptcy Commission, or the competent
authority decides that it is confidential for reasons relating to the preservation of the bankruptcy assets or to the continuation of the procedure or activity supervised by the competent authority. If the officeholder decides that the
information and documents are confidential he can object before the court
about the decision.
Legal document: Article 10 of the Implementing Regulations of the
Bankruptcy Law.
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06

Does the debtor have the right to
manage his business activity after
the bankruptcy procedures have
commenced?

The debtor is allowed to manage the activity in both the protective
settlement and financial restructuring procedures. In the protective
settlement procedures, the management is entirely run by the debtor, while
in the financial restructuring procedures, the debtor›s management of the
activity and the implementation of the financial restructuring plan has to
be under the supervision of the officeholder appointed by the court. The
debtor is prohibited from carrying out certain actions unless he acquires a
written consent from the officeholder in accordance with the provisions of
the regulations. in certain situations, the debtor can be banned from running
business activities in the financial restructuring procedure in accordance
with Article 69 of the Bankruptcy Law.
In the liquidation procedures, the debtor is banned from managing his
business activities immediately after the appointment of the officeholder
or the Bankruptcy Commission - depending on the type of procedureany disposition of any of the bankruptcy assets by the debtor after the
appointment of the officeholder shall be deemed null and could lead to
penalties stipulated in the Law. The officeholder shall notify the debtor of
any summons, notice, or order concerning him issued by the court or any
other competent authority.
Legal document: Articles 1, 69, 70, 85, 100, 159, 166, 171, 200, 203 of
the Bankruptcy Law.

07

Is the debtor entitled to object
to officeholder›s managment or
supervision of the procedure?

 es, the debtor has the right to object to any action or decision made by the
Y
officeholder under the provisions of the Regulations within (fourteen) days of
the date of the decision or action, unless otherwise provided for.
Legal document: Article 215 of the Bankruptcy Law.
Guide form: download
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Debtor’s Rights
04

Can the debtor object to the court’s
ruling on the commencement of any
bankruptcy procedure by his creditors
or a relevant authority?

Yes, the debtor has the right to object before the Court of Appeal on the
commencement of a bankruptcy procedure that has been requested
by others. After the debtor objects to the commencement of any of the
liquidation procedures, the debtor has the right to apply for any other
bankruptcy procedure if they meet the requirements.
Legal document: Article 44, 1/95, 4/145, 155, 2/168 of the Bankruptcy
Law

05

What is moratorium? What›s its impact
on the debtor?

Moratorium means suspending the right to take or continue any procedure
or action or to file or continue any claim against the debtor, the assets, or the
guarantor of the debtor›s debts under the provisions of the Law. Moratorium
aims to give the debtor time to prepare and negotiate with creditors in the
protective settlement and financial restructuring procedures, as well as to
preserve creditors› rights in liquidation procedures by protecting the debtor›s
assets. This means the implementation of these provisions, decisions, and
orders issued against the debtor by the Enforcement Court or any judicial
or semi-judicial authorities will be suspended, as well as the rights of other
parties to commence or continue any procedures against the debtor or their
asset. such as filling lawsuits or continue to look into their case, this does
not include the decisions issued prior to the moratorium such as attachment
of the assets or preventing the disposal thereof or banning travel unless
the court, with which the procedure commencement request is registered,
decides otherwise.
Legal document: Article 1 of the Bankruptcy Law, Article 10/1 of the
Rules Governing Bankruptcy Procedures in Commercial Courts

73

Debtor’s Rights
01

Can the debtor apply for the
commencement of any of the
bankruptcy procedures?

 es, the debtor can apply for the commencement of the following bankruptcy
Y
procedures: protective settlement, financial restructuring, liquidation, or
administrative liquidation. The court can commence any of these procedures
if the regulatory rules have been met.
Legal document: The provisions of applying for the commencement
of a bankruptcy procedure in Chapter 3,4,5,9 of the Bankruptcy Law.
Guide manuel: Download

02

 oes the debtor have any other way to
D
commence any bankruptcy procedure
instead of filing an application to the
court?

Yes, the debtor has the right to commence small debtors’ protective
settlement, issue a decision to commence 
small debtors’ financial
restructuring procedure, and work with the financial restructuring officeholder
on judicial depository in accordance with the provisions of the Law.
 egal document: The provisions of applying for the commencement of
L
a procedure in Chapter 6,7.8 of the Bankruptcy Law.
Guide form: Application for Small Debtors’ Protective Settlement
Guide form: Application for Small Debtors’ Financial Restructuring
Guide form: Application for Small Debtors’ Liquidation

03

 oes the debtor have any other way to
D
commence any bankruptcy procedure
instead of filing an application to the
court?

Yes, the debtor has the right to request to summon anyone who has any
information or documents to attend the hearing for the commencement
of the procedure, the summoned person has to provide the court with the
information or documents required during a specific period determined by
the court.
Legal document: Articles 15, 48, 126, 159, 166, of the Bankruptcy Law
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Announcement
01

What are the documents required to
apply for an announcement?

1. Debtor: The required data and documents vary depending on
whether you are an individual or a company.
a. Natural person (individual): a copy of national I.D or Iqama.
b. Corporate person (company, enterprise): Commercial register.
2. Who filed for an Announcement:
a. Officeholder: A copy of the court›s decision to appoint the
officeholder in the relevant procedure, and a copy of the national
I.D.
b. Attorney: A copy of the power of attorney.
3. Announcement documents: a copy of the document to be
announced in a (PDF) format.

02

How long does it take to announce
bankruptcy?

The announcement will be issued within 3 business days once the
application is completed.
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Statement from the
Bankruptcy Register
01

How to obtain a statement from the
bankruptcy register?

You can obtain a statement through the Bankruptcy Commission›s
website (E-services page).

02

What are the documents required to
obtain a statement from the bankruptcy
register?

A copy of the attorney’s national I.D and a copy of the power of
attorney.

03

How to use the statement from the
bankruptcy register service?

1. Enter the Service (Statement from the Bankruptcy Register.
2. Log in on the Bankruptcy Commission›s website (username and
password).
3. Fill out your information and attach the required documents.
4. Click on request.
5. Print the statement
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E-Services:
Statement from the
Bankruptcy Register

Deposit in the
Bankruptcy Register
01

How can you deposit in the bankruptcy
register?

1. Log in on the Bankruptcy Commission›s website (username
and password).
2. Access to Bankruptcy Register services and choose a new
register/ new depositor.
3. Fill out your information and attach the required documents.
4. Click on send request, so that the application can be studied
and approved electronically.
5. The deposit summary will be displayed on the Commission’s
website and available to the public.

02

What are the documents required to
deposit in the bankruptcy register?

1. Debtor: The required data and documents vary depending on
whether you are an individual or a company.
a. Natural person (individual).:
a copy of national I.D or Iqama.
b. Corporate person (company, enterprise): commercial register
and copy of national I.D or the iqama of the representative.
2. Depositor: Officeholder: A copy of the court›s decision to appoint
the officeholder in the relevant procedure.
Attorney: A copy of the power of attorney.
3. Deposit documents: a copy of the document to be deposited in
(PDF) format.

03

Who can deposit in the bankruptcy
register?

The debtor (individual, establishments, company) and the
officeholder.
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Training Courses
01

How much does the training programs
cost?

It varies depending on the program and you can see the price on
the training programs page.

02

When will the registration for the
courses open?

The registration will be announced on the courses page one month
before it starts.

03

When are the exams?

The exams start at the end of every course, or you can view them
on the courses page.

04

When can I get the results of the exam?

The results will be sent to the trainee after 2 weeks from the exam.

05

What is the passing grade in the exam?

60 precent is the passing grade, for more information you can visit the
courses page.
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Training and
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Expert License
08

What is the expert›s role in bankruptcy
procedures?

The expert›s tasks vary in every bankruptcy procedure, most
importantly experts help officeholders perform their duties,
study the claims, and prepare reports regarding the procedures
such as writing a report that supports obtaining financing for the
debtor.

09

Is it enough to pass the exams of the
training programs to get an expert
license?

The requirements of professional qualifications need to be fulfilled as
determined by the Bankruptcy Commission.

10

What are the requirements for renewing
expert›s license?

Achieve 20 points of continuous education.

11

How much does the expert license cost?

It costs 1000 SAR and it›s valid for 3 years.

12

When will the Commission respond to
your expert license application?

The Commission takes no more than 60 days from the submission date
to review the application.
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Expert License
01

What is expert licensing service?

This service allows you to apply for an expert license in your
field.

02

Who can apply for an expert
license?

Every Saudi person who has a license in his/her field.

03

How long is the expert license
valid for?

Three years, which can be renewable.

04

What professional qualification
requirements you need to fulfil in
order to obtain an expert license?

Attend and pass the legal training for bankruptcy practitioners
program.

05

Can you ask for a refund for the license?

In any case, the licensee is not entitled to a refund for the license.

How can I apply for an expert license?

Through the E-services page on the Bankruptcy Commission website.

How much work experience is required
to obtain an expert license?

Five years including a year after obtaining the license.

06

07
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Officeholder License
03

Is it enough to fulfil the professional
training requirement to get a license?

No, you need to fulfill all of the requirements.

04

What are the requirements for
renewing license?

The previous temporary officeholder license shall expire in
accordance with the decision of the Council of Ministers No. (622),
dated 241439/12/ A.H, now the license shall be granted to -those
who want to obtain a license- in accordance with the licensing rules
adopted by the Commission, which includes the passing of the
professional qualification under paragraph (13//k) of the rules, you
can view the Code of Licensing the Officeholders and Experts on
the website on the Commission›s decisions page. You can also see
the schedule of training courses on the courses page.

05

When will the Commission respond
to your license application?

The Commission takes no more than 60 days from the submission
date to review the application.

06

When will the Commission respond
to your license application?

1. Accountants must attend and pass the legal training for the
bankruptcy practitioners program.
2. Lawyers must attend and pass the legal training for bankruptcy
practitioners program and the fundamentals of financial accounting
and reporting program.

07

Is it enough to pass the exams of
the training programs to get an
officeholder license?

The requirements of professional qualifications need to be fulfilled as
determined by the Bankruptcy Commission.
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Officeholder License
01

What are the rules of licensing an
officeholder?

Paragraph (1) of Article (3) under “Code of Licensing the
Officeholders and Experts» issued by Bankruptcy Commission
decree, No (021912/) dated 144011 /09/ A.H. stipulated that
in order to license an individual with a natural personality to
exercise officeholder duties, the following is required:
A- Must be Saudi.
B- Must be fully competent.
C- Must be of good conduct and has no convictions for any
offense against honor or breach of trust, unless he has been
exonerated.
D- Upon submission of the application, he must have a license to
practice any of the following in Saudi Arabia:
1. Accounting.
2. Lawyer.
3. Any other related field, as determined by the Bankruptcy
Commission
E- Must not be suspended from practicing any of the professions
provided for under paragraph (1/H) of this article, whether upon
the submission of the application or during the past year.
F- Must have at least five years of field experience, as well as at
least one year of experience after getting the license.
G- Must meet the professional qualification required by the
Bankruptcy Commission.
H- Must pay licensing fees estimated by (2000) Saudi Riyals for
(3) years

02

What are the requirements that
lawyers have to fullfil in order to get an
officeholder license?

On the E-services page, there is a page dedicated to officeholders you
can refer to for all information regarding officeholders.
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Officeholder License
01

How much does the officeholder
license costs?

It costs 2000 SAR and it›s valid for 3 years.

02

How long is the license valid for?

Three years, which can be renewable.

03

What are the professions
required to obtain an
officeholder license?

1-Accounting.
2-Law.

04

What programs do you need to pass
in order to fulfill the professional
qualification requirements?

1- Attend and pass legal training for bankruptcy practitioners.
2- Pass the fundamentals of financial accounting and reporting
program for anyone with a higher education qualification in
Accounting or in Business Administration majors, this includes a
diploma, bachelors, masters, doctrine degree.

05

How can I apply for an officeholder
license?

You can apply for an officeholder license through the Bankruptcy
Commission›s website (E-services page)
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Administrative
Liquidation Procedure
01

What is the aim of the administrative
liquidation procedure?

The aim of the administrative liquidation procedure is to sell
the bankruptcy assets that are insufficient to cover the costs of
liquidation or liquidation for small debtors procedure.

02

Who is eligible to file for the
administrative liquidation
procedure?

The debtor or the competent authority is eligible to file for the
administrative liquidation procedure.

03

Who is in charge of managing
the administrative liquidation
procedure?

When issuing a judgment on the commencement administrative
liquidation procedure. the court appoints the Bankruptcy
Commission to administer the procedure.

04

How to file a claim?

The claim should be submitted electronically when the
administrative liquidation procedure is announced.

05

What is the time frame to file a claim?

No more than 60 days from the date of the announcement or the
notification.

06

When can you end the procedure?

Within (twelve) months from the procedure›s commencement date.
When necessary the Bankruptcy Commission can extend it for an
additional 90 days.
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Administrative
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Small Debtors’
Liquidation Procedure
01

02

What is the minimum amount of debt
that permits a creditor to apply for
any Liquidation Procedure?

The minimum amount of debt that allows a debtor to file for
Liquidation Procedure or Small Debtors’ Liquidation Procedure
is fifty thousand (50,000) Saudi Riyals.

Who is considered a small
debtor?

In accordance with the Bankruptcy Law and Implementing
Regulations, a small debtor is one whose debt does not exceed
two million Saudi Riyals (2,000,000) when bankruptcy procedures
take place.
The Small Debtors’ Liquidation Procedure allows small debtors
to sell their Bankruptcy Assets and distribute the returns among
creditors within a reasonable period of time through a minimal,
effective, and low-cost procedure under the supervision of a
bankruptcy officeholder.

03

What is the benefit of
Small Debtors’ Liquidation
Procedure?

04

Who is eligible to file for the
Liquidation of Small Debtors
Procedure?

The small debtor or the competent authority is eligible to issue a
decision to do a Small Debtors’ Liquidation Procedure according
to the form, only after they agree with an officeholder who is listed
under the bankruptcy officeholder list, the decision is applied after
a judicial depository.

05

Can the small debtor, creditor
or competent authority apply
for Liquidation Procedure
rather than Small Debtors’
Liquidation Procedure?

Yes.
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Small Detors’ Financial
Restructuring Procedure
01

Who is considered a small debtor?

In accordance with the Bankruptcy Law and Implementing
Regulations, a small debtor is one whose debt does not exceed
two million Saudi Riyals (2,000,000) when bankruptcy procedures
take place.

02

What is the benefit of Small Debtors’
Financial Restructuring Procedure?

Small Debtors’ Financial Restructuring Procedure allows small
debtors to reach agreements with their creditors to res tructure
their commercial activities within a reasonable period of time
through a minimal, effective and low-cost procedure under the
supervision of a bankruptcy officeholder.

03

Who is eligible to apply for Small
Debtors’ Financial Restructuring
Procedure?

The small debtor or the competent authority is eligible to issue a
decision to do a Small Debtors’ Financial Restructuring according
to the form, only after they agree with an officeholder who is listed
under the bankruptcy officeholder list, the decision is applied after
a judicial depository.

04

Can a small debtor apply for Financial
Restructuring and Small Debtors’
Financial Restructuring?

Yes.
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Small Detors’ Protective
Settlement Procedure
01

What is the benefit of protective
settlement for small debtors?

Protective settlement for small debtors allows small debtors to
reach an agreement with their creditors in order to pay off their debt
within a reasonable period of time with a minimal, effective, and
low-cost procedure while maintaining their commercial activities.

02

Who is eligible to apply for
protective settlement for small
debtors?

A small debtor is eligible to apply to the court for protective
settlement for small debtors procedure.

03

Can a small debtor apply for
protective settlement rather
protective settlement for small
debtors?

Yes.

04

Who is considered a small debtor?

In accordance with the Bankruptcy Law and Implementing
Regulations, a small debtor is one whose debt does not exceed
two million Saudi Riyals (2,000,000) when bankruptcy procedures
take place.
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Liquidation Procedure
What is the minimum amount
of debt that permits a creditor
to apply for any Liquidation
Procedure?

The minimum amount of debt that allows a debtor to apply for
Lquidation Procedure or Liquidation for Small Debtors Procedure
is fifty thousand (50,000) Saudi Riyals.

02

Who is eligible to apply for a
Liquidation Procedure?

Without prejudice to related regulations, the debtor, the creditor, or
the competent authority is eligible to apply to court for Liquidation
of a bankrupt or financially distressed debtor.

03

When will the court look into
Liquidation requests?

01

The Court will schedule a hearing to look into a Liquidation reques t
within forty days after receiving the reques t. The Court will
determine one of the following:
A. To proceed with the reques t and schedule a hearing.
B. To deny the reques t.
C. To reschedule the hearing.
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Procedure

Financial Restructuring
01

Who is eligible to apply for
Financial Restructuring?

The debtor, the creditor, or the competent authority is eligible to
apply to the court for Financial Restructuring.

02

When can the debtor apply
for Financial Restructuring
Procedure?

Without prejudice to related regulations, the debtor can apply to
court for financial restructuring procedure in one of the following
cases:
A. If the debtor is likely to face financial instability that might lead
to financial distress.
B. If the deter is financially distressed.
C. If the debtor is bankrupt.

03

Can anyone other than the
debtor apply for Financial
Restructuring Procedure?

Yes. If a non-debtor applies for a Financial Restructuring Procedure,
the court will notify the debtor within five days from the date of
application.

04

When will the court look into
Financial Restructuring requests?

The court will schedule a hearing to look into Financial Restructuring
requests within forty days from the date of application. The court
will determine one of the following:
A. Proceed with the request and schedule a hearing.
B. Deny the request.
C. Reschedule the hearing.
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Financial
Restructuring
Procedure

Protective Settlement
01

Who is eligible to apply
for a protective settlement
procedure?

The debtor is eligible to apply to the court for a protective settlement
procedure.

02

When can the debtor apply
for a protective settlement
procedure?

Without prejudice to related regulations, the debtor can apply to a
court for a protective settlement under any of the following cases:
1- If the debtor is likely to face financial instability that might lead
to financial distress.
2- If the debtor is financially distressed.
3- If the debtor is bankrupt.

03

When will a court look into
protective settlement requests?

The court will schedule a hearing to look into protective settlement
requests within forty days from receiving the request. The court will
determine one of the following:
1-Proceed with the request and schedule a hearing
2-Deny the request.
3-Reschedule the hearing

04

How would the officeholder annotate
a proposal in a Protective Settlement
claim as stated in Article (32) in the
Implementing Regulations?

To fulfill the annotating requirement, the listed officeholder is
required only to annotate the first page of the proposal affirming its
compliance with the requirements mentioned in Article (16) of the
Implementing Regulations. The officeholder is to sign and date the
proposal and retains a signed copy.
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General Questions
16. Provisions of consultations, services, and training with or without
consideration.
17. Any other competencies specified in the Implementing Regulations or
the decision of forming the Commission.

09

Which court is in charge of bankruptcy
requests?

According to the Bankruptcy Law, the Commercial Court is in charge of
bankruptcy requests.

10

When does moratorium occur?

This procedure is related to bankruptcy procedures mentioned in the
Bankruptcy Law, it includes cases of moratorium with rules and durations.

11

Has the Bankruptcy Law been applied
yet?

Yes, the Bankruptcy Law has been applied as of Monday 161439/12/ A.H.
(conquering with 272018/8/ A.D.)

12

What is the minimum amount of debt
that permits a debtor to file for any
liquidation procedure?

The minimum amount of debt that allows a debtor to file for liquidation
procedure or liquidation for small debtors procedure is fifty thousand
(50,000) Saudi Riyals.

13

How can I announce a judgment,
decision, or procedure mentioned in the
Law and Implementing Regulations of
Bankruptcy?

Announcing any judgment, decision, or procedure In accordance with the
Law or Regulations of Bankruptcy is available via the following online form.
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General Questions
08

What are the Commission’s
competences?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

107

Issuing and managing the bankruptcy register.
Licensing bankruptcy officeholders and experts in accordance with the
Regulations.
Preparing bankruptcy officeholders and experts list in accordance with
the Regulations.
Issuing the rules governing the work of bankruptcy officeholders and
experts.
Conducting inspections and verifications in respect of any Bankruptcy
Procedures implemented in accordance with the provisions hereof.
Submitting recommendations to the Minister regarding updating the list
of Regulated entities, in coordination with the competent authorities.
Setting out the small debtor›s standards in coordination with the
General Authority for Small and Medium Enterprises.
Determining the minimum debt amount of the debt that gives creditors
the right to request the initiation of the liquidation procedure.
Managing administrative liquidation procedures.
Issuing, maintaining, and managing the register provided for in Article
(204) (2) hereof.
11-Issuing the forms and documents provided for in the Implementing
Regulations.
Organizing and sponsoring initiatives to increase awareness about the
Law.
Making the necessary proposals to enhance the effective implementation
and development of the provisions hereof, including conducting studies
and research.
Conducting activities and participating in the events relevant to its
competences.
Conducting periodic reviews of the provisions of the Law and its
Regulations, as well as the relevant rules and instructions, and propose
any amendments to the Minister in coordination with the competent
authorities.

General Questions
04

Who does the Bankruptcy Law apply to?

The provisions of the Bankruptcy Law apply to:
1. A natural person involved in commercial, professional, or for-profit
activities in Saudi Arabia.
2. Commercial or professional companies, organizational entities, and
other for-profit companies and entities that are registered in Saudi
Arabia.
3. A natural or legal Non-Saudi investor with assets in Saudi Arabia
conducting business or for-profit activities via a registered
establishment in Saudi Arabia. The Law applies only to the investor’s
assets in Saudi Arabia.

05

What is an officeholder?

A bankruptcy officeholder is an officeholder appointed by the court or an
applicant, to perform the tasks and duties entrusted to him in accordance
with the type of procedure. This includes the financial restructuring
officeholder and the liquidation officeholder.

When will the court look into protective
settlements, financial restructuring
or liquidation requests? What is the
outcome?

The court will schedule a hearing to look into protective settlement
requests within forty days from the date of the application. The court
will determine one of the following
1. Proceed with the request and schedule a hearing
2. Deny the request.
3. Reschedule the hearing.

06

07

How do I file for a bankruptcy
procedure?

Filing for any bankruptcy procedure is available online via the portal for
Commercial Judiciary in the Commercial Court. First, click on Judiciary
Services, sign in, click on Bankruptcy Applications, and then complete
the submission procedure. The service is accessible by visiting the
commercial justice system portal on the Ministry of Justice website.

108

General Questions
01

What is Bankruptcy Law?

The Bankruptcy Law aims to enable a debtor to restructure his or her
finances and resume commercial activities while protecting the rights of
creditors, equalizing between parties of equal rights, maximizing the value
of assets, organizing the sale, fairly distributing shares, and preserving
confidence in the credit market and stock exchange.

02

What are the bankruptcy procedures
identified in the Bankruptcy Law?

The Bankruptcy Law contains seven main procedures;
1. Protective settlement.
2. Financial restructuring.
3. Liquidation.
4. Small debtors› protective settlement.
5. Small debtors› financial restructuring for small debtors.
6. Liquidation for small debtors.
7. Administrative liquidation.

03

What are the objectives of bankruptcy
procedures?

The bankruptcy procedures aim to achieve the following:
A. Allow the bankrupt, distressed, or potentially distressed debtor to
benefit from the bankruptcy procedures so they can reorganize their
finances, resume financial activities and contribute to the economy
and economic growth.
B. Maintain the rights of creditors fairly and ensure the impartial treatment
of parties involved.
C. Maximize the value of bankruptcy assets, organize sales, and ensure
fair distribution to creditors during liquidation.
D. Reduce the costs and time period of the procedures while increasing
efficiency, particularly during small debtors› financial restructuring
or selling bankruptcy assets, and fairly distributing shares among
creditors within a specified period of time.
E. Adminstrative liquidation for small debtors whose value of assets is
insufficient to cover the costs of the liquidation procedure or small
debtors› liquidation.

05

109

General
Questions

Table of
Contents

111

110

General Questions

105

Bankruptcy Procedures

91

Training and Licensing

81

E-Services

75

Debtor’s Rights in Bankruptcy Procedures

65

Creditor’s Rights in Bankruptcy Procedures

A notice:
This guidebook does not substitute for reading the Bankruptcy Law Implementing
Regulations and the related regulations, rules and resolutions.

Frequently Asked Questions Guide

For Bankruptcy
Shaban 1440 - April 2019

الرقـم الموحـد

8001277777

