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 القواعد املنظمة إلجراءات اإلفالس العابرة للحدود

 التعريفات 

 املادة األولى:

املادة تكون   .1 في  أمام كل منها  املبينة  املعاني  القواعد  في هذه  الواردة  لأللفاظ واملصطلحات 

)م/ رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  اإلفالس  نظام  من  وتاريخ  50)األولى(  هـ،  28/5/1439( 

( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادرة  التنفيذية  الئحته  من  )األولى(  وتاريخ 622واملادة   )

 هـ. 24/12/1439

املعاني املبينة أمام كل    -أينما وردت في هذه القواعد  -يقصد باأللفاظ واملصطلحات اآلتية .2

 منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: 

 القواعد املنظمة إلجراءات اإلفالس العابرة للحدود. القواعد:

وفق  إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقًتا،    إجراء اإلفالس األجنبي:

أو  األجنبية  املحكمة  لرقابة  وأمواله  املدين  أصول  بمقتضاه  تخضع  إفالس،  نظام  أحكام 

 .إشرافها لغرض إعادة تنظيمها املالي أو تصفيتها

الرئيس ي: للمدين    إجراء اإلفالس األجنبي  الرئيس ي  املركز  بها  أجنبية يوجد  في دولة  إجراء 

 الذي يزاول من خالله نشاطه االقتصادي.

اإل  الرئيس ي:إجراء  غير  األجنبي  الرئيس ي    فالس  املركز  بها  يوجد  ال  أجنبية  دولة  في  إجراء 

ا اقتصادًيا للمدين ويزاول فيها
ً
 من خالل كوادر بشرية وسلع أو خدمات.   -غير عارض  - نشاط

األجنبية: اإلفالس   املحكمة  إجراء  بافتتاح  املختصة  أجنبية  دولة  في  الجهة  أو  املحكمة 

 األجنبي أو اإلشراف عليه. 
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األجنبي: إجراء   األمين  في  مؤقًتا  ولو  املعين  االعتبارية  أو  الطبيعية  الصفة  ذو  الشخص 

كممثل   التصرف  أو  تصفيتها  أو  أعماله  أو  املدين  أموال  تنظيم  إلعادة  األجنبي،  اإلفالس 

 اإلفالس األجنبي. إلجراء 

 نطاق التطبيق

 املادة الثانية:

 تطبق القواعد في الحاالت اآلتية: 

إذا طلبت املحكمة األجنبية أو األمين األجنبي مساعدة قضائية من املحكمة بشأن إجراء  .أ 

 اإلفالس األجنبي. 

إذا طلبت املحكمة أو لجنة اإلفالس أو األمين مساعدة قضائية من املحكمة األجنبية أو   . ب

 األمين األجنبي بشأن إجراء إفالس بموجب أحكام النظام. 

في   .ج األجنبي  اإلفالس  وإجراء  النظام  أحكام  بموجب  إفالس  إلجراء  يخضع  املدين  كان  إذا 

 الوقت ذاته. 

إفالس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة  عند تقديم طلب متعلق بإجراء   .د

 أجنبية وفًقا ألحكام النظام. 

 املبادئ العامة 

 املادة الثالثة:

ا فيها. .1
ً
 ال تخل القواعد باالتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرف

 للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في اململكة.  .2

الق .3 تقيد  األجنبي  ال  لألمين  أخرى  مساعدة  أي  تقديم  في  األمين  أو  املحكمة  واعد صالحية 

 بموجب أنظمة اململكة ذات العالقة.   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

يراعى عند تطبيق األحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل   .4

 موحد وبمراعاة حسن النية. 

 اختصاص املحكمة 

 املادة الرابعة:

املحكمـــة بـــالنظر في طلبـــات االعاراف بـــإجراءات اإلفالس األجنبيـــة وطلبـــات املســـــــــــــــاعـــدة تختص  

 القضائية.

 صالحيات األمين واألمين األجنبي

 املادة الخامسة:

 بموجب أحكام النظام  دون اإلخالل بأنظمة الدولة األجنبية، لألمين املعين في إجراء اإلفالس .1

ا  لدولة األجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل ممارسة صالحياته ومهماته ذات الصلة في 

 بشكل مباشر مع املحكمة األجنبية واألمين األجنبي، والتعاون معهما بإشراف املحكمة. 

لألمين األجنبي التقدم إلى املحكمة مباشرة بطلب االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي الـُمعّين  .2

أّي   افتتاح  القضائية، وله طلب   من إجراءات اإلفالس وفًقا ألحكام  فيه، وطلب املساعدة 

 النظام. 

 الوالية القضائية املحدودة

 املادة السادسة:

أو خضوع   املحكمة خضوعه  إلى  قضائية  مساعدة  طلب  األجنبي  األمين  تقديم  على  يارتب  ال 

 أصول املدين أو أعماله خارج اململكة لوالية املحكمة إال في حدود الطلب.
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 واألطراف ذوي املصلحةحماية الدائنين 

 املادة السابعة:

وفًقا ألحكام  .1 اإلفالس  إجراءات  في  الديون  أولوية  بارتيب  اإلخالل  عدم  )الثاني   مع  الفصل 

مماثلة  حقوق  األجنبي  للدائن  الالئحة،  من  عشر(  )الحادي  والفصل  النظام،  من  عشر( 

 والتدخل فيه. للدائن في اململكة فيما يتعلق بأّي  من إجراءات اإلفالس 

ذي  .2 آخر  طرف  وأي  ودائنيه  املدين  ملصالح  الكافية  الحماية  توافر  من  املحكمة  تتحقق 

 مصلحة.

متأثر    - للمحكمة .3 شخص  أي  أو  األجنبي  األمين  من  طلب  على  بناء  أو  نفسها  تلقاء  من 

 تعديل املساعدة القضائية أو إنهاؤها.  - باملساعدة القضائية

األجنبي .4 ببعد    -لألمين  األجنبياالعاراف  اإلفالس  وفًقا   -إجراء  املحكمة  من  يطلب  أن 

 إبطال أو عدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين. النظاملصالحيات األمين في 

وفًقا   .5 املتخذة  اإلجراءات  أن  من  الرئيس ي  غير  األجنبي  اإلفالس  إجراء  في  املحكمة  تتحقق 

 ألنظمة اململكة تتعلق باألصول محل اإلجراء. 

الذي تسلم مبلًغا  دون اإلخالل بح .6 للدائن  الدائنين املضمونة بضمان عيني، ال يدفع  قوق 

مبلًغا آخر    -بناء على إجراء اإلفالس األجنبي للمدين في دولة أجنبية   -يمثل جزًءا من مطالبته 

في    -نظير املطالبة ذاتها في إجراء إفالس للمدين ذاته وفًقا للنظام ما دام الدائنون اآلخرون

 تسلموا نسبة أقل من مبالغ مطالباتهم مقارنة بما تسلمه الدائن.  -ذاتهادرجة األولوية 
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 االعتراف بإجراء اإلفالس األجنبي وتقديم املساعدة القضائية

 املادة الثامنة:

على األمين األجنبي إذا تقدم إلى املحكمة بطلب االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي املعين فيه،   .1

 اآلتية:أن يرفق به الوثائق 

 نسخة من قرار افتتاح إجراء اإلفالس األجنبي وتعيينه أميًنا.  .أ 

في  . ب أميًنا  واستمراره  األجنبي  اإلفالس  إجراء  سريان  تؤكد  األجنبية  املحكمة  من  شهادة 

 اإلجراء ذاته.

األمين  .ج بها  علم  التي  باملدين  املتعلقة  األجنبية  اإلفالس  إجراءات  تحديد  يتضمن  بياًنا 

 األجنبي. 

املحكمة .2 االعاراف  -تقرر  طلب  في  النظر  اإلفالس   -عند  )إجراء  مصطلحي  مدلولي  انطباق 

( من املادة )األولى( من القواعد على إجراء  2األجنبي( و)األمين األجنبي( الواردين في الفقرة )

/أ( والفقرة  1اإلفالس األجنبي واألمين األجنبي ومضمون الوثائق املقدمة إليها وفق الفقرة )

 ب( من هذه املادة./1)

ا عليها.  .3
ً
دم إليها من معلومات ووثائق بشأن الطلب وإن لم يكن مصدق

ُ
 للمحكمة أن تقبل ما ق

/ب( من هذه املادة، جاز تقديم أي  1/أ( والفقرة )1إذا تعذر توافر أي مما ورد في الفقرة ) .4

 بلها أو ترفضها.وثيقة تفيد سريان اإلجراء األجنبي وتعيين األمين األجنبي، وللمحكمة أن تق 

للمحكمة أن تطلب من األمين األجنبي ترجمة الوثائق املقدمة إليها إلى اللغة العربية للنظر   .5

 في طلبه. 

هو   .6 ا،  طبيعيًّ كان شخًصا  إذا  املعتاد  إقامته  أو محل  للمدين،  املسجل  الرئيس ي  املقر  يعد 

 املركز الرئيس ي للمدين، ما لم يثبت خالف ذلك. 
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 املادة التاسعة:

زم األمين األجنبي من وقت تقديمه طلب االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي، بتبليغ املحكمة  يلا

 على الفور باآلتي: 

أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء اإلفالس األجنبي املعارف به أو ما يتصل بتعيين   .أ 

 األمين األجنبي. 

 جنبي. أي إجراء إفالس أجنبي آخر افتتح للمدين، وَعلم به األمين األ  . ب

 املادة العاشرة:

خالل املدة من تقديم طلب االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي إلى حين البت    -لألمين األجنبي  .1

أن يتقدم إلى املحكمة بطلب مساعدة قضائية عند االقتضاء لحماية أصول املدين أو   - فيه

 مصالح الدائنين، وللمحكمة أن تقض ي بأّي  من اآلتي:

األجنبي أو أي شخص آخر في إدارة أصول املدين املوجودة في اململكة أو  تفويض األمين   .أ 

أو  طبيعتها  بحكم  تكون  التي  األصول  قيمة  لحماية  بعضها  أو  كلها  تحصيلها  أو  بعضها 

 بسبب الظروف املحيطة بها قابلة للنقص أو الهالك.

عشرة( من  ( من املادة )الرابعة  1أي مساعدة قضائية أخرى منصوص عليها في الفقرة )  . ب

 القواعد.

تنتهي املساعدة القضائية بمجرد البت في طلب االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي، ما لم تقرر   .2

من   عشرة(  )الخامسة  املادة  من  )هـ(  للفقرة  وفًقا  القضائية  املساعدة  تمديد  املحكمة 

 القواعد.

التبليغ واإلعالن املنصوص عليها يكون التبليغ فيما يتعلق بأحكام هذه املادة، وفًقا ألحكام   .3

 في املادة )السادسة( من الالئحة. 
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 :املادة الحادية عشرة

 :يجب أن يكون طلب املساعدة القضائية املقدم إلى املحكمة مكتوًبا ومتضمًنا ما يأتي

 .أسماء األطراف وعناوين األشخاص املعنيين بتبليغ الطلب، إن وجدوا  .أ 

  محل الطلب. تحديد طبيعة املساعدة القضائية  . ب

 .أسباب تقديم الطلب .ج

 املادة الثانية عشرة: 

مع مراعاة ما تضمنته املادة )الثالثة( من القواعد، يشارط لالعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي   .1

 ما يأتي: 

أن ينطبق على إجراء اإلفالس األجنبي واألمين األجنبي مدلولي مصطلحي )إجراء اإلفالس   .أ

 ( من املادة )األولى( من القواعد.2الواردين في الفقرة ) األجنبي( و)األمين األجنبي( 

( من املادة  1أن يكون طلب االعاراف به مستوفًيا املتطلبات املنصوص عليها في الفقرة ) .ب 

 )الثامنة( من القواعد.

ا   .2 ا أو إجراء إفالس أجنبيًّ ا رئيسيًّ ُيعاَرف بإجراء اإلفالس األجنبي بوصفه إجراء إفالس أجنبيًّ

 ( من املادة )األولى( من القواعد.2رئيس ي وفًقا ملا تضمنته الفقرة )غير 

إليها  .3 املقدم  بإجراء اإلفالس األجنبي  في طلب االعاراف  املحكمة على وجه االستعجال  تبت 

 وفًقا للمادة )الثامنة( من القواعد.

عضها، أو  للمحكمة تعديل االعاراف أو إنهاؤه إذا ثبت أن شروط قبوله لم تتوافر كلها أو ب .4

 لم تعد قائمة. 

 املادة الثالثة عشرة:

مع مراعاة أحكام األنظمة ذات العالقة، يارتب على االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي حق األمين 

 . األجنبي في التدخل في اإلجراءات املتعلقة باملدين 
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 املادة الرابعة عشرة:

 جنبي الرئيس ي، ما يأتي: يارتب على قبول املحكمة طلب االعاراف بإجراء اإلفالس األ  .1

تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد املدين أو أصوله أو حقوقه  .أ 

 أو الازاماته.

 تعليق الحق في التنفيذ على أّي  من أصول املدين. . ب

 تعليق الحق في نقل أصل من أصول املدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل.  .ج

( من هذه املادة وفًقا ألحكام تعليق  1منصوص عليه في الفقرة )يكون نطاق وانتهاء أي تعليق   .2

 .-بحسب اإلجراء -املطالبات الواردة في النظام

تقيد   .3 )ال  الفقرة  عليه  نصت  من  1ما  أّي   افتتاح  طلب  تقديم  جواز  من  املادة  هذه  من   )

أو تقديم مطالبات في اإلجراء، للنظام  القضائي وفًقا  أو اإليداع  أو رفع   إجراءات اإلفالس 

تجاه   مطالبة  أي  على  للحفاظ  ا  ضروريًّ ذلك  يكون  ما  بقدر  منفردة،  إجراءات  أو  دعاوى 

 املدين. 

 املادة الخامسة عشرة:

إذا قبلت املحكمة طلب االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي، فلألمين األجنبي أن يتقدم إليها بطلب 

أن تقض ي    - عند االقتضاء  - دائنيه، وللمحكمةمساعدة قضائية لحماية أصول املدين أو مصالح  

 بأّي  من اآلتي:

) .أ  الفقرة  في  عليها  املنصوص  الحقوق  من  أّي   من  1تعليق  عشرة(  )الرابعة  املادة  من   )

 القواعد إذا لم يسبق تعليقه بموجب الفقرة املشار إليها.

 أو الازاماته.  جمع األدلة والقرائن أو تسليم املعلومات املتعلقة بأصول املدين أو حقوقه  . ب

تفويض األمين األجنبي أو أّي شخص آخر تعينه املحكمة في إدارة كل أو بعض أصول   .ج

 املدين املوجودة في اململكة أو التصرف فيها.
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بيع أصول  .د أو أي شخص آخر تعينه املحكمة في توزيع حصيلة  تفويض األمين األجنبي 

 لحماية الالزمة ملصالح دائنيه فيها. املدين أو جزء منها املوجودة في اململكة متى توافرت ا 

 تمديد املساعدة القضائية.  . ه

 أي إجراءات أو تدابير أخرى يجوز اتخاذها وفًقا للنظام.  .و

 املادة السادسة عشرة:

في   .1 تتحقق املحكمة عند موافقتها على طلب املساعدة القضائية املقدم من األمين األجنبي 

إلجراء محل الطلب يتعلق باألصول محل هذا إجراء اإلفالس األجنبي غير الرئيس ي من أن ا 

 اإلجراء أو بمعلومات مرتبطة به. 

خضع املساعدة القضائية للشروط والقيود التي تراها مناسبة وفًقا لتقديرها.  .2
ُ
 للمحكمة أن ت

 املادة السابعة عشرة:   

لرئيس ي إال ال يجوز افتتاح أّي إجراء إفالس وفق النظام بعد االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي ا 

إذا كان للمدين أصول في اململكة فيكون اإلجراء وآثاره مقتصرة على هذه األصول وأي أصول 

 في نطاق تلك اإلجراءات بموجب أحكام النظام.  أخرى له يجب إدارتها في اإلجراء املفتتح

 تبليغ الدائن األجنبي الذي ليس له عنوان في اململكة  

 املادة الثامنة عشرة:

تبليغ الدائن األجنبي الذي ليس له عنوان في اململكة في كل ما يتعلق بإجراء اإلفالس يكون   .1

أو االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي وفًقا ألحكام التبليغ واإلعالن املنصوص عليها في املادة  

 )السادسة( من الالئحة. 

غ كل دائن أجنبي على حدة، ما لم تحدد املحكمة طريقة أخرى مناسبة .2
ّ
 للتبليغ.   يبل

 :يجب أن يتضمن تبليغ الدائن األجنبي بافتتاح أّي  من إجراءات اإلفالس ما يأتي .3

 تحديد مدة زمنية لتقديم املطالبات ومكان تقديمها وفًقا ألحكام النظام.  .أ 
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 .بيان ما إذا كان يتعين على الدائن املضمون تقديم مطالباته املضمونة  . ب

 مة. أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها املحك .ج

 التعاون بين املحكمة واملحكمة األجنبية 

 املادة التاسعة عشرة:

يكون التنسيق والتعاون بين املحكمة واملحكمة األجنبية قدر اإلمكان بشكل مباشر أو من   .1

خالل األمين واألمين األجنبي في كل ما يتعلق بأّي من إجراءات اإلفالس بموجب أحكام النظام  

 ما في ذلك: أو إجراء اإلفالس األجنبي ب

 تعيين املحكمة شخًصا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية للتصرف بناء على توجيهاتها.  .أ 

املحكمة  . ب ترى  التي  بالوسيلة  اإلجراء  بخصوص  الالزمة  والوثائق  املعلومات  تقديم 

 مناسبتها.

 التنسيق والتعاون بشأن اإلشراف على أصول املدين وإدارتها. .ج

اتفاقات   .د على  طريق  املوافقة  عن  تنفيذها  أو  والتدابير  اإلجراءات  بخصوص  للتنسيق 

 املحكمة.

 . التنسيق والتعاون في إجراءات اإلفالس املازامنة . ه

 أي طرق أخرى للتنسيق والتعاون تحددها وزارة العدل. .و

للمحكمة استخدام الوسائل اإللكارونية للتواصل املباشر مع املحكمة األجنبية، واألمين،   .2

 واألمين األجنبي. 
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 التزامن بين إجراء إفالس وإجراء إفالس أجنبي 

 املادة العشرون:

إذا قضت املحكمة بافتتاح أّي  من إجراءات اإلفالس بموجب أحكام النظام في وقت يازامن   .1

دم إليها طلب االعاراف بإجراء اإلفالس 
ُ
مع إجراء اإلفالس األجنبي املتعلق باملدين ذاته، وق

ها باملوافقة على تقديم مساعدة قضائية متوافًقا مع إجراء األجنبي، فيتعين أن يكون قرار 

 اإلفالس.

إذا قضت املحكمة بافتتاح أّي  من إجراءات اإلفالس بموجب أحكام النظام بعد تقديم طلب   .2

 االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي أو بعد االعاراف به، فيتعين عليها ما يأتي: 

املساعد .أ  تقديم  إنهاء  أو  تعديل  في  إجراء النظر  مع  تتوافق  ال  التي  القائمة  القضائية  ة 

 اإلفالس املفتتح. 

( من املادة )الرابعة عشرة( من القواعد  1تعديل أو إنهاء التعليق املشار إليه في الفقرة )  . ب

ا وثبت لها أن التعليق ال يتوافق مع إجراء اإلفالس  إذا كان إجراء اإلفالس األجنبي رئيسيًّ

 املفتتح. 

اإلفالس بموجب أحكام النظام مع إجراء اإلفالس األجنبي للمدين نفسه،    إذا تزامن إجراء .3

فيجب للموافقة على طلب املساعدة القضائية أو تمديدها في إجراء اإلفالس األجنبي غير  

أو   فيه  إدارتها  يجب  بأصول  مرتبطة  القضائية  املساعدة  أن  للمحكمة  يثبت  أن  الرئيس ي 

 ذاته وفًقا ألنظمة اململكة.  مرتبطة بمعلومات مطلوبة في اإلجراء
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 تعدد إجراءات اإلفالس األجنبية 

 املادة الحادية والعشرون:

في حال تعدد إجراءات اإلفالس األجنبية للمدين، يتعين على املحكمة للموافقة على طلب تقديم  

، مع مراعاة  وفًقا للمادة )التاسعة عشرة( من القواعد  التنسيق والتعاون   القضائيةاملساعدة  

 ما يأتي: 

قبولها طلب  إذا قبلت املحكمة طلب االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي غير الرئيس ي بعد   .أ 

االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي الرئيس ي، فيتعين أن تكون املساعدة القضائية متسقة  

 مع إجراء اإلفالس األجنبي الرئيس ي املعارف به. 

طلب   . ب قبولها  بعد  الرئيس ي  األجنبي  اإلفالس  بإجراء  االعاراف  طلب  املحكمة  قبلت  إذا 

الرئيس ي، غير  األجنبي  اإلفالس  بإجراء  املساعدة    االعاراف  إنهاء  أو  تعديل  فيتعين 

 القضائية لتتوافق مع إجراء اإلفالس األجنبي الرئيس ي املعارف به. 

إذا قبلت املحكمة أكثر من طلب لالعاراف بإجراءات إفالس أجنبية غير رئيسية، فيتعين   .ج

 .تعديل أو إنهاء املساعدة القضائية لها لتنسيق اإلجراءات فيما بينها

 لعشرون:املادة الثانية وا

لغرض بدء إجراء إفالس بموجب أحكام النظام، يعد االعاراف بإجراء اإلفالس األجنبي الرئيس ي  

 قرينة على أن املدين مفلس أو متعثر، ما لم يثُبت عكس ذلك. 

 أحكام ختامية 

 املادة الثالثة والعشرون:

 . تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها

 املوفقوهللا 
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