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 أحكام عامة 

 :ملادة األولىا

يكون لأللفاظ واملصطلحات الواردة في هذه القواعد املعاني املبينة أمام كل منها في املادة )األولى( من نظام اإلفالس،   .1

)م/ رقم  امللكي  باملرسوم  في  50الصادر  اإلفالس،  1439/  5/  28(  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  )األولى(  واملادة  هـ، 

 .هـ1439/ 12/ 24( في 622الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

ا من املهمات  يقصد باألتعاب أينما وردت في هذه القواعد: املقابل املالي ألداء األمين أو الخبير في إجراءات اإلفال  .2 س، أيًّ

 .املنصوص عليها في هذه القواعد

 :املادة الثانية
 :تهدف هذه القواعد لآلتي

 .حوكمة تقدير أتعاب األمناء والخبراء .1

 .تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات اإلفالس .2

 .التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة األداء .3

 :املادة الثالثة

 :القواعد على اآلتيتسري أحكام هذه 

ا من املهمات اآلتية .1  :أتعاب األمناء املدرجين في قائمة األمناء مقابل أدائهم أيًّ

 .التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه املعلومات والوثائق املطلوبة .أ

ئية، أو إجراء التسوية  إعداد التقارير املنصوص عليها في النظام، والالئحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقا .ب

 .الوقائية لصغار املدينين

 إلجراء إعادة التنظيم املالي، أو إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينين .ج
ً
 .العمل أمينا

 إلجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار املدينين .د
ً
 .العمل أمينا

 بشكل مؤقت وفق أحكام املادة )الخامسة(، أو املاد .ه
ً
ة )الحادية والثمانين( من الالئحة التنفيذية  العمل أمينا

 .لنظام اإلفالس

 .أتعاب الخبراء املدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات اإلفالس .2
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 :املادة الرابعة

قواعد ذات الصلة  تغطي أتعاب األمين املعين في إجراء اإلفالس جميع األعمال املنصوص عليها في النظام، واللوائح وال .1

 .بأداء املهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من املصروفات االعتيادية

ا مما يأتي .2  :ال تشمل أتعاب األمين أيًّ

أعمال األمين املعين محل املدين في إجراء إعادة التنظيم املالي، أو إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينين   .أ

 .املدينعند غل يد 

 .مصروفات القضايا ملصلحة املدين أو ضده .ب

 .مصروفات إعداد القوائم املالية للمدين .ج

( من هذه املادة  2للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة )  .3

 .ضمن أتعاب األمين

 تقدير األتعاب

 :املادة الخامسة

 :األتعاب ما يأتي يراعى عند تقدير 

 .عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة األصول  .1

 .نوع املهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها .2

 .قدرات األمين، أو الخبير ومؤهالته وخبراته، ومؤهالت فريق عمله .3

 .عدد األمناء أو الخبراء املكلفين باملهمة الواحدة .4

أو إجراء .5 املدينين يتطلب زيادة األعباء اإلدارية إلدارته    وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية،  التصفية لصغار 

 .بالقدر الالزم إلتمام اإلجراء

 :املادة السادسة

 :( من املادة )الثالثة( من هذه القواعد وفق اآلتي1تقدر أتعاب األمين مقابل أداء املهمات املنصوص عليها في الفقرة ) .1

 .سعودي، مقابل أداء املهمة الواردة في الفقرة )أ(مبلغ مقطوع ال يتجاوز )عشرة آالف( ريال  .أ

 .مبلغ مقطوع ال يتجاوز )ثالثين ألف( ريال سعودي، مقابل أداء املهمة الواردة في الفقرة )ب( .ب
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 ملا هو موضح في جداول شرائح   .ج
ً
مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة األصول، وفقا

 .والديون، واألصول، مقابل أداء أي من املهمات الواردة في الفقرتين )ج، د(الدائنين، 

( مما  %10مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة األصول، بما ال يتجاوز ما نسبته ) .د

ل سعودي، مقابل  هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، واألصول، على أال يقل عن )ثالثين ألف( ريا

 .(أداء املهمة الواردة في الفقرة )ه 

 .تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد واألعراف املعمول بها في مجال خبرته .2

 :املادة السابعة

الزيادة أو النقص في األتعاب املقدرة،    -عند االقتضاء  -مع مراعاة ما نصت عليه املادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة

 ملا 
ً
 .(، على أن تبين أسباب ذلك%50ورد في املادة )السادسة( من هذه القواعد بما ال يتجاوز نسبة )وفقا

 استحقاق األتعاب وصرفها 

 :املادة الثامنة 

 :يراعى عند صرف أتعاب األمين في إجراء إعادة التنظيم املالي، وإجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينين ما يأتي

 .من األتعاب عن املرحلة من افتتاح اإلجراء إلى التصويت على املقترح( %50استحقاق نسبة ) .أ

( من األتعاب عند تصديق املحكمة على املقترح في إجراء إعادة التنظيم املالي، أو نفاذه في إجراء  %25استحقاق نسبة ) .ب

 .إعادة التنظيم املالي لصغار املدينين

 .الخطة .ج

تالية .د أي مرحلة  األتعاب عن  القواعد، مع مراعاة    تقدر املحكمة  املادة وفًقا ألحكام هذه  في هذه  للمراحل املذكورة 

 .متطلبات تنفيذ الخطة

 :املادة التاسعة

 :يراعى عند صرف أتعاب األمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار املدينين ما يأتي .1

 .( من األتعاب موزعة على مدة اإلجراء%75استحقاق نسبة ) . أ 

( من األتعاب عند صدور الحكم بإنهاء اإلجراء بعد اكتمال جميع أعمال اإلجراء ومهماته،  %25نسبة )استحقاق   .ب

 .بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين
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 .له بصرف األتعاب بشكل دوري يكون صرف األمين ألتعابه بعد الحصول على موافقة املحكمة، ولها أن تأذن .2

 :املادة العاشرة 

( من املادة )الثالثة( من هذه القواعد استحقاقها على أساس  /ه 1يراعى عند صرف أتعاب األمين املنصوص عليها في الفقرة )

 جديدة عن تلك املدة
ً
 .شهري ملدة )ثالثة( أشهر، وفي حال زيادة مدة املهمة على ذلك فتحدد املحكمة أتعابا

 عديل األتعابت

 :املادة الحادية عشرة

لألمين، أو املدين، أو الدائن التقدم إلى املحكمة بطلب تعديل أتعاب األمين زيادة أو نقًصا إذا حدث تغير جوهري يزيد على  

ٍّ من محددات تقدير أتعاب األمين املنصوص عليها في الفقرة )30%)
 ./ج( من املادة )السادسة( من هذه القواعد1( في أي 

افز األداء   حو

 :املادة الثانية عشرة 

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب األمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على املعتاد، إذا ترتب عليها   .1

 :زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة املدين إلى نشاطه، ومن ذلك اآلتي

 .إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية  .أ

 .ول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة استرداد أص .ب

 .تقليل أعباء ومصروفات اإلجراء بشكل جوهري  .ج

 .بيع نشاط استثماري في حال التشغيل .د

 .للمحكمة عند االقتضاء تقدير املقابل املستحق عن األعمال الواردة في هذه املادة عند تقدير األتعاب .2

 أحكام ختامية 

 :املادة الثالثة عشرة 

من   أو  للمحكمة  األتعاب،  تقدير  في  مؤثر  عارض  أي  بشأن  تراه  ما  تقرر  أن  مصلحة  ذي  طلب  على  بناء  أو  نفسها،  تلقاء 

إلى حين إصدار قرار تحديد   الحساب لألمين  أو دفعات تحت  أو تقرير صرف دفعة  أو استردادها،  أو صرفها،  استحقاقها، 

 .األتعاب
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 :املادة الرابعة عشرة

 .أسباب الطلب  -بموجب هذه القواعد-األمين إلى املحكمة يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من  

 :املادة الخامسة عشرة 

الدائنين والديون   إلى جداول شرائح  االستناد  أو  األتعاب معايير تقديرها،  للمحكمة بشأن تقدير  أي قرار  أن يتضمن  يجب 

 .واألصول 

 :املادة السادسة عشرة

ادة )السابعة عشرة بعد املائتين( من النظام، يعدُّ حكم املحكمة أو قرارها  دون اإلخالل بحق االعتراض املنصوص عليه في امل

 من تاريخ صدوره
ً
 .الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذا

 :املادة السابعة عشرة

 .تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها
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 ملحق جدول شرائح الدائنين، والديون واألصول  

 (: شرائح الدائنين 1الجدول رقم )

 * يحتسب لألمين مبلغ مقداره )خمسة عشر ألف ريال( ابتداء، ثم يحتسب ما يقابل الدائنين. 

 (: شرائح الديون 2الجدول رقم )

 الدائنون 

 إلى                          من
    إجمالي األتعاب املقدرة عن الدائنين لكل شريحة األتعاب مقابل كل دائن 

 25لكل دائن حتى  2000* + 15.000 2.000 25 1

 25لكل دائن زائد على  1500+ 65.000 1.500 100 26

 100لكل دائن زائد على  1000+ 177.500 1.000 500 101

 500لكل دائن زائد على  500+  577.500 500 فأكثر  501

 شريحة  لكل  الديون  عن   املقدرة األتعاب إجمالي  الديون 

 املالي لصغار املدينين  التنظيم إعادة وإجراء املالي  التنظيم إعادة إجراء إلى  من

 2,000,000 إلى  املبلغ  من 2.400% 2,000,000 1

ائد املبلغ  من 1.104%+    48,000 10,000,000 2,000,001  2,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.508%+    136,320 100,000,000 10,000,001  10,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.234%+    593,520 500,000,000 100,000,001  100,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.107%+    1,529,520 2,000,000,000 500,000,001  500,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من %0.010+    3,134,520 فأكثر  2,000,000,000  2,000,000,000 على  الز
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  شريحة لكل الديون  عن  املقدرة األتعاب إجمالي     الديون 

 لصغار املدينين  لتصفيةا وإجراء  التصفية إجراء إلى  من       

 2,000,000 إلى  املبلغ  من 0.800% 2,000,000  1

ائد املبلغ  من 0.368%+    16,000 10,000,000  2,000,001  2,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.169%+    45,440 100,000,000  10,000,001  10,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.078%+    197,540 500,000,000  100,000,001  100,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.036%+    509,540 2,000,000,000  500,000,001  500,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من %0.010+    1,049,540 فأكثر  2,000,000,000  2,000,000,000 على  الز
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 (: شرائح األصول 3الجدول رقم )

 

 

     شريحة لكل  األصول  عن  املقدرة األتعاب إجمالي   األصول 

 وإجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينين  املالي  التنظيم إعادة  إجراء إلى  من

 2,000,000 إلى  املبلغ  من 2.833%    2,000,000 1

ائد املبلغ  من 1.288%+   56,660 10,000,000 2,000,001  2,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.585%+   159,700 100,000,000 10,000,001  10,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.266%+   686,200 500,000,000 100,000,001  100,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 0.121%+   1,750,200 2,000,000,000 500,000,001  500,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من %0.010+   3,565,200 فأكثر  2,000,000,000  2,000,000,000 على  الز
 

 شريحة  لكل  األصول  عن املقدرة األتعاب إجمالي   األصول 

 وإجراء التصفية لصغار املدينين   إجراء التصفية إلى من 

 2,000,000 إلى  املبلغ  من 17.00%    2,000,000 1

ائد املبلغ  من 7.727%+   340,000 10,000,000 2,000,001  2,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 3.512%+   958,160 100,000,000 10,000,001  10,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من 1.596%+   4,118,960 500,000,000 100,000,001  100,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من % 0.725+  10,502,960 2,000,000,000 500,000,001  500,000,000 على  الز

ائد املبلغ  من % 0.300+  21,377,960 فأكثر  2,000,000,000  2,000,000,000 على  الز


