
(بالواليات  منظمة بموجب قوان�ن والية ديالو�ر بالتعاون مع ليثم أند واتكن� �� اململكة العر�ية السعودية. و�عمل ليثم أند واتكن� �� جميع أنحاء العالم كشراكة ذات مسؤولية محدودة "مؤسسة فردية"  متعب السديري للمحاماةبن �عمل مكتب سلمان 

لكة املتحدة، وتقدم الشركة خدما��ا كشركة تضامن تا�عة �� اليابان. كما �عمل الشركة �� �ور�ا ا�جنو�ية املتحدة األمر�كية) بالتعاون مع شر�ات تضامن تا�عة ذات مسؤولية محدودة تقدم خدما��ا �� فر�سا وهونج �ونج وإيطاليا وسنغافورة واملم

 محفوظة لصا�ح ليثم أند واتكن�. جميع ا�حقوق محفوظة. ٢٠٢٠ات النظامية. حقوق النشر لعام كشركة أجنبية لالستشار 

 ٢٦٩٩| الرقم  ٢٠٢٠أبر�ل  ٩ واتكن� آندليثم لدى شركة  ا�حاالت ا�خاصةو الهي�لة  إعادة قسم

 .اضغط هنالقراءة الن�خة اإلنجل��ية، 

 املصاحبة ألزمة ف��وس كورونا �� اململكة العر�ية السعوديةمناقشة التحديات املالية 

جة عن أزمة ف��وس �ل من الدائن واملدين �� اململكة العر�ية السعودية عدد من ا�خيارات املتاحة تحت مظلة نظام اإلفالس ملواجهة التحديات املالية النات لدى

 كورونا 

تف��ي جائحة الناتجة عن اآلثار غ�� املسبوقة  لتخفيف الفور�ة والسّباقةتداب�� عدد من ال) "اململكة"(الرشيدة ح�ومة اململكة العر�ية السعودية  لقد اتخذت

من  لتمكينھوتأجيل �عض املستحقات ا�ح�ومية من أجل توف�� السيولة للقطاع ا�خاص  اتإعفاء ال ا�حصر تضّمنت ع�� سبيل املثال ، وال�يف��وس �ورونا

 نھ أوتجاوز األزمة. إال  االستمرار �� تقديم أ�شطتھ االقتصادية
ً
  ،ة قد تواجهها �عض الشر�اتكب��  وجود تحديات مالية الحتمالية نظرا

ً
ا�خيارات  فإّن هناك عددا

(ل�ل من الدائن واملدين)، و��  املتاحةو  الواردة �� جراءاتواإل ١أبرز معالم نظام اإلفالس �ستعرض هذه الورقةو�� املتاحة أمامها تتعلق بإعادة هي�لة ديو��ا. 

 التسو�ة الوقائية، وإعادة التنظيم املا��، والتصفية، والتصفية اإلدار�ة. 

 النقاط الرئيسية:

 من ال�خصيات الطبيعية واالعتبار�ة ال�ي تواجھ انت�اسات مالية (بما �� ذلك "صغار املدين�ن" كما ورد �عر�فھ �� النظام). �ل�س��دف نظام اإلفالس  •

 . بحسب �ل إجراء كما هو وارد ���يء من التفصيل أدناه للدائن أو املدين تختلف إجراءات اإلفالس من جهة مالئم��ا •

م) ١٠/١١/٢٠١٥هـ (املوافق ٢٨/١/١٤٣٧بتار�خ  )٣م/(الصادر باملرسوم املل�ي رقم اصيل نظام اإلفالس، فإننا نود اإلشارة إ�� أّن نظام الشر�ات وقبل مناقشة تف

بحسب (لس اإلدارة اوأعضاء مج مديري الشر�اتال��امات معينة ع�� فرض ، م)١١/٤/٢٠١٨هـ (املوافق ٢٥/٧/١٤٣٩) بتار�خ ٧٩واملعدل باملرسوم املل�ي رقم (م/

لشر�ات ذات من نفس النظام فيما يخص ا ١٨١املساهمة واملادة الشركة  من نظام الشر�ات فيما يخص ١٥٠)، ع�� النحو املنصوص عليھ �� املادة األحوال

املدفوع، وجب دعوة ا�جمعية العامة  ع�� سبيل املثال أنھ إذا بلغت خسائر الشركة املساهمة نصف رأس املال ١٥٠املادة  نّصت، حيث املسؤولية ا�حدودة

مديري  إ�� �عّرض عدم االل��ام ��ذه األح�ام قد يؤدي. لتقر�ر إما ز�ادة رأس مال الشركة أو تخفيضھ أو حل الشركة قبل األجل ا�حدد لها �� نظامها األساس

 ملا نص عليھ نظام الشر�ات.املدنية وا�جنائية، وفًقا للمسؤولية ) بحسب األحوال( وأعضاء مجلس اإلدارة الشركة

 داخل اململكة. إذا �ان لها أصول  السعوديةوع�� غ��  السعودية والكيانات وفيما �علق بنطاق تطبيق نظام اإلفالس، فإنھ ينطبق ع�� األ�خاص

 �خصهو  املتع��ملدين فا ،ال�ي يمكن تطبيقها اإلجراءات النظر ��يمثل هذا التمي�� أهمية عند بحيث  واملدين املفلساملتع�� ب�ن املدين  نظام اإلفالس يفّرق 

 لسدادأصبحت أصولھ غ�� �افية اعتباري طبي�� أو �خص الديون �� موعد استحقاقها، بينما املدين املفلس هو الوفاء بلم �عد قادًرا ع�� اعتباري طبي�� أو 

 ديونھ.

https://www.lw.com/en/practices/restructuring-and-special-situations
https://www.lw.com/thoughtLeadership/addressing-covid-19-related-financial-challenges-in-saudi-arabia
https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/Alert%202698v5.pdf
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 بأدوار رئيسية  عون ضطلالذين ي العالقة ذاتمن األطراف عدًدا  اإلفالسنظام د حّد فقد ، و�ش�ل عم��
ً
 :  ماألر�عة، وه إلجراءات اإلفالسوفقا

ش�ل بقرار وزاري ملدة  :اإلفالس�جنة  •
ُ
أعضاء أو أك�� من ذوي ا�خ��ة واملؤهل�ن الذين تو��ي ��م  خمسةسنوات قابلة للتجديد، وتت�ون من  ثالث�جنة �

 تتو�� �جنة اإلفالس عدد ر�ة واالستقالل املا�� واإلداري، و�عمل تحت إشراف وزارة التجارة.جنة بال�خصية االعتبا�لاوتتمتع  وزارة التجارة
ً
من  ا

 ال��خيص ألمناء اإلفالس وإصدار القواعد املنظمة لعملهم، وإدارة أعمال التصفية اإلدار�ة.�بموجب نظام اإلفالس  اتاالختصاص

ألداء املهمات والواجبات املنوطة بھ بحسب نوع اإلجراء، ويشمل ذلك أم�ن إعادة  -بحسب األحوال-من �عينھ ا�حكمة أو مقدم الطلب  :اإلفالسأم�ن  •

 .التنظيم املا�� وأم�ن التصفية

عدت من قبل قائمة أمناء  :اإلفالسقائمة أمناء  •
ُ
 .اإلفالس�جنة أ

 .جمهور ا�بالغ إألغراض  اإلفالسنظام  إجراءات��جيل أسماء املدين�ن الذين نجحوا �� تنفيذ أحد �حفظ و  اإلفالس�جنة �جل تنشئھ  :اإلفالس�جل  •

 اإلفالسنظام  إجراءات اإلفالس املتاحة بموجب

 :إجراء �� �ل أدناهسيتم التفصيل لدائن��م، و  -األحوالحسب �و  -أو املفلس�ناملتع��ين للمدين�ن نظام اإلفالس إجراءات اإلفالس التالية، سواًء  يتضمن

 اإلفالسمن الوقائية التسو�ة  •

 إعادة التنظيم املا�� •

 التصفية •

 التصفية اإلدار�ة •

 اإلفالسمن الوقائية التسو�ة  .١

 ؟ماهية التسو�ة الوقائية

خالل  تھاستقاللي مما يحفظ أعمالھديونھ مع استمرار  لغرض �سو�ةمع دائنيھ  باالتفاقوذلك  اإلفالسمن الوقائية لتسو�ة ايتقدم بطلب  أنللمدين  يجوز 

 عملية �سو�ة الديون.

 ؟إجراء التسو�ة الوقائية من يمكنھ التقدم بطلب

 .املدين فقطبل قِ  من إال اإلفالسال يمكن التقدم بطلب التسو�ة الوقائية من 

 ؟اإلفالسمن الوقائية التسو�ة  يتم اختيار  ملاذا

، و�رغب يخ��ى معها �ع��همالية  اضطراباتأن �عا�ي من  الذي ُيتّوقعأو املفلس أو املتع�� للمدين  اإلفالسمن الوقائية ، تتاح التسو�ة اإلفالسبموجب نظام 

 .ساإلفال من الوقائية لتسو�ة ابطلب إ�� ا�حكمة التجار�ة الفئات التقدم حد هذه صنف ضمن أألي مدين يُ . و�جوز املدين �� استمراره �� التحكم �� إدارة الكيان

 ؟اإلفالسمن الوقائية لتسو�ة ابطلب يتم التقدم كيف 

 أن يقدم  اإلفالسمن الوقائية لتسو�ة اُيطلب من املدين الذي يتقدم بطلب 
ً
عليھ وقائمة  االقتصاديوضعھ املا�� وتأث��ات الوضع  نبذة عنيتضمن  مق��حا

 وقت تقديم الطلب.مع تصنيفهم إ�� فئات بأسماء دائنيھ 

ما إذا �ان سيتم قبول طلب املدين أو رفضھ أو تأجيلھ �� ظروف معينة وعليھ تقرر يوًما  ٤٠ خالل املق��حبمراجعة ا�حكمة التجار�ة تقوم �مجرد تقديم الطلب و 

 بقبول الطلب. أيام من تار�خ قرارهاخمسة  خاللاملدين  إبالغو�� حالة قبول الطلب يجب ع�� ا�حكمة التجار�ة  اإلفالسحة �� نظام موّ� 
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 بمق��حالدائن�ن تزو�د دائنيھ ببدء اإلجراءات و�جب عليھ  إبالغأيام من تار�خ املوافقة، يجب ع�� املدين  سبعة وخالل �عد موافقة ا�حكمة ع�� طلب املدين

،  و�� حال تمت املوافقة ع�� املق��حيوًما.  ٤٠ خالل املق��حع�� الدائن�ن التصو�ت ع�� هذا و �سو�ة الديون 
ً
من قبل �ل فئة من فئات الدائن�ن �عت�� املق��ح مقبوال

ن تمثل مطالبا��م و قيمة ديون املصوت�ن �� الفئة ذا��ا، و�ان من ضم��م دائن )٢/٣( و�عد الفئة موافقة إذا صوت باملوافقة ع�� املق��ح دائنون تمثل مطالبا��م ثل�ي

 �جميع الدائن�ن. ،وجدوا) أك�� من نصف قيمة ديون األطراف غ�� ذوي العالقة (إن
ً
 فتصدق ا�حكمة التجار�ة ع�� االق��اح و��ون ملزما

طلب إ�� ا�حكمة التجار�ة يطلب فيھ �عليق مطالبات الدائن�ن و�� حالة قبول الطلب، يمنع اتخاذ أي إجراءات أو رفع دعاوى قضائية ضد التقدم بيجوز للمدين 

 يوًما. ١٨٠و�جوز للمحكمة التجار�ة أن تمنح �عليًقا ملدة ال تتجاوز . إلنفاذ أي ضماناملدين أو أصولھ أو اتخاذ أية إجراءات 

 إعادة التنظيم املا�� .٢

 ؟ية إعادة التنظيم املا��هما

 .إ�� تيس�� توصل املدين إ�� اتفاق مع دائنيھ ع�� إعادة التنظيم املا�� لنشاطھ تحت إشراف أم�ن إعادة التنظيم املا�� اإلجراء��دف هذا 

 ؟إعادة التنظيم املا�� من يمكنھ التقدم بطلب

ع�� خالف إجراء  ن �ش�ل أك��، بل يخدم الدائأقل مالءمة للمدين اإلجراءإن هذا  .تقديم طلب إلعادة التنظيم املا��ا�ختصة ا�جهة يمكن للمدين أو الدائن أو 

 .التسو�ة الوقائية

 إعادة التنظيم املا��؟يتم اختيار ملاذا 

 الذينأو املفلس�ن أو املتع��ين نيابة عن املدين�ن ا�ختصة وا�جهات ملدين�ن والدائن�ن ا ممكن ل�ل من إعادة التنظيم املا�� فإّن إجراء، اإلفالسبموجب نظام 

 .فالسهمإضائقة مالية تؤدي إ�� من  ُيتّوقع أن �عانون 

 تقدم بطلب إعادة التنظيم املا��؟يتم الكيف 

 ، وت�ون املتطلبات ع�� النحو التا��:هو�ة مقدم الطلبباختالف تختلف متطلبات تقديم طلب إعادة التنظيم املا�� 

 قدم الطلب: هو م�ان املدين  إذا •

 موجز بنشاطاتھ و��خ من رخصھ .أ

 بينة ع�� إفالسھ أو احتمالية إفالسھ .ب

 معلوماتھ املالية .ج

 واملبالغ الواجب سداداها  ھقائمة بأسماء دائني .د

 قائمة بالدعاوى أو اإلجراءات القضائية املعلقة ضدة .ه

 إذا �ان الدائن هو مقدم الطلب: •

 بديونھ املستحقة  .أ
ً
 مفصال

ً
 بيانا

 بينة ع�� إفالس املدين أو احتمالية إفالسھ .ب

 إذا �انت ا�جهة ا�ختصة �� مقدمة الطلب: •

 بينة ع�� اختصاص ا�جهة ع�� املدين .أ

 ع�� إفالس املدين أو احتمالية إفالسھبينة  .ب

ظروف معينة �� �ان سيتم قبول الطلب أو رفضھ أو تأجيلھ  ما إذايوًما وتقرر  ٤٠ خاللاملستندات املقدمة تراجع ا�حكمة التجار�ة  استيفاء املتطلباتو�مجرد 

 أيام من تار�خ قرارها. خمسةخالل املدين  إبالغيجب ع�� ا�حكمة التجار�ة  و�� حالة قبول الطلب اإلفالسمو�حة �� نظام 
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دعوة كذلك  ع�� األم�ن �جبو  -خالل سبعة أيام من تار�خ املوافقة-الدائن�ن ببدء اإلجراءات  إبالغ اإلفالسيجب ع�� أم�ن  ، فإنھ�عد موافقة ا�حكمة ع�� الطلب

و�عد  التسو�ة.مق��ح الدائن من التصو�ت ع�� استبعاد إ�� باملطالبة و�ؤدي عدم التقدم  تار�خ إعالن األم�نيوًما من  ٩٠ خاللجميع الدائن�ن لتقديم مطالبا��م 

 يجب ع�� املدين بمساعدة أم�ن اإلفالس  ٩٠انقضاء ف��ة 
ً
يجب ع�� الدائن�ن التصو�ت ع�� هذا االق��اح  بمق��ح �سو�ة الديون للمحكمة التجار�ة. التقدميوما

 .مناسًبايراه  الذي تار�خبالللمحكمة التجار�ة  االق��اح��  اإلفالسحق أم�ن ب خاللعدم اإل  التجار�ة معالتار�خ الذي تحدده ا�حكمة �� 

 �جميع الدائن�ن، إذا:
ً
 عليھ من ا�حكمة التجار�ة وملزما

ً
 ويعد املق��ح مصدقا

 قبلت جميع فئات الدائن�ن هذا االق��اح. •

 أو تحقق �ل مما ي��:

 من فئات الدائن�ن باملق��ح؛قبلت فئة واحدة ع�� األقل  •

) ع�� األقل من مجموع قيمة مطالبات الدائن�ن املصوت�ن �� جميع الفئات، و�ان من %٥٠صوت باملوافقة عليھ دائنون تمثل مطالبا��م ( •

 ن تمثل مطالبا��م أك�� من نصف قيمة ديون األطراف غ�� ذوي العالقة (إن وجدوا)؛وو ضم��م دائن

 ق ع�� املق��ح يحقق مصا�ح أغلبية الدائن�ن.رأت ا�حكمة أن التصدي •

إعادة التنظيم املا�� و�منع هذا التعليق الدائن�ن من اتخاذ أي  إجراء��  تلقائية، يتم �عليق مطالبات الدائن�ن بصورة اإلفالسمن الوقائية وع�� خالف التسو�ة 

 يوًما. ١٨٠ضمان. و�جوز للمحكمة التجار�ة أن تمنح �عليًقا ملدة ال تتجاوز  ضد املدين أو أصولھ أو اتخاذ أية إجراءات إلنفاذ أيقانونية إجراءات 

ف��ة ال خالل املدين  إبالغيجب ع�� ا�حكمة فأمام ا�حكمة التجار�ة فيما يتعلق بإعادة التنظيم املا�� إجراءات قضائية ا�ختصة ا�جهة باشر الدائن أو  حال و��

إعادة التنظيم املا�� باالستناد إ�� أي لرفض طلب إ�� ا�حكمة التجار�ة التقدم بللمدين  و�جوز �� هذه ا�حالة اإلجراءات هذه أيام من تار�خ بدء خمسةتتجاوز 

 من األسس التالية:

 هذه اإلجراءات.ملباشرة  اإلفالسعدم استيفاء الشروط املنصوص عل��ا �� نظام  •

 إذا �ان الدين محل نزاع. •

 .القضائية استغالل اإلجراءات ساءةا�� اإذا �ان الدائن �س��  •

 التصفية .٣

 ؟ماهية التصفية

 عملية التصفية. اإلفالسو�عد بيع األصول يتوقف املدين عن جميع أعمالھ وأ�شطتھ و�دير أم�ن  ،البيع إ�� الدائن�ن حصيلةودفع أصول املدين املفلس بيع ��  

 ؟بطلب التصفيةمن يمكنھ التقدم 

 لتصفية.اطلب التقدم با�ختصة ا�جهات ملدين أو الدائن�ن أو �ل من ايمكن ل

 ختار التصفية؟ا يتم ملاذا

أو املفلس�ن وذلك عند استيفاء الشروط املنصوص املتع��ين نيابة عن املدين�ن وا�جهات ا�ختصة ، تتاح التصفية للمدين�ن والدائن�ن اإلفالسبموجب نظام 

 التنظيم املا��. إعادة اإلجراء أو عند إ��اءهذا ملباشرة  اإلفالسعل��ا �� نظام 

 يجب استيفاء جميع الشروط املسبقة التالية:كما 

 مبلغ الدين محدًدا ومستحق الدفع. أن ي�ون  •

 .اإلفالسأال يقل مبلغ الدين عن ا�حد األد�ى الذي حددتھ �جنة  •

 ع�� األقل من بدء إجراءات التصفية. يوًما ٢٨أن ي�ون الدائن قد قدم إ�� املدين مطالبة �سداد هذه الديون قبل  •
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 لتصفية؟ابطلب يتم التقدم كيف 

يجب ع�� ا�حكمة التجار�ة مراجعة التصفية  تقديم الطلب�مجرد و  ،إ�� ا�حكمة التجار�ةالتقدم بطلب تصفية  ا�جهة ا�ختصةلمدين أو الدائن أو ل يجوز 

. و�� حال قبول الطلب يجب اإلفالسما إذا �ان سيتم قبول الطلب أو رفضھ أو تأجيلھ �� ظروف معينة مو�حة �� نظام  وتقرر يوًما  ٤٠ خاللاملق��حة للمدين 

 أيام من تار�خ قرارها.خمسة  خاللاملدين  إبالغع�� ا�حكمة التجار�ة 

ضد املدين أو أصولھ أو قانونية لتعليق الدائن�ن من اتخاذ أي إجراءات و�منع هذا ا تلقائيةوع�� غرار إعادة التنظيم املا��، يتم �عليق مطالبات الدائن�ن بصورة 

 يوًما. ١٨٠اتخاذ أية إجراءات إلنفاذ أي ضمان. و�جوز للمحكمة التجار�ة أن تمنح �عليًقا ملدة ال تتجاوز 

ف��ة ال تتجاوز  خاللاملدين  إبالغا�حكمة  فيجب ع��ية أمام ا�حكمة التجار�ة فيما يتعلق بالتصفإجراءات قضائية  ا�جهة ا�ختصةباشر الدائن أو  و�� حال

 التصفية باالستناد إ�� أي من األسس التالية:برفض طلب إ�� ا�حكمة التجار�ة التقدم بللمدين  و�جوز �� هذه ا�حالةأيام  خمسة

 هذه اإلجراءات. باشرةمل اإلفالسعدم استيفاء الشروط املنصوص عل��ا �� نظام  •

 محل نزاع. الدينإذا �ان  •

 .القضائية استغالل اإلجراءات ساءةإ إذا �ان الدائن �س�� إ�� •

 التصفية اإلدار�ة .٤

 ؟ة التصفية اإلدار�ةهيما

املدين هذا ا�خيار إال إذا �انت عائدات بيع أصول ال�جوء ا�� البيع إ�� دائنيھ ومع ذلك ال يمكن  حصيلةتتضمن التصفية اإلدار�ة بيع أصول املدين املفلس ودفع 

 املفلس غ�� �افية لتغطية نفقات التصفية.

 ؟بطلب التصفية اإلدار�ةمن يمكنھ التقدم 

 .نيابة عن املدين لتصفية اإلدار�ةاالتقدم بطلب  ا�جهات ا�ختصةيجوز للمدين أو الدائن�ن أو 

 التصفية اإلدار�ة؟يتم اختيار ملاذا 

تاح التصفية اإلدار�ة للمدين أو الدائن�ن أو اإلفالسبموجب نظام 
ُ
 عند استيفاء الشروط التالية: ا�جهات ا�ختصة، ت

 أن ي�ون املدين  •
ً
.متع��ا

ً
 أو مفلسا

 أن ت�ون أصول املدين املفلس غ�� �افية لتغطية نفقات التصفية. •

 

 ملدين طوال هذه العملية.با ا�خاصة باملهام اإلدار�ةللقيام  اإلفالس�جنة  بت�ليف ا�حكمة التجار�ةتقوم التصفية خالف ع�� و 

 ع�� الدائن�ن حصيلة البيعتوزيع 

ب
ّ
 عن إصدار القرارات وتوزيع  اإلفالسأم�ن بحيث ي�ون  أولو�ة الديون  اإلفالسنظام  لقد رت

ً
 ��تيب التا��:لع�� الدائن�ن وفًقا ل حصيلة البيعمسؤوال

 .وا�خب�� (إن وجدت)؛ واملصار�ف املتعلقة ببيع أصول املدين اإلفالسأم�ن أ�عاب ومصروفات  •

 الدين املضمون  •
ً
 عينيا.ضمانا

 .التمو�ل املضمون  •

  ٣٠مبلغ ملوظفي املدين بما �عادل أجر  •
ً
 .يوما

 .النفقات األسر�ة املقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي •

 ملااملصروفات الالزمة الستمرار �شاط املدين أثناء اإلجراءات،  •
ً
 .تحدده الالئحة التنفيذية وفقا

 .أجور موظفي املدين السابقة •
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 .الديون غ�� املضمونة •

 ملاالرسوم واالش��ا�ات والضرائب واملستحقات ا�ح�ومية غ�� املضمونة،  •
ُ
 .تحدده الالئحة التنفيذية وفقا

 

 اإلفالس�عد صدور القرار، يجب ع�� أم�ن . بناًء ع�� ال��تيب املو�ح أعاله أي عملية إعادة هي�لة أو بيعحصيلة بإصدار القرارات وتوزيع  اإلفالسيل��م أم�ن 

يوًما ع�� األقل من تار�خ التوزيع و�جوز للدائن االع��اض أمام ا�حكمة التجار�ة ع��  ٣٠قبل  بالغاإل �ل دائن بحصتھ �� التوزيع وتقديم ��خة من هذا  إبالغ

 من تار� ٢١ خاللالتوزيع ا�خصص لھ 
ً
�� االع��اض ع�� البت إيقاف عملية التوزيع ح�ى يتم  �� هذه ا�حالة اإلفالسع�� أم�ن  �جبو  .��ذا التوزيعھ إبالغخ يوما

 يوًما من تار�خ اع��اض الدائن. ٢٠ خالل هذا البتأن يتم 

من مطالبتھ الدائن  عليھ هذاحصل ت ي�ون ما فيجب أنقبل اكتمال التوزيع ال��ائي ناجحة أي دائن مطالبة  ورفعأثناء عملية التوزيع إذا تم أك�� من توزيع 

 متناسًبا مع النسب املدفوعة إ�� الدائن�ن اآلخر�ن.

 جراءات اإلفالساملستوحاة من املمارسة العملية إل أبرز النقاط العملية 

 :ما ي��وأبرزها ، ظام اإلفالسنمواد وأح�ام فيما يتعلق بتفس�� ش�االت اإل ظهر عدد من بطبيعة ا�حال، فقد 

وا�حكمة التجار�ة  اإلفالسومن واقع تجر�تنا، لم يقبل أم�ن  ؟بحكم ��ائي غ�� قابل لالستئنافهل يجب أن ت�ون املطالبات القضائية صادرة  – املطالبات •

 .بأح�ام ��ائية ما هو صادرإال فيما يتعلق باملطالبات القضائية 

 

قبل مطالبا��م.  وهناك إش�الية أخرى  
ُ
سقوط حق الدائن  مت ا�حكمة �عدقرّ فقد أواقع تجر�تنا،  فإنھ منفيما يتعلق بوضع مطالبات الدائن�ن الذين لم ت

، �� حال عدم التقدم خالل املدة النظامية بل  �� املطالبة بدينھ
ً
وهذا  التسو�ة.مق��ح التصو�ت ع�� حقھ �� إال �سقط  فاليمكن لھ املطالبة بدينھ الحقا

 بالغ األهمية حول كيفية معا�جة مثل هذه املطالبات من قبل أم�ن 
ً

 وا�حكمة التجار�ة  اإلفالسبدوره يطرح سؤاال
ً
نظام الرئي��ي لهدف ما يحقق الفيالحقا

 الذي يتمثل �� إيجاد حل ��ائي للضائقة املالية للمدين. اإلفالس

 

أو يتجاوز ذلك إ�� قبول التسهيالت املتعلقة بالضمانات  (funded credit line) التسهيالت النقديةهل يقتصر قبول املطالبات ع��  – مبلغ املطالبة •

 ، فإّن املطالبات ال�ي قبلت مقتصرة ع�� التسهيالت النقدية. . ومن واقع تجر�تنا (non-funded credit line)البنكية

 

� اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه املدين أو أصولھ أو الضامن لدين "�عليق ا�حق �بأنھ  اإلفالس�عّرفھ نظام  - �عليق املطالبات •

 ألح�ام النظام"
ً
إعادة التنظيم املا�� بحيث �عكس �شأن إجراء  إلضافة مسألة �عليق املطالباتمؤخًرا  النظام ، وتم �عديلاملدين، خالل ف��ة محددة وفقا

 التصفية.  إجراء و الوقائية التسو�ة الوارد �� إجراء نفس املبدأ 

 

 للمطالبات بتسييل
ً
. ومن واقع البنكية خطابات الضمانأو  خطابات االعتماد لقد اختلفت اآلراء حول مدى شمول �عليق املطالبات املشار إليھ آنفا

�عليق �سييل خطابات االعتماد أو �شمل لبات وا�حكمة التجار�ة �� الوقت ا�حاضر هو أن �عليق املطا اإلفالستجر�تنا، فإن الرأي السائد ب�ن أمناء 

ھ يجدر اإلشارة إ�� أّن . خطابات الضمان البنكية
ّ
هـ ٨/٦/١٤٤١بتار�خ  )٤١٠٣٩٩١٤( برقم�عميًما  أصدرت مؤسسة النقد العر�ي السعودي (ساما)كما أن

 املطالبات.جميع فيما يتعلق بتعليق  اإلفالسيطلب من البنوك التعاون مع أمناء م) ٢/٢/٢٠٢٠(املوافق 

 

بالغة األهمية بما إذا �ان بإم�ان الدائن�ن بدء أو مواصلة أي إجراء �عد انقضاء ف��ة �عليق املطالبات. و�عد هذه مسألة ف�ي متعلقة خرى األ  ش�اليةأما اإل 

 وا�حكمة التجار�ة معا�ج��ا عندما تصل اإلجراءات املعروضة عل��م حالًيا إ�� هذه املرحلة ا�حاسمة من هذا اإلجراء. اإلفالسيتع�ن ع�� أمناء حيث 

 

الدين املضمون بأنھ الدين  اإلفالسفسر �عض أمناء فقد التمو�ل املضمون. ومن واقع تجر�تنا،  �عر�فاختلفت وجهات النظر حول  -التمو�ل املضمون  •

 
ً
 عينيا

ً
 .اإلفالسالتمو�ل املضمون بموجب نظام  يدخل تحت مصط�حإال أننا ندرك أن ا�حكمة التجار�ة لم تقدم �عد رأ��ا حول تفس�� ما  ،املضمون ضمانا
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 التطلعات املستقبلية

��دف  وع�� وجھ ا�خصوص فإّن النظام ،٢٠٣٠�ة اململكة وال�ي انبثقت عن رؤ أهم األنظمة ال�ي صدرت ضمن حزمة تطو�ر األنظمة ��  أحد اإلفالس�عد نظام 

مل عدد من ال�ي �شخارج ا�حكمة و التقليدية  طرق التسو�ةن إ. و�جدر التنو�ھ إ�� أنھ مع صدور النظام فة�� اململك معاصرإفالس توف�� إطار نظامي لنظام إ�� 

 التأمل والتطو�رقيد  اإلفالسال يزال التطبيق العم�� لنظام فاملتع��ة �� اململكة. وكما هو حال أي نظام جديد لتسو�ة الديون الھ فعّ الدائن�ن لم �عد طر�قة 

. الكب��ة الناتجة عن ف��وس �وروناتزايد تطبيقھ اآلن نظًرا للتحديات املالية خذ باالعتبار األ مع  ،أ�حاب املص�حةجميع يخدم  بماتطبيقھ ي�ون  ل�يوالتنقيح 

  م.فإننا نق��ح أن يحصل مديرو الشر�ات وأعضاء مجالس اإلدارات ع�� االستشارات القانونية الالزمة ملواجهة التحديات املالية ال�ي تواجهه وعليھ

 أدناه:املذ�ور�ن  أحد الكتابالتواصل مع ، ير�� ما ورد �� هذه الورقةحول  حال وجود استفسارات أو أسئلة

 سلمان السديري 

sudairi@lw.com-salman.al 

٩٦٦ ١١ ٢٠٧ ٢٥١٥+ 

 الر�اض

 

 راهعمار م

amar.meher@lw.com 

٩٦٦ ١١ ٢٠٧ ٢٥١٦+ 

 الر�اض

 

 سعيد عبد هللا ال

abdullah.alsaeed@lw.com 

٩٦٦ ١١ ٢٠٧ ٢٥١٨+ 

 الر�اض

 

 .هذه الورقةملساهم��ما ��  املعل�ي وأفراح الشعي�ي�ج�ن التقدم بالشكر ا��  كتاب هذه الورقةيود 

 

 قد تكون مهتًما ايضا بـ

• Supervised Restructuring19 French Ordinance Adapts Access to Court -COVID 

• Assist Directors of Affected Companies19 UK Government Temporarily Suspends Wrongful Trading Rules to -COVID 

• 19 Managing Financial Difficulties in the United Arab Emirates-COVID 

 

كخدمة للعمالء وغ��هم من األصدقاء. ال ينب�� تفس�� املعلومات الواردة �� هذا املنشور ع�� أ��ا  ليثم أند واتكن�من قبل مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة بالتعاون مع  �شرت هذه الورقة

. عند ا�حاجة إ�� مز�د من التحليل أو التوضيح للموضوع، ُير�� االتصال با�حامي الذي �ستشو مشورة نظامية 
ً
 للقيام بأعمال قانونية ال �عد الدعوة و ��ه عادة

ً
بموجب قوان�ن أي للتواصل طلبا

إذا كنت ترغب �� تحديث و  .omwww.lw.c ع�� ليثم باملنشورات القانونية املشا��ة ع�� موقعممارسة األعمال ف��ا. يمكن ا�حصول ع�� القائمة ال�املة ليثم بوالية قضائية ال �سمح �حاميي 

/forms/5/178https://www.sites.lwcommunicate.com-واتكن�، فتفضل بز�ارة هذا الرابط  ندآليثم تفاصيل االتصال ا�خاصة بك أو تخصيص املعلومات ال�ي تتلقاها من 

english/subscribe.asp لالش��اك �� برنامج بر�د عمالء الشركة الدولي�ن. 

 

https://www.lw.com/people/salman-al-sudairi
mailto:salman.al-sudairi@lw.com
https://www.lw.com/people/amar-meher
https://www.lw.com/people/amar-meher
mailto:amar.meher@lw.com
https://www.lw.com/people/abdullah-alsaeed
https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/Alert%202691%20v2.pdf
https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/Alert%202674v7.pdf
https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/Alert%202644%20v3%20CLEAN.pdf
http://www.lw.com/
https://www.sites.lwcommunicate.com/5/178/forms-english/subscribe.asp
https://www.sites.lwcommunicate.com/5/178/forms-english/subscribe.asp
https://www.sites.lwcommunicate.com/5/178/forms-english/subscribe.asp
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والئحته التنفيذية م) ٤/٣/٢٠٢٠هـ (املوافق : ٩/٧/١٤٤١بتاريخ ) ٨٩واملعدل ابملرسوم امللكي رقم (م/م) ١٤/٢/٢٠١٨هـ  (املوافق : ٢٨/٥/١٤٣٩بتاريخ ) ٥٠الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم (م/  ١
 ٢٤بتاريخ  ١٦وحيل نظام اإلفالس اجلديد حمل األحكام القائمة يف نظام التسوية الوقائية من اإلفالس، الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/. م)٤/٩/٢٠١٨هـ  (املوافق : ٢٤/١٢/١٤٣٩الصادرة بتاريخ 

  .١٩٣١يونيو  ١بتاريخ  ٣٢امللكي رقم  من نظام احملكمة التجارية الصادر ابملرسوم ١٠، والفصل ١٩٩٦يناير 

                                                 




