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 الفصل األول 

 عامةوأحكام تعريفات 

 
 

 التعريفات: .1

لفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات املعاني املبينة أمام كل منها في املادة )األولى( من نظام اإلفالس، يكون لأل .1.1

الصادرة بقرار الئحته التنفيذية، ه، واملادة )األولى( من 28/05/1439( وتاريخ 50الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 ه.24/12/1439( وتاريخ 622الوزراء رقم ) مجلس

املعاني املبينة أمام كل منها، مالم يقتِض السياق  -أينما وردت في هذه التعليمات-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  .1.2

 خالف ذلك:

 البنك املركزي السعودي. البنك املركزي:

 نظام اإلفالس. النظام:

 الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس. الالئحة:

 .اجراء االفالسطلب افتتاح املحكمة املقيد لديها  املحكمة املختصة:

 لجنة اإلفالس. اللجنة:

 

 عامة:حكام ا .2

 يسيرتباإلضافة إلى ، النظام والالئحة أحكام وفقتهدف هذه التعليمات إلى إيضاح التزامات البنوك واملصارف  .2.1

 املرتبطة بإجراءات اإلفالس. ة التعامالت املصرفي

ة، وائح والتعليمات األخرى ذات الصلال تخل هذه التعليمات باألحكام الواردة في النظام والالئحة، باإلضافة إلى الل .2.2

 :ما يأتي -على سبيل املثال ال الحصر-ومنها 

 ( وتاريخ 41033343ودليل إدارة القروض محتملة التعثر، املبلغة بموجب تعميم البنك املركزي رقم ) قواعد

  ه.11/05/1441

 ( وتاريخ 67/65681قواعد الحسابات البنكية، املبلغة بموجب تعميم البنك املركزي رقم )ه01/11/1440. 

 ( 6421، الصادرة بقرار وزير العدل رقم )القواعد املنظمة إلجراءات قضايا اإلفالس في املحاكم التجارية

 .ه21/03/1441وتاريخ 

 ( وتاريخ 42025830تعميم البنك املركزي رقم )ه، في شأن التأكيد على عدم االمتناع عن 21/04/1442

مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات اإلفالس وتعليق املطالبات تجاه العميل اآلمر 

 .بإصدار الخطاب

 ( وتاريخ 42016471تعميم البنك املركزي رقم )ه، في شأن أهمّية مراعاة األنظمة ذات 16/03/1442

 العالقة بالبيئة التجارية والتعامالت االئتمانية.
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 الفصل الثاني

 التزامات البنوك واملصارف
 

 

 باآلتي:االلتزام  -بصفتهم مزاولين لألعمال املصرفية أو دائنين للمدين–على البنوك واملصارف  .3

من أي معلومات أو إجراءات تتعلق بتعامالت املدين الخاضع إلجراء إعادة  -حسب األحوال-تمكين األمين أو اللجنة  .3.1

التنظيم املالي، أو إجراء التصفية، أو إجراء إعادة التنظيم املالي لصغار املدينين، أو إجراء التصفية لصغار املدينين، 

 من هذه التعليمات.  ثالثعبر مختلف القنوات، وفق أحكام الفصل ال أو إجراء التصفية اإلدارية، وذلك

وذلك  ،تعليق املطالباتب ثبت صدور قرار املحكمة املختصةقي البنك ما ي  لاملدين فور تبتعليق املطالبات تجاه تقّيد ال .3.2

والتحويل من  حسمال ، بما في ذلك أوامر-حوالحسب األ -وسائل التبليغ الرسمّية، أو األمين، أو املدين من خالل 

 مراعاة ، معبعد تعليق املطالبات ارات الصادرة من املحاكم املختصةالحسابات البنكية املبنّية على األحكام والقر 

 اآلتي:

 قي البنك ما يفيد إااللتزام ب
ّ
تعليق لغاء تعليق املطالبات وفق املدد املحددة لكل إجراء في النظام، أو حتى تل

 ة.املحكمة املختصاملطالبات، مع األخذ باالعتبار ما قد يطرأ على املدد من تمديد بناًء على حكم 

 الحسابات البنكية ومنع التعامل املبنّية على  منوالحسم ال يمتد أثر تعليق املطالبات إلى أوامر الحجز أ

 خالف ذلك.من املحكمة املختصة  صدر قراراألحكام والقرارات الصادرة قبل تعليق املطالبات، مالم ي

 .عدم اإلخالل باألحكام النظامية ذات الصلة في شأن التنفيذ على الضمانات خالل فترة تعليق املطالبات 

 خالل املدة الزمنّية املحددة لتقديمها، مع -حسب األحوال-التقّيد بتقديم مطالبات البنك إلى األمين أو اللجنة  .3.3

 .يدهاإيضاح طبيعتها وإرفاق ما يؤ 

 بناًء على حكم املحكمة املختصة.وذلك ، إذا تعددواالتحقق من صالحيات ومهام األمين، وكل أمين على حده  .3.4

 .ة والفروع بهذه التعليماتمن إملام موظفي اإلدارات املعني التأكد .3.5

 

 الفصل الثالث

 التعامالت املصرفية التي قد يحتاج إليها األمين أو اللجنة 

 

 
 

 الحسابات البنكية:  .4

( وفق املتطلبات 3.1في الفقرة رقم ) نصوص عليهافتح حساب بنكي للمدين الخاضع ألحد إجراءات اإلفالس املي   .4.1

 اآلتية:

 فيه الغرض. -حسب األحوال-طلب مقدم من األمين أو اللجنة  .1
ً
 بفتح الحساب موضحا
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 على أي من اآلتي: تضمنقرار املحكمة املختصة امل .2

إجراء التصفية أو التصفية لصغار املدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية وتعيين افتتاح  .أ

 أمين واحد.

افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار املدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصالحيات  .ب

 الحسابات البنكية.فتح وإدارة األمين ومن ضمنها 

 دارية وتعيين لجنة اإلفالس بإدارة اإلجراء.افتتاح إجراء التصفية اإل  .ج

 غل يد املدين وتكليف األمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم املالي. .د

خطاب من اللجنة يتضمن بيانات املفّوض بإدارة الحساب في أو  ،باألمين ةالخاص نسخة من الهوية الوطنية .3

 الوطنية.إجراء التصفية اإلدارية، مع نسخة من هويته 

أو الهوية  ،نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص االعتباري الخاضع إلجراء اإلفالس .4

 الوطنية/اإلقامة بالنسبة للشخص ذي الصفة الطبيعية.

ن األمين أو اللجنة مني   .4.2
ّ
ة في الفقر  املنصوص عليهااستكمال إدارة حسابات املدين الخاضع ألحد إجراءات اإلفالس  مك

 وفق املتطلبات اآلتية:( 3،1رقم )

 على أي من اآلتي:  تضمنقرار املحكمة املختصة امل .1

للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية وتعيين التصفية أو التصفية لصغار املدينين افتتاح إجراء  .أ

 أمين واحد.

وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصالحيات  التصفية أو التصفية لصغار املدينين افتتاح إجراء .ب

 الحسابات البنكية. إدارةاألمين ومن ضمنها 

 افتتاح إجراء التصفية اإلدارية وتعيين لجنة اإلفالس بإدارة اإلجراء. .ج

 .غل يد املدين وتكليف األمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم املالي .د

لحساب في خطاب من اللجنة يتضمن بيانات املفّوض بإدارة األمين، أو نسخة من الهوية الوطنية الخاصة با .2

 مع نسخة من هويته الوطنية. إجراء التصفية اإلدارية

فتح 4.3 لغرض إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين املدين الخاضع إلجراء إعادة التنظيم بنكي  حساب ي 

 :وفق املتطلبات اآلتيةإعادة التنظيم املالي لصغار املدينين، أو  املالي

 به الغرض، ومدة صالحية الحساب، على أال تتجاوز تاريخ صدور  .1
ً
طلب مقدم من األمين بفتح الحساب موضحا

 حكم املحكمة املختصة بإنهاء اإلجراء.

 أو إعادة التنظيم املالي لصغار املدينين افتتاح إجراء إعادة التنظيم املاليملحكمة املختصة املتضمن قرار ا .2

 للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية وتعيين األمين.

 نسخة من الهوية الوطنية لألمين. .3
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ن األمين ي  ، و ختصة بعزله أو قبول طلب اعتزالهإقرار األمين بإشعار البنك فور صدور قرار املحكمة امل .4
ّ
مك

د استيفاء قرار املحكمة املختصة بتعيين األمين الجديد محّل األمين بع، دارة الحسابإ الجديد من استكمال

 الحالي، ونسخة من هويته الوطنية.
 

 :سنوات عشر ملدة  كشوف الحسابات البنكية .5

زّود .5.1 الس كشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع ألحد إجراءات اإلفب -حسب األحوال-األمين أو اللجنة  ي 

 بعد استيفاء قرار املحكمة املختصة املتضمن على أي من اآلتي: ، (3،1رقم )في الفقرة املنصوص عليها 

افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار املدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية وتعيين أمين  .أ

 واحد.

افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار املدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصالحيات األمين  .ب

 طلب كشوف الحسابات البنكية.ومن ضمنها 

 افتتاح إجراء التصفية اإلدارية وتعيين لجنة اإلفالس بإدارة اإلجراء. .ج

 التنظيم املالي. غل يد املدين وتكليف األمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة .د
 

في الجدول حددة ( املدد امل5( و )4رقم ) فقرتينالفي  تقديم التعامالت املوضحةال يستغرق تنفيذ أو يجب أ .6

 اآلتي:

 املدة الفقرة

 يوم عمل من اكتمال املتطلبات (  4.1الفقرة رقم )

 .فور اكتمال املتطلبات (4.2الفقرة رقم )

 اكتمال املتطلبات )بالنسبة لفتح الحساب(، وفور اكتمال املتطلبات )بالنسبة الستكمال إدارة الحساب(.يوم عمل من  (4،3الفقرة رقم )

 سبعة أيام عمل من اكتمال املتطلبات (5،1الفقرة رقم )

 

 
 


