قواعد إجراءات اإلفالس العابرة للحدود
1441هـ0202/م

التعريفات
املادة األوىل:
 .1تهُى لأللفاظ َاملصطلخات الُازدٔ يف يرٍ الكُاعد املعانْ املبّهٕ أمام نل مهًاا
يف املادٔ (األَىل) مو نظام اإلفالع ،الصادز باملسضُم امللهْ زقم (مَ )50/تاازِ
 1431/5/22ياَ ،املاادٔ (األَىل) ماو الالٙخإ اليهفّرِإ لهظاام اإلفاالع ،الصاادزٔ
بكساز جملظ الُشزا٘ زقم (َ )622تازِ 1431/12/24يا.
ِ .2كصد باأللفاظ َاملصطلخات اآلتّٕ أِهما َزدت يف يرٍ الكُاعد املعانْ املبّهٕ أمام
نل مهًا ما مل ِكيض الطّام غري ذلو:
الكُاعد :قُاعد إجسا٘ات اإلفالع العابسٔ للخدَد.
إجسا٘ اإلفالع األجهيب :إجسا٘ قضاا ْٙيف دَلإ أجهبّإ َفال أحهاام قاانُى إفاالع،
ختضااف فّااٌ أوااُا َأمااُاا املاادِو إىل زقاباإ احملهماإ األجهبّاإ أَ إغااسافًا لػااس
إعادٔ تهظّم نػاطٌ املالْ أَ تصفّٕ أوُلٌ.
احملهمٕ األجهبّٕ :الطلطٕ املخيصٕ يف دَلإ أجهبّإ بافيياا إجاسا٘ اإلفاالع األجاهيب
أَ اإلغساف علٌّ.
األمني األجهيب :مو تعّهٌ احملهمٕ األجهبّٕ ألدا٘ املًمات املهُطٕ باألمني َفل الهظام.
املطاااعدٔ الكضااا :ّٕٙاليهطااّل يف ناال مااا ِيعلاال باارجسا٘ اإلفااالع أَ إجااسا٘ اإلفااالع
األجهيبَ ،فكًا هلرٍ الكُاعد.
نطام التطبيل
املادة الثانية:
تطبل يرٍ الكُاعد يف اذتاالت اآلتّٕ:
أ.

إذا طلبااا احملهماااإ األجهبّاااإ أَ األمااااني األجااااهيب املطاااااعدٔ الكضااااا ّٕٙمااااو

احملهمٕ بػأى إجسا٘ إفالع أجهيب.
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ب.

إذا طلبا ا احملهمااإ أَ دتهااإ اإلفاااالع أَ األماااني املطااااعدٔ الكضاااا ّٕٙماااو

احملهمٕ األجهبّٕ أَ األمني األجهيب بػأى إجسا٘ إفالع مفييح يف اململهٕ.
ج.

إذا ناى املدِو خيضف باليصامو إلجسا٘ إفالع مبُجب أحهام الهظام َإجاسا٘

إفالع أجهيب.
عمل األمني يف دولة أجهبية
املادة الثالثة:
دَى إخااالا بأنظماإ الدَلاإ األجهبّاإ َاالتفاقّااات الدَلّاإ ،لألمااني املعااني يف إجااسا٘
إفالع مفييح يف اململهٕ ممازضٕ والحّاتٌ َمًماتاٌ ذات الصالٕ يف الدَلإ األجهبّإ
َفل أحهام الهظام.
املبادئ العامة
املادة الرابعة:
دَى اإلخالا باالتفاقّات الدَلّٕ ،للمخهمٕ زفض اختاذ أٓ إجاسا٘ تطلباٌ احملهمإ
األجهبّٕ ميٖ ثب هلا أنٌ خمالف ألحهام األنظمٕ املسعّٕ يف اململهٕ.
تواصل األمني األجهيب مع احملكمة
املادة اخلامشة:
لألمني األجهيب أى ِيكدم إىل احملهمٕ مباغسٔ بطلب املطاعدٔ الكضا.ّٕٙ
الوالية الكضائية احملدودة
املادة الشادسة:
ال ِرتتب علٖ تكدِم األمني األجهيب طلب املطاعدٔ الكضا ّٕٙإىل احملهمٕ خضُع
أوُا املدِو يف خازج اململهٕ  -غري امليعلكٕ بالطلب  -لُالِٕ احملهمٕ.
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محاية الدائهني واألطراف األخرى مو ذوي املصاحل
املادة الشابعة:
.1

للااداٙو األجااهيب حكااُم مماثلاإ للااداٙو يف اململهاإ فّمااا ِيعلاال بافييااا إجااسا٘

اإلفالع َاملػازنٕ فٌّ.
.2

تيخكل احملهمٕ مو تُافس اذتمإِ الهافّٕ ملصاحل املادِو َداٙهّاٌ َأٓ طاسف

آخس ذٓ مصلخٕ.
.3

للمخهماإ  -مااو تلكااا٘ نفطااًا أَ بهااا٘ علااٖ طلااب مااو األمااني األجااهيب أَ أٓ

غخص ميأثس باملطاعدٔ الكضا - ّٕٙتعدِل املطاعدٔ الكضا ّٕٙأَ إنًاؤيا.
.4

دَى اإلخالا حبكاُم الاداٙهني املضامُنٕ حكاُقًم باسيو عاّ ،،ال ِادفف للاداٙو

الرٓ تكاضٖ مبلػًا ميجل جصً٘ مو مطالبيٌ  -بها٘ علٖ إجسا٘ مستبط بااإلفالع مفيايح
للمدِو يف دَلٕ أجهبّٕ  -مبلػًا آخس نظري املطالبٕ ذاتًا يف إجاسا٘ مفيايح لارات املادِو
َفكًا للهظام ما دام الداٙهُى اآلخسَى  -مو ذات دزجٕ األَلُِٕ  -ضاّهالُى نطابٕ أقال
مو مبالؼ مطالباتًم مكابل ما ضّهالٌ الداٙو.
صالحيات احملكمة
املادة الثامهة:
دَى إخالا باالتفاقّات الدَلّٕ ،للمخهمٕ أى تكسز يف جلطٕ الهظس يف طلب
املطاعدٔ الكضا ّٕٙاملكدم إلًّا أًِّا مو اآلتْ:
.1

قبُا الطلب نلًّّا أَ جصًّّٙا.

.2

زفض الطلب.

.3

ما تكدز احملهمٕ مهاضبيٌ.
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املادة التاسعة:
ِرتتب علٖ قبُا احملهمٕ إجسا٘ اإلفالع األجهيب انيطاب األمني األجهيب الصفٕ
الهظامّٕ للكّام باليصسفات احملددٔ يف قسازيا باملُافكٕ علٖ تكدِم املطاعدٔ
الكضا.ّٕٙ
نطام املشاعدة الكضائية
املادة العاشرة:
مااف عاادم اإلخااالا باالتفاقّااات الدَلّاإ َمباادأ املعاملاإ باملجاالِ ،ػاامل نطااام املطاااعدٔ
الكضااا ّٕٙاليهطااّل بااني احملهماإ َاحملهماإ األجهبّاإ يف ناال مااا ِيعلاال بااأٓ إجااسا٘
إفالع مفييح علٖ الهخُ اآلتْ:
 .1تعّني احملهميني غخصًا ذا وفٕ طبّعّٕ أَ اعيبازِٕ لليصسف.
 .2تكدِم املعلُمات َالُثاٙل الالشمٕ خبصاُ

اإلجاسا٘ بالُضاّلٕ الا تاسٗ احملهمإ

مهاضبيًا.
 .3اليهطّل بػأى اإلغساف علٖ أوُا املدِو َإدازتًا .
 .4املُافكاإ علااٖ اتفاقااات ميعلكاإ باليهطااّل خبصااُ

اإلجااسا٘ أَ تهفّااريا عااو طسِاال

احملهمٕ.
 .5اليهطّل يف إجسا٘ات اإلفالع امليصامهٕ.
متطلبات املشاعدة الكضائية
املادة احلادية عصرة:
جيب أى ِهُى طلب املطاعدٔ الكضا ّٕٙاملكدم إىل احملهمٕ مهيُبًا َميضمهًا ما
ِأتْ:
 .1أمسا٘ األطساف َعهاَِو األغخا

املعهّني بيبلّؼ الطلب  -إى َجدَا.

 .2حتدِد طبّعٕ املطاعدٔ الكضا ّٕٙحمل الطلب .
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 .3أضباب تكدِم الطلب.
 .4معلُمات مفصّلٕ عو أٓ إجسا٘ إفالع ميعلل باملدِو َفل الهظام.
 .5بّاى بيكدِس قّمٕ أوُا املدِو يف اململهٕ ال تطسٓ علًّا إجسا٘ات املطاعدٔ
الكضا.ّٕٙ
 .6تكسِس مصدّم علٌّ مو احملهمٕ األجهبّٕ ِجب أى مصاحل الداٙهني  -مبو فًّم
الداٙهُى املضمُنُى َ -مصاحل أٓ طسف آخس ذٓ مصلخٕ ضُف تيميف باذتمإِ
الالشمٕ.
املادة الثانية عصرة:
ِكدم األمني  -يف حدَد والحّاتٌ املهصُ

علًّا يف الهظام  -املطاعدٔ الكضاإّٙ

إىل احملهمٕ األجهبّٕ أَ األمني األجهيب مباغسٔ حت إغساف احملهمٕ.
املادة الثالثة عصرة:
 .1للمخهمٕ أى تطلب املطاعدٔ الكضا ّٕٙمو احملهمٕ األجهبّٕ َ األمني األجهيب
مباغسَٔ ،هلا أى تكدم املطاعدٔ الكضا ّٕٙإلًّما مباغسٔ.
 .2للمخهمٕ اضيخدام الُضاٙل اإللهرتَنّٕ لليُاول املباغس مف احملهمٕ األجهبّٕ
َاألمني األجهيب.
التهشيل بني إجراء اإلفالس وإجراء اإلفالس األجهيب املتزامو
املادة الرابعة عصرة:
 .1إذا قض احملهمٕ بافيياا إجاسا٘ إفاالع يف اململهإ َقإادم إلًّاا طلاب املطااعدٔ
الكضا ّٕٙلليهطّل يف إجسا٘ إفالع أجهيب ميصامو معٌ مفييح يف دَلإ أجهبّإ ،فّ اب
أى ِهُى قسازيا باملُافكٕ علٖ تكدِم املطاعدٔ الكضا ّٕٙميُافكًا مف إجاسا٘ اإلفاالع
األجهيب.
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 .2للمخهمإ يف حااا مُافكيًاا علااٖ تكادِم املطااعدٔ الكضاااَ ّٕٙفكًاا للفكاسٔ ( )1مااو
يرٍ املادٔ ،تعدِل أَ إنًا٘ ما ال ِيُافل مهًا مف إجسا٘ اإلفالع املفييح يف اململهٕ.
أحكام ختامية
املادة اخلامشة عصرة:
تهػس يرٍ الكُاعد يف ادتسِدٔ السمسَِّٕ ،عمل بًا مو تازِ نػسيا.
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