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 مقترح التعديل النص الحالي  المادة 

 ال يوجد 1

افتتاح أي   لطلب تقدم المعلومات والوثائق المرافقة " إضافة نص

المقدم من المدين أو اإليداع القضائي  من إجراءات اإلفالس

 " المخصص لذلك.  النموذج وفق المحكمة المقدم من األمين إلى 
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 الرابعة: المادة

يجبببب أر يرافق  لبببب افتتببباح أي من إجراءات اإلفالسم المقبببدم من 

 المدينم ما يأتي:

 نبذة عن النشاطم ونسخة من ترخيص ممارستهم إر وجد. . أ

 المدين مفلًسا أو متعثًرا أو يخشى تعثره.ما يثبت كور  .ب

 المعلومات المالية للمدينم على أر تتضمن ما يأتي: .ج

خالل )األربعة والعشبببببرين   نبذة عن الوضبببببا المالي للمدين .1

الطلبم وتأثيرات الوضبببا االاتصبببادي   شببباًرا السبببابقة لاذا

 فيه.

ا ذا ةبفة اعتباريةم وما  .2 القوائم المالية إذا كار المدين شبخصبً

ا ذا ةبببفة  بيعيةم وذلك يب ين المركز المالي إذا كار شبببخصبببً

التسوية الوقائية أو إجراءات يجب أر يرافق  لب افتتاح أي من 

 م المقدم من المدينم ما يأتي:إعادة التنظيم المالي

المدين ذي  ونسخة من عقد تأسيس نبذة عن النشاطم . أ

كل مناا إر  وتعديالتمه األساس اأو نظ الصفة االعتبارية

 ونسخة من ترخيص ممارسته إر وجد.  موجدت

 . ما يثبت كور المدين مفلًسا أو متعثًرا أو يخشى تعثره .ب

نبذة عن الوضا المالي للمدين خالل )األربعة والعشرين    .ج

شاًرا السابقة لاذا الطلبم وتأثيرات الوضا االاتصادي 

 . فيه

 المعلومات المالية للمدينم على أر تتضمن ما يأتي: . د

إذا كار المدين شخًصا ذا ةفة اعتباريةم  القوائم المالية .1

 وذلك عن آخر عامين ماليين ابل تقديم هذا الطلب. 



 

 

عن مدة )اثني عشبببر  شببباًرا على األال تنتاي في تاري  ال 

 يزيد على شار ابل تقديم هذا الطلب.

تواعات التدفقات النقدية المسبببببتقبلية لمدة )اثني عشبببببر   .3

 شاًرا على األال من تاري  تقديم هذا الطلب.

 لمدينم على أر تتضمن ما يأتي:اائمة الديور التي في ذمة ا . د

 ايمة كل دينم ومنشأهم وموعد الوفاء به.  .1

اسبببببببم كبل دائنم ورام هويتبه أو سبببببببجلبه التجباريم وعنوانبهم  .2

 ووسائل االتصال به.

 بياًنا بالديور المضمونةم ونوع الضمار. .3

 اائمة أةول المدينم وتقدير القيمة اإلجمالية لاا. .ه

 المدينم وإجمالي أجورهم الشارية.بيانات العاملين لدى  .و

ارار موافقببة الجاببة المختصبببببببببة على ايببد  لببب افتتبباح إجراء  .ز

اإلفالس للمدينم إذا كار كياًنا منظًمام أو ما يثبت تقديمه  لب 

الموافقة ومضببببي المدة المحددة دور ةببببدور القرار وفق  كم 

   من المادة )الثالثة  من النظام.3الفقرة )

جراءات القضببببببببائيببة واأل كببام والسبببببببنببدات بيببار بببالببدعبباوى واإل .ح

 التنفيذية المتعلقة بالمدين.

شخًصا ذا ةفة  بيعيةم  المدين المركز المالي إذا كار .2

ا على األكثر ابل في تاري  ال يتجاوز شارً  يعد على أر

 . الطلبتقديم هذا تاري  

اائمة الديور التي في ذمة المدينم على أر تتضمن ما ه.  

 يأتي:

والمستندات  ايمة كل دينم ومنشأهم وموعد الوفاء به.1

 المؤيدة لذلك. 

اسم كل دائنم ورام هويته أو سجله التجاريم وعنوانهم  .2

 االتصال به. ووسائل 

 بياًنا بالديور المضمونةم ونوع الضمار. .3

 اائمة أةول المدينم وتقدير القيمة اإلجمالية لاا.و. 

 بيانات العاملين لدى المدينم وإجمالي أجورهم الشارية. ز.  

ارار موافقة الجاة المختصة على ايد  لب افتتاح إجراء ح.  

ما يثبت تقديمه  لب  اإلفالس للمدينم إذا كار كياًنا منظًمام أو  

الموافقة ومضي المدة المحددة دور ةدور القرار وفق  كم 

   من المادة )الثالثة  من النظام. 3الفقرة )

بيار بالدعاوى واإلجراءات القضائية واأل كام والسندات ط. 

 والمستندات المؤيدة لذلك.  التنفيذية المتعلقة بالمدين

يتضمناا النموذج المنصوص  ك. أي معلومات أو وثائق إضافية  

 عليه في المادة )**  من هذه الالئحة. 



 

 

 ال يوجد 3

 ،التصفيةمن إجراءات يجب أر يرافق  لب افتتاح أي " إضافة نص

 م ما يأتي:المقدم من المدين

المادة )**  من  في المعلومات والوثائق المنصوص علياا  . أ

تين )ب م ماعدا المنصوص عليه في الفقر .هذه الالئحة

 )د . و

 " ما يثبت كور المدين مفلًسا أو متعثًرا. .ب
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 المادة الرابعة عشرة: 

يجب أر يرافق  لب واف سريار تعليق المطالبات عن مطالبات محددةم 

المقدم من ذي مصلحةم بيار نوع اإلجراء المتخذ بشأناا ابل سريار  

مصلحة المدين وأغلبية الدائنين عند واف  التعليقم وما يفيد تحقق 

 سريار تعليق المطالبات عناا.

يجب أر يرافق  لب واف سريار تعليق المطالبات عن مطالبات  

بشأناا ابل سريار  ما اتخذمحددةم المقدم من ذي مصلحةم بيار 

 .التعليق
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 المادة التاسعة عشرة: 

مقترحم المقدم يجب أر يرافق  لب تحديد موعد آخر للتصويت على ال

من األمينم أسباب تعذر تصويت الدائنين على المقترح في موعدهم  

 والموعد البديل للتصويت.

يجب أر يرافق  لب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترحم 

م أسباب تعذر تصويت الدائنين على أو المدين المقدم من األمين

 للتصويت. المقترح في موعدهم والموعد البديل 

 

 .مقترح التعديلستراجا نصوص الالئحة بشكل عام للتحقق من ةحة اإل االت بعد اعتماد  -


