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ملخص

املشاريع  ديمومة  عىل  املحافظة  يف  أثر  من  له  ملا  بالغة؛  أمهية  "اإلعسار"  مشكلة  األردين  املرّشع  أوىل 
االقتصادية املتعثرة، مراعًيا يف الوقت ذاته وجود ضامنات حتفظ حقوق مجيع األطراف من دائنني ومدينني، 
بام يصب يف تعزيز الثقة بالبيئة االستثامرية، ورفع معدالت النمو االقتصادي. وتبدأ مرحلة إعادة اهليكلة بعد 
انتهاء املرحلة التمهيدية، وذلك بإعالن املحكمة انتهاء هذه املرحلة، وبدء مرحلة إعادة التنظيم؛ ما مل يطلب 
املدين السري يف إجراءات التصفية. فإذا َخُلَص تقرير وكيل اإلعسار لنتيجة، مفادها؛ أنَّ إعادة التنظيم غري 
ممكنة، أو إذا توقف العمل يف النشاط االقتصادي، فعىل املحكمة إصدار قرار السري يف إجراءات التصفية. وقد 
َخُلصت الدراسة إىل أن مرحلة إعادة التنظيم، بنوعيها، إذا ما تقيد هبا املدين، وكتب هلا النجاح؛ فإن من شأن 
ذلك إخراجه من حالة االضطراب املايل التي عصفت بمرشوعه االقتصادي، والتي أدت لدخوله يف حالة 

من اإلعسار بنوعيه؛ الفعيل، والوشيك.
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Abstract

The Jordanian legislature related to "insolvency" has a great importance due to its effect on 
preserving the sustainability of stalled economic projects, taking into account the existence 
of guarantees that preserve the rights of all parties, including creditors and debtors, in a way 
that enhances confidence in the investment environment and raises economic growth rates. The 
restructuring phase starts when the preliminary phase ends, upon the court’s announcement for 
the end of this phase and the beginning of the reorganization phase-unless the debtor requests 
to proceed with the liquidation procedures-and if the insolvency agent’s report concludes that 
reorganization is not possible, or if the economic activity stops, then the court issues a decision 
to proceed with the liquidation process. The study concluded that the reorganization phase-
of both types - in case the debtor was bound by it and succeeded, would take him out of the 
financial turmoil that affected his economic project and that led to his insolvency from both 
actual and imminent types.
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المقدمة

لتشجيع حركة االقرتاض اخلارجي واملحيل ظهرت قوانني إعادة اهليكلة واإلفالس لدعم اقتصاد السوق كإطار 
قانوين يضمن للمقرتضني، َمقدرة املنشأة االقتصادية عىل االستمرار يف عملها، خالل قيامها هبيكلة ديوهنا، بتحديد 
الوقت والكلفة لتسويتها؛ وإال يتم اللجوء إىل تصفية املنشأة االقتصادية، وفق قواعد التصفية. وإنَّ قانون اإلعسار 
املتضمن إعادة التنظيم هيدف إىل إعادة الروح للمنشآت االقتصادية املتعثرة قبل أن تستسلم لألوضاع االقتصادية 
الصعبة التي متر هبا، من خالل َعقد تسويات مع الدائنني؛ لالستمرار يف أعامهلا، والسامح هلا باالقرتاض؛ لسد بعض 

ديوهنا، وإعادة حركة استثامراهتا.

ولقد برزت دولة قطر كالعب مهم يف جمايل اخلدمات املالية والعقارية خاصة، من خالل االستثامر يف املنشآت 
االقتصادية املتعثرة التي دخلت يف مرحلة إعادة اهليكلة. حيث كشف أحد أعضاء صندوق الثروة السيادي القطري 
يف عام 2010 عن االسرتاتيجية املتبعة التي ترتكز عىل ثالثة قطاعات؛ هي عىل التوايل: االستحواذ عىل عقارات 

يف مناطق رئيسة؛ أساًسا يف الواليات املتحدة وأوروبا، وقطاع الطاقة، واحلصول عىل أسهم البنوك املتعثرة ماليًّا.

 25 2008، أنفقت قطر نحو 8.2 مليار دوالر استولت بموجبها عىل  فبعد أن عصفت األزمة املالية يف عام 
يف املئة من أسهم األوراق املالية يف بورصة لندن، وبالتوازي مع 10 باملئة من أسهم سوق األوراق املالية OMX يف 
ستوكهومل. وحينام واجه بنك "باركليز" الربيطاين خسائر كبرية، بعد تفجر األزمة املالية العاملية، ووجب عليه حقن 
حمفظته االستثامرية بخمسة مليارات جنيه إسرتليني؛ ليتفادى متلك احلكومة الربيطانية له، وفر جهاز قطر لالستثامر 
املبلغ املطلوب، مقابل االستحواذ عىل 6 باملئة من أسهمه. وفيام بدا النظام املرصيف اليوناين عىل شفا االهنيار، سارع 
صندوق الثروة السيادي القطري كذلك إىل االستحواذ عىل عدد من األصول املتعثرة ألكرب مرصفني يونانيني مها: 
"ألفا"، و"يوروبانك"، مقابل مخس مليارات دوالر. وال ننسى بأن املحفظة االستثامرية القطرية أكرب مستثمر يف بنك 

)كريدي سويس( بامتالكها أكثر من 8.9 يف املئة من أسهم املجموعة املرصفية السويرسية1.

االقتصادية  املرشوعات  هيكلة  إعادة  مرحلة  تنظم  مل  القطري  املرشع  فيها  بام  العربية  القوانني  أغلب  أنَّ  إال 
املتعثرة2، واقترصت عىل حتديد الرشوط الواجب توفرها لدمج أو تغيري الشكل القانوين للرشكات التجارية، كأحد 
احللول إلعادة هيكلة الرشكات، إال أنَّ املرشع األردين عالج أحكام اإلعسار يف القانون، قانون اإلعسار األردين 
رقم 21 لعام 2018، حمدًثا انقالًبا موضوعًيا وشكلًيا يف معاجلة أحكام اإلعسار يف سداد الديون من ِقَبل املعرس- 
التجار والرشكات التجارية واملدنية وأصحاب املهن - وبموجب أحكام القانون املذكور، تم إلغاء العمل باملواد 
اخلاصة باإلفالس والصلح الواقي باملواد 290 ولغاية 477 من قانون التجارة األردين، وأي نص خمالف ألحكام 

قانون اإلعسار اجلديد.

بناًء عىل ما قرره املرّشع الفرنيس يف هذا الصدد َصاَغ املرّشع األردين قانون اإلعسار اجلديد يف ذات هنج املرّشع 

زهري املخ، قطر دراسة يف السياسة اخلارجية، املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات، 2019، ص 101-100.  1
من الدول التي نظمت مرحلة إعادة اهليكلة قانون اإلفالس املرصي رقم 11 لعام 2018م، وقانون اإلفالس الُعامين رقم 53 لعام 2019م.  2
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املضطرب؛  مرشوعه  بنشاط  يتعلق  فيام  الداخيل  بيته  ترتيب  إعادة  يف  املعرس  مساعدة  حماولة  خالل  من  الفرنيس 
إلهناض تعثره من خالل عدة مراحل تبدأ باملرحلة التمهيدية عند صدور قرار املحكمة بإشهار اإلعسار، والتي 
ختصص حلرص أموال املعرس ودائنيه، ومجع املعلومات املالية واالقتصادية بالنشاط االقتصادي املضطرب وحتليلها 
ترتيب وضع  املتعثر؛ ملحاولة  باملرشوع  النهوض  معه  يمكن  الذي  املدى  إىل  للوصول  واقتصادًيا واجتامعًيا  مالًيا 
املعرس املايل لالستمرار يف نشاطه، وملراعاة األشخاص املتأثرين بتعثر املرشوع من عامل، ومرتبطني، معه وغريهم.

وتيل املرحلة التمهيدية، السابق اإلشارة إليها، مرحلة إعادة تنظيم أعامل املعرس، وجوهرها التوصل إىل صلٍح 
التعثر  بني املعرس ودائنيه، وعىل خطة عمل موحدة؛ من أجل تنظيم أعامله، وجدولة ديونه واخلروج من مرحلة 
واضطراب األعامل إىل مرحلة العمل من جديد، وإعادة املرشوع إىل سابق عهده يف حتقيق األرباح، والتي قد تكون 

بداية مبرشة لسداد ديونه، وتنظيم أعامله، ودخوله لسوق العمل من جديد.

أما املرحلة األخرية غري املستحبة واخلطرية، فهي مرحلة تصفية أعامل املعرس، وبيعها، وسداد ما يتحصل منها 
لسداد ديونه عند تعذر إعادة تنظيم أعامله املضطربة، وهذه املرحلة رش ال بد منه، ملا هلا من آثار سلبية بالغة اخلطورة، 
يرتتب عليها خروج ألحد األنشطة االقتصادية من دائرة العمل واإلنتاج إىل دائرة الركود والتوقف عن العمل، 
ومن ثم ترسيح العامل، وما يرتتب عليه من تبعات اجتامعية واقتصادية بالغة اخلطورة عىل مسرية الدولة االقتصادية.

ومما ال شك فيه أن لوكيل اإلعسار دوًرا حيوًيا بالغ اخلطورة عند نظر دعوى اإلعسار، فهو يمثل اخلبري املعتمد 
القرار  هذا  يتضمن  أن  األردين  املرشع  أوجب  حيث  اإلعسار،  بإشهار  قرارها  صدور  عند  املحكمة  تعّينه  الذي 
اسم وكيل اإلعسار، ورقم رخصته املهنية، باعتباره املمثل القانوين للمستدعي املعرس والدائنني يف آن واحد، فمن 
جهة املعرس يامرس وكيل اإلعسار مراقبة إدارة أمواله، ما مل تقرر املحكمة بناًء عىل طلبه، أو طلب مجاعة الدائنني 
غل يد امُلعرس عن إدارة أمواله، ونقلها لوكيل اإلعسار؛ مما حيقق مصلحته الشخصية، وحيمي دائني املعرس.ومن 
جهة أخرى، هناك حاالت معينه حيل هبا وكيل اإلعسار حمل املدين املعرس سواء بصفته مدعًيا أو مدًعى عليه يف 
نفاذ  يقرر عدم  أن  لوكيل اإلعسار  قبل صدور حكم شهر اإلعسار، كام  املعرس  املقامة عىل  القضائية  اإلجراءات 
ترصفات معينة قام به املدين املعرس من شأهنا أن تزيد إعساره، كام جيوز لوكيل اإلعسار إجازة ترصفات املعرس إىل 

املدى الذي يؤدي إىل زيادة أمواله ويؤثر إجياًبا عىل الدائنني.

يتمثل يف إجراءات  املالية،  تنظيم أمور املعرس  كام ويلعب وكيل اإلعسار دوًرا حيوًيا عند فشل مرحلة إعادة 
أمواله  حصيلة  وتوزيع  املرشوع،  بتصفية  الالزمة  التقارير  وتنظيم  أمواله،  وإدارة  وأعامله،  املعرس  نشاط  تصفية 

جلامعة الدائنني.

وبناًء عىل ما سبق بيانه، يتضح لنا أمهية الدور الذي يلعبه وكيل اإلعسار يف دعوى اإلعسار وإجراءاهتا، فهو 
يعترب املرتكز والعمود الفقري هلذه الدعوى؛ ملا يملكه من صالحيات قانونية بالغة األمهية منذ صدور قرار املحكمة 
بإشهار اإلعسار، مروًرا إىل املرحلة التمهيدية، ومن ثم مرحلة إعادة تنظيم أعامل املعرس املضطرب، وحتى الوصول 

إىل املرحلة األخطر، وهي تصفية أموال املعرس، وتوزيع حصيلة أمواله جلامعة الدائنني حسب مرتبة كل منهم.
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أهمية الدراسة : 

جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء عىل مرحلة إعادة التنظيم التي تيل مرحلة إشهار إعسار املدين، وما يتبع ذلك 
من تقويم للمرشوعات التجارية واالقتصادية املتعثرة، فنظًرا لرتدي األداء االقتصادي داخل الدولة األردنية وما 
انعكس عىل االقتصاد املحيل عىل  الذي  بأدائها األمر  القيام  املنشآت االقتصادية والتجارية من تراجع يف  شهدته 
إقرار  وراء  من  األردين  املرشع  ذلك هدف  أجل كل  من  فيها.  االستثامرات  الداخيل، وقلص من حجم  الصعيد 
النفاذ إىل محاية الرشكات من اإلفالس وضامن حقوق مجيع األطراف  مرشوع قانون اإلعسار وإخراجه إىل حيز 
من دائنني ومدينني، وبام يصب يف املحصلة بتحفيز معدالت النمو االقتصادي وتعزيز الثقة بالبيئة االستثامرية يف 
األردن. ويرتكز هذا القانون يف فلسفته عىل إعادة الثقة والسامح للرشكات بإعادة تنظيم مديونيتها وفق خطة نشاط 
إتاحته  القانون  التي تضمنها هذا  التسهيالت  أبرز  الدائنني عليها. ولعل  املعامل رشيطة موافقة  اقتصادي واضحة 
للمدين إمكانية االقرتاض من جديد وبرشوط ُميرّسة حتميه من املالحقة اجلزائية، كام ويساهم يف منع الدائنني من 
الترصف الرسيع بموجودات املدين، إضافة إىل أنه يبني طرق وآليات سداد ديون املدين املعرس من موجودات ذمة 

اإلعسار.

أهداف الدراسة :

هتدف الدراسة إىل إبراز ما سعى إليه املرّشع األردين يف قانون اإلعسار من فوائد تعود عىل كل من املدين والدائن 
واملرشوعات املتعثرة والعاملني فيها. أما بالنسبة للمدين، فإنه يبذل كل ما يف وسعه، وذلك ألجل جتنب آثار إشهار 
إعساره بحيث يظل قائاًم عىل إدارة أمواله إن كان هو من تقدم بطلب إشهار إعساره وهذه ميزة انفرد هبا قانون 
اإلعسار األردين لتعطي الثقة واحلافز نحو السعي قدًما إىل تصويب وضعه ومركزه املايل، وأما بشأن الدائنني فهم 

سيتحصلون عىل نصيب كبري من أمواهلم لدى املدين. 

كام هدفت الدراسة إىل تبيان التوازن بني الغاية من تصفية أموال املدين، وبني إعادة التنظيم كهدف خيدم املدين 
ويعينه عىل استئناف نشاطه االقتصادي، مع إلقاء الضوء عىل صغار التجار وأصحاب احلرف البسيطة من أجل 

ضمهم حتت مظلة قانون اإلعسار.

إشكالية الدراسة :

التي تتجسد يف حرص املرشع األردين  املتعارضة؛ تلك  التوفيق بني املصالح  البحث يف مدى  تكمن إشكالية 
ورغبته يف محاية املدين املعني بأحكام هذا القانون من التصفية وبني محاية حقوق الدائنني هلذا املدين، وكذا حقوق 
الغري ومنهم العاملون لدى املدين الذين ليس هلم أي ذنب سوى أن حظهم أوقعهم يف العمل لديه، وكيفية موازنة 

املرشع بني تلك احلقوق دون ميل إلحداها عن األخرى. 

منهجية الدراسة :

ندرس "إعادة التنظيم وهي إحدى إجراءات مراحل اإلعسار للوقاية من التصفية" باالعتامد عىل املنهج الوصفي، 
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من خالل توصيف وحتليل القواعد الواردة يف قانون اإلعسار األردين ذي الرقم 21 لعام 2018، واملقتبس بعض 
أحكامه من دليل األونسرتال الترشيعي لقانون اإلعسار لسنة 2005م، كام اعتمد الباحث عىل املنهج املقارن، حيث 

تناول نظام إعادة التنظيم - اهليكلية - يف الترشيع الفرنيس وغريه من ترشيعات الستجالء النقاط املتقاربة بينهم.

خطة الدراسة:

 من أجل احلصول عىل النتائج املبتغاة، فقد عمدنا إىل دراسة موضوع الدراسة ضمن مبحثني، خصص املبحث 
األول منها لبيان إشهار اإلعسار كإجراء لإلنقاذ من التصفية، وفيه تناولت مفهوم اإلعسار ورشوطه املوضوعية 
النشاط  الستعادة  توطئة  اإلعسار  إلشهار  القانونية  املراحل  لتناول  الثاين  املبحث  خصص  حني  يف  والشكلية. 
االقتصادي، وفيه تناولت مراحل إشهار اإلعسار واآلثار املرتتبة عليه مع الرتكيز عىل مرحلة إعادة التنظيم بنوعيها 

املعدة مسبًقا، ومرحلة التنظيم االعتيادية. وأخرًيا اختتمت الدراسة بخامتة ضمت أبرز النتائج والتوصيات.

المبحث األول: المرحلة التمهيدية إلشهار اإلعسار كمقدمة إلعادة التنظيم

تتسم املنافسة االقتصادية والتجارية منذ أمد بعيد بالتطور ومواكبة التقدم املستمر الذي يكاد يشمل مجيع أوجه 
التعامالت اإلنسانية، ولعل أبرز ما جيسد هذه الروح التنافسية هو املجال االقتصادي والتعامالت التجارية حيث 
يكون أرًضا خصبة لنمو هذه املنافسة، ولعل ما حدث يف عام 2008 من أزمة اقتصادية عاملية قد شهد للتاجر بأنه 
يلزمه  ما  السوق هو كل  ملتطلبات  وافية  اقتصادية ودراسة  يمتلكه من مهارة ودهاء جتاري وحنكة  ما  ليس فقط 
لتحقيق النجاح واالزدهار التجاري، بل أثبتت هذه األزمة العاملية أن هناك عامل آخر يف املجال االقتصادي وهو 
ما ُيسمى بسوء احلظ، حيث يتوقف ربح التاجر وتفوقه ونجاحه عىل مقومات أخرى خارجة عن إرادته رغم بذله 
كل ما يف وسعه لتدارك النجاح، ومن هنا استجلب التعاطف من جانب املفكرين والفقهاء يف جمال االقتصاد إىل هذا 
التاجر الذي رغم ما بذله من جهد ويقظة وحسن ترصف يصاحبهم حسن نية إال أن سوء احلظ والطالع قد أوقعه 
فريسة لإلفالس الذي هو شيطان التجارة، إذا صح التعبري، ومن هنا بدأ املرشع ينتهج يف العديد من الترشيعات 

هنج األخذ بيد التاجر املدين وهييئ له الوسائل التي يستطيع هبا النجاة من براثن اإلفالس3.

وقد سلكت الترشيعات املعارصة - يف هذه اخلصوص - مسلًكا يؤدي إىل هذا الغرض وقررت قواعد قانونية 
هتدف إىل متكني التاجر املدين - حسن النية - يسء احلظ إىل التوصل إىل اتفاق مع أغلبية دائنيه، حتت إرشاف القضاء 
حتى يتحسن ويستقر وضعه االقتصادي، ويتمكن من سداد ديونه، ومن ثم يعود إىل استئناف ممارسة أعامله التجارية.

يرجع أصل كلمة اإلفالس Faillite إىل اللفظ الالتيني Fallere التي يقابلها يف الفرنسية لفظ Tramper Oumanguer ويدل عىل حالة الدائن الذي خان   3
ثقة دائنيه ومل يقم بالوفاء هلم بام عليه من ديون، ويرتتب عليه بيع أموال املدين مجلة واحدة. للمزيد حول التعريفات التي طرحت لتوضيح اإلفالس، 

راجع:
- Nahid Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises: étude comparative entre le droit français et le droit 
marocain, Thèse Pour La Doctorat En Droit Prive, Faculté De Droit, Université De Toulon, 2013, 9.
- Edward I. Altman, ‘Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy’, first published: 
September 1968, Journal Finance, Vol 4, 589-609.
- William H. Beaver, ‘Financial Ratios as Predictors of Failure’, Journal of Accounting Research, Vol. 4, Empirical Research 
in Accounting: Selected Studies 1966, 71-111. 
- Marc Blum, ‘Failing Company Discriminant Analysis’, Journal of Accounting Research, Vol. 12, No. 1 (Spring, 1974), 1-25.
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املفلس املدين  جتاه  بالقسوة  أحكامه  اتسمت  الذي   - 1807م  لعام  نابليون  قانون   - الفرنيس  الترشيع   ففي 
- ولو كان حسن النية - فكان امُلفلس جيرد من حقوقه املدنية والسياسية4 باإلضافة لعقوبات جزائية أخرى، إال 
التيسري  شأهنا  من  أحكاًما  املتضمن  1838م  عام  الصادر  ترشيع  يف  القسوة  هذه  وطأة  من  خفف  قد  القانون  أن 
التصفية  "نظام  الفرنيس  املرّشع  أنشأ  النية واليسء احلظ  للمدين حسن  املدين وتبسيط اإلجراءات. ومراعاًة  عىل 
القضائية" (liquidation judiciaire) وذلك يف قانون رقم 4 مارس 9881م. وبموجب قانون 5591م تم إلغاء 
نظام التصفية القضائية وحل حمله "نظام التسوية القضائية" )règlement judiciaire(، والذي تم تعديله حيث 
ُفصل بني املدين والرشكة ومنح األولوية إلعادة "تقويم الرشكة" )redressement de l’entreprise(، ومن ثم 
صدر قانون 31 يوليو 7691م قانون "الرشكات املتعثرة" )l’entreprise en difficulté( وأحدث نظام إعادة 

اهليكلة والتصفية القضائية واإلفالس الشخيص وجرائم اإلفالس5.

ومن ثم صدور تعديل يف القانون 26 يوليو 2005م لتظهر بدايات نظام إعادة اهليكلة عوًضا عن نظام التسوية 
الودية، من خالل تعيني وكيل اإلعسار الذي هَيدف إىل تقديم مساعدة يف تشغيل املؤسسة والتوصل إىل اتفاق. 
ويالحظ بأن القانون اجلديد قد سمح للرشكة طلب إعادة التنظيم حتى لو كانت متوقفة عن دفع ديوهنا - املادة 2 و
L611-4 - من قانون التجاري6، كام نظم حالة اإلعسار - اإلفالس - الوشيك، وذلك من خالل السامح للرشكات 

النمرات، عمر حممد أمحد، اآلثار القانونية لترصفات التاجر املفلس خالل فرتة الريبة يف قانون التجارة األردين: دراسة مقارنة مع قانون التجارة املرصي،   4
تاريخ الزيارة: 2020/1/21م.

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-540793/

سعيده راشدي، حمارضات يف اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، اجلزائر، بدون تاريخ، ص 8.  5
6 Code de commerce-Article L611-4:

I.-Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l’objet est de favoriser le fonctionnement de 
l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers.
II.-Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les 
résultats de l’expertise visée au troisième alinéa de l’article L. 611-3.
III.-S’il estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, le 
conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut 
rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
IV.-Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son 
origine antérieurement à ladite décision et tendant:
1°A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2°A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
V.-Elle arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les 
immeubles.
VI.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
VII.-Sauf autorisation du président du tribunal, l’ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit 
au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette 
décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un 
acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. 
Cette interdiction de payer ne s’applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
VIII.-Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce 
et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également 
l’homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l’article 1244-1 du code civil pour les créances 
non incluses dans l’accord.
IX.-L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant  
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التي مل تتوقف عن دفع ديوهنا ولكن يوجد هناك مؤرشات تدل عىل احتامل توقفها عن تسديد ديوهنا، فتقوم بتقديم 
طلب للمحكمة املختصة إلجراء إعادة التنظيم/اهليكلة7. 

و2012  و2011  و2010   2008 أعوام  يف  النصوص  من  عدد  صدور  2005م  يوليو   26 قانون  وأعقب 
و2014 و2015 وآخر تعديل يف عام 2016م. وقد أسفرت هذه اإلصالحات عن مضاعفة اإلجراءات والتدابري: 
خمتلفان  نوعان  اآلن  تعرف  التي  الضامنة،  وإجياد  التوفيق  خالل  من  املهني  االنتعاش  إىل  املخصصة  الوالية  من 
)احلامية املعجلة والضامنات املالية املعجلة(، إعادة التنظيم/اهليكلة والتصفية، والتي يمكن تبسيطها )اختياري أو 
إلزامي(. وهلا ما ال يقل عن عرشة إجراءات، منها: تعيني هيئات معينة، عىل أساس إلزامي أو اختياري، وإنشاء 

جلان الدائنني، وما إىل ذلك من إجراءات أخرى8. 

2018م املراحل التي يمر  21 لعام  حدد املرشع األردين يف قانون اإلعسار قانون اإلعسار - األردين - رقم 
هبا إشهار اإلعسار يف املادة 5 منه: "مع مراعاة القواعد املنصوص عليها يف الفصل السابع من هذا القانون، تقسم 

إجراءات اإلعسار إىل املراحل التالية:

أ- املرحلة التمهيدية وتبدأ من تاريخ صدور املحكمة بإشهار اإلعسار وختصص حلرص ذمة اإلعسار ودائني 
املدين ومجع املعلومات املتعلقة بأعامله وتبويبها وحتليلها للتوصل ألسباب اإلعسار ومدى قابلية أعامله لالستمرار.

ب- مرحلة إعادة التنظيم وهي املرحلة التي تيل املرحلة التمهيدية مبارشًة، ويتم من خالهلا التوصل التفاق بني 
املدين ودائنيه عىل خطة إعادة التنظيم ما مل يقدم طلب التصفية قبل البدء يف هذه املرحلة".

إشهار  الثاين:  املطلب  يف  ثمَّ  ومن  التنظيم،  إلعادة  متهيًدا  اإلعسار  مفهوم  األول  املطلب  يف  سنتناول  لذلك 
اإلعسار كإجراء لإلنقاذ من اإلفالس والتصفية.

المطلب األول: مفهوم اإلعسار تمهيًدا إلعادة التنظيم

اإلعسار لفًظا: إن لفظ اإلعسار ُلغًة مشتق من مادة )َع َس َر( ومنها الُعرس بسكون السني وضمها وهو ضد 
الُيرس9 وُعرِسَ األمر فهو َعرِس، وَعرَسَ غريمه أي طلب منه الدين عىل ُعرسته، واملعسور ضد امليسور، والُعرسى 

ضد الُيرسى10.

 sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. 
Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
X.-En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la 
déchéance de tout délai de paiement accordé.

7 Le droit des entreprises en difficulté, mars12, 2019:
https://cours-de-droit.net/cours-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-a121606548/

8 Francine Macorig-Venier, Rapport introductif: ‘Les sources du droit des entreprises en difficulté’, Presses de l’Université 
Toulouse 1 Capitole, voir le site (30/1/2020)
https://books.openedition.org/putc/3322?lang=en

حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، ُمَتاُر الِصَحاح، مكتبة لبنان، بريوت، 1986 م، ص 181.  9
الرازي، املرجع السابق، ص 181.  10

https://books.openedition.org/putc/3322?lang=en


املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر126

املفهوم الترشيعي لإلعسار: لقد تناول املرشع األردين يف قانون اإلعسار قانون اإلعسار - األردين - رقم 21 
لعام 2018م الصادر بتاريخ 2018/5/7م تعريف حالة اإلعسار وذلك يف املادة الثانية منه بأهنا "توقف املدين 
وعجزه عن سداد الديون املستحقة عليه بانتظام أو عند جتاوز إمجايل االلتزامات املرتتبة عليه إمجايل قيمة أمواله"، وقد 
أوضحه الدليل الترشيعي لقانون اإلعسار الصادر عن "األونسرتال"11 بأنه "هو عندما يكون املدين عاجًزا عموًما 
عن سداد ديونه لدى استحقاقها أو عندما تتجاوز قيمة التزاماته املالية قيمة موجوداته"12، بيد أن الفكرة ذاهتا تبناها 
العديد من املرشعني حتت تعبري "الصلح الواقي من اإلفالس" )concordat prevéntif de la faillite( رغبة 

منهم يف مد يد العون واملساعدة إىل التاجر حسن النية يسء احلظ.

ومن جانبنا نرى أن مفهوم نظام اإلعسار هو "نظام ينطوي عىل تسوية تتم يف صورة تعاقد ضمني بني الدائنني 
واملدين املعرس، يشرتط النعقاده جمموعة من االشرتاطات بعضها موضوعية واألخرى شكلية ينظمها املرشع مع 
رضورة توافر ركن الرضا من أغلبية حمددة من الدائنني حيددها القانون، وتتم هذه التسوية بضامن وإرشاف القضاء، 
ينال هذه التسوية املدين حسن النية يسء احلظ فتقيه من مغبة التصفية وآثارها الوخيمة، وتكفل له املساعدة عىل 

النهوض من كبوته ومتكنه من استعادة وضعه التجاري الذي كان عليه".

أما املرّشع املرصي فظل حمافًظا عىل التمييز بني نظام اإلعسار املدين املنظم يف القانون املدين واإلفالس يف القانون 
اجلديد رقم 11 تاريخ 2018م، التي حددت املادة 1 منه عىل: "وترسي أحكامه عىل التاجر وفقا للتعريف الوارد 
يف املادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيام عدا رشكات املحاصة ورشكات 

القطاع العام ورشكات قطاع األعامل العام". 

املرافعات و560 من قانون  54 من قانون  املادتني  "وفًقا حلكم  النقض املرصية:  وقد ورد يف اجتهاد ملحكمة 
التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل اإلفالس التي ختتص هبا نوعًيا املحكمة التي أصدرت حكم اإلفالس هي 
التي تكون ناشئة عنه أو تلك املتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام مجيع املنازعات املتفرعة عنها والتي يطبق بشأهنا 
أحكام اإلفالس ويلزم احلكم فيها تطبيق قواعده، أما التي خترج عن هذا النطاق فإهنا ختضع للقواعد التي ينظمها 

القانون املدين"13. 

كام أكدت حمكمة النقض املرصية يف أكثر من اجتهاد عىل حتديد اختصاص املحكمة الناظرة يف مسائل اإلفالس 
أن مسائل  السنة 1999   17 التجارة رقم  قانون  560 من  املرافعات،  قانون  54 من  املادتني  "وفًقا لنص  بقوهلا: 
اإلفالس التي ختتص هبا نوعًيا املحكمة التي أصدرت احلكم بإشهار اإلفالس هي الدعاوى التي تنشأ عن إشهار 
اإلفالس أو تلك املتعلقة بإدارة التفليس وبوجه عام مجيع املنازعات املتفرعة عنها التي تطبق بشأهنا أحكام اإلفالس 
ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي خترج عن هذا النطاق فإهنا ال ختضع ألحكام اإلفالس وإنام ختضع 

إعداد  اللجنة  ويناط هبذه   ،2005 يورك  نيو  "األونسرتال"،  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  الصادر عن جلنة  لقانون اإلعسار  الترشيعي  الدليل   11

النصوص الترشيعية وغري الترشيعية الدولية؛ لتستخدمها الدول يف حتديث القانون التجاري.
الدليل الترشيعي لقانون اإلعسار الصادر عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري "األونسرتال"، ص 7.   12

الزيارة:  اإللكرتوين، تاريخ  املوقع  عىل  منشور  م،  بجلسة 2019/1/13 الصادر  قضائية،   79 لسنة   8903 رقم  الطعن  املرصية،  النقض  حمكمة   13

.2020/1/5
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لقواعد التقنني املدين وبالتايل ينحرس االختصاص النوعي عن حمكمة اإلفالس بالفصل فيها"14.

من  الواقي  والصلح  التنظيم/اهليكلة،  وإعادة  اإلعسار  مفهوم  بني  التمييز  يف  سنتناول  سلف  ما  عىل  وبناًء 
اإلفالس واإلعسار الوشيك يف الفروع التالية:

الفرع األول: إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة

أثناء ممارسة العمل التجاري، قد تتعرض املنشأة االقتصادية لإلفالس الذي يعتربه البعض هناية حياة العمل 
االقتصادي، غري أنَّ ظهور حلول قانونية جديدة تعمل لتخفيف وطأة اإلفالس وتسعى إلنعاش املرشوع النطالقه 

من جديد بعد تعثره.

عرض  إعادة  خالل  من  مالًيا،  املتعثرة  االقتصادية  املرشوعات  مساعدة  إىل  هتدف  عملية  هي  اهليكلة  إعادة 
األصول، والذمة املالية، واخلصوم، والديون اخلاصة باملرشوع. وإجراء مفاوضات مع الدائنني الختاذ اإلجراءات 
الالزمة جلدولة الديون وحتديد الدفعات التي سيتم االلتزام هبا، وما إىل ذلك. وبموجب قانون اإلعسار األردين 
فإن املحكمة ترشف عىل هذا النوع من إعادة التنظيم. كام يشري مصطلح إعادة التنظيم كذلك إىل التغيري يف اهليكل 
التنظيمي أو اإلداري للرشكة أو التغيري يف ملكيتها والذي قد حيدث نتيجة الحتاد الرشكة أو اندماجها مع رشكة 
أخرى وختضع الرشكات يف هذه احلالة لقانون التجارة األردين. ومل يعرف املرشع األردين مصطلح إعادة اهليكلة 
بأهنا:  2019م  لعام   53 رقم  العامين  اإلفالس  قانون  من  1/ط  املادة  يف  عّرفها  الذي  الُعامين  املرشع  خالف  عىل 
"اإلجراءات التي من شأهنا مساعدة التاجر املدين عىل خروجه من مرحلة االضطراب املايل واإلداري لسداد ديونه، 

وفق خطة إعادة اهليكلة". 

وبعد أن تناولنا حتديد مفهوم إعادة اهليكلة/التنظيم من خالل بيان أمهية هذا االجراء، سوف ننتقل للحديث 
عن نظام الصلح الواقي من اإلفالس الذي يقرتب مفهومه كثريا من مفهوم إعادة التنظيم، إال أنه اتفاق ُيقام بني 

التاجر املتوقف عن دفع ديونه التجارية وبني الدائنني، وتلعب املحكمة فقط دور املوثق. 

الفرع الثاني: الصلح الواقي من اإلفالس

الصلح الواقي وفًقا ألحكام قانون التجارة رقم 27 لعام 2006م الصادر يف دولة قطر: "لكل تاجر اضطربت 
أعامله املالية اضطراًبا من شأنه أن يؤدي إىل توقفه عن الدفع، أن يطلب خالل العرشين يوًما التي تيل هذا التوقف، 
ا أو خطًأ جسياًم، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة  الصلح الواقي من اإلفالس، برشط أال يكون قد ارتكب غشًّ

مستمرة خالل السنة السابقة عىل تقديم الطلب". 

بقوهلا:  الواقي،  الصلح  إلجراء  سبًبا  يكون  الذي  الدفع  عن  التوقف  مفهوم  مرص  يف  النقض  حمكمة  حددت 

الزيارة:  تاريخ  اإللكرتوين،  املوقع  عىل  منشور  2019/1/16م،  بجلسة  الصادر  قضائية،   79 لسنة   6541 رقم  الطعن  املرصية،  النقض  حمكمة   14
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"التوقف عن الدفع املقصود باملادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945م اخلاص بالصلح الواقي من اإلفالس 
هو بذاته التوقف عن الدفع املقصود يف باب اإلفالس وهو الذى ينبئ عن مركز مايل مضطرب وضائقة مستحكمة 
يتزعزع معها ائتامن التاجر و تتعرض هبا حقوق دائنيه إىل خطر حمقق أو كبري االحتامل فليس كل امتناع عن الدفع 
يعترب توقًفا؛ إذ قد يكون مرجع هذا االمتناع عذًرا طرأ عىل املدين مع اقتداره وقد يكون ملنازعته يف الدين من ناحية 

صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب االنقضاء"15.

التجارية"16، حتى لو تقدم بطلب إلشهار إفالسه، أن يعقد تسوية "توقف عن دفع ديونه  الذي  للتاجر   جيوز 
- الصلح الواقي من اإلفالس - ويستثنى من ذلك رشكات املحاصة والرشكة التي تكون يف مرحلة التصفية. يتقدم 
رئيس جملس اإلدارة أو مدير الرشكة بعد أخذ إذن أغلبية الرشكاء يف رشكات األشخاص أما يف رشكات األموال 

فيتم أخذ إذن اجلمعية العامة العادية لتقديم طلب الصلح الواقي من اإلفالس.

 يتفق اإلعسار مع اإلفالس يف أن أحد الدائنني ال يستأثر منفرًدا بامل املدين، ويتم غّل يد املدين - سواًء التاجر 
أو غريه ممن يشمله قانون اإلعسار األردين - منذ إشهار اإلعسار الترصف بأمواله17. إن الدور الذي يلعبه القايض 
الواقي  الصلح  طلب  عىل  يصدق  وهو  القايض  دور  كان  "إذ  هو:  املرصية  النقض  ملحكمة  وفًقا  املرحلة  هذه  يف 
من اإلفالس يقترص عىل توثيق ذلك الصلح بعد التحقق من توافر رشوطه اإلجرائية وهو تقرير ال ينبئ عن أن 
القايض الذي نظر دعوى الصلح كون رأًيا يف املوضوع كام ال تعترب اخلصومة يف دعوى بطالن الصلح الواقي امتداًدا 

لدعوى إجراءات هذا الصلح ومن ثم ال تفقد معه املحكمة صالحيتها لنظر موضوع ذلك البطالن"18. 

 إّن الصلح الواقي من اإلفالس هو اتفاق بني التاجر ودائنيه، وهو إجراء اختياري، يتميز عن نظام اإلعسار 
الوشيك، بأن هذا األخري هو حالة يتوقع فيها امُلعرس أنه ستوقف عن تسديد ديونه التجارية، بناًء عىل تنبؤات ظاهرة 

تدل عىل دخول منشأته يف اضطرابات مالية. 

الفرع الثالث: اإلعسار الوشيك

التي  بأنه احلالة  منه،   2 املادة  الوشيك يف  2018م اإلعسار  لعام   21 قانون اإلعسار - األردين - رقم  عرف 
ُيتوقع فيها أن يفقد املدين القدرة املستقبلية عىل سداد ديونه عند استحقاقها خالل ستة أشهر رغم قدرته احلالية عىل 

سدادها. وأما املرّشع الفرنيس فأخذ بعني االعتبار أربعة مسائل لتنظيم حالة اإلعسار الوشيك19: 

حمكمة النقض املرصية، الدوائر التجارية، الطعن رقم 399 لسنة 22 قضائية، الصادر بجلسة 1956/3/29م، مكتب فني، سنة 7  15

غنيم، إيامن حممد عبد الرمحن، فاعلية نظام اإلفالس يف محاية التاجر يف الترشيع األردين-دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عامن العربية، األردن،   16

2014م.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد، ج 2، دار النرش للجامعات املرصية، القاهرة، 1956م، ص 1201.   17

حمكمة النقض املرصية، الدوائر التجارية، الطعن رقم 9097 لسنة 76 قضائية، الصادر بجلسة 2015/3/26م، منشور عىل املوقع اإللكرتوين، تاريخ   18

الزيارة: 2020/1/5.
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil#summary_8

19 Philippe Pernaud-Orliac, ‘Etat de cessation des paiements, Quelques points de la définition’, web site(16/2/2020):
https://www.pernaud.fr/info/glossaire/9206727/etat-de-cessation-des-paiements
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1- وجود بعض الظروف االقتصادية العامة التي تؤثر عىل النشاط االقتصادي للرشكة، مما يستتبع معه ظهور 
صعوبة يف تسديد الرشكة لاللتزامات التي عليها.

2- كلام تم اكتشاف الصعوبات بشكل أرسع، كلام زادت احتاملية حلها بفاعلية.

مدير هذا  يدفع  مما  الدائنني،  زيادة ضغوط  بمفرده مع  االقتصادي عىل حل مشاكله  النشاط  مقدرة  3- عدم 
النشاط الختاذ قرارات سيئة وتفضيل بعض الدائنني الذين هلم عالقات صداقة أو قرابة أو أصحاب نفوذ عىل باقي 
الدائنني وهتديد مصاحلهم. وأن يقوم بإمهال عمالئه نتيجًة لذلك الوضع اليسء دون األخذ بعني االعتبار مستقبل 

النشاط االقتصادي الذي يقوم به.

4- جتنب تسديد الديون لبعض الدائنني من نفس الدرجة دون غريهم ممن يكون قد طالب بحقوقه قبل غريه 
أو أنه ذا سلطة ونفوذ أو الذي يملك مااًل.

نصت التوصية 256 من دليل األونسرتال لقانون اإلعسار، اجلزء الرابع20 عىل:

"أ- تقييم وضع الرشكة املايل الراهن، وضامن وجود حسابات سليمة وحمدثة؛ وضامن االطالع من جهة مستقلة 
عىل وضع الرشكة املايل للراهن واجلاري؛ وعقد اجتامعات منتظمة ملجلس اإلدارة من أجل رصد ذلك الوضع؛ 
والتامس املشورة املتخصصة، بام فيها املشورة اخلاصة باإلعسار أو املشورة القانونية؛ وعقد مناقشات مع مراجعي 
احلسابات؛ والدعوة إىل اجتامع إىل أصحاب األسهم؛ وتعديل املامرسات اإلدارية بحيث تأخذ يف االعتبار مصالح 
الدائنني وسائر أصحاب املصلحة؛ ومحاية موجودات الرشكة من أجل تنظيم قيمة املوجودات األساسية وتفادي 
النفقات؛ وعدم  البقاء ولتقليص  التجارية ووظائفها لفحص مدى قدرهتا عىل  املنشأة  ضياعها؛ والنظر يف هيكل 
إلزام الرشكة بأنواع معامالت التي يمكن أن ختضع لإلبطال، ما مل يكن هلا مسوغ جتاري مناسب؛ ومواصلة التعامل 
التجاري يف احلاالت التي يكون فيها فعل ذلك مناسًبا لتنظيم قيمة املنشأة العاملة؛ وعقد مفاوضات مع الدائنني أو 
الرشوع يف إجراءات غري رسمية أخرى، مثل مفاوضات إعادة اهليكلة الطوعية؛ ب- بدء إجراءات رسمية إلعادة 

التنظيم أو التصفية، أو طلب البدء يف هذه اإلجراءات".

اآلراء التي ناقشت حتديد وقت اقرتاب نشوء االلتزامات - فرتة االقرتاب من اإلعسار:

تم استخدام عدة توصف الفرتة التي قد تنشأ فيها االلتزامات بعبارات متنوعة باعتبارها "املنطقة الضبابية" أو 
"منطقة اإلعسار" أو "وشك اإلعسار". ورغم ما قد ينطوي عليه هذا املفهوم من عدم الدقة، فإن الغرض منه هو 
وصف فرتة تردي االستقرار املايل للرشكة بحيث يصبح إعسارها وشيًكا. وُيعترب التحديد الدقيق للوقت الذي 
بالنسبة للمديرين الذين يسعون إىل اختاذ قرارات يف الوقت املناسب تتامشى  تنشأ فيه االلتزامات مسألة حاسمة 
مع تلك االلتزامات. وهناك عدة احتامالت بشأن حتديد الوقت الذي قد تنشأ فيه التزامات املديرين خالل الفرتة 

دليل األونسرتال الترشيعي لقانون اإلعسار، اجلزء الرابع: االلتزامات املديرين يف فرتة االقرتاب من اإلعسار، جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،   20

نيويورك 2013م، ص 13. املوقع اإللكرتوين، تاريخ الزيارة: 2020/1/5.
https://uncitral.un.org/
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التي تسبق بدء إجراءات اإلعسار وتتبع عدة أساليب يف هذا الصدد. فمن االحتامالت املمكنة األخذ بوقت تقديم 
إذا  أنه  البعض. غري  اليقني حسب رأي  يتيح أقىص قدر من  الذي  لبدء إجراءات اإلعسار، وهو االحتامل  طلب 
نص قانون اإلعسار عىل بدء إجراءات اإلعسار تلقائًيا عقب تقديم الطلب أو إذا كانت الفرتة الزمنية الفاصلة بني 
الطلب وبدء اإلجراءات قصرية جًدا، فلن يكون هلذا اخليار سوى أثر ضئيل يف تشجيع املديرين عىل اختاذ تدابري يف 

مرحلة مبكرة.

ومن االحتامالت املمكنة أيًضا األخذ بمبدأ نشوء االلتزامات عندما تكون الرشكة ُمعرسة من الناحية الواقعية، 
وهو ما قد حيدث طبًقا لبعض القوانني قبل تقديم طلب بدء إجراءات اإلعسار بوقت طويل. وثمة احتامل آخر 
فيه اإلعسار وشيًكا، أي عندما تكون الرشكة غري قادرة عموًما عىل سداد  الذي يكون  بالوقت  يتمثل يف األخذ 
ديوهنا حينام حيل أجلها. وهنالك هنج خمتلف يتمثل يف دراسة املعرفة التي تكونت لدى املدير عند نقطة معينة قبل 
أو  بأن الرشكة ُمعرسة  أن يكون عىل علم  ُيفرتض  أو  مثاًل عىل علم،  املدير  بدء إجراءات اإلعسار، حيث يكون 
أن اإلعسار وشيك أو أنه ال يوجد مؤرش معقول عىل أن الرشكة يمكن أن تتفادى بدء إجراءات اإلعسار أو أن 
استمرار األعامل ُمعرض للخطر. وبناًء عىل هذا املعيار عىل تقييم قدرة املدير عىل تقدير األمور قياًسا إىل ما كان 
ينبغي أن َيعَلمه مدير يتمتع بقدر معقول من الكفاءة أو ما ُيفرتض فيه أن يعلمه يف تلك الظروف(21. ولقد حدد 

املرشع األردين احلاالت التي يقدم فيها طلب اإلعسار الوشيك:

 املادة 6/ب من قانون اإلعسار - األردين - رقم 21 لعام 2018م بقوهلا: "يسمع طلب إشهار اإلعسار - 
املقدم من املدين يف حالة اإلعسار الفعيل واإلعسار الوشيك بينام ال يسمع الطلب املقدم من املراقب ودائني 

املدين إال يف حالة اإلعسار الفعيل".

الذين -  املدين وأي من األشخاص  "أ- عىل  2018م:  21 لعام  7 قانون اإلعسار - األردين - رقم  املادة 
يتولون إدارته إذا كان شخًصا اعتبارًيا ولو مل حيصل عىل موافقة الرشكاء واملسامهني أن يتقدم بطلب إشهار 
اإلعسار خالل مدة شهرين من تاريخ علمه الفعيل أو املفرتض بأنه معرس. ب- ال ترسي املدة املنصوص 

عليها يف الفقرة أ من هذه املادة عىل طلب إشهار اإلعسار الوشيك".

يف ختام املطلب األول الذي تناولنا فيه دراسة مفهوم اإلعسار متهيًدا إلعادة التنظيم والذي تعرفنا من خالله 
الواقي من اإلفالس، وأخرًيا اإلعسار  الصلح  التنظيم/اهليكلة، ومن ثم  تباًعا: إعادة  تناولناها  إىل عدة مفاهيم. 

الوشيك. لذلك سوف ننتقل يف املطلب الثاين لتبيان رشوط إشهار اإلعسار.

المطلب الثاني: شروط إشهار اإلعسار

يتطلب املرّشع يف خمتلف الترشيعات املعارصة فيام يشبه اإلمجاع أسوًة بالدليل الترشيعي لقانون اإلعسار الصادر 
عن "األونسرتال" عىل رضورة توافر جمموعة من الرشوط القانونية من الواجب توافرها - جمتمعة - يف املدين حتى 
يتمكن من االستفادة من قانون اإلعسار، فمن هذه الرشوط ما يتعلق بالتاجر - طالب إشهار اإلعسار - سواء 

دليل األونسرتال الترشيعي لقانون اإلعسار، املرجع السابق، ص 15-14.   21
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اتصلت بشخصه أو بمركزه املايل، ومنها ما يتعلق باحرتام املواعيد واملدد القانونية يف تقديم طلب اإلعسار22.

فمجرد قيام املدين املتوقف عن سداد ديونه بتقديم طلب اإلعسار ال يكفي بمفرده كي ينال مبتغاه، ولكن ال 
بد من توافر جمموعة من الرشوط واملتطلبات والضوابط القانونية اجلوهرية التي وضعها القانون حتى يصبح طالبه 

أهاًل للنظر والبت فيه.

موضوعية  بعضها  اإلعسار  إشهار  طلب  يف  الرشوط  بعض  توافر  من  البد  أنه  لنا  يتضح  تقدم  ما  عىل  وبناًء 
واألخرى شكلية، وسوف نجليها يف فرعني متتاليني، نخصص الفرع األول لرسد رشوط طلب إشهار اإلعسار 

املوضوعية، ثم نفرد الفرع الثاين لرشح رشوط طلب إشهار اإلعسار الشكلية.

الفرع األول: شروط طلب إشهار اإلعسار الموضوعية 

أجاز املرّشع لكل شخص يامرس نشاًطا اقتصادًيا مل يرتكب غًشا أو تدليًسا أو خًطا أن يتقدم بطلب إلشهار 
اإلعسار، وبذلك فقد وضح املرشع الرشوط املوضوعية املتصلة باملدين املستفيد من هذا النظام يف رضورة توافر 
صفة ممارسة النشاط االقتصادي يف املدين طالب اإلعسار، وأنه متوقف عن سداد ديونه، وأخرًيا البد أن يكون هذا 

املدين حسن النية ومل يرتكب غًشا أو خًطا حيرمه من تقديم طلب اإلعسار، وهذا ما سوف نبينه يف النقاط التالية:

أواًل: توافر صفة ممارسة النشاط االقتصادي يف طالب إشهار اإلعسار

هيدف قانون اإلعسار إىل مساعدة املدينني الذين يامرسون أنشطة اقتصادية - سواء كانت تستهدف حتقيق الربح 
القانون، ويشرتط  التي يوفرها هذا  النظام حُيرم من أوجه احلامية والرعاية  أم ال - فاملدين الذي ُيستبعد من هذا 
بقواعد  املخاطبون  وحدهم  ألهنم  االقتصادي  النشاط  يزاولون  ممن  اإلعسار  إشهار  طالب  يكون  أن  القانون 
أو  أو شخًصا طبيعًيا أي رشكة  املدين - شخًصا معنوًيا  أن يكون  قانون اإلعسار، ويستوي يف ذلك  وإجراءات 
منشأة جتارية - فيام عدا ما استثناه القانون23، بموجب املادة 3 قانون اإلعسار رقم 21 لعام 2018م األردين، حيث 
حددهتم عىل سبيل احلرص يف األشخاص االعتبارية - الرشكات املدنية والرشكات التي متلكها احلكومة - وكذا 

التجار أصحاب املؤسسات الفردية، وأخرًيا أصحاب املهن املسجلون واملرخص هلم أصواًل24.

من خالل استقراء النص السابق يتجىل لنا رضورة توافر صفة مزاولة النشاط االقتصادي فيمن يستحق االنتفاع 
تلبية  "املجهود الذي يبذله األفراد، أو املؤسسات هبدف  بأنه:  النشاط االقتصادي  بحامية نظام اإلعسار، وُيعرف 
املختلفة  اإلنتاجية  السلع  وتوفري  األموال،  كسب  أجل  من  أو  األساسية،  اإلنسانية  احلاجات  وإشباع  الرغبات 
واخلدمات، حيث يمتاز هذا اجلانب بصفتني مها: الصفة االجتامعية، والصفة الفردية، وتتمثل الصفة االجتامعية يف 

حممود خمتار أمحد بربري، قانون املعامالت التجارية، اإلفالس، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 60؛ راجع كذلك: زبيدة، تراقت وسلوى طايبي،   22

الصلح الواقي من اإلفالس، رسالة ماجستري، قسم قانون األعامل، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مريه، بجاية، اجلزائر، 2017م، ص 
.6

حممد السيد الفقهي، القانون التجاري، اإلفالس، عمليات البنوك، منشورات احللبي، لبنان، 2011م، ص 24.  23

املادة 3 من القانون 21 لسنة 2018، قانون اإلعسار األردين.  24
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العالقة املتبادلة بني الفرد وأفراد اهليئة االجتامعية مع بعضهم البعض باعتبارهم منتجني للسلع واخلدمات، أما فيام 
يتعلق باألفراد فتجمعهم رابطة التبعية عىل أهنم مستهلكني ملخرجات النشاط االقتصادي"25.

ومما تقدم نرى أن نلقى الضوء يف عجالة عىل األشخاص الذين يشملهم نظام اإلعسار، فنبدأ بمامرسة النشاط 
االقتصادي من جانب الشخص الطبيعي أو ما يسمى بالنشاط الفردي، ثم نتناول ممارسة صغار التجار واحلرفيني 
للنشاط االقتصادي، ومدى خضوعهم لقانون اإلعسار، وأخرًيا نلقي الضوء عىل األشخاص املعنويني واالعتباريني 

الذين يامرسون النشاط االقتصادي، وذلك يف السطور التالية.

1- ممارسة النشاط االقتصادي من ِقَبل الشخص الطبيعي )النشاط الفردي(؛

أي أنَّه الشخص الطبيعي؛ الذي يقوم بإنشاء وإدارة نشاط اقتصادي بمفرده، وحتت سلطته وإرشافه عدد من 
املوظفني الذين يتقاضون راتًبا مقابل عملهم يف هذا النشاط االقتصادي. ويكون مؤسس ومدير الفعالية االقتصادية 

هو الذي يتحمل اخلسائر الناجتة عن أعامل هذه املنشأة ويعود له كافة أرباحها.

 - الطب   - اهلندسة  املثال:  سبيل  عىل  الفكرية  العلمية  املهن  إحدى  الطبيعي  الشخص  يامرس  أن  يمكن  كام 
املحاماة...الخ. عىل أن تتوفر فيمن يود ممارسة تلك املهن الرشوط املطلوبة من قبل اهليئات أو النقابات املختصة 

بتلك األعامل.

2- ممارسة النشاط االقتصادي من جانب صغار التجار وأصحاب احلرف البسيطة ومدى خضوع هذه الطائفة 
لقانون اإلعسار؛

يمكن استخالص تعريف التاجر الصغري من خالل املادة 10 من قانون التجارة رقم 12 لعام 1966م األردين: 
"إن األفراد الذين يتعاطون جتارة صغرية أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون يف الغالب عىل 
النقدي كالبائع  إىل رأس ماهلم  استنادهم  أكثر من  قليلة وتأمني معيشتهم  أرباح  البدنية للحصول عىل  مساعيهم 
الطواف أو البائع باملياومة أو الذين يقومون بنقليات بسيطة عىل الرب أو سطح املاء ال خيضعون للواجبات املختصة 

بالدفاتر التجارية وال لقواعد الشهر وال ألحكام اإلفالس والصلح الواقي املنصوص عليها يف هذا القانون". 

َف الفقه التاجر الصغري بأنه "ذلك الشخص الذي يعتمد عىل ما يبذله من جهد بدين بشكل رئييس من  كام َعرَّ
كسب ما يؤمن معيشته"26، ويستند التمييز بني التاجر الكبري وفق مفهوم املادة 9 من قانون التجارة والتاجر الصغري 
وفق مفهوم املادة 10 من قانون التجارة، أّن التاجر الصغري يعتمد بشكل أسايس عىل بذل جهد عضيل لكسب رزقه 

لقاء أرباح قليلة، عىل خالف التاجر الكبري27.

العالقات  الناشئة عن مجيع  األمور  تفسرًيا واسًعا بحيث يشمل  االقتصادية  األنشطة  تفسري  ينبغي  أنه  لقانون اإلعسار  الترشيعي  األونسرتال  دليل  ذكر   25

التي تنطوي عىل نشاط اقتصادي، سواء التعاقدية أو غريها، ويمكن أن تشمل هذه العالقات عىل سبيل املثال: أية معاملة جتارية لتوريد أو تبادل بضائع 
اإللكرتوين:  املوقع  راجع  وكذلك  48؛  ص  2005م،  األونسرتال  دليل  راجع  غرياها.  أو  التأمني  أو  اهلندسة  أو  األشغال،  أو  اإلجيار  أو  خدمات،  أو 

mawdoo3.com، تاريخ الزيارة: 2020/1/25.

فوزي حممد سامي، رشح القانون التجاري، ط 2، دار الثقافة، عامن، ص 79.  26

عبد السالم حممد الرجوب، مؤيد عبيدات، "النظام القانوين للتاجر الصغري وأصحاب احلرف البسيطة"، دراسات علوم الرشيعة والقانون، م 42، ع 2،   27

2015، ص 426 - 427.
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أما صاحب احلرفة البسيطة فتنطبق عليه املادة 10 من قانون التجارة رقم 12 لعام 1966م األردين يف عدم مطالبتهم 
بالتزامات التاجر يف إمساك الدفاتر التجارية أو اختاذ إجراءات الشهر، أما الفقه فقد عرفه بأنه "كل شخص مستقل يامرس 
حرفة يدوية متخًذا شكل مرشوع صغري نوًعا ما"، أو بأنه "شخص يزاول بنفسه عماًل يدوًيا أو بمعاونة نفر من العامل أو 

باستخدام بعض القوى املحركة ويدر عليه موارد قليلة تكفي معيشته"28.

ومعنى ذلك أن القانون قد استثنى هاتني الطائفتني من بعض االلتزامات واآلثار التي خيضع هلا التاجر املتعلقة 
بمسك الدفاتر التجارية، والقيد يف السجل التجاري، وتطبيق نظام اإلفالس والصلح الواقي، واهلدف من إعفاء 
التكاليف والفائدة منها29، وملا كانت  تتناسب مع  التي يامرسها ال  التاجر من تلك االلتزامات أن حجم األعامل 
املادة الثالثة من قانون اإلعسار األردين اشرتطت لكي يمتد غطاء اإلعسار إىل أصحاب املهن - ونرى أن املقصود 
أهنا تشمل أصحاب احلرف البسيطة - أن يكونوا مسجلني وحاميل ترخيص املزاولة هلذه املهنة، وإذا كان قانون 
التجارة النافذ 12 لسنة 1966م - يف املواد التي مل يتم إلغاؤها بمقتىض قانون اإلعسار - قد أعفاهم من مسك 
الدفاتر التجارية والقيد يف السجل التجاري، وبالتايل فإهنم قد فقدوا الرشط الوارد يف الفقرة 3 من الفقرة أ من املادة 
3 من قانون اإلعسار، وبناء عليه ال خيضعون لقانون اإلعسار، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن حجم الدين 
املتوقع أن يستدين به التاجر الصغري أو احلريف مهام بلغ فإنه ال يرتقي إىل احلد الذي يستوجب تفعيل نظام اإلعسار 

وما يقتضيه من إجراءات وتكاليف قد تكون مرتفعة جًدا بالنسبة لرأس مال هذه الطائفة.

قد يتشابه مفهوم احلريف مع مفهوم الصناعي عىل اختالف املركز القانوين لكل منهام، فقد عرفت الصناعة فقهًيا، 
بأهنا: )حتويل املواد األولية إىل سلع قابلة إلشباع حاجات اإلنسان وهو كل حتول لألشياء يزيد من قيمتها وجيعلها 
تلبي حاجة جديدة 30، وهنا نشري إىل رضورة توافر عدة عنارص يف الصناعة حتى تعد عماًل جتارًيا تتمثل يف رأس املال 
واإلدارة الثابتة والتنظيم باإلضافة إىل عنرص املضاربة عىل اليد العاملة هبدف حتقيق الربح، ويفرتض يف الصناعة 
لكي تعد عماًل جتارًيا أن تكون عىل قدر من األمهية من حيث اآلالت املستعملة وعدد العامل املستخدمني، وقد 
عد القانون األردين وبإمجاع الفقه31 أعامل الصناعة ضمن األعامل التجارية وذلك يف املادة )1/6/و( من قانون 
التجارة، واستثنى من ذلك عملية حتويل املواد التي تتم بأعامل يدوية بسيطة، ذلك بأن عملية التحويل باستخدام 
آلة ميكانيكية يعد من أعامل الصناعة وبالتايل يعترب عماًل جتارًيا ويكتسب من حيرتفه صفة التاجر، أما إذا قلت أمهية 
العمل من حيث اآلالت املستعملة وعدد العامل املستخدمني فقد العمل جتاريته وهنا يعد القائم بالعمل حرفًيا ال 
صانًعا32، فهؤالء يعتمدون أساًسا يف تقديم أعامهلم عىل مهارهتم الشخصية أكثر من اعتامدهم عىل حتويل ما يقدم 
انطباق  الصناعي دون احلريف ملخالفة األخري وعدم  أولية33، وبالتايل متتد مظلة نظام اإلعسار إىل  إليهم من مواد 

الضوابط الواردة بنظام اإلعسار عليه.

الرجوب وعبيدات، املرجع السابق، ص 427؛ سميحة القليويب، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص 119.   28

عزيز العكييل، الوسيط يف رشح القانون التجاري يف القانون اجلزائري-دراسة مقارنة مع قانون التجارة اجلديد، دار اخللدونية، اجلزائر،2011، ص 125؛   29

وراجع أيَضا: الرجوب وعبيدات، مرجع سابق، ص 425. 
إدوارد عيد، األعامل التجارية والتجار واملؤسسة التجارية، مطبعة باخوس ورشوتوين، 1971م، ص 83.  30

الرجوب وعبيدات، مرجع سابق، ص 428.  31

إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 85.  32

حممد كامل أبو رسيع، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، 1983م، ص 156؛ راجع أيَضا: الرجوب وعبيدات، مرجع سابق، ص 428.  33
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3- ممارسة النشاط االقتصادي من جانب الشخص املعنوي

فت املادة 582 من قانون املدين رقم 43 لعام 1976م األردين الرشكة: "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو  َعرَّ
أكثر بأن يساهم كل منهم يف مرشوع مايل بتقديم حصته من مال أو من عمل الستثامر ذلك املرشوع واقتسام ما 
قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة". عىل أن املادة 583 من القانون املدين األردين عدت الرشكة: "1- تعترب الرشكة 
شخًصا حكمًيا بمجرد تكوينها. 2- وال حيتج هبذه الشخصية عىل الغري إال بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنرش 

التي يقررها القانون.3- ولكن للغري أن يتمسك هبذه الشخصية رغم عدم استيفاء االجراءات املشار إليها".

ويقرر  االلتزامات،  وحتمل  احلقوق  اكتساب  صالحية  القانون  يمنحها  التي  اهليئة  املعنوية  بالشخصية  ُيقصد 
القانون هذه الصالحية لبعض اجلامعات من األشخاص التي جتتمع بقصد حتقيق غرض معني أو لبعض املجموعات 

من األموال املرصودة لتحقيق غاية معينة كالرشكات واملؤسسات واجلمعيات34.

وقد سمح قانون اإلعسار وكذلك دليل األونسرتال هلذه الرشكات الدخول حتت مظلة قانون اإلعسار سواء 
كانت رشكات جتارية أو رشكات مدنية35، سواء كانت هتدف للربح أم ال، وسواء كانت تنتمي إىل القطاع اخلاص 
أو تلك التي متتلكها الدولة، والتي تنافس يف السوق بصفتها كيانات اقتصادية أو منشآت جتارية مميزة، وتسعى إىل 
القطاع اخلاص، وقد تكون هذه الرشكات  إليها رشكات  التي تسعى  التجارية واالقتصادية ذاهتا  املصالح  حتقيق 

مشاركة يف قطاعات حساسة من االقتصاد وتقدم خدمات أو منافع أساسية كالكهرباء واملاء وغريها.

والتضامن  املسامهة  رشكات  أموال36،وتعترب  ورشكات  أشخاص  رشكات  إىل  التجارية  الرشكات  وتنقسم 
والتوصية والرشكات ذات املسؤولية املحدودة رشكات جتارية مهام كان موضوعها37.

فإذا كان اإلعسار بشأن إحدى رشكات التضامن، فإن الرشيك املتضامن ال يستفيد من هذا النظام وفًقا لقانون 
اإلعسار األردين، وإنام الذي يستفيد منه هو رشكة التضامن ومن ثم يظل الرشيك املتضامن ملتزًما بالوفاء بديونه 
يف مواعيد استحقاقها، والشك أن هذا األمر يعترب منتقًدا - من وجهة نظرنا - وذلك حيث أن رشكة التضامن 
والرشيك املتضامن يعترب رأسامهلام واحد بحيث يضمن كل منهام اآلخر يف احلقوق وااللتزامات ونرى أنه جيب أن 
يستفيد الرشيك املتضامن من نظام اإلعسار تطبيًقا لقاعدة الغرم بالغنم حيث أن رأسامله ورأسامل رشكة التضامن 

ضامن متضامن38.

أما رشكات املسامهة فقد ذهبت حمكمة النقض املرصية إىل القول بأن "توقف هذا النوع من الرشكات عن سداد 
ديوهنا يرتتب عليه أن يقترص طلب إشهار إفالسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها، 

أمحد حمرز، نظام اإلفالس يف القانون اجلزائري، د د ن، اجلزائر، 1980م، ص 22.  34

لقد تناول قانون الرشكات األردين رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته تعريف الرشكات املدنية بأهنا "الرشكات التي تؤسس من رشكاء من ذوي االختصاص   35

واملهن، وختضع ألحكام القانون املدين وأحكام القوانني اخلاصة هبا وعقودها وأنظمتها الداخلية".
36 Nicole Ferry-Maccario, Jan Kleinheisterkamp, François Lenglart, ‘Gestion Juridique De L’Entreprise’, Edition Person, 

France, 2006, P100.

37 Francois Tkint, ‘La Faillit’, Edition Larcier, Paris, 2006, P128.

املادة 26 من قانون اإلعسار األردين، للمزيد راجع: عبد الرمحن السيد قرمان، التسوية الواقية من اإلفالس يف أنظمة اململكة العربية السعودية، الرياض،   38

1431هـ، ص 38.
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فيها"39،  الرشيك  بذاهتا يف اخلصومة دون  املقصودة  الدعوى  تعد هي األصيلة يف  إذ  ولو اختصمت يف شخصه؛ 
وذهبت كذلك يف حكم آخر إىل أن "اعتبار الطاعنة عضو جملس إدارة منتدب يف رشكة مسامهة ال تكتسب صفة 

التاجر وأن رشكة املسامهة هي التي تكتسب هذه الصفة وليس أعضاء جملس إدارهتا"40.

األسايس  اهلدف  ألن   - منطقي  أمر  وهذا   - التصفية  مرحلة  يف  وهي  لرشكة  اإلعسار  طلب  جيوز  ال  أنه  كام 
لإلعسار هو استمرار املنشأة التجارية أو الصناعية وهذا اهلدف ال وجود له بالنسبة للرشكة وهي يف هذه املرحلة 

التي هتدف إىل تصفية أموال الرشكة تأكيًدا لزواهلا من مرسح احلياة القانونية واالقتصادية41.

ثانًيا: التوقف عن سداد الديون

يتلخص الرشط الثاين من رشوط قبول طلب اإلعسار يف توقف التاجر املدين عن دفع الديون املستحقة عليه 
يف موعد استحقاقها، ولكي يتم التحقق من توفر هذا الرشط جيب أواًل أن نبني ماهية التوقف عن الدفع ثم نوضح 
كيفية إثبات التوقف عن الدفع وتاريخ هذا التوقف وأخرًيا بيان رشوط الدين حمل التوقف عن الدفع لقبول طلب 

إشهار اإلعسار ونبينها فيام ييل:

1- ماهية التوقف عن الدفع

يمكنا تعريف "التوقف عن الدفع" بأنه: "عجز التاجر املدين عن الوفاء بديونه املستحقة األداء والتي حل أجلها 
عىل أن تكون هذه الديون ديوًنا جتارية والتي يرتتب عىل عدم أدائها تعرض املدين إلشهار إفالسه"، ويعد التوقف 
عن الدفع نذيًرا لشهر إفالس التاجر برصف النظر عن مالءة هذا التاجر أو إعساره، بام يعني أن القانون التجاري 
يكتفي إلشهار اإلفالس بامتناع التاجر عن الوفاء بديونه بغض الطرف عن مدى قدرته عىل هذا الوفاء من عدمه42.

 La( "أما املرشع الفرنيس فقد أقام نظاًما خاًصا يف حالة التوقف عن الدفع حيث أنه يقر "نظام التسوية الودية
Règlement Amiable(  الذي يسمح بتفادي التوقف عن الدفع وهو ما يعرف بنظام التقويم القضائي، والذي 

القائمة، عىل أن يطلب  يستفيد منه كل مرشوع بتسجيل ما عليه مواجهة ديونه مستحقة األداء مع ديونه أصوله 
املدين هذا اإلجراء خالل "مخسة عرش يوًما" عىل األكثر من تاريخ توقفه عن الدفع، وقد تناول املرشع الفرنيس حالة 
"استحالة  1/621 بالتعريف بأهنا  التوقف عن الدفع والتي جتيز إجراءات التقويم القضائي وذلك يف متن املادة 

املرشوع أن يواجه ديونه املستحقة مع رأس ماله الذي جيوز له الترصف فيه"43.

الطعن رقم 458 لسنة 70ق، جلسة 2001/5/28م.  39

الطعن رقم 389 لسنة 69 ق، جلسة 2000/3/7م.  40

عبد الرمحن قرمان، الوسيط يف قانون التجارة اجلديد"، دار النهضة العربية، مرص، 2000، ص 535، ونصت عىل ذلك أيَضا: املادة 3/د من قانون اإلعسار   41

األردين.
42 -René Raudière, ‘Droit commercial: Effets de commerce, contrats commerciaux, faillites’, Edité par Dalloz (1978) 254.

43 -Article 621/1codedecommercefrançais:
La procédure de redressement judiciaire est ouverte toute entreprise, Mentionné à l’article 620/2, Quiets Dans 
l’impossibilité de faire face au passif exigible avec disponible.
Pour Plus De Précisions: Martin Jean-François Et Lienhard Alain, ‘Redressement Et Liquidation Judiciaires: Prévention-  
Règlement amiable-Faillite personnelle-Banqueroute (Français) Broché’, 8e Ed, Delmas, Paris, (2003) 68, 69.
Également: Marie-Jeanne Campana, - Martine Dizel- et Reine Fernandez, « Entreprises En Difficulté-Redressement 
Judiciaire (Conditions D’ouverture) », Encyclopédie Juridique, Répertoire Des Sociétés, Dalloz, (2003) 27, 28.
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2- إثبات التوقف عن الدفع

يقع دائام عبء االثبات  "البينة عىل من ادعى واليمني عىل من أنكر"،  وفًقا للقاعدة األصولية التي تقول بأن 
عىل من يدعي، ويف هذه احلالة فإن عبء إثبات التوقف عن الدفع يكون عىل املدعي - الدائن - ويطلب إشهار 
اإلعسار مستنًدا إليه ومن ثم يتم إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات وفًقا للقواعد والضوابط املقررة بقانون اإلثبات بام 
يف هذه القواعد من البينة والقرائن44، ويرتك جمال التقدير وفًقا للسلطة التقديرية لقايض املوضوع يف تكييف الواقعة 
املعروضة ومدى كفايتها لتجسيد واقعة التوقف عن الدفع مادامت املسألة تتعلق بإثبات واقعة مادية خاضًعا قراره 

يف ذلك إلرشاف ورقابة املحكمة العليا45. 
3- تاريخ التوقف عن الدفع46

21 لعام 2018م رضورة أن يتم تقديم طلب  أوضحت املادة 7/أ من القانون قانون اإلعسار األردين، رقم 
بأنه معرس وذلك يف حالة ما  املفرتض  أو  الفعيل  املدين  تاريخ علم  املدين خالل شهرين من  إشهار اإلعسار من 
إذا كان التاجر املدين شخصا طبيعًيا وكذلك األمر يف حالة األشخاص الذين يتولون إدارة الشخص االعتباري 

املعرس47.

أو  الفعيل  بأنه يف مرحلة اإلعسار  املدين  إقراًرا من  أن يتضمن طلب اإلعسار  8/أ رضورة  املادة  تناولت  كام 
اإلعسار الوشيك وذلك بحسب حالته48.

4- الدين حمل التوقف عن الدفع

بينت املادة رقم 10/أ من قانون اإلعسار األردين، رقم 21 لعام 2018م رشوط الدين حمل التوقف عن الدفع 
املادة  أن  هنا  املالحظ  ومن  رشط،  عىل  معلق  وغري  األداء  ومستحق  املقدار  معني  الدين  هذا  يكون  أن  برضورة 
ا فحسب؟ أم أنه من اجلائز أن يقبل  املذكورة مل حتدد طبيعة الدين املعني من حيث هو، هل جيب أن يكون دينًا جتاريًّ

طلب اإلعسار يف حالة ما إذا كان الدين مدنيًّا؟

"حق احلصول  بأهنا  املطالبة  معنى  بني  اإلعسار، حيث  لقانون  الترشيعي  األونسرتال  دليل  أوضحه  ما   وهذا 
عىل السداد من حوزة املدين، سواء أكان مصفى أم غري مصفى، وسواء أكان ذلك ناشًئا عن دين أم عقد أم التزام 
قانوين آخر، ومستحًقا أم غري مستحق، وقاباًل للدحض أم غري قابل للدحض، ومضموًنا أم غري مضمون، وثابًتا 
أم طارًئا"، ومن هنا يتضح لنا أن دليل األونسرتال الترشيعي قد فرس معنى الدين حمل التوقف عن السداد ليشمل 

ومن بني القرائن التي يمكن استخالص توقف املدين عن الدفع حترير احتجاج بعدم الوفاء بقيمة الورقة التجارية أو إصدار شيك بدون رصيد أو بيع أو   44

غلق املدين ملحلة التجاري أو فراره خارج البالد أو فشل مرشوع التسوية الودية وغريها من القرائن للمزيد راجع، أمحد حممود خليل، "رشح اإلفالس 
التجاري يف قانو التجارة اجلديد"، منشأة املعارف اإلسكندرية، 2001، ص 26-27، راجع كذلك..

Marie-Jeanne Campana, - Martine Dizel - et Reine Fernandez. P 39.

بن داود إبراهيم، نظام اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون التجاري املقارن، دار الكتاب احلديث، مرص، 2009، ص 49.  45

حددت املادة 2 من قانون اإلعسار األردين تاريخ إشهار اإلعسار بأنه تاريخ ص دور قرار املحكمة.  46

املادة 7/أ من قانون اإلعسار األردين.   47

املادة 8/أ من قانون اإلعسار األردين.  48
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مجيع األوجه املحتملة للدين حتى يمكن القول بأنه ال يشرتط أن يكون الدين املعترب هنا دينًا جتارًيا بل ليس هناك 
ما يمنع أن يكون التوقف عن سداد دين مدين سبًبا إلقامة حالة اإلعسار.

وبناء عىل ما أورده القانون األردين من رضورة أن يكون الدين حال األداء ال جيوز إجبار املدين عىل الوفاء بدين 
مل حيل أجله بعد باعتبار أن الدين يبنى عىل اتفاق بني الطرفني عىل الوفاء به يف أجل معني وبذلك ال يمكن اعتبار 
املدين متوقًفا عن الدفع بالنسبة لديون مل حيل أجلها بعد، وهذا ما نراه من وجهة نظرنا أكثر تناسًبا ومنطقية مما أورده 
دليل األونسرتال بضمه مجيع أنواع الديون حتى التي مل حتل آجاهلا. وال يشرتط أن يكون املدين عاجًزا عن الوفاء 
بجميع ديونه لكي يتحقق رشط التوقف عن الدفع فيكفي أن يتوقف عن تسديد دين واحد، فقد يمتنع املدين عن 

الوفاء ببعض ديونه دون غريها49.

ثالًثا: توافر صفتي ُحسن النية وسوء احلظ

أو تصفية  يتقي إشهار إفالسه  املدين لكي  التاجر  العون واملساعدة إىل  يد  يستهدف نظام إشهار اإلعسار مد 
متصًفا  دائاًم  يكون  وأن  املساعدة  لتلك  أهاًل  التاجر  هذا  يكون  أن  لذلك  واشرتط  لديونه،  وفاًء  وبيعها  ممتلكاته 

بصفات الرشف والنزاهة واألمانة.

ولقد عرف الفقه مبدأ حسن النية بأنه التزام التاجر باألمانة واتباعه أصول األعامل التجارية وسلوكه مسلك 
االستقامة والنزاهة50، كام أن رشط حسن النية الذي يقوم عليه نظام اإلعسار هو املميز بني نظام يوفر احلامية للتاجر 
توافر هذا  يتوجب احلرص عىل رضورة  ولذا  الدائنني،  والتدليس وهضم حقوق  االحتيال  يعني عىل  نظام  وبني 

الرشط51.

أما عن صفة سوء احلظ فيمكنا القول بأن االضطرابات التي تلحق باملركز املايل للتاجر املدين وتعود أسباهبا 
إىل ظروف قهرية وخارجة عن إرادته ومل يكن بإمكانه تفادهيا لسوء حظه، ومن هذه االضطرابات هالك أموال 
التاجر نتيجة حرق أو غرق أو كساد بضاعته نتيجة أزمات اقتصادية عامة52، فهنا تكون هذه األسباب بالفعل ناجتة 
عن سوء حظه عىل الرغم من متتعه بخصال التاجر األمني النزيه الذي يستحق تقديم املساعدة له إلقالته من عثرته 

بمقتىض نظام اإلعسار. 

ومن نافلة القول إن تصادف حسن النية مع سوء احلظ يتطلب استبعاد ارتكاب التاجر للغش أو التدليس أو 
اخلطأ الذي حيرمه من مزية التمتع بنظام الصلح الواقي من اإلفالس، ومع ذلك فإن هذا األمر - حسن النية وسوء 
احلظ - أمر غري مفرتض والبد من إثباته، وملحكمة املوضوع السلطة التقديرية يف التحقق من ذلك سواء من خالل 

49 Absil Adrien, ‘Notions de droit des sociétés, droit de la faillite, de la liquidation et de la continuité des entreprise’. Web 
site visited at 6/2/2020
http://www.ipcf.be/uploads/documents/20140426_sem_2_droit_societes.pdf
- François Tkint, « La faillit », Edition Larcier, Paris, 2006, P. 15.

إلياس نصيف، املوسوعة التجارية الشاملة، اإلفالس، ج 4، بريوت، 1999م، ص 31.  50

نشأت األخرس، الصلح الواقي من اإلفالس-دراسة مقارنة يف القانون األردين واملرصي والربيطاين، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 2005م، ص 34.  51

العكييل، مرجع سابق، ص 72.  52
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املستندات هلا أو من خالل انتداب خبري للتحقق من توافر هذا الرشط حيث إنه البد من قيام الدليل عىل حسن النية 
وسوء احلظ53. ومن هنا سوف نتنقل لدراسة الرشوط الشكلية لطلب إشهار اإلعسار. 

الفرع الثاني: الشروط الشكلية لطلب إشهار اإلعسار

إن املقصود بالرشوط الشكلية الواجب توافرها يف حكم إشهار اإلعسار هي جمموعة من الضوابط واألحكام 
التي قىض هبا املرشع والتي يلزم اتباعها ليتقي هبا التاجر مغبة السقوط يف بئر اإلفالس، وسواء كان ذلك يف حالة 
اإلعسار الفعيل أو اإلعسار الوشيك، وهذه اإلجراءات تتسم بالسهولة واليرس واملرونة وقلة التكلفة وذلك حلامية 
التاجر الذي هو يف أمس احلاجة إىل تقديم ما يعينه عىل مواجهة األزمة املالية التي أملت به، وتتلخص هذه الرشوط 
يف رشطني جوهريني مها، تقديم طلب إشهار اإلعسار متهيًدا إلصدار قرار - حكم - إشهار اإلعسار، ونتناول 

ذلك بالتحليل عىل النحو التايل:

أواًل: تقديم طلب إشهار اإلعسار

ملا كان هذا النظام وافًيا وحامًيا للدائنني واملدين املعرس عىل حٍد سواء يف الوقت ذاته، حيث يكون املدين املعرس 
عىل أتم االستعداد لتقديم عروض سخية يف مقابل الفوز هبذا الصلح لكنه قد يتعثر يف سبيل الوفاء بديونه املرتتبة 

عىل معامالته التجارية54.

وهاب محزة، نظام التسوية القضائية يف القانون اجلزائري- دراسة مقارنة مع قانون التجارة اجلديد، دار اخللدونية، اجلزائر، 2011م، ص 72.  53

عبد احلميد الشواريب، اإلفالس، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مرص، 2000، ص 344.  54

وهذا ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية يف حكهام ذي الرقم 839 املؤرخ 2019/10/23، الغرفة التجارية واملالية واالقتصادية، حيث ذكرت: 
Arrêt n°839 du 23 octobre 2019 (18-16.515)-Cour de cassation-Chambre commerciale, financière et économique:
"...Mais attendu, en premier lieu, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure 
collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de 
la procédure collective ; que selon l’article L. 621-95 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 
26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture d’un redressement judiciaire, en cas de cession totale de l’entreprise, 
après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs du débiteur non 
compris dans le plan ; qu’il en résulte que la loi a prévu un terme au redressement judiciaire après adoption d’un plan 
de cession, remplissant l’un des objectifs d’intérêt général de la procédure que constitue l’apurement du passif ; que 
la prolongation du redressement judiciaire du débiteur principal tant que le prix de cession n’est pas payé et que tous 
les actifs non compris dans le plan ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers 
et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne 
peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que le cours de la prescription s’était 
trouvé immédiatement interrompu, à l’égard de la société et de M. S... , par l’effet de la déclaration de la créance au 
passif de la société effectuée par la société Crédipar, le 8 novembre 2002, et constaté que la clôture du redressement 
judiciaire de la société n’était pas intervenue au jour de l’assignation en paiement de la caution, le 31 janvier 2013, 
l’arrêt retient que cette absence de clôture dans ce délai n’a pas pour conséquence de rendre imprescriptible la 
créance de la société Crédipar, d’autant que toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du 
tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de redressement 
judiciaire après l’adoption d’un plan de cession ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que 
l’interruption de la prescription à l’égard de M. S... n’avait pas pour effet de l’empêcher définitivement de prescrire 
contre la société Crédipar ni de le menacer d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause, la 
cour d’appel a fait une juste application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique en déclarant recevable l’action de la société 
Crédipar". https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_
economique_3172/2019_9124/octobre_9534/839_23_43819.html, accessed 6/2/2020.
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وبناء عىل ذلك نرى أن نوضح فيام ييل من له حق تقديم طلب اإلعسار، ثم نبني املحكمة املختصة بتلقي طلب 
إشهار اإلعسار، وذلك عىل النحو التايل:

أ- صاحب احلق يف تقديم طلب إشهار اإلعسار

تقديم الطلب من جانب املدين: يمثل أحد أهداف إجراءات إعادة التنظيم يف وضع إطار يشجع املدينني عىل 
معاجلة ضائقتهم املالية يف مرحلة مبكرة من أجل متكني املنشأة يف االستمرار ملا فيه منفعة للمدين والدائنني عىل حد 
سواء، وال يقتىض أن ينتظر املدين إىل حني توقفه عن الدفع حتى يستطيع تقديم طلب اإلعسار، ولكن ُيسمح له 
بتقديم الطلب يف ظروف مالية تنبئ عن قرب حالة اإلعسار إذا مل ُتعالج، ومن املتصور أن يسيئ املدين صالحياته 
خطة  ويقدم  حقيقية  مالية  صعوبات  يواجه  ال  وهو  بالطلب  يتقدم  بأن  له  املمنوحة  اإلمكانية  تلك  استخدام  يف 
إلعادة التنظيم تسمح له بإسقاط التزامات مرهقة له كعقود العمل، أو تتيح له إعادة التفاوض أو املراوغة وحرمان 
الدائنني من سداد الدوين احلاّلة، فينبغي أن يكون هناك أساس مايل لتقديم الطلب، وينبغي أيًضا أال يعني قانون 

اإلعسار هذا النوع من املدينني حتى ال يرتتب عىل ذلك إحلاق الرضر بالدائنني.

فإن زيادة  املوجودات وبالتايل  قيمة  التنظيم هو زيادة  إعادة  نظًرا ألن أحد أهداف  الدائن:  الطلب من  تقديم 
العائد للدائنني من مطالباهتم عن طريق استمرار عمل منشأة املدين وإعادة تنظيمها، فمن املمكن أال تكون إمكانية 
أنه ستكون  الطلب، وهو  تقديم  بموجبه  الدائن  يستطيع  آخر  فقط، وثم سبب  املدين  الطلب قارصة عىل  تقديم 
هناك حاالت لن يطلب فيها املدين بدء اإلجراءات أو ال يستطيع فيها املدين تقديم الطلب كحالة استقالة جملس 
اإلدارة - ممثل الشخص املعنوي املدين - ويمثل حق الدائنني يف تقديم الطلب أمًرا مستحسنًا حيث يكون له دور 

كبري يف دعمهم ألي خطة مقرتحة55.

ولقد بينت املادتان السادسة والسابعة قانون اإلعسار - األردين - رقم 21 لعام 2018م حينام رصحتا بأنه حيق 
للمدين وألٍي من الدائنني أو للمراقب إذا كان املدين رشكة تقديم الطلب، وذلك يف حالة ما إذا كان اإلعسار فعلًيا 
أما إذا كان اإلعسار وشيًكا فال يقبل طلب إشهار اإلعسار إال من املدين فقط ويكون ذلك خالل شهرين من تاريخ 

علمه الفعيل أو املفرتض بأنه معرس، وال ترسي هذه املدة عىل حالة اإلعسار الوشيك56. 

الوشيك  أو  الفعيل  اإلعسار  مرحلة  يف  دخل  قد  بأنه  يفيد  إقراًرا  به  يرفق  أن  الطلب  مقدم  املدين  عىل  وجيب 
بحسب احلالة )املادة 8/أ من قانون اإلعسار األردين(، كام قضت ذات املادة يف الفقرة ب منها برضورة أن يرفق 
بالطلب جمموعة من البيانات تتمثل يف إعداد تقرير عن أسباب اإلعسار، وعليه أن يقدم أيًضا عدة مستندات منها 
شهادة من جهة التسجيل تبني تاريخ التسجيل، وكذا تقديم امليزانية والبيانات املالية والدفاتر التجارية آلخر ثالث 

سنوات له، وغريها من املستندات والبيانات والقوائم التي عددهتا املادة املذكورة57.

للمزيد راجع يف ذلك دليل األونسرتال الترشيعي لقانون اإلعسار، ص 68، وما بعدها.  55

املادة 6 من قانون اإلعسار األردين.  56

نصت املادة 8 من قانون اإلعسار األردين.  57
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ب- املحكمة املختصة بنظر طلب إشهار اإلعسار

لقد أشار دليل األونسرتال إىل أن هناك بعض املسائل املتعلقة بالوالية القضائية، تتمثل يف حتديد املحكمة املختصة 
ببدء إجراءات اإلعسار وحل املسائل التي تنشأ أثناء سري تلك اإلجراءات، وقد تكون مسألة بدء اإلجراءات ومجيع 
تكون  قد  أو  ما،  دولة  يف  ذاهتا  املحكمة  اختصاص  من  اإلعسار  إجراءات  سري  أثناء  تنشأ  التي  الالحقة  املسائل 
املسائل املختلفة من اختصاص حماكم خمتلفة، ومن أجل زيادة شفافية قانون اإلعسار ويرس استعامله ملنفعة الدائنني 
واملدينني واألطراف الثالثة، خاصة عندما يكونون يف بلد أجنبي، لذا أوىص بأن يريس قانون اإلعسار افرتاًضا بأن 
مركز مصالح الشخص االعتباري الرئيسية هو يف الدولة التي يوجد فيها مكتبه املسجل، وأن مركز األعامل الرئييس 

للشخص الطبيعي هو يف الدولة التي يوجد فيها مكان إقامته املعتاد مامل يثبت خالف ذلك. 

هذا وقد أورد قانون اإلعسار األردين أن املحكمة املختصة بتلقي طلب اإلعسار هي حمكمة البداية التي يقع 
ضمن اختصاصها املكاين مركز املصالح الرئيسة للمدين وذلك يف متن املادة الثانية منه.

ثانًيا: البت يف طلب إشهار اإلعسار

1- قبول طلب إشهار اإلعسار

يشرتط فيام خيص الطلب املقدم من الدائن أن تنظر املحكمة فيام إذا كانت معايري البدء قد استوفيت قبل أن تقرر 
بدء اإلجراءات، وأحد األسباب الرئيسة لذلك هو تفادي االستخدام من جانب الدائنني أو املدين أو األطراف 
األخرى ذات املصلحة، وسوف يكون املدين خُمري بني: 1- قبول الطلب؛ 2- أو منازعة الطرف مقدم الطلب برد 
ادعاءاته بشأن وضعه املايل أو التامس بدء إجراءات خمتلفة58. 3- وقد يدفع املدين بصالحية املحكمة الناظرة يف 
الطلب أو بوجود خلل يف االجراءات ختص الطلب املقدم من الدائن، وللمحكمة أن تقرر ما إذا كانت رشوط 
القبول قد استوفيت، بل وأن تقرر أيًضا ما إذا كان نوع اإلجراءات املطلوب بدؤها مناسًبا لظروف املدين اخلاصة 

من عدمه.

ولقد أوجب قانون اإلعسار األردين عىل املحكمة املختصة يف حالة ما إذا كان طالب إشهار اإلعسار مستوفًيا 
للرشوط التي أوجبتها املواد 6، 7، 8 منه، وثبت من خالهلا صحة البيانات املقدمة هلا من املدين وتبني من مجيعها 
أن هذا املدين معرًسا حًقا فعليها أن تصدر قرارها بإشهار إعساره يف غضون ثالثني يوًما من تاريخ تقديم طلب 

إشهار اإلعسار.

أما إذا اتضح للمحكمة أثناء فحص الطلب والبيانات املرفقة به واملستندات املؤيدة هلا بأهنا غري مستوفاة طبًقا 
ملا جاء باملادة رقم 8 من القانون املذكور فلها - أي املحكمة - أن متنح املدين مهلة قدرها مخسة عرش يوًما الستيفاء 

ما هبا من أوجه نقص وإال فسوف تصدر قرارها برد طلب إشهار اإلعسار أو رفضه59. 

ويف مجيع األحوال جيب عىل املحكمة النظر يف طلب إشهار اإلعسار املستويف للرشوط املوضوعية والشكلية يف 
غري علنية وعىل وجه االستعجال.

58 digitallibrary.un.org, last visited on 30/1/2020.

املادة 9 من قانون اإلعسار األردين.  59
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2- رفض طلب إشهار اإلعسار

للمحكمة املختصة احلق يف أن تقيض برفض طلب إشهار اإلعسار إما ألسباب تتعلق باستخدام قانون اإلعسار 
استخداما غري سليم60، أو ألسباب فنية تتعلق باستيفاء معيار البدء يف الطلب املقدم، أو احلاالت التي يكون فيها 
الدين حمل نزاع مرشوع أو موضع مقاصة بمبلغ مساو للدين أو أكرب منه، واحلاالت التي لن ختدم فيها اإلجراءات 
أي غرض، ومن ذلك أن يكون الدين املضمون جياوز قيمة املوجودات واحلاالت التي تكون فيها موجودات املدين 

غري كافية لدفع تكاليف إدارة اإلعسار.

عندما يكون هناك دليل عىل االستخدام غري السليم من جانب مقدم الطلب - سواء كان الدائن أو املدين - من 
اجلائز أن يتم رفض الطلب وباإلضافة إىل ذلك أجاز الدليل الترشيعي لقانون اإلعسار فرض عقوبات عىل الطرف 

الذي أساء االستخدام، أو إلزامه بدفع تعويض للطرف اآلخر عن األرضار النامجة عن ذلك61.

أوجب  التي  املستندات  تقديم  عن  تقاعسه  حالة  يف  وذلك  املدين  من  املقدم  الطلب  رفض  وللمحكمة  هذا 
القانون تقديمها )املادة 9/ب من قانون اإلعسار األردين(، ويف مجيع األحوال للمحكمة أن تنظر الطلب يف غري 

عالنية وتبت فيه عىل وجه االستعجال.

التنظيم"، والذي  التمهيدية إلشهار اإلعسار كمقدمة إلعادة  "املرحلة  املبحث األول  االنتهاء من دراسة  بعد 
ننتقل  واآلن  اإلعسار.  إشهار  رشوط  درسنا  ثم  ومن  التنظيم،  إلعادة  متهيًدا  اإلعسار  مفهوم  دراسة  فيه  تناولنا 

لدراسة مرحلة إعادة التنظيم يف املبحث الثاين.

المبحث الثاني: مرحلة إعادة التنظيم

املالية  السياسات  صياغة  بإعادة  الدول  من  العديد  قام  2008م  عام  يف  العاملية  املالية  األزمة  اندالع  عقب 
العديد من الرشكات ومؤسسات  التي أعقبت هذه األزمة واملتمثلة يف تعثر  التحديات  والترشيعية ملواجهة تلك 
األعامل عن الوفاء بالتزاماهتا وسداد ديوهنا، وما سينتج عن ذلك من حدوث ضعف اقتصادي وفقد املوجودات 
إىل جانب فقد الوظائف كنتيجة إلجراءات اإلفالس التي قد متتد آثارها عرب الدول يف عامل يتسم بطابع العوملة. 

من أمثلة االستخدام غري السليم احلاالت التي يقدم فيها املدين طلًبا كوسيلة ملراوغة الدائنني وحوماهنم من السداد الفوري دون مربر، أو احلصول عىل   60

إعفاء من التزامات مرهقة، وفيام يتصل بسوء االستخدام يف لطلب املقدم من الدائن احلاالت التي يستخدم فيها اإلعسار كبديل غري مناسب عن إجراءات 
إنفاذ الدين، أو حماولة إبعاد منشأة املدين عن السوق، أو حماولة احلصول عىل رشوط سداد تفضيلية بإكراه املدين.

ومل يكن هذا االجتاه بفرض غرامة )مرصوفات قضائية( غريًبا أو مستحدًثا من جانب قانون اإلعسار فقد ُأخذ به يف النظام الفرنيس حيث قضت به حمكمة   61

النقض الفرنسية يف حكمها احلديث رقم 791 املؤرخ 2019/10/23م الدائرة التجارية واملالية واالقتصادية- نقض جزئي حيث ذكرت يف منطوقه..
« …Casse Et Annule, Mais Seulement En Ce Qu’il Prononce La Faillite Personnelle De M. N... Pour Une Durée De 10 Ans, 
Le Condamne À Supporter Les Dépens De Première Instance Et D’appel Et À Payer 1 000 Euros Au Titre De L’application 
De L’article 700 Du Code De Procédure Civile À La Société Y... Q..., En Qualité De Liquidateur De La Société Sn Dst 
Transports, L’arrêt Rendu Le 21 Décembre 2017, Entre Les Parties, Par La Cour D’appel De Dijon; Remet, En Conséquence, 
Sur Ces Points, La Cause Et Les Parties Dans L’état Où Elles Se Trouvaient Avant Ledit Arrêt Et, Pour Être Fait Droit, Les 
Renvoie Devant La Cour D’appel De Besançon ;Arrêt n° 791 du 23 octobre 2019 (18-12.181)-Cour de cassation - Chambre 
commerciale, financière et économique, Cassation partielle". https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_
publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2019_9124/octobre_9534/791_23_43829.html. 
accessed  22/2/2020.



املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر142

ومن بني السياسات التي اتبعتها الدول ملواجهة تلك األزمة إعادة هيكلة الرشكات وكيانات األعامل املتعثرة، وهو 
األمر الذي يتطلب توافر عدة أطر منها أن يكون الكيان االقتصادي املطلوب إعادة هيكلته قابل لالستمرار وإعادة 
بيئة  يتيح  قانوين  نظام  توافر  األطر هو  اهليكلة، وأهم هذه  املصالح إلعادة  قبول أصحاب  إيل  باإلضافة  التنظيم، 
مناسبة وفاعلة إلجراء مفاوضات تتسم بالنزاهة والشفافية وحسن النية حول إعادة اهليكلة لضامن حتقيق املنافع 
املرجوة من استخدام إعادة اهليكلة كوسيلة فاعلة إلنقاذ الكيانات االقتصادية املتعثرة بنجاح. وهتدف عملية إعادة 
خالل  من  العملية  هذه  وتتم  أعامهلا،  استكامل  عىل  قدرهتا  واستعادة  املتعثرة  املنشأة  إنقاذ  املتعثرة  املنشآت  هيكلة 
خفض أعباء املنشآت املتعثرة من الديون بطريقة منظمة ومحاية قيمة موجوداهتا وحقوق الدائنني، مع مراعاة حتقيق 

التوازن بني محاية مصالح املدينني والدائنني بام يؤدي إيل نجاح االتفاق عىل خطة إعادة اهليكلة. 

اختياري، لذلك  تتم بشكل  القضاء  إذا متت خارج نطاق  املتعثرة  املنشآت االقتصادية  تنظيم هيكلة  إعادة  إنَّ 
اختذت العديد من الدول هذه اآللية إلجياد هنج توافقي إلجراء عمليات إعادة تنظيم هيكلة املنشآت االقتصادية 
املتعثرة من خالل إصدار ونرش تعليامت أو إرشادات غري ملزمة إلعادة تنظيم وجدولة ديون املنشآت االقتصادية 
املتعثرة لتكون هذه القواعد دليال إرشاديا عند تسوية أوضاع املنشآت املتعثرة. وهذا األسلوب التوافقي مستلهم يف 
َن نتيجة التطور يف جمال إعادة تنظيم املنشآت االقتصادية املتعثرة خارج املجال  أغلبه مما يسمى "هنج لندن" الذي َتَكوَّ
القضائي. وكان بنك إنجلرتا قد بدأ يف الثامنينات من القرن العرشين يف دمج ممارسات املؤسسات املالية بالنسبة 
لعمليات إعادة هيكلة الديون ضمن جمموعة من االرشادات أو املبادئ غري امللزمة التي دعمها البنك عن طريق 

مقاالت وخطب وغريها من السبل غري الرسمية62.

"هنج لندن"63، الذي بدوره كان مصدر اإلهلام األسايس  املبادئ ضمن  ومن ثم توحدت هذه اإلرشادات أو 
لغريه من النامذج مثل مبادئ االحتاد الدويل ألخصائي اإلفالس )اإلنسول(64.

أما إعادة اهليكلة الرسمية التي تتم حتت إرشاف املحكمة املختصة التي ترشف عىل كافة مراحل إعادة اهليكلة 
وأمهها إجازة خطة إعادة اهليكلة، وتتضمن بعض الترشيعات النص عىل اشرتاط موافقة أغلبية الدائنني أو الدائنني 
توافق  مل  التي  بإلزام األطراف  املستوي  اهليكلة، ويتميز هذا  إعادة  الديون عىل خطة  نسبة معينة من  الذين لدهيم 
عىل اخلطة )األغلبية املعرتضة( عىل تلك اخلطة، يؤخذ عىل هذا النهج طول اإلجراءات لتدخل املحكمة فيه. ففي 
اجلرد  قائمة  اعتامد  قرار  الستئناف  املحددة  املدة  بانتهاء  لإلعسار  التمهيدية  املرحلة  انتهاء  وبعد  األردين  الترشيع 
املرحلة  باالنتقال من  املحكمة  قرار  أو بصدور  منها.  املقدمة عىل أي  البت يف االعرتاضات  أو  الدائنني  قائمة  أو 
التمهيدية للمراحل التي تليها قبل البت يف االعرتاضات املقدمة عىل قرار اعتامد قائمة اجلرد أو قائمة الدائنني بعد 

62 www.bccl.gov.lb, last visited 25/3/2020.

مقال بعنوان "عمليات إعادة اهليكلة الرشكات املتعثرة خارج نطاق املحاكم"، مؤسسة التمويل الدولية، جمموعة البنك الدويل، راجع املوقع اإللكرتوين،   63

تاريخ االطالع: 2020/3/25.
http://www.bccl.gov.lb/pdf_files/seminars_pdf_files/beirut-out-of-court-workout-principles/ifc-ocw_toolkit-2010-
ARABIC.PDF.

64 International Association of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy Professionals (INSOL).

http://www.bccl.gov.lb
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االنتهاء من اإلجراءات املحددة وفًقا للقانون، وذلك مامل يتقدم املدين بطلبه بالسري يف إجراءات التصفية65.

بناًء عىل ذلك سنتناول يف املطلب األول إعداد خطة إعادة التنظيم، ومن ثم ننتقل لدراسة آثار إعادة التنظيم يف 
املطلب الثاين.

المطلب األول: إعداد خطة إعادة التنظيم

الغرض من إعادة التنظيم هو زيادة العائد النهائي املحتمل للدائنني إىل أقىص حد، والتوصل إىل نتيجة أفضل 
مما حيدث لو متت تصفية املنشأة امَلدينة، واحلفاظ عىل املنشآت التي تتوفر فيها مقومات البقاء كوسيلة للمحافظة 
عىل فرص العمل للعاملني وعىل التجارة للموردين. ومع اختالف الفئات املشاركة يف إجراءات إعادة التنظيم، قد 
يكون لكل منها آراء خمتلفة بشأن كيفية بلوغ خمتلف األهداف عىل أفضل وجه. فبعض الدائنني، مثل كبار الزبائن 
أو املوردين قد يفضلون استمرار التعامل مع املدين عىل رسعة تسديد ما هلم من ديون. وقد يفضل دائنون آخرون 
احلصول عىل حصة يف رأس مال املنشأة، بينام ال يرغب آخرون يف ذلك. وهلذا فإن من املعهود أن تكون هناك طائفة 

من اخليارات التي ينتقي منها يف حالة معّينة66.

وبالعودة إىل التعريف الذي وضعه املرشع الُعامين يف قانون اإلفالس رقم 53 لقانون 2019م يف املادة 1/ط 
بقوله: "اإلجراءات التي من شأهنا مساعدة التاجر املدين عىل خروجه من مرحلة االضطراب املايل واإلداري لسداد 
املنشآت  عىل  والرقابة  التدقيق  دائرة  أوىل  قد  الُعامين  القانون  أن  امُلالحظ  ومن  اهليكلة".  إعادة  خطة  وفق  ديونه، 
التجارية يف وزارة التجارة والصناعة مهمة فحص طلبات إعادة اهليكلة، واستيفاء مستندات الطلبات، وحتضريها 
وإعداد مذكرة بطلبات اخلصوم وأسانيدهم، وذلك خالل مدة ال جتاوز 60 ستني يوًما من تاريخ قيد الطلب67. فإذا 
تم التوصل إىل تسوية النزاع، حيرر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة األطراف، ويبني فيه تفاصيل االتفاق، وما تم من 
إجراءات الوساطة68. وتثبت الدائرة املختصة قبول التسوية، وحتيل امللف إىل املحكمة املختصة العتامدها69. فإذا مل 
يتم التوصل إىل التسوية، يعترب الطلب مرفوًضا، وجيوز لصاحب الشأن الطعن عىل هذا القرار أمام املحكمة خالل 
15 مخسة عرش يوًما من تاريخ إبالغه برفض الطلب عىل عنوانه املثبت يف الطلب، عىل أن تفصل فيه املحكمة خالل 

7 سبعة أيام من تاريخ اإلحالة، ويكون القرار الصادر يف هذا الشأن هنائًيا70. 

أما املرشع األردين فلقد أوىل املحكمة املختصة بالنظر بداية يف طلبات إشهار اإلعسار التي تقوم بدايًة بمرحلة 
ألسباب  للتوصل  وحتليلها  وتبويبها  بأعامله  املتعلقة  املعلومات  ومجع  املدين  ودائني  اإلعسار  ذمة  حلرص  متهيدية 
اإلعسار ومدى قابلية األعامل لالستمرار. ومن ثم تبدأ مرحلة إعادة التنظيم؛ التي يتم من خالهلا التوصل التفاق 

املادة 67 من قانون اإلعسار األردين.   65

األونسرتال، الدليل الترشيعي لقانون اإلعسار، جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، نيويورك 2005، ص 266.  66

املادة 1 من قانون اإلفالس الُعامين رقم 53 لعام 2019.  67

68 parlmany.youm7.com, visited on: 25/3/2020.

املادة 10 واملادة 12 من قانون اإلفالس الُعامين رقم 53 لعام 2019.  69

املادة 13 من قانون اإلفالس الُعامين رقم 53 لعام 2019.  70
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بني املدين ودائنيه عىل خطة إعادة التنظيم، ومنها ما يكون أعد مسبًقا، أو تكون اعتيادية. هذا ما سنقوم بدراسته.

الفرع األول: إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبًقا

 يطلق عىل هذا اإلجراء يف الترشيع الفرنيس لفظ "الصلح االتفاقي" )tadrocnoC eL(  وهو الذي يتم بمقتىض 
اتفاق بني املدين ودائنيه71، وال يؤيت هذا الصلح ُأكله إال بعد أن يتم التصويت عليه باملوافقة وفق الرشوط التي 
ينظمها القانون، ويعترب هذا الصلح بمثابة عقد يربم بني طرفيه وملزم لكليهام بالوفاء بام تعهد له أمام اآلخر، ولقد 
اختلف الفقه الفرنيس حول القيمة القانونية هلذا الصلح إذا حدث بعد إشهار اإلفالس، فَذَهَب فريق من الفقهاء 
إىل عدم قانونية الصلح، وأيد هذا الرأي املرشع الفرنيس، وذلك وقت تطبيق نظام التصفية القضائية، قبل صدور 
املرسوم املؤرخ 1955/5/30م، ولكنه عدل بعد ذلك عن هذا الرأي وقبله يف ظل تطبيق نظام التسوية القضائية 

بعد صدور املرسوم املذكور72. 

قد يتفق املدين مع دائنيه تفادًيا لإلعسار الوشيك عىل إعداد خطة إلعادة التنظيم، ويكون ذلك خارج نطاق 
إجراءات املحكمة أو يف املراحل املبكرة إلشهار اإلعسار، وبموجب هذه اخلطة يتم إعادة تنظيم النشاط االقتصادي 

للمدين املعرس73.

وتستهدف هذه اخلطة جلب النفع لكال الطرفني فبالنسبة للدائنني حتقق هلم ضامن أعىل نسبة ممكنة من سداد 
ديوهنم، ومن ناحية أخرى تضمن استئناف النشاط االقتصادي للتاجر املدين، وقد اشرتط املرشع رضورة أن ُتشفع 

هذه اخلطة بموافقة خطية من دائنني يمثلون عىل األقل نسبة 25 % من إمجايل الديون74. 

فمن اجلائز أن يربم املدين مع دائنيه اتفاًقا حيتوي عىل جدولة الديون بمقتضاه يمنح املدين أجاًل أطول، أو يتفق 
أن تتضمن  التنازل عنه، وقد خلصها املرشع األردين يف عبارة رضورة  أو  الديون  األطراف عىل إسقاط جزء من 
اخلطة إما إعادة هيكلة النشاط االقتصادي أو إعادة هيكلة الديون، كام جيوز أن تتضمن اخلطة بيع وحدات النشاط 
فقد  وإال  سلًفا،  املعدة  اخلطة  بنود  مجيع  بتنفيذ  املدين  التزام  رضورة  أوهلام  أمران  ذلك  عىل  ويرتتب  االقتصادي، 
مرحلة  يف  ويدخل  اإلعسار  ينتهي  وبذلك  التصفية،  إجراءات  الختاذ  بااللتزامات  الوفاء  عدم  حالة  يف  يتعرض 

التصفية واإلفالس. 

وأما األمر الثاين فهو أن يتم االتفاق عىل أن يتنازل الدائنون عن جزء من ديوهنم، وهنا ال يلتزم املدين بالوفاء به، 
وينحرص التزامه يف الوفاء باجلزء الذي مل يتم التنازل عنه75.

ومن اجلائز أن يقدم املدين مقرتًحا بذلك أثناء تقديم طلب إشهار اإلعسار أو خالل عرشة أيام من تاريخ تقديم 

حممد سامي مدكور وعيل حسن يونس، اإلفالس، دار الفكر الغريب، 1970، ص 199.  71

الفقي، مرجع سابق، ص 178؛ راجع كذلك:  72
R. Iturbide, ‘Histoire critique de la faillite’, Revue internationale de droit comparé Année 1974, P 208.

املادة 68 من قانون اإلعسار األردين.   73

املادة 69 من قانون اإلعسار األردين.  74

قرمان، التسوية، مرجع سابق، ص 39.  75
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طلب إشهار اإلعسار إىل املحكمة، ويعد وكيل اإلعسار تقريًرا يتضمن تقيياًم للمقرتح الذي يتقدم به املدين، عىل 
أن يكون شاماًل وقاباًل للمناقشة مع الدائنني خالل ثالثني يوًما من تاريخ تقديمه، وحيق لوكيل اإلعسار أن يتقدم 

بطلب للمحكمة لتعيني خبري لتقييم اخلطة76.

وال جيوز لوكيل اإلعسار إطالع أي شخص أو جهة عىل هذه اخلطة باستثناء الدائنني املدرجة أسامؤهم يف قائمة 
الدائنني وذلك حفاًظا عىل رسيتها77. 

أو من خالل  املحدد  اإلعسار عىل عنوانه  إىل وكيل  تسلم  بوثيقة خطية  اخلطة  التصويت عىل  يتم  ذلك  وبعد 
املحكمة، وتتم املوافقة عىل اخلطة باألغلبية املطلقة من إمجايل الديون، ويقوم وكيل اإلعسار بفرز األصوات خالل 
مخسة أيام من تاريخ التصويت، فإذا متت املوافقة عىل اخلطة فيقوم بإبالغ املحكمة بذلك وإيداعها لدهيا78. فإذا مل 
يقدم املدين خطة فنعود لألصل أن توضع هذه اخلطة حتت إرشاف القضاء، وهذا ما سنقوم بدراسته يف الفرع الثاين. 

الفرع الثاني: مرحلة إعادة التنظيم االعتيادية

ضوابط خطة إعادة التنظيم

إذا مل يكن هناك خطة إعادة تنظيم معدة سلًفا فقد أجاز املرشع للمدين أو لوكيل اإلعسار أو لدائنني يمثلون 
10 % من إمجايل الديون تقديم خطة إعادة التنظيم خالل ثالثني يوًما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم،  نسبة 
املدين،  لدى  العامل  ممثيل  وإىل  الدائنني،  جلنة  إىل  إلبالغها  اإلعسار  وكيل  إىل  أو  املحكمة  إىل  اخلطة  هذه  وتسلم 
وإىل املدين وذلك يف حالة إذا كان املقرتح مقدم من وكيل اإلعسار، ومتنح املحكمة مهلة قدرها عرشة أيام إلبداء 

املالحظات79.

ويمكن أن تتضمن اخلطة مقرتًحا بإعادة هيكلة النشاط االقتصادي أو إعادة هيكلة الديون، كام جيب أن يتضمن 
تتناول  املقرتح ختفيض الديون أو إعادة جدولتها، وال جيوز تأجيل الديون ألكثر من عرش سنوات، كام جيوز أن 
اخلطة إعادة تنظيم بيع كل أو جزء من وحدات النشاط االقتصادي بأسهم أو حصص، وجيوز أن تطرح غري ذلك 

من البدائل خيتارها كل فئة من الدائنني وغريها مما أوضحته املادة 79 من قانون اإلعسار األردين: 
"أ- جيب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم إما إعادة هيكلة النشاط االقتصادي أو إعادة هيكلة الديون مع مذكرة 

بمربرات اللجوء ألي منهام. 
ب- جيب أن يتضمن اجلزء املتعلق بإعادة هيكلة الديون يف اخلطة إما ختفيض الديون أو إعادة جدولتها أو أي 

طريقة أخرى بام يف ذلك رسملة الديون وال جيوز أن تتجاوز مدة تأجيل الديون عرش سنوات. 
ج- جيب أن يتضمن اجلزء املتعلق بإعادة هيكلة النشاط االقتصادي يف خطة إعادة التنظيم أي نوع من اإلجراءات 
بام يف ذلك االندماج وجتزئة األسهم أو غريها من اإلجراءات التي تؤدي إلعادة هيكلة النشاط االقتصادي وذلك 

املادة 70 من قانون اإلعسار األردين.  76

املادة 71 من قانون اإلعسار األردين.  77

املادة 72 من قانون اإلعسار األردين.  78

املادة 77 من قانون اإلعسار األردين   79
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النافذة باستثناء األحكام املتعلقة بحق الدائنني يف االعرتاض عىل  وفقا لألحكام املنصوص عليها يف الترشيعات 
لغايات  غريها  دون  القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  بالتصويت  املتعلقة  األحكام  تطبق  بحيث  اإلجراءات  هذه 

املوافقة عىل خطة إعادة التنظيم.
د- جيوز أن تتضمن خطة إعادة التنظيم بيع وحدات النشاط االقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع أي جزء 

منها أو الترصف بأسهم أو حصص الرشكات التابعة.
هـ- جيوز أن تطرح اخلطة بدائل ختتارها كل فئة من فئات الدائنني، ويف هذه احلالة جيب أن حيدد املقرتح البديل 

الذي يطبق عىل الدائنني الذين مل خيتاروا أًيا من البدائل.
و- جيب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم املعلومات الالزمة لتمكني الدائنني الذين يملكون حق التصويت عليها 

من ممارسة ذلك احلق، وعىل النحو التايل:
وصًفا عاًما ألعامل املدين والظروف التي أدت إلعساره.. 1
وصًفا مفصاًل إلجراءات تنفيذ خطة إعادة التنظيم.. 2
قائمة مفصلة بالدائنني مصنفني حسب فئاهتم.. 3
املبالغ واألموال املنوي استخدامها لغايات سداد ديون كل فئة من الدائنني كلًيا أو جزئًيا واألموال التي . 4

سيتم االحتفاظ هبا لسداد الديون املعرتض عليها، وإجراءات تسوية هذه الديون والوقت املتوقع لذلك."
بيان طريقة بيع األموال إن وجدت إضافة لقائمة األموال التي سيتم بيعها سواء أكانت مثقلة بحقوق ضامن . 5

أم ال، وكيفية استخدام عوائد البيع.
تاريخ بدء تنفيذ اخلطة واملدد املطلوبة لذلك.. 6
بياًنا بأن اعتامد اخلطة سيؤدي إلعادة حتديد حقوق الدائنني بام يف ذلك احلاالت التي لن يتم فيها تنفيذ اخلطة . 7

بشكل كامل أو تعليق تنفيذها والتفاصيل املتعلقة بطريقة إعادة حتديد هذه احلقوق.
قائمة بأسامء أعضاء اهليئة التي تتوىل إدارة أعامل املدين والبدالت التي يتقاضاها كل منهم، إن وجدت.. 8
تفصياًل لطريقة سداد الديون بام يف ذلك بيع األموال أو بيع النشاط االقتصادي كليا أو جزئيا أو احلصول . 9

عىل قروض من الغري أو االكتتاب برأس املال أو ختفيض الديون أو شطبها أو إعادة جدولتها أو رسملتها 
أو أي طريقة أخرى جتيزها الترشيعات النافذة إضافة للمدة التي يستغرقها هذا السداد.

اسم الشخص املرشح ملراقبة تنفيذ اخلطة، إن وجد، ومسؤولياته جتاه الدائنني.. 10
تقريًرا حول التوقعات املالية بام يف ذلك حساب األرباح واخلسائر وامليزانية والتدفقات النقدية خالل فرتة . 11

تنفيذ اخلطة.
تقديًرا لعوائد بيع األموال يف التصفية والكلفة اإلمجالية هلذه التصفية فيام لو متت التصفية يف الوقت الذي . 12

تم فيه تقديم اخلطة".

النشاط  استمرارية  عىل  واحلفاظ  املايل  االضطراب  معاجلة  يف  تتمثل  االقتصادي  النشاط  هيكلة  إعادة  إًذا 
االقتصادي وتطبيق االسرتاتيجيات جديدة، وحتى تؤيت إعادة التنظيم/اهليكلة نتائج املرجوة منها، فال جيب أن 
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تقترص عىل إعادة اهليكلة املالية بل وجيب أن تتضمن إعادة التنظيم اإلدارية للنهوض باملنشأة االقتصادية املتعثرة، 
أما هيكلة الديون فهي جزء من اهليكلة املالية هتدف إىل التفاهم مع دائني النشاط االقتصادي من خالل: "حتويل 

الديون القصرية إىل ديون طويلة األجل، مما يعطي للنشاط مدة أطول الستثامر هذه الديون؛

وقف سداد أقساط الدين مؤقًتا أو إعطاء فرتة سامح جديدة، ويساعد ذلك يف وقف جزء من التدفقات - 
النقدية اخلارجية مؤقًتا حلني حتسن األحوال؛

ختفيض سعر الفائدة أو التنازل عن الفوائد املستحقة"80. - 

وملا كان من املمكن أن يتم من خالل خطة إعادة التنظيم طرح البدائل املمكنة والتي تساعد يف تيسري اإلعسار 
كمقرتحات وحلول تتضمنها اخلطة، فمن هذه البدائل املمكن طرحها ما ييل: 

بيع بعض األصول التابعة للنشاط االقتصادي وإعادة ضخها يف رأس املال مع بيان كيفية استثامر عائد هذا . 1
البيع يف حتقيق األرباح التي تساهم يف سداد الديون.

االقرتاض من الغري سواء كان هذا الغري شخًصا طبيعًيا أو . 2 كام أنه من املمكن اقرتاح وسيلة أخرى وهي 
معنوًيا كان يكون بنًكا من البنوك وكيفية تقديم الضامنات التي تيرس هذا االقرتاض.

االكتتاب وطرح رأس املال عىل هيئة أسهم يتم بيعها من خالل االكتتاب يف سوق املال.. 3

ختفيض الديون أو التنازل عن جزء منها، ويف هذه احلالة فإن املدين ال يلتزم بالوفاء به وإنام ينحرص التزامه . 4
يف الوفاء باجلزء الذي مل يتم التنازل عنه، مع مراعاة املادة 25/أ من قانون اإلعسار التي أوقفت احتساب 

الفوائد وغرامات التأخري عىل الديون فور صدور حكم قبول طلب اإلعسار. 

إعادة جدولة الديون حيث يلتزم املدين يف مواجهة دائنيه بالوفاء عند حلول اآلجال التي شملتها اخلطة، . 5
ومع ذلك إذا كان من بني الديون ديوًنا تزيد آجال الوفاء هبا عىل اآلجال املقررة يف اخلطة فال ينبغي حرمان 
املدين اآلجال التي تكون أطول مدًة من الواردة يف اخلطة، إال إذا تضمن اخلطة ما خيالف ذلك، ويبدو أن 
2018م املرصي - حني  11 لعام  48 من القانون االفالس رقم  هذا ما يتسق مع احلكم الوارد يف املادة 
رسيان  وقف  أو  الديون،  آجال  حلول  الصلح  بإجراءات  البدء  احلكم  صدور  عىل  يرتتب  ال  أنه  قررت 
فوائدها81، وهذا خالف ما ذهبت إليه املادة 61/د من قانون اإلعسار األردين التي أسقطت آجال الديون 
اتفاقًيا  للمدين بموجب اخلطة أجاًل  املمنوح  التي مل حتل واعتربهتا آجااًل حالة، ومع ذلك يكون األجل 
يتمسك  أن  اخلطة  انتهاء  بعد  للمدين  مدينًا  يصبح  الذي  للدائن  جيوز  ال  ثم  ومن  قضائية،  مهلة  وليس 

وفاء رشيف، مواجهة العرس املايل يف املؤسسات االقتصادية دارسة حالة البنك اخلارجي اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص   80
مالية نقود وتأمينات، كلية االقتصاد والتجارة وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد بن باديس-مستغانم، اجلزائر، 2013/2012م، ص 50. وراجع أيَضا 

املوقع اإللكرتوين: https://www.imlebanon.org/، تاريخ الزيارة: 2020/1/25.
81 Egyptian-awkaf.blogspot.com, accessed 25/1/2020.
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باملقاصة بني ما له من ديون لدى املدين مع ما للمدين لديه82. فام هي آلية التصويت عىل اخلطة املطروحة؟ 
سنجيب عن ذلك يف الفرع الثالث.

الفرع الثالث: التصويت على خطة إعادة التنظيم

يتم انعقاد اجتامع الدائنني يف اليوم الستني من بدء مرحلة إعادة التنظيم، وجيوز للمحكمة تأجيله عىل أال يتجاوز 
فرتة مخسة وسبعني يوًما من بدء املرحلة، ويعلن ذلك يف اجلريدة الرسمية وسجل اإلعسار أو بأي طريقة أخرى 
يمثلون دائنني  املرحلة، ويكون نصاب االجتامع بحضور  بدء  يوًما من   بمعرفة وكيل اإلعسار خالل مخسة عرش 
50 % من إمجايل الديون، حمسوًما منها الديون املضمونة والديون األدنى يف مرتبة األولوية، وإذا مل يكتمل النصاب 
إمجايل  35 % من  نسبة  النصاب حينئذ بحضور  أيام، ويكون  آخر خالل مخسة  إىل موعد  التأجيل  يتم  ملدة ساعة 

الديون حمسوًما منها الديون املضمونة والديون األدنى يف مرتبة األولوية83.

قانون  وضع  ولكن  الديون،  إمجايل  من   )1+%  50( املطلقة  باألغلبية  التنظيم  إعادة  خطة  عىل  املوافقة  تصدر 
اإلعسار نصاًبا خاًصا يف حالة ما إذا تضمنت اخلطة عىل ختفيض نسبة أكثر من 50 % من الديون أو إعادة هيكلتها 
60 % عىل األقل من الدائنني الذين تم ختفيض ديوهنم وذلك  ملدة أكثر من مخس سنوات فهنا يلزم موافقة نسبة 
نظًرا للرضر الذي سوف يلحق هبم، ونرى أن هذا األمر جد مهم وقد أحسن املرشع يف مسلكه هذا محاية حلقوق 

الدائنني. 

ورد يف متن املادة 91 من قانون اإلعسار الصادر يف األردن أنه: 

اجتامع  خالل  املطلوبة  األغلبية  عىل  الدائنني  من  فئة  حتصل  مل  ولو  التنظيم  إعادة  خطة  عىل  املوافقة  جيوز  "أ- 
الدائنني إذا حتققت الرشوط التالية: 

أال يؤدي تنفيذ اخلطة إىل وضع الدائنني من الفئة ذاهتا يف مرتبة أدنى من مرتبتهم فيام لو متت تصفية . 1
النشاط االقتصادي.

أال يلحق رضر بأي من أعضاء أي فئة مقارنة مع أعضاء الفئات األخرى من املرتبة ذاهتا.. 2

أال يتقاىض أي دائن من ضمن أي فئة أخرى من الدائنني مبلًغا أعىل من إمجايل ديون تلك الفئة.. 3

ب- تقرر املحكمة اعتامد خطة إعادة التنظيم الواردة يف الفقرة أ من هذه املادة بناء عىل طلب وكيل اإلعسار أو 
املدين ويف هذه احلالة عىل املحكمة عرضها عىل وكيل اإلعسار".

درسنا يف املطلب األول "إعداد خطة إعادة التنظيم" وآلية التصويت عليها ورأينا وجود طريقتني لتقديمها، فمن 
املمكن أن يعد امُلعرس خطة يتم االتفاق عىل تنفيذها، وإما أن توضع اخلطة حتت إرشاف القضاء وفق ما رأينا. فام 

هي اآلثار الناجتة عن إعادة التنظيم؟ هذا ما سنتناوله يف املطلب الثاين.

قرمان، التسوية، مرجع سابق، ص 39.  82

املادة 86 من قانون اإلعسار األردين.  83
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المطلب الثاني: آثار إعادة التنظيم

ذلك  عىل  وبناء  التنظيم،  إعادة  خطة  عىل  باملوافقة  املحكمة  قرار  صدور  بمجرد  اإلعسار  إشهار  آثار  تتوقف 
التي أوردهتا خطة إعادة  البنود  فيها، وذلك مع مراعاة  أمواله والترصف  إدارة  املدين كامل صالحياته يف  يسرتد 

التنظيم84 ومن هذه اآلثار ما ييل:

أواًل: رسيان خطة إعادة التنظيم عىل املدين دون املتضامن معه

إذ أبرمت اخلطة وكان مع املدين دائنني آخرين متضامنني يف الدين، أو كان الدين مكفواًل من شخص آخر، فال 
يرسي عىل هؤالء رشوط اخلطة، وذلك محاية للدائنني، ومن ثم يظل هؤالء ملتزمون بالوفاء بالديون التي تضمنتها 
اخلطة ويف ميعاد استحقاقها برصف النظر عام أسفرت عنه اخلطة من منح آجال للوفاء بالدين أو تنازل عن بعض 

الديون85.

ثانًيا: انتهاء وقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ املوجهة للمدين

إذا قررت املحكمة اعتامد اخلطة وصدقت عليها، فإن الدائنني الذين يرسي عليهم اإلعسار يسرتدون حقهم يف 
إقامة الدعاوى القضائية واختاذ إجراءات التنفيذ التي حرموا منها بعد صدور قرار قبول طلب إشهار اإلعسار، 
ولكن يظل هذا اإلحلاق مرهوًنا بالرشوط الواردة بخطة إعادة التنظيم، ويعترب هذا األمر منطقي حيث يلتزم مجيع 

أطراف اخلطة بعد التصديق عليها وصدور قرار املحكمة بإنفاذ بنودها. 

ثالًثا: التزام املدين بتنفيذ مجيع بنود خطة إعادة التنظيم

بعد التصديق عىل خطة إعادة التنظيم يصبح املدين ملتزما بجميع ما ورد هبا من بنود، فإذا انطوت اخلطة عىل منحه 
آجااًل كان املدين ملزًما باآلجال الواردة باخلطة عند حلوهلا، أما إذا أخل املدين باخلطة وتأكد للمحكمة ذلك بدأت يف 

مرحلة التصفية.

رابًعا: استعادة املدين حرية الترصف دون قيد

عند االنتهاء من تنفيذ اخلطة تكون بذلك قد آتت إعادة التنظيم ُأكلها وثامرها وُكللت بالنجاح، وحينئذ حيق للمدين أن 
يتقدم إىل املحكمة بطلب إلصدار قرار انتهاء تنفيذ اخلطة مرفًقا به ما يثبت التزامه بجميع الرشوط املتفق عليها باخلطة، وُينرش 
قرار املحكمة يف صحيفتني يوميتني عىل أن تكون إحدامها صحيفة أجنبية إذا كان هناك طرف أجنبي86. وبذلك يكون التاجر 

املادة 95 من قانون اإلعسار األردين: "أ- تتوقف آثار إشهار اإلعسار بصدور قرار املحكمة باملوافقة عىل خطة إعادة التنظيم. ب- مع مراعاة القيود التي   84

تتضمنها اخلطة، يسرتد املدين كامل صالحياته يف إدارة أمواله والترصف فيها، ويعترب املدين خمال باخلطة إذا جتاوز هذه القيود. ج- جيوز أن تنص خطة 
إعادة التنظيم عىل تكليف شخص أو جلنة الدائنني باإلرشاف عىل تنفيذها، وإذا تضمنت اخلطة هذا الرشط ومل تعني شخصا لذلك فيعترب وكيل اإلعسار 
حكام مرشفا عىل تنفيذ خطة إعادة التنظيم عىل أن حتدد خطة إعادة التنظيم صالحيات املرشف وحقوقه وواجباته وأتعابه. د- عىل املرشف عىل تنفيذ خطة 
إعادة التنظيم، أو املدين، إذا مل يعني مرشًفا، أن يعد تقريًرا سنوًيا حول سري تنفيذ اخلطة ويودعه لدى املحكمة للتشاور مع الدائنني ما مل تنص اخلطة عىل 

ميعاد آخر. ه- ال يؤثر تعيني وكيل اإلعسار مرشفا عىل تنفيذ خطة إعادة التنظيم عىل واجباته وفقا ألحكام هذا القانون".
قرمان، التسوية، مرجع سابق، ص 38.  85

املادة 97 من قانون اإلعسار األردين: "أ- عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم عىل املدين أن يتقدم بطلب اىل املحكمة إلصدار قرار انتهاء تنفيذ اخلطة عىل   86

أن يرفق بطلبه ما يثبت االلتزام بالرشوط املتفق عليها يف خطة إعادة التنظيم. ب- يتم نرش قرار املحكمة بإعالن انتهاء تنفيذ املدين للخطة وفقا ألحكام 
 املادة 139 من هذا القانون ولكل ذي مصلحة أن يعرتض خطيا خالل مدة عرشة أيام من تاريخ نرش القرار. ج- إذا قدم اعرتاض عىل قرار املحكمة  
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املدين قد جتاوز العثرة ونجا من الُعرسة ويستأنف بذلك نشاطه االقتصادي. 

فإذا مل تنجح خطة إعادة التنظيم فإن املادة 98 من قانون اإلعسار األردين يتم البدء بإجراءات التصفية: 

"أ- يلزم املدين بتقديم طلب اىل املحكمة للبدء بإجراءات التصفية يف أي من احلاالت التالية: 

إذا وجد أن النشاط االقتصادي غري جمد.. 1

عدم إمكانية وضع خطة إعادة تنظيم.. 2

عدم قدرته عىل االلتزام بتنفيذ خطة إعادة التنظيم.. 3

ب- يف مجيع األحوال للمدين أن يطلب التصفية يف أي وقت خالل السري بإجراءات اإلعسار.

ج- يرتتب عىل إخالل املدين بواجبه املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة األثر ذاته الذي يرتتب عىل 
إخالله بواجب التقدم بطلب إشهار اإلعسار.

د- تقرر املحكمة خالل مدة عرشة أيام من تاريخ تقديم طلب املدين بدء مرحلة التصفية وهلا أن تستمع ألقوال 
وكيل اإلعسار وجلنة الدائنني إن وجدت قبل البت يف الطلب.

هـ- يلتزم وكيل اإلعسار بتقديم طلب إىل املحكمة للبدء بإجراءات التصفية إذا توقف النشاط االقتصادي أو 
إذا مل تتوافر أسباب موضوعية لتوقع املوافقة عىل خطة إعادة التنظيم، وعىل املحكمة أن تستمع ألقوال املدين وجلنة 

الدائنني، إن وجدت، قبل إصدار قرارها.

وكيل  املحكمة  تكلف  التنظيم  إعادة  خطة  تنفيذ  يف  االلتزام  عدم  عن  نامًجا  التصفية  مرحلة  بدء  كان  إذا  و- 
اإلعسار ليتوىل أعامل التصفية، ما مل تقرر املحكمة تعيني وكيل إعسار آخر. 

ز- يتم إشهار قرار بدء مرحلة التصفية بالطرق املنصوص عليها يف املادة 139 من هذا القانون".

ومن آثار طلب إعادة التنظيم ظهور أشخاص جدد يف عملية إعادة التنظيم: وكيل التفليسة، وجلنة الدائنني، 
وهيئة الدائنني.

الفرع األول: وكيل اإلعسار

إن من أول آثار حكم إشهار اإلعسار ظهور شخص يسمى وكيل اإلعسار وقد عرفه قانون اإلعسار يف املادة 2، 
بأنه: "الشخص الطبيعي أو االعتباري املرخص له بمامرسة أعامل وكيل اإلعسار املنصوص عليها يف هذا القانون"، 
وقد خصص القانون املذكور الفصل اخلامس منه لرسد أحكام وضوابط تعيني والرشوط الواجب توافرها فيمن 
املواد من 49-56 وذلك نظًرا ألمهية  أفرد لذلك  أو معنوًيا، وقد  الوظيفة، سواء كان شخًصا طبيعًيا  يتوىل هذه 

 وفقا ألحكام الفقرة ب من هذه املادة تستمع املحكمة ألقوال املدين واملرشف عىل تنفيذ خطة إعادة التنظيم وتتخذ قرارا خالل مدة مخسة أيام من تقديم 
االعرتاض إما بانتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم بالكامل أو ببدء إجراءات التصفية. د- يكون قرار البت يف االعرتاض الصادر عن املحكمة قابال لالستئناف 

خالل مدة عرشة أيام من اليوم التايل لصدوره أو تبلغه حسب مقتىض احلال".
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وخالل  بنفسه  يتوىل  اإلعسار  إشهار  قرار  صدور  بمجرد  أنه  حيث  عاتقه،  عىل  امللقاة  املهام  وجوهرية  وخطورة 
الضامن  ومؤسسة  الرضائب  دائرة  إبالغ  وكذا  بمطالباهتم،  للتقدم  ودعوهتم  الدائنني  إبالغ  يوًما  عرش  مخسة  مدة 
االجتامعي وممثل العامل لدى املدين - إن وجدت - بقرار إشهار اإلعسار87، وقد ذهب دليل األونسرتال الترشيعي 
لقانون اإلعسار إىل تسمية القائم هبذا الدور ممثل اإلعسار وعرفه بأنه "شخصية أو هيئة بام فيها تلك املعينة مؤقًتا، 
يؤذن هلا يف إجراءات اإلعسار بإدارة إعادة تنظيم حوزة اإلعسار أو تصفيتها"، ويؤدي هذا الشخص دوًرا رئيسًيا 
يف التنفيذ الفعال والكفؤ لقانون اإلعسار، وله صالحيات حمددة عىل املدينني موجوداهتم وعليه واجب محاية تلك 

املوجودات وقيمتها، وكذا مصالح الدائنني والعاملني وضامن تطبيق القانون بفعالية ونزاهة. 

وجيب عند تعيني وكيل اإلعسار أن يراعى اختيار من حيمل مؤهالت مناسبة من حيث إملامه بالقانون - ليس 
قانون اإلعسار فحسب بل وباجلوانب املناسبة من القانون التجاري واملايل املتصل بقطاع األعامل - وأن يكون لديه 
خربة وافية يف املسائل التجارية واملالية، وكذا له معرفة باألعامل اخلاصة التي يضطلع هبا املدين وبموجوداته وبنوع 
السوق الذي يامرس فيه أعامله، وضامًنا لتوافر هذ الرشوط يفضل أن يكون هذا الشخص حائز عىل ترخيص يصدر 

له من جهة حكومية أو نقابة مهنية يشهد بصالحيته ملامرسة هذه املهام88. 

كام أنه جيب أن يتحىل وكيل اإلعسار - املحتمل تعيينه - ببعض السامت الشخصية بجانب اخلربة واملعرفة تتمثل 
االستبعاد  له  قد سبق  يكون  وأال  التدبري،  والنزاهة واالستقالل وحسن  باالستقامة  متمتًعا  يكون  أن  يف رضورة 
أو التنحية من وظيفة يف اإلدارة احلكومية مثاًل، وأال يكون قد سبقت إدانته يف جريمة - جناية أو جنحة - خملة 
بالرشف واآلداب واألخالق العامة، كام جيب أيًضا أال يرتتب عىل تعيينه وجود تعارض مصالح بينه وبني املدين أو 
الدائنني سواء يف عالقات سابقة أو حالية، حيث إنه إذا كان احلال هكذا فإنه قد يسئ استخدام صالحياته يف إدارة 

ذمة اإلعسار انتقاًما من املدين أو الدائنني89. 

بالرجوع إىل  وتتوىل املحكمة اختيار وكيل اإلعسار وتعيينه واإلرشاف عليه، ويمكن أن جيري هذا االختيار 
قائمة بالفنيني ذوي املؤهالت املنسابة حسب تقدير املحكمة، وقد أشار دليل األونسرتال إىل أنه يمكن للمحكمة 
االستئناس بتزكية وترشيح الدائنني أو املدين، ويامرس وكيل اإلعسار أعامله حتت رقابة وإرشاف املحكمة ومجاعة 
الدائنني، وينبغي عليه االلتزام بالرسية التامة حيث إن املعلومات التي يطلع عليها كثرية فيام يتعلق بشؤون املدين 
الكشف عنها ألطراف  أو خاصة بأشخاص آخرين وال جيب  التجارية  الناحية  التي هي ذات طابع حساس من 
إال  املعلومات  ُيطلع عىل هذه  أن  ثم ال جيب عليه  باإلعسار ومن  استخدامها عىل نحو ضار  يتم  أخرى حتى ال 

ألغراض إجراءات اإلعسار. 

وحيق لوكيل اإلعسار تقايض أجر نظري خدماته، وينبغي أن يكون هذا األجر متناسًبا مع مؤهالته واملهام املسندة 

املادة 14 من قانون اإلعسار األردين.  87

دليل األونسرتال الترشيعي لقانون اإلعسار، ص 221.  88

املادة 49 من قانون اإلعسار األردين.  89
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إليه بحيث يتم حتقيق التوازن بني املجازفة واملكافأة من أجل اجتذاب فنيني متمتعني باملؤهالت املناسبة. وجيوز 
عزل وكيل اإلعسار يف ظروف معينة كام لو أخل بواجباته التي كلفه هبا القانون أو بدا منه قدًرا من عدم الكفاءة أو 

اإلمهال أو أنه مل يكشف عن وجود تنازع يف املصالح أو أنه أتى ترصًفا غري قانوين. 

فإذا كان نظام اإلفالس حيكم عىل املدين بغل يده عن إدارة أمواله وحيل حمله أمني التفليسة، أو الوكيل املترصف 
وكيل  ورقابة  إرشاف  حتت  يبقى  ولكنه  أمواله  إدارة  عىل  قائاًم  املدين  يظل  اإلعسار  نظام  يف  أنه  إال  القضائي90، 
األعامل  تيسري  أحكام  تقتضيها  التي  العادية  الترصفات  بجميع  القيام  يف  احلق  للمدين  يكون  ثم  ومن  اإلعسار، 
التجارية العادية، مع مراعاة ما نص عليه القانون من احلاالت التي يرى وكيل اإلعسار رضورة إصدار قرار من 

املحكمة بغل يد املدين عن الترصف وإدارة ذمة اإلعسار91. 

كام يتوىل وكيل اإلعسار اإلعالن عن إشهار اإلعسار من خالل النرش يف الصحف املحلية أو األجنبية - بحسب 
األحوال - بناء عىل قرار املحكمة إذا رأت ذلك وبأي طريقة تراها املحكمة92. 

كام أن لوكيل اإلعسار أن يتوىل صالحيات إدارة أموال املدين والترصف فيها يف حدود تسيري األعامل يف حالة 
الدائنني، وله أن يقدم - ألسباب مربرة - طلًبا إىل املحكمة بوقف صالحيات  تقديم طلب إشهار اإلعسار من 
املدين يف إدارة ذمة اإلعسار والترصف فيها، بل وله أن حيل حمل املدين يف صالحية إدارة ذمة اإلعسار يف إجراءات 
القيام باإلجراءات الالزمة  املقامة قبل صدور حكم إشهار اإلعسار، ويكون مسؤواًل عن  التقايض يف الدعاوى 
جزئًيا،  أو  كلًيا  للمدين  االقتصادي  النشاط  تعليق  املحكمة  عىل  يقرتح  أن  وله  للمدين،  املعتادة  األعامل  لتسيري 

وللمحكمة أن تقرر ذلك بعد االستامع إىل املدين ووكيل اإلعسار وممثل العاملني لدى املدين93.

وجاء يف اجتهاٍد ملحكمة النقض املرصية بوجوب: "خماصمة أمني التفليسة باعتباره الذي سيكمل اإلجراءات 
بمفرده، وألنه املمثل جلامعة الدائنني ولروكية املفلس؛ إذ يتوقف حق األخري عند حد إقامة الطعن دون مبارشة 
التي  الدعاوى  من  اإلفالس  دعوى  أن  رغم  باختصامه  حكمها  يف  املطعون  املحكمة  تأمر  مل  وإذ  نظره  إجراءات 
ال تقبل التجزئة وهو من جيب أن يوجه إليه استئناف احلكم الصادر بشهر اإلفالس باعتباره صاحب صفه حتى 
يستقيم شكل الطعن، وإذ قضت املحكمة ببطالن االستئناف لعدم اختصامه دون أن تأمر بإدخاله فإهنا تكون قد 
احلكم  يبطل  مما  عليها  املوضوعية مطروحة  كانت عنارصها  العام  بالنظام  متعلقة  إجرائية  قانونية  قاعدة  خالفت 

املطعون فيه"94. وبذلك سوف ندرس من هم الدائنون؟ وما هي اهليئة التي ينشئوهنا؟

نادية فضيل، اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون التجاري اجلزائري، ط 2، دار املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د س ن، ص 28.  90

قرمان، التسوية، مرجع سابق، ص 29.  91

املادة )16( من قانون اإلعسار األردين.  92

املادة )17( من قانون اإلعسار األردين.  93

تاريخ  اإللكرتوين،  املوقع  راجع   ،2018/12/19 بجلسة  الصادر  قضائية،   ٧٩ لسنة   ٦٩٩٨ رقم  الطعن  التجارية،  الدوائر  املرصية،  النقض  حمكمة   94

االطالع: 2020/3/25.
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil#rule_16
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الفرع الثاني: الهيئة العامة للدائنين95

أواًل: التكييف القانوين هليئة الدائنني

فقهًيا واسًعا96، حيث  أثار جداًل  الدائنني( قد  التي قد تسمى )مجاعة  الدائنني  القانوين هليئة  الوضع  إن حتديد 
ذهب جانب من الفقه إىل أن هذه اجلامعة عبارة عن رشكة، وأن إجراءات شهرها هي ذاهتا إجراءات احلكم نفسه، 
غري أنه قد تم الرد عىل هذا الرأي بأن الرشكة ال يمكن أن تتأسس إال بتقديم احلصص من جانب الرشكاء بغرض 
تكوين رأسامهلا، يف حني أنه ال يقدم الدائنون يف نظام اإلعسار أو الصلح أي يشء جلامعتهم ألن كل دائن منهم 
يظل مالًكا لدينه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ال يمكن القول بوجود رشكة جُيرب الرشكاء فيها عىل تأسيسها. 
بينام يرى جانب آخر من الفقه أن مجاعة الدائنني إنام هي مجاعة تتألف بقوة القانون97، بيد أنه تم انتقاد هذا الرأي 
أيًضا عىل أساس أن اجلمعية ال تقوم بإرادة مؤسسيها ومتام اإلجراءات اإلدارية التي تقررها السلطة العامة، وهذا 

يتناقض مع مجاعة الدائنني من حيث انعدام إرادة أعضائها ومن حيث اإلجراءات الرضورية لقيامها98.

وهناك رأي ثالث - نؤيده - يرى أن مجاعة الدائنني هي مؤسسة خاصة يف القانون التجاري، فمن جهة تكوينها 
تتكون مجاعة الدائنني إجبارًيا99، ومن جهة أخرى حيكمها تنظيم قانوين فال يسريها الدائنون وإنام وكيل اإلعسار، 
كام أن مجعيتها العامة وحساب األغلبية والتصديق عىل القرارات كل هذه األمور ختضع ألحكام القانون، مما يؤكد 

أن مجاعة الدائنني )اهليئة العامة للدائنني( ما هي إال جتمع قانوين تم حتديد رشوطه وتنظيمه من جانب القانون.

ثانًيا: تشكيل اهليئة العامة للدائنني

يرتتب عىل صدور حكم إشهار إعسار املدين تكوين اهليئة العامة للدائنني وتشمل مجيع دائني التاجر املعرس 
ويتحتم عىل وكيل اإلعسار إعداد قائمة تضم مجيع دائني اإلعسار100.

ومن اجلدير باملالحظة يف هذا املقام أن مجيع دائني اإلعسار ليسوا عىل درجة قانونية واحدة ومتساوية، أي أن 
هناك ديون هلا أفضلية عىل ديون أخرى، حيث ميز قانون اإلعسار بني الدائنني وقسمهم إىل درجات عىل النحو 

التايل:

وقد أطلق عليها القانون الفرنيس )مجعية الدائنني Assemblée Des Créanciers( حيث إن دائني املدين مرتبطون ارتباًطا قانونًيا بمقتىض هذه اجلمعية،   95

ويمثلها الوكيل املترصف القضائي يف دعاوهيا، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وبنشأة هذه اجلمعية تتوقف مجيع اإلجراءات القانونية الفردية، ولقد 
كان القانون الفرنيس يعطي هذه اجلمعية أمهية بالغة، غري أن التجربة أثبتت عدم اهتامم الدائنني حلضور جلساهتا، ويكتفون بإرسال مندوبني عنهم وأساء 
هؤالء املندوبون استخدام مهامهم يف التواطؤ مع املدين ضد مصلحة الدائنني مما تسبب يف إلغاء القانون الفرنيس هذه اجلمعية بموجب القانون الصادر يف 
عام 1955، للمزيد راجع: مصطفى كامل طه عيل البارودي، القانون التجاري، األوراق التجارية، اإلفالس، العقود التجارية، عمليات البنوك، منشورات 
احللبي احلقوقية، بريوت، 2001، ص 365؛ راجع كذلك: عيل سليامن، دروس يف اإلفالس والتسوية القضائية، ألقيت باملدرسة العليا للرشطة، 1970، 

ص 320.
راشد راشد، األوراق التجارية، اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون التجاري اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط 2، 1994، ص 258.  96

فضيل، مرجع سابق، ص 36.  97

الفقي، مرجع سابق، ص 375.  98

فضيل، مرجع سابق، ص 37.  99

املادة 43 /أ من قانون اإلعسار األردين.  100
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إشهار  تاريخ  بعد  اإلعسار  ذمة  يف  ديوهنم  تنشأ  الذين  الدائنون  وهم  اإلعسار،  مواجهة  يف  الدائنون  أواًل: 
اإلعسار101.

وهذا النوع من الدائنني ال ختضع ديوهنم إلجراءات قانون اإلعسار وإنام تتمتع باألولوية املطلقة يف السداد وقتام 
حيل أجلها وال يقدم عليها إال الديون املضمونة يف حدود حصيلة بيع الضامنة، وقد عدد القانون هذه الديون عىل 

سبيل احلرص يف الديون اآلتية102: 

النفقات واملرصوفات التي يلزم إنفاقها يف سبيل إجراءات اإلعسار وتضم أتعاب املحامني واملرصوفات أ. 
القضائية وأتعاب وكيل اإلعسار والنفقات التي وافقت عليها جلنة الدائنني.

النفقات األرسية واملستحقة لزوجة وأوالد وأقارب املدين الواجب عليه نفقتهم. ب. 

النفقات وااللتزامات التي ترتتب يف حق اإلعسار ويوافق عليها وكيل اإلعسار ومنها املبالغ التي ترتتب ج. 
عىل العقود اجلاري تنفيذها والتسهيالت املالية والتجارية املمنوحة للمدين ومجيع االلتزامات التي تنشأ 

بعد إشهار اإلعسار وتلزم الستمرار النشاط التجاري.

ثانًيا: أصحاب الديون املضمونة؛ وهم الدائنون الذين هلم حق عيني تبعي عىل ذمة اإلعسار، أي أهنا مضمونة 
بامل للمدين ويدخل هذا املال يف ذمة اإلعسار وتستحق هذه الديون عند حلول أجلها عىل ضامهنا.

ثالًثا: أصحاب الديون املمتازة؛ وهذا النوع من الدائنني مقدم عىل غريه من الدائنني وقد ذكرهتا املادة 40/أ من 
قانون اإلعسار عىل سبيل احلرص يف الديون اآلتية: 

أجور العاملني لدى املدين.أ. 

نفقة الزوجة واألوالد واألقارب املستحق عىل املدين نفقتهم قبل إشهار اإلعسار.ب. 

املبالغ املستحقة تعويًضا عىل األفعال الضارة والتي تسبب فيها املدين قبل اإلعسار.ج. 

وهنا نرى أن املرشع األردين قد وضع هذه األنواع من الديون ضمن الديون املمتازة، وهذا مسلك حممود، حيث 
أوىل املرشع األحوال االجتامعية وما يرتتب عليها من التزامات مالية رعاية خاصة، والتي تتمثل يف النفقة الرشعية 

لألرسة، وكذلك احلال بالنسبة ألجور العاملني لدى املدين.

من  وأقل  أدنى  مرتبة  ديوهنم يف  ترتيب  يكون  الدائنون  وهؤالء  األولوية،  األدنى يف  الديون  أصحاب  رابًعا: 
غريها من الديون، وقد حرصها املرشع يف املادة 41 من قانون اإلعسار يف الصور األربع اآلتية:

القروض املمنوحة من جانب األشخاص ذوي الصلة باملدين.أ. 

الفوائد وغرامات التأخري التي تستحق عىل املدين قبل إشهار اإلعسار.ب. 

الغرامات الواقعة عىل املدين بموجب القوانني النافذة.ج. 

املادة 36 من قانون اإلعسار األردين.  101

املادة 38 من قانون اإلعسار األردين.  102
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الديون التي اتفق أصحاهبا مع املدين عىل اعتبارها ديوًنا أدنى يف املرتبة. د. 

وهذا أمر منطقي ومقبول، حني تأيت مرتبة هذه األصناف من الديون يف مرتبة تالية بعد الفئات األخرى من 
الديون املضمونة والديون املمتازة، حيث إن هذه النوعية من الديون هي األجدر بالتقديم عليها يف الوفاء، هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى فإنه بالنظر إىل هذه الديون نجد أهنا يف معظمها ديوًنا مدنية، وليست ديوًنا جتارية، وأن 

الرضر الذي يرتتب عىل تأخريها عن غريها من الديون رضًرا غري بالغ.

ويف مجيع األحوال ال جيوز تسجيل ديون بموجب طلب يقدم إىل املحكمة بعد مرور ثالثني يوًما من تاريخ نرش 
قرار إشهار اإلعسار، وال يتعذر باجلهل بالقرار بعد نرشه طبًقا ملا ورد بالقانون103.

ثالًثا: اجتامع اهليئة العامة للدائنني

ُيعد اجتامع اهليئة يف نظام اإلعسار أول اجتامع بني الدائنني104، ويكون ذلك بغرض إبرام الصلح مع املدين105، 
42 من قانون اإلعسار، فبعد صدور قرار إشهار اإلعسار يقوم وكيل اإلعسار  املادة  ويتم استدعاؤهم بمقتىض 
بدعوة اهليئة العامة للدائنني سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب جلنة الدائنني أو بناء عىل طلب دائنني 

يمثلون 20 % من إمجايل الديون وذلك ملناقشة خطة إعادة التنظيم والتصويت عليها106.

ويتم اإلعالن عن اجتامع اهليئة بقرار من املحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب وكيل اإلعسار، وجتتمع 
اهليئة حتت رئاسة وكيل اإلعسار إذا مل يقرر قايض املحكمة ترأسها بنفسه107.

كام أنه مل يشرتط القانون النعقاد اهليئة العامة حضور مجيع الدائنني، حيث يكتمل نصاب اجتامع اهليئة العامة 
للدائنني بحضور نسبة 50 % من إمجايل الديون هذا االجتامع، فإذا مل يكتمل النصاب خالل ساعة من الوقت املعلن 
عنه فللمحكمة أن حتدد موعًدا آخر لالجتامع خالل مخسة أيام من تاريخ االجتامع األول، ويكون نصاب االجتامع 

يف املوعد الثاين حضور نسبة 35 % من إمجايل الديون عىل أال يقل عدد احلارضين عن ثالثة دائنني108.

رابًعا: التصويت يف اجتامع اهليئة العامة للدائنني

حيق ألي من الدائنني املدرجة أسامؤهم يف قائمة الدائنني التي يقدمها وكيل اإلعسار حضور االجتامع ويمتلك 
كل دائن صوًتا واحًدا، غري أنه ال حيق للدائنني الذين هم يف املرتبة األدنى اإلدالء بالتصويت، كام ال حيق للمدين 
والرشكاء فيه - إذا كان املدين رشكة - التصويت، كام ال حيق للدائنني أصحاب الديون املتنازع عليها االشرتاك يف 

التصويت إال إذا قررت املحكمة غري ذلك109.

املادة 65 من قانون اإلعسار األردين.  103

جالل وفاء حممدين، املبادئ العامة للقانون التجاري، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، مرص، 1995، ص 204.  104

فضيل، مرجع سابق، ص 71.  105

املادة 44 من قانون اإلعسار األردين.  106

املادة 45 من قانون اإلعسار األردين.  107

املادة 45 من قانون اإلعسار األردين.  108

املادة 46 من قانون اإلعسار األردين.  109
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وهنا قد يثور تساؤل حول سبب تعمد املرّشع يف استبعاد هؤالء الطوائف الثالث من الدائنني وحرماهنم من 
حق التصويت يف اجتامع اهليئة العامة للدائنني، فمن جانبنا نرى أن أمر استبعاد هؤالء الفئات أمر منطقي وليس 
فيه أي افتيات عىل أصحاب هذه الديون، فإذا نظرنا إىل أصحاب الديون التي هي يف املرتبة األدنى بالنسبة لغريها 
41 من قانون اإلعسار أن مجيعها ال تعترب ديوًنا جتارية يف املقام األول وإنام هي أقرب إىل  والتي أوضحتها املادة 
الديون املدنية، غري أن اهلدف األسايس من تشكيل اهليئة العامة للدائنني هي مناقشة ودراسة خطة إعادة التنظيم 
لغايات التوصل إىل خارطة طريق من خالهلا ينهض املدين من عثرته، أما الديون املتنازع عليها فهي ال تصبح ديوًنا 

عىل ذمة اإلعسار إال بعد البت فيها من جانب القضاء.

فإذا ازداد عدد احلارضين االجتامع عن املائة فيجوز للمحكمة االكتفاء بالتصويت اخلطي عىل القرارات، ويكون 
ذلك من تلقاء نفسها أو بناء عىل اقرتاح مقدم من وكيل اإلعسار، ويف مجيع األحوال تكون القرارات الصادرة عن 

اهليئة العامة للدائنني باألغلبية املطلقة أي 50 % + واحد، وذلك للدائنني احلارضين110.

بعد أن تناولنا التعريف هبيئة العامة للدائنني، سوف ننتقل لدراسة جلنة الدائنني والتي تتميز عن سابقتها بأهنا 
تشكل من كافة دائني اإلعسار عىل مجيع فئاهتم، أما اهليئة العامة للدائنني هي التي تظهر بعد صدور حكم إشهار 
إعسار املدين تكوين اهليئة العامة للدائنني وتشمل مجيع دائني التاجر املعرس ويتحتم عىل وكيل اإلعسار إعداد قائمة 

تضم مجيع دائني اإلعسار. فام هي جلنة الدائنني؟ هذا ما سوف نتناوله يف الفرع الثالث.

الفرع الثالث: لجنة الدائنين

أواًل: تشكيل اللجنة

"أ- تشكل جلنة  أن  قانون اإلعسار حيث نصت عىل  48/أ من  املادة  الدائنني كام قضت هبا  يتم تشكيل جلنة 
الدائنني من فئات دائني اإلعسار كافة وعىل النحو التايل:

دائن واحد عىل األقل من الدائنني أصحاب الديون املمتازة.- 

دائن واحد عىل األقل من أصحاب الديون غري املضمونة.- 

جيوز تعيني أصحاب احلقوق املضمونة يف جلنة الدائنني رشيطة أال يشكلوا أغلبية األصوات فيها.- 

أحد العاملني لدى املدين إذا جتاوز عددهم العرشين رشيطة عدم أحقيته يف التصويت عىل املسائل التي - 
تناقشها اللجنة"111.

هذا وقد قصد املرّشع يف تشكيل جلنة الدائنني هبذا املنوال حتقيق أكرب قدر من املساواة بني الدائنني يف مبارشة 

املادة 47 من قانون اإلعسار األردين.  110

الدائنني ليس باعتبارهم من أصحاب الديون املمتازة  ومن جانبنا نرى، حفاًظا عىل حقوق العاملني لدى املدين، أن يكون ملمّثل العامل صوت يف جلنة   111

فحسب، وإنام الرتباط مصائرهم املالية والتزاماهتم األرسية، وبام يتمخض عنه االقرتاع داخل هذه اللجنة، وذلك حفاًظا عىل حقوقهم املكتسبة، كام أن 
رشط نصاب العرشين حيرم العاملني لدى املدين إذا كان عددهم أقل من ذلك، لذا نرى تعديل هذه الفقرة؛ ليمّكن العاملني من التمثيل يف اللجنة حتى 

ولو قل عددهم عن ذلك.
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املهام التي خوهلا القانون إياها، وقد حرص القانون من خالل مطالعة النص السابق بيانه أنه تضمن رضورة متثيل 
36 منه باستثناء الدائنني أصحاب الديون األدنى يف األولوية وقد  مجيع فئات الدائنني التي أوردها يف متن املادة 
أحسن املرشع يف مسلكه هذا، بيد أنه قد يثور تساؤل هنا حيث إنه من املالحظ أن املرشع قد قزم دور العاملني لدى 
املدين حيث أهنم بالفعل ضمن أصحاب الديون املمتازة، وكان من األجدر أن يمنحهم حق التصويت يف اللجنة 

ومساواهتم بباقي الدائنني.

بينام إذا أمعنا النظر لوجدنا أن املرشع مل يتجاهل هذا النوع من الدائنني بل أوالهم رعاية خاصة حني ضمهم 
إىل الديون املمتازة، ويظل التساؤل قائاًم، هل من ضامنة قانونية قوية حتمي هذه الفئة الضعيفة - فئة العاملني لدى 
دائنني الهمَّ هلم سوى  وبني  اإلعسار  يوشك عىل  أو  معرٍس  مستثمٍر  بني  الناشب  التجاري  الرصاع  من  املدين - 

اسرتداد ديوهنم لدى املدين؟ 

ثانًيا: مهام جلنة الدائنني

نصت املادة 48/ب من قانون اإلعسار عىل أن تتوىل اللجنة املهام التالية: 

الرقابة عىل عمل وكيل اإلعسار ومراقبة سري إجراءات اإلعسار.. 1

تقديم املشورة إىل وكيل اإلعسار بخصوص املسائل املتعلقة بإجراءات اإلعسار من تلقاء ذاهتا أو بطلب . 2
من وكيل اإلعسار.

أثناء . 3 فيها  والترصف  اإلعسار  أموال  إدارة  حسن  لضامن  التحفظية  اإلجراءات  واختاذ  الدعاوى  إقامة 
إجراءات اإلعسار.

مراجعة املحكمة بخصوص أي مسألة تتعلق بعمل وكيل اإلعسار. 4

تقديم أي اعرتاض، أو استئناف نيابة عن الدائنني.. 5

باإليضاحات . 6 يزودها  وأن  الالزمة  الوثائق  عىل  باالطالع  الدائنني  للجنة  يسمح  أن  اإلعسار  وكيل  عىل 
الكافية لتمكينها من أداء مهامها.

للمحكمة بتنسيب من وكيل اإلعسار تعويض أعضاء جلنة الدائنني عن النفقات التي تكبدوها.. 7

إجراءات  الرقابة واإلرشاف عىل  أعامل  مبارشة  باختصار - هي  الدائنني -  للجنة  املوكلة  املهام  ومؤدى هذه 
اإلعسار، فهي تعترب املجلس التنفيذي املنتخب من مجوع الدائنني، حيث أن كل فئة من فئات الدائنني ختتار من 
بينها من يمثلها يف هذا املجلس، وذلك إعاماًل لنص املادة )48/أ( من قانون اإلعسار 21 لسنة 2018، السالف 

اإلشارة إليها. 

وكذا  اإلعسار  إجراءات  عىل  واإلرشاف  الرقابة  لبسط  أساسية  كضامنة  اللجنة  هذه  وجود  يكفي  هل  ولكن 
الترصفات التي يقوم هبا وكيل اإلعسار، خاصة أن هذه اللجنة ما هي إال تشكيل من بعض مجاعة الدائنني الذين 



املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم الثاين، 2020، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر158

ليس لدهيم، يف غالب األحوال، من الدراية الكافية واخلربة العميقة يف األمور القانونية واإلدارية ما يمكنهم من 
املشاركة يف إدارة وحل أزمات هذا النوع من األنظمة القانونية املركبة؟ 

من وجهة نظرنا أن وجود أعضاء من الدائنني يشرتكون يف الرقابة واإلرشاف عىل إجراءات اإلعسار ليس أمًرا 
كافًيا، وذلك حيث إهنم متخصصون يف أساليب إدارة رأس املال واألعامل التجارية، ويتميزون كذلك يف كيفية 
احتساب األرباح واخلسائر أكثر من أي يشء آخر، أما عن اختاذ اإلجراءات يف نظام اإلعسار وإقرارها بعد بحثها 
ودراستها، فهو أمر حيتاج إىل خربات أوسع ودراية أشمل يف جمال القانون وإدارة األعامل، وعلوم اإلدارة العامة، 
وكل هذه األمور من الصعب اجتامعها - وإن كانت غري مستحيلة - يف جلنة الدائنني التي تتشكل من رجال املال 

و األعامل. 

لذا فإننا نرى أنه تشكل جلنة إلعادة اهليكلة من بني اخلرباء املعتمدين، ختتص بوضع خطة إعادة لتنظيم اهليكلة، 
وإدارة أموال -أصول مادية ومعنوية - املدين وتقييمها، باإلضافة إىل ما يتم تكليفها به من أعامل أخرى، وبذلك 
تقدم  أن  تستطيع  املتنوعة  املجاالت  يف  واخلربات  املهارات  متلك  جلامعة  القانون  منحه  أوسع  جمال  هناك  يكون 
مقرتحات وابتكارات مبنية عىل دراسات مستفيضة ومستقاة من جتارب سابقة، ختدم هبا املدين، وتعيد إىل النشاط 

االقتصادي املتوقف عافيته.
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الخاتمة

القانون  أن  رأينا  األردين،  اإلعسار  قانون  ألحكام  وفًقا  التنظيم؛  إعادة  تناولت  التي  البحثية  ورقتنا  ختام  يف 
اجلديد جاء ليصون حقوق كلٍّ من املدين املعرس والدائنني، من خالل إعطاء فرصة للمدين بإعادة تنظيٍم إلرجاع 
احلياة للمرشوع االقتصادي املتعثر؛ تفادًيا لتصفيته، وإغالقه. وباملقابل، حيمي حقوق الدائنني؛ للوصول إىل أكرب 
قدر ممكن من األموال لتحصيل ديوهنم، بداًل من فقداهنا بالكامل أو حتصيل جزء منها، وذلك بعد تقديم خطة 
إعادة تنظيم النشاط االقتصادي التي يتفق عليها املدين ودائنوه، إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبًقا، أو باتفاق إعادة 

تنظيم.

أواًل: النتائج

1- إن املتمعن يف نصوص قانون اإلعسار األردين جيد حرصه عىل محاية احللقة االئتامنية، وضامن عدم التعدي 
القائمة عىل الرسعة واالئتامن عىل نحو يضمن وضع حلول وآليات جادة تكفل  التجارة  قانون  أبرز مبادئ  عىل 
تقويم املرشوع التجاري املتعثر بام يساهم يف حصول الدائن عىل أكرب قدر ممكن من دينه، خالًفا ملا كان سيحصل 
عليه من ناتج قسمة الغرماء فيام لو أشهر إعسار مدينه، ناهيك عن أن تقويم املرشوع االقتصادي املتعثر قد يساهم 

يف درء خطر ارتفاع نسبة البطالة. 

2- مل خيصص قانون اإلعسار األردين للتجار واملشاريع التجارية فقط بل تعدى هذه الفئة ليشمل كل نشاط 
اقتصادي يسعى لتحقيق الربح سواًء كان القائم عليه تاجرا أو غري تاجر؛ كاحلريف مثاًل.

3- يتوجب توافر عدة رشوط إلمكانية احلكم بإشهار إعسار املدين املعرس ومنها رشوط توقف املدين أو عجزه 
عن سداد الديون املستحقة عليه يف موعد استحقاقها، أو عند جتاوز ديوهنم إمجايل االلتزامات املرتتبة عليه أو إمجايل 
قيمة أمواله، كام أعطى املرشع للمدين عندما َيتوقع عدم قدرته املستقبلية عىل سداد ديونه عند استحقاقها خالل 

ستة أشهر رغم قدرته احلالية عىل سدادها إشهار إعساره، وهو ما يسمى باإلعسار الوشيك.

املامرسات  اتباع  وبخاصة  اإلعسار  نظام  عليه  سيطبق  الذي  امُلعرس  يف  توافرها  الواجب  الرشوط  حتديد   -4
التجارية الرشيفة من قبله ومتتعه بحسن النية، ووقوعه رغاًم عنه يف ضائقة مالية شديدة أو توقعه عدم قدرته عىل 

اإليفاء بالتزاماته.

5- حتديد األصول اململوكة للمدين املعرس سواء كانت داخل البلد الذي تم البدء فيه بإجراءات اإلعسار أو يف 
بلد آخر بحيث يكون ممكنا استكامل اإلجراءات لدى حماكم البلد اآلخر. 

ووضع  واخلارج،  الداخل  يف  اإلعسار  إجراءات  بمتابعة  املصلحة  أصحاب  املعنيني  األشخاص  حتديد   -6  
رشوط إلدارة عملية اإلعسار بام فيها وضع آلية إنقاذ املنشأة االقتصادية واإلطار الزمني واملوضوعي واإلجرائي 

هلذه اآللية. 

 7- إعادة اهليكلة هي عملية هتدف إىل مساعدة املرشوعات االقتصادية املتعثرة مالًيا، من خالل إعادة عرض 
األصول - الذمة املالية - واخلصوم الديون اخلاصة باملرشوع، من إجراء مفاوضات مع الدائنني الختاذ اإلجراءات 
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الالزمة جلدولة الديون وحتديد الدفعات التي سيتم االلتزام هبا، وما إىل ذلك. وبموجب قانون اإلعسار األردين 
فإن املحكمة ترشف عىل هذا النوع من إعادة التنظيم. 

املرحلة وبدء  انتهاء هذه  املحكمة  بإعالن  التمهيدية، وذلك  املرحلة  انتهاء  بعد  اهليكلة  إعادة  تبدأ مرحلة   -8
التنظيم  إعادة  تقديم خطة  للمدين  التصفية. حيق  بإجراءات  َساَر  قد  املدين  أال يكون  التنظيم، عىل  إعادة  مرحلة 
املعدة مسبًقا خالل ثالثني يوم من تاريخ نرش قرار إشهار اإلعسار؛ فإذا َخُلَص تقرير وكيل اإلعسار لنتيجة مفادها 
أنَّ إعادة التنظيم غري ممكنة أو إذا توقف العمل يف النشاط االقتصادي، فعىل املحكمة إصدار قرار السري يف إجراءات 

التصفية. 

9- إذا مل يكن هناك خطة إعادة تنظيم معدة سلًفا فقد أجاز املرشع للمدين أو لوكيل اإلعسار أو لدائنني يمثلون 
10 % من إمجايل الديون تقديم خطة إعادة التنظيم خالل ثالثني يوًما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم،  نسبة 
املدين،  لدى  العامل  ممثيل  وإىل  الدائنني،  جلنة  إىل  إلبالغها  اإلعسار  وكيل  إىل  أو  املحكمة  إىل  اخلطة  هذه  وتسلم 
وإىل املدين وذلك يف حالة إذا كان املقرتح مقدم من وكيل اإلعسار، ومتنح املحكمة مهلة قدرها عرشة أيام إلبداء 

املالحظات. 

10- تتوقف آثار إشهار اإلعسار بمجرد صدور قرار املحكمة باملوافقة عىل خطة إعادة التنظيم، وبناء عىل ذلك 
التي أوردهتا خطة إعادة  البنود  فيها، وذلك مع مراعاة  أمواله والترصف  إدارة  املدين كامل صالحياته يف  يسرتد 

التنظيم. 

وإذا  تنفيذها،  عىل  باإلرشاف  الدائنني  جلنة  أو  شخص  تكليف  عىل  التنظيم  إعادة  خطة  تنص  أن  جيوز   -11
إعادة  خطة  تنفيذ  عىل  مرشًفا  حكاًم  اإلعسار  وكيل  فيعترب  لذلك،  شخًصا  تعني  ومل  الرشط  هذا  اخلطة  تضمنت 
التنظيم. ويتوجب إعداد تقرير سنوي حول سري تنفيذ اخلطة من قبل املرشف عىل تنفيذ خطة إعادة التنظيم، أو 
املدين - إذا مل يعني مرشًفا غريه - عىل أن يودع التقرير السنوي لدى املحكمة للتشاور مع الدائنني ما مل تنص اخلطة 

عىل ميعاد آخر. 

تنفيذ  انتهاء  يتقدم بطلب إىل املحكمة إلصدار قرار  التنظيم عىل املدين أن  تنفيذ خطة إعادة  انتهاء  12- عند 
قرار  يتم نرش  ثمَّ  التنظيم، ومن  إعادة  املتفق عليها يف خطة  بالرشوط  االلتزام  يثبت  ما  بطلبه  يرفق  أن  اخلطة عىل 
املحكمة بإعالن انتهاء تنفيذ املدين للخطة، كام أتاح القانون لكل ذي مصلحة أن يعرتض خطًيا خالل مدة عرشة 
أيام من تاريخ نرش القرار، فإذا ُقدم اعرتاض عىل قرار املحكمة. تستمع املحكمة ألقوال املدين واملرشف عىل تنفيذ 
خطة إعادة التنظيم وتتخذ قراًرا خالل مدة مخسة أيام من تقديم االعرتاض؛ إما بانتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم 
بالكامل أو ببدء إجراءات التصفية. ويكون قرار البت يف االعرتاض الصادر عن املحكمة قاباًل لالستئناف خالل 

مدة عرشة أيام من اليوم التايل لصدوره أو تبلغه حسب مقتىض احلال. 

ثانًيا: التوصيات

1- جاء قانون اإلعسار اجلديد بالعديد من اإلجراءات التي جيب إتباعها يف كل مرحلة من مراحل اإلعسار، 
اإلجراءات،  تطبيق  يف  لبس  نشوء  عليه  يرتتب  الذي  األمر  والتداخل.  التعقيد  ببعض  اإلجراءات  هذه  اتسمت 
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وبالتايل فتح باب الطعون واالعرتاض عىل هذه اإلجراءات بشكل ينعكس سلًبا عىل الغاية من وجود القانون عىل 
الرسعة بإجراءات وضامن حقوق الدائنني.

2- أتاح قانون اإلعسار اجلديد فرصة للمعرس تصويب أوضاعه بخصوص تقديم مرشوع مقرتح. األمر الذي 
يتطلب إدخال اخلربة يف هذا املجال لدراسة مثاًل اجلدوى االقتصادية هلذا املرشوع، وبالتايل ال بد من وجود ضوابط 

للخربة حتى ال تكون وسيلة لتهرب املعرس من التزاماته.

3- تبيان مفهوم النشاط االقتصادي املنصوص عليه يف املادة )2( من قانون اإلعسار، وإيضاح األحكام اخلاصة 
بأصحاب احلرف وصغار التجار واملهنيني بام يتامشى والترشيعات التي خيضعون هلا.

 4- رضورة أن يكون ملمثل العامل صوًتا يف جلنة الدائنني ليس باعتبارهم من أصحاب الديون املمتازة فحسب 
وإنام للحفاظ عىل حقوق العاملني لدى املدين والرتباط مصريهم بام يتمخض عنه االقرتاع داخل اللجنة. كام أن 
رشط نصاب العرشين عامل الذي نص عليه قانون اإلعسار األردين يف رضورة أن يربو عدد العامل لدى املدين 
لذا نرى  الدائنني،  أقل من ذلك يف حضور ومتابعة اجتامع جلنة  إذا كان عددهم  املدين  العاملني لدى  عليه حيرم 

تعديل الفقرة القانونية اخلاصة بذلك.

5- إن الدور الكبري الذي يؤديه وكيل اإلعسار قد بلغ مكانة ال يستهان هبا، حتى صار أهم من تضمهم منظومة 
اإلعسار بال منازع، األمر الذي جيمع يف يده أغلب األمور القانونية يف عملية اإلعسار، خاصة أنه قد ال يمتلك 
املقومات واملؤهالت القانونية التي متكنه من هذا األمر بالغ األمهية، لذا نرى أنه من األجدى أن حيل حمل وكيل 
اإلعسار جلنة تشكل بمعرفة املحكمة، تتكون من جمموعة من اخلرباء القانونيني والتجاريني ومن يتطلب وجودهم 

طبيعة النشاط التجاري للمدين.

"سجل اإلعسار"، ال خيضع لوزارة  املرّشع األردين استحداث سجل خاص باإلعسار ُيسمى  نأمل عىل   -6  
والصناعيني،  الفكرية،  واملهن  احلرفية،  املهن  وأصحاب  التجار،  كل  يشمل  القانون  ألن  والتجارة؛  الصناعة 

وغريهم، ممن يقوم بمامرسة النشاط االقتصادي هبدف الربح. 
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