
 ملخص دراسة األستاذ أيمن عودة حول:
 

 قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام اإلفالس والتصفيةمشروع 

 تمهٌد

 9009لقد بدأت الجهود الحقٌقٌة للعمل على إصالح النظام القانونً لإلفالس فً االردن خالل عام 

وبالتعاون مع مجموعة من وذلك عندما قامت دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة، 

الجهات الحكومٌة وممثلٌن عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والبنوك باإلضافة الى 

عدد من القضاة والمحامٌن وأساتذة الجامعات، بصٌاغة مسودة "مشروع قانون اإلعسار التجاري 

لة هذا المشروع الى ". وقد قامت مسودة هذا المشروع الى رئاسة الوزراء، وبعد إحا9009لسنة 

اللجنة الوزارٌة القانونٌة رأت اللجنة إعادة دراسة المشروع للتأكد من مدى ضرورة إصدار قانون 

مستقل بذلك أو االكتفاء بإجراء تعدٌل على مشروع قانون الشركات بحٌث ٌتم تضمٌنه األحكام 

 لقضائٌة لدٌونها.الضرورٌة إلعادة تنظٌم الشركات المتعثرة ووضع أحكام تنظم التسوٌة ا

، (FIC)، قامت دائرة مراقبة الشركات، وبالتعاون مع "مؤسسة التموٌل الدولٌة" 9009وفً عام 

ٌدة من قبل دٌوان التشرٌع بإعداد مشروع جدٌد لهذا القانون والذي خضع بدوره لمرجعات عد

 زارٌة القانونٌة.والرأي، كما جرى ادخال الكثٌر من التعدٌالت علٌه عند مناقشته فً اللجنة الو

، أقر مجلس الوزراء مشروع )قانون إعادة تنظٌم أعمال التاجر وأحكام 01/00/9009وبتارٌخ 

( بشكله النهائً مع األسباب الموجبة له وأحاله بتارٌخ 9009اإلفالس والتصفٌة لسنة 

إحالة  01/9/9001الى مجلس النواب والذي قرر بدوره فً جلسته المنعقدة بتارٌخ  99/00/9009

مشروع القانون الى اللجنة القانونٌة فً مجلس النواب، وبعد ذلك أحٌل هذا المشروع على لجنة 

 االقتصاد واالستثمار فً مجلس  النواب، وما زال فٌد المراجعة والدراسة لدٌها.

وقد تبنى مشروع القانون مفاهٌم اصالحٌة جدٌدة غٌر موجودة فً التشرٌعات النافذة حالٌا، وأهمها 

عملٌة اعادة التنظٌم والتسوٌة القضائٌة، كما جّمع احكام االقالس الواردة فً قانون التجارة وأحكام 

 التصفٌة االجبارٌة والتصفٌة االختٌارٌة الواردة فً قانون الشركات ضمن قانون واحد.

د كما ٌالحظ أن مشروع القانون قد تبنى أٌضا مفهوم "االضطراب المالً" كمعٌار مستحدث لتحدٌ

مدى قابلٌة أعمال التاجر إلعادة التنظٌم أو قابلٌة دٌونه للتسوٌة القضائٌة أو لحتمٌة إشهار افالسه، 

وٌقصد بهذا المفهوم تعثر النشاط التشغٌلً االعتٌادي للتاجر وازدٌاد مؤشرات عدم امكانٌة 

عاٌٌر التدقٌق الدولٌة استمراره فً العمل التجاري وفقا للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة وم

 المعتمدة.
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 وسوف نتناول فً المباحث االتٌة كال من تلك المواضٌع على حدة.

 المبحث األول: إعادة التنظيم

ابتداًء، ال بد من التنوٌه بأن القرار الصادر بالتصفٌة االختٌارٌة أو االجبارٌة ٌجب أن ٌتضمن أٌضا 

ن قانون الشركات قد نصت صراحة على تحدٌد ( م951قرارا بتعٌٌن المصفً، وأن المادة )

صالحٌة المصفً بـ "اإلشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها"، 

( من قانون الشركات قد نصت على أن الشركة التً تقررت 951كما أن الفقرة )أ( من المادة )

قرار المحكمة فً حالة التصفٌة اإلجبارٌة، تصفٌتها تتوقف "عن ممارسة أعمالها من تارٌخ صدور 

وٌعنً ذلك أنه من غٌر المتصور بعد صدور قرار التصفٌة وضع خطة إلعادة التنظٌم أو إعادة 

الهٌكلة وبما ٌؤدي الى عودة الشركة التً تقررت تصفٌتها الى ممارسة أعمالها التجارٌة ومزاولة 

هً الٌه الشركة التً تقررت تصفٌتها وهو فسخها أنشطتها، وانما ال ٌوجد إال طرٌق واحد سوف تنت

 وزوالها.

من ناحٌة أخرى، فإن عملٌة التصفٌة تعتمد أساسا على الموجودات المادٌة للشركة، فً حٌن أن 

المهارات الفنٌة والسمعة التجارٌة للشركة قد تكون ذات أهمٌة أكبر بكثٌر من موجوداتها المالٌة، 

ٌع تلك العناصر الجوهرٌة التً قام علٌها نجاح الشركة وازدهارها وبالتالً سوف تخسر الشركة جم

 قبل اضطراب وأوضاعها المالٌة إذا تقرر السٌر فً اجراءات تصفٌة الشركة واستكمالها.

وأما مفهوم )إعادة  التنظٌم(، فإن القصد من اللجوء  إلٌه لٌس خروج الشركة من السوق وتوقفها 

انما على العكس تماما، حٌث إن اساس خطة إعادة التنظٌم كما ورد النهائً عن ممارسة أعمالها، و

 من مشروع القانون هو وضع برنامج عمل متكامل ٌبٌن فٌه ما ٌلً:( 8)فً المادة 

تحدٌد االوضاع المالٌة والتشغٌلٌة واالدارٌة والقانونٌة واالجراءات الواجب اتباعها لمعالجة  .0

 هذه االوضاع.

وااللتزامات المترتبة علٌه وكشوفات تتضمن أسماء الدائنٌن والمدٌنٌن قائمة بحقوق التاجر  .9

 وعناوٌنهم وحقوق العاملٌن لدٌه.

الجدول الزمنً لتنفٌذ الخطة ومن ٌقوم بتنفٌذها والمدة الزمنٌة المتوقعة لتنفٌذها على أن ال  .1

 تزٌد على سنتٌن.

زم مراعاتها لغاٌات عملٌة إعادة وقد أوضح مشروع القانون العدٌد من القواعد واالجراءات الال

 التنظٌم ومن ذلك ما ٌلً:

ٌقدم التاجر، خالل سنة من تارٌخ اضطراب وضعه المالً الى المحكمة المختصة طلبا  .0

وخطة متكاملة إلعادة تنظٌم أعماله التجارٌة إذا تحقق شروط معٌنة ومع تحدٌد من ٌقوم 

شكال بتعٌٌن خبٌر لدراسة الطلب وتقدٌم بتنفٌذ الخطة، وتقوم المحكمة بعد قبولها الطلب 

 تقرٌر بشأنه.



ٌترتب على صدور قرار المحكمة بقبول طلب إعادة التنظٌم شكال وقف الدعاوى والطلبات  .9

المقدمة ضد التاجر والمتعلقة بنشاطه التجاري لدى أي مرجع قضائً وذلك الى حٌن 

 صدور قرار المحكمة بشأن التصدٌق على خطة إعادة التنظٌم.

فً حال موافقة المحكمة على طلب إعادة التنظٌم، تكلف الخبٌر بدعوة الدائنٌن للتصوٌت  .1

على خطة اعادة التنظٌم؛ وتصادق المحكمة على الخطة إذا اقروها الدائنون الذٌن ٌمثلون 

%( من الدٌون وشامال ذلك الدائنٌن المؤمنٌن وغٌر المؤمنٌن على حد سواء؛ 00أكثر من )

على تنفٌذها، وال ٌكون ً قرار المصادقة على الخطة من ٌتولى االشراف وتعٌن المحكمة ف

 قرار المحكمة بهذا الشأن قابال للطعن.

%( من الدٌون وبعد تصدٌق المحكمة 00تكون الخطة بعد التصوٌت علٌها بالموافقة من ) .1

ذٌن لم علٌها ملزمة جمٌع الدائنٌن بمن فٌهم الدائنون الذٌن لم ٌشتركوا فً التصوٌت أو ال

 ٌوافقوا علٌها وبمن فٌهم أٌضا الدائنون المؤمنون برهن.

للمحكمة أثناء تنفٌذ الخطة، بناء على طلب من ٌنفذها أو من ٌشرف على تنفٌذها، الموافقة  .5

على دعوة الدائنٌن للتصوٌت على تعدٌل الخطة على ان ال ٌترتب على التعدٌل زٌادة مدة 

جوز للمحكمة، بناء على طلب دائنٌن ٌمثلون ما ال ٌقل التنفٌذ ألكثر من سنة واحدة. كما ٌ

%( من مجموع الدٌون، وبدون تمٌٌز ما بٌن الدٌون المؤمنة والدٌون غٌر 50عن )

المؤمنة، أو بناء على طلب التاجر الموافقة على دعوة الدائنٌن للتصوٌت على انهاء الخطة 

 أو تبدٌل من ٌقوم بتنفٌذها أو من ٌشرف على تنفٌذها.

ذا انتهت مدة الخطة بدون تنفٌذها بالكامل أو إذا لم ٌلتزم بها التاجر أو إذا قام التاجر بأي إ .0

تصرفات احتٌالٌة أو بأي عمل  محظور تنتهً خطة اعادة التنظٌم، كما تنتهً الخطة 

بصدور قرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على توصٌة من ٌتولى اإلشراف على 

 للتقارٌر التً ٌرفعها.تنفٌذها استنادا 

( أعاله، فٌتعٌن 0( و)5وفً جمٌع االحوال، اذا انتهت الخطة إلحدى الحاالت المبٌنة فً الفقرتٌن )

 على المحكمة فً أي من تلك الحاالت السٌر فً اجراءات اشهار االفالس.

  المبحث الثاني: التسوية القضائية  

من االفالس، وبعد مرور خمسٌن سنة على الواقً لقد تضمن قانون التجارة أحكاما تناولت الصلح 

نفاذها فقد ثبت عدم قابلٌتها للتطبٌق وأصبح ٌتعٌن البحث عن آلٌة جدٌدة لتمكٌن التاجر المتعثر مالٌا 

من الوصول الى تسوٌة ودٌة مع دائنٌه بطرٌقة تحمٌه من شهر االفالس والتصفٌة وانهاء أعماله 

 التجارٌة.

ل مشروع القانون ضمن فصل مستقل أحكام "التسوٌة القضائٌة" وٌمكن وعلى هذا االساس، تناو

 اجمال أهم األحكام بهذا الشأن بما ٌلً:

أتاح المشروع للتاجر، فً حال اضطراب وضعه المالً وازدٌاد مؤشرات عدم قدرته على  .0

االستمرار فً أعماله التجارٌة المعتادة وعدم قدرته على الوفاء بااللتزامات المترتبة علٌه 

خالل األشهر الثالثة الالحقة لتقدٌم الطلب، أن ٌتقدم الى المحكمة بطلب لٌعرض على دائنٌه 
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ٌة لدٌونه، على أن ٌتضمن هذا الطلب خطة تسوٌة بحٌث بحدد فٌها نسبة التسدٌد اجراء تسو

%( من أصل 10التً ٌعرضها على الدائنٌن ومواعٌده على أن ال تقل هذه النسبة عن )

%( من دٌونه المؤمنة برهون، وعلى ان ال تزٌد مدة تنفٌذ الخطة على 50دٌونه العادٌة و)

 ثالث سنوات.

حال قبول المحكمة طلب التسوٌة شكال تعٌن بمقتضى قرار غٌر قابل للطعن خبٌرا  فً .9

 لدراسة خطة التسوٌة وتقدٌم تقرٌر للمحكمة بشأنها.

فً حال وافقت المحكمة على طلب التسوٌة بعد تقدٌم الخبٌر تقرٌره، تكلف ذلك الخبٌر أو  .1

ئمة بدٌون التاجر غٌر المتنازع خبٌرا آخر بدعوة الدائنٌن لتوثٌق دٌونهم، وٌعد الخبٌر قا

علٌها والتً ٌحق لها التصوٌت فً اجتماع الدائنٌن. وفً حال وجود دٌن متنازع علٌه ٌحال 

 األمر الى المحكمة للبت فٌه بشكل مبدئً لغاٌات االشتراك فً التصوٌت.

ٌترتب على صدور قرار المحكمة بالموافقة على طلب التسوٌة وقف الدعاوى والكلبات  .1

قدمة ضد التاجر لدى أي مرجع قضائً وذلك الى حٌن تصدٌق المحكمة على خطة الم

اجر أو التصرف فٌها التسوٌة كذلك ٌمنع اجراء أي حجز أ تنفٌذ ألي رهن على أموال الت

 ى حٌن تصدٌق المحكمة على خطة التسوٌة.وذلك ال

ر من ثلثً الدٌون تصادق المحكمة على خطة التسوٌة إذا اقرها الدائنون الذٌن ٌمثلون أكث .5

وبدون تمٌٌز ما بٌن الدٌون المؤمنة والدٌون غٌر المؤمنة. وللمحكمة تكلٌف الخبٌر بتنفٌذ 

 الخطة أو باإلشراف على تنفٌذها.

ٌترتب على صدور قرار المحكمة بالتصدٌق على التسوٌة القضائٌة استمرار وقف  .0

ن سابق ٌكون موضوعها االجراءات القضائٌة وعدم قبول أي طلب أو دعوى بشأن أي دٌ

مطالبة التاجر بسداد أي مبلغ، كما ٌستمر وقف أي تنفٌذ ٌقوم به الدائنون على أموال 

 وعقارات التاجر الضرورٌة لتنفٌذ التسوٌة.

ال ٌترتب على تصدٌق المحكمة على خطة التسوٌة فسخ أي عقد مبرم مع التاجر لعدم  .7

على ان ٌتم تسدٌد ما ٌترتب على هذه العقود من الوفاء بالتزاماته المالٌة المترتبة بموجبه، 

 التزامات مالٌة وفقا لما ورد فً خطة التسوٌة القضائٌة.

إذا قررت المحكمة رد طلب التسوٌة القضائٌة فٌتعٌن الحكم بإشهار إفالس التاجر وفق  .8

 أحكام القانون.

 المبحث الثالث: شهر االفالس

ضمن فسل مستقل، ومن االحكام الجدٌدة الواردة فً  لقد تناول مشروع قانون أحكام شهر االفالس

 المشروع ما ٌلً:

اتخاذ حالة االضطراب المالً الذي ٌؤدي الى توقف التاجر عن دفع دٌونه التجارٌة معٌارا  .0

العتبار ذلك التاجر فً حالة افالس، ولٌس مجرد التوقف عن دفع دٌونه التجارٌة كما هو 

اعتمده المشروع لغاٌات افذ حالٌا، وهو نفس المعٌار الذي علٌه الحال فً قانون التجارة الن

تقدٌم طلب اعادة التنظٌم أو طلب التسوٌة القضائٌة، وأضاف المشروع بان التاجر الذي 



اضطربت أوضاعه المالٌة بسبب استخدامه وسائل غٌر مشروعة لدعم ائتمانه التجاري فً 

 حالة افالس ولو لم ٌتوقف عن الدفع كلٌا.

روع على بطالن تصرفات معٌنة للتاجر المفلس تجاه هٌئة الدائنٌن والتً تتم نص المش .9

خالل المدة التً ٌقدرها الخبٌر وتقررها المحكمة استنادا الى مؤشرات االضطراب المالً، 

أصبح تحدٌد فترة الرٌبة من صالحٌات الخبٌر وذلك على الرغم من النتائج القانونٌة 

 الخطٌرة المترتبة على ذلك.

جاز المشروع للمحكمة فً أي وقت بعد ورود طلب إشهار االفالس الٌها أن تمنع سفر أ .1

التاجر أو أي من رئٌس وأعضاء مجلس االدارة والمدٌر العام للشركة أو العاملٌن فٌها أو 

 المفوض باإلدارة والتوقٌع عنها. 

أدناه بٌن أحكام وتسهٌال لدراسة المشروع الجدٌد ٌمكن الرجوع الى جدول المقارنة المبٌن  .1

 األحكام الواردة فً مشروع الجدٌد.اإلفالس فً قانون التجارة و
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 مقارن أحكام اإلفالس فٌما بٌن:

 9009مشروع قانون اعادة تنظٌم أعمال التاجر وأحكام االفالس والتصفٌة لسنة  0900لسنة  09قانون التجارة رقم 

 حالة اإلفالس

ٌعتبر فً حالة اإلفالس كل تاجر ٌتوقف عن دفع دٌونه التجارٌة  100م/
وكل تاجر ال ٌدعم الثقة المالٌة به إال بوسائل ٌظهر بجالء أنها 

 غٌر مشروعة.

 10م/
 
 
 
 
 
 
 أ-10م/

 إفالس:ٌعتبر فً حالة 
التاجر الذي ٌتوقف عن دفع دٌونه التجارٌة إثر اضطراب  (0

 وضعه المالً.
التاجر اذا اضطربت أوضاعه المالٌة وثبت أنه استخدم وسائل  (9

غٌر مشروعة لدعم ائتمانه التجاري ولو لم ٌكن قد توقف عن 
 الدفع كلٌا.

للمحكمة أن تقرر إشهار إفالس التاجر عند ثبوت أي من 
وكذلك أن ٌثبت االضطراب المالً للتاجر وفقا  الحالتٌن أعاله

للمعاٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ومعاٌٌر التدقٌق الدولٌة 
 قبل اصدار قرارها بشهر إفالس التاجر.

 تقدٌم طلب شهر اإلفالس

 108م/
 109م/
 
 190م/

 ٌجوز أن ترفع القضٌة الى المحكمة من التاجر نفسه.
القضٌة الى المحكمة بالئحة ٌقدمها دائن أو ٌجوز أٌضا أن ترفع 

 عدة دائنٌن.
 وللمحكمة عند االقتضاء أن تشهر اإلفالس من تلقاء نفسها اٌضا.

 
 19م/

 ٌجوز تقدٌم طلب اشهار افالس التاجر من أي مما ٌلً:
المحامً العام المدنً أو مراقب عام الشركات بالنسبة للتاجر الشركة 

 أ(-19ٌداع بٌاناتها المالٌة لدى المراقب. )م/التً تطلب قانون الشركات ا
 الدائن.

 التاجر نفسه.

 الدٌون غٌر المستحقة

ٌحق للدائن بدٌن غٌر مستحق االداء أن ٌتقدم بطلب إشهار افالس التاجر  ب -11م/ ) ال ٌوجد نص مقابل( 
 الذي ٌتوقف عن ممارسة أعماله التجارٌة بدون سبب مبرر.

 الدٌون المدنٌة

ٌحق للدائن بدٌن مدنً مستحق الداء أن ٌتقدم بطلب إشهار افلس مدٌنه  ج -11م/ ٌوجد نص مقابل( )ال 
جر قد توقف عن دفع دٌونه التجارٌة مستحقة التاجر إذا ثبت أن هذا التا

 األداء باإلضافة الى دٌنه المدنً.

 اإلفالس التقصٌري

إذا قدم التاجر طلب إشهار إفالسه فعلٌه تقدٌمه فبل توقفه عن الدفع إثر  أ -10م/إذا تقدم التاجر نفسه طلبا لشهر افالسه فعلٌه تقدٌمه الى المحكمة  9 -108م/



( ٌوما من تارٌخ توقفه عن الدفع تحت طائلة 90المختصة خالل )
 إدانته بجنحة اإلفالس التقصٌري.

( ٌوما من تارٌخ توقفه عن الدفع 15اضطراب وضعه المالً أو خالل )
 تحت طائلة إدانته باإلفالس التقصٌري.

 األوراق المرفقة مع طلب شهر اإلفالس

على التاجر أن ٌودع مع الطلب الذي ٌقدمه لشهر إفالسه مٌزانٌة  1 -108م/
مفصلة ٌصدق على مطابقتها لحالة موجوداته الدٌون المطلوبة 

 منه.

ٌرفق بطلب إشهار إفالسه الوثائق األتٌة موقعة منه على التاجر أن  ب -10م/
 شخصٌا:

تقرٌرا ٌبٌن أوضاعه المالٌة المضطربة وأسباب توقفه عن الدفع أو التً 
 ستحول دون قدرته على الوفاء بااللتزامات المترتبة علٌه.

صورة عن دفاتره التجارٌة أو سجالته المحاسبٌة أو بٌاناته المالٌة 
مدة ال تقل عن سنة من تارٌخ تقدٌمه للطلب ما منظمة حسب األصول ل

 لم تكن مدة ممارسته للتجارة تقل عن ذلك.
 الوثائق التً تثبت تسجٌله وترخٌصه لدى الجهات الرسمٌة المختصة.

كشفا بأسماء دائنٌه وعناوٌنهم والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات 
 المقدمة لهم ان وجدت.

منقولة وغٌر المنقولة والقٌم التقرٌبٌة لها كما بٌانا تفصٌلٌا بموجوداته ال
 هً بتارٌخ تقدٌم طلب إشهار اإلفالس.

 أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المحكمة.

 تبلٌغ المدٌن ومواعٌد اإلجراءات والحكم

 109م/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 191م/

 ( أٌما من تارٌخ تقدٌم الالئحة.1ٌجب أن ال ٌجاوز مٌعاد الجلٌة )
المستعجلة كما لو اغلق التاجر مخزنه وهرب أو  وفً االحوال

أخفى قسما هاما من موجوداته، ٌحق للدائنٌن مراجعة المحكمة 
فً غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة القضٌة فً غرفة 

 المذاكرة بدون دعوة الخصوم.
 

)ال ٌوجد نصوص مقابلة بالنسبة للخبٌر أو لمدة صدور الحكم 
غه وعلٌه تسري علٌها القواعد العامة الفاصل فً الطلب وتبلٌ

لإلجراءات المنصوص علٌها فً قانون أصول المحاكمات 
 المدنٌة والتً تعطً بشكل عام مددا أطول لإلجراءات(

 
ٌجب أن ٌلصق لحكم بشهر االفالس واألحكام القاضٌة بتبدٌل 

( أٌام من صدورها بواسطة 5تارٌخ التوقف عن الدفع خالل )
ً ردهة المحكمة التً أصدرتها وفً أقرب وكالء التفلٌسة ف

 17م/ 
 
 
 
 
 
 أ -18م/
 
 
 
 
 
 
 

على المحكمة إذا كان طلب اشهار االفالس مقدما من غٌر  - أ
( أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ وروده 1التاجر أن تبلغه به خالل )

 إلٌها.
على التاجر أن ٌقدم جوابه وبٌناته ودفوعه على الطلب خالل   - ب

 ( أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌغه به.7)
 

( أٌام من تارٌخ 7تنظر المحكمة فً طلب شهر اإلفالس مرافعة خالل )
 ( ٌوما المبٌنة أدناه.05وروده الٌها أو من الٌوم التالً النتهاء مدة الـ )

( ٌوما من تارٌخ 05إلعداد تقرٌر خالل ) وللمحكمة أن تعٌن حبٌرا
تعٌٌنه ٌبٌن فٌه أوضاع التاجر المالٌة ومدٌونٌته ومستوى االضطراب 
المالً ومدى عجزه عن الوفاء بالتزاماته وفٌها إذا كان قد توقف عن 
الوفاء أو المدة المتوقعة لذلك ومدى عدم قدرته على االستمرار فً 

ر الشروط الالزمة لمباشرة إجراءات مزاولة نشاطه التجاري ومدى تواف
إشهار اإلفالس وفٌما إذا كانت أصول المدٌن المالٌة كافٌة لتغطٌة 
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 مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارٌة.
وٌجب أٌضا أن تنشر خالصتها فً خالل المٌعاد نفسه فً احدى 
الصحف الٌومٌة. وٌجب أن ٌتم هذا النشر فً المكان الذي شهر 

ات فٌها مؤسس وفً سائر األماكن التً ٌكون للمفلس فٌه االفالس
 رٌة.تجا

وٌجب فً الوقت نفسه أن تسجل هذه االحكام فً سجل التجارة 
 وأن تبلغ الى النٌابة ا لعامة.

 

 
 
 ج -18م/

 تكالٌف إجراءات إشهار اإلفالس أم ال.
 

( أٌام من تارٌخ 7تصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب أو رده خالل )
ن ( ٌوما م00المحاكمة على ان ال تتجاوز مدة نظر الكلب والفصل فٌه )

 تارٌخ تسجٌله.
تبلغ المحكمة قرارها لكل من التاجر والدائنٌن باإلضافة الى المحامً 

( ألٌام من تارٌخ صدوره 1العام المدنً أو مراقب عام الشركات خالل )
 إذا لم ٌكن أي منهم حاضرا.

وتنشر المحكمة قرارها فً صحٌفتٌن محلٌتٌن ٌومٌتٌن على االقل خالل 
 لً لصدوره( أٌام من الٌوم التا1)

 مشتمالت قرار شهر اإلفالس وتعٌٌن وكٌل التفلٌسة

 0 -199م/
 
 9 -118م/
 
 
 110م/
 
 0 -150م/

ٌجب أن ٌتضمن الحكم بشهر االفالس تعٌٌن وقت التوقف عن 
 الدفع.

كما ٌتضمن الحكم بشهر االفالس تعٌٌن وكٌل و عدة وكالء 
 ثالثة. الء الىكللتفلٌسة. وٌمكن فً كل وقت أن ٌزداد عدد الو

 
تعٌن المحكمة فً حكمها بشهر االفالس أحد أعضائها لٌكون 

 قاضٌا منتدبا
 على المحكمة أن تأمر فً حكمها بشهر اإلفالس بوضع األختام.

 50م/
 
 
 
 
 
 
 
 ج -10م/
 
 

على المحكمة أن تضمن قرارها بقبول الطلب وإشهار إفالس التاجر ما 
 ٌلً:

نه إذا كان فد توقف أو الوقت تعٌٌن وقت توقف التاجر عن الوفاء بدٌو
 المتوقع لتوقفه عن سداد دٌونه نتٌجة الضطراب أوضاعه المالٌة.

 تعٌٌن مصفِّ أو اكثر.
اخال مع دمنع المفلس من التعاقد أو التخاصم أمام القضاء إال بصفته مت

 المصفً الذي تعٌنه المحكمة.
لتثبٌت دعوة الدائنٌن الواردة أسماؤهم فً كشوفات التاجر وسجالته 

 دٌونهم وإقرارها ولتشكٌل هٌئة الدائنٌن.
تتخذ المحكمة التً اصدرت القرار بإشهار إفالس التاجر قرارا بالتصفٌة 

 اإلجبارٌة وتعٌٌن مصّف أو أكثر لهذه الغاٌة.

 التدابٌر االحتٌاطٌة

للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابٌر االحتٌاطٌة الالزمة لصٌانة  190م/
 ناء على طلب النٌابة العامة أو من تلقاء نفسها.حقوق الدائنٌن ب

للمحكمة اتخاذ التدابٌر االحتٌاطٌة الالزمة لمنع تهرٌب أموال التاجر أو  ب -50م 
أي جزء منها أو إخفائها حماٌة لحقوق الدائنٌن ومنع سفر التاجر أو أي 
من رئٌس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو المدٌر العام أوأي من 

ٌها أو المفوض باإلدارة والتوقٌع خارج المملكة وإلزامهم العاملٌن ف



 بتحدٌد أماكن إقامتهم.

 آثار الحكم بشهر االفالس

 197م/
 
 
 
 
 
 
 
 0 -199م/
 
 
 9 -199م/
 
 
 110م/
 
 
 110م/
 

ٌترتب حتما على الحكم بشهر اإلفالس ومن تارٌخ صدوره تخلً 
المفلس لوكالء التفلٌسة عن ادارة جمٌع امواله بما فٌها األموال 
التً ٌمكن أن ٌحوزها فً مدة اإلفالس. وال ٌجوز للمفلس على 
الخصوص أن ٌبٌع شٌئا من أمواله وال ٌحق له القٌا بأي وفاء أو 

حسن نٌة لسند تجاري. وال ٌمكنه أن  قبض اال إذا كان الوفاء عن
ٌتعاقد وال أن ٌخاصم أمام القضاء إال بصفة متدخال فً الدعاوى 
التً ٌخاصم فٌها وكالء التفلٌسة. على أنه ال ٌستطٌع القٌام بجمٌع 

 األعمال االحتٌاطٌة لصٌانه حقوقه.
ٌترتب على الحكم بشهر اإلفالس اٌقاف خصومة الدائنٌن 

 زٌن المتٌاز عام فً المداعاة الفردٌة.العادٌٌن أو الحائ
وتنحصر الخصومة بد صدور هذا الحكم فً وكالء التفلٌسة من 

 غٌر تفرٌق بٌن الدٌون التجارٌة والدٌون المدنٌة.
كما ٌوقف الحكم بشهر االفالس بالنسبة الى كتلة الدائنٌن فقط 
سرٌان فوائد الدٌون غٌر المؤمنة بامتٌاز أو برهن عقاري أو 

عقاري، أما فوائد الدٌون المؤمنة فال تمكن المطالبة بها اال غٌر 
 من أصل األموال الناتجة عن بٌع األمالك الموضوعة تأمٌنا.

ٌسقط الحكم بشهر االفالس آجال الدٌون المترتبة فً ذمة المفلس 
وال ٌشمل هذا السقوط شركاؤه فً االلتزام وٌستفٌد من سقوط 

 ٌناألجل دائنوه الحائزون على تأم

 59م/
 
 
 
 
 
 
 
 
0/51 

 ٌترتب على قرار إشهار إفالس التاجر:
حلول آجال الوفاء بالدٌون المترتبة فً ذمة المفلس سواء كانت عادٌة أو 

 مؤمنة وال ٌشمل هذا الحلول شركاء التاجر فً االلتزام.
 وقف سرٌان موائد الدٌون اعتبارا من تارٌخ صدور قرار شهر اإلفالس.

والدعاوى التجارٌة والمدنٌة المقامة من الدائنٌن وقف االجراءات 
 العادٌٌن والدائنٌن أصحاب الرهون وحصرها فً مواجهة المصفً.

منع تنفٌذ أي حجز أو رهن على أموال التاجر أو التصرف فٌها إال من 
 خالل المصفً.

 
ٌتوقف التاجر الذي تم إشهار إفالسه عن ممارسة أعماله التجارٌة من 

 رار إشهار اإلفالس.تارٌخ صدور ق

 تعٌٌن فترة الرٌبة

ٌجب أن ٌتضمن الحكم بشهر اإلفالس تعٌٌن وقت التوقف عن  199م/ 
الدفع. وٌجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى 
تارٌخ أسبق بحم أو عدة أحكام بتبدٌل التارٌخ المذكور تصدرها 
بناًء على تقرٌر القاضً المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناًء على 

ائنٌن وٌحق لكل من كل ذي مصلحة ال سٌما طلب الدطلب 
الدائنٌن أن ٌقوم بالمراجعة على حدة. وفً جمٌع األحوال ال 
 ٌمكن إرجاع تارٌخ التوقف عن الدفع الى اكثر من 

 ( شهرا قبل الحكم بشهر االفالس 08)

تكون تصرفات التاجر المفلس المبٌنة أدناه باطلة تجاه هٌئة الدائنٌن إذا  أ -51م/
ا الخبٌر وتقررها المحكمة استنادا الى تمت خالل المدة التً ٌقدره
 المؤشرات االضطراب المالً.

 تشكٌل هٌئة الدائنٌن
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وما  181إذا لم ٌقع صلح ) الصلح البسٌط وفقا ألحكام المادة / 109م/
 ٌلٌها( ٌقع الدائنون حتما فً حالة االتحاد.

 د -50م/
 أ -55م/

( أ-55)د( و -50وخصوصا المادتٌن ) ٌفهم من نصوص مواد المشروع
 الدائنٌن تشكل بعد صدور قرار اإلفالس مباشرة.أن هٌئة 

 ترتٌب تسدٌد الدٌون

أموال التفلٌسة على جمٌع الدائنٌن على نسبة الدٌن العام  توزع 108م/
المثبت لكل منهم بعد حسم مصارٌف إدارة التفلٌسة واإلعالنات 
التً منحت للمفلس أو ألسرته والمبالغ التً دفعت للدائنٌن 

 الممتازٌن.

 ٌلتزم المصفً بتسدٌد دٌون التاجر وفق الترتٌب التالً: 008م/
 ات القضائٌة المترتبة علٌها.نفقات التصفٌة والنفق

 اجور العاملٌن لدى التاجر.
 المبالغ المستحقة للخزٌنة العامة والبلدٌات.

 بدل اإلٌجار المستحقة للخزٌنة العامة والبلدٌات.
 بدل االٌجار المستحق لمالك أي عقار مؤجر للتاجر.
 دٌون الدائنٌن المرتهنٌن حسب ترتٌب درجة الرهن.

 العادٌٌن بما فً ذلك دٌون الشركاء. دٌون الدائنٌن

 بٌع كامل موجودات التاجر

 ) ال ٌوجد نص مقابل( 
 
 

للمحكمة ان تأذن للمصفً ببٌع جمٌع موجودات التاجر الموجودة تحت  005م/
التصفٌة دفعة واحدة سواء اكانت تصفٌة إجبارٌة أم اختٌارٌة إذا تبٌن لها 

 ذلك.أن مصلحة التاجر والدائنٌن تستدعً 
وللمحكمة أن تأذن للمصفً ببٌع أعمال التاجر إذا كانت على شكل 
مشروع عامل منتج وكانت حصٌلة هذا البٌع توفر ما ال ٌقل عن 

 %( من الدٌون75)

 دعوى اإلفالس االحتٌالً

 (مقابل نص ٌوجد ال)  
 
 
 
 

ال ٌجوز لوكالء التفلٌسة أن ٌقٌموا دعوى من أجل تقصٌري وال 
المدعً الشخصً باسم كتلة الدائنٌن إال بعد  أن ٌتخذوا صفة

الترخٌص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبٌة العدد من الدائنٌن 
 الحاضرٌن.

تقام الدعوى الجزائٌة باإلفالس االحتٌالً على التاجر أو أعضاء مجلس  090م/
اإلدارة أو هٌئة المدٌرٌن أو مدٌر الشركة تحت تصفٌة اإلجبارٌة إذا 

ي فعل من األفعال المكونة لها بأنفسهم أو شاركوا أو ارتكب أي منهم أ
 تدخلوا أو أتاحوا ارتكابها.

 
ال ٌجوز للمصفً إقامة دعوى اإلفالس االحتٌالً أو التقصٌري أو اتخاذ 
صفة المدعً بالحق الشخصً باسم الدائنٌن أو هٌئة الدائنٌن إال بعد 

ال ٌقل عن ثلثً الحصول على موافقة أغلبٌة الدائنٌن الحائزٌن على ما 
 مبلغ الدٌون.



 مواصفات المصنفٌن والخبراء

ٌجب أن تتوافر فً من ٌتم تعٌٌنه مصفٌا أو خبٌرا وفقا ألحكام هذا  010م/ (مقابل نص ٌوجد ال)  
 القانون:

أن ٌكون من االشخاص المرخص لهم مزاولة المهن والمؤهلٌن وذوي 
 الخبرات.

طبٌعٌا أو بأي من أعضاء مجلس أن ال تربطه بالتاجر اذا كان شخصا 
اإلدارة أو هٌئة المدٌرٌن إذا كان التاجر شركة أو بأي من الدائنٌن عالقة 
قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو عالقة عمل أو أي عالقة 

 أخرى تؤثر على حٌاده.
أن ال ٌكون قد حكم علٌه بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة 

واساءة االئتمان والشهادة الكاذبة أو اآلداب واالختالس والتزوٌر 
 واالخالق العامة.

 رد االعتبار الحكمً للمفلس

( سنوات على اعالن االفالس ٌستعٌد المفلس 00بعد مرور ) 100م/
اعتباره حكما بدون أن ٌقوم بأٌة معاملة إذا لم ٌكن مقصرا أو 

 محتاال

المحكمة على خطة التصفٌة ٌستعٌد المفلس اعتباره حكما بعد تصدٌق  090م/
وانجازها على أن ال تقل المدة عن سنتٌن ودون أن ٌقوم بأي معاملة إذا 

 لم ٌكن مقصرا أو محتاال.
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ونظرا ألهمٌة واتساع األحكام الجدٌدة لإلفالس التً جاء بها المشروع الجدٌد إال أن تطبٌق المادة 

( منه والتً تنص على سرٌان أحكام قانون التجارة وقانون الشركات على ما لم ٌرد علٌه نص 017)

صا فً المشروع، وقد ٌؤدي عملٌا الى تضارب االجتهادات لدى تطبٌق نصوص القانونٌن وخصو

فٌما ٌتعلق بمسائل المخاصمة الفردٌة ووقف معامالت التنفٌذ على االموال المرهونة خالل التصفٌة 

االجبارٌة ومسائل الصلح البسٌط وتشكٌل هٌئة الدائنٌن وحقوق زوجة المفلس وغٌرها من األحكام 

المشروع تتشابه  الواردة فً.من ناحٌة أخرى، وبخالف هذه االحكام الجدٌدة، نجد أن األحكام األخرى 

بدرجة كبٌرة مع ما ورد فً قانون التجارة النافذ، وعلة سبٌل المثال، نورد أدناه جدوال بالمواد  

 الواردة فً مشروع القانون وما ٌقابلها من مواد فً قانون التجارة الحالً:

 المواد المقابلة لها فً قانون التجارة الحالً مواد مشروع القانون

 190المادة  11المادة 

 110-199المواد  59المادة 

 111المادة  51المادة 

 115المادة  50المادة 

 100المادة  59المادة 

 

 المبحث الرابع: التصفية االجبارية

لقد تضمن المشروع مجموعة من النصوص بشأن التصفٌة اإلجبارٌة لشركات التضامن وشركات 

العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولٌة التوصٌة البسٌطة والشركات المساهمة 

 المحدودة، ومعظم هذه النصوص جاءت مقتبسة عن قانون الشركات الحالً.

 ومن األحكام الجدٌدة التً وردت فً مشروع القانون بشأن التصفٌة اإلجبارٌة ما ٌلً:

حٌن صدور قرار فً التصفٌة لقد أجاز المشروع للمحكمة تعٌٌن قٌم إلدارة أعمال التاجر الى  .0

 اإلجبارٌة وتعٌٌن مصّف.

ٌكون للمحكمة وحدها فً حاالت التصفٌة اإلجبارٌة صالحٌة تعٌٌن  المصفً وعزله واستبداله  .9

 والمصادقة على خطة التصفٌة التً ٌضعها المصفً وٌنفذها.

عن أسباب أخرى ٌالحظ أن األحكام الواردة فً هذا الفصل بشأن التصفٌة تشمل التصفٌة الناشئة  .1

المالً وتوقف التاجر عن دفع دٌونه التجارٌة )ومثال ذلك إخالل الشرٌك فً  غٌر االضطراب

شركة التضامن اخالال جوهرٌا ومستمرا بعقد تأسٌسها أو إذا توقف شركة التضامن عن ممارسة 

 مجموع خسائرأعمالها وفق أحكام قانون الشركات أو انتهاء مدة الشركة أو غاٌتها أو حالة تجاوز 

%( من مجموع حقوق 75الشركة المساهمة أو ذات المسؤولٌة المحدودة أو التوصٌة باألسهم )

 الملكٌة( فً حٌن أنه كان من االفضل ترك هذه األحكام ضمن قانون الشركات.

وفً جمٌع االحوال ٌالحظ أ، المشروع لم ٌتطرق ضمن أحكام التصفٌة االجبارٌة الى أثر طلب اشهار 

الشركة الموضوعة تحت التصفٌة اإلجبارٌة على اجراءات هذه التصفٌة، وذلك باعتبار أن  افالس



أحكام التصفٌة االجبارٌة تصبح واجبة التطبٌق كمرحلة تالٌة لشهر افالس الشركة بقصد تصفٌتها 

 وفسخها لغاٌات انهاء وجودها القانونً.

 ن فً اجراءات التصفٌة اإلجبارٌة.كما أن هذا الفصل لم ٌتضمن أي أحكام خاصة بدور الدائنٌ

 المبحث الخامس: التصفية االختيارية
 

ٌتضح من أحكام التصفٌة االختٌارٌة الواردة فً هذا المشروع أنها تهدف الى تنظٌم الخروج الطوعً 
 للتجار وللشركات التجارٌة غٌر المتعثرة من السوق.

%( 75وٌشترط المشروع للتصفٌة االختٌارٌة أن تكون موجودات التاجر كافٌة لتسدٌد ما ال ٌقل عن )
من دٌونه المستحقة وغٌر المستحقة ومصارٌف التصفٌة، على أن تنتهً إجراءاتها خالل سنة من 

مراقب عام تارٌخ صدور قرار الموافقة علٌها قابلة للتمدٌد الى سنتٌن كحد أقصى. وقد أناط المشروع ب
الشركات صالحٌة الموافقة على طلب التصفٌة االختٌارٌة أو رده مع قابلٌة هذا القرار للطعن أمام 
المحكمة. كما أجاز للهٌئة العامة للشركات عزل المصفً وانتخاب غٌره والعدول عن التصفٌة. وذلك 

 .سمح المشروع بتحوٌل التصفٌة االختٌارٌة الى تصفٌة اجبارٌة

 

هنا أن المشروع اقتبس معظم أحكام هذا الفصل أٌضا من أحكام التصفٌة االختٌارٌة  حظوالمال
 المنصوص علٌها فً قانون الشركات.

ونرى أنه كان من االفضل ترك أحكام التصفٌة االختٌارٌة ضمن قانون الشركات، ال نها لٌست 
 بالضرورة ناشئة عن االضطراب المالً للشركة.

 
 المترتبة على شهر االفالس والتصفيةالمبحث السادس: اآلثار 

 
لقد نص المشروع فً فصل االحكام العامة على بطالن جمٌع عقود الرهن او التأمٌن على أموال 
التاجر وموجوداته وكذلك بطالن كل العقود واالجراءات األخرى التً ترتب التزامات مالٌة على 

رار التصفٌة وبدون تحدٌد فٌما إذا كانت التاجر إذا تمت خالل األشهر الستة السابقة على صدور ق
تصفٌة اجبارٌة أم اختٌارٌة؛ وهو ما ٌشكل خروجا على القواعد العامة بالنسبة للتصفٌة االختٌارٌة، 

 ومما قد ٌفتح المجال واسعا لإلضرار بالدائنٌن والمتعاملٌن مع الشركة.
جر تحت التصفٌة االجبارٌة أو وأجاز المشروع للمحكمة أن تأذن للمصفً ببٌع جمٌع موجودات التا

االختٌارٌة دفعة واحدة إذا كان ذلك مصلحة للدائنٌن. كذلك أجاز للمحكمة أن تأذن للمصفً ببٌع أعمال 
%( من 75التاجر إذا كانت على شكل مشروع عامل منتج وكانت حصٌلة البٌع توفر ما ال ٌقل عن )

 الدٌون.
س االحتٌالً لشأشخاص االعتبارٌة أعضاء مجلس وشمل المشروع فً المالحقة عن الجرٌمة اإلفال

إدارة الشركة أو هٌئة مدٌرٌها أو مدٌر الشركة تحت التصفٌة االجبارٌة، كما أجاز المشروع للمصفً 
بموافقة أغلبٌة الدائنٌن الحائزٌن على ثلثً الدٌون إقامة دعوى اإلفالس االحتٌالً أ التقصٌري واتخاذ 

 م الدائنٌن أو هٌئة الدائنٌن.صفة المدعً الشخصً فٌها باس
وبعد ذلك حدد المشروع ترتٌب أولوٌات تسدٌد دٌون التاجر من أموال التصفٌة وذلك دون تمٌٌز بٌن 

 حالة التاجر المفلس وحالة الشركة تحت التصفٌة.
كما قدم المشروع حقوق الخزٌنة والبلدٌات على حقوق ودٌون األفراد وهذا عل خالف المعاٌٌر 

نظم اإلفالس التً تؤكد على أولوٌة حقوق األفراد على حقوق الخزٌنة، علما بأن التشرٌعات الدولٌة ل
النافذة حالٌا تقدم أٌضا حقوق الخزٌنة على حقوق األفراد. مع االشارة هنا الى احتمال نشوء تعارض 
فٌما بٌن النصوص المشروع ونصوص قانون التجارة وقانون الشركات، وعلى األخص فً ظل نص 
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( من المشروع بشأن انطباق أحكام قانون التجارة وقانون الشركات فً غٌر الحاالت 017لمادة )ا
 المنصوص علٌها فً هذا المشروع.


