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 المقدمة

تعتبر شركة الشخص الكاحد مف الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة، كالتي تؤسس برأسماؿ 
ف إ ، كحيثقدر رأسماليامتدني إذا ما قكرنت بالشركات األخرل، فتككف مسؤكلية مؤسسيا محدكدة ب

عد مف الشركات التجارية، فينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى الشركات األخرل في شركة الشخص الكاحد ت  
حاؿ تعثرىا أثناء مزاكلتيا لنشاطيا التجارم. بمعنى آخر؛ أف شركة الشخص الكاحد قد تمر بمرحمة 

ي، كمركرىا بضائقة تعثر في أعماليا، نتيجة تكقفيا عف دفع ديكنيا نتيجة اضطراب مركزىا المال
مستحكمة، كينتج عف ذلؾ، زعزعة ائتمانيا كتعرض حقكؽ دائنييا لمخطر مما قد يؤدم إلى إشيار 
إفالسيا. حيث تبقى مسؤكلية مؤسسيا في حدكد رأسماليا كال تشمؿ أمكالو الشخصية، كلمحفاظ عمى 

عادتيا إلى مسارىا الصحيح في العمؿ حتى  حقكؽ دائنييا ال بد مف محاكلة إنقاذىا مف تعثرىا كا 
 تتمكف مف العكدة إلى ممارسة نشاطيا التجارم.

كتعتبر دعكل إشيار اإلفالس مف الدعاكل اإلجرائية التي تيدؼ إلى حماية االئتماف 
التجارم، كتحقيؽ المساكاة بيف دائني الشركة المعسرة باتخاذ إجراءات تحفظية حماية ليـ تحت 

 كالن مف ستقرار المعامالت التجارية كركاج االقتصاد، حيث جاء؛ كذلؾ الٔإشراؼ السمطة القضائية
بإجراءات  ٖ، ككذلؾ قانكف اإلعسار األردنيٕقانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي كاإلفالس

فإنو كقائية لمحيمكلة دكف كصكؿ الشركة إلى إشيار إفالسيا، فإذا لـ تتمكف مف تصكيب أكضاعيا، 
حى الدائنكف متحديف حكمان ضْ إلى التصفية الجماعية بحيث ي   ر اإلفالس كصكالن ي باشر بإجراءات إشيا
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م قانونً خاص، وهذا التنظٌم مزٌج من القواعد الموضوعٌة وفً هذا الصدد، ٌرى الدكتور حسٌن الماحً بأن" إشهار اإلفالس تنظٌ 
ٌعمل بها استثناًء من أحكام  -مثال-والقواعد اإلجرائٌة، وهً قواعد خاصة، ٌتعٌن العمل بها استثناًء من األصل، فالقواعد اإلجرائٌة  

اصة أو مع طبٌعة نظام اإلفالس، فدعاوى شهر قانون المرافعات، مع بقاء هذا القانون سارٌاً، فٌما ال ٌتعارض مع تلك القواعد الخ
اإلفالس والحكم فٌها لها طبٌعة خاصة، وهً تنظٌم لحالة تتعلق بالنظام العام". د. الماحً، حسٌن، تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً 

ة النقض المصرٌة الطعن وفً . كذلك. وفً ذات المعنى، انظر قرار محكم181،ص9112واإلفالس، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، 
، والطعن رقم 15/1/9112(، بتارٌخ جلسة 11(، السنة القضائٌة رقم )55ذات المعنى، انظر قرار محكمة النقض المصرٌة الطعن رقم )

(، بتارٌخ جلسة 58(، لسنة القضائٌة رقم )2195، والطعن رقم )19/6/9112(، بتارٌخ جلسة 66(، السنة القضائٌة رقم )4564)
، موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة 6/5/1226(، بتارٌخ جلسة 58(، لسنة القضائٌة رقم )6916، كذلك الطعن رقم )6/5/1226

. منشورات مركز عدالة 1/6/9111( )هٌئة عادٌة( تارٌخ 198/9111االلكترونٌة. كذلك قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة )حقوق( رقم )
 األردنً االلكترونً.

9
بإصدار قانون  9118فبراٌر  12( مكرر "د"  الصادر بتارٌخ 1والمنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بالعدد ) 9118( لسنة 11قم )قانون ر 

 تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس. والمنشور على الموسوعة الشاملة للتشرٌعات واألحكام المصرٌة.
2

( بتارٌخ 5514( من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم )9641ور على الصفحة )والمنش 9118( لسنة 91صدر قانون اإلعسار رقم ) 
 . والمنشور لدى مركز عدالة للمعلومات القانونٌة.9118\11\16والذي دخل حٌز النفاذ العملً بتارٌخ  9118\5\16
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. فنجد أف المشرع الفرنسي كاف مف أىـ أكلكياتو ٔفي جماعة الدائنيف التي تتمثؿ بأميف التفميسة
دائنيف، الحفاظ عمى إنقاذ المشاريع مف عثراتيا المالية، كالحفاظ عمييا، مف خالؿ تسكية حقكؽ ال

الخاص بالتسكية كالتصفية القضائية لممشركعات مترجمان  ٜ٘ٛٔيناير عاـ  ٕ٘اء قانكف ج حيث
ليذه التكجيات الجديدة، كتطبؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمى أصحاب الحرؼ 
كاألشخاص المعنكية غير التجارية، فضالن عف المشركعات التجارية الفردية كالجماعية، ثـ صدر 

مادة، أدخمت في قانكف  ٜٙٔ، يتضمف ٕ٘ٓٓيكليو عاـ  ٕٙالصادر في  ٕ٘ٓٓ-٘ٗٛرقـ القانكف 
التجارة الفرنسي، محدثةن تغييران بالتعديؿ أك اإللغاء أك اإلضافة لألحكاـ التي تضمنتيا النصكص 

 .ٕالقانكنية التي يشمميا الكتاب السادس تحت عنكاف )المشركعات المتعثرة(
مشرع الفرنسي مرحمة اإلنقاذ، كىي التي تأخذ بيد المديف قبؿ كفي ىذ القانكف، أدخؿ ال

نقاذ المشركعات كالشركات مف التصفية،  كتتضمفالتكقؼ عف الدفع،  االكتشاؼ المبكر لتعثراتو، كا 
حاؿ تعرضيا لعثرات  اتككذلؾ عماليـ كمستخدمييـ، كتفعيؿ عدد مف كسائؿ حماية المشركع

يف عدة طرؽ لقير ما يتعرض لو مف صعكبات، فيناؾ ثمة حؿ فأصبح لممديف الخيار ب ،ٖاقتصادية
كدم يعتمد أساسان عمى إجراء جديد يسمى التكفيؽ، كالذم حؿ محؿ التسكية الكدية، كالذم يتقرر 
لممديف الذم تكقؼ عف الدفع منذ كقت قميؿ، كما سمح قانكف اإلنقاذ بالتنازؿ عف المشركع لمغير 

عمى بقاء صاحب المشركع عمى رأس أعمالو، لكي تتاح لو فرصة  بشركط معينة، كأكد ىذا القانكف
ضركرة إيجاد تكازف حقيقي كفعاؿ فيما بيف انصب اىتماـ ىذا القانكف عمى  التفاكض مع دائنيو، كما

 .ٗأك الشركات اتالطرؽ الكدية كالطرؽ القضائية لعالج عثرات المشركع

                                                            
1

ي عرفته بأنه " الشخص الطبٌعً أو ٌقابل هذا المصطلح فً قانون اإلعسار األردنً وكٌل اإلعسار وذلك بمقتضى المادة الثانٌة منه الذ 
 9112( لسنة 8المعنوي المرخص له بممارسة أعمال وكٌل اإلعسار المنصوص علٌه فً هذا القانون"، والذي صدر نظام اإلعسار رقم )

( من عدد الجرٌدة الرسمٌة 582المنشور على الصفحة رقم ) 9118( من قانون اإلعسار لسنة 141الصادر بمقتضى المادة )
 .والذي بموجبه حدد الشروط الخاصة لعمله وترخٌصه وتجدٌده.16/1/9112

9
 .142د. الماحً، حسٌن، مرجع سابق، ص  

2
  Corinne Saint – ALARY – HOUIN. Driot des enterprises en difficulté. Montchrestien, 5 éd, 2006, 
p.1.    

إلنقاذ المشروعات المتعثرة من اإلفالس، دراسة مقارنة على ضوء القانون  مشار إلٌه لدى د. تادرس، خلٌل، الطرق الودٌة والقضائٌة
 .12، ص9118(، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 9115 -845الفرنسً رقم )

4
  Evelyne GALL – HENG. Premiéres réflexions sur la loi sauvegarde Gaz. Pal, 7-8 sep,2005,p.5. 
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تشريعي عمى قانكف التجارة الصادر  أجرل تعديؿ قدفإنو كبالرجكع إلى المشرع المصرم، 
إذ ألغى العمؿ بأحكاـ العمؿ بالمكاد الخاصة باإلفالس كالصمح  ٜٜٜٔٔ( لسنة ٚٔبالقانكف رقـ )

(، كذلؾ بإصدار قانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي ٕٚٚ( كحتى )ٓ٘٘الكاقي مف المكاد )
فصال تحت مسمى إعادة الييكمة، كالذم ، كبمكجبو أدرج المشرع ٕٛٔٓ( لسنة ٔٔكاإلفالس رقـ )

بمكجبيا يتـ كضع خطة إلعادة تنظيـ أعماؿ شركة الشخص الكاحد المالية كاإلدارية، بحيث تتضمف 
كيفية خركجيا مف مرحمة االضطراب المالي كاإلدارم، كسداد ديكنيا مع بياف مصادر التمكيؿ 

عادة ىيكمة ديكنيا، كزيادة رأسمالياالمقترحة، كيككف ذلؾ بعدة طرؽ منيا إعادة تقييـ أصكلي  ،ا، كا 
عادة الييكمة اإلدارية.  كزيادة التدفقات النقدية الداخمية، كخفض التدفقات النقدية الخارجية، كا 
( لسنة ٕٔأما فيما يتعمؽ بالمشرع األردني، نجد أنو قد استحدث قانكف اإلعسار المالي رقـ )

شكالن كمضمكنان في معالجة تعثر التجار كالشركات،  الذم يمثؿ في مضمكنو نقمةن نكعيةن ك ، ٕٛٔٓ
كالصمح الكاقي بالمكاد كبمكجب أحكاـ القانكف المذككر، تـ إلغاء العمؿ بالمكاد الخاصة باإلفالس 

خر آلؾ بالنصكص الكاردة في أم تشريع ككذ ،ٕمف قانكف التجارة األردني ٚٚٗ حتى المادةك  ٜٕٓ
انكف اإلعسار الجديد. كبمكجب ىذا القانكف فإف المشرع إلى المدل الذم يتعارض مع أحكاـ ق

 فإنواألردني أعطى لشركة الشخص الكاحد المعسرة إعادة تنظيـ أعماليا منعا مف تصفيتيا، كبالتالي 
عد خركجان مف المفيـك التقميدم لإلفالس، فبدالن مف القكؿ بأف الشركة معسرة أك غير معسرة ي

جمالي مكجكداتيا.كاإلعالف عف ذلؾ، ال بد مف ال  مقارنة بيف االلتزامات المترتبة عمييا كا 
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ٌُلغى الباب الخامس من قانون التجارة  9118ظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة ( من قانون تن5نصت المادة )  على أنه "  
فً  1222لسنة  11كما نشر قانون رقم   ،كم ٌخالف أحكام القانون المرافق"، كما ٌلغى كل ح1222لسنة  11الصادر بالقانون رقم 

بشأن إصدار قانون التجارة والمنشور  11/5/1222والمنشور بتارٌخ  11/5/1222رٌخ ( مكرر الصادر بتا12الجرٌدة الرسمٌة بالعدد )
 على الموسوعة الشاملة للتشرٌعات واألحكام المصرٌة.

9
( من قانون اإلعسار المشار إلٌه أعاله على أنه " تلغى أحكام اإلفالس والصلح الواقً منه الواردة فً المواد من 141نصت المادة ) 

وال ٌعمل بأي نص ورد فً أي تشرٌع آخر إلى المدى الذي ٌتعارض  1266( لسنة 19( من قانون التجارة رقم )411ة )( ولغا921ٌ)
( من عدد الجرٌدة 4191والمنشور على الصفحة ) 1266( لسنة 19فٌه مع أحكام هذا القانون". كما صدر قانون التجارة األردنً رقم )

 والمنشور لدى مركز عدالة للمعلومات القانونٌة. .1266\2\21( بتارٌخ 1211الرسمٌة رقم )
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 أهمية البحث
في بياف الشركط الكاجب تكافرىا في شركة الشخص الكاحد كالتي قد  بحثال اتظير أىمية ىذ

 بتجن مف أجميا، كمساعدتيا في أ نشئتتكاجييا صعكبات تؤدم إلى تعثرىا في تحقيؽ أىدافيا التي 
 التصفية، كبياف مدل إمكانية إنقاذىا مف اإلفالس حسب التشريعات محؿ الدراسة.  الدخكؿ في مرحمة

 إشكالية البحث

 يطرح إشكاليات متعددة، أىميا: فإنوألىمية المكضكع كحداثتو،  نظران 
 -ينان لكقاية الشركات التجاريةتلمقارنة أف تضع إطاران قانكنيا مىؿ استطاعت التشريعات ا 

تقكيـ ىذا النكع مف الشركات  مف اإلفالس؟ كىؿ يمكف -ة الشخص الكاحدكالتي مف ضمنيا شرك
ذا تعذر تقكيميا، ما مدل جكاز إفالس شركة ا  لكقايتيا مف خطر اإلفالس؟ ك كتصحيح مسارىا 
 الشخص الكاحد؟.

 خطة البحث
، شركط المطمب األولفي نتناكؿ كلذلؾ ال بد مف تقسيـ ىذا البحث إلى ثالثة مطالب، 

ركة مدل إمكانية إنقاذ ش فيتضمف المطمب الثاني أما .عسرةة الشخص الكاحد الم  إفالس شرك
مكقؼ التشريعات المقارنة مف إفالس  عف المطمب الثالث نتحدث فيالشخص الكاحد مف اإلفالس. ك 

 شركة الشخص الكاحد.
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 املطلة األول
 شروط إفالس شركت الشخص الىاحذ املعسرة

الكاحد البد مف تكافر شركط معينة، كىي ذات شركط شير  لشير إفالس شركة الشخص
، كىي الصفة التجارية لشركة الشخص الكاحد إذا اتخذت أحد األشكاؿ ٔإفالس التاجر الفرد

نشئت مف أجمو، ككذلؾ المنصكص عمييا في القكانيف المتعمقة بالشركات، كأيان كاف الغرض الذم أ  
كيترتب عمى ذلؾ أف تككف ليا ذمة مالية مستقمة عف ذمة شرط اكتساب الشركة الشخصية المعنكية، 

التي ترد عمييا التصفية. كأخيران تكقؼ الشركة  تمؾ يد فييا كيصبح ليا كجكد مستقؿ عفالشريؾ الكح
ىذه الشركط  بتطبيؽعف دفع ديكنيا نتيجة االضطراب في أعماليا المالية، كنحف بدكرنا سكؼ نقـك 

 .ف مدل إفالس شركة الشخص الكاحدعمى شركة الشخص الكاحد لبيا
نتناكؿ فيو اكتساب شركة  األولكبناءن عمى ذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى ثالث فركع، 

نتناكؿ فيو اكتساب شركة الشخص الكاحد الصفة  الثانيالشخص الكاحد لمشخصية المعنكية، كالفرع 
 عف دفع ديكنيا. نتناكؿ فيو تكقؼ شركة الشخص الكاحد الثالثالتجارية، كالفرع 
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وما بعدها.  182للمزٌد حول هذا الموضوع انظر د. الماحً، حسٌن، تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس، مرجع سابق، ص 
وما بعدها. أٌضا د. البكري،  141، ص9111-9116كذلك. د. الماحً، حسٌن، اإلفالس، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 

-9112، المجلد األول، الطبعة األولى، دار محمود للنشر والتوزٌع، القاهرة، 9118لسنة  11محمد عزمً، اإلفالس طبقا للقانون رقم 
سنة ل 11وما بعدها. أٌضا د. الشواربً، عبد الحمٌد و د. الشواربً، عاطف، موسوعة اإلفالس فً ضوء القانون رقم  19، ص9191
وما بعدها. أٌضا. انظر، د. القٌلوبً، سمٌحة،  129، اإلسكندرٌة، ص 9112، الجزء األول، دار الكتب والدراسات العربٌة، 9118

الصلح الواقً من اإلفالس، أثار حكم شهر اإلفالس، إدارة التفلٌسة، انتهاء التفلٌسة، أحكام إفالس -أحكام اإلفالس )شروط شهر اإلفالس
وما بعدها. أٌضا. د.  91، ص 9115العتبار التجاري، جرائم اإلفالس والصلح الواقً منه(، دار النهضة العربٌة، طبعة الشركات، رد ا

، الطبعة األولى، دار 1222( لسنة 11مكرم، شرٌف، التوقف عن الدفع وأثره على حقوق دائنً المفلس فً ضوء قانون التجارة رقم )
دها. كذلك. د. المناٌلً، هانً محمد كامل، اإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة المصري مدعما وما بع 51، ص 9115النهضة العربٌة، 

بأحكام محكمة النقض المصرٌة، ونموذج دعوى اإلفالس وتشرٌعات اإلفالس لدى المشرع المصري واللبنانً والكوٌتً، الطبعة األولى، 
 ا.وما بعده 15، ص 9112المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع، 
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 الفرع األول
 اكتساب الشخصيت املعنىيت للشركت

المعدَّؿ  ٜٔٛٔ( لسنة ٜ٘ٔمكرر( مف القانكف رقـ ) ٜٕٔنصت الفقرة الثالثة مف المادة )
و "...كتشير شركة الشخص الكاحد كتكتسب الشخصية االعتبارية اعتباران مف أنعمى  ٕٛٔٓٔلسنة 

.". كيتضح مف ىذه الفقرة أف شركة الشخص الكاحد شركة تجارية .رم.تاريخ قيدىا في السجؿ التجا
ذات شخصية معنكية مستقمة عف شخص مؤسسيا بمجرد تأسيسيا كقيدىا في السجؿ التجارم، 

المالية مستقمة كيترتب عمى ذلؾ، أف يككف لمشركة كجكد مستقؿ عف شخص مؤسسيا، فتككف ذمتيا 
سأؿ عف دينيا إال في حدكد حصتو في ا محدكدة، فال ي  كتككف مسؤكليتو فيي ،ٕاعف ذمة مؤسسي

رأسماليا دكف أمكالو الخاصة، كلذا فإف الضماف الكحيد لمدائنيف ىك ذمة الشركة نفسيا دكف ذمة 
مؤسسيا الشخصية، بمعنى أنو ال يجكز لدائني الشركة أف يكجيكا مطالبتيـ لمؤسسيا كأف يرجعكا 

 .ٖةكو بما ىك مستحؽ ليـ في ذمة الشر عمي
نجد أف  ٕٛٔٓكبالرجكع إلى قانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي كاإلفالس لسنة 

نو "تعد في حالة إفالس كؿ شركة تكقفت عف دفع ديكنيا إثر اضطراب أ( نصت عمى ٖٜٔالمادة )
 أعماليا المالية،...".

ت التي تتكقؼ نو يسرم عمى جميع الشركاأجاء مطمقان، بمعنى  ومف خالؿ ىذا النص نجد أن
، كبالتالي إفالس الشركة، األمر الذم يعد بمثابة جزاء المالي ىامركز اضطراب  نتيجةعف دفع ديكنيا 

كبالتالي فاف إفالس ، يقتصر تكقيعو عمى الشركة دكف مؤسسيا الذم ال يكتسب الصفة التجارية
يمتد إلى إفالس شركة الشخص الكاحد ال يؤدم إال إلى إفالسيا بكصفيا شخصا اعتباريا كال 

 .ٗااجر كال يمتـز بديكف الشركة شخصيمؤسسيا، ألنو ال يكتسب صفة الت

                                                            
1
 .9118( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1281( لسنة 152مكرر( من قانون الشركات رقم ) 192انظر نص المادة ) 
9

. كذلك. 6/1/9116(، بتارٌخ جلسة 84(، لسنة القضائٌة )18826وفً ذات المعنى، انظر قرار محكمة النقض المصرٌة الطعن رقم ) 
(، بتارٌخ 14(، لسنة القضائٌة رقم )4114(، والطعن رقم )8/5/9115(، بتارٌخ جلسة )14(، لسنة القضائٌة رقم )4122الطعن رقم (

 ، موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة االلكترونٌة.8/5/9115جلسة 
2

(، 99/15/9112(، بتارٌخ جلسة )19(، لسنة القضائٌة رقم )295وفً ذات المعنى، انظر قرار محكمة النقض المصرٌة الطعن رقم ) 
 وسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة االلكترونٌة.م

4
، انظر 5/1/9114(، بتارٌخ الجلسة 12(، لسنة القضائٌة رقم )684وفً ذات المعنى، انظر قرار محكمة النقض المصرٌة الطعن رقم ) 

(، 11نة القضائٌة رقم )(، لس458(. والطعن رقم )1/2/9111(، بتارٌخ الجلسة )82(، لسنة القضائٌة رقم )282كذلك الطعن رقم )
 (، موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة االلكترونٌة.98/5/9111بتارٌخ جلسة )
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أما القانكف التجارم الفرنسي، فقد اعتبر الشركات التجارية متمتعة بالشخصية االعتبارية منذ 
، سكاء كانت الشركة تجارية أـ مدنية، كتحتفظ ٔايا في السجؿ التجارم حتى انقضائيتسجيم

تمتع بالشخصية تا ال فإني. باستثناء شركة المحاصة ٕاالعتبارية بالقدر الالـز لتصفيتوبالشخصية 
ال تخضع لنظاـ  فإنوالمقررة لمشركات األخرل، كبالتالي  لنشرلمعنكية، كال تخضع إلجراءات اا

ف الشركات التي تكتسب الشخصية المعنكية تخضع لنظاـ اإلفالس، إ. كبناءن عمى ذلؾ فٖاإلفالس
 عمى اعتبار أف ليا شخصية قانكنية كذمة مالية مستقمة عف شخص مؤسسيا. كذلؾ

، ٗكباعتبار شركة الشخص الكاحد في القانكف التجارم الفرنسي شركة ذات مسؤكلية محدكدة
الس مؤسس ا تعد بذلؾ تاجران، كتخضع لنظاـ اإلفالس كال يترتب عمى إففإنيتجارية، أعماالن كتمارس 

 .٘ةشركشركة الشخص إفالس ال
 
 
 
 

                                                            
1
 ( من القانون التجاري الفرنسً على أنه:6-911نصت المادة ) 

" les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas 
la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. 

  Les personnes qui ont agi au nom d'une sociétéen formation avant qu'elle ait acquis la 
jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables 
des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et 
immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés 
avoir été souscrits dès l'origine par la société". 

9
 :( من القانون المدنً الفرنسً على أنه8-1844نصت المادة ) 

".. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la 
publication de la clôture de celle-ci" 

2
 :( من القانون المدنً الفرنسً على أنه1811نصت المادة ) 

"Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite 
alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à 
publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens…." 

4
( من القانون التجاري الفرنسً، بأن تؤسس 1-992عرف المشرع الفرنسً الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة بموجب نص المادة ) 

 من حصص.الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص ال ٌتحملون الخسائر إال فً حدود ما قدموه 
5
 :( من القانون التجاري الفرنسً على انه 41-992نصت المادة ) 

"La société à responsabilité limitée n'est pas dissolute lorsqu'un jugement de liquidation 
judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer prevue parl'article L. 625-8 ou une mesure 
d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associé..….”. 
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منذ لحظة تأسيسيا  بار الشركة شخصان اعتباريان باعت أما المشرع األردني، فقد كاف صريحان 
كتسجيميا كفقا ألحكاـ القانكف، كاعتبارىا شخصا أردني الجنسية، كيككف مركزىا الرئيسي في 

ثناء ، معنى ذلؾ أف جميع الشركات تكتسب الشخصية المعنكية عند استكماؿ شركطيا، باستٔالمممكة
التي نص عمييا  نشرالشركط شركة المحاصة، كال يحتج بيذه الشخصية عمى الغير إال بعد استيفاء 

 .ٕفالقانك 
كبما أف شركة الشخص الكاحد تكتسب الشخصية االعتبارية كتمارس أعماال تجارية مف 

اليا ينطبؽ عمييا قانكف اإلعسار في حاؿ تعثرىا كاضطراب أعم فإنولحظة تأسيسيا كتسجيميا، 
نو " أالتي نصت عمى  ٕٛٔٓاألردني لسنة /أ( مف قانكف اإلعسار ٖالمالية استنادا لنص المادة )

األشخاص  -تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى أم شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلؾ أ
 االعتباريكف بما في ذلؾ الشركات المدنية كالشركات التي تممكيا الحككمة...". 

ف المشرع األردني قد كافؽ كؿ مف المشرع المصرم كالفرنسي عندما نص كمف ىنا نجد أ
عمى اعتبار الشركة شخصا اعتباريا منذ تأسيسيا كال يحتج بيذه الشخصية عمى الغير إال بعد 

 إجراءات النشر.
كبالتالي ال يترتب عمى عدـ قيد الشركة في السجؿ التجارم تمتعيا بالشخصية االعتبارية كال 

اعيا لمحكـ بشير اإلفالس، أما العقكد كالتصرفات التي أجراىا المؤسس باسـ الشركة مجاؿ إلخض
تحت التأسيس تسرم في حؽ الشركة بعد تأسيسيا متى كانت الزمة لتأسيس الشركة، كتسأؿ الشركة 

 .ٖةت عمال تجاريا كلك كقع لمرة كاحدعنيا عمى اعتبار أنيا أجر 
 
 
 

                                                            
1

( من قانون الشركات األردنً، وللمزٌد فً ذلك. انظر   د. سامً، 4( من القانون المدنً األردنً.والمادة )51/9انظر نص المادة ) 
أٌضاً. انظر قرار محكمة  21، ص 1222ار الثقافة، عمان، فوزي محمد، الشركات التجارٌة، األحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، د

( )هٌئة خماسٌة( 9114/9115، كذلك القرار رقم )4/19/9119( )هٌئة خماسٌة( تارٌخ 2881/9119التمٌٌز األردنٌة )حقوق( رقم )
الة األردنً ، منشورات مركز عد19/9/9118( )هٌئة خماسٌة( تارٌخ 9111/9111، كذلك القرار رقم )95/5/9115تارٌخ 

 االلكترونٌة.
9

/ب( من قانون الشركات األردنً.، كذلك. د. المساعدة، احمد محمود، أثر التصفٌة على الشخصٌة المعنوٌة للشركة 42انظر نص المادة ) 
 .14، ص9116المساهمة، )دراسة مقارنة(، مجلة الباحث للدراسات األكادٌمٌة، العدد الثامن، جانفً 

2
/ب( من قانون الشركات األردنً.، كذلك. د. المساعدة، احمد محمود، أثر التصفٌة على الشخصٌة المعنوٌة للشركة 42انظر نص المادة ) 

 .14، ص9116المساهمة، )دراسة مقارنة(، مجلة الباحث للدراسات األكادٌمٌة، العدد الثامن، جانفً 
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 الفرع الثاني
 شخص الىاحذ الصفت التجاريتاكتساب شركت ال

تعد األعماؿ التي تقـك بيا الشركة كتتعمؽ بشؤكف تجارتيا أعماالن تجارية ما لـ يثبت غير 
ذلؾ، إذ تكتسب ىذه األعماؿ الصفة التجارية عمى أساس حرفة القائـ بيا ما دامت تتعمؽ بأعماؿ 

. ٔؿاألعما عمى تعمقيا بتمؾ تجارتيا، كىك ما يفترض في أعماؿ الشركة، كذلؾ حتى يقاـ الدليؿ
كبناء عمى ذلؾ، فإف المشرع المصرم اعتبر تأسيس الشركات التجارية عمالن تجاريان استنادا لنص 

تجاريان:أكف التجارة المصرم التي نصت عمى ( مف قانٗالمادة ) ج _ تأسيس  ".....نو " يعد عمال ن
دل األشكاؿ التي نص عمييا قانكف ف تأسيس أم شركة تتخذ إحإيو فالشركات التجارية..". كعم

( مف قانكف التجارة المصرم التي جاء فييا ٕ/ٓٔالشركات تككف تاجرا، كذلؾ استنادا لنص المادة )
كؿ شركة تتخذ أحد األشكاؿ المنصكص عمييا في القكانيف المتعمقة بالشركات  -ٕ......يككف تاجران:"

( لسنة ٜ٘ٔلرجكع إلى قانكف الشركات رقـ )أيا كاف الغرض الذم أنشئت الشركة مف أجمو". كبا
( نجد أنو حدد أنكاع الشركات التي تسرم أحكامو عمييا ٔفي المادة ) ٕٛٔٓالمعدَّؿ لسنة  ٜٔٛٔ

 كمف ضمنيا شركة الشخص الكاحد. 
أف مكقؼ المشرع المصرم يتعمؽ فقط بالشركات القانكنية؛  ٕوكفي ىذا الصدد يرل بعض الفق

أركاف كجكدىا مف الناحية القانكنية، أما ما يطمؽ عميو كصؼ الشركات الفعمية أم تمؾ التي استكفت 
أك الكاقعية؛ كىي شركات ليا كجكد فعمي بقياميا مف حيث الكاقع كممارستيا لنشاط تمؾ الشركات، 

ال يمكف التعكيؿ  فإنوكلكنيا ال تعد قائمة مف الناحية القانكنية، لتخمؼ أحد أركاف كجكدىا، كبالتالي 
عمى المعيار الشكمي الذم نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة العاشرة مف قانكف التجارة في إضافة 
الصفة التجارية إلى تمؾ الشركات، كمف ثـ ال بد مف الرجكع إلى األصؿ العاـ المطبؽ عمى األفراد 

عمالن تجاريان، الذم يعتد بالمعيار المكضكعي الذم ينظر إلى ضركرة أف يككف مكضكع نشاط الشركة 
 يمارسو الشخص عمى كجو االحتراؼ.

                                                            
1

، 9115ٌة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، قاسم، علً سٌد، قانون األعمال، الجزء الثانً، الشركات التجار د. 
(، بتارٌخ جلسة 85(، لسنة القضائٌة رقم)2149.كذلك. وفً ذات المعنى، انظر قرار محكمة النقض المصرٌة، الطعن رقم )98ص

، أٌضاً. 4/1/1222جلسة  (، بتارٌخ68(، لسنة القضائٌة رقم )116(، أٌضا قرار محكمة النقض المصرٌة الطعن رقم )92/18/9116)
، موسوعة التشرٌعات 92/1/9112(، بتارٌخ جلسة 11(، لسنة القضائٌة رقم )259انظر قرار محكمة النقض المصري الطعن رقم )

 واألحكام المصرٌة االلكترونٌة.
9
 .152-158، ص 4د. الماحً، حسٌن، اإلفالس، ط 
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فعت أماميا دعكل بطمب إشيار إفالس الشركة أف تبحث كما يتعيف عمى المحكمة التي ر  
بقياـ الشركة أك  كافة أكجو النزاع المتعمقة بقياـ الشركة المطمكب إشيار إفالسيا سكاء اتصؿ النزاع

 .ٔةبصفتيا التجاري
عد مف الشركات التجارية التي يعد تأسيسيا عمالن ة الشخص الكاحد ت  كيمكننا القكؿ، أف شرك

تجاريان، حيث أنيا تكتسب صفة التاجر متى اتخذت أحد أشكاؿ الشركات التجارية، كأيان كاف الغرض 
نشئت مف أجمو. كبذلؾ يككف المشرع المصرم اتخذ مف المعيار الشكمي أساسان في تحديد الذم أ  

 كة، فمـ يعد ينظر إلى مكضكع نشاط الشركة لتحديد الصفة التجارية.الصفة التجارية لمشر 
حدد طرؽ اكتساب الشركة لمصفة التجارية، كذلؾ بحسب  فإنوأما القانكف التجارم الفرنسي، 

شكميا أك مكضكعيا، كما اعتبر القانكف الفرنسي الشركات ذات المسؤكلية المحدكدة كشركات 
 .ٕاغراضيشكميا، بغض النظر عف أالمساىمة ىي شركات تجارية بحكـ 

أما فيما يتعمؽ بالتشريع األردني، فقد أضفى الصفة التجارية عمى كؿ شركة يككف مكضكعيا 
التي نصت عمى  ٜٙٙٔاألردني لسنة ( مف قانكف التجارة ٜتجاريا، كىك ما يستفاد مف نص المادة )

. كما حدد قانكف الشركات األردني الشركات التي يككف مكضكعيا تجاريا" -... ب.نو " التجار ىـ:أ
شركة الكصية البسيطة  -شركة التضامف ب -( بما يمي:" أٙأشكاؿ الشركات التجارية في المادة )

الشركة المساىمة العامة".  -شركة التكصية باألسيـ ق -الشركة ذات المسؤكلية المحدكدة د -ج
ؿ التي نصت عمييا المادة السابقة كعمى الرغـ مف عدـ ذكر شركة الشخص الكاحد مف ضمف األشكا

ب( مف قانكف الشركات أجاز تأسيس  /ٜٓأ مكرر( ك ) /٘ٙأ( ك ) /ٖ٘إال أف المشرع في المكاد )
شركة مف شخص كاحد، كبالتالي ينطبؽ عمى شركة الشخص الكاحد ما ينطبؽ عمى الشركة ذات 

 المسؤكلية المحدكدة بما يتفؽ كطبيعة ىذه الشركة.

                                                            
1

، منشورات موسوعة 1261-9-9(، تارٌخ جلسة 95السنة القضائٌة )(، 699انظر قرار محكمة النقض المصرٌة، الطعن رقم ) 
 التشرٌعات واألحكام المصرٌة االلكترونٌة.

9
 :( من القانون التجاري الفرنسً على أنه1-911نصت المادة ) 

"Lecaractère  commercial  d'une  société est  déterminé par sa forme ou par son objet. 
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les societies en nom 
collectif, les societies en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés 
par actions". 
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، أف شركة الشخص الكاحد تعد مف أشكاؿ الشركات التجارية، كتكتسب الصفة كيمكننا القكؿ
( مف ٙالتجارية عندما يككف مكضكعيا تجاريان. عمى الرغـ مف إغفاؿ المشرع مف تعديؿ نص المادة )

قانكف الشركات األردني في التعديالت السابقة، كالذم بدكرنا نتمنى عمى المشرع األردني تعديؿ نص 
 ( مف قانكف الشركات بإدراج شركة الشخص الكاحد مف ضمف أشكاؿ الشركات التجارية.ٙالمادة )

إلى إضافة إلى ذلؾ، نجد أف المشرع األردني قد اعتمد المعيار المكضكعي، كذلؾ بالنظر 
جمو. كذلؾ، أف الصفة التجارية ال تصدَّؽ إال عمى الشركة التي أالغرض الذم أنشئت الشركة مف 

عمى سبيؿ االحتراؼ، كاحترافيا األعماؿ التجارية ال يفترض، فيقع عمى مف يدعيو تزاكؿ التجارة 
عبء إثباتو، كمف ثـ يتعيف عمى محكمة المكضكع قبؿ الحكـ بإشيار إعسار الشركة التحقؽ مف قياـ 

كيمكف إثبات الصفة  .الصفة التجارية لشركة الشخص الكاحد التي تكقفت عف دفع ديكنيا التجارية
 ة لمشركة مف خالؿ الرجكع إلى سجؿ الشركات لدل مراقب الشركات، كالذم يبيف أنياالتجاري

 .ٔامستكفيو الشركط الالزمة لتسجيمي
( لسنة ٕٔكعمى الرغـ مما سبؽ، إال أننا نجد أف المشرع األردني في قانكف اإلعسار رقـ )

اإلعسار عمييا، كذلؾ  قانكف سريافص الكاحد للـ يشترط تحقؽ الصفة التجارية لشركة الشخ ٕٛٔٓ
" تسرم أحكاـ ىذا القانكف أنو ( مف قانكف اإلعسار، التي نصت عمى ٔ/ أ /ٖاستنادا لنص المادة )

األشخاص االعتباريكف بما في ذلؾ  -ٔعمى أم شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلؾ: 
 الشركات المدنية كالشركات التي تممكيا الحككمة....".

نص أف الشركة التي تتكقؼ عف دفع ديكنيا سكاء أكانت تجارية أـ مدنية، كيستفاد مف ىذا ال
 فاف قانكف اإلعسار ينطبؽ عمييا كىك بذلؾ يخالؼ مكقؼ التشريعات السابقة.

كيمكننا القكؿ أفَّ المشرع األردني كاف مكفقا في ىذا المكقؼ، كذلؾ لتسييؿ اإلجراءات أماـ 
يدىا، كسرعة البت في القضايا المنظكرة لدييا، حتى ال يككف المحاكـ أثناء نظر دعكل اإلعسار كتكح

 ىناؾ مماطمة مف الممثؿ القانكني لمشركة المعسرة في إثبات تحقؽ الصفة التجارية مف عدميا.
 

                                                            
1

(، كذلك 98/6/9111( هٌئة خماسٌة تارٌخ )9281/1222ٌة رقم )وفً ذات المعنى، انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة بصفتها الحقوق 
)حقوق(  48/9114، كذلك القرار رقم 6/1/9112)هٌئة خماسٌة( تارٌخ  2551/9119قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة )حقوق( رقم 

 ، منشورات مركز عدالة األردنً االلكترونٌة.11/1/9114)هٌئة عادٌة( تارٌخ 
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 الفرع الثالث
 1تىقف شركت الشخص الىاحذ عن الذفع عسرا  

يار إفالسيا إذا إف ما ينبني عمى اعتبار شركة الشخص الكاحد مف التجار، ىك جكاز إش
متينكف التجارة، تكقفت عف دفع ديكنيا التجارية، شأنيا في ذلؾ شأف األشخاص الطبيعييف الذيف ي

عف دفع ديكنيا  تيتـ إشيار إفالس شركة الشخص الكاحد المعسرة إذا تكقفأنو  كيترتب عمى ذلؾ
عة ائتمانيا كتعرض نتيجة اضطراب مركزىا المالي، كمركرىا بضائقة مستحكمة مما يؤدم إلى زعز 

، تمييدان لتصفية أمكاليا تصفية جماعية. كبالتالي ال بد مف معالجة أعماؿ ٕحقكؽ دائنييا لمخطر
شركة الشخص الكاحد المعسرة التي يقـك بيا مؤسسيا أك ممثميا القانكني عند التقدـ بدعكل 

يا إثبات تكقؼ . كىي ليست دعكل مطالبة صريحة بالحؽ، بؿ ىي دعكل إجراءات ىدفٖاإلفالس
الشركة عف دفع ديكنيا التجارية، كبالتالي تحمي الدائنيف مف التصرفات التي تجرييا الشركة كتحقيؽ 
المساكاة بينيـ عند تصفيتيا. بمعنى آخر؛ أف دعكل اإلفالس ليست دعكل مطالبة قضائية، كىي 

. بيا فع ديكنيا كالكفاءالدعكل إجبار الشركة عمى د الذم رفعدعكل خصكمة يطمب فيو الدائف  ليست
 .ٗىذه الحالة كيمنع مف الحكـ بو ت زاؿلديف بالكفاء بو أك بالتقادـ فإذا انقضى ا

                                                            
1

ن السبب فً توقف التاجر عن دفع دٌونه ٌرجع إلى اضطراب أحواله المالٌة وهو ما أطلق علٌه مصطلح اإلعسار، ٌرى جانب من الفقه أ 
 وٌرى بأنه ال ٌكون للمحكمة أن تستند إلى حالة اإلعسار فً ذاتها للقول بقٌام حالة التوقف عن الدفع، فقد ٌتمكن المدٌن رغم إعساره من

ها، وٌعلل السبب فً ذلك إذا تمكن من االقتراض أو سعى لدى الدائن فمنحه أجال للوفاء، كما ٌرى بأنه ال الوفاء بدٌونه فً مواعٌد استحقاق
ٌمكن للمحكمة أن تستند فقط إلى حالة توقف التاجر عن دفع دٌن لكً تحكم بشهر إفالسه، إنما ال بد أن تتوفر حالتا التوقف عن الدفع 

. وبالتالً فان الباحث سوف ٌستخدم مصطلح شركة 115-114، مرجع سابق، ص4إلفالس، طواإلعسار معا، انظر د. الماحً، حسٌن، ا
الشخص الواحد المعسرة فً هذه الدراسة حتى الوصول إلى لحظة إشهار إفالس الشركة وتصفٌتها، وذلك الن اإلعسار ال ٌؤدي حتما إلى 

عادة تنظٌمها كما سٌتم الحدٌث عن ذلك الحقا، وبالتالً خروج هذه اإلفالس، الن هذه الشركة قد تخضع لمرحلة إعادة هٌكلة دٌونها أو إ
الشركة من مرحلة التعثر التً تمر بها، كما نجد أن هذه شركة الشخص الواحد على الرغم من استقاللها إدارٌا ومالٌا، إال أنها قد تكون 

الشركة مادٌا من تعثرها، أو أنها قد تندمج مع شركة أخرى مملوكة لشخص اعتباري أخر، حٌث تقدم الشركة األم الدعم الالزم إلنقاذ هذه 
من ذات النوع من هذا الشركات، وٌترتب على ذلك، استمرار الشخصٌة المعنوٌة للشركة واستمرارها فً نشاطها الذي تأسست من اجله، 

 وتجنٌب هذه الشركة الدخول فً مرحلة إشهار اإلفالس أو التصفٌة.
9
 :القانون التجاري الفرنسً على انه( من 1-621نصت المادة ) 

"est institué une procédure de redressement  judiciaire  ouverte à tout débiteur mentionné aux 
articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif 
disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou 
les moratoires don’t ilbénéficie de la part de ses créanciers luipermettent de faire face au passif 
exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. 
 La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de 
l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par 
jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux 
comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30". 

2
 .99، ص 1281د. خلٌل، احمد محمود، شرح اإلفالس التجاري واإلعسار المدنً، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة،  
4
 (، موسوعة.91/11/9111(، بتارٌخ جلسة )66سنة القضائٌة رقم )(، ل1886انظر فً ذات المعنى. الطعن رقم ) 
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، ٕٛٔٓكاإلفالس المصرم لسنة كبالرجكع إلى قانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي 
ما أراد المشرع نو لـ يحدد المعنى الدقيؽ كالمعيار لقياس اضطراب مركز الشركة المالي، ككأنأنجد 

بذلؾ ترؾ األمر لتقدير المحكمة المختصة في تقدير مدل تحقؽ اضطراب المركز المالي لمشركة، 
نو " تعد في حالة أكف اإلفالس المصرم التي نصت عمى ( مف قانٖٜٔكىذا ما أكدت عميو المادة )

 إفالس كؿ شركة تكقفت عف دفع ديكنيا أثر اضطراب أعماليا المالية...". 
حيف نجد أف قانكف اإلعسار األردني حدد معيار اضطراب المركز المالي بالشركة، مف في 

خالؿ تكقؼ الشركة عف دفع ديكنيا أك عجزىا عف سداد ديكنيا المستحقة عمييا بانتظاـ أك عند 
ف تجاكز إجمالي التزامات الشركة المترتبة عمييا قيمة أمكاليا، أك في الحالة التي تتكقع فييا الشركة أ

تفقد القدرة المستقبمية عمى سداد ديكنيا عند استحقاقيا خالؿ ستة أشير رغـ قدرتيا الحالية عمى 
رع لمعنى اإلعسار كاإلعسار ( في معرض تعريؼ المشٕسدادىا، كىك األمر المستفاد مف المادة )

 .ٔؾالكشي
ة المعسرة كيمكننا القكؿ، أف االضطراب المالي يجب أف يككف شامال، بحيث تستشعر الشرك

مف خاللو أنيا بحاجة إلى مد يد العكف، كذلؾ إلعادة ىيكمة كتنظيـ أعماؿ الشركة، إذا تبيف أف مف 
شأف ذلؾ استمرار حياة الشركة التجارية. إضافة إلى ذلؾ، أف شركة الشخص الكاحد المعسرة قد 

قدرة ىذه الشركة تتعثر في نشاطيا التشغيمي، في مجاؿ إنتاج سمعة معينة، فاف اضطراب أك عدـ 
عمى التشغيؿ، ال يعني اضطراب جميع نشاطات الشركة، ألنيا قد تعتمد عمى استثمارات أخرل، أك 

راب خطير قد تمكيؿ مف جية معينة، كبالتالي ال يتكقؼ الدفع أك ال تؤدم عدـ القدرة إلى اضط
 .ٕعيجعمو يتكقؼ عف الدف

                                                            
1

بأنه " توقف المدٌن أو عجزه عن سداد الدٌون المستحقة علٌه  9118( من قانون اإلعسار لسنة 9عرف المشرع األردنً فً المادة ) 
اإلعسار الوشٌك فً ذات المادة بأنه " الحالة التً بانتظام أو عند تجاوز إجمالً االلتزامات المترتبة علٌه إجمالً قٌمة أمواله. كما عرف 

 ٌتوقع فٌها أن ٌفقد المدٌن القدرة المستقبلٌة على سداد دٌونه عند استحقاقها خالل ستة أشهر رغم قدرته الحالٌة على سدادها".
9

بإصدار قانون شركات  1221لسنة  912من القانون رقم  6وفً ذات المعنى، قضت محكمة النقض المصرٌة بأنه"  النص فً المادة  
قطاع األعمال العام والواردة فً الفصل الثانً من الباب األول فً شأن الشركات القابضة ٌدل على أن للشركة القابضة سلطة القٌام بكل 

ق هذا الغرض األعمال الالزمة لتصحٌح الهٌاكل التموٌلٌة ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فً ذلك تقدٌم أموال لها لتحقٌ
باعتبارها الشركة األم للشركات التً تتبعها وال ٌعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة 
القابضة وإن كان لكل منها شخصٌة اعتبارٌة ومٌزانٌة مستقلة إال أنها تعتبر جمٌعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارٌة واحدة فً 

% على األقل من رأسمالها وهو ما أفصح عنه 51 -من القانون المشار إلٌه  16بنص المادة  -مجال معٌن إذ تمتلك الشركة القابضة 
( من ذات القانون" وقضت أٌضا فً ذات الحكم بأنه " إذا كان المبلغ الذي تلقته الشركة الطاعنة من الشركة 9صراحة نص المادة )

البري لتصحٌح هٌكلها التموٌلً أو لتعثرها وتعظٌم ربحٌتها ال ٌعد من قبٌل السلف والقروض التً تستحق عنها القابضة للنقل البحري و
ضرٌبة الدمغة النسبٌة وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها وال ٌنال من ذلك أن تكون 
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الي، ال بد أف يثبت عدـ استمرار كبالتالي حتى يثبت اضطراب شركة الشخص الكاحد الم
ف ىذا االضطراب خطير كجدم كمستمر، مما أى االستمرار في العمؿ التجارم، ك قدرة ىذه الشركة عم

 يؤدم إلى زعزعة ائتمانيا التجارم، كييدد بالتكقؼ عف الدفع في المستقبؿ القريب.
تزيد فيو ثة؛ األكؿ أف المركز المالي لممديف ال يخرج عف أحد فركض ثال ٔوكيرل بعض الفق

الثالث تزيد فيو خصكمو عمى تساكل فيو أصكلو مع خصكمو، ك الثاني تأصكلو عمى خصكمو، ك 
أصكلو، كيضيؼ، بأنو ال يمكف القكؿ باضطراب المركز المالي لممديف في الفرضيف األكؿ كالثاني، 

عسار في القانكف مفيـك اإلكلكف يتصكر في الفرض الثالث فقط، كىذا القكؿ األخير يتطابؽ مع 
يكشؼ عف الرغبة في الكصكؿ إلى تبني  أف كصؼ االعسار الذم ي نادم بو يرلالذم ك  المدني

مديف ال كىك أف مكحدان كمركزان قانكنيان مكحدان  المشرع المصرم نيجان معينان، يتمثؿ في اعتناقو مفيكمان 
. كبذات الكقت، يجب أف ال يتكقؼ عف الدفع إعساران، سكاء أكاف تاجران أـ غير تاجرىك كؿ مف 

تككف حالة االعسار عرضية، فاضطراب أحكاؿ التاجر المالية كاستحكاـ الضائقة يمثالف ديمكمة 
 حالة اإلعسار في مفيـك اإلفالس.

كقد قضت محكمة النقض المصرية " أف اإلفالس في التشريع المصرم ليس كسيمة لمتنفيذ 
نما ىك نظاـ يكاجو حاالت عجز التجار حسني بالحقكؽ أك إلجبار المديف عمى الكفاء با لتزاماتو، كا 

أمكاؿ تحقيؽ المساكاة بينيـ، فاقتساـ النية عف الكفاء بالتزاماتيـ، كيقصد بو حماية حقكؽ الدائنيف ك 
ف التكقؼ المقصكد سكاء في قانكف التجارة القديـ أك الجديد ىك إالمديف بينيـ قسمة غرماء، كلذا ف

مالي مضطرب، كضائقة مستحكمة يتزعزع معيا ائتماف التاجر، كتتعرض بيا الذم ينبئ عف مركز 
حقكؽ دائنيو لخطر محدؽ أك كبير االحتماؿ، كلئف كاف امتناع المديف عف الدفع دكف أف يككف لديو 
أسباب مشركعو يعتبر قرينو في غير مصمحتو، إال أنو قد ال يعتبر تكقفا بالمعنى السالؼ بيانو، إذ 

ع ىذا االمتناع عذرا طرأ عميو مع اقتداره عمى الدفع، كقد يككف لمنازعيو في الديف مف قد يككف مرج
حيث صحتو أك مقداره أك حمكؿ أجؿ استحقاقو أك انقضائو لسبب مف أسباب االنقضاء، كقد يككف 
لمجرد مماطمتو أك عناده مع قدرتو عمى الدفع، كيتعيف عمى محكمة المكضكع أف تفصؿ في حكميا 

                                                                                                                                                                                 
للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة لٌست محل النزاع المطروح". الطعن رقم  الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته

 ( موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة االلكترونٌة.19/15/9115(، بتارٌخ جلسة )14(، لسنة القضائٌة رقم)995)
1
 .994ابق، ص د. الماحً، حسٌن، تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس، مرجع س 
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ف تبيف أف ىذا التكقؼ ينبئ أالكقائع المككنة لحالة التكقؼ عف الدفع ك بيف  -در باإلفالسالصا –
عف اضطراب خطير في حالة المديف المالية كيتزعزع ائتمانو كاألسباب التي تستند إلييا في 

مف المفترض أف جميع ديكف شركة الشخص الكاحد المعسرة تتعمؽ فإنو . كمع ذلؾ، ٔذلؾ...."
كبالتالي تعتبر جميع الديكف المترتبة عمييا مف الديكف التجارية، سكاء كانت ناشئة عف بنشاطيا، 

عمؿ تجارم بطبيعتو أك كانت ناشئة عف عمؿ مف األعماؿ التي تعتبر تجارية بالتبعية، كبالتالي فإف 
حياة لمشركة  القكانيف المقارنة لـ تشترط في قكانينيا أف يككف الديف تجاريان، ألف ذلؾ مفترضان؛ إذ ال

 .ٕخارج نطاؽ نشاطيا الذم أنشئت مف أجمو
لمعسرة كيشترط في الديف الذم تكقفت الشركة عف دفعو أف يككف مكجكدا في ذمة الشركة ا

ككف مستحؽ األداء خاليا مف ف يأك  ثابت بمقدار ف يككف أيضا معيفأكقت طمب إشيار إفالسيا، ك 
 .ٖعالنزا

 

                                                            
1

، موسوعة التشرٌعات 9/1/9112(، تارٌخ 19(، لسنة القضائٌة رقم )125وفً ذات المعنى، قرار محكمة النقض المصري الطعن رقم ) 
 واألحكام المصرٌة االلكترونٌة.

9
ولى، دار النهضة العربٌة، الصلح الواقً منه، الطبعة األ-اإلفالس-د. القرمان، عبد الرحمن السٌد، الوسٌط فً قانون التجارة الجدٌد 

 .412-418، ص9111
2

انون اإلعسار األردنً لسنة /أ( من ق11. كذلك المادة )9118( من قانون اإلفالس المصري لسنة 18انظر الفقرة األولى من المادة ) 
 . 929-996رجع سابق، صللمزٌد فً هذا الصدد انظر. د. الماحً، حسٌن، تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس، م، 9118

وفً ذات المعنى. قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بأنه " إذا حرر الممٌز الشٌك موضوع الدعوى ألمر الممٌز ضدها تنفٌذا لعقد بٌع    
وان بعضها  مختبرات طٌبة، والشٌك هو جزء من الثمن، وان الممٌز ضدها أخلت بتنفٌذ التزاماتها العقدٌة وتتمثل بعدم تنفٌذ كامل األجهزة

لشٌك غٌر صالح لالستعمال، وان الممٌز قام بإنذار الممٌز ضدها لتنفٌذ التزاماتها، إال أنها تمنعت عن تنفٌذ ذلك، فان الممٌز قام بتحرٌر ا
مٌز ضدها، للمٌز ضدها، وان كافة البٌانات اإللزامٌة متوافرة فً الورقة التجارٌة كما أن الممٌز لم ٌنكر قٌام العالقة بٌنه وبٌن الم

( من قانون التجارة، وان معارضة الممٌز 988وباعتبار الشٌك ورقة التجارٌة كأداة وفاء فٌكون لزاما الوفاء بقٌمتها، إعماال لنص المادة )
ألردنٌة عندما الوفاء بقٌمة الشٌك فً غٌر محلها ألنها استندت إلى عدم تنفٌذ التزامات العقدٌة، وهذا ما استقر علٌه اجتهاد محكمة التمٌٌز ا

قررت بهٌئتها العامة انه ) ال ٌستطٌع الساحب معارضة المسحوب علٌه فً الوفاء إال فً حالتً ضٌاع الشٌك أو إفالس حامله، وهو ما 
( من قانون التجارة، وهذه القاعدة تعد أهم دعائم الشٌك، وتقررت تمكٌنا له من أداء وظٌفته وتأكٌدا لحق 942/9نصت علٌه المادة )

ال ٌجوز االعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بطالن  –مله، وانه بغٌر الحالتٌن المشار إلٌهما، الضٌاع وإفالس الحامل حا
الدٌن األصلً، وحٌث أن الشٌك موضوع الدعوى محرر من الممٌز ومستوفى على جمٌع شرائطه القانونٌة وجمٌع بٌاناته اإللزامٌة فٌكون 

، 92/4/9111( )هٌئة عامة( تارٌخ 1121/9116قرارات محكمة التمٌٌز األردنٌة )حقوق( ذوات األرقام )واجب األداء.." انظر 
( )هٌئة خماسٌة( تارٌخ 9281/1222، وكذلك، قرار رقم )21/5/9112( )هٌئة خماسٌة( تارٌخ 9115/9118وكذلك، القرار رقم )

                                                ، منشورات مركز عدالة األردنً االلكترونً.96/6/9111
كما قضت محكمة النقض المصرٌة بأنه " إذ قضً الحكم المطعون فٌه بإلغاء الحكم االبتدائً الصادر بشهر إفالس الشركة المطعون    

بر بذاته توقفا ٌبرر شهر ضدها األولى وبرفض دعوي اإلفالس تأسٌسا على أن امتناع الشركة عن دفع الكمبٌالة سند المدٌونٌة ال ٌعت
إفالسها دون أن ٌبٌن األسباب التً ٌستند إلٌها ووجه استدالله علً ما انتهً إلٌه من نفً حالة التوقف المعتبر فً شهر اإلفالس عن 

الطعن رقم الشركة المطعون ضدها مما ٌعجز هذه المحكمة عن رقابة تطبٌقه لصحٌح القانون علً واقعة النزاع وهو ما ٌعٌبه بالقصور" 
(، بتارٌخ جلسة 12(، لسنة القضائٌة رقم )2128، كذلك الطعن رقم )98/2/9116(، بتارٌخ جلسة 11(، لسنة القضائٌة رقم )889)

، موسوعة التشرٌعات واألحكام 98/12/9111(، بتارٌخ جلسة 62(، لسنة القضائٌة رقم )611. كذلك. الطعن رقم )14/5/9111
 المصرٌة االلكترونٌة.
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فع بكؿ فعؿ أك تصرؼ يصدر عف مؤسس شركة كيمكف إثبات كاقعة التكقؼ عف الد
الشخص الكاحد المعسرة أك ممثميا القانكني، كيكشؼ اضطراب أعماليا، أك سعييا إلى االستمرار في 
نشاطيا التجارم بكسائؿ غير مشركعو أك ضارة بدائنييا، كيدخؿ في ذلؾ، إخفاء أمكاؿ الشركة أك 

. كالتي قد تستعيف ٔدخكؿ في مضاربات طائشةبيعيا بخسارة أك عقد قركض بشركط باىظة، أك ال
المحكمة في أم مف ذلؾ إلثبات تاريخ التكقؼ عف الدفع، كيجكز إثبات ذلؾ بجميع طرؽ اإلثبات، 

ي تقبؿ فييا كافة األدلة كعمى دائف الشركة إثبات تكقفيا عف الدفع، كىي مف المسائؿ المكضكعية الت
 .ٕفكالقرائ

لشركة عف الدفع في حكـ شير اإلفالس اعتبر تاريخ صدكر قرار فإذا لـ ي عي ف تاريخ تكقؼ ا
، كيجكز تعديؿ ىذا التاريخ ليصبح نيائيا ٖالمحكمة بإشيار اإلفالس تاريخا مؤقتا لمتكقؼ عف الدفع

في الكقت الذم تكدع قائمة الديكف المحققة في قمـ كتاب المحكمة، كذلؾ بناءن عمى طمب مف 
النيابة العامة أك المديف أك أحد الدائنيف أك أميف التفميسة، كلكؿ مف لو  المحكمة مف تمقاء نفسيا، أك

 .ٗمصمحة في ذلؾ
كحدد القانكف الفرنسي أف تككف شركة الشخص الكاحد المعسرة متكقفة عف الدفع خالؿ مدة 

( شير الذم يسبؽ الحكـ بافتتاح اإلجراء، فإذا خال الحكـ مف ذلؾ اعتبر تاريخ التكقؼ عف ٛٔ)
 .٘ءع ىك تاريخ افتتاح اإلجرادفال

يمكننا القكؿ، أف تكقؼ شركة الشخص الكاحد عف الدفع عسران بكجو عاـ، ىي كاقعة عدـ 
دفع الديكف في مكاعيد استحقاقيا، فالشركة التي تتكقؼ عف دفع ديكنيا تتعرض لحالة إشيار 

                                                            
1
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 85ظر نص المادة )ان 
9

. وفً هذا الصدد، انظر قرار 48، ص1222د. رضوان، فاٌز نعٌم، اإلفالس التجاري، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  
(، موسوعة التشرٌعات واألحكام 94/2/9112(، بتارٌخ جلسة )11) (، لسنة القضائٌة رقم452محكمة النقض المصرٌة الطعن رقم )

 المصرٌة االلكترونٌة.
2
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 85انظر الفقرة الثانٌة من المادة ) 
4

. وفً ذات المعنى، انظر قرار محكمة 9118ة ( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسن86انظر نص المادة ) 
(، لسنة 684(، كذلك، الطعن رقم)99/14/9119(، بتارٌخ جلسة )11(، لسنة القضائٌة رقم )816النقض المصرٌة، الطعن رقم )

 ( موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة االلكترونٌة.5/11/9114(، بتارٌخ جلسة)12القضائٌة رقم)
5
 ( من القانون التجاري الفرنسً على انه "8-621نصت المادة ) 

"…Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit 
mois à la date du  jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être 
reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en 
application du II de l'article L. 611-8.L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 
ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions..". 
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زة عف التصرؼ في ىذه اإلفالس، فقد تككف أمكاؿ الشركة كافية لسداد ما عمييا كلكنيا تككف عاج
األمكاؿ، ألنيا عقارات يتعذر بيعيا بسرعة أك ألنيا حقكؽ قبؿ الغير يتعذر استيفاؤىا أك ألم سبب، 
فيمتنع قسرا دفع ما عمييا لمغير، كما ال يكفي التكقؼ المادم عف الدفع العتبار الشركة متكقفة عف 

الدفع الذم ينبئ عف سكء حالتيا المالية  الدفع بالمعنى القانكني، بؿ العبرة بالتكقؼ الحقيقي عف
كزعزعة ائتمانيا كعجزىا عجزا مستمرا عف متابعة أعماليا التجارية، كالنيكض عمى قدمييا في 
الميداف التجارم، أم أف مركزىا المالي ميؤكس منو، فإذا كاف التكقؼ عف الدفع راجعا إلى ظرؼ 

ؿ، كيمكف لمشركة التغمب عمييا فال محؿ عابر كصعكبات كقتيو كأزمة طارئة ال تمبث أف تزك 
العتبارىا في حالة التكقؼ عف الدفع كال يجكز إشيار إفالسيا، فقد يككف تكقؼ الشركة عف دفع دينان 

ف ذلؾ يترؾ مجاال العتبار التكقؼ عف الدفع ظاىرة عابرة في حياة الشركة، أما إذا إكاحدان عابرا ف
ينان كاحدان كتكقفت عف الدفع ككاف ىذا الديف عمى جانب كبير تعددت ديكف الشركة المعسرة كلك كاف د

شؾ  مف األىمية، خصكصان إذا كاف مف شأنو إشاعة الذعر كالقمؽ في النفكس، ككاف ذلؾ ينبئ بال
 يمكف إشيار إفالسيا. فإنو ٔةعف المركز الميؤكس منو لمشرك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1

.وفً ذات المعنى،انظر قرار محكمة 921-921عادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس، مرجع سابق، ص د. الماحً، حسٌن، تنظٌم إ 
( )هٌئة 2199/1226، كذلك القرار رقم )12/5/9114( )هٌئة خماسٌة( تارٌخ 4159/9112التمٌٌز األردنٌة بصفتها الحقوقٌة رقم )

 اللكترونٌة.، منشورات مركز عدالة األردنً ا8/19/1221عادٌة(، تارٌخ 



  

18 

 املطلة الثاني
 فالسآليت إنقار شركت الشخص الىاحذ من اإل

ت الصغيرة إف اليدؼ مف تأسيس شركة الشخص الكاحد محدكدة المسؤكلية القياـ بالمشركعا
ا فإنيإيرادات شركة الشخص الكاحد عمى تغطية نفقاتيا كالتزاماتيا، كبالتالي  كفيكالمتكسطة، بحيث ت

دارة متخص صة ليذه ال تتناسب مع المشركعات الكبيرة كالضخمة، التي تحتاج إلى رأسماؿ كبير كا 
قة فيما لك قامت المشركعات، كىك ما يعني عجز شركة الشخص الكاحد عف سداد التزاماتيا المستح

 .ٔؿبمثؿ ىذه األعما
فالسيا ىك  عدـ كجكد نظاـ أيضان مف أىـ أسباب عجز الشركة عف سداد التزاماتيا كتعثرىا كا 

لمبكر إلييا نتيجة غياب رقابة محاسبي مناسب، أك عدـ التدخؿ المناسب لحؿ المشكمة أك التنبيو ا
األداء عمى إدارة أمكاؿ الشركة بكفاءة كفعالية عالية؛ كالتي يمكف مف خالليا اتخاذ القرارات السميمة، 

 .ٕةبالعثرات التي قد تكاجييا الشرك كتطكير القدرة عمى التنبؤ
زف بيف يضاؼ إلى ذلؾ، أف شركة الشخص الكاحد قد تتعثر في عمميا نتيجة اختالؿ التكا

استثمار الشركة كرأس الماؿ المدفكع، األمر الذم يؤدم بالشركة إلى تغطية النقص في السيكلة 
قتراض مف البنكؾ كبفكائد عالية، قد تعجز الشركة عف الكفاء بيا، المالية مف خالؿ المجكء إلى اال

قع بسبب خطأ في تقدير نتيجة تكبد المشركع تكاليؼ رأسمالية كبيرة ال تتناسب كمعدؿ اإليرادات المتك 
يكف تكمفة المشركع المالية، األمر الذم يؤدم بالشركة إلى تكقفيا عف العمؿ كعجزىا عف الكفاء بالد

 .ٖركدخكؿ الشركة في مرحمة التعث
 
 
 

                                                            
1
 .29د. تادرس، خلٌل فٌكتور، مرجع سابق، ص  
9

الخرابشة، سامً محمد علٌان، النظام القانونً إلعادة هٌكلة الشركات المساهمة من التعثر فً القانون األردنً، دراسة مقارنة، رسالة  
 .92، ص 9114ماجستٌر، جامعة مؤتة، 

2
 .22المرجع السابق ، ص  
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عدـ قدرة الشركة عمى تسكيؽ منتجاتيا كازدياد مخزكنيا مف البضائع مقارنة برقـ ككذلؾ 
ادية في تقدير احتياجات الشركة المالية، األمر الذم يؤدم إلى األعماؿ، كقصكر الدراسة االقتص
، مما قد ٔتحقيؽ األرباح كتحقيؽ خسارة في إيرادات الشركةعف خسارة فادحة في الشركة كعجزىا 

 يفضي بالشركة إلى عدـ القدرة عمى مكاصمة نشاطيا.
تعثر، كالذم يعني نفا، قد تؤدم بشركة الشخص الكاحد إلى الآىذه األسباب المشار إلييا 

ستمرار تكقؼ الشركة أك أنيا عمى كشؾ التكقؼ عف ممارسة نشاطيا، كلـ تعد لدييا القدرة عمى اال
بأنو ىك ذلؾ المشركع الذم يكاجو ظركفا  التعثر البعض ، كعرؼٕرفي أنشطتيا بكفاءة كاقتدا

كالنيكض مف عثرتو إذا عارضة أثرت في نتائج عممو، كلكف لديو اإلمكانات الكفيمة إلصالح مسيرتو 
 .ٖؾاب كالمكارد المالية الكفيمة بذلتكفرت األسب
الحالة التي تكاجو فييا الشركة خالؿ أيضان بأنيا  نا تعريؼ تعثر شركة الشخص الكاحدكيمكن

مدة معينة خسائر متتالية، نتيجة اضطراب أعماليا المالية، مما قد يؤدم إلى تكقفيا عف دفع ديكنيا 
 كعدـ قدرتيا عمى االستمرار بأعماليا. كالتزاماتيا، 

سيتـ تقسيـ ىذا  "كيفية انقاذ شركة الشخص الكاحد مف اإلفالس" كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ
 أما ،احد المتعثرة في القانكف الفرنسي: إنقاذ شركة الشخص الك الفرع األولالمطمب إلى ثالثة فركع، 

سنتناكؿ : الفرع الثالثفي القانكف المصرم، كفي  إنقاذ شركة الشخص الكاحدفيتضمف  :الفرع الثاني
 إنقاذ شركة الشخص الكاحد في القانكف األردني.كيفية 

 
 
 
 
 

                                                            
1

. كذلك. الخرابشة، سامً محمد علٌان، مرجع 52-59ص  لحمٌد و الشواربً، عاطف، الجزء االول، مرجع سابق،د. الشواربً، عبد ا 
 .25-24سابق، ص 

9
د. عبد القادر، نارٌمان، األحكام العامة للشركة ذات المسؤولٌة المحدودة وشركة الشخص الواحد، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة،  

 .16د. فتحً، محمد حسٌن، التنظٌم القانونً إلنهاء اإلفالس المخفف، مرجع سابق، ص. أٌضا. 248، ص 1229
2
 .56، ص 9111، مكتبة الوفاء القانونٌة، 1د. عطا، مسعود ٌونس عطوان، إنهاض المشروعات المتعثرة ووقاٌتها من اإلفالس، ط 
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 الفرع األول
 إنقار شركت الشخص الىاحذ املتعثرة يف القانىن الفرنسي

( مف القانكف التجارم الفرنسي عمى أنو " يككف لكؿ شخص مقيد ٔ-ٔٔٙتنص المادة )
ركات أك بالسجؿ الميني، ككذلؾ كؿ صاحب مشركع فردم ذم مسؤكلية محدكدة، بسجؿ التجارة كالش

كاألشخاص المعنكية الخاصة، االنضماـ إلى أم مجمكعة كقائية مكافؽ عمييا بأمر مف ممثؿ الدكلة 
 باإلقميـ".

مف خالؿ ىذا النص يتضح أنو في حاؿ كانت شركة الشخص الكاحد مقيدة في سجؿ 
مجمكعة كقائية تنشئ بأمر مف ممثؿ الدكلة باإلقميـ، كىذه المجمكعة مخكلة  الشركات، االنضماـ إلى

بإبراـ اتفاقات لصالح أعضائيا، كبصفة خاصة مع المؤسسات االئتمانية كشركات التمكيؿ كشركات 
تقديـ تحميال لممعمكمات االقتصادية كالمحاسبية كالمالية إلى بتأميف، حيث تقـك ىذه المجمكعة ال

يميا إلى ىذه انكني في شركة الشخص الكاحد بناءن عمى المعمكمات التي يمتـز بتقدالممثؿ الق
 .ٔـالمجمكعة بشكؿ منتظ

مساعدة شركة الشخص الكاحد التي تمارس نشاطا  ٕةي حاؿ لـ تستطع المجمكعة الكقائيكف
لقانكني تجاريا كتعاني مف أزمات قانكنية كاقتصادية كمالية، فإف المشرع الفرنسي أجاز لمممثؿ ا

لمشركة تقديـ طمب إجراء التكفيؽ أماـ المحكمة التجارية المختصة إذا لـ يكف مدة تكقفيا عف الدفع 
. كذلؾ بيدؼ تحقيؽ تسكية كدية، مف خالؿ البحث عف تسكية كدية بيف ٖتجاكز خمس كأربعيف يكمان 

مى الخركج مف ع شركة الشخص الكاحد المعسرة كدائنييا في إطار قانكني معيف، كذلؾ لمساعدتيا
 .ٗااألزمة التي تمر بي

بأف إجراء التكفيؽ الذم يبـر بيف المديف كالدائف يعد عقدان مف عقكد  ٘وكيرل جانب مف الفق
 القانكف الخاص، يخضع شأنو شأف غيره لمقكاعد القانكنية التي تنظـ العقد. 

                                                            
1
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أك بعض الدائنيف،  ف أطراؼ االتفاؽ ىـ الممثؿ القانكني لمشخص المعنكم، ككؿإكبالتالي ف
كبالتالي فإف المكفؽ ال يعد طرفان في التفاكض، كذلؾ ألنو يعيف مف قبؿ القضاء إلنجاز الميمة التي 

، كيبقى في ميمتو حتى إتماميا كالكصكؿ إلى ٔككِّؿ بيا، كالتي غالبا ما يحددىا في قرار التعييف
اشتراؾ أحد الدائنيف في  نتيجة ما. كيترتب عمى ذلؾ أنو ال يحؽ لممكفؽ أف يعترض عمى

 .ٕالمفاكضات، ما داـ قد أعمف بيذا التفاكض
كيمكننا القكؿ، أف الدائنيف الذيف يحؽ ليـ االشتراؾ في التفاكض ىـ أصحاب الحقكؽ الذيف 
نشأت حقكقيـ قبؿ البدء بالمفاكضات، كأيضا الذيف نشأت حقكقيـ أثناء المفاكضات، ما داـ أف ىذه 

ياء المفاكضات، كالعبرة مف عدـ اشتراط دخكؿ جميع الدائنيف المفاكضات، الحقكؽ ظيرت قبؿ انت
طابع جماعي، حيث أف القانكف لـ يقتِض أف يبـر التكفيؽ بيف  كذلؾ أف التفاكض ليس صمحا ذ

 .ٖفيسييف فقط، كالمتعاقديف مع المديجميع الدائنيف، فقد يشمؿ الدائنيف الرئ
، لرئيس المحكمة البت في الطمب المقدـ إليو، بقبكؿ بعد تقديـ طمب التكفيؽ لقمـ المحكمة

طمب التكفيؽ، إذا ثبت لو مف البيانات كالكثائؽ ما يبرر قبكؿ الطمب، كالتي تكضح الكضع 
االقتصادم كالمالي لشركة الشخص الكاحد كمقترحات التسكية، كما لو في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ، 

قيف كممثمي العماؿ كغيرىا مف المؤسسات، ككذلؾ االستعانة بمدقؽ حسابات كخبراء مالييف، كالمكث
 .ٗالمؤسسات البنكية كالمالية لبياف الكضع المالي لمشركة

كما يمكف لرئيس لمحكمة اختيار خبيرا ماليا كتكميفو ببياف الكضع االقتصادم كالمالي  
حاؿ  لمشركة، كذلؾ لبياف الصعكبات التي مف شأنيا أف تعرِّض شركة الشخص الكاحد لمخطر في

استمرار تشغيميا إف كجدت، كلو في ىذه الحالة دعكة الممثؿ القانكني لمشركة التخاذ الكسيمة المناسبة 
لتصحيح كضع الشركة. كما لو أف يحكـ عميو بالغرامة في حاؿ لـ يمتـز بإيداع الحسابات السنكية 

 .٘في المكاعيد المحددة قانكنان 
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شركة متكقفة عف الدفع منذ أكثر مف خمسة أك أف يقرر رفض الطمب إذا تبيف لو أف ال
كأربعيف يكما، أك أنو ليس ىناؾ جدكل مف المفاكضات بشأف التكفيؽ بسبب سكء النتائج المتكقعة، 

 .ٔةلنكع النشاط الذم تزاكلو الشرك كذلؾ نظران 
بعد قبكؿ الطمب، يصدر رئيس المحكمة قراران بتعييف مكفؽ بناء عمى طمب الممثؿ القانكني 

ص المعنكم، كالمدير العاـ لشركة المساىمة أك المدير في الشركات التجارية األخرل، كلو لمشخ
كحده فحسب الصفة في طمب ىذا التعييف، كىك أمر يعد بمثابة رخصو لو، كبالتالي ال يككف 

 الممثؿلممحكمة مف تمقاء نفسيا كال لمنيابة العامة كال لمدائنيف أف يطمبكا تعيف المكفؽ دكف إرادة 
إدارة شؤكف الشركة كلحتمية فشؿ اإلجراء ما  في ؛ كذلؾ لتجنب أم تدخؿٕ(القانكني لمشركة )المدينة

. كتككف ٖداـ قد تـ دكف إرادة الممثؿ القانكني لمشركة كالذم يعد كجكده أساسيا في اتفاقو مع الدائنيف
بة إلنقاذ شركة الشخص ميمة المكفؽ تقديـ تقرير عف الكضع االقتصادم لمشركة كاالقتراحات المناس

إبراـ  فيجمو، ككذلؾ مساعدتيا أمرارىا في نشاطيا الذم تأسست مف الكاحد المتعثرة لضماف است
، كذلؾ شريطة مكافقة ممثؿ الشركة القانكني عمى ٗاالتفاقات بيف الشركة كدائنييا لتسكية ديكنيا
كالخبرة، عمى أف المحكمة غير  مف أصحاب الكفاءة ٘التعييف، ما لـ يقترح عمى المحكمة تعيف مكفؽ

 .ٙةالقتراح الذم تقدـ بو ممثؿ الشركممزمة باألخذ با
ف الفائدة مف دعكة الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد المعسرة إمف خالؿ ما سبؽ، ف

يكمف في إنذار الشركة المبكر بالصعكبات التي تتعرض ليا كالتي تؤثر في استمرار نشاط الشركة، 
 صحيح أكضاع الشركة لمحيمكلة دكف تصفيتيا.كبالتالي ت

بعد ذلؾ، يقرر رئيس المحكمة افتتاح إجراء التكفيؽ، كيتـ إخطار النيابة العامة كمراقب 
حسابات الشركة بذلؾ، كيجب عمى المكفؽ أف ينجز ميمتو خالؿ مدة ال تتجاكز أربعة أشير، 

خمسة أشير، كذلؾ بناء عمى طمب المكفؽ كيجكز تمديد ىذه الميمة عمى أال تتجاكز المدة النيائية 
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نو إذا لـ تنجز ميمة المكفؽ خالؿ المدة المحددة فاف إجراء أقرار مسبب مف رئيس المحكمة، عمى كب
 .ٔرؽ جديد إال بعد انقضاء ثالثة أشيالتكفيؽ ينقضي بقكة القانكف، كال يجكز افتتاح إجراء تكفي

يب كجيات النظر بيف شركة الشخص الكاحد بعد إجراء تعييف المكفؽ، تبدأ ميمتو في تقر 
 ألزمات التي تسببتؿ إلى اتفاؽ كدم كذلؾ إلنياء المشكالت كاك المعسرة كبيف دائنييا، بغية الكص

، كيككف لو حؽ تقديـ المشكرة كاالقتراحات التي مف شأنيا إنقاذ الشركة مف تعثرىا في تعثر الشركة
ف تمكيف المكفؽ مف الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات كاستمرار نشاطيا، كفي ىذه الحالة ال بد م

، كقد يككف ذلؾ مف خالؿ إتاحة المجاؿ مف قبؿ رئيس المحكمة ٕالتي تساعده في تنفيذ ميمتو
لممكفؽ باإلطالع عمى كافة المعمكمات التي تككف بحكزتو كالتقارير التي يقدميا الخبير لممحكمة 

ف الميمة المككمة إلى المكفؽ في غاية السرية كتكك  .ٖبخصكص تعثر شركة الشخص الكاحد
كالخصكصية، كذلؾ لحساسية التعامالت التجارية التي تقـك بيا الشركة، ككذلؾ الطالعو عمى 
البيانات الخاصة بيا، كالتي ال ينبغي الكشؼ عنيا ألم طرؼ ثالث كالتي قد يستغميا عمى نحك غير 

 .٘خبير يسمى خبير تشخيص التعثرات، كغالبا ما تؤكؿ مثؿ ىذه الميمة إلى ٗعادؿ
أف النصكص السابقة جاءت مطمقة، حيث لـ تشترط حمكال معينة لمنيكض  كيمكننا القكؿ

نما قد يتضمف اتفاؽ التكفيؽ العديد مف الحمكؿ كتخفيض بعض الديكف أك اإلبراء  بالشركة المتعثرة، كا 
المباشر لتعثر الشركة، كلذلؾ ينبغي منيا، كذلؾ إذ أف ارتفاع مقدار الديكف، قد يككف ىك السبب 

التفاكض مع الدائنيف إلبراء الشركة مف بعض الديكف، حتى يمكف إنقاذىا مف الدخكؿ في مرحمة 
 التصفية القضائية.

مد آجاؿ الديكف التي اقتربت مكاعيد عمى إضافة إلى ذلؾ، قد يحتكم اتفاؽ التكفيؽ 
لفترات تسديد  إضافيعف طريؽ إضافة كقت استحقاقيا كمد مدة القرض المستحؽ أك جدكلتو، 

 .ٙالديكف
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كذلؾ قد يتفؽ األطراؼ في اتفاؽ التكفيؽ عمى زيادة رأسماؿ الشركة عف طريؽ إصدار أسيـ 
، كقد يككف االتفاؽ ٔحد الدائنيف الرئيسييف إلى أسيـ في الشركةأزيادة رأس الماؿ، أك تحكيؿ ديكف 

ركة أك إدخاؿ منتجات جديدة أك البحث عف أسكاؽ أكثر سعة عمى إلغاء نشاط أحد الفركع التابعة لمش
لشركة بأسمكب أكثر بساطو كسرعة مف الحالية. كالعمة مف ذلؾ كمو الحفاظ عمى استمرار نشاط ا

قؿ تكمفة مف التصفية القضائية، كذلؾ بياف الدائنيف المكقعيف عمى االتفاؽ كما ىي الديكف المدرجة أك 
 .ٕفيو كمدة تنفيذ االتفاؽ

إضافة إلى ما سبؽ، قد يتضمف االتفاؽ تعيدات مالية؛ كذلؾ بإنشاء ضمانات ما أك زيادة 
رأس الماؿ، أك بالتنازؿ عف األصكؿ أك بتعديؿ األنظمة األساسية لمشركة، أك التعيد بعدـ المساس 

 كف إلىأباألصكؿ أك بعدـ ترتيب أم حقكؽ عينية عمييا، أما بالنسبة لمدائنيف، فكثيرا ما يمج
المساىمة في رأس الماؿ بمقاصة الديكف، أك الحصكؿ عمى أسيـ ممتازة تمنح ليـ حقكقا خاصة 

  .ٖجكحؽ األسبقية كحؽ التصكيت المزدك 
ذا تكقؼ المكفؽ عف  خر، كال يؤثر ذلؾ عمى إجراءات آأداء ميمتو، فمممحكمة استبدالو بكا 

 .ٗعدـ إمكانية إنقاذ الشركة بشكؿ كدمالتكفيؽ، كفي الغالب أف تقرر المحكمة إنياء ميمة المكفؽ ل
كينبغي عمى المكفؽ أف يبمغ رئيس المحكمة بمدل تعاكف الممثؿ القانكني لشركة الشخص 

لكصكؿ إلى اتفاؽ كدم الكاحد في تنفيذ الميمة المككمة إليو كما تـ انجازه، كفيما إذا كاف باإلمكاف ا
عمى المكفؽ أف يقدـ تقريرا عمى كجو السرعة فإذا استحاؿ الكصكؿ إلى اتفاؽ كدم، ف أك تعذر ذلؾ

جراء  إلى رئيس المحكمة بذلؾ، كبناء عمى ذلؾ يصدر رئيس المحكمة قراره بإنياء ميمة المكفؽ كا 
 التكفيؽ، كيتـ إخطار شركة الشخص الكاحد كالنيابة العامة بالقرار المتخذ.
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مة بعريضة مكقعو مف أطراؼ أما إذا تـ التكصؿ إلى اتفاؽ كدم، فيقدـ االتفاؽ لرئيس المحك
االتفاؽ، مرفقا بإقرار مف الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد بأنو غير متكقؼ عف الدفع أك أف 

إصدار قرار مف رئيس المحكمة بتثبيت االتفاؽ،  تكقؼ عف الدفع، كذلؾ حتىىذا االتفاؽ أكجد حال لم
 .ٔكال يخضع لمنشر كمنييا إلجراء التكفيؽكيككف القرار الصادر مف رئيس المحكمة غير قابؿ لمطعف 

 
كيحؽ لمممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد المعسرة أف يطمب مف المحكمة التصديؽ عمى 

 :ٕاالتفاؽ الكدم في حاؿ تكافرت الشركط التالية
إذا تبيف أف شركة الشخص الكاحد غير متكقفة عف الدفع أك تكقفت عف الدفع لمدة ال تزيد  -ٔ

نياء أف االتفاؽ الكدم مف شأعيف يكما، ك عمى خمس كأرب نو إنياء حالة التكقؼ عف الدفع كا 
 التعثرات التي تمر بيا الشركة.

كيمكننا القكؿ، أف ىذا الشرط ما ىك إال نكع مف الرقابة القضائية عمى االتفاؽ، كبناءن عميو 
الدفع أـ ال، تقرر المحكمة ما إذا كانت الشركة تعاني مف تعثرات ماليو كأنيا تكقفت عف 

كيمكف لممحكمة أف تتأكد مف ذلؾ إذا ثبت تكقؼ الشركة عف الدفع بالرجكع إلى تاريخ سابؽ 
 عمى التصديؽ عمى االتفاؽ.

فمف  ،نيا ضماف استمرار الشركة لنشاطياأد المحددة في االتفاؽ الكدم مف شأف تككف المكاعي -ٕ
إف ىذا الشرط ال يمنع الشركة ، كبديييا فٖؤمف استمرار نشاط الشركةيشركط االتفاؽ أف 

المعسرة مف أف تصدؽ عمى االتفاؽ الكدم الذم ينظـ تكقفو عف النشاط بطريؽ التنازؿ، عمى 
 معيا يستبعد التصديؽ عمى االتفاؽ في حالة التصفية القضائية، كالتي ال يتكافر فإنوالنقيض 

 .ٗثمة استمرار لنشاط الشركة
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ف أل، كذلؾ ٔومصالح الدائنيف غير المكقعيف عميب أال يتضمف االتفاؽ أم ضرر أك إخالؿ -ٖ
االتفاؽ الكدم ال يؤدم إلى إخالؿ بمصالح الدائنيف أك سمب ألصكؿ الشركة أك لمصمحة 

 الدائنيف، كال يتعيف أف يككف أداة لمغش كاالحتياؿ. 
( كمع التحفظ عمى المادة ٛ-ٔٔٙ.Lإال أف القانكف التجارم الفرنسي كتحديدا المادة )

أف  سمحت لممحكمة بناء عمى طمب الشركة )المدينة( ٕمف التقنيف المدني الفرنسي( ٔ-ٕٗٗٔ)
د أك إعادة جدكلة الديكف تفرض عمى الدائنيف غير المكقعيف أك البعض منيـ مدد سماح لمسدا

 .ٖابتقسيطي
كيمكننا القكؿ أف القصد مف ىذا الشرط ىك إجراء تكازف بيف مصالح الدائنيف المكقعيف، 

ائنيف غير المكقعيف، كالتي تختص المحكمة بتقدير ذلؾ عمى ضكء البيانات كالكثائؽ المقدمة كالد
إلييا في االتفاؽ الذم تـ التكصؿ إليو، ككجكد ضمانات أك تأمينات لمصمحة الدائنيف المكقعيف 

 عميو.
ؽ ىذا كيمتـز الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد بإعالـ مفكضي العماؿ بمضمكف االتفا

. عمى أف تقـك المحكمة بدعكة ٗالكدم، في حاؿ طمب ممثؿ الشركة التصديؽ عميو مف المحكمة
دائني شركة الشخص الكاحد المكقعيف عمى االتفاؽ كمفكضي العماؿ كالمكفؽ كممثؿ النيابة العامة، 

  .٘كذلؾ لغايات التصديؽ عمى االتفاؽ
ؽ، كيكدع حكـ التصديؽ في قمـ كبالتصديؽ عمى االتفاؽ الكدم تنتيي إجراءات التكفي

المحكمة لتمكيف أصحاب العالقة باالطالع عميو، كيككف قابالن لمطعف عميو باالستئناؼ مف قبؿ 
النيابة العامة كأطرافو فقط فيما يتعمؽ بحقكؽ االمتياز، كقابالن لالعتراض عميو مف قبؿ الغير ممف ىـ 
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نما قابالن لالستئناؼ ، أما الحكـ الصادر برفض التصديؽ، ٔخارج الخصكمة فال يككف قابالن لمنشر، كا 
 .ٕفقط

كفيما يتعمؽ بالغير، استقر الرأم عمى أف الغير ىـ كؿ األشخاص الذيف لـ يقبمكا اتفاؽ 
التكفيؽ، أم الدائنيف غير المكقعيف عمى االتفاؽ، كالذيف ليـ أف يمارسكا ىذا الرجكع كالطعف خالؿ 

، كذلؾ أماـ المحكمة التي صدقت عمى الحكـ استنادا لتخمؼ شرط عشرة أياـ تحسب مف تاريخ النشر
 .ٖمف شركط التصديؽ، كىك ضركرة احتراـ مصالح الدائنيف اآلخريف غير المكقعيف عمى االتفاؽ

نو يمكف لرئيس المحكمة كبناءن عمى أكيترتب عمى تثبيت االتفاؽ الكدم أك التصديؽ عميو، 
الكاحد المعسرة تعييف المكفؽ كككيؿ لتنفيذ االتفاؽ الكدم طمب الممثؿ القانكني لشركة الشخص 

يتضمف  اشرة عممو كأف يقـك بإعداد تقريرخالؿ الفترة المحددة لتنفيذ االتفاؽ، كالذم يتعيف عميو مب
الصعكبات التي تكاجو تنفيذ االتفاؽ، األمر الذم قد يترتب عميو إنياء مياـ المكفؽ كككيؿ، كيتـ 

 .ٗكني لمشركة بذلؾ، كما يمكف لمممثؿ القانكني طمب إنياء مياـ المكفؽ كككيؿإبالغ الممثؿ القان
كيترتب عمى تنفيذ االتفاؽ الكدم، منع كقؼ الدعاكل كاإلجراءات القضائية كالتنفيذية مف قبؿ 

 .٘دائني شركة الشخص الكاحد عمى أمكاليا المنقكلة كالعقارية، ككذلؾ كقؼ سرياف الفكائد
ائني شركة الشخص الكاحد في االتفاؽ الكدم المصدؽ عميو حؽ كما يترتب لبعض د

األكلكية في استيفاء ديكنيـ نتيجة تقديميـ حصة في أصكؿ ميزانية الشركة، بيدؼ مساعدة الشركة 
 .ٙعمى االستمرار في نشاطيا

كينتيي االتفاؽ الكدم نياية طبيعية كذلؾ بتنفيذ االتفاؽ مف قبؿ أطرافو، كتككف نياية غير 
يعية بفسخ االتفاؽ الكدم، كيككف ذلؾ مف خالؿ طمب أحد أطراؼ االتفاؽ الكدم المثبت مف طب

، ٚرئيس المحكمة فسخ االتفاؽ الكدم لعدـ تنفيذ التزاـ مف التزاماتو، كىك سمطة تقديرية لممحكمة
، بحيث ال تقرر الفسخ إال إذا ثبت عدـ كف اية حيث تقدر المحكمة مدل جسامة عدـ التنفيذ المزعـك
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ال يفضي إلى الفسخ إخالؿ الشركة بتعيد غير مدرج في اتفاؽ فإنو التنفيذ أك انعدامو. كبالتالي 
 .ٔالتكفيؽ

كقد ينتيي االتفاؽ بقكة القانكف؛ كذلؾ في حاؿ التراخي في تنفيذ االتفاؽ الكدم إلى حيف 
ب تية القضائية، كيتر ك التقكيـ القضائي أك التصفأتتاح إجراء مف إجراءات اإلنقاذ صدكر حكما باف

 .ٕاستممكه مسبقان عمى ذلؾ استرداد الدائنيف حقيـ في المطالبة بكامؿ حقكقيـ بتأميناتيا مع خصـ ما 
كما أف فسخ االتفاؽ ال يؤدم تمقائيا إلى افتتاح أم إجراء جماعي آخر. أما إذا فشؿ االتفاؽ، 

يتـ افتتاح  فإنوال، فإذا كانت متكقفة ما إذا كانت الشركة متكقفة عف الدفع أـ ف يجب البحث عفإنو 
إجراء التقكيـ القضائي أك التصفية القضائية، أما إذا لـ يكف متكقفان عف الدفع فيككف بإمكاف الممثؿ 

 .ٖالقانكني لمشركة أف يطمب افتتاح إجراءات اإلنقاذ
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 الفرع الثاني
 صريإنقار شركت الشخص الىاحذ املتعثرة يف القانىن امل

إف األسباب التي سبؽ ذكرىا، دفعت المشرع المصرم بمنح شركة الشخص الكاحد فرصة 
، حيث يتـ إعادة ٔالخركج مف التعثر، كذلؾ مف خالؿ إجراءات كقائية إلنقاذىا كديان مف اإلفالس

تأىيؿ شركة الشخص الكاحد المعسرة كجدكلة ديكنيا، مف خالؿ االتفاؽ عمى ضع خطة بيف الشركة 
، ٕدائنيفالككذلؾ حماية  ابيبذات الكفاءة التي تأسست  ييا، تضمف عكدتيا إلى سكؽ العمؿكدائن

عمى أف يككف ذلؾ تحت إشراؼ شخص تعينو المحكمة كتحت إشراؼ المحكمة ذاتيا، كمف خالؿ 
ف تسكية الديكف عف طريؽ عمييا بيف الشركة كمجمكعة الدائنيف، أل تفاؽد بالخطة التي يتـ االالتقي  
 قؿ خسارة بالنسبة ليـ فيما لك تـ المجكء إلى القضاء إلفالس الشركة كتصفيتيا.أدة ىيكمتيا إعا

اآلراء الفقيية حكؿ تعريؼ الشركات المتعثرة، فمـ يتـ االتفاؽ عمى تعريؼ كاحد  تكقد تعدد
، حيث يرل جانب مف الفقو ت أنو ال يكجد مشركع تجارم إال كقد يتعرض لبعض العثرا ٖليذا المفيـك

قسكة   مف مكاجيةالمالية مما يؤدم بو إلى احتمالية التأخير أك عدـ إمكانية الكفاء بديكنو، فبدالن 
الكصكؿ لتمؾ المرحمة الحاسمة،  دكف، حاكؿ المشرع الحيمكلة القانكف اآلثار القانكنية التي يرتبيا

نقاذه مف اإلفالس، لما لذلؾ مف آثار سمبية عمى  فبحث عف كسيمة بديمة بيدؼ النيكض بالمشركع كا 
 مالؾ المشركع كالعامميف كالدائنيف عمى حد سكاء.

نو المشركع الذم يكاجو ظركفا عارضة أثرت في نتائج أكقد عرؼ البعض المشركع المتعثر ب
عممو، كلكف لديو اإلمكانات الكفيمة إلصالح مسيرتو كالنيكض مف عثرتو إذا تكافرت األسباب 

 .ٗلؾكالمكارد المالية الكفيمة بذ
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الحالة التي تمنى فييا الشركة بخسائر اء إلى تعريؼ تعثر الشركة بأنو "كما ذىب بعض الفقي
، كىذا التعريؼ يستند عمى المعيار الزمني في تحديد مفيـك تعثر الشركة ٔلمدة ثالث سنكات متتالية

ة بأنيا في حالة كالمدة الزمنية التي تمتد فييا حالة الخسائر، كمف خاللو يمكف الحكـ عمى الشرك
 .ٕالتعثر المكجبة لإلنقاذ

خر إلى تعريفو بأنو " الشركة التي تعاني مف تعثر مالي أك اقتصادم آفي حيف ذىب اتجاه 
. كعميو اكتفى ىذا االتجاه بالكقكؼ عمى الكضع المالي كالسيكلة النقدية التي تمتمكيا ٖأك كمييما"

الي فإف زيادة ديكف الشركة كاضطراب أعماليا ىي التي الشركة أم استنادان لممعيار المكضكعي، كبالت
 .ٗتعطي مؤشران بتعثر الشركة

لـ يتـ االتفاؽ عمى تعريؼ كاحد لمفيـك التعثر، كبالتالي ال  أنويمكننا القكؿ  مف خالؿ سبؽ
بد مف األخذ بالمعياريف الزمني كالمكضكعي معان في كضع مفيـك كاحد لمشركة المتعثرة، كالمؤشرات 

ي تدؿ عمى ىذا التعثر. كذلؾ بأف الفترة الزمنية لمخسائر التي يمكف اعتمادىا قد تختمؼ مف شركة الت
الى ألخرل تبعان لمنشاط الذم تقـك بو الشركة، إضافة إلى أنو في بعض الحاالت قد تمنى الشركة 

ممارستيا  بخسائر مف السنة األكلى لتأسيسيا كتكجد ضركرة إلنقاذىا بالرغـ مف أنو لـ يمضي عمى
 لنشاطيا أكثر مف سنة.

نو في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ قد تضمف قانكف أإلى قانكف اإلفالس المصرم، نجد  كبالرجكع
اإلفالس في الباب الثاني منو الفصؿ الثاني تحت مسمى )إعادة الييكمة(، حيث عرؼ البعض إعادة 

دارية، أك القانكنية، أك المالية، أك الييكمة بأنو قياـ جية إدارية بمعالجة أكضاع الشركة مف الناحية اإل
االقتصادية، باستخداـ كسائؿ إجرائية كمكضكعية، بيدؼ الحفاظ عمى استمرارية الشركة، كتأىيميا، 
كالنيكض بيا مف حاؿ التعثر، كتجنيبيا الدخكؿ في مرحمة التصفية سكاء أكانت تصفية اختيارية أـ 

 .٘تصفية إجبارية
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 ال يجب أف تقتصر فإنو، الةفعدة الييكمة حتى تككف إعا، ٔقويرل بعض الف كفي ىذا الصدد
عمى إعادة الييكمة المالية لممشركع المتعثر، لكف يجب أف تمتد لتشمؿ إعادة الييكمة اإلدراية، كي 

 يتالـز اإلثناف معان في تحقيؽ نتائج فاعمة لمتغمب عمى الخمؿ المالي.
ة المديف أف تسترد أا لمنشبأنو عممية يمكف بيكقد عرَّفو الدليؿ التشريعي لقانكف اإلعسار 

إعادة يمكف أف تشمؿ ك ف تكاصؿ عمميا باستخداـ شتى الكسائؿ أيا المالية كقدرتيا عمى البقاء ك عافيت
عادة جدكلة الديكف، كتحكيؿ الديكف إلى أسيـ، كبيع المنشأة أك جزء الييكمة  اإلعفاء مف الديكف، كا 

 .ٕمنيا كمنشأة عاممة

عريؼ إعادة الييكمة بأنيا" اإلجراء الذم ييدؼ بشكؿ أساسي إلى تمكيف الشركة كيمكننا ت
المتعثرة مف تخطي صعكباتيا االقتصادية، كعكدتيا إلى عمميا التجارم عمى نحك طبيعي، كقد 
يتضمف ىذا اإلجراء تخفيض في نطاؽ العمؿ، أك بيعيا إلى شركة أخرل أك اندماجيا أك تصفيتيا 

 نيائيا".
( مف قانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي كاإلفالس ٘ٔع إلى نص المادة )كبالرجك 

نصت عمى أنو " لكؿ تاجر، ال يقؿ رأسمالو عف مميكف جنيو، كزاكؿ التجارة بصفة مستمرة خالؿ 
 السنتيف السابقتيف عمى تقديـ الطمب كلـ يرتكب غشان أف يطمب إعادة الييكمة...".

، حتى ٖنو حدد أالَّ يقؿ رأسماؿ الشركة عف مميكف جنييا مصريامف خالؿ ىذا النص نجد أ
تتمكف مف طمب إعادة ىيكمة ديكنيا، كذلؾ ألف إعادة الييكمة تستمـز إجراءات كنفقات تتحمميا 

عادةن في المشاريع التي يككف ثمة أمؿ في تقكيميا كليس المشركعات  نيا تستخدـأالشركة، كما 
كبمفيـك المخالفة لما سبؽ، فإف الشركة التي يقؿ رأسماليا عف مميكف  .ٗالميؤكس منيا أك المحتضرة

 جنييان مصريان تخضع إلجراءات اإلفالس كالتصفية مباشرة.
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. كذلك. د. قاسم، علً سٌد، قانون االعمال، اإلفالس ووسائل حماٌة المشروعات المتعثرة 4ٌل فٌكتور، مرجع سابق، صد. تادرس، خل 
 .226، ص 9112، الجزء الخامس، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 9118لسنة  11رقم 
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يمكننا إسقاط ىذا النص عمى شركة الشخص الكاحد المتعثرة التي  فإنوكحكمان بالمتشابيات،  
أمالن في تقكمييا الحؽ في طمب إعادة  ال يقؿ رأسماليا عف مميكف جنييان مصريان، كالتي يككف ليا

الييكمة؛ ككنيا مف الشركات التي تؤسس لمقياـ بالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة. كذلؾ مف خالؿ 
إعادة تنظيـ أعماؿ الشركة المالية كاإلدارية، بحيث تتضمف كيفية خركجيا مف مرحمة االضطراب 

يؿ المقترحة، كيككف ذلؾ مف خالؿ عدة المالي كاإلدارم كسداد ديكنيا مع بياف مصادر التمك 
عادة ىيكمة ديكنيا المترتبة عمييا، كقد يككف مف خالؿ زيادة  إجراءات كإعادة تقييـ األصكؿ، كا 
عادة ىيكمة الشركة  رأسماليا، أك زيادة التدفقات النقدية الداخمية كخفض النفقات الخارجية، كا 

 .ٔاإلدارية

يمكف لمف  فإنوجاليا، آحمكؿ  رة عف دفع ديكنيا عندشركة الشخص الكاحد المعس تفإذا تكقف
يحؽ لو تقديـ طمب إشيار إفالس شركة الشخص الكاحد المجكء إلى المحكمة لطمب إعادة ىيكمتيا، 

لطمب بتقديـ معمكمات أك ، كقد يمـز القاضي مقدـ إمرفقا بالطمب األكراؽ كالكثائؽ التي تؤدم طمبو
ادم كالمالي في المدة التي يحددىا القاضي. فإذا تعذر تقديـ ضافيو حكؿ كضعو االقتصإمستندات 

ف يكضح في طمبو ما يشاء مف أكجب أف يتضمف الطمب أسباب ذلؾ ك  بعضيا أك استيفاء بياناتيا
المعمكمات. كذلؾ بغية التكصؿ إلى اتفاؽ مع دائنييا، لخركجيا مف حالة التعثر التي تمر بيا. 

المصرم تنبو إلى أف إعادة الييكمة ىك السبيؿ الكحيد لتكقي إضافة إلى ذلؾ، نجد أف المشرع 
اإلفالس، فبدالن مف كقؼ نشاط شركة الشخص الكاحد كتحكُّـ الدائنيف بمجرد التكقؼ عف دفع ديكنيـ 
أكجد المشرع كسيمة بديمة عف تمؾ اآلثار القاسية، كتستخدـ ىذه الكسيمة في حاؿ كاف ثمة أمؿ في 

، فيذه المشركعات التي يستحيؿ ٖمنيا أك المحتضرة عف رأم أحد الفقياء تقكيميا، كليس الميؤكس
خضاعيا لنظاـ اإلفالس.  إنقاذىا ال بد مف تصفيتيا كا 

 
 

                                                            
1
 .9118ة ( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسن18انظر نص المادة ) 
9

. كذلك. د. الشواربً، عبد الحمٌد و الشواربً، 9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 12انظر المادة ) 
 .41عاطف، اإلفالس الجزء األول، ص 

2
 .4د. تادرس، خلٌل فٌكتور، مرجع سابق، ص  
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بأنو ال يختمؼ طمب إعادة الييكمة عف نظاـ الصمح  ٔكفي ىذا الخصكص، يرل بعض الفقو
إعادة الييكمة، كال يجكز الكاقي، إذ يقتصر تقديـ طمب الصمح الكاقي عمى المديف. ككذلؾ طمب 

لدائف المديف التاجر أف يطمب لمدينو إعادة ىيكمة مشركعو، ذلؾ أف الدائف قد ال تظير مصمحتو في 
ىذا الطمب، مف أجؿ تجنب إشيار اإلفالس، كقد تككف فائدة الدائف مف إعادة الييكمة أكبر مف 

الييكمة يعد ميزة لممديف، كال يجكز  الفائدة التي يحصؿ عمييا في حالة اإلفالس، إال أف طمب إعادة
لمدائف أف يطمب منح المديف ميزة، ربما يرل المديف ما يبرر رفضيا. مف ناحية أخرل، فإف تقديـ 
طمب إعادة الييكمة يستند إلى اضطراب األعماؿ المالية لممديف، كلك لـ يصؿ ذلؾ إلى حد الكقكؼ 

كأكثرىـ إحساسان باضطراب أعمالو كأحكالو المالية  عف الدفع، كالمديف ىك أكلى الناس بتقدير حالتو،
 مف عدمو.

بعد ذلؾ، يقرر قاضي اإلفالس تشكيؿ لجنة تسمى لجنة إعادة الييكمة مف الخبراء المقيديف 
ىذه المجنة خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ تقديـ الطمب تقريرا إلى  دـبجدكؿ خبراء إدارة اإلفالس، كتق
بأسباب االضطراب المالي لمشركة، كمدل جدكل إعادة ىيكمتيا  قاضي اإلفالس، يتضمف رأييـ

كالخطة المقترحة لذلؾ؛ كإدارة أصكؿ الشركة كتقييميا. ككذلؾ كضع جدكؿ يضمف لمدائنيف حقكقيـ 
، كفي حاؿ لـ تتمكف المجنة ٕالمتعمقة في ذمة الشركة كمدل استعداد الشركة لالستمرار في نشاطيا

دة المحددة، يمكف ليا طمب تمديد الميمة إلى ثالثة أشير أخرل بعد مف إتماـ ميمتيا خالؿ الم
  .ٖمكافقة قاضي اإلفالس

كقد تستدؿ لجنة إعادة الييكمة عمى تعثر شركة الشخص الكاحد مف خالؿ عجزىا عف سداد 
ديكنيا، أك التكقؼ عف تسديد الضرائب كبيع مكجكدات الشركة لقاء تسديد الديكف أك تسريح عماؿ 

كقد يككف تعثر الشركة نتيجة عكامؿ لـ تكف في  .ٗأك خسارة الشركة أكثر مف نصؼ رأسماليا الشركة

                                                            
1
 .55قً واإلفالس، مرجع سابق، ص د. الماحً، حسٌن، تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الوا 
9
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 18، 14انظر نصوص المواد ) 
2
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 91انظر نص المادة ) 
4

ا، مسعود ٌوسف عطوان إنهاض المشروعات المتعثرة ووقاٌتها من اإلفالس، . كذلك. عط21د. تادرس، خلٌل فٌكتور، مرجع سابق، ص  
 192. كذلك. انظر نص المادة )69-54، ص 9111دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعً واإلسالمً، مكتبة الوفاء القانونٌة، اإلسكندرٌة، 

 .9118وتعدٌالته لسنة  1281( لسنة 152( من قانون الشركات المصري رقم )2مكرر 
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، فيستحيؿ الكفاء بالتزاماتيا فتتكقؼ عف الدفع كلـ ٔالحسباف، كلـ يكف باستطاعتيا تكقعيا، أك تالفييا
 إلييـ. يكف ذلؾ عف سكء نية، أم أف ىذه األعماؿ لـ تكف بقصد اإلضرار بدائنييا أك اإلساءة

إلى انو ينبغي تكافر شرطيف الفتتاح إجراءات اإلنقاذ عمى حد قكلو  ٕكذىب جانب مف الفقو
 انتفاء التكقؼ عف الدفع. -ٕمكجة عثرات ليس بكسع المديف التغمب عمييا.  -ٔأال كىما: 

بعد مكافقة ممثؿ شركة الشخص الكاحد كدائنييا عمى خطة إعادة الييكمة، تقـك المجنة 
طة كالتي تككف ا مف ىذه األطراؼ كترفعيا إلى قاض اإلفالس، كيصدر قرار باعتماد الخبتكقيعي

 .ٖؼممزمة ليذه األطرا
كأثناء إعداد الخطة كتنفيذىا، تمتـز الشركة بالبقاء في االستمرار بأعماليا، كيمكف لمدير 

كة مسؤكلة الشر شركة الشخص الكاحد أف يستمر في إدارة الشركة خالؿ فترة تنفيذ الخطة، كتككف 
التزامات يقـك بيا مدير الشركة لصالحيا أك أم تصرفات أك أم تعاقدات سابقة أك الحقة  عف أم

نيا أف تؤثر عمى مصالح دائني أبما ال يخالؼ الخطة، كالتي مف ش لتاريخ اعتماد خطة إعادة الييكمة
ة كالتبرع كاليبة كاالقتراض أك الشركة، بما في ذلؾ البيع الذم ال عالقة لو بممارسة أعماليا المعتاد

 .ٗاإلقراض أك أم مف األعماؿ المجانية كالكفاالت كأم رىف أك تأميف أك أم مف األعماؿ المماثمة
أف لمجياز المصرفي دكر فعاؿ كال غنى عنو تجاه النيكض  ٘كيرل جانب مف الفقو

أك جدكلة الديكف لما فيو  بالمشركعات المتعثرة، فإذا كاف المصرؼ دائف لمتاجر فيمنحو نظرة ميسرة
يمنح لمتجار التمكيؿ المالي الذم يدعـ  فإنومصمحة المديف، أما إذا كاف المصرؼ مدينا لمتجار 

 النيكض بمشركعو إلنقاذه مف ىاكية اإلفالس.
كيمكننا القكؿ، أف مدير شركة الشخص الكاحد ليس لو الحرية المطمقة في إدارتيا خالؿ فترة 

كف إدارتو نسبية بما يضمف حقكؽ الدائنيف كالمحافظة عمى كفاءة المشركع، كبما تنفيذ الخطة، بؿ تك
 يتماشى مع فكرة إعادة خطة الييكمة.

 
                                                            

1
غنٌم، إٌمان محمد، فاعلٌة نظام اإلفالس فً حماٌة التاجر فً التشرٌع األردنً، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربٌة،  

 .121-189، ص 9114األردن، 
9
 .141د. تادرس، خلٌل فٌكتور، مرجع سابق، ص 
2
 .9118واقً واإلفالس لسنة ( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح ال91انظر نص المادة ) 
4
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 95و 94انظر المواد ) 
5
 .492عطا، مسعود ٌونس عطوان، مرجع سابق، ص  
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كعمى الرغـ مف الفائدة التي تجنييا شركة الشخص الكاحد المعسرة مف إعادة ىيكمة ديكنيا 
يمحؽ ضرر بالدائنيف كالتأخير كاالبتعاد عف فكرة اإلفالس كما يترتب عميو مف آثار، إال أف األمر قد 

في استالـ مستحقاتيـ، كالذيف ىـ تجار في األصؿ كلدييـ التزامات متعددة مع الغير، إال أنو تـ 
تدارؾ ىذه الخطكرة، كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ التكازف بيف المصالح المتضاربة بيف الطرفيف، فالشركة 

المالية مف جية الذيف ينتظركف حقكقيـ  تسعى إلى النيكض مف التعثر المالي مف جية، كالدائنيف
ف المشرع المصرم أعطى الحؽ لكؿ ذم مصمحة المجكء إلى قاضى اإلفالس إأخرل، كبالتالي ف

 .ٔلمنظر في أم طمب يتعمؽ بخطة إعادة الييكمة
 كلقاضي اإلفالس إنياء خطة إعادة الييكمة المتعمقة بشركة الشخص الكاحد المعسرة

فظ طمب إعادة الييكمة إذا تعذر االتفاؽ عمى خطة إعادة الييكمة، أك في أك يأمر بح، ٕبتنفيذىا
تقديـ المعمكمات أك عف كني لشركة الشخص الكاحد المعسرة يا الممثؿ القانفيالحالة التي يتخمؼ 

المستندات الالزمة لطمب إعادة الييكمة خالؿ األجؿ الذم حدد لذلؾ ابتداء عند تقديـ الطمب، أك إذا 
المعمكمات أك المستندات إلى قاضي اإلفالس، كباشرت المحكمة بإجراءات إعادة الييكمة ثـ  تـ تقديـ

تبيف لمشركة أف ىذه اإلجراءات غير مالئمة ليا، استنادان إلى المعمكمات كالمستندات المقدمة مع 
الممثؿ  الطمب أك استنادان إلى التقرير الذم تعده لجنة إعادة الييكمة فاف لمقاضي بناءن عمى طمب

القانكني لشركة الشخص الكاحد أف يأمر بحفظ طمب إعادة ىيكمة الشركة. إضافة إلى ذلؾ، إذا قرر 
قاضي اإلفالس تكميؼ الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد بسداد التكاليؼ كالمصركفات الالزمة 

في لسدادىا، فإف إلجراءات إعادة الييكمة كلـ يقـ بذلؾ، أك إذا تبيف أف مكجكدات الشركة ال تك
 لقاضي اإلفالس أف يأمر بحفظ طمب إعادة ىيكمة شركة الشخص الكاحد.

حيف تجد الشركة أف أسباب إعادة الييكمة التي تقدمت بيا إلى المحكمة لـ يعد  كذلؾ الحاؿ
ليا كجكد، األمر الذم ينبغي عمى ممثؿ الشركة القانكني أف يطمب مف المحكمة كقؼ إجراءات إعادة 

 .ٖالشركة، كمف ثـ يصدر القاضي قراره بحفظ طمب إعادة الييكمةىيكمة 

                                                            
1
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 96انظر نص المادة ) 
9
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 98)انظر نص المادة  
2
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 91انظر نص المادة ) 
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يترتب عمى ذلؾ، أنو ال يجكز  فإنوأما إذا اعتمدت المحكمة خطة إعادة الييكمة كتنفيذىا، 
رفع الدعاكل بيف شركة الشخص الكاحد كأم مف دائنييا المكقعيف عمى الخطة، أك السير فييا أك رفع 

اإلجراءات القضائية، كتكقؼ مدد التقادـ المتعمقة بالدعاكل كالمطالبات الدعاكل الفردية أك اتخاذ 
، ٔكالديكف الخاصة بيـ، كذلؾ كمو لحيف انتياء خطة إعادة الييكمة المتعمقة بشركة الشخص الكاحد

 .ٕكالتي قد تصؿ إلى خمس سنكات كحد أقصى
قد  فإنوا إطالة، كبالتالي كيمكننا القكؿ، أف ىذه المدة التي حددىا المشرع لتنفيذ الخطة فيي

يمحؽ بجماعة الدائنيف ضررا كذلؾ ألنيـ يأممكف في استيفاء ديكنيـ في أسرع كقت، لذلؾ نقترح عمى 
المشرع المصرم تقميص مدة تنفيذ الخطة إلى ثالث سنكات، كذلؾ ألنيا كفيمة بتحقيؽ الغاية المرجكة 

تكف ىناؾ بكادر لنجاح الخطة، ذلؾ أف  مف الخطة، ككذلؾ منعا مف تفاقـ خسائر الشركة إذا لـ
، ككذلؾ تحقيؽ هرة نشاطيا، كتحقيؽ الرؤل المبتغااليدؼ مف الخطة ىك منح الشركة فرصة لمباش

 األرباح كسداد الديكف. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 92نظر نص المادة ) 
9
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 الفرع الثالث
 إنقار شركت الشخص الىاحذ املعسرة يف القانىن األردني

، بضركرة ٕٛٔٓ( لسنة ٕٔسار المالي رقـ )تتمثؿ األسباب المكجبة لكضع قانكف اإلع
استحداث قانكف مستقؿ كمنفصؿ عف القكانيف األخرل، بحيث يضمف إجراءات كاضحة تتمحكر 
حكليا العديد مف األمكر مثؿ: إعادة تنظيـ العالقة بيف الشركة كدائنييا كتحديد شركط كمكاصفات 

ى تحديد إجراءات كاضحة إلعادة التنظيـ األشخاص الذيف يقكمكف بعممية إعادة التنظيـ، إضافة إل
 كالسماح لمشركات المتعثرة باالستمرار في عمميا.

الشركة، كتحديد شركط كمكاصفات كبيف القانكف اإلجراءات التي تتعمؽ بتنظيـ أعماؿ 
شخاص الذيف يقكمكف بعممية إعادة التنظيـ، كذلؾ جاء القانكف مكضحا إجراءات إعادة التنظيـ األ

مشركات المتعثرة باالستمرار في العمؿ لمحفاظ عمى كظائؼ العامميف بيا، كما يتضمف كالسماح ل
إجراءات لتصفية الشركات المتعثرة كتحكيؿ مكجكداتيا إلى استعماالت أكثر نفعا، كيكازم بيف أىمية 

دات حماية الدائنيف المضمكنة ديكنيـ مقابؿ اإلبقاء عمى الشركة كاستمرارىا في عمميا كتكزيع العائ
 بعدالة فيما بيف الدائنيف كفرض عقكبات عمى الشركة المعسرة بصكرة احتيالية.

كيمكننا القكؿ، أف قانكف اإلعسار ىك قانكف إجرائي تفصيمي، بحيث يراعي األمكر الشكمية 
 كاإلجراءات التي يجب إتباعيا لغايات معالجة األمكر التي تخص تعثر الشركات بشكؿ عاـ.

خضع أحكاميا تقو يشمؿ شركة الشخص الكاحد التي ، نجد أف نطاؽ تطبيكانطالقان مما سبؽ
لمقكاعد المنظمة لمشركة المساىمة العامة كالشركة المساىمة الخاصة كالشركات ذات المسؤكلية 
المحدكدة، كبالتالي إذا تبيف أف شركة الشخص الكاحد تعاني مف ظرؼ صعب كتعثر في نشاطيا 

شركة عف سداد ديكنيا المستحقة عمييا بانتظاـ، أك عندما يتجاكز االقتصادم، كما لك تكقفت ال
 ا تككف في حالة تعثر. فإنيإجمالي االلتزامات المترتبة عمييا إجمالي قيمة أمكاليا، 

فرصة  - مكضكع الدراسة -كبالتالي فاف قانكف اإلعسار منح شركة الشخص الكاحد المتعثرة 
عطائيا المجاؿ إل عادة ممارسة نشاطيا التجارم، بؿ كأتاح لمدير شركة الخركج مف تعثرىا، كا 

الشخص الكاحد أك ممثميا القانكني أف يستمر في إدارة الشركة، عمى أف يككف ذلؾ تحت إشراؼ 
شخص يدعى ككيؿ اإلعسار كتحت إشراؼ المحكمة ذاتيا، كمف خالؿ التقيد بالخطة التي يتـ 
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كدائنييا، لـ يقتصر األمر عند ىذا الحد مف قبؿ  االتفاؽ عمييا بيف شركة الشخص الكاحد المعسرة
المشرع األردني، حيث أضاؼ حكما جديدا يمكف لمدير شركة الشخص الكاحد المقبمة عمى التعثر، 
أف يتقدـ بطمب لشير إعسار الشركة، كىي الحالة التي يتكقع بيا أف تفقد الشركة قدرتيا المستقبمية 

مة، عمى الرغـ مف أنيا قادرة عمى التعامؿ مع الديكف المترتبة عمى سداد ديكنيا خالؿ ستة أشير قاد
، كبالتالي نجد أف المشرع األردني أعطى الشركة فرصة إلعادة تنظيـ أعماليا، كتصكيب ٔعمييا

الشركة لمخركج مف أكضاعيا المالية مف خالؿ خطة إعادة تنظيـ الشركة كيكافؽ عمييا دائني 
في المحافظة عمى استمرارية الشركة كيحقؽ مصمحة لكافة أف يسيـ  ف ذلؾأاإلعسار، كمف ش

األطراؼ ذات العالقة بالشركة، فيناؾ فرصة حتى تعيد الشركة تقدير مكقفيا كتعيد تنظيـ أكراقيا 
 كتنظيـ األمكر الخاصة فييا، كبالتالي فرصة لتسديد االلتزامات المترتبة عمييا.

ي مصمحة لكافة األطراؼ ذات العالقة صدكر قانكف اإلعسار المالكيمكننا القكؿ أف 
عطائيا فرصة حتى تعيد تقدير  بالشركة، فمف جية يساىـ في المحافظة عمى استمرارية ىذه الشركة كا 

فرصة ألف تسدد التزاماتيا المترتبة عمييا. كمف جية  عطائياإ كبالتاليمكقفيا كتعيد تنظيـ أكراقيا 
المتعثرة، كذلؾ ألف الدائف ييمو استرجاع حقكقو  أخرل، يحقؽ مصمحة لدائف شركة الشخص الكاحد

مف الشركة المعسرة، كما أف األشخاص العاممكف في الشركة مف مصمحتيـ أف تككف ىناؾ فرصة 
 متاحة لمشركة حتى يحافظكا عمى كظائفيـ، كبالتالي المحافظة عمى استمرارية الشركة.

لج مرحمة تعثر شركة الشخص الكاحد كبالتالي نجد أف المشرع األردني في قانكف اإلعسار عا
المعسرة مف خالؿ ثالثة مراحؿ، تبدأ بالمرحمة األكلى كىي المرحمة التمييدية، كالتي تبدأ مف تاريخ 
إشيار اإلعسار، كفييا يتـ حصر ذمة اإلعسار، كيتـ حصر قائمة بدائني شركة الشخص الكاحد، 

تحميؿ األسباب التي أدت إلى إعسار ككذلؾ جمع المعمكمات التي تخص الشركة، كالعمؿ عمى 
شركة الشخص الكاحد، كأىـ نقطة في ىذه المرحمة أف يتـ تقييـ ىؿ ىذا المشركع قابؿ لالستمرار أـ 

 كالعبرة مف ذلؾ عدـ إضاعة الكقت. ٕال تكجد قابمية ألف يستمر
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لممرحمة فإذا تبيف في المرحمة التمييدية أف شركة الشخص الكاحد قابمة لالستمرار، نأتي 
بيف شركة الشخص الكاحد كدائنييا تفاؽ كخالؿ ىذه المرحمة يتـ االالثانية كىي مرحمة إعادة التنظيـ 

قؼ ك كقؼ كؿ اإلجراءات التنفيذية عمى الشركة، كيتـ  أيضان  يتـعادة التنظيـ، ك عمى خطة إ
 .اإلجراءات القضائية بحؽ الشركة، ككذلؾ كقؼ احتساب الفكائد أك الغرامات عمييا

إلى مرحمة التصفية  نتقاؿد غير قابمة لالستمرار يتـ االأما إذا تبيف أف شركة الشخص الكاح
مباشرة، كفي ىذه المرحمة يتـ تكميؼ ككيؿ اإلعسار أك المصفي حتى يتكلى اإلجراءات كالعمميات 

مشركة، لغايات إنياء أعماؿ الشركة بعد أف يقـك ككيؿ اإلعسار باستيفاء كافة الحقكؽ المترتبة ل
المطالبات المستحقة عمى الشركة، كتحكيؿ كؿ مكجكداتيا إلى نقكد، كيقـك بعمؿ تسديد لممتطمبات ك 

 .ٔفيتـ إعادتو إلى الشريؾ الكحيدأما الجزء المتبقي بعد التسديد 
ف أدـ مف ممثميا القانكني إقراران بكيتضمف طمب إشيار إعسار شركة الشخص الكاحد المق

ة اإلعسار الكشيؾ أك اإلعسار الفعمي، عمى أف يرفؽ بالطمب المعمكمات الشركة دخمت في مرحم
كالبيانات الالزمة المؤيدة لطمبو، كتقديـ تحميال مكجزا ألسباب إعسار الشركة كبياف مستقبؿ الشركة، 
ككذلؾ شيادة صادرة عف مراقب الشركات تثبت أف الشركة مسجمو في سجؿ الشركات القائمة 

 المالية كالدفاتر التجارية لمشركة لمسنكات المالية الثالث التي تسبؽ تقديـ الطمب، كالعاممة، كالسجالت
ككشؼ باألمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة العائدة لمشركة مع بياف قيمة كؿ منيا، كما إذا كانت ىذه 

ياف األمكاؿ خاضعة إلجراءات تنفيذ عمييا أك مكضكعة تأمينا لديف أك أنيا مكضكع حؽ امتياز مع ب
قيمة الديكف المترتبة عمييا، كقائمة تتضمف دائني كمديني شركة الشخص الكاحد تتضمف اسـ كؿ 

 .ٕمنيـ كعنكانو، إف كجد، كمبمغ دينو كأصؿ ذلؾ الديف كتاريخ نشأتو كاستحقاقو
كفي ذلؾ نجد أف غاية نظاـ اإلعسار ىي إخضاع أمكاؿ الشركة المعسرة إلى التصفية 

غؿ يد الشريؾ الكحيد أك الممثؿ القانكني ليا عف التصرؼ بأمكاليا، كيحقؽ الجماعية، يقـك عمى 
كتحقيقان لتمؾ الغاية عمى الشريؾ الكحيد في  فإنوالمساكاة بيف الدائنيف في تكزيع أمكاليا، كبالتالي 

 ، أم المديف حسف النية كالحظ العاثر"ميا القانكني الجديرة بالحماية "شركة الشخص الكاحد أك ممث
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كالذم يطمب إشيار إعسارىا أف يتضمف اإلقرار المقدـ منو عناصر إيجابية )أمكاؿ كمكجكدات( 
 .ٔاكليس فقط ديكني

بعد تحقؽ المحكمة مف المعمكمات كالبيانات المتعمقة بإعسار شركة الشخص الكاحد، تعمف 
ؾ الكحيد أك الممثؿ المحكمة انتياء المرحمة التمييدية كبدء مرحمة إعادة التنظيـ ما لـ يطمب الشري

القانكني لشركة الشخص الكاحد السير في إجراءات التصفية، أك إذا خمص تقرير ككيؿ اإلعسار 
لنتيجة مفادىا أف إعادة التنظيـ غير ممكنة، أك إذا تكقؼ عمؿ الشركة في نشاطيا االقتصادم الذم 

ما لـ يقدـ ممثؿ شركة  جمو، فعمى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفيةأتأسست مف 
الشخص الكاحد المعسرة طمبا خطيا لككيؿ اإلعسار خالؿ مدة عشرة أياـ مف تقديـ ككيؿ اإلعسار 

%( ٕ٘التقدـ بخطو إلعادة التنظيـ مكاف ؽ عمييا مف دائنيف يمثمكف )في لتقريره يتضمف نية الشركة 
ديـ الطمب لممحكمة كعمييا المباشرة عمى األقؿ مف إجمالي ديكف الشركة. ثـ يقـك ككيؿ اإلعسار بتق

 .ٕفي إجراءات إعادة التنظيـ عند انتياء المرحمة التمييدية
 فإذا حصؿ اتفاؽ بيف شركة الشخص الكاحد المعسرة كدائنييا عمى إعادة تنظيـ النشاط

ـ ف ذلؾ قد يككف مف خالؿ خطة إعادة تنظيـ معدة مسبقا أك باتفػاؽ إعادة تنظيإاالقتصادم لمشركة ف
 عادم.

كيمكف لشركة الشخص الكاحد المعسرة في الحالة التي يتكقع فييا أف تفقد قدرتيا المستقبمية 
عمى سداد ديكنيا عند استحقاقيا خالؿ ستة أشير رغـ قدرتيا الحالية عمػى سدادىا. مف خالؿ كضع 

إجراءات  خطة إعادة تنظيـ معدة مسبقا باالتفاؽ مع دائنييا، حيث يتـ التكصؿ لالتفاؽ خارج
 المحكمة أك في المراحؿ المبكرة إلشيار إعسارىا عمى أف يتـ ذلؾ بمكافقة المحكمة، كذلؾ بيدؼ

الشركة كبذات الكقت استمرار الشركة بممارسة نشاطيا االقتصادم،  ضماف أعمى نسبة سداد لديكف
عسار مرفقان بحيث يتـ ذلؾ مف خالؿ تقديـ الممثؿ القانكني لمشركة مقترح خطة بطمب إشيار اإل

لي ديكف الشركة، ثـ يقدـ %( عمى األقؿ مف إجمإ٘بمكافقة خطية مف دائني الشركة يمثمكف لػ )
 خطة لممحكمة خالؿ مدة ثالثيف يكما مف تاريخ نشر قرار إشيار اإلعسار.المقترح 
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يتضمف تقييمان شامالن لمقترح الخطة الذم قدمو  يقـك ككيؿ اإلعسار بإعداد تقرير بعد ذلؾ،
الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد المعسرة عمى أف يستكمؿ التقرير كيككف قػابال لممناقشة مع 
الدائنيف خالؿ مدة ثالثيف يكما مف تاريخ تقديـ المقترح إذا تـ إرفاقو بطمب إشيار اإلعسار كخالؿ 

يطمب مف الممثؿ كلككيؿ اإلعسار أف  مدة عشرة أياـ مف تاريخ تقديمو لممحكمة إذا تـ بعد الطمب.
القانكني لشركة الشخص الكاحد أك مف دائنييا الذيف كافقكا عمى الخطة تزكيده بأم معمكمات أك 
إيضاحات يراىا مناسبة لغايات إعداد التقرير، كالتكقعات بخصكص التدفقات النقدية التي تضمنتيا 

ر مف المبمغ المتكقع استيفاؤه ىا مف خالؿ الخطة أكبءإذا كانت المبالغ المتكقع استيفاالخطة. كفيما 
في حاؿ تصفية أمكاؿ الشركة. كما أف القانكف أعطى لككيؿ اإلعسار أف يطمب مف المحكمة تعييف 
خبير لتقييـ الخطة عمى أف يككف طمبو مبررا كأف يحدد بكضكح المسائؿ الكاردة في الخطة المطمكب 

 .ٔالخبرة عمييا
يف في قائمة الدائنيف كأم شخص يظير أف لو كيمكف لدائني شركة الشخص الكاحد المدرج

دينا صحيحا عمى الشركة االطالع عمى خطة إعادة التنظيـ المعدة مسبقا في المكاف الذم يحدده 
ككيؿ اإلعسار بعد التحقؽ مف ىكية الشخص المزمع اطالعو عمى الخطة، كيجب تكقيع ىذه 

فقط التصكيت بكثيقة خطية تسمـ . حيث يحؽ ليـ ٕاألطراؼ عمى تعيد بالمحافظة عمى سريتيا
لككيؿ اإلعسار عمى عنكانو المحدد أك مف خالؿ المحكمة. كيككف ذلؾ اإلجراء ابتداء مف تاريخ 

. فإذا تمت المكافقة ٖانتياء المدة المحددة لمتقدـ بمطالباتيـ كحتى انتياء مدة الطعف بقائمة الدائنيف
يقـك ككيؿ اإلعسار  ٗالمطمقة مف إجمالي الديكف عمى خطة إعادة التنظيـ المعدة مسبقا باألغمبية

يداعيا لدييا، كذلؾ خالؿ مدة خمسة أياـ مف انتياء مدة التصكيت عمى  بإشعار المحكمة بذلؾ كا 
. كتعمف المحكمة المكافقة عمى الخطة كتقرر انتياء المرحمة التمييدية كتعميؽ إجراءات ٘الخطة

 .ٙك تـ رد االعتراضات المقدمة عمييااإلعسار ما لـ يتـ االعتراض عمى الخطة أ
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أما إذا لـ تتـ المكافقة عمى الخطة باألغمبية المطمقة، يتكلى ككيؿ اإلعسار إشعار المحكمة 
بذلؾ، كتعمف المحكمة انتياء المرحمة التمييدية، كبدء إجراءات إعادة التنظيـ العادية ما لـ يقدـ 

 .ٔطمبا لبدء التصفيةالممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد المعسرة 
أما إذا كاف إعادة تنظيـ النشاط االقتصادم لشركة الشخص الكاحد المعسرة مف خالؿ 
االتفاؽ عمى خطة إعادة تنظيـ عادم، ففي ىذه الحالة لككيؿ اإلعسار أك لمممثؿ القانكني لشركة 

مالي الديكف تقديـ %( عمى األقؿ مف إجٓٔالشخص الكاحد المعسرة أك لدائني الشركة الذيف يمثمكف )
خطة إلعادة التنظيـ لممحكمة خالؿ مدة ثالثيف يكما مف تاريخ بدء مرحمة إعادة التنظيـ كلمممثؿ 

 القانكني لمشركة إرفاقيا بطمب إشيار إعسار الشركة.
كنجد أف المشرع األردني تكسع في دائرة مف يحؽ ليـ تبميغ خطة إعادة التنظيـ العادية مف 

نجد إضافة إلى ككيؿ اإلعسار يتـ تبميغيا فكرا إلى لجنة دائني شركة الشخص قبؿ المحكمة، حيث 
، ككذلؾ ممثؿ العامميف لدل الشركة في حاؿ تعدد العامميف لدييا، كفي حاؿ كانت الخطة ٕالكاحد

مقدمة مف ككيؿ اإلعسار فيتـ تبميغيا إلى الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد، كذلؾ في مركز 
 .ٗيياغيـ الخطة إلبداء مالحظاتيـ عميع منحيـ ميمة ال تتجاكز عشرة أياـ مف تاريخ تبمم ،ٖإدارتيا

كاليدؼ مف خطة إعادة التنظيـ لشركة الشخص الكاحد إما إعادة ىيكمة النشاط االقتصادم 
أك إعادة ىيكمة الديكف مع مذكرة بمبررات المجكء ألم منيما. فإذا كانت الخطة متعمقة بإعادة ىيكمة 

ديكف فيجب أف تتضمف إما تخفيض الديكف أك إعادة جدكلتيا أك أم طريقة أخرل بما في ذلؾ ال
  رسممة الديكف كال يجكز أف تتجاكز مدة تأجيؿ الديكف عشر سنكات.

أما إذا تعمقت الخطة بإعادة ىيكمة النشاط االقتصادم في خطة إعادة التنظيـ، فيجب أف 
كمة النشاط االقتصادم، بما في ذلؾ اندماجيا مع شركة أخرل تتضمف اإلجراءات المناسبة إلعادة ىي

مف ذات النكع أك بيع كحدات النشاط االقتصادم بصفتيا عاممة كمنتجو أك بيع أم جزء منيا أك 
 التصرؼ باسيما أك حصص الشركات التابعة إذا كانت مممككة لشخص اعتبارم أخر. 

                                                            
1
 .9118( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 15انظر نص المادة ) 
9
 .9118/أ +ب( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 11انظر نص المادة ) 
2

من عدد الجرٌدة  125، المنشور على الصفحة 1288( لسنة 94( من قانون أصول المحاكمات المدنٌة رقم )11/5انظر نص المادة ) 
)هٌئة عادٌة(  9612/9118. وفً ذات المعنى. انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة )حقوق( 9/4/1288بتارٌخ  2545الرسمٌة رقم 

 ، منشورات مركز عدالة األردنً اإللكترونً.91/5/9118تارٌخ 
4
 .9118دنً لسنة /ج( من قانون اإلعسار األر11انظر نص المادة ) 
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ائؿ أخرل تختارىا كؿ فئة مف فئات كقد يحدد دائني شركة الشخص الكاحد في الخطة بد
يتـ تشكيؿ فئة أخرل  ،الدائنيف تبعا لمرتبة ديكنيـ، كذلؾ لتمكيف مف يممؾ حؽ التصكيت عمى الخطة

بخالؼ  لفئة ذاتيا مف دائني شركة الشخص الكاحد أصحاب الديكف الممتازة ألسباب أخر مضمنا ل
، عمى أف تتضمف الخطة ٔير مضمكنةقيمة الديف، خصكصا فيما يتعمؽ بدائني الشركة بديكف غ

 المعمكمات الالزمة لتمكينيـ مف ممارسة ىذا الحؽ.
كتككف حقكؽ األطراؼ متساكية في كؿ فئة دائنيف لمشركة يتـ تشكيميا، كال يجكز معاممة أم 

، كفي ىذه فقة الدائنيف مف الفئة ذاتيادائف مف فئة معينة مف دائني الشركة معاممة مختمفة إال بمكا
حالة ترفؽ بخطة إعادة التنظيـ كثيقة تثبت مكافقة كؿ دائف مف ذات الفئة. كيككف باطال إذا ثبت ال

أم اتفاؽ سابؽ بيف ككيؿ اإلعسار أك الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد أك أحد دائنييا لمنحيـ 
 .ٕمزايا مخالفة لخطة إعادة التنظيـ

دة التنظيـ بيف نكعيف مف دائني شركة كيجب أف نفرؽ عند إجراء التصكيت عمى خطة إعا
الشخص الكاحد، النكع األكؿ دائني الشركة أصحاب الحقكؽ المضمكنة، كالنكع الثاني دائني الشركة 

 أصحاب الديكف الممتازة.
ال يجكز أف تمس خطة إعادة التنظيـ فإنو بداية فيما يتعمؽ بالنكع األكؿ مف دائني الشركة، 

حقكؽ الدائنيف أصحاب الحقكؽ المضمكنة إذا كانت تؤثر عمى حقكقيـ، كتعتبر الخطة ممزمة لجميع 
الدائنيف مف ىذه الفئة إذا تمت المكافقة عمييا مف قبميـ جميعا، كيككف ليذا النكع مف الدائنيف الحؽ 

، كقد تتضمف الخطة ٖضمنتيا القائمة النيائية لمدائنيففي التصكيت كفقا لكامؿ مبالغ ديكنيـ التي ت
تغيير أك تقميؿ مف حقكقيـ، كبالتالي يجب أف تكضح طريقة كمقدار تغيير الحقكؽ أك تقميمو أك مدة 

 .ٗالتأخير الحاصؿ في تنفيذ تحصيؿ الديكف المضمكنة
 
 

                                                            
1
 .9118( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 81انظر نص المادة ) 
9
 .9118( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 81انظر نص المادة ) 
2
 .9118( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 84انظر نص المادة ) 
4
 .9118/ب( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 89انظر نص المادة ) 
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التنظيـ بحقيـ إال في أما فيما يتعمؽ بالنكع الثاني مف دائني الشركة، فال تسرم خطة إعادة 
 حالتيف:

تككف مكافقة دائني شركة الشخص الكاحد أصحاب الديكف الممتازة عمى خطة  الحالة األكلى:
إعادة تنظيـ شركة الشخص الكاحد باألغمبية المطمقة مف إجمالي الديكف، كذلؾ عندما تتضمف خطة 

جدكلة ديكنيا لمدة تتجاكز خمس  %( مف ديكف الشركة أك إعادةٓ٘إعادة التنظيـ تخفيضان أكثر مف )
%( عمى ٓٙسنكات فيجب أف يكافؽ عمييا الدائنكف الذيف خفضت ديكنيـ أك تـ تأجيميا بأغمبية )

األقؿ مف إجمالي ديكنيـ. أما إذا تضمنت خطة إعادة التنظيـ معاممة مجمكعة مف دائني الشركة مف 
بشكؿ مستقؿ أغمبية الدائنيف الذيف ضمف الفئة ذاتيا معاممة تفضيمية، فيجب أف يكافؽ عمييا 

 .ٔسيمحقيـ ضرر مف منح ىذه المعاممة التفضيمية

: يجكز لممحكمة أف تقرر المكافقة عمى خطة إعادة التنظيـ كلك لـ يتـ أما الحالة الثانية
التصكيت عمييا مف قبؿ األغمبية المطمكبة مف الدائنيف أصحاب الديكف الممتازة، إذا تبيف لممحكمة 

فيذ الخطة ال يؤدم إلى كضع ىذه الفئة مف الدائنيف في مرتبة أدنى مف مرتبتيـ في ما لك تمت أف تن
تصفية الشركة. إضافة إلى ذلؾ، إذا تبيف لممحكمة أنو ال يترتب عمى تنفيذ الخطة ضرر ألم مف 

تبيف  أعضاء ىذه الفئة مف الدائنيف مقارنة مع أعضاء الفئات األخرل مف المرتبة ذاتيا، كذلؾ إذا
لممحكمة أنو ال يتقاضى أم دائف مف ضمف أم فئة أخرل مف الدائنيف مبمغا أعمى مف إجمالي ديكف 

فإذا تحققت المحكمة مف ذلؾ، تقرر اعتماد خطة إعادة التنظيـ بناءن عمى طمب ككيؿ  ،ٕتمؾ الفئة
 .ٖاإلعسار اإلعسار أك الممثؿ القانكني لمشركة كفي ىذه الحالة عمى المحكمة عرضيا عمى ككيؿ

عمى أف إقرار خطة إعادة تنظيـ شركة الشخص الكاحد المعسرة ال تؤثر عمى حقكؽ دائني 
الشركة المعسرة في مكاجية الغير مف الممتزميف بسداد ديف الشركة المعسرة، بما في ذلؾ الكفيؿ 

ديكف الشركة الشخصي أك العيني. عمى أف يككف التزاـ ذمة اإلعسار تجاه الغير مف الممتزميف بسداد 
 .ٗالمعسرة في حدكد ما ىك مخصص لمديف في خطة إعادة التنظيـ

                                                            
1
 .9118/ب( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 82( بداللة المادة )21نص المادة )انظر  
9
 .9118/ب( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 82( بداللة المادة )21انظر نص المادة ) 
2
 .9118/ب( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 21انظر نص المادة ) 
4
 .9118دنً لسنة /أ( من قانون اإلعسار األر24انظر نص المادة ) 
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كبناءن عمى ذلؾ، تتكقؼ آثار إشيار إعسار شركة الشخص الكاحد بصدكر قرار المحكمة 
بالمكافقة عمى خطة إعادة التنظيـ كالبدء في تنفيذىا، مع مراعاة القيكد التي تتضمنيا الخطة، يسترد 

ركة الشخص الكاحد المعسرة كامؿ صالحياتو في إدارة أمكالو كالتصرؼ فييا، الممثؿ القانكني لش
 .ٔكيعتبر ىذا الممثؿ القانكني مخالن بالخطة إذا تجاكز ىذه القيكد

رفا عمى تنفيذىا، كتحديد كلضماف سير تنفيذ الخطة يجكز أف تتضمف الخطة تعيف مش
ؼ شخص أك لجنة دائني الشركة المعسرة المشرؼ كحقكقو ككاجباتو كأتعابو، كذلؾ بتكمي صالحيات

ذا تضمنت الخطة ىذا الشرط كلـ تعيف شخصا لذلؾ، فيعتبر ككيؿ  باإلشراؼ عمى تنفيذىا، كا 
اإلعسار حكما مشرفا عمى تنفيذ خطة إعادة التنظيـ، عمى أف تحدد خطة إعادة التنظيـ. كيمتـز 

يذ الخطة، كيكدعو لدل المحكمة لمتشاكر المشرؼ عمى تنفيذ الخطة بإعداد تقريرا سنكيا حكؿ سير تنف
 .ٕمع دائني الشركة، ما لـ تنص الخطة عمى ميعاد أخر

ئف إشعار كعمى المشرؼ عمى تنفيذ خطة إعادة التنظيـ أك أعضاء لجنة الدائنيف أك أم دا
إخالؿ جكىرم بالخطة، كعدـ التزاـ الشركة بسداد أم قسط مف األقساط  دكثالمحكمة فكر عمميـ بح

نصكص عمييا في الخطة، كيمكف لممشرؼ الطمب مف المحكمة إصدار قرار بعدـ التزاـ شركة الم
تبميغ الطمب لمشركة، كيمكف لمشركة دفكعيا برد بالشخص الكاحد المعسرة بالخطة، ثـ تقـك المحكمة 

مى يترتب ع فإنوغيا. فإذا لـ تقتنع المحكمة بدفكع الشركة، يالطمب خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ تبم
 لتنظيـ كالبدء في مرحمة التصفية.ذلؾ، أف تصدر المحكمة قرارا بتأكيد كجكد إخالؿ بخطة إعادة ا

الصادر قابال لالستئناؼ خالؿ مدة عشرة أياـ مف اليـك التالي لتاريخ صدكرىا  قرارالكيككف 
أياـ  أك تبمغيا حسب مقتضى الحاؿ، كعمى محكمة االستئناؼ البت في االستئناؼ خالؿ مدة عشرة

 .ٖمف تاريخ كركده ليا كيككف قرارىا في ىذا الشأف قطعيان 
كعند االنتياء مف تنفيذ خطة إعادة التنظيـ عمى الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد 
المعسرة، أف يتقدـ بطمب إلى المحكمة إلصدار قرار بانتياء تنفيذ الخطة عمى أف يرفؽ بطمبو ما 

عمييا في خطة إعادة التنظيـ، فإذا كجدت المحكمة أف الممثؿ القانكني  يثبت االلتزاـ بالشركط المتفؽ

                                                            
1
 .9118/أ+ب( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 25انظر نص المادة ) 
9
 .9118/ج+د( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 25انظر نص المادة ) 
2
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لمشركة محقا في طمبو، تصدر المحكمة قرارىا بإعالف انتياء تنفيذ الشركة لمخطة عمى أف يتـ نشر 
فإذا قدـ  ،عشرة أياـ مف تاريخ نشر القػرار ىذا القرار، كلكؿ ذم مصمحة أف يعترض خطيا خالؿ مدة

قرار المحكمة، تستمع المحكمة ألقكاؿ الممثؿ القانكني لمشركة المعسرة كالمشرؼ عمى اعتراض عمى 
تنفيذ خطة إعادة التنظيـ، عمى أف تصدر المحكمة قرارىا بنتيجة االعتراض خالؿ مدة خمسة أياـ 
مف تقديمو، كذلؾ إما بانتياء تنفيذ خطة إعادة التنظيـ بالكامؿ أك ببدء إجراءات التصفية. كيككف 
القرار الصادر عف المحكمة بنتيجة االعتراض قػابال لالستئناؼ خالؿ مدة عشرة أياـ مف اليـك التالي 

 .ٔو حسب مقتضى الحاؿيلصدكره أك تبمغ

                                                            
1
 .9118( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 21انظر نص المادة ) 
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 املطلة الثالث
 مىقف التشريعاث املقارنت من إفالس شركت الشخص الىاحذ

فالسيا كغيرىا مف عالجت التشريعات المقارنة مسألة تعثر شركة الشخص الكاحد كمف ثـ إ
الشركات التجارية التي تكتسب الشخصية المعنكية، كيككف ليا ذمتيا المالية المستقمة عف ذمة 
مؤسسيا، حيث عالجت ىذه التشريعات أسباب التعثر التي قد تنشأ مف جممة متغيرات مالية 

دارية تطرأ عمى أحكاؿ الشركة بشكؿ خاص كالدكلة بشكؿ عاـ، كالحمك  ؿ التي قد تؤدم كاقتصادية كا 
 .ٔإلى استمرار نشاط الشركة بدال مف إفالسيا كبالتالي تصفيتيا
نخصصو لمكقؼ المشرع  الفرع األولكعمى ذلؾ سنقـك بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف، 

مكقؼ المشرع  فسكؼ نتناكؿ فيو الفرع الثاني أمااألردني مف إفالس شركة الشخص الكاحد، 
 الكاحد. المصرم مف إفالس شركة الشخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1

-2، ص 9118د. فتحً، محمد حسٌن، التنظٌم القانونً إلنهاء اإلفالس المخفف، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار النهضة العربٌة،  
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 الفرع األول
 مىقف املشرع األردني من إعسار شركت الشخص الىاحذ

( مف قانكف اإلعسار بأنو "تكقؼ المديف أك عجزه عف ٕعرَّؼ المشرع اإلعسار في المادة )
سداد الديكف المستحقة عميو بانتظاـ أك عند تجاكز إجمالي االلتزامات المترتبة عميو إجمالي قيمة 

 .ٔلو"أمكا
الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم تنطبؽ عميو دة بأنو "كما عرَّؼ المديف في ذات الما

 قانكف حاالت اإلعسار كاإلعسار الكشيؾ".
مف خالؿ التعريفات السابقة نجد أف المشرع األردني بيَّف أف المديف سكاء كاف شخصان 

كمما يدلؿ عمى ذلؾ أيضا ما جاء في المادة  طبيعيان أـ اعتباريان تنطبؽ عميو أحكاـ قانكف اإلعسار،
نو " تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى أم شخص يمارس أذات القانكف التي نصت عمى  أ( مف / ٔ/ٖ)

األشخاص االعتباريكف بما في ذلؾ الشركات المدنية كالشركات التي -نشاطا اقتصاديا بما في ذلؾ: أ
 تممكيا الحككمة...".

ركة الشخص الكاحد تعد مف األشخاص االعتبارية بمجرد تككينيا كبناءن عمى ذلؾ، فإف ش
كتسجيميا، كأف تككف ىذه الشركة مف الشركات التي تمارس النشاط االقتصادم بالفعؿ بالكقت الذم 

مف تنفيذ األحكاـ الصادرة  يربف السبب في تقديـ الطمب ىك التتقدـ بو بطمب اإلعسار، كأف ال يكك 
أحكاـ قانكف اإلعسار تنطبؽ عمييا في حاؿ تكافرت الشركط التي مف خالليا ، كبالتالي فإف ٕبحقيا

 يمكف اعتبار أف شركة الشخص الكاحد معسرة.
كيمكف تحديد شركط تطبيؽ اإلعسار مف خالؿ تعريؼ اإلعسار المشار إليو أعاله، كذلؾ 

يا المالية كزعزعة بأف تتكقؼ الشركة عف دفع ديكنيا في مكاعيد استحقاقيا بما ينبئ عف سكء حالت
ائتمانيا، كعجزىا عجزا مستمران عف سداد ديكنيا بانتظاـ أم أف مركزىا المالي ميؤكس منو فإذا كاف 
تكقفيا عف الدفع راجعان إلى ظرؼ عابر كصعكبات كقتيو كأزمة طارئة ال تمبث أّف تزكؿ كيمكف أف 

                                                            
1
 .9118( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 9انظر نص المادة ) 
9

حكمة استئناف عمان بأنه " ....وحٌث لم ٌثبت انه ممن ٌمارسون النشاط االقتصادي بالفعل حالٌا فان ما ٌترتب فً هذا الصدد قضت م 
على ذلك أن البٌنات المقدمة من المستأنف ال تصلح أساسا ٌعتد به للقول بتوافر شروط اإلعسار وفقا ألحكام قانون اإلعسار، بل أن 

لص من تنفٌذ األحكام الصادرة بحقه مما ٌستوجب رد طلبه، وحٌث أن محكمة الدرجة األولى محكمتنا تجد سبب تقدٌم الطلب هو التم
توصلت من حٌث النتٌجة لرد الطلب فإن قرارها والحالة هذه جاء متفقا والقانون وأن سببً االستئناف ال ٌردان علٌه وٌتعٌن ردهما..." 
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اكز قيمة التزاماتيا المترتبة عمييا تتغمب عمييا، فال ينبئ ذلؾ عف تعثر الشركة أك إعسارىا، أك تج
 إجمالي قيمة أمكاليا.

كقد تككف الشركة في حالة إعسار كشيؾ إذا تكقع الممثؿ القانكني لمشركة أنيا لف تككف  
قادرة عمى الكفاء بالتزاماتيا المستقبمية عند حمكؿ آجاليا كغـ قدرة الشركة الحالية عمى كفائيا كذلؾ 

ستحقاؽ الديكف عمى أف يقر الممثؿ القانكني لمشركة بأنو دخؿ في مرحمة قبؿ ستة أشير مف تاريخ ا
، كذلؾ لضماف تحقيؽ أعمى نسبة سداد ٔاإلعسار الكشيؾ عند تقديمو طمب إشيار إعسار الشركة

 لديكف الشركة كاستمرار نشاطيا.
صادم كيمكننا القكؿ، أف شركة الشخص الكاحد تككف في حالة تعثر في أدائيا لنشاطيا االقت

نتيجة عجزىا المالي، كبذلؾ يككف المشرع األردني قد خرج عف المفيـك القديـ لتكقؼ الشركة عف 
الدفع لغايات إشيار اإلفالس، كذلؾ عمى الرغـ مف أنيا تككف قد تكقفت عف الدفع بسبب ضيؽ أك 

تغطي متطمباتيا، بسبب ضعؼ في السيكلة المالية كالنقدية المتكفرة لدييا، لكف المكجكدات التي لدييا 
، فبدال مف أف نقكؿ عف الشركة معسرة أك غير معسرة يجب أف  حيث جاء ىذا القانكف كغيِّر المفيـك
جمالي المكجكدات المكجكدة لدييا، كذلؾ حفاظا عمى  نقارف ما بيف االلتزامات المترتبة عمييا كا 

 مصالح الشركة، ككذلؾ دائنييا كعماليا.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1
 .9118/أ( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 8انظر نص المادة ) 
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انكف أنو استثنى مف تطبيقو أعماؿ البنكؾ كشركات التأميف المرخصة، كيالحظ عمى ىذا الق
مف  حيث ال يجكز القياـ بأم .ٔكبالتالي خضكعيا ألحكاـ التصفية الكاردة في القكانيف الناظمة ليا

، ٕىذه األعماؿ إال مف قبؿ شركات مساىمة عامة يتـ تأسيسيا كتسجيميا كفقان ألحكاـ قانكف الشركات
، نظرا لضخامة رؤكس أمكاليا كطبيعة يةحياة االقتصادالذه الشركات تشكؿ عصب كذلؾ لككف ى

 .ٖنشاطيا. لذلؾ أكجد المشرع األردني قكاعد خاصة لمحفاظ عمى استمرار عمميا ككقايتيا مف عثراتيا
باإلضافة إلى ذلؾ، نجد أف المشرع شدَّد في إخضاع ىذه الشركات إلى التصفية عبر قكانيف 

ذلؾ يككف المشرع األردني مكفقا في كضع االختصاص عندما نص عمى خضكع خاصة بيا، كب
جميع الشركات العاممة في المممكة األردنية الياشمية إلى قانكف اإلعسار، كفيما يتعمؽ بشركات 

 .ٗالبنكؾ كالتأميف فقد أخضعيا إلى قكانينيا الخاصة التي تتكلى عممية تصفيتيا
ف اإلعسار تصفية شركة الشخص الكاحد كفقان ألحكاـ كما يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ قانك 

قانكف الشركات كألسباب ال تتعمؽ باإلعسار، كانتياء المدة المعينة لمشركة ما لـ تقرر الييئة العامة 
جميا أك باستحالة إتماـ ىذه الغاية أك أاء الغاية التي تأسست الشركة مف تمديدىا أك بإتماـ أك انتف
ار مف الييئة العامة لمشركة بفسخيا كتصفيتيا أك في الحاالت األخرل التي انتفاءىا أك بصدكر قر 

 .٘ينص عمييا نظاـ الشركة
                                                            

1
 9111( لسنة 98قانون البنوك رقم )/هـ( من 84المادة ) 9118نظر باإلضافة إلى النص الوارد فً قانون اإلعسار األردنً لسنة  

، والتً تنص على انه " ال تنطبق 1/8/9111( تارٌخ 4448( من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم )9251ى الصفحة )وتعدٌالته المنشور عل
ى على أحكام البنك أحكام اإلفالس المشار إلٌها فً قانون التجارة الساري المفعول أو أي قانون أخر قد ٌعدله أو ٌحل محله". باإلضافة إل

إذا -1/ب( على الحاالت التً ٌجوز للبنك المركز إصدار القرار بتصفٌة البنوك وهً 84المادة ) ذلك فقد نص قانون البنوك األردنً فً
إذا أصبح غٌر قادر على مقابلة الطلب على -9ارتكب مخالفة أو أكثر قد تؤدي إلى تبدٌد موجوداتها والى المساس بحقوق المودعٌن. 

 إذا صدر قرار بإلغاء ترخٌصه.-4%( من رأسماله المكتتب 15سائره على )إذا زاد مجموع خ-2ودائعه أو الوفاء بأي من التزاماته 
/ج( بأنه "ال ٌجوز للهٌئة العامة لمساهمً البنك أن تصدر أي قرار بشأن بتصفٌة البنك إال 84كما قٌد قانون البنوك األردنً فً المادة )   

 بعد الحصول على موافقة خطٌة مسبقة من البنك المركزي".
على  1222( لسنة 22/ج( من قانون تنظٌم أعمال التأمٌن رقم )66شركات التأمٌن ال تخضع ألحكام اإلفالس حٌث نصت المادة )كما أن    

/ج( من قانون الشركات 951انه " ال تطبق على الشركة أحكام اإلفالس المنصوص علٌها فً التشرٌعات النافذة"، فً حٌن نصت المادة )
ام الباب الثانً من قانون التجارة المتعلقة باإلفالس على الشركات واألشخاص وأعضاء مجالس اإلدارة أو األردنً على انه " تسري أحك

. وفً ذات المعنى أٌضاً انظر 2من فً حكمهم الوارد ذكرهم فً هذا القانون".للمزٌد فً ذلك. انظر الخرابشة، سامً مرجع سابق،، ص 
( 9159/1221.كذلك القرار )21/8/1222( )هٌئة خماسٌة( تارٌخ 682/1222ٌة رقم )قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة بصفتها الحقوق

 .21/2/1228)هٌئة خماسٌة( تارٌخ 
9

( من قانون 5بند  9مكرر  192وتعدٌالته، وٌقابلها نص المادة ) 1221( من قانون الشركات األردنً لسنة 22انظر نص المادة ) 
 .9118ة وتعدٌالته لسن 1281الشركات المصري لسنة 

2
 .912، ص 9112د. محرز، احمد محمد، النظام القانونً للخصخصة، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة،  
4

( من قانون 81-84( من قانون تنظٌم أعمال التأمٌن األردنً، فٌما ٌتعلق بتصفٌة شركات التأمٌن، كذلك المواد )89-64انظر المواد ) 
اعتبرت مؤسسة ضمان الودائع الممثل القانونً الوحٌد ألي بنك ٌتم تصفٌته، انظر للمزٌد قانون  البنوك، فٌما ٌتعلق بتصفٌة البنوك، والتً

( تارٌخ 2582( فً الصفحة رقم )4455( المنشور على الجرٌدة الرسمٌة العدد رقم )9111( لسنة )22مؤسسة ضمان الودائع رقم )
11/2/9111. 

5
 ( من قانون الشركات األردنً.951. المادة )9118نً لسنة /ج( من قانون اإلعسار األرد2انظر نص المادة ) 
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يمكننا القكؿ، أف قكاعد قانكف اإلعسار تكفؿ تحقيؽ التكازف بيف مصالح األطراؼ المعنييف 
لجة بحالة اإلعسار، كبالتالي يجب مراعاة مصمحة شركة الشخص الكاحد المعسرة عبر ضركرة معا

الضائقة المالية التي تعانييا بشكؿ سريع كمتكازف، كبما تكفؿ حماية األمكاؿ المممككة ليا، ككذلؾ 
مصالح الدائنيف كغيرىـ مف األطراؼ الذيف ليـ مصمحة في المنشآت التجارية الخاصة بالشركة 

يـ المطالبات، يالمعسرة، كذلؾ بتحديد اإلجراءات الحمائية الخاصة بالدائنيف المضمكنيف، كآلية تق
كالخطة الخاصة بإعادة تنظيـ أعماؿ الشركة المعسرة، كفي حاؿ فشؿ الخطة، تحكيؿ الشركة إلى 

 التصفية، ككضع القكاعد الخاصة بشأف إبراء ذمة المديف كفؽ اإلجراءات اإلعسار.
كقد حصر المشرع األردني الشخص الذم يحؽ لو تقديـ طمب إشيار إعسار شركة الشخص 

كقد  ٔشكؿ خاص إلى المحكمة بالممثؿ القانكني لمشركة المعسرة كالدائنيف كمراقب الشركاتالكاحد ب
أعطى المشرع األكلكية بسماع طمب اإلعسار المقدـ مف قبؿ الممثؿ القانكني لمشركة المعسرة في 

 ف الشركة ستدخؿ مرحمة اإلعسارأار الكشيؾ كيككف ذلؾ عند تكقعو بحالتيف، الحالة األكلى اإلعس
مستقبال كذلؾ خالؿ ستة شيكر، كالحالة الثانية اإلعسار الفعمي كذلؾ خالؿ شيريف مف تاريخ عممو 
الفعمي أك المفترض بأف الشركة معسرة، كبغير ذلؾ فإف الممثؿ القانكني لشركة الشخص الكاحد 

ر في اإلبالغ يتحمؿ المسؤكلية القانكنية عف الضرر الذم ينشئ لمشركة كلمدائنيف كالغير نتيجة التأخي
عف كضع الشركة، كلممحكمة أف تصدر قرارا بمنع الشركة مف ممارسة نشاطيا التجارم لمدة ال تقؿ 

، كعمى الممثؿ القانكني تضميف طمب إشيار اإلعسار إقرارا ٕعف سنة كال تزيد عمى خمس سنكات
 ؿ.بأف الشركة دخمت في مرحمة اإلعسار الكشيؾ أك اإلعسار الفعمي حسب مقتضى الحا

أما إذا تـ تقديـ طمب إشيار اإلعسار مف قبؿ الدائنيف كمراقب الشركات، فإف ذلؾ مقصكر 
، فمف الممكف أف يتقدـ مراقب الشركات ٖفي حالة اإلعسار الفعمي أك المفترض بأف الشركة معسرة

بطمب إشيار إعسار شركة الشخص الكاحد إلى المحكمة، كذلؾ مف خالؿ اطالعو عمى البيانات 
 لية لمشركة، إذا تبيف لو أنيا تمر بضائقة اقتصادية كعجز مالي.الما

                                                            
1
 .9118/أ( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 6انظر نص المادة ) 
9
 .9118( من قانون اإلعسار األردنً لسنة 1انظر نص المادة ) 
2
 /ب( من ذات القانون أعاله.6انظر نص المادة ) 
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كحتى يتمكف دائف شركة الشخص الكاحد مف طمب إشيار إعسار الشركة ال بد لمدائف أف 
يرفؽ في طمبو ما يثبت كجكد ديف لو في ذمة الشركة، كأف ىذا الديف مستحؽ األداء معيف المقدار 

كحيد في شركة الشخص الكاحد أك ممثميا القانكني قد استخدـ كغير معمؽ عمى شرط، كأف الشريؾ ال
الغش كالتكاطؤ في تعثر الشركة كاف ىذا التصرؼ تاليا في الكجكد لحؽ الدائف. كيمكف إثبات كاقعة 
الغش كالتكاطؤ مف خالؿ قياـ الشريؾ الكحيد أك الممثؿ القانكني ليا ببيع أصكليا المالية سكاء كانت 

 .ٔاشرة الدائف إلجراءات التنفيذ أك الحقة عميياىذا التصرؼ قبؿ مب
لقاء الحجز التنفيذم عمى أمكاليا  كما يستطيع دائف شركة الشخص الكاحد إجراءات التنفيذ كا 

التابع ليا مركز إدارة الشركة، حيث تعتبر أمكاؿ شركة الشخص الكاحد ضامنة  ٕبمعرفة دائرة التنفيذ
أ( مف قانكف التنفيذ  / ٖٔتحت يد الغير، حيث نصت المادة ) لحقكؽ دائنييا كلك كانت ىذه األمكاؿ

األردني عمى أف " لمدائف أف يكقع الحجز عمى ما يككف لمدينو مف األمكاؿ لدل الغير أك مف المبالغ 
، كيستفاد مف ىذا النص أنو يجكز الحجز عمى ٖأك الديكف كلك كانت مؤجمة أك معمقة عمى شرط"

دل الغير في حالتيف األكلى: كجكد أمكاؿ منقكلة لمشركة المعسرة لدل الغير أمكاؿ الشركة )المعسرة( ل
أك مبالغ. الثانية: كجكد ديكف كلك كانت مؤجمة أك معمقة عمى شرط. كفػي كال الحالتيػف فإف الشػرط 

ؿ أك الكاضػح كالصريػح إليػقاع الحجز عمى تمؾ األمػكاؿ أك الديػكف ىك ثبػكت ممكػية الغػير لتمؾ األمػكا
 .ٗالمػبالغ أك ثبكت صحة المديكنية

كالعمة التي تستمـز إصدار قرار الحجز عمى أمكاؿ شركة الشخص الكاحد ىي صيانة حؽ 
الدائف، كذلؾ حتى ال تككف ىناؾ فرصة لمشريؾ الكحيد في شركة الشخص الكاحد في بيع أصكؿ 

شريؾ الكحيد مؤسس الشركة قبؿ شركة الشخص الكاحد، بقصد تيريب أمكاليا كنقؿ ممكيتيا مف اسـ ال

                                                            
1

 انون لغاٌات الحكم بإعسار المدٌنث أن المستدعً فً هذا الطلب هو المدٌن فقد اشترط الققضت محكمة بداٌة حقوق عمان بأنه " ....وحٌ 
عدة شروط فمنها ما ٌتعلق بطبٌعة الدٌن بأن ٌكون الدٌن معٌن المقدار ومستحق األداء وغٌر معلق على شرط وأن ٌطرح هذا الدٌن للتنفٌذ 

ي من الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة ج من المادة العاشرة من قانون وال ٌتمكن الدائن من تحصٌل دٌنه باإلضافة إلى تحقق أ
منشورات مركز قسطاس اإللكترونً. كذلك.  21/5/9112تارٌخ  914/9112اإلعسار.." انظر قرار محكمة بداٌة حقوق الزرقاء رقم 

، منشورات مركز 11/2/9112ٌة( تارٌخ )هٌئة خماس 4224/9119انظر فً هذا الصدد. قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة )حقوق( رقم 
 عدالة.

9
/أ( من قانون التنفٌذ األردنً على انه " دائرة التنفٌذ المختصة هً الدائرة التً توجد فً منطقة المحكمة التً أصدرت 4نصت المادة) 

صدر قانون التنفٌذ  ة فً منطقتها".الحكم أو موطن المحكوم علٌها ومحكمة موطن المحكوم لها والدائرة التً تم إنشاء السندات التنفٌذٌ
ل بالقانون رقم ) 9111( لسنة 95األردنً رقم )  ( من عدد الجرٌدة الرسمٌة5262، المنشور على الصفحة رقم )9111( لسنة 92والمعدَّ

2
 .9111لسنة  95/أ ( من القانون المذكور قانون التنفٌذ رقم 21المادة )  
4
 ، منشورات مركز عدالة.1/5/9119)هٌئة خماسٌة( تارٌخ 66/9119تمٌٌز األردنٌة )حقوق( رقمانظر فً ذات المعنى. قرار محكمة ال 
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، ٔإيقاع الحجز عمييا، ليحكؿ ذلؾ بيف الدائف كبيف تحصيؿ أمكالو المحكـك بيا في القضية التنفيذية
كحيث أف ىذه العمة تبقى قائمة ما داـ الديف قائمان فاف أم تصرؼ بالعيف المحجكزة يبقى باطال، 

عمؽ حؽ الغير بو، ليذا فاف تصرؼ الشريؾ كليس لمشريؾ الكحيد كالية كاممة عمى محؿ العقد لت
عادة الحاؿ إلى ما كانت  الكحيد ببيع الشركة كنقؿ أمكاليا إلى الغير يترتب عميو بطالف عقد البيع كا 

 .ٕعميو قبؿ البيع إذا ثبت حؽ لمدائف عمى الشركة قبؿ التصرؼ بأمكاليا
 

الكاحد قد باشر بتيريب مف خالؿ ما سبؽ، فإذا تبيف أف الشريؾ الكحيد في شركة الشخص 
أمكاؿ الشركة كتبديدىا كبيعيا بأسعار زىيدة، فيذا يدؿ عمى كجكد نزاع جدم كخطر محدؽ مف شأنو 
تيديد دائف الشركة بضرر يتعذر زكالو، كبالتالي يمجأ الدائف إلى الحجز التنفيذم عمى أمكاؿ الشركة 

دخكؿ شركة الشخص الكاحد مرحمة  منعان مف نقؿ ممكيتيا أك تيريب أمكاليا، كىك ما يدؿ عمى
 اإلعسار الفعمي ما لـ يقـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1

، منشورات مركز 2/2/1288)هٌئة خماسٌة( تارٌخ  586/1288انظر فً ذات المعنى. قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة )حقوق( رقم  
 عدالة.

9
 ، منشورات مركز عدالة21/2/1288)هٌئة عامة( تارٌخ  168/1281ق( رقم انظر فً ذات المعنى. قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة )حقو 
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 الفرع الثاني
 مىقف املشرع املصري من إفالس شركت الشخص الىاحذ

إذا كاف التطكر في نظـ التجارة كالصناعة كاشتداد المنافسة فييما كحدكث أزمات مالية 
رغـ حرص الممثؿ القانكني ليا  -كات التجارية عف دفع ديكنيا كاقتصادية قد تؤدم إلى تعثر الشر 

ألسباب قد يصعب تكقعيا أك العمؿ عمى تفادل آثارىا، األمر الذم حدا بالمشرع المصرم  -كيقظتو
إلى كضع نظامان قائمان بذاتو لكحظ فيو حماية الشركات المتعثرة مف اإلفالس عف طريؽ إضافة فصالن 

ة كالصمح الكاقي لتمكيف الشركات مف تجنب شير إفالسيا، كذلؾ عف تحت مسمى إعادة الييكم
طريؽ اتفاؽ يقع تحت إشراؼ القضاء مع غالبية الدائنيف كتمتـز فيو األقمية برأم األغمبية حمايةن 

 لحقكقيـ مع الحفاظ عمى استمرارية الشركة في الحفاظ عمى عمميا.
لتجارية التي نص عمييا قانكف الشركات كبما أف شركة الشخص الكاحد ت عتبر مف الشركات ا

، فإذا تكقفت عف سداد ديكنيا نتيجة ٕٔٛٔٓ( لسنةٗكالمعدَّؿ بالقانكف رقـ ) ٜٔٛٔ( لسنة ٜ٘ٔرقـ )
تسرم  ٕٛٔٓأعماليا التجارية فاف أحكاـ قانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي كاإلفالس لسنة 

، بمعنى أف إفالسيا ٕمة عف مؤسسيا أك ممثميا القانكنيعمييا كحدىا باعتبارىا شخصية معنكية مستق
 .ٖال يؤدم إلى إفالس الشريؾ الكحيد فييا، ألنو ال يكتسب صفة التاجر كال يمتـز شخصيا بديكنيا

كبالتالي يحؽ لممثؿ الشركة القانكني في خالؿ خمسة عشر يكما تمي تاريخ التكقؼ عف 
إشيار إفالس شركة الشخص الكاحد إذا تكفرت شرائطو  الدفع أف يتقدـ إلى المحكمة المختصة بطمب

، كما يجكز لممحكمة أف تقضى بشير ٗالقانكنية أك بناءن عمى طمب أحد الدائنيف أك النيابة العامة

                                                            
1

فً الجرٌدة  1/8/1281نشر بتارٌخ  11/2/1281الصادر بتارٌخ  1281( لسنة 152( من قانون الشركات رقم )1انظر نص المادة ) 
سؤولٌة المحدودة وشركات الشخص الواحد الرسمٌة بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصٌة باألسهم والشركات ذات الم

 .9118( لسنة 4المعدل بالقانون رقم )
9

. كذلك انظر فً ذات المعنى. قرار محكمة 9118( من قانون تنظٌم اعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 129انظر نص المادة ) 
، منشورات موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة 1/2/9111(، بتارٌخ جلسة 62(، السنة القضائٌة )282النقض المصرٌة رقم )

 اإللكترونٌة.
2

، 9111-1-92(، بتارٌخ جلسة 18(، السنة القضائٌة رقم )19619انظر فً هذا المعنى. قرار محكمة النقض المصرٌة، الطعن رقم ) 
 منشورات موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة اإللكترونٌة.

4
. وكذلك انظر فً ذات المعنى. قرار محكمة 9118انون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة ( من ق11انظر نص المادة ) 

، منشورات موسوعة التشرٌعات 9116-6-92(، بتارٌخ جلسة 12(، السنة القضائٌة رقم )11962النقض المصرٌة، الطعن رقم )
 واألحكام المصرٌة اإللكترونٌة.
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. كبالتالي ال بد ٕ. كيجكز شير إفالس الشركة كلك كانت في دكر التصفيةٔاإلفالس مف تمقاء ذاتيا
ة الشخص الكاحد أف يثبت أف الشركة تباشر نشاطيا كأنيا لممستدعي بطمب إشيار إفالس شرك

. فإذا ثبت لممحكمة المختصة أّف ٖمسجمة في مكتب السجؿ التجارم الذم يتبعو مركزىا الرئيسي
الشركة تمارس أعماالن تجارية، كأّنيا تكقفت عف دفع ديف تجارم أك أنيا تستعمؿ كسائؿ غير 

 ا تصدر قرار بإشيار إفالس شركة الشخص الكاحد.  فإنومشركعة لدعـ الثقة المالية بيا. 
كيترتب عمى إفالس الشركة تييئتيا لمتصفية الجماعية كتكزيع الناتج عمى الدائنيف، إضافة 

 إلى ذلؾ، أف الشركة تتكقؼ عف إدارة أمكاليا أك التصرؼ فييا بمجرد صدكر حكـ اإلفالس.
احد لو طبيعة خاصة، ينبئ عمى أنو كيككف الحكـ الصادر بإشيار إفالس شركة الشخص الك 

يصدر في مكضكع يتعمؽ بمصمحة عامة تتعمؽ بالنظاـ العاـ، ىي تنشيط االئتماف في الدكلة كحماية 
لى أنو متى تحققت المحكمة مف تكافر حالة قانكنية في  القائميف بو مف الدائنيف أك المدينيف، كا 

ة عمى نحك ينبئ عف مركز مالي مضطرب، الشركة المفمسة ىي تكقفيا عف سداد ديكنيا التجاري
كضائقة مستحكمة يتزعزع معيا االئتماف، كتعريض حقكؽ دائنييا لخطر محقؽ أك كبير االحتماؿ، 
نما لصالح  فإف قضائيا بشير إفالس الشركة ال يتكقؼ عمى إرادة دائنييا رافعي الدعكل فحسب، كا 

أـ غير ظاىريف، كبما يرتبو القانكف عمى صدكر دائنييا كذلؾ غير الممثميف فييا سكاء كانكا ظاىريف 
حكـ اإلفالس مف آثار عمى الشركة المفمسة في إدارة أمكاليا أك األشخاص الذيف تقررت ليـ حقكؽ 

 .ٗعمييا أك تمؾ التي يشمميا الحكـ
إال أف الحكـ الصادر بإفالس شركة الشخص الكاحد ال يؤدم إلى إفالس الشريؾ الكحيد 

كذلؾ ألف  كتسب صفة التاجر فييا، كال يسأؿ في أمكالو الشخصية عف ديكف الشركة.فييا، ألنو ال ي
مسؤكليتو فييا محدكدة بمقدار رأسماليا. إال إذا تبيف لممحكمة أف الشريؾ الكحيد أك ممثميا القانكني 

                                                            
1

.انظر فً ذات المعنى. قرار محكمة النقض 9118ن قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة ( م16انظر نص المادة ) 
، منشورات موسوعة التشرٌعات واألحكام 9116-5-92(، بتارٌخ جلسة 18(، السنة القضائٌة رقم )6824المصرٌة، الطعن رقم )

 المصرٌة اإللكترونٌة.
9
 .9118تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً و اإلفالس لسنة  نون( من قا122انظر نص المادة ) 
2

، 8/5/9115(، بتارٌخ جلسة 14(، السنة القضائٌة رقم )4122انظر فً ذات المعنى. قرار محكمة النقض المصرٌة، الطعن رقم ) 
 منشورات موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة اإللكترونٌة.

4
(، 99/19/9115(، بتارٌخ جلسة )11(، لسنة القضائٌة رقم )552كمة النقض المصرٌة الطعن رقم )انظر فً ذات المعنى. قرار مح 

 موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة اإللكترونٌة.
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قد قاـ بأعماؿ تجارية تحت ستار الشركة لحسابو الخاص، أك أنو تصرؼ في أمكاؿ الشركة كما لك 
 .ٔانت أمكالو الخاصةك

 ٕ/ٕكقد أكد عمى ذلؾ قرار محكمة النقض المصرية التي قضت بأنو " مؤدل نص المادة 
بشأف شركات المساىمة كشركات التكصية باألسيـ كالشركات  ٜٔٛٔلسنة  ٜ٘ٔمف القانكف رقـ 

ف ديكنيا، ذات المسؤكلية المحدكدة أف لممساىـ مسؤكلية مقصكرة عمى الكفاء بقيمة أسيمو فييا دك 
مف ثـ فاف إفالس الشركة المساىمة ال يؤدم إلى إفالسيا بكصفو شخصا معنكيا، كال يمتد إلى 
المساىميف فييا ألنيـ ال يكتسبكف صفة التاجر، كال يمتزمكف شخصيا بديكف الشركة. لما كاف عمى 

إذ أف تعاقد ذلؾ، ككاف ثابت مف باألكراؽ أف الديف مكضكع إشيار اإلفالس ىك ديف عمى الشركة 
الطاعنة مع المطعكف ضده األكؿ كاف بصفتيا رئيس مجمس إدارة الشركة المساىمة كلحساب 
الشركة، كمف ثـ يقتصر أثر إشيار اإلفالس عمى الشركة كحدىا باعتبارىا شخصا معنكيا دكف 
المساىميف فييا كما سمؼ البياف في معرض الرد عمى الشؽ األكؿ مف ىذا السبب، كمف ثـ فاف 

 . ٕالحكـ المطعكف فيو بقضائو إشيار إفالس الطاعنة بصفتيا الشخصية يككف معيبا"
( مف قانكف ٕٜٔكبذلؾ فاف شركة الشخص الكاحد تخضع لإلفالس طبقا لنص المادة )

اإلفالس المصرم الجديد، كذلؾ ألنيا تعد قبؿ الشركات التي تكتسب الصفة التجارية. كيترتب عمى 
 لتي تقـك بيا لتحقيؽ الغرض الذم أنشئت مف اجمو الصفة التجارية.ذلؾ، اكتساب األعماؿ ا

 ٕٛٔٓكتعديالتو لسنة  ٜٔٛٔ( لسنة ٜ٘ٔإال انو كبالرجكع إلى قانكف الشركات رقـ )
حؿ الشركة كتصفيتيا كفقان  -ٕ...نو "أ( التي نصت عمى ٕبند  ٖمكرر  ٜٕٔكتحديدا في المادة )

ية..." مف خالؿ ىذا النص يمكننا القكؿ أفَّ المشرع أعطى لمؤسس ألحكاـ ىذا القانكف كالئحتو التنفيذ
شركة الشخص الكاحد الحؽ في حؿ الشركة كتصفيتيا دكف المجكء إلى قانكف تنظيـ إعادة الييكمة 

 .ٕٛٔٓكالصمح الكاقي كاإلفالس لسنة 
 

                                                            
1
 .9118( من قانون تنظٌم إعادة الهٌكلة والصلح الواقً واإلفالس لسنة 128انظر نص المادة ) 
9

 ، 98/5/9111(، بتارٌخ جلسة 11(، لسنة القضائٌة رقم )458ض المصرٌة الطعن رقم )وفً ذات المعنى، انظر قرار محكمة النق 
 موسوعة التشرٌعات واألحكام المصرٌة اإللكترونٌة.
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 اخلامتت
ثـ بياف ، مقارنةبالدراسة مكضكع إفالس شركة الشخص الكاحد في التشريعات ال تناكلنالقد 

انقاذىا مف خطر اإلفالس، كذلؾ لما ليذا المكضكع مف أىمية مف الناحية القانكنية أك  كيفية
النصكص التشريعية كلذلؾ فقد استندت في ىذا البحث إلى االقتصادية أك عمى المستكل المحمي، 

 ٜٔٛٔ( لسنة ٜ٘ٔمع مراعادة نصكص القانكف رقـ ) ،ادات القضائيةكاآلراء الفقيية كاالجتي
كتعديالتو، ككذلؾ باالستناد  ٜٜٚٔ( لسنة ٕٕكقانكف الشركات األردني رقـ ) ٕٛٔٓكتعديالتو لسنة 

كقانكف اإلعسار  ٕٛٔٓ( لسنة ٔٔإلى قانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي كاإلفالس رقـ )
 عمى النحك اآلتي: التوصيات والنتائجثـ تكصمنا إلى العديد مف  ٕٛٔٓ( لسنة ٕٔاألردني رقـ )

 النتائجأواًل: 
عندما أقر قانكف اإلعسار المالي، كالذم بمكجبو يتـ  ان صنعأحسف قد أف المشرع األردني  -ٔ

عادتيا إلى المسار الصحيح بدالن مف  إعادة تنظيـ أعماؿ شركة الشخص الكاحد المتعثرة كا 
حد مف تعثر في تصفيتيا، كضياع حقكؽ دائنييا. كذلؾ عندما تعاني شركة الشخص الكا

نشاطيا الذم تأسست مف أجمو، في الحالة التي تتكقؼ فييا الشركة أك تعجز عف سداد 
ديكنيا المستحقة عمييا بانتظاـ، أك عندما تتجاكز إجمالي االلتزامات المترتبة عمييا إجمالي 
قيمة أمكاليا. كبذلؾ فاف المشرع األردني يككف قد حدد معيار اضطراب أعماؿ شركة 

ص الكاحد المعسرة في معرض تعريفو لإلعسار كاإلعسار الكشيؾ كالفعمي، عمى العكس الشخ
مف المشرع المصرم الذم لـ يحدد ذلؾ في قانكف اإلفالس، ككأنما ترؾ األمر في ذلؾ لتدير 
المحكمة المختصة. كما أف استخداـ المشرع األردني مصطمح الشركة المعسرة أفضؿ حاالن 

قانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي مسة المستخدمة في ح الشركة المفمف مصطم
، كذلؾ لككف أف الشركة قد يككف لدييا أمكاالن تزيد عمى أصكليا، ٕٛٔٓكاالفالس لسنة 

كبالتالي ال تغدك أف تككف الضائقة التي تمر بيا الشركة عابرة كسرعاف ما تعكد إلى ممارسة 
قانكف االعسار األردني تكسع في نطاؽ تطبيقو، عمى  أعماليا المعتادة بشكؿ طبيعي. كما أف

 أم شخص يمارس نشاطان اقتصاديان. كىك ما لـ يفعمو المشرع المصرم في تعديمو األخير.
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إف المشرع المصرم اشترط إلخضاع الشركة التي تطمب إعادة الييكمة أالَّ يقؿ رأسماليا عف  -ٕ
األردني لـ يشترط ذلؾ في قانكف  مبمغ مميكف جنييان مصريان، في حيف نجد أف المشرع

اإلعسار، األمر الذم ينبني عميو، أف مثؿ ىذا التحديد قد يكفر الحماية لمشركات الكبرل مف 
كشركة الشخص الكاحد التي  –التعثر المالي، كعدـ تكفيرىا لمشركات الصغيرة كالمتكسطة 
لذلؾ، ال تخضع ىذه كنتيجة  -حدد المشرع المصرم رأسماليا بخمسيف الؼ جنييان مصريان 

 الشركات إلعادة الييكمة. 

 التوصياتثانيًا: 
المشرع المصرم في تعديالتو القادمة تحديد معيار اضطراب أعماؿ الشركة، مف خالؿ  نكصي -ٔ

تكقؼ الشركة عف دفع ديكنيا أك عجزىا عف سداد ديكنيا المستحقة عمييا بانتظاـ أك عند 
ة عمييا قيمة أمكاليا، أك في الحالة التي تتكقع فييا تجاكز إجمالي التزامات الشركة المترتب

الشركة أف تفقد القدرة المستقبمية عمى سداد ديكنيا عند استحقاقيا رغـ قدرتيا الحالية عمى 
سدادىا. إضافة إلى ذلؾ، نتمنى عمى المشرع المصرم الخركج مف المفيـك التقميدم لإلفالس 

بيقو عمى التجار فقط، كأف يخضع ألحكاـ ىذا عمى النحك السابؽ ذكره، كعدـ اقتصار تط
 القانكف الشركات المدنية كالتي تممكيا الحككمة. 

كضع تنظيـ خاص بالشركات الصغيرة كالمتكسطة بالمشرعيف األردني كالمصرم  نكصي  -ٕ
 مف ضافة الى ذلؾ، نتمنىكتحديدا شركة الشخص الكاحد، كذلؾ عند تعثرىا في عمميا، إ

اة القدرة المالية لشركة الشخص الكاحد، كالتي قد تنحصر في رأسماليا، المشرع المصرم مراع
بإضافة نص يفيد بأنو عمى مؤسسيا تقديـ ضمانات عينية أك شخصية حمايةن لدائني الشركة، 

 كمنعان مف تيربو مف المسؤكلية المترتبة عمى شير إفالس شركة الشخص الكاحد.
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اـ اإلفالس في حماية التاجر في التشريع األردني، دراسة غنيـ، إيماف محمد، فاعمية نظ (ٔٔ
 .ٕٗٔٓمقارنة، أطركحة دكتكراه، جامعة عماف العربية، األردف، 

فتحي، محمد حسيف، التنظيـ القانكني إلنياء اإلفالس المخفؼ، دراسة مقارنة، الطبعة  (ٕٔ
 .ٕٛٔٓاألكلى، دار النيضة العربية، 

 ٔٔفالس ككسائؿ حماية المشركعات المتعثرة رقـ قاسـ، عمي سيد، قانكف األعماؿ، اإل (ٖٔ
 .ٜٕٔٓ، الجزء الخامس، دار النيضة العربية، القاىرة، ٕٛٔٓلسنة 

قاسـ، عمي سيد، قانكف األعماؿ، الجزء الثاني، الشركات التجارية، الطبعة الثالثة، دار  (ٗٔ
 .ٕ٘ٓٓالنيضة العربية، القاىرة، 

الصمح الكاقي منو، -اإلفالس-نكف التجارة الجديدالقرماف، عبد الرحمف السيد، الكسيط في قا (٘ٔ
 .ٕٓٓٓالطبعة األكلى، دار النيضة العربية، 

الصمح الكاقي مف اإلفالس، أثار -القيمكبي، سميحة، أحكاـ اإلفالس )شركط شير اإلفالس (ٙٔ
حكـ شير اإلفالس، إدارة التفميسة، انتياء التفميسة، أحكاـ إفالس الشركات، رد االعتبار 

 .ٕ٘ٔٓجرائـ اإلفالس كالصمح الكاقي منو(، دار النيضة العربية، طبعة  التجارم،
الماحي، حسيف، اإلفالس، اإلفالس، الطبعة الرابعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٚٔ

ٕٓٔٙ-ٕٓٔٚ. 
الماحي، حسيف، تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي كاإلفالس، دار الجامعة الجديدة،  (ٛٔ

 .ٜٕٔٓاإلسكندرية، 
 .ٖٕٓٓاحمد محمد، النظاـ القانكني لمخصخصة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  محرز، (ٜٔ
، شريؼ، التكقؼ عف الدفع كأثره عمى حقكؽ دائني المفمس في ضكء قانكف التجارة  (ٕٓ مكـر

 . ٕ٘ٓٓ، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، ٜٜٜٔ( لسنة ٚٔرقـ )
انكف التجارة المصرم مدعما بأحكاـ المنايمي، ىاني محمد كامؿ، اإلفالس كفقا ألحكاـ ق (ٕٔ

محكمة النقض المصرية، كنمكذج دعكل اإلفالس كتشريعات اإلفالس لدل المشرع المصرم 
 .ٜٕٓٓكالمبناني كالككيتي، الطبعة األكلى، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، 
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 ثانيا: األبحاث
لعامة األردنية، مجمة خرابشة، عبد ك. السعايدة، منصكر، تعثر بعض الشركات المساىمة ا (ٔ

 .ٕٓٓٓ، ٔ، العدد ٘دراسات، المجمد 
غرايبة، فكزم كريما، يعقكب، استخداـ النسب المئكية في التنبؤ بتعثر الشركات المساىمة  (ٕ

 .ٙ، العدد ٙٔ، مجمد ٕٓٓٓالعامة الصناعية في األردف، مجمة الدراسات األردنية، 
المعنكية لمشركة المساىمة، )دراسة  المساعدة، احمد محمكد، أثر التصفية عمى الشخصية (ٖ

 .ٕٙٔٓمقارنة(، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، العدد الثامف، جانفي 
مكناس، عبد اهلل يحيى جماؿ الديف، ماىية االكتتاب ألسيـ الشركة المساىمة العامة  (ٗ

 .ٕٚٔٓ، ٔ، ممحؽ ٗٗالمتعثرة، مجمة عمـك الشريعة كالقانكف، المجمد 
 ين ثالثًا: القوان

الصادر  ( مكرر "د"ٚكالمنشكر في الجريدة الرسمية بالعدد ) ٕٛٔٓ( لسنة ٔٔقانكف رقـ )  (ٔ
 بإصدار قانكف تنظيـ إعادة الييكمة كالصمح الكاقي كاإلفالس.  ٕٛٔٓفبراير  ٜٔبتاريخ 

( مكرر الصادر بتاريخ ٜٔفي الجريدة الرسمية بالعدد ) ٜٜٜٔلسنة  ٚٔقانكف رقـ  (ٕ
بشأف إصدار قانكف التجارة كالمنشكر عمى  ٜٜٜٔ/٘/ٚٔبتاريخ  كالمنشكر ٜٜٜٔ/٘/ٚٔ

 المكسكعة الشاممة لمتشريعات كاألحكاـ المصرية.
نشر بتاريخ  ٜٔٛٔ/ٜ/ٚٔالصادر بتاريخ  ٜٔٛٔ( لسنة ٜ٘ٔقانكف الشركات رقـ ) (ٖ

في الجريدة الرسمية بشأف إصدار قانكف شركات المساىمة كشركات التكصية  ٜٔٛٔ/ٛ/ٔ
( ٗشركات ذات المسؤكلية المحدكدة كشركات الشخص الكاحد المعدؿ بالقانكف رقـ )باألسيـ كال

 .ٕٛٔٓلسنة 
( مف عدد الجريدة ٕٓٗٙكالمنشكر عمى الصفحة ) ٕٛٔٓ( لسنة ٕٔقانكف اإلعسار رقـ ) (ٗ

كالذم دخؿ حيز النفاذ العممي بتاريخ  ٕٛٔٓ\٘\ٙٔ( بتاريخ ٗٔ٘٘الرسمية رقـ )
ٔٙ\ٔٔ\ٕٓٔٛ . 
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( مف عدد ٕٓٚٗكالمنشكر عمى الصفحة ) ٜٙٙٔ( لسنة ٕٔاألردني رقـ ) قانكف التجارة (٘
. كالمنشكر لدل مركز عدالة لممعمكمات ٜٙٙٔ\ٖ\ٖٓ( بتاريخ ٜٓٔٔالجريدة الرسمية رقـ )

 القانكنية.
مف  ٖ٘ٚ، المنشكر عمى الصفحة ٜٛٛٔ( لسنة ٕٗقانكف أصكؿ المحاكمات المدنية رقـ ) (ٙ

 .ٜٛٛٔ/ٗ/ٕبتاريخ  ٖ٘ٗ٘عدد الجريدة الرسمية رقـ 
( مف عدد ٜٕٓ٘كتعديالتو المنشكر عمى الصفحة ) ٕٓٓٓ( لسنة ٕٛقانكف البنكؾ رقـ ) (ٚ

 .ٕٓٓٓ/ٛ/ٔ( تاريخ ٛٗٗٗالجريدة الرسمية رقـ )
، ٕٚٔٓ( لسنة ٜٕكالمعدَّؿ بالقانكف رقـ ) ٕٚٓٓ( لسنة ٕ٘قانكف التنفيذ األردني رقـ ) (ٛ

 يدة الرسمي. ( مف عدد الجر ٜٖٙ٘المنشكر عمى الصفحة رقـ )
( المنشكر عمى الجريدة الرسمية العدد ٕٓٓٓ( لسنة )ٖٖقانكف مؤسسة ضماف الكدائع رقـ ) (ٜ

 .ٕٓٓٓ/ٜ/ٚٔ( تاريخ ٜٖٛ٘( في الصفحة رقـ )٘٘ٗٗرقـ )

 ألحكام القضائيةا :ارابعً 
 قرارات محكمة التمييز األردنية. (ٔ
 قرارات محكمة النقض المصرية. (ٕ

 المواقع االلكترونية خامسًا:
ٔ) www.Uncitral.org 

كالمتعمؽ بالدليؿ التشريعي لقانكف اإلعسار المعد مف قبؿ الفريؽ العامؿ الخامس المعني  -
 ٜٕ(، نيكيكرؾ، ٖٓبقانكف اإلعسار التابع لمجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكرم الدكرة )

. الجمعية العامة. ٕٕٓٓاألكؿ. الجزء الثاني كانكف  ٖٔ-ٜ( ٕٚنيساف. الدكرة ) ٕ –آذار 
 األمـ المتحدة. 

 المكسكعات االلكتركنية (ٕ
 المكسكعة الشاممة لمتشريعات كاألحكاـ المصرية. -
 مركز عدالة لممعمكمات القانكنية. -
 مركز قسطاس لممعمكمات القانكنية. -

http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/
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