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ــدائنین، دون اكتــراث بمصــیر المــدین  عــرف نظــام اإلفــالس منــذ القــدم بقســوته، ومحاباتــه لجانــب ال
.المفلس، بل إن اإلفالس كان یشكل وصمة عاٍر على المدین طوال حیاته

األردنــي، فقــد ونتیجــًة لهــذا النظــام، الــذي بــالرغم مــن تطــور أحكامــه فــي ظــل التشــریعات، ومنهــا التشــریع 
.انهارت العدید من المشروعات التجاریة الضخمة التي أثرت في اقتصاد الدولة بشكٍل عاٍم 

لــــذا بــــدأت التشــــریعات الحدیثــــة ترســــم مالمــــح إلنقــــاذ المشــــروعات التجاریــــة؛ حفاظــــًا علــــى النســــیج 
مجـرد الشـعور ببـوادر االقتصادي فـي الدولـة، فشـرعت فـي سـن القـوانین التـي تتـیح إعـداد خطـٍط لإلنقـاذ ب

وجــود صــعوبات اقتصــادیة تمــر بهــا المشــروعات التجاریــة، والتــاجر الفــرد، وذلــك مــن خــالل رســم خطــط 
. للمراقبة منها الداخلیة ومنها الخارجیة الموكولة إلى جهات من خارج الهیكل التنظیمي للمشروع 

مقارنــًة بعضــها بــاآلخر للتوصــل لــذلك جــاءت هــذه الدراســة شــارحًة ألهــم هــذه المالمــح، والســمات ،
ـــًا مـــؤثرًا فـــي االقتصـــاد الـــوطني،  إلـــى مـــدى فاعلیتهـــا فـــي إنقـــاذ التـــاجر، خاصـــًة إذا كـــان شخصـــًا معنوی

جـاء كـل . كالشركات المساهمة التي تمثل رؤوس أمواٍل ضخمة، وتضم من األیدي العاملة العدد الكبیـر
یعات ذات الصـلة، والـذي مـا زال یأخـذ بنظـام الصـلح ذلك بالمقارنة مع التشریع التجاري األردني، والتشر 

الواقي إلنقاذ التاجر من اإلفالس، بآجاله الضیقة، وٕاجراءاتـه المعقـدة، فضـًال عـن عـدم جـدواه فـي أغلـب 
الحاالت،  بل إنه یعد تهدیدًا للتاجر الذي یتقدم بطلب الصلح، كون المحكمة تستطیع أن تشهر إفالسـه 

.اء نفسهافي حال فشل الصلح من تلق

وقد عكفـت التشـریعات الحدیثـة وخاصـًة التشـریع األمریكـي والفرنسـي، إلـى المیـل لألخـذ بیـد التـاجر 
وٕانقاذه من التعثر الذي ینتهي به إلـى هاویـة اإلفـالس، ومـا یجـره ذلـك مـن نتـائج وآثـاٍر سـلبیٍة ال تقتصـر 

ر مشــروعًا یضــم مــن األیــدي العاملــة علــى التــاجر وحــده بــل علــى اقتصــاد الدولــة، خاصــًة إذا كــان التــاج
.المهددة نتیجة التعثر مما یزید نسبة البطالة في الدولة 



لـــذلك جـــاءت هـــذه التشـــریعات لتـــنظم أیضـــًا الصـــلح الحبـــي أو الـــودي عـــن طریـــق تـــدخل أطـــراف 
ء خارجیة؛ للتقریب بین وجهات النظر، ومحاولة التوصل إلـى حلـول تنقـذ المشـروع مـن االنهیـار، وٕاعطـا

.المحكمة سلطًة للتدخل في هذا الصلح، بینما غاب ذلك في التشریع األردني

كمـــا وســـعت التشـــریعات الحدیثـــة مـــن المـــدة الزمنیـــة التـــي یســـتطیع المـــدین التـــاجر أن یقـــدم خاللهـــا 
الخطة المقترحة، وفي ذلك فرصٌة لإللمام بكل جوانـب المشـروع المالیـة وااللتزامـات الواقعـة علـى عاتقـه، 
وأهم التشریعات التي أخذت بذلك التشریع األمریكي الذي أعطى الحـق كـذلك فـي تعـدیل الخطـة بشـروٍط 

.معینةٍ 

وقد تبـین أن مـن أهـم السـمات الحدیثـة ، الفصـل بـین المشـروع التجـاري مـن جهـة ، وبـین القـائمین علیـه 
ٕاقـــرار اإلفـــالس مـــن جهـــة أخـــرى، والتمییـــز بـــین الشـــخص الطبیعـــي والشـــخص المعنـــوي فـــي اإلفـــالس، و 

الشخصي حمایـة للمشـروع، كمـا أن خطـط اإلنقـاذ التـي یكلـف المـدین أو الـدائنون بإعـدادها مـع التوسـیع 
.من سلطة المحكمة في إقرارها والموافقة علیها كانت من أهم السمات الحدیثة 

النظـام سـیفًا هذه المالمح جاءت كفیلًة في قلب نظام اإلفالس رأسًا على عقب ، حیـث لـم یعـد هـذا 
. مسلطاً یهدد المدین ، بل أصبحت التشریعات الحدیثة تعتبره بدایًة لحیاٍة تجاریًة أكثر نجاحاً 



Abstract

The bankruptcy system was known since long time ago, that it is a cruelty

system which favors the creditors without paying concern to the debtor's fate.

More over it was forming a shame stigma over the debtor's forehead.

As a result of this system, many of the huge economic enterprises, which

affect the national economy in the country, have collapsed.

For this reason the new legislations commence drawing different

characteristics in order to rescue these huge economic entities, and thus the

national economic in the country. So, it started in preparing plans and

procedures for rescue once feeling the presence of financial or economical

difficulties, through internal or external control.

So, this search illustrates these new legislative characteristics and

determines the effectiveness of them in presenting the suitable protection

especially if the merchant was an entity affecting the economy of the country.

And this search comes as a comparative study between these legislations and

the Jordanian Commercial Legislation which is still insuring the composition

with bankrupt which distinguished in its long, complex procedures and district



periods. As well as it forms threaten to the debtor who has failed to gain a

protection, because they could announce the bankruptcy by itself.

The modern legislations commenced to rescue the enterprise in district,

and may run to the bankruptcy, which has many negative effects, not only for

the merchant, but also for the whole local economy of the state.

These legislations organized also the friendly magistrate by involving of

foreign parties, and by granting the court powers to organize this agreement

between the debtor and his creditors. While this arrangement is missed in the

Jordanian legislation.

The period of the time, in which the debtor can suggest his plan has been

expanded. And this is a good opportunity to know all the financial aspects of

the debtor, and his commitments.

It is obvious that the most important characteristics in modern laws are:

separation between the enterprises and the persons who are administrating its

activities m these legislations also distinguished between the merchant as a

moral person and the artificial person, the rescue plans and the right for the

creditors to suggest it beside the debtor's right, and the extension of the court

role, are the most notable and important characteristics in these legislations.


