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جراءات اإلعسار،  تناولت ىذه الدراسة الدور الجوىري لوكيل اإلعسار في إدارة ذمة وا 

لذلك تتمحور مشكمة الدراسة حول بيان الدور اإليجابي الذي يؤديو وكيل اإلعسار في إجراءات 

براز أىم الميام ا لتي يتوجب عميو القيام بيا وفقًا ألحكام القانون، إضافة إلى بيان اإلعسار، وا 

، بالمقارنة 3122( لسنة 32مدى مسؤوليتو المدنية، وذلك وفق قانون اإلعسار األردني رقم )

بأحكام اإلعسار الواردة في قانون التجارة الفرنسي والمرسوم بالقانون االتحادي اإلماراتي رقم 

 إلعسار.   بشأن ا 3121( لسنة 21)

( من قانون اإلعسار األردني ترك 91أنو بموجب المادة ) فتبين من خالل الدراسة

جراءاتيا؛ ليتم تنظيميا من خالل نظام خاص صدر  القانون سائر شروط تعيين وكيل اإلعسار وا 

. ويقع عمى عاتق وكيل اإلعسار مجموعة واسعة من الميام نظرًا لمدور 3121ليذه الغاية عام 

جراءاتو، إال أن األعمال التي يقوم بيا وكيل اإليج ابي الذي يقوم بو في إدارة ذمة اإلعسار وا 

اإلعسار تخضع إلشراف المحكمة ولرقابة الدائنين. وضمن المشرع مسؤولية وكيل اإلعسار 

 شترط لزامًا تقديم ضمانات مالية حقيقية تضمن مسؤوليتو. إبصورة حقيقية وعممية، حين 



المشرع األردني عند إجراء تعديل عمى قانون اإلعسار أن يبين بشكل الدراسة  وأوصت

يحة تفصيمي أنواع اإلعسار وأحكام المسؤولية المدنية لوكيل اإلعسار بنصوص تفصيمية صر 

بوجوب إخضاع وكالء اإلعسار لدورات تدريبية قبل حصوليم  تأسوًة بالمشرع الفرنسي. وأوص

المشرع لم يحصر ممارسة أعمال وكيل اإلعسار  عمى التراخيص الالزمة، وذلك كون أن

 بالقانونيين. 
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Abstract 

The problem of the study revolves around the statement of the 

positive role played by the insolvency agent in insolvency proceedings, 

highlighting the most important tasks that he should perform in 

accordance with the provisions of the law, in addition to the extent of his 

civil responsibility, in accordance with the Jordanian insolvency law No. 

(21) of 2018, compared to the insolvency provisions contained In the 

French Trade Law and the UAE Federal Law No. (19) of 2019 on 

insolvency. 

According to Article (49) of the Jordanian insolvency law, the law 

left all the conditions and procedures for appointing an insolvency agent 

to be regulated through a special regulation issued for this purpose in 

2019. The insolvency agent also has a wide range of tasks due to the 

positive role it plays in managing the However, the actions of the 

insolvency agent are subject to court supervision and creditors control. 

The legislator ensured the responsibility of the insolvency agent in a real 

and practical manner, when it was required to provide real financial 

guarantees to ensure his responsibility. 

 



In making an amendment to the insolvency law, the researcher 

recommended that the Jordanian legislator clarify in detail the types of 

insolvency and the provisions of the civil liability of the insolvency agent 

with explicit detailed texts, similar to the French legislator. He also 

recommended that insolvency agents should be subjected to training 

courses before obtaining the necessary licenses, since the legislator did 

not limit the practice of the insolvency agent to legal status. 

 


