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 : الملخص
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على حكم تصرفات المدين المفلس أثناء فترة الريبة، حيث قام الباحث بطرح مجموعة من األسئلة ومحاولة  
اإلجابة عليها خالل البحث وهي: ما هي األحكام المتعلقة بتصرفات المدين المفلس أثناء فترة الريبة في التشريع السوداني واألردني،  

ذا السؤال األسئلة التالية: ما هو مفهوم فترة الريبة في ضوء القانون السوداني والقانون االردني، وما شروط واساس البطالن  ويتفرع عن ه
عند اإلفالس ومفهومه في ضوء القانون السوداني و القانون األردني، هل للمحكمة سلطة في تحديد فترة الريبة؟، وما االساس  للمحكمة 

ء القانون األردني والسوداني، ما االثار القانونية لفترة الريبة في ضوء القانون السوداني والقانون األردني، واتبعت  بشهر اإلفالس في ضو 
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي تعتمد على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها وابداء الرأي حولها، وتناول البحث 

نين والمدينين من وجهة نظر القانون وكيفية تطبيق القانون والتخفيف من االثار الناجمة عنه، وتوصل الباحث الى  الناحية القانونية للدائ
يرى الباحث ان تصرفات المدين المفلس في فترة الريبة يجب ان تخضع للدراسة والبحث إلثبات مدى حقيقة هذه حيث  النتائج التالية  

ممكن ان تتم بشكل صوري باالتفاق مع الغير كاألقارب او األصدقاء وذلك في حال كان التاجر التصرفات والبيوعات ، حيث أنه من ال
الذي تم الحكم بشهر افالسه قد قام بهذه البيوعات احترازا منه أو لنية مبيته منه لطلب شهر افالسه وبذلك يكون قد اضر بالدائنين،  

ع في حال كانت التصرفات ناتجة عن تواطؤ المفلس مع المتعاقد مما يستوجب ويرى الباحث صعوبة إثبات العلم بحالة التوقف عن الدف
فرض حسن نية المتعاقد االمر الذي يمكن ان يوفر للمفلس مساحة من امكانية التالعب اضرارا بالدائنين، أن يقدم طلب االبطال للمحكمة 

ا الدائنين خالل  لجماعة  القانوني  الممثل  التفليسة بصفته  قبل وكيل  المادة )من  في  المنصوص عليها  التجارة 337لمدة  قانون  ( من 
االردني، وقبل مرور ثمانية عشر شهرًا من تاريخ الحكم بشهر االفالس. يتوجب على وكيل التفليسة لغايات إبطال تصرف المدين إثبات 

ق اإلثبات، ويتوجب على المحكمة أن تعلل  علم الدائن أو المتعاقد مع المدين بتوقفه عن الدفع، ولوكيل التفليسة إثبات ذلك بكافة طر 
قرارها المتضمن إبطال التصرف من عدمه، وإال كان ذلك القرار عرضة للفسخ، وال تخضع قرارات المحكمة بإبطال التصرف من عدمه  

ليه التي تخدم لرقابة محكمة التمييز األردنية إال إذا طعن بالقرار الصادر من ذي مصلحة. ووجب على الباحث وضع التوصيات التا
البحث وهي: أن يكون الشخص المتعاقد مع المفلس على علم وقت التعاقد أن المفلس في حالة توقف عن الدفع، مع االشارة الى أن  

قد أعطى الحق للمحكمة إشهار إفالس   2011( من مشروع قانون إعادة التنظيم والتصفية لعام  1/أ/32المشرع االردني وفي المادة )
( من المشروع نفسه على المحكمة تحديد تاريخ تحقق االضطراب 1/ب/ 33ثبت اضطراب وضعه المالي، وأجبت المادة ) التاجر إذا  

المالي، وبطالن تصرفات التاجر لمنع االضرار بالدائنين، وال يشترط البحث فيما إذا كان هناك تواطؤ ما بين المفلس والمتعاقد ، ويفهم 
ا كان حسن النية، وال علم له بتوقف المدين عن الدفع فال يخضع تصرفه ألحكام البطالن الجوازي من ذلك أن المتعاقد مع المفلس إذ

ن  مع العلم بأنه ال يكفي علم موظفي المتعاقد، أو أحد أقربائه بتوقف المدين عن الدفع ، في الوقت الذي يعد فيه علم الوكيل بتوقف المدي
ف المدين مع المتعاقد في هذه الحالة، ويرى الباحث انه يجب أن تعطى محكمة التمييز عن الدفع، كأنه علم للموكل ويجوز إبطال تصر 

 األردنية حق الرقابة على مثل هذه القرارات لما تمتلكه من خبرات تمكنها من ممارسة الدور الرقابي على هذه القرارات.
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 : مقدمة ال 
المال واالستثمار وتشجيع التجارة الحرة ولضمان نجاح النهضة االقتصادية  إن من أهم مقومات النهضة االقتصادية في أي دولة ما هو 

البد من إيجاد حزمة من اإلجراءات والنصوص القانونية لتنظيم النشاط التجاري واالستثماري، فكان القانون التجاري هو من أبرز وأميز 
توفير هو  التقاط  هذه  حول  يثار  ما  أبرز  ولعل  المجال.  هذا  في  هذه    القوانين  تنظيم  حيث  من  التوجه  هذا  تواكب  قانونية  منظومة 

 االستثمارات، والعمل على تطويرها، ومن ضمن أبرز هذه المنظومة القانون التجاري الذي من مكوناته نظام اإلفالس والتسوية القضائية
شتى المجاالت، األمر الذي أوجد    صار يمضي بخطى حثيثة في مجال االقتصاد واالستثمار في  -وبالتدقيق وخاصة في بلد كالسودان  

عالقات بينية تحتاج إلى مراجعة قانونية وإعادة نظر. وبما أن السودان، وبعد تبنيه لمبدأ اإلصالح االقتصادي وحرية التجارة في العام  
قليمية والدولية، م، فإنه أضحى من الواجب تطوير هذا القانون بما يتماشى مع المستجدات الحادثة في الساحة االقتصادية اإل1993

الستيفاء الجوانب التي تؤهله للدخول في منظومة التجارة العالمية، واالنضمام إلى المنظمات المالية العالمية متمثلة في صندوق النقد 
 1الدولي، ومؤسسات أخرى إقليمية ومحلية تعمل في ذات المضمار. 

أن من مقاصدها حفظ المال، والتشجيع على نسائه قال تعالى: "فإذا قضيت  والمتأمل والمستقرئ والمتتبع ألحكام الفقه اإلسالمي يجد  
ومن مظاهر حفظ أموال الناس تبليغ الحقوق التي   2الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون"، 

أو غيرها، لذلك نجد أحكام الشرع جاءت مفصلة تفصيال ترتبت على بعضهم جراء ديون بينهم إما بسبب قرض أو عقد بيع أو إجارة  
 دقيقا خصوصا ما تعلق منها بالدين. 

أما نظام اإلفالس الوضعي، فقد انتشرت في اآلونة األخيرة حاالت إشهار اإلفالس الصادرة من األشخاص الطبيعيين سواء كانوا أفرادا  
بإشراف أو  االختيارية  التصفية  إعالنات  لسنة   أو شركات، وكثرت  الشركات  قانون  بموجب  المسجلة  الشركات  الصادرة من  المحكمة 

م. فقد أصبحت الظاهرة مثار اهتمام الباحثين من منظور االقتصاد والقانون وإدارة األعمال عالوة على ما يجري من تناول لها 1925
 في الصحف اليومية بالرصد والتحليل، والنظر في األسباب.

رجال القانون في السودان، فمنهم من يرى أن نظام اإلفالس من اختراع مشرعي القانون الوضعي، ومنهم من    وهنالك آراء متباينة بين
يرى أنه يستمد شرعيته من المنهج اإلسالمي. على اعتبار أن أهم ما يميز نظام اإلفالس هي اآلثار التي تصيب أطرافه جاء هذا البحث 

 3انون السوداني وكذلك في القانون األردني. لدراسة أحكام، وآثار نظام اإلفالس في الق
من أكثر الفترات وأشدها ضررًا بالدائنين هي تلك الفترة التي تسبق مباشرة صدور حكم بإشهار افالس المدين، ألنه يشعر بدنوه من 

ية، ويسعي إلصالح شأنه تفاديًا االفالس قبل غيره، او انه قد أشرف عليه، فيلجأ الى مختلف الوسائل والتدابير إلخفاء سوء حالته المال
للوقوع في كارثة اإلفالس، واالكثر من ذلك قد يضطر للقيام بتصرفات بائسة كأن يبيع أمواله بثمن بخس، أو أنه يقوم بمضاربات برعونة،  

 ، أو يتصرف فيها بعقود صورية. وإذا أخفق فتزيد حالته سوءًا فتسوء نيته، فيعمد الى اخفاء امواله المتبقية، أو أن يبددها أو يهبها ألقرابه

 
م والعلوم اإلسالمية، كلية الدراسات  (،"احكام اإلفالس واثاره في الفقه اإلسالمي والقانون السوداني: دراسة مقارنة" ،جامعة القران الكري2014محمد يوسف باكير)  1

 .10العليا، رسائل جامعية، ص
 .10سورة الجمعة، االية  2
سات  (،"احكام اإلفالس واثاره في الفقه اإلسالمي والقانون السوداني: دراسة مقارنة" ،جامعة القران الكريم والعلوم اإلسالمية، كلية الدرا 2014محمد يوسف باكير)  3

 11جامعية، صالعليا رسائل 
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وحماية للدائنين من تصرفات المدين المفلس المضرة بحقوقهم، جعل المشرع امكانية مراجعة تصرفاته إلسقاط المضرة منها بعد ان تكون  
تي هي محل  المحكمة قد حددت فترة الريبة، أو الشك، ورسمت حدودها بمقتضى حكم قضائي يفصل الفترة التي حدثت فيها التصرفات ال

 شبهة عن الفترة االخرى التي تعتبر فيها التصرفات صحيحة ونافذة.
وحيث ان االفالس هو تصفية اموال المدين وتوزيع ما تبقى منها على دائنيه، وحيث ان ابطال تصرفات التاجر في الفترة التي تسبق 

عليها في القانون المدني االردني في كل من المواد    توقفه عن دفع ديونه تكون من خالل دعوى عدم نفاذ التصرفات التي تم النص
( :  وحسب ما جاء في القانون المدني 370( ال تحقق الحماية الكافية حفاظًا على حقوق الدائنين ، حيث نصت المادة )370-374)

ن زاد عليه او ساواه فانه يمنع من اذا احاط الدين حاال او مؤجال بمال المدين با  ( 370)المادة    ينحاطة الدين بمال المداألردني فإن إ
   ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه التبرع تبرعا ال يلزمه

إذا طلب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فال يجوز له التبرع بماله وال التصرف فيه معاوضة ولو بغير   -371المادة  
 محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا

( اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال فليس عليه اال ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون 372وبالنظر إلى المادة )  .ألحكام القانون 
فإنها نصت " متى تقرر عدم نفاذ   373وبالنظر أيضا إلى المادة     .ماال يزيد على قيمة الديون   وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له

 التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون"
فقد نصت " ال تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب    -374وبالنظر إلى المادة  

 .4الحجر على المدين المفلس دم نفاذ التصرف وال تسمع في جميع االحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف فإنع
حيث ان القيود والشروط وخصوصًا بما يتعلق بإثبات سوء النية عن تلك التصرفات هي التي تؤدي الى الخوض في دعوى تحتمل معالم 

اجراءاتها وقيودها ميسرة بعيدة    بطال تلك التصرفات خالل فترة الريبة تحقيقًا للمساواة بين الدائنين، وتكون اخاصة، يكون الهدف منها هو  
اخذت بنظرية فترة الريبة ومنها التشريع االردني والتشريعي المصري وبالنظر إلى  عن التعقيد، وحيث ان معظم التشريعات العربية قد  

م اآلتي: "يرتكب الشخص فعل إفالس في أي من الحاالت 1929فلسًا حدد قانون اإلفالس لسنة  المشرع السوداني فإنه يكون الشخص م
 اآلتية، وهي إذا: 

 أ. قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله إلى أمين أو أمناء لصالح دائنيه عموما.
وبالنظر إلى    5قاصدة بذلك اإلضرار بدائنيه أو تأخيرهمب. قام في السودان أو في أي بلد آخر بوهب أو نقل ماله أو أي جزء منه  

 . 1966( لسنة  12( من قانون التجارة االردني رقم )337-333المشرع االردني قد نظمها في المواد ) 
واساس وتبعًا لذلك ارتأيت دراسة هذا الموضوع في هذا البحث ضمن محاور أساسية، تتناول ماهية فترة الريبة، واساس البطالن فيها،  

تحديد فترة الريبة حيث تم تقسيم هذه الدراسة الى فصول، ومباحث، وتم تقسيم كل فصل الى مبحثين، وكل مبحث الى مطلبين حيث 
بدأت هذه الدراسة باإلطار العام، والذي ناقش ماهية اشهار اإلفالس، ومن ثم الفصل الثاني الذي ناقش ماهية فترة الريبة وشروطها 

لذي تحدث عن سلطة المحكمة في تحديد فترة الريبة، واالساس للمحكمة بشهر اإلفالس، وتحدث الفصل الثالث عن  والفصل الثاني وا
 االثار ة لفترة الريبة. 

 

 
     .القانون المدني األردني، اللوائح القانونية والتشريعات األردنية   4
 م، وزارة العدل السودانية.1929قانون اإلفالس السنة  5
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 الدراسة:   اختيار   أسباب 
 - تتلخص اسباب اختيار البحث في االتي: 

 . إبراز القواعد المنظمة لتصرفات المدين المفلس. 1
 السوداني واالردني للوصول للنظام االمثل لحكم تصرفات المدين المفلس. . مقارنة ما ورد في التشريع2
 . قلة الكتابات التي تناولت موضوع الدراسة مما يجعله مجال صالح للبحث العلمي. 3
 . اسباب شخصية تتمثل في رغبتي بالتخصص في القانون التجاري. 4

 أهمية الدراسة: 
 تنبع أهمية الدراسة في االطارين وهما األهمية النظرية واالهمية العملية وهي حسب االتي:  

 أواًل: األهمية النظرية 
تعد هذه الدراسة مرجعا نظريًا ومنهال علميًا قانونيًا يعود لها الدارسون والباحثون من خالل االضطالع على أمهات الكتب والرسائل  

ر األساسية، وحيث إن اإلفالس مشكلة اقتصادية حقيقية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار أي دولة إذا لم توجد  العلمية والمقاالت والمصاد 
 اآلليات الفعالة لكبح جماح هذه المشكلة.

 ثانيًا: االهمية العلمية  
يمكن التعرف من خالل هذه الدراسة التعرف على المواد ة السودانية واالردنية للتعرف على اإلفالس ومفهومه في ين لدى الدولتين   

  والتعرف على نظام اإلفالس في اإلسالم وهو نظام قائم بذاته ال تشوبه شائبة، توصل إلى الموازنة، و بيان أهمية اإلفالس كواقعة محتملة 
 حق األفراد والمؤسسات على حد سواء الوقوع في 

بين مصالح المدين ودائنيه دون تغليب حق طرف على اآلخر، وهذا أمر لم يهتد إليه العقل البشري إال في العصور المتأخرة وبناء على  
ريبة في االفالس وتزويد المكتبة ما جاء أعاله فإنها تكمن األهمية لهذه الدراسة في اثراء االدب النظري والعملي السابقين المتعلقان بفترة ال

 العربية والسودانية واالردنية بهذا االدب بحيث يمكن المهتمين باالستفادة منه. 
 :  مشكلة البحث

يعتبر النشاط التجاري أحد األنشطة االقتصادية المهمة التي تنتشر فيها حاالت اإلفالس بصوره المختلفة. وهذا النظام يعرض الدائنين  
والمتعاملين مع المؤسسات التجارية األخطار جمة، بما فيها عدم استعادة أموالهم لدى تلك الشركة، ولذلك يرى الباحث أنه من الضروري  

الهتمام على دراسة وتحليل آثار وأحكام نظام اإلفالس في كل من الفقه اإلسالمي والقانون السوداني، حيث يمثل هذا النظام أن ينصب ا
م، لم  1929مشكلة اقتصادية قائمة في حاجة إلى دراسة شرعية وقانونية . وبما أن قانون اإلفالس المعمول به منذ صدوره في عام  

وفقا للمتغيرات المختلفة التي حدثت خالل هذه الفترة الطويلة، خصوصا التغيير الواضح في عمل الشركات يحدث له أي تعديل أو مراجعة  
التطورات  هذه  بكل  وأخذا  اإلسالمي،  للفقه  وفقا  له  البحث والدراسة  إيالء مزيد من  يحتم  مما  التجاري بصورة عامة,  واألفراد والعمل 

حالي، وبالنظر إلى القانون السوداني يتم تحديد مشكلة البحث للتعرف على اإلفالس واشكاليته والتغيرات الحادثة في الواقع االقتصادي ال
 واثاره في ضوء القانون السوداني خاصة و القانون األردني كقانون مقارن معه.

 ،روصوال إلى قانون يستمد شرعيته من الفقه اإلسالمي، ويأخذ كافة المعامالت التجارية الحالية مأخذ االعتبا
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 أسئلة الدراسة: 
 حيث تكمن مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي يتمثل فيما يلي: 

 ما هي األحكام المتعلقة بتصرفات المدين المفلس أثناء فترة الريبة في التشريع السوداني واألردني؟
 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:

 السوداني والقانون االردني؟ ما هو مفهوم فترة الريبة في ضوء القانون  .1
 وما شروط واساس البطالن عند اإلفالس ومفهومه في ضوء القانون السوداني والقانون األردني؟   .2
 هل للمحكمة سلطة في تحديد فترة الريبة؟  .3
 وما االساس للمحكمة بشهر اإلفالس في ضوء القانون األردني والسوداني؟   .4
 ء القانون السوداني والقانون األردني؟ما االثار القانونية لفترة الريبة في ضو  .5

 : الدراسة   أهداف 
 يهدف البحث الى بيان االتي: 

 بيان ماهية فترة الريبة واساس البطالن فيها. .1
 توضيح حكم تصرفات المدين المفلس اثناء فترة الريبة  .2
 تحديد بيان ماهية توقف المدين المفلس عن الدفع.  .3
 واالجراءات الخاصة به. التعرف على ماهية اشهار االفالس  .4
 التعرف على اإلفالس في القانون السوداني والتعرض لمواده القانونية. .5
 ا لتعرف على اإلفالس في القانون األردني والتعرض لمواده.  .6
 التعرف على االحكام الفقهية والقانونية والخروج بتوصيات تفيد الفرق بين القانون السوداني والقانون األردني. .7
 ماهية فترة الريبة وشروطها. التعرف على .8
 التعرف على سلطة المحكمة في تحديد فترة الريبة واالساس للمحكمة بشهر االفالس. .9

 التعرف على االثار القانونية لفترة الريبة.  .10
 : الدراسة   منهج 

 وتحليلها وابداء الرأي حولها.يتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي تعتمد على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة 
 السابقة   الدراسات 

 قام الباحث بتحديد العديد من الدراسات السابقة ذات السياق وكانت على النحو االتي:
القانون السوداني   .1 النيل،  بعنوان " شهر االفالس واالثار المترتبة على الحكم به في  دراسة زبيدة عبد الهادي اتيم محمد احمد 

م، حيث تناولت الباحثة في هذه الدراسة موضوع االفالس  2003مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، الخرطوم  والمصري دراسة  
لسنة   السوداني  االفالس  قانون  في  به  الحكم  على  المترتبة  لسنة  1929واالثار  الشركات  وقانون  القانون  1925م  مع  مقارنة  م 

ي أنها لم تتطرق الى موضوع فترة الريبة والمتمثلة من تاريخ توقف التاجر عن  المصري، اال ان الدراسة خرجت بأهم النتائج وه
 سداد ديونه  وقد خرجت بأهم التوصيات وهي ضرورة صدور حكم بذلك من محكمة مختصة. 

، حيث تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع  1947فريد مشرف، جرائم االفالس في التشريع المصري، رسالة دكتوراة القاهرة،   .2
جرائم المفلس وجرائم التفليس وجرائم غير المفلس وقد خرجت بأهم النتائج هذه الدراسة وهي ان المفلس يجب ان تبث حجة اإلفالس 
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والخروج بأهم التوصيات وهي تأصيل بحجة جرائم غير المفلس من خالل زوال فترة االعسار    من خالل جمع موجودات التفليسة
 والوصول نحو التصفية وإعالن ذلك بالجريدة الرسمية.

، حيث تناول 2012محمد النور ابكر عبدهللا، االعسار في القانون المدني والتطبيقات القضائية، رسالة دكتوراه ، جامعة النيلين   .3
ي جزء من رسالته لإلعسار المدني واهميته وشروطه ونظرة الميسرة حيث تم المقارنة بينها وبين االفالس التجاري بشكل الباحث ف

عام والنظم المشابهة له، وقد خرجت بأهم النتائج وهي ظاهرة االعسار المدني تلعب دورًا بارزًا في توضيح تفاصيل التفليسة، وعليه 
 وهي توضيح فترة الريبة بشكل جلي وواضح. خرجت الدراسة بأهم التوصيات 

، حيث هدفت الدراسة الى التعرف  2017محمد شريف علي جراح، أحكام فترة الريبة في االفالس في قانون التجارة، دراسة مقارنة،   .4
قبل ان تعرفه  على فترة الريبة في القوانين الوضعية  وقد خرجت بأهم النتائج وهي ان الفقه اإلسالمي وضح معالم فالس الفعلي  

القوانين الوضعية وفترة الريبة عند فقهاء المالكية وبمشاركة بعض الفقهاء من المذاهب االخرى والتي تكون خاللها تصرفات المدين  
عرضه لإلبطال، وقد خرجت بأهم التوصيات وهي انها فرقت التشريعات الوضعية بين تصرفت التاجر المفلس التي تخضع للبطالن  

 التي تخضع للبطالن الجوازي. الوجوبي وتلك
م بعنوان " جماعة الدائنين وكيفية انشاء الدين وإلغائه من وجوده" وقد هدفت الدراسة إلى التعريف  2005دراسة معاشي سميرة   .5

ا    بجماعة الدانتين وكيفي إنشائها والغاية من وجودها، وقد خرجت بأهم النتائج وهي التوصل إلى معرفة الطبيعة ة لهذه الجماعة
لخاصة بأطراف العقد، والنتائج المترتبة عن صدور الحكم بشهر اإلفالس على هذه الجماعة. وتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة 
على السؤال: كيف وما مدى تحقق المشرع الحماية لهذه الجماعة بعد الحكم بشهر اإلفالس؟ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج 

الموضوعي، أما من الجانب التطبيقي واإلجرائي فقد اعتمدت على المنهج التحليلي توصلت  الوصفي خاصة من الجانب النظري و 
الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن جماعة الدائنين تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي فهي تتمتع بحقوق كما تقع على عاتقها 

كيل التفليسة أو وكيل الدائنين يعمل باسمها ولحسابها كما لها الحق التزامات، على جانب ذلك فلها ممثل قانوني والذي يسمى بو 
التقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها . وأوصت بالعديد من التوصيات أهمها: من الضروري تحديد صراحة وينص قانوني  

ورة النص صراحة على  شروط الدخول في جماعة الدائنين لتحقيق الغاية من تطبيق القاعدة بشكل جماعي والمقصود هنا ضر 
 شروط التع وشرط أن يكون الدين قادر قبل صدور الحكم بشهر اإلفالس.

(  2017أوجه التشابه في الدراسات السابقة : تشابهت الدراسات السابقة مع دراستنا الحالية مع كل من دراسة محمد شريف علي جراح) 
ث توافقت مع مفهوم اإلفالس وتناولت اإلفالس في حين توافقت مع ( حي2003( وكذلك دراسة زبيدة النيل)1947ودراسة فريد مشرف)

( حيث جاءت نتائجها متوافقة مع موضوع الدين العام وما تناوله القانون السوداني في أحد مواده والذي 2005دراسة معاشي سميرة)
 تناول الشخصية المعنوية التي تناولتها الدراسة الحالية. 

 السابقة:أوجه االختالف في الدراسات 
سميرة) معاشي  دراسة  من  كل  مع  الحالية  الدراسة  النيل)2005اختلفت  ودراسة  جراح)2003(  ودراسة  دراسة  2017(  وكذلك   )

( وكذلك دراسة عبد هللا حيث تناولت القانون السوداني بشكل خاص في حين تناولت الدراسات السابقة القوانين لدى دول 1947مشرف)
 قانون اإلفالس السوداني. عربية حيث لم تطبق على 
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 تميزت هذه الدراسة بأهم النقاط االتية: 
 تناولت الدراسة الحالية اإلفالس ومفهومه واثاره في القانون السوداني على وجه التحديد.  •
 تناولت الدراسة الحالية اإلفالس ومفهومه واثاره في المملكة األردنية الهاشمية على وجه مقارنة. •
لقانونية للدائنين والمدينين من وجهة نظر القانون وكيفية تطبيق القانون والتخفيف من االثار الناجمة عنه وكيف تناولت الناحية ا •

 يمكن االستفادة من مثل هكذا دراسات.
 األول المبحث

 وجوبياً  الباطلة المفلس تصرفات لىع الريبة فترة أثر
يترتب على الحكم بإشهار االقالس، وأي تصرف يصدر من قبل التاجر المشهر إفالسه  أن منع التاجر من التصرف بأمواله، هو أهم أثر  

  بعد صدور حكم شهر االفالس ال ينفذ أثره بمواجهة الدائنين إعمااًل لمبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم. وهذا ما يتضح جليًا من خالل
  6. 2001شروع قانون إعادة التنظيم واالفالس والتصفية االردني لعام ، ومن خالل م 1966لسنة  12أحكام قانون التجارة االردني رقم  

ولكي يتم الحكم بشهر اإلفالس ويكتسب صيغة الحكم النهائي فإنه يجب الخوض في  إجراءات قضائية معينه ، فما بين تاريخ توقف  
عديد من التصرفات التي من شأنها اإلضرار بدائنيه، التاجر عن الدفع وتاريخ صدور الحكم مدة زمنية قد يكون التاجر قد اجرى خاللها ال

أو أن تصدر عنه افعال من الممكن أن تضع بعض دائنيه في مرتبة االمتياز، ومن األمثلة على تلك التصرفات ان التاجر من الممكن 
ه عن طريق االلتزام للغير بمبالغ ان يقوم بتهريب أمواله او بعضًا منها وذلك عن طريق بيعات صوريه ، أو ان يقوم بافتعال ديون وهمي

مالية والتي ال يكون لها أساس فعلي، أو أن ينشئ التزامات أو يقدم امتيازات لبعض الدائنين حتى يصبح لهم حق التقدم واالمتياز على  
 7غيرهم من الدائنين. 

أن تحمي الدائنين من الضرر الذي من الممكن وهنا تجدر اإلشارة أن عدم نفاذ تصرفات المدين بمواجهة دائنيه تهدف في المقام األول  
أن يلحق بهم بعد صدور الحكم بإشهار االفالس، ولكن من جهة أخرى فإن من شأن تطبيق قواعد بطالن التصرفات التي يجريها التاجر 

م من أن تلك التعامالت  خالل فترة الريبة أن تؤدي الى إضعاف االئتمان التجاري بحيث يصعب على التاجر التعامل مع الغير خشية منه
 . 8تحت خطر البطالن في حال افالس التاجر

ومن هنا جاءت الحاجة الى البحث عن آلية تهدف في المقام األول الى حماية الدائنين خالل فترة الريبة، ومن هذا المنطلق، فقد ذهب 
حاطت تلك التصرفات ، فجاء نص المشرع على إبطال  المشرع الى التفريق بين التصرفات في فترة الريبة بناًء على طبيعتها والظروف أ

(  337- 333بعض التصرفات خالله مدة الريبة، كما نص على جواز ابطال بعضها لطبيعتها، والظروف التي تمت بها، فجاءت المواد )
، لتضع القواعد لبطالن    2011  ( من مشروع قانون إعادة التنظيم واالفالس والتصفية االردني لعام33من قانون التجارة االردني والمادة )

 تصرفات التاجر المشهر إفالسه والتي تتم خالل فترة الريبة. 
ولغاية التعرف على آثار حكم إشهار االفالس على التصرفات التي يجريها المدين خالل فترة الريبة فسيتم البحث في طبيعة البطالن  

 الذي قصده المشرع ، وشروط البطالن الوجوبي وحاالته. 

 
والكويتي، رسالة ماجستير ، جامعة  فيصل خلف ضاحي العنزي، الصعوبات القانونية الناشئة عن إفالس شركات األشخاص: دراسة مقارنة بين القانون األردني  6

 2011آل البيت ، 
 .205، مرجع سابق ، صوجيه جميل خاطر، نظرية الريبة في االفالس   7
 .179، مرجع سابق، ص عزيز عبد االمير العكيلي، احكام االفالس والصلح الواقي، دراسة مقارنة المرجع سابق   8
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 األول طلبالم
 بطالنها  وشروط الضارة للتصرفات الحكم نفاذ عدم

لسنة   12إن بطالن تصرفات المدين مقررة لمصلحة جماعة الدائنين جميعا وهي ما تم النص عليها في قانون التجارة االردني رقم  
الدائنين يمثلهم وكيل قانوني يسمى وكيل التفليسة يعين ( من قانون التجارة األردني فإن جماعة  388/1، ووفقًا ألحكام المادة )19669

( من قانون التجارة األردني والتي 329/2ويكون لذلك الوكيل الحق في رفع دعوى البطالن وفقًا لنص المادة )   10  من قبل المحكمة.
 11ذكرت بأن الخصومة بعد صدور حكم إشهار اإلفالس تنحصر في وكالء التفليسة.

وكيل التفليسة في حال توافر شروط بطالن التصرف التقدم بدعوى لمحكمة اإلفالس موضوعها طلب بطالن التصرف، لذلك يجب على  
  وال يجوز لوكيل التفليسة اإلهمال في ذلك تحت طائلة عزله من قبل الدائنين ، وال يستطيع الدائنون أو أي دائن بصفته الفردية رفع دعوى 

فليسة في الدعوى ، إال في حالة ما إذا تبنى وكيل التفليسة الدعوى وطلب البطالن، حينئذ تنظر اليها البطالن، ولو تم إدخال وكيال الت 
، إال أنه يحق للدائنين التدخل في دعوى البطالن التي كان قد أقامها وكيل التفليسة وذلك لتقديم ما 12المحكمة وكأنها مرفوعة أصاًل منه

 .13يفيد في دعم وجه نظره 
لمفلس التقدم بطلب البطالن، كما ال يحق أيضًا لمن أجرى التصرف مع المفلس خالل فترة الريبة او للغير التقدم بطلب وال يجوز ل

البطالن ، كما أنه ال يجوز للدائنين التدخل في دعوى البطالن المقامة من قبل وكيل التفليسة اال في حدود مساعدته ودعمه في الدفاع 
  عن حقوق جماعة الدائنين.

وهنا يتوجب التفريق بين كل من التدخل األصلي، والتدخل التبعي، ، ففي التدخل األصلي تكون إرادة المتدخل متجهة للمطالبة بحق 
ل يدعيه لنفسه، مما يؤدي إلى اإلخالل بقاعدة المساواة ما بين الدائنين.  أما في التدخل التبعي فتكون الغاية من التدخل هي مساعدة وكي

 14عمه في الدفاع عن حقوق جماعة الدائنين.التفليسة ود
 
 

 
وإذا كان محل الوفاء   -2أن إبطال األعمال المتقدم ذكرها يحيز عند االقتضاء اقامة دعوى االسترداد.  -1االردني على : من قانون التجارة  335تنص المادة   9

وفي كال الحالين يجب ان يقام الدليل إلى أن  -3سند سحب أو شيكا فال يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إال على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه . 
 الذي يطلب منه الرد كان عالمًا وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.الشخص 

ويتضمن الحكم   -2تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة ،تعينه المحكمة .  -1من قانون التجارة االردني على :" 338تنص المادة   10
وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي  -4ويمكن في كل وقت ان يزداد عدد الوكالء الى ثالثة .   -3. بشهر االفالس تعيين وكيل أو عدة وكالء للتفليسة

 ويحق للدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة االعتراض في غرفة المذاكرة. -5المنتدب وفاقًا لتعرفهم الخاصة . 
دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس  ،  النظام القانوني لصدور حكم بشهر اإلفالس في القانون األردني مقارنة مع القانون المصري ،   د. محمد علي الهالالت  11

  2016عشر ، 
 ..251، مرجع سابق ،صوجيه جميل خاطر، نظرية الريبة في االفالس   12
 .255، مرجع سابق ،صوجيه جميل خاطر، نظرية الريبة في االفالس   13
 وتعديالته على : 1988لسنة  24( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 114نصت المادة )   14
كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في   -2يجوز لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه ألخذ الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.  -1

وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم الئحة بادعائه وفق االجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم   الدعوى طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 
 المقررة.
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  :وال يمكن للدائنين طلب البطالن في حاالت عده والتي يمكن بيانها كما يلي 
إذا انقضت مدة ثمانية عشر شهرًا من تاريخ حكم إشهار اإلفالس، ولم يرفع دعوى البطالن تطبيقًا لما جاء في منطوق المادة   اواًل:

 األردني. ( من قانون التجارة337)
اذا صدر من المحكمة حكم نهائي يقضي بالمصادقة على التصرف الذي أجراه المدين مثال ذلك أن يحصل المدين المفلس على   ثانيا:

قرض خالل فترة الريبة ، ويصدر حكم نهائي من المحكمة يعد القرض مقبواًل بصورة نهائية في التفليسة ، أما اذا تم قبوله بصورة مؤقتة  
 ال يمنع الدائنون من رفع دعوى البطالن.  فإن ذلك

 اذا كانوا قد قبلوا بالتصرف الذي أجراه مدينهم صراحة ثالثًا:
ويحق لجماعة الدائنين التقدم بدعوى البطالن بشكل مستقل أو عن طريق الدفع ببطالن التصرف بدعوى مقامة ممثلين بوكيل التفليسة 

الغير وليس خلفًا للمدين، لذا فإنه يحق لهم الطعن بأية مستندات تحتوي على معلومات غير ، علما أن جماعة الدائنين يعدون من  
 15 صحيحة كتواريخ السندات المطلوب إبطالها دون أن يلجؤوا لتقديم دعوى تزوير مستقلة.

 الثاني  المطلب
 الوجوبي  النفاذ عدم عليها يسري  التي التصرفات أنواع

 التجارة االردني على: ( من قانون 333/1نصت المادة )
في  "تكون التصرفات اآلتية باطله حتمًا بالنسبة الى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو  

 خالل العشرين يومًا السابقة لهذا التاريخ".
الريبة، هو عدم نفاذ هذه التصرفات بمواجهة الدائنين في الوقت ويقصد بالبطالن بخصوص تصرفات التاجر التي يجريها خالل فترة  

الذي تبقى صحيحة، ومنتجة آلثارها بين التاجر المفلس والمتعاقد معه، بحيث يحق ألي منهما التمسك بتنفيذ هذا التصرف عند انتهاء 
 .16التفليسة

التي يترتب عليها منع التاجر المفلس من التصرف بأمواله  إن بطالن تصرفات التاجر المفلس خالل فترة الريبة هي التصرفات نفسها  
بعد صدور حكم شهر االفالس، إذ يقصد بهما عدم نفاذ التصرف بمواجهة الدائنين مع بقاء العالقة التعاقدية ما بين التاجر والمتصرف 

عدم نفاذ هذه التصرفات بمواجهة الدائنين إليه صحيحة ويترتب على بطالن تصرفات التاجر المفلس خالل فترة الريبة والتي يقصد منها  
 17 ما يلي:

ال يحق للمتعاقد مع التاجر المفلس التمسك بالبطالن أو الدفع به إذا لم يطلب وكيل التفليسة بطالن التصرف مع االنتهاء الى أن   -1
التمسك به بعد ذلك، أما المدعى عليه بدعوى جماعة الدائنين لهم الحق التنازل عن طلب البطالن صراحة، أو ضمنا ، وال يحق لهم  

البطالن فله الدفع بعدم قبول الدعوى في حال عدم وجود مصلحة للدائنين بالبطالن، ومثال ذلك ان يرتب التاجر المفلس خالل فترة  
ي الدين الذي من المرتبة االولى،  الريبة رهنًا من الدرجة الثانية أو الثالثة على عقار له ضمانًا لدين، وأن قيمة هذا العقار بالكاد تغط

 ففي هذه الحالة ال يوجد مصلحة لجماعة الدائنين من إبطال هذا التصرف.
 ال يحق للتاجر المفلس، وال لكفيله طلب بطالن التصرف الذي أجراه مع الغير، سواء أكان ذلك عند قيام التفليسة أو عند انتهائها.  -2

 
 .487مصطفى كمال طه ، االوراق التجارية واالفالس في القانون اللبناني ، مرجع سابق ، ص  15
 .180،ص رنة الجزء الثالث المرجع سابق عزيز عبد االمير العكيلي، ، احكام االفالس والصلح الواقي، دراسة مقا 16
 .457، االوراق التجارية واالفالس في القانون اللبناني ، مرجع سابق، ص  مصطفى كمال طه 17
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فترة الريبة بعقار له لشخص ما فال يحق له وهذه الحالة طلب بطالب هذا التبرع على أساس ومثال ذلك إذا تبرع التاجر المفلس خالل  
 أنه جرى خالل فترة الريبة.

 يحق للتاجر المفلس، والمتعاقد معه التمسك بتنفيذ التصرف عند انتهاء التفليسة تأسيسًا على أن التصرف صحيح ومنتج آلثاره.  -3
لقانوني لجماعة الدائنين طلب بطالن التصرف عند التفليسة، وتوافر شروط البطالن دون أن  يحق لوكيل التفليسة بصفته الممثل ا  -4

يكون ألي دائن بصفة فردية مباشرة مثل هذا الطلب، وفي الوقت نفسه يتحمل وكيل التفليسة مسؤولية التراخي في طلب البطالن  
 .18ة وما قد ينتج عنه من عزل له عند طلب الدائنين ذلك عن طريق المحكم

 الثالث  المطلب
 الضارة  للتصرفات  النفاذ بعدم الحكم أثر 

( من القانون المدني االردني ، وهي مأخوذة من الفقه 373-370أورد المشرع االردني شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات في المواد )
االحكام للحجر على المدين المفلس، والتي تعنى ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، وهذه  399- 396المالكي ويقابلها المواد )

بالشخص الطبيعي، تطبق أيضًا على الشركات لكونها اعتبارية الشخصية بحيث تكون التصرفات التي تتم من قبل الشركة بعد إحاطة  
التي قبضها من الشركة عند  الديون بأموالها عرضة لعدم نفاذها بمواجهة جماعة الدائنين ويتوجب على المتصرف له اعادة كافة االموال  

 حكم المحكمة لعدم نفاذ ذلك التصرف، وشروط عدم نفاذ التصرفات هي:
 عدم البيع والشراء من قبل المدين بمجرد مطالبة الدائنين بديونهم ، وأن أي تصرف من هذا القبيل يتم إبطاله.  -1

الغربي في الدعوى البوليصية أن يكون تصرف المدين في  والمشرع األردني أخذ بهذا الحكم من الفقه المالكي في حين اشترط الفقه  
 .19معامالت البيع والشراء المطلوب إبطاله فيه غش 

إذا أوفى المدين ألحد دائنيه بدينه فإنه يحق ألي دائن أن يطلب عدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين المفلس، ويطلب إبطاله حتى لو   -2
رع األردني لم يشترط أن يكون التصرف المطعون به سابقًا في الوجود على حق الدائن كان دينه الحقًا على الدين الموفى به فالمش

الذي يطالب بدينه، وهذا الحكم مأخوذ من الفقه المالكي، أما في القوانين التي تأخذ بالفقه الغربي فإنه يشترط في التصرف المطلوب 
 .20إبطاله أن يكون الحقًا لديون الدائنين الطاعنين

د والشروط لدعوى عدم نفاذ التصرفات وخاصة الشرط المتعلق بإثبات سوء نية المدين عند التصرف، وانه يعلم بأن ديونه الحالة  إن القيو 
والمؤجلة تزيد أو تساوي أمواله في الفترة الواقعة ما بين توقفه عن الدفع، وتاريخ الحكم بشهر إفالسه، هي التي جعلت المشرع يبحث عن  

ص هدفها إبطال تصرفات المفلس خالل فترة الريبة، وهي الفترة التي تسبق شهر افالس التاجر، وذلك للمساواة بين دعوى ذات طابع خا
الدائنين على أساس ان كل تصرف يخل بمبدأ المساواة يتوجب إبطاله في حالة االفالس ألن االفالس نظام لتصفية اموال المدين تصفية 

 
 .104، مرجع سابق ، صوجيه جميل خاطر، نظرية الريبة في االفالس  18
 .21/ 5بالفقه الغربي، مرجع سابق ، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة  19
من القانون المدني السوري على ما يأتي:" لكل دائن أصبح حقه مستحق االداء، وصدر من مدينة تصرف ضاربه، أن يطلب عدم نفاذ هذا   238تنص المادة  20

ار المدين أو الزيادة في اعساره، وذلك متى توافرت  التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أننقص من حقوق المدين، أو زاد في التزاماته وترتب عليه اعس
اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن   1من نفس القانون على انه :" 239الشروط المنصوص عليها في بالمواد التالية: وتنص المادة 

الغش، ويكفي العتبار التصرف منطويًا على الغش أن يكون قد صدر من  أن يكون منطويا على غش المدين، وأن يكون قد صدر له التصرف على علم بهذا
أما اذا كان التصرف بترعًا ، فإنه ال   -2المدين  وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف علما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر. 

 ية  ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشًا.ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن الن 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  سبعة  العدد

 م 2022  –  أيلول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

596 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

على دائنيه، كل بنسبة دينه مع مراعاة أن دعوى بطالن فترة الريبة ال تمنع وكيل التفليسة من اللجوء جماعية، وتوزيع المتبقي من أمواله  
 21لدعوى عدم نفاذ التصرفات إلبطال تصرفات المدين المفلس السابقة لفترة الريبة.

 الثاني المبحث
 لإلبطال  القابلة المفلس تصرفات على الريبة فترة أثر

 االول المطلب
 وشروطها  والضرر النفع بين ما الدائرة للتصرفات ذالنفا  عدم

(من قانون التجارة االردني على أنه يجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ أسبق بحكم، أو  2/ 322تنص المادة )
نفسها ، أو بناء على طلب كل ذي مصلحة،  عدة أحكام، بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب، أو من تلقاء  

 22ال سيما طلب الدائنين ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة". 

 
 ،منشورات شبكة قانوني األردن 2015/ 1/ 6بتاريخ:  2014/ 3681قرار محكمة التمييز االردنية )حقوق( رقم:   21

 المبدأ القانوني:
ى تقوم على وجود مصلحة مشروعة  ( إن الدعوى المعترض على الحكم الصادر فيها هي دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق الدائن وهذه الدعو 1

ادية فبات عاجزا عن للدائن في المحافظة على ضمانات حقوقه. وبالتالي فهي الوسيلة التي يتمكن بها الدائن من مراقبة تصرفات المدين الذي اختلت احواله الم
 الوفاء بديونه .

للحكم بعدم نفاذ تصرفات مدينه بامواله باعتبارها الضمانة العامة للوفاء بديونه كما من القانون المدني حق اقامة الدعوى  374 -370( للدائن بمقتضى المواد 2
 من القانون ذاته فانه ال بد لقبول تلك الدعوى من توافر الشروط التالية: 365تقضي بذلك المادة 

 . ان تكون ذمة المدين مشغولة بديون ) خالية من كل نزاع ( حالة االداء او مؤجله.1
 ون نشوء الدين سابقا على تصرف المدين بماله المطلوب الحكم بعدم نفاذه.. ان يك2
 . ان تزيد تلك الديون على اموال المدين او تكون مساوية لها.3
 . ان يكون تصرف المدين بماله او بجزء منه اضرارا بالدائنين او التبرع فيه تبرعا ليس الزما او لم تجزه العادة.4

وفقا لما جرى عليه اجتهاد محكمة التمييز على انه اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه اال ان يثبت مقدار ما في ذمة   المستفاد من هذه المواد
 المدين من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له ماال يزيد على هذه الديون.

لتي تمثل الضمان العام للدائنين، وان دعوى عدم النفاذ تعالج تصرفا جديا ويكون من نتيجتها ( إن دعوى عدم النفاذ تهدف الى المحافظة على اموال المدين ا 3
 اعادة المال محل التصرف الى ملك المدين.

وى عدم ظر دع( ان المصدر التاريخي الذي استقت منه القواعد المنظمة للدعوى مأخوذ من قواعد الفقه االسالمي وعلى وجه الخصوص من الفقه المالكي )ان 4
د. محمد صبري  نفاذ تصرفات المدين في القانون المدني االردني ومشروع المعامالت المدنية لدولة االمارات دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي والمصري  

شأته فهو اذا وصف يطلق  . وان عدم النفاذ في الفقه االسالمي وصف لتصرف اصيب بخلل منذ ن1985لسنة  18الجنيدي( مجلة نقابة المحامين ابحاث رقم 
اما عدم النفاذ في الفقه الغربي وهو ال يأتي اال لتجريد تصرف من بعض االثار التي كان من المفروض ترتيبها  Statiqueعلى الحق وهو في مرحلته الكافية 

جة لدعوى وال يقترن بالحق اال بعد اكتماله وهو ما يعني ان الوصف ال يأتي اال نتي Dynamiqueعليه فهو وصف يطلق على الحق وهو في مرحلة الحركة 
 المصدر السابق . 256وصالحيته إلنتاج اثاره جميعها ص 

اذ التصرف في حق  ( ان االثار التي تترتب على دعوى عدم النفاذ تتطابق مع ما ورد بالفقه المالكي باعتبارها دعوى بطالن وان قصر اثر الدعوى على عدم نف5
( التي تفيد بان عدم اجازة العقد الموقوف يستتبع بطالنه وواضح ان دعوى الدائن ضد  2/ 175لعامة التي اوردها القانون المدني في المادة ) الدائن يخالف القواعد ا

 .تصرف مدينه ال تغدو وان تكون معارضة صريحة للتصرف االمر الذي ينبني عليه ان دعوى عدم النفاذ تبقى في نتائجها االساسية دعوى بطالن 
دفاتر السياسة والقانون ، العدد  ،  النظام القانوني لصدور حكم بشهر اإلفالس في القانون األردني مقارنة مع القانون المصري ،   د. محمد علي الهالالت  22

  2016الخامس عشر ، 
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ويرى الباحث أنه مما يستدل عليه من النص القانوني المشار إليه أنه يجوز للمحكمة تعديل تاريخ التوقف لتاريخ أسبق من التاريخ الذي 
واحد أو بأحكام متعددة وحسب ما يقدم لها من بينات من تلقاء نفسها، بناء على طلب كل ذي مصلحة، أو    حددته بالحكم األول بحكم

بناء على تقرير القاضي المنتدب، حيث ان تاريخ التوقف عن الدفع المعين من قبل المحكمة بحكم شهر اإلفالس ، يتم تعيينه بصفة  
 مؤقته.

سلطة المحكمة بتعديل تاريخ التوقف    1966لسنة    12( من قانون التجارة األردني رقم  322/2وقد قيد المشرع األردني بحسب المادة )
 عن الدفع ، بقيد زمني تكون مدته ثالثين يومًا من تاريخ إيداع وكيل التفليسة قائمة الديون المحققة إلى قلم المحكمة بحيث يصبح تاريخ

 . 23الذكر  التوقف عن الدفع نهائيًا بعد انقضاء الميعاد السابق 
،  وبناًء على هذا النص فإن  24وقد جاء  نص قانون التجارة األردني على انه "ال يجوز للمحكمة أن تقرب تاريخ التوقف عن الدفع"

الباحث يرى انه قد حاد عن مبدأ العدالة، حيث ان المشرع لم يعطى للمحكمة الحق في تقريب تاريخ التوقف عن الدفع مع أن ذلك يمكن 
يكون في مصلحة بعض الدائنين، وذلك للمحافظة على الضمانات التي يحصلوا عليها، حتى ال يطالها البطالن، وبما أن  المشرع أن  

كان قد منح المحكمة صالحية تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بإبعاده فإنه يجب أن تملك أيضًا تقريب تاريخ التوقف عن الدفع على أن  
حكم بشهر االفالس حيث انه في هذه الحالة سيكون الحكم باطاًل، كونه ال يكون قد تحققت به شرط التوقف عن  ال يتم تقريبه لتاريخ ال

 الدفع. 
 أصحاب الحق بطلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع 

 أواًل: الدائنون: 
ة فترة الريبة وبالتالي الحكم بإبطال كون الدائنون هم اصحاب الحقوق فإن مصلحتهم تكمن في إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع للوراء بزياد

عدد كبير من التصرفات التي أجراها المفلس؛ حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم، ويجوز للدائنين مجتمعين التعديل ، كما يجوز 
ة " التي وردت في  لكل دائن بمفرده أن يطلب التعديل ويستدل على ذلك من عبارة:" ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حد

 25. 1966لسنة  12من قانون التجارة االردني رقم  322/2متن المادة 
 وكيل التفليسة ثانيًا:

الدائنين بإرجاع تاريخ التوقف   التفليسة الحق في تعديل تاريخ التوقف عن الدفع وتكمن مصلحته بصفته ممثاًل لجماعة  يكون لوكيل 
 26كن من تصرفات المفلس، وبالتالي حصول الدائنين على أكبر قدر ممكن من حقوقهم.للوراء؛ وذلك لغايات إبطال أكبر عدد مم

 كل ذي مصلحة:  ثالثًا:
االت وهم الدائنون المتمتعون برهون، أو الدائنون الذين استوفوا دينهم قبل االستحقاق، أو الدائنون استوفوا حقهم بغير طريق النقود، كالحو 

ب له، وأي شخص تعاقد مع المفلس، حيث أن مصلحتهم في تعديل تاريخ التوقف عن الدفع في إنقاصه؛  وسندات األمر، أو الدائن الموهو 
 . 27والهدف من ذلك هو إبعاد هذه التصرفات عن فترة الريبة وبالتالي يتجنبوا إبطالها 

 
 

 .69سابق ، صعزيز عبد االمير العكيلي، ، احكام االفالس والصلح الواقي، دراسة مقارنة الجزء الثالث المرجع   23
 1966لسنة   12( من قانون التجارة األردني رقم 2/ 322المادة )   24
 35محمد شريف جراح ، احكام فترة الريبة في االفالس في قانون التجارة دراسة مقارنه، المرجع السابق ، ص   25
 المرجع السابق   ،  األردني مقارنة مع القانون المصري النظام القانوني لصدور حكم بشهر اإلفالس في القانون ،   التد. محمد علي الهال 26
 .88وجيه جميل خاطر، نظرية الريبة في االفالس ، المرجع السابق،ص  27

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  سبعة  العدد

 م 2022  –  أيلول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

598 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المفلس  رابعًا:
بها عبارة: " كل ذي مصلحة " فإنه يحق للمفلس طلب والتي ورد   1966لسنة    12( من قانون التجارة األردني رقم 233/2وفقًا للمادة ) 

تعديل تاريخ التوقف عن الدفع، مع انه يكون ممثاًل بوكيل التفليسة بمجرد صدور قرار شهر اإلفالس، اال انه يعتبر صاحب مصلحة ،  
محددة بقرار شهر اإلفالس أكثر وعليه فيكون بإمكانه أن يطلب تقديم تاريخ التوقف عن الدفع في حال كانت مدة التوقف عن الدفع ال

جر من عشرين يومًا، وبذلك فإنه  يتفادى إبطال  التصرفات التي أجراها في المدة التي تزيد عن العشرين يومًا ، حيث أن القانون ألزم التا
قصيري في حال لم يصرح بالتصريح عن حالته المالية خالل عشرين يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع ، وإال هدده القانون باإلفالس الت

وبالتالي إذا عين تاريخ التوقف بأكثر من عشرين يومًا تسبق الحكم بشهر اإلفالس يكون من مصلحة التاجر المفلس   28عن وضعه المالي 
 .29طلب تعديل تاريخ التوقف بتقريبه حتى يحمي ننفسه من اإلفالس التقصيري 

ال يحق للمفلس طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بإبعاده لتاريخ أسبق على التاريخ   وهنا تجدر اإلشارة الى أنه يجب االنتباه الى انه
المعين بقرار شهر اإلفالس، وذلك كون زيادة مدة فترة الريبة تدخل في مصلحة الدائنين؛ وذلك إلبطال التصرفات التي كان التاجر قد  

 .30اقراره لمصلحة الدائنينأجراها خالل هذه الفترة، وال يحق للمفلس االستفادة مما تم 
 شكل وميعاد تقديم طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع 

التفليسة ، أو من   التي أصدرت حكم شهر اإلفالس من قبل وكيل  المحكمة  إلى  الدفع  التوقف عن  لتعديل تاريخ  يتم تقديم استدعاء 
لى أساس أن محكمة اإلفالس هي محكمة البداية، وقد تكون محكمة الدائنين، والمشرع هنا لم يحدد المحكمة التي يقدم اليها االستدعاء، ع

 .31االستئناف هي المحكمة التي تعدل تاريخ التوقف عن الدفع في حال فسخت قرار محكمة البداية المتضمن رد طلب شهر اإلفالس 
مجموعة من  1966لسنة    12األردني رقم  ( من قانون التجارة  322في حال صدر التوقف عن الدفع بشكل مستقل فقد بينت المادة )

 الشروط كما يلي: 
"يجب إلصاق حكم إشهار اإلفالس ، وأية أحكام تقضي بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع خالل خمسة أيام من صدورها بواسطة   -1

 س.وكيل التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مؤسسة المفل
 يجب نشر خالصة الحكم في خالل الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية. -2
 يجب أن يكون هذا النشر في المكان الذي أشهر فيه اإلفالس، وفي سائر األماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية. -3
 يجب أن تسجل هذه األحكام في سجل التجارة، وان تبلغ إلى النيابة العامة."  -4

 
يشهر باإلفالس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز   -1على :  1966لسنة  12من قانون التجارة االردني رقم  317تنص المادة   28

  -4واذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر إفالس التاجر نفسه يصار إلى تعيين المرجع.  -3ويكون الحكم معجل التنفيذ.  -2لمؤسسة التجارية . الرئيسي ل
 المحكمة التي شهرت االفالس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة باإلفالس.

 .  405، االوراق التجارية واالفالس في القانون اللبناني ، مرجع سابق ، ص مصطفى كمال طه   29
 .87وجيه جميل خاطر، نظرية الريبة في االفالس ، مرجع سابق ، ص  30
قًا لحكم المادة  بأن:" قيام محكمة االستئناف باحتساب المدة التي توقف المميز فيها عن الدفع طب 97/ 2211جاء في قرار محكمة التمييز االردنية رقم   31

نشورات مركز من قانون التجارة لتصويب قرار محكمة البداية في كيفية احتساب هذه المدة لتحديد تاريخ التوقف عن الدفع اجراء ال يخالف القانون" ، م  4/ 322
 عدالة للمعلومات القانونية.
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  1966لسنة    12( من قانون التجارة األردني رقم  332ن المفلس مالكًا لحقوق عينية ، أو لعقارات ، فإنه ووفقًا ألحكام المادة)وفي حال كا
يكون الحكم بإشهار اإلفالس خاضعًا لقواعد اإلشهار المختصة بالرهون، والتأمينات العقارية، بحيث يسجل الحكم بإشهار اإلفالس في  

 وكيل التفليسة، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة الدائنين. السجل العقاري بواسطة
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع لم يرتب لعدم النشر أو تأخيره اية آثار، كون المشرع قد رتب على مجرد صدور حكم إشهار اإلفالس 

قف ذلك على نشر الحكم إال أن التأخر في نشر الحكم أو عدم نشره  بعض اآلثار القانونية كمنع التاجر من التصرف بأمواله، وال يتو 
 يترتب عليه: 

 . 32يقع على عاتق المتسبب بتأخير النشر تعويض أي متضرر من هذا التأخير بحسب القواعد العامة للتعويض عن الضرر   -1
، وعليه فإن المواعيد    1966لسنة    12  ( من قانون التجارة االردني رقم 324/3عدم سريان مواعيد الطعن طبقًا ألحكام المادة ) -2

القانونية لطرق الطعن تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم أما المواعيد المختصة باألحكام الخاضعة لمعامالت اإللصاق، ونشر 
 الخالصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعامالت.

أكدت على أن هذا الحكم   1966لسنة    12( من قانون التجارة األردني رقم  2/ 317ادة )أما فيما يتعلق بتنفيذ حكم اإلفالس فإن الم
( من قانون التجارة المذكور أن أي طعن يمارسه المفلس على حكم اإلفالس ليس له أثر موقف 324/4معجل التنفيذ، وبينت المادة )

فيذ هي التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة والضرورية؛ للمحافظة  على الحكم والغاية التي قصدها المشرع من جعل حكم اإلفالس معجل التن
على أموال المدين ومنعه من التصرف بأي مما تبقى منها وعلى ذلك فإن النفاذ المعجل لحكم اإلفالس يقتصر على اإلجراءات التحفظية 

اتخاذ اإلجراءات الفردية أما بخصوص اإلجراءات التي تهدف لحماية حقوق الدائنين كمنع المدين من التصرف بأمواله، ومنع الدائنين من  
  التي ال تهدف إلى حماية حقوق الدائنين فليس من مبرر لتعجيلها قبل أن يصبح الحكم نهائيًا ، ومثال ذلك بيع أموال المفلس غير القابلة 

 . 33للتلف وتحقيق الديون 
 طرق الطعن بأحكام تحديد بدء فترة الريبة في اإلفالس 

هي  الوسائل القضائية التي يلجأ إليها أطراف النزاع، للتظلم من حكم يضر بمصالحهم سواء بقصد تعديله أو إلغائه ان طرق الطعن  
لسنة   24وتخضع كافة االحكام الصادرة في االفالس للطعن بحسب ما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  

وحيث أن حكم اإلفالس نشئ حالة جديدة لم    ( من قانون التجارة االردني.324/1ادة )وتعديالته إال ما استثني منها بنص الم  1988
تكن موجودة سابقًا فإنه يتوجب على المحكمة مراعاة ذلك وأن تقوم بإلغاء حكم شهر اإلفالس إذا تجاوز التاجر حالة التوقف عن الدفع  

 لمذكور فهي، االستئناف، التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.، وأما طرق الطعن المنصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية ا

34 
وتبدأ مواعيد الطعن في أحكام اإلفالس، وتعديل تاريخ التوقف عن الدفع من اليوم التالي لصدور الحكم، أما المواعيد المختصة باألحكام 

الت ، دون أن يكون أي أثر موقفًا للطعن الذي يتقدم له  الخاضعة لإللصاق والنشر في الصحف فتبدأ من اليوم الذي يلي هذه المعام
 ( من قانون التجارة األردني.4/ 324/3المفلس بحسب المادة )

 
 .75العكيلي ، الوسيط في شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص 32
 .177، ص1986يف، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الرابع االفالس ، بيروت ، الياس ناص  33
 . 399، االردن، صعمان، مكتبة دار الثقافة    ، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في االردن،  مفلح عواد القضاة 34
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ويمكن أن تخفض المواعيد القانونية للطعن الى النصف في حال أمرت المحكمة تطبيق إجراءات بسيطة على التفليسة بحسب المادة 
طبيق اجراءات بسيطة بحال اتضح للمحكمة من الميزانية التي يقدمها المفلس، أو من معلومات /أ( من قانون التجارة االردني وت455)

(  454% بحسب المادة )10دينارًا، واتضح أن المعدل المراد توزيعه ال يمكن أن يتجاوز    250تالية أن موجودات التفليسة ال تتجاوز  
 من قانون التجارة االردني.

إلفالس وفقًا لقواعد أصول المحاكمات المدنية الطعن به عن طريق  )اعتراض الغير( ويشكل الطعن يجوز للغير المتضرر من حكم ا 
بهذه الطريق الطعن بحكم االفالس أو الطعن بحكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع، على أن يصبح هذا الحكم نهائيًا بعد انقضاء الميعاد 

 االردني وهو ثالثون يومًا بعد تقديم قائمة الديون المحققة. ( من قانون التجارة377المنصوص عليه في المادة )
ومع أن القاعدة العامة هي أن جميع أحكام االفالس تقبل الطعن بها، إال أن هناك استثناءات أوردها المشرع االردني في قانون التجارة 

 35  ة التفليسة  وأهم هذه االحكام هي :االردني على أساس أن هذه االحكام ال تفصل بحق موضوعي وإنما تتعلق بأعمال إدار 
( من قانون التجارة 348/4االحكام الخاصة باالعتراض على قرارات القاضي المنتدب بحسب ما هو منصوص عليه في المادة ) -1

 االردني .
( من قانون التجارة  379/2)االحكام الخاصة بقبول الديون المتنازع عليها قبواًل مؤقتًا بحسب ما هو منصوص عليه في المادة   -2

 األردني .
المادة ) -3 المنتدب أو استبداله بغيره بحسب ما هو منصوص عليه في  القاضي  ( من قانون التجارة  349االحكام الخاصة بتعيين 

 االردني .
 ردني.( من قانون التجارة اال345االحكام الخاصة بتعيين وكالء التفليسة وعزلهم بحسب ما هو منصوص عليه في المادة ) -4

 الثاني  المطلب
 االيقاف عليها يسري  التي التصرفات أنواع

إن كل تصرف يقوم به المدين المفلس وال تسري عليه أحكام البطالن الوجوبي، يكون خاضعًا للبطالن الجوازي، وذلك وفقًا للمادة 
 ( من قانون التجارة األردني.334)

التصرفات التي تخضع للبطالن الجوازي بالنسبة لجماعة الدائنين، ألن هذا التحديد ليس  وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المشرع لم يحدد  
باألمر اليسير، بالرغم من أن المشرع نص فقط على : "كل تصرف يجري ببدل" اضافة إلى " وفاء الديون المستحقة" وهذا التعداد  

هت إلى جعل كل تصرف مهما كان سببه، ونوعه يجريه التاجر  ليس حصريًا إنما يأخذ الطابع الشمولي ، حيث أن إرادة المشرع اتج
 بعد توقفه عن الدفع يعد خاضعًا ألحكام البطالن الجوازي ما لم يخضع من أجل بطالنه لنص قانوني آخر . 

األوراق   وهناك بعض االستثناءات التي اوردها المشرع األردني على التصرفات التي أجاز بطالنها، وهذا االستثناء يتعلق بوفاء 
 ( من قانون التجارة األردني على ما يأتي:"335التجارية خالل فترة الريبة فقد نصت المادة )

 إن إبطال االعمال المتقدم ذكرها يجيز عند االقتضاء إقامة دعوى االسترداد. -1
 طى السند أو الشيك لحسابه. واذا كان محل الوفاء سند سحب أو شيكا فال يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إال على الشخص الذي أع -2
 أما إذا كان محل الوفاء ألمر فال يجوز أن تقام الدعوى إال على المظهر األول. -3

 
 .290، ص1972واالفالس، بيروت، علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء الثالث االوراق التجارية  35

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  سبعة  العدد

 م 2022  –  أيلول –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

601 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وفي كال الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالمًا وقت إصدار السند بتوقف المدين عن   -4
 الدفع." 

وى االسترداد في مواجهة حامل السند الذي يقبض قيمته من المدين المتوقف عن الدفع، رغم  إن وكيل التفليسة ال يستطيع أن يقيم دع
 عمله بتوقفه عن الدفع، وإنما يستطيع إقامة هذه الدعوى على ساحب السند إذا كان شيك، أما إذا كان سندًا ألمر فإن وكيل التفليسة يقيم

ت علم الساحب أو المظهر األول بتوقف المدين عن الدفع وقت تحريره السند وهذا  الدعوى على المظهر األول ، وفي الحالتين عليه إثبا
 ما يالحظ من نص المادة السابقة الذكر. 

وقد أثارت قضية الوفاء الحاصل للشيك أو سند السحب أو سند ألمر من غير المسحوب عليه أو من أحد المظهرين في حال امتناع  
ًا للوفاء تساؤاًل بخصوص جواز بطالن التصرف من عدمه، وفي هذا الخصوص فقد جاء رأي المسحوب عليه من الوفاء بصفته ضامن

( من قانون التجارة األردني أن النص المذكور قد جاء مطلقًا، بحيث 335بعض الفقهاء في التشريعات التي أوردت نصًا مشابهًا للمادة)
وراق التجارية المذكورة، والوفاء الذي يقوم به ملتزم آخر كالمظهر على  ال يوجد تمييز بين الوفاء الذي يتم من قبل المسحوب عليه لأل

 . 36أساس أنه ضامن للوفاء، وبالتالي فإن الوفاء للحامل صحيح حتى لو كان عالمًا بالتوقف عن الدفع 
نون التجارة األردني وهي ( من قا334إن الوفاء للديون المستحقة، والمعاوضات ، والصلح من أهم التصرفات التي يشملها نص المادة )

 ما سيتم بيانه على النحو اآلتي:
 أواًل: وفاء الديون المستحقة:

يقصد بـ "وفاء الديون المستحقة" وفاء كافة الديون بغض النظر عن سبب الدين حتى لو كان جرمًا، ويمكن أن يكون الوفاء نقدًا أو  
( من قانون التجارة 334كما أن وقت نشوء الدين ليس ضروريًا لتطبيق نص المادة )  37بواسطة سند تجاري أو بأي شيء يتفق عليه

االردني فهو باطل حتى لو تم الوفاء من أجل دين نشأ خالل فترة الريبة، وإن ادعى الدائن أن الوفاء لم يضر بجماعة الدائنين ، كما  
ن، وال تطبق أحكام البطالن الجوازي ما إذا ما أوفى المدين الدين الذي يطبق المادة السابقة على الوفاء االختياري الذي يقوم به المدي

بذمته مضطرًا وذلك لتفادي الحجز التنفيذي على أمواله من قبل مأمور التنفيذ، وال يشمل البطالن الجوازي  ايضًا وفاء شخص آخر  
ن الموفي مدينًا لمن أوفى عنه فيخضع هذا الوفاء لحساب المدين شريطة أن ال يكون هذا الشخص مدينًا لمن أوفى عنه، أما إذا كا

 38للبطالن الجوازي حتى ال يحتج من أوفى ببراءة ذمته تجاه المفلس عند مطالبة الدائنين له. 
 ثانيًا: المعاوضات: 

من ثمن المثل وإذا  كافة المعاوضات التي يقوم بها التاجر خالل فترة الريبة خاضعة للبطالن الجوازي ومثال ذلك البيع الذي يتم بأقل  
المشتري عالمًا بتوقف البائع عن الدفع، أما عقود البيع التي يجريها التاجر خالل فترة الريبة في حدود تجارية، وبشكل صحيح، فملزمة 

ة التي يجب الممنوحة للمدين، والحص  39للدائنين إذا وافقوا على هذه العقود، وقبضوا الثمن، ويشمل البطالن الجوازي عقود فتح االعتماد

 
 . 205العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، مرجع سابق ، صعبد العزيز   36
 205، مرجع سابق ، صوجيه جميل خاطر، نظرية الريبة في االفالس   37
 54ص محمد شريف جراح ، احكام فترة الريبة في االفالس في قانون الت جارة دراسة مقارنه، المرجع السابق  38
لتزم البنك  االعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر م بنك )يسمى المصدر( بناء على طلب المشتري) مقدم الطلب أو االمر( لصالح البائع)المستفيد( وي  39

يكون التزام البنك بالوفاء نقدًا أو   بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خالل فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط االعتماد. وقد
بالقبول من جانب   بقبول كمبيالة. وتكمن أهمية االعتماد المستندي بأنه يستعمل في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر اإلطار الذي يحظى 
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ال يمكن أن يحسب وفاء للديون تطبيقًا لمبدأ عدم انقسام   40على التاجر تقديمها من أجل تكوين الشركة وااليداع في الحساب الجاري  
 الحساب الجاري؛ ألنه يعد فيما يدفعه التاجر في عداد التصرفات ببدل، ويخضع أيضًا للبطالن الجوازي عقود االيجار التي يبرمها التاجر 

تبت  خالل فترة الريبة مؤجرًا أو مستأجرًا وكذلك فسخ عقود البيع بأجل، والتأمينات والرهون العقارية التي يجريها التاجر المفلس لديون تر 
 .41عليه وقت إجراء التأمين، أو الديون التي ستترتب في المستقبل

 ثالثًا: الصلح  
( من قانون التجارة ويخضع للبطالن الجوازي وإن حصل أمام القضاء، 334ة )يعد الصلح من عقود المعاوضات فتطبق عليه أحكام الماد

أما إذا ما تم خارج القضاء، واشترط القانون مصادقة المحكمة عليه، فإن حكم المصادقة ال يخضع للبطالن الجوازي ، ويرى بعض 
وفي الحقيقة إن الصلح من العقود    42كاشفًا ال منشئاً   فقهاء القانون عدم إمكانية تطبيق البطالن الجوازي على الصلح ألن الصلح أثراً 

( من القانون المدني االردني  والتي نصها:" الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين 647ببدل بدليل نص المادة )
ح عند مما يجوز أخذ البدل في مقابله،  ( من القانون المدني االردني والتي نصها:" يشترط أن يكون المصال650بالتراضي "كذلك المادة ) 

وأن يكون معلومًا فيما  يحتاج الى القبض والتسليم" وبالتالي فإنه يمكن تطبيق أحكام البطالن الجوازي على عقد الصلح ويبقى خاضعًا 
الن الجوازي، وفقًا لمفهوم للبطالن ولو تم أمام القضاء، أما إذا اشترط القانون مصادقة المحكمة للصلح فال يخضع حكم المصادقة للبط

 ( من قانون التجارة االردني.334المادة )
 رابعًا: االحكام

فيما يتعلق باألحكام التي تصدر خالل فترة الريبة استقر الرأي على أنه ال يمكن استعمال أحكام البطالن الجوازي إلبطال الحكم، وإنما  
ص عليها في قانون أصول المحاكمات بأن يقوم وكيل التفليسة بالطعن بذلك يمكن الطعن بالحكم الصادر بطرق الطعن العادية المنصو 

 .43الحكم لدى المحكمة التي تعلو بالدرجة على المحكمة مصدرة الحكم
 خامسًا: القسمة

القسمة ضررًا بالدائنين ،  يكون التاجر في بعض األحيان شريكًا في عقار أو منقول ، وتجري القسمة خالل فترة الريبة، وغالبًا ما تلحق  
فقد تكون قيمة الحصة التي حصل عليها المدين المفلس بعد القسمة أقل من قيمة حصته ، وقد يتواطؤ شركاؤه معه فيعطوه حصة قيمتها  

ًا لنص  أقل من القيمة الحقيقية لحصته ، ويتعهدوا سرا على إعطائه باقي قيمة حصته، فهل يحق لوكيل التفليسة إبطال القسمة مستند
( من قانون التجارة األردني ، ومعلاًل ذلك باألضرار بمصلحة الدائنين ، وعلم المالكين الشركاء بتوقف التاجر الشريك عن  334المادة )
 الدفع؟ 

 

-118يعًا من مصدرين ومستوردين وقد عالجه المشرع األردني في المواد سائر األطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤالء األطراف جم
 1966لسنة   12من قانون التجارة رقم  120

من قانون التجارة األردني ذكرت بأنه يراد بعقد الحساب الجاري االتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما لآلخر بدفعات   106المادة   40
وال وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينًا على القابض دون أن يكون ألي منهما حق مطالبة اآلخر بما مختلفة من نقود وأم

 سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينًا مستحقًا ومهيأ لألداء 
 . 167الوسيط في الحقوق التجارية البرية، مرجع سابق، صإنطاكي والسباعي ،   41
 .218، مرجع سابق، صوجيه جميل خاطر، نظرية الريبة في االفالس   42
 .167انطاكي والسباعي، الوجيز في الحقوق التجارية، مرجع سابق، ص 43
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ة ( من قانون التجارة األردني ال يشمل القسمة رضائي334ذهب فريق من فقهاء القانون للقول بأن البطالن المنصوص عليه في المادة )
كانت أم قضائية ، كما أنه من المعلوم بأن القسمة كاشفة للحق؛ وليست منشئة له ، فالتاجر مالك لحصته التي آلت إليه بالقسمة منذ 
قيام حالة الشيوع، وليس بعد إجراء القسمة، وقد تعرض هذا الرأي لالنتقاد على أساس أن األثر الكاشف للقسمة مجاز أوجده المشرع ، 

نه حماية المتقاسم من تصرفات شركائه التي يحتمل أنهم قاموا بها قبل القسمة على الحصة التي آلت إليه، وبالتالي فإنه  وكان الغرض م
ال يجوز أن يحول األثر الكاشف للقسمة من جعل هذه التصرفات من التصرفات بعوض، وتطبيق أحكام البطالن الجوازي عليها خصوصًا  

 لكافة التصرفات التي يجريها المفلس ببدل، وتعد المشاعة مقابل أن يتنازل شركاؤه عن حصصهم ( جاء شامالً 334وأن نص المادة )
 . 44في الحصة التي آلت إليه، وهذا ما أخذ به العدد األكبر من الفقهاء واتجهت المحاكم إلى تطبيقه

ت علم المتقاسمين بتوقف المفلس عن الدفع وثبوت وقد أجاز فريق آخر من فقهاء القانون لوكيل التفليسة طلب بطالن القسمة بشرط إثبا
 ( من القانون المدني األردني نجد أنها نصت على ما يأتي:"1045وبالرجوع للمادة ) 45سوء نية الشركاء

رضائية كانت أم قضائية وذلك بإنذار يبلغ إلى الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل   –لدائني كل شريك االعتراض على القسمة   -1
 ام المحكمة إذا كانت قضائية.أم

 ال تنفذ القسمة في حق الدائنين إذا لم يدخلهم الشركاء في جميع االجراءات.  -2
 إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إال في حالة الغش." -3

ا يترتب عليه االضرار بالدائنين في  من المالحظ أن النص السابق هو نص عام يستطيع الدائنون العمل به بشرط توافر حالة الغش مم
حالة أرادوا رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات على مدينهم، ونظرًا لوجود نص خاص يتعلق ببطالن تصرفات المدين المفلس خالل فترة  

االردني فإن وكيل   ( من قانون التجارة334الريبة وتطبيقًا لقاعدة ان "النص الخاص يفيد النص العام"، من جهة اخرى واستنادًا للمادة )
 التفليسة يستطيع طلب بطالن القسمة.

 الثالث  المطلب
 والضرر النفع بين ما الدائرة للتصرفات جوازياً  التنفيذ بعدم الحكم أثر

( من قانون التجارة األردني على أن:" كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم بها المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد 334نصت المادة )
توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر اإلفالس ، يجوز إبطالها إذا كان األشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه  

د أعطى المشرع االردني الحق للمحاكم في إبطال التصرفات التي يقوم بها المدين بعد توقفه عن الدفع وقبل شهر عن الدفع" . وعليه فق
 إفالسه.  

ويالحظ مما سبق أن حاالت البطالن الجوازي لم ينص عليها على سبيل الحصر كما هو الحال في البطالن الوجوبي، وهذا يعني أنه  
ن البطالن الجوازي يشمل جميع تصرفات المدين التي ال تخضع للبطالن الوجوبي وذلك بتوافر شروط يمكن القياس عليها، وبالتالي فإ

 محددة.
 ويمكن تفنيد الشروط الذي يجب ان تتوافر ضمن حاالت البطالن الوجوبي التي تقبل البطالن الجوازي بما يلي :

ائنين، وتقدير االضرار من عدمه يعود للمحكمة التي تنظر في دعوى  أن تكون التصرفات التي يقوم به المفلس بقصد االضرار بالد   أواًل:
االفالس واذا ثبت عدم وجود الضرر على جماعة الدائنين  من ذلك التصرف ، فال يبطل التصرف، النعدام المصلحة بالنسبة لجماعة  

 
 .166انطاكي والسباعي، الوجيز في الحقوق التجارية، مرجع سابق ، ص  44
 .216، مرجع سابق، صطر، نظرية الريبة في االفالس وجيه جميل خا   45
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من قانون التجارة االردني في حين يرى بعض فقهاء   (334الدائنين، ومما تجدر االشارة إليه أن شرط االضرار بالدائنين لم تذكره المادة )
وشرط المصلحة هو تطبيق   46القانون أنه يكفي إلبطال التصرف أن يقع خالل فترة الريبة، ويكون المتعاقد عالمًا بتوقف المدين عن الدفع 

 .47للقواعد العامة ، بحيث ال تقبل دعوى دون أن يكون لصاحبها مصلحة فيها
أن يصدر التصرف من المفلس نفسه ، ويقع على أمواله، وهذا يعني أن التصرف الصادر من غير المفلس ال يطاله البطالن،    ثانيًا:

ويستثنى من ذلك حالة التصرف من وكيل المفلس ولمصلحته؛ ألن التصرف في هذه الحالة كأنه صادر من الموكل فتسري عليه أحكام 
 البطالن الجوازي.

التصرف المطلوب إبطاله واقعًا خالل فترة الريبة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم إشهار االفالس، أن يكون    ثالثًا:
 على أنه في هذه الحالة ال تضاف العشرون يومًا السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع كما هو في البطالن الوجوبي

رة الريبة ينظر لتاريخ إجراء ذلك التصرف مع االنتباه الى أن التصرفات التي تتطلب ولتحديد فيما إذا كان التصرف قد تم خالل فت
إجراءات قانونية محددة، وإجراءات تسجيل لدى دوائر مختصة كالعقارات ، والمركبات فإن تاريخ تسجيل هذه التصرفات في الدوائر  

 المختصة هو تاريخ التصرف. 
 :الخاتمة
 : النتائج

ت المدين المفلس في فترة الريبة يجب ان تخضع للدراسة والبحث إلثبات مدى حقيقة هذه التصرفات والبيوعات ، يرى الباحث ان تصرفا
حيث أنه من الممكن ان تتم بشكل صوري باالتفاق مع الغير كاألقارب او األصدقاء وذلك في حال كان التاجر الذي تم الحكم بشهر 

 أو لنية مبيته منه لطلب شهر افالسه وبذلك يكون قد اضر بالدائنين.افالسه قد قام بهذه البيوعات احترازا منه 
ويرى الباحث صعوبة إثبات العلم بحالة التوقف عن الدفع في حال كانت التصرفات ناتجة عن تواطؤ المفلس مع المتعاقد مما يستوجب 

 ب اضرارا بالدائنينفرض حسن نية المتعاقد االمر الذي يمكن ان يوفر للمفلس مساحة من امكانية التالع
وأن يقدم طلب االبطال للمحكمة من قبل وكيل التفليسة بصفته الممثل القانوني لجماعة الدائنين خالل المدة المنصوص عليها في المادة 

 ( من قانون التجارة االردني، وقبل مرور ثمانية عشر شهرًا من تاريخ الحكم بشهر االفالس.337)
ايات إبطال تصرف المدين إثبات علم الدائن أو المتعاقد مع المدين بتوقفه عن الدفع، ولوكيل التفليسة يتوجب على وكيل التفليسة لغ

إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات، ويتوجب على المحكمة أن تعلل قرارها المتضمن إبطال التصرف من عدمه، وإال كان ذلك القرار عرضة  
التصر  المحكمة بإبطال  الصادر من ذي للفسخ، وال تخضع قرارات  بالقرار  إذا طعن  التمييز األردنية إال  لرقابة محكمة  ف من عدمه 

 مصلحة. 
 : التوصيات

ووجب على الباحث وضع التوصيات التاليه التي تخدم البحث وهي: أن يكون الشخص المتعاقد مع المفلس على علم وقت التعاقد أن  
( من مشروع قانون إعادة التنظيم والتصفية 1/أ/32رع االردني وفي المادة ) المفلس في حالة توقف عن الدفع، مع االشارة الى أن المش

( من المشروع 1/ب/33قد أعطى الحق للمحكمة إشهار إفالس التاجر إذا ثبت اضطراب وضعه المالي، وأجبت المادة )  2011لعام  
االضرار بالدائنين، وال يشترط البحث فيما إذا   نفسه على المحكمة تحديد تاريخ تحقق االضطراب المالي، وبطالن تصرفات التاجر لمنع

 
 .308البارودي ، االوراق التجارية واالفالس، مرجع سابق ، ص  46
 .268ناصيف، الكامل في قانون التجارة، مرجع سابق، ص  47
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كان هناك تواطؤ ما بين المفلس والمتعاقد ، ويفهم من ذلك أن المتعاقد مع المفلس إذا كان حسن النية، وال علم له بتوقف المدين عن  
أحد أقربائه بتوقف المدين عن الدفع الدفع فال يخضع تصرفه ألحكام البطالن الجوازي مع العلم بأنه ال يكفي علم موظفي المتعاقد، أو  

، في الوقت الذي يعد فيه علم الوكيل بتوقف المدين عن الدفع، كأنه علم للموكل ويجوز إبطال تصرف المدين مع المتعاقد في هذه 
خبرات تمكنها من الحالة، ويرى الباحث انه يجب أن تعطى محكمة التمييز األردنية حق الرقابة على مثل هذه القرارات لما تمتلكه من  

 ممارسة الدور الرقابي على هذه القرارات. 
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Abstract : 
This study aimed to identify the ruling on the behavior of the bankrupt debtor during the period of uncertainty, where the 

researcher asked a set of questions and tried to answer them during the research, namely: What are the provisions related to 

the behavior of the bankrupt debtor during the period of uncertainty in the Sudanese and Jordanian legislation, and the 

following questions are derived from this question: What is the concept of the period of uncertainty in the light of Sudanese 

and Jordanian law, and what are the conditions and basis for invalidity in bankruptcy and its concept in light of Sudanese 

and Jordanian law, does the court have the authority to determine the period of uncertainty?, and what is the basis for the 

court to declare bankruptcy in light of Jordanian and Sudanese law, what are the legal effects For a period of uncertainty in 

the light of Sudanese and Jordanian law, and the study followed the descriptive analytical approach that relies on collecting 

information from its various sources, analyzing it and expressing opinions about it. The following, where the researcher 

believes that the actions of the bankrupt debtor during the period of uncertainty should be subject to study and research to 

prove the extent of the truth of these actions and Sales, as it is possible to take place in a fictitious form in agreement with 

others, such as relatives or friends, in the event that the merchant whose bankruptcy was pronounced had made these sales 

as a precaution against him or with the intention that he wanted to declare his bankruptcy and thus have harmed the creditors, 

and the researcher sees the difficulty of proving knowledge In the event of cessation of payment, in the event that the actions 

resulted from the complicity of the bankrupt with the contracting party, which necessitates the imposition of the good faith 

of the contracting party, which can provide the bankrupt with an area of the possibility of manipulation to the detriment of 

the creditors, the request for invalidation shall be submitted to the court by the bankruptcy agent in his capacity as the legal 

representative of the group of creditors during the stipulated period It shall be stipulated in Article (337) of the Jordanian 

Trade Law, and before the lapse of eighteen months from the date of the bankruptcy declaration ruling. The bankruptcy 

agent, for the purposes of invalidating the debtor’s disposal, must prove that the creditor or contracting with the debtor was 

aware of his cessation of payment, and the bankruptcy agent may prove this by all means of proof. Whether or not the act is 

rescinded is subject to the oversight of the Jordanian Court of Cassation, unless the decision issued by an interested party is 

appealed. The researcher had to make the following recommendations that serve the research, namely: that the person 

contracting with the bankrupt be aware at the time of contracting that the bankrupt is in a state of cessation of payment, 

noting that the Jordanian legislator and in Article (32/a/1) of the draft law on reorganization and liquidation For the year 

2011 the court has given the right to declare the merchant bankrupt if it is proven that his financial situation is disturbed, and 

Article (33/b/1) of the same project answered that the court should specify the date of the realization of the financial turmoil, 

and the invalidity of the merchant’s actions to prevent harm to creditors, and it is not required to search whether there is 

collusion What is between the bankrupt and the contracting party, and from this it is understood that if the contracting party 

with the bankrupt is in good faith and has no knowledge of the debtor’s cessation of payment, his disposition is not subject 

to the provisions of passport invalidity, with the knowledge that it is not sufficient for the contracting staff, or one of his 

relatives, to know the debtor’s cessation of payment, at the time when In it, the agent’s knowledge of the debtor’s cessation 

of payment is considered as if the principal’s knowledge is, and the debtor’s behavior with the contractor may be invalidated 

in this case. The researcher believes that the Jordanian Court of Cassation should be given the right to monitor such decisions 

due to the experience it possesses that enable it to exercise the supervisory role over these decisions. 

 

 

http://www.ajsp.net/

