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يطلك مبادرة شـزق  «تطويز حكم المانون»

 أوسطيت إلصالح لانون اإلفالس
 2014أغضطش/آب،  20األستؼاء، 

 

 انذصرىس -ػًاٌ   

َُفز انًشكز انؼشتٍ نرطىَش حكى انماَىٌ وانُزاهح يششوع 

انًثادسج انششق أوصطُح إلصالح لاَىٌ »إلهًٍُ ذحد ػُىاٌ 

يثادسج   وتانرؼاوٌ يغ، فٍ االسدٌ و يصش انؼشتُح «اإلفالس

 (MEPI)انششاكح األيُشكُح انششق أوصطُح

وَرىنً ششكاء وطُُىٌ ذُفُز انًششوع فٍ انذونرٍُ حُث َرىنً 

)يكرة تكش و ػىدج(، ذُفُز انًششوع فٍ االسدٌ ػهً سأس 

شثكح وطُُه ذضى َخثح يٍ أصحاب انًصهحح وانمشاس انًؼٍُُُ 

 .تًىضىع اإلفالس

فٍ تاب  -َث انرششَغ انرجاسٌ وَهذف انًششوع إنً ذحذ

يٍ أجم ذؼزَز انثمح فٍ يجال األػًال انرجاسَح فٍ  -اإلفالس

يصش واألسدٌ ورنك يٍ خالل إسصاء وذفؼُم يفاهُى   كم يٍ

 .فٍ لطاػاخ انرجاسج واألػًال  حكى انماَىٌ واإلداسج انششُذج

ولاو انًشكز تإػذاد دساصح إصالحُح ذرُاول ذحذَث َظاو 

ضافح انً إَشاء يىلغ انكرشوٍَ ػهً شثكح اإلفالس تاال

االَرشَد َرضًٍ انًشاجغ وانًىاسد انًفُذج حىل لاَىٌ اإلفالس 

يٍ لىاٍَُ واجرهاداخ، ويشاجغ وطُُح وإلهًُُح ودونُح وإَراج 

 .فُهى وثائمٍ حىل ذحذَث لاَىٌ اإلفالس فٍ كم يٍ انذونرٍُ

وَظى انًشكز جهضاخ ػصف فكشٌ ووسط ػًم وطُُح 

ًُح جشٌ خالنها ػشض ويُالشح وإلشاس اإلصالحاخ وإلهُ

انًمرشحح، وذُفُز حًالخ ذىػُح ويذافؼح فؼّانح حىل ضشوسج 

 .إصالح وذحذَث لاَىٌ

سئُش انًشكز انؼشتٍ نرطىَش حكى انماَىٌ وانُزاهح انذكرىس 

وصُى حشب لال اٌ انرحذَث انماَىٍَ نُظاو االفالس َشكم 

ثمح انرجاسَح وذحًٍ انُظاو احذي احجاس انزاوَح انرٍ ذذػى ان

 مبادرة إلصالح لانون اإلفالس في األردن
 . 2014آب / أغضطش  11انثالثاء 

 

  

َطهك انًشكز انؼشتٍ نرطىَش حكى انماَىٌ وانُزاهح  -عمان 

انزٌ َرخز يٍ نثُاٌ يمشا نه يثادسج إلصالح لاَىٌ اإلفالس 

فٍ األسدٌ ورنك تانرؼاوٌ يغ يثادسج انششاكح األيُشكُح 

 انششق أوصطُح .

وحضة تُاٌ صحافٍ صذس انُىو انثالثاء ػٍ فشع انًشكز 

وػىدج نهًحاياج ، ذُفُز انًثادسج فٍ ػًاٌ َرىنً يكرة تكش 

فٍ انًًهكح ػهً سأس شثكح وطُُه ذضى َخثح يٍ أصحاب 

 انمشاس انًؼٍُُُ تمضُح اإلفالس.

 

وذهذف انًثادسج إنً ذحذَث انرششَغ انرجاسٌ فٍ تاب 

اإلفالس تهذف ذؼزَز انثمح فٍ يجال األػًال انرجاسَح فٍ 

َىٌ واإلداسج األسدٌ يٍ خالل إسصاء وذفؼُم يفاهُى حكى انما

 انششُذج فٍ لطاػاخ انرجاسج واألػًال.

 

ووفما نهثُاٌ اػذ انًشكز دساصح إصالحُح ذُاوند ذحذَث 

َظاو اإلفالس تاألسدٌ تاإلضافح الَشاء يىلغ انكرشوٍَ 

َرضًٍ انًشاجغ وانًىاسد انًفُذج حىل لاَىٌ اإلفالس 

ويشاجغ وطُُح وإلهًُُح ودونُح وإَراج فُهى وثائمٍ حىل 

 َث انماَىٌ.ذحذ

ولال منسك الفرٌك الوطنً للمشروع المحامً عاصم الرواشدة 
ان المبادرة تهدف إلى إجراء مراجعة علمٌة لوالع النظام المانونً 
لإلفالس والتصفٌة فً األردن وللتشرٌعات المحٌطة به والمتعلمة 

على نماط الموة والضعف باالئتمان وبإنفاذ الدٌون للولوف 

 (تابع)بالنظام.

 

http://www.alghad.com/articles/820471-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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 (تابع)االلرصادٌ فٍ انذونح. 

مشزوع إلليمي إلطالق مبادرة إلصالح لانون 

 اإلفالس 
  2014آب/أغضطش  11انثالثاء, 

 

 

 السبٌل
 
فذ المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة مشروعا إللٌمٌا، ٌن

تحت عنوان "المبادرة الشرق أوسطٌة إلصالح لانون اإلفالس"، فً 
الشراكة األمٌركٌة االردن ومصر العربٌة وبالتعاون مع مبادرة 

 الشرق أوسطٌة.

 
وٌتولى شركاء وطنٌون تنفٌذ المشروع فً الدولتٌن حٌث ٌتولى 

)مكتب بكر وعودة(، تنفٌذ المشروع فً االردن على رأس شبكة 
وطنٌة، تضم نخبة من أصحاب المصلحة والمرار المعنٌٌن بموضوع 

 اإلفالس.
 

 -اب اإلفالسفً ب-وٌهدف المشروع إلى تحدٌث التشرٌع التجاري 
من أجل تعزٌز الثمة فً مجال األعمال التجارٌة فً كل من مصر 

واألردن، وذلن من خالل إرساء وتفعٌل مفاهٌم حكم المانون 
 واإلدارة الرشٌدة فً لطاعات التجارة واألعمال.

 
وقام المركز بإعداد دراسة إصالحٌة تتناول تحدٌث نظام اإلفالس، 

ترونً على شبكة االنترنت ٌتضمن باالضافة الى إنشاء موقع الك
المراجع والموارد المفٌدة حول قانون اإلفالس من قوانٌن 

واجتهادات، ومراجع وطنٌة وإقلٌمٌة ودولٌة وإنتاج فٌلم وثائقً 
 حول تحدٌث قانون اإلفالس فً كل من الدولتٌن.

 
ونظم المركز جلسات عصف فكري وورش عمل وطنٌة وإقلٌمٌة 

قشة وإقرار اإلصالحات المقترحة، وتنفٌذ جري خاللها عرض ومنا
 حمالت توعٌة ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصالح وتحدٌث قانون.

 (تابع)

 

مشزوع مبادرة شزق أوسطيت إلصالح 

 لانون اإلفالس في األردن ومصز
  2014آب/أغضطش  11انثالثاء, 

 

ٌنفذ المركز العربً لتطوٌر حكم المانون  -الرأي  -عمان 
المبادرة الشرق أوسطٌة »والنزاهة مشروعا إللٌمٌا تحت عنوان 

، فً االردن و مصر وبالتعاون مع «إلصالح لانون اإلفالس
مبادرة الشراكة األمٌركٌة الشرق أوسطٌة .وٌتولى شركاء 

)مكتب بكر و  وطنٌون تنفٌذ المشروع فً الدولتٌن حٌث ٌتولى
عودة(، تنفٌذ المشروع فً االردن على رأس شبكة وطنٌة تضم 

نخبة من أصحاب المصلحة والمرار المعنٌٌن بموضوع 
فً باب  -اإلفالس.وٌهدف المشروع إلى تحدٌث التشرٌع التجاري 

من أجل تعزٌز الثمة فً مجال األعمال التجارٌة فً كل  -اإلفالس
إرساء وتفعٌل مفاهٌم حكم  من مصر واألردن وذلن من خالل

المانون واإلدارة الرشٌدة فً لطاعات التجارة واألعمال.ولام 
المركز بإعداد دراسة إصالحٌة تتناول تحدٌث نظام اإلفالس 

باالضافة الى إنشاء مولع الكترونً على شبكة االنترنت ٌتضمن 
المراجع والموارد المفٌدة حول لانون اإلفالس من لوانٌن 

ومراجع وطنٌة وإللٌمٌة ودولٌة وإنتاج فٌلم وثائمً  واجتهادات،
حول تحدٌث لانون اإلفالس فً كل من الدولتٌن.ونظم المركز 

جلسات عصف فكري وورش عمل وطنٌة وإللٌمٌة جري خاللها 
عرض ومنالشة وإلرار اإلصالحات الممترحة، وتنفٌذ حمالت 
ئٌس توعٌة ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصالح وتحدٌث لانون.ر

المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة الدكتور وسٌم حرب 
لال ان التحدٌث المانونً لنظام االفالس ٌشكل احد احجار الزاوٌة 

 التً تدعم الثمة التجارٌة وتحمً النظام االلتصادي فً الدولة. 

إعادة تنظٌم أعمال » واشار الرواشدة الى وجود مشروع لانون 
معروض على « 2102فالس والتصفٌة لسنة التاجر وأحكام اإل

اللجنة المختصة فً مجلس النواب وٌهدف مشروع المانون بشكل 
أساسً إلى تطوٌر النظام المانونً لمواجهة اإلعسار واالضطراب 

إعادة »المالً التجاري وذلن من خالل إتاحة تطبٌك أسلوب 
للمؤسسات التً تعانً من االضطراب المالً بهدف « تنظٌم
عدتها للتغلب على التعثر الذي تعانٌه وإعطائها الفرصة مسا

لتجاوز صعوباتها المالٌة والبماء فً السوق بدالً من تصفٌتها 

http://www.addustour.com/17313/%C2%AB%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%C2%BB++%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%82+%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/local/item/58953-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3
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 (تابع) وإخراجها من السوق

 

العزبي لتطويز المانون ينفذ مبادرة الصالح 

 لانون االفالس 
  2014آب/أغضطش  20, تؼاءاألس

 

 

Jo24 -  

ٌنفذ المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة مشروع إللٌمً 
، «المبادرة الشرق أوسطٌة إلصالح لانون اإلفالس»تحت عنوان 

فً االردن و مصر العربٌة وبالتعاون مع مبادرة الشراكة األمٌركٌة 
 (. MEPIالشرق أوسطٌة)

 
وٌتولى شركاء وطنٌون تنفٌذ المشروع فً الدولتٌن حٌث ٌتولى 

)مكتب بكر و عودة(، تنفٌذ المشروع فً االردن على رأس شبكة 
وطنٌه تضم نخبة من أصحاب المصلحة والمرار المعنٌٌن بموضوع 

 اإلفالس. 
 

 -فً باب اإلفالس -وٌهدف المشروع إلى تحدٌث التشرٌع التجاري 
فً مجال األعمال التجارٌة فً كل من مصر من أجل تعزٌز الثمة 

واألردن وذلن من خالل إرساء وتفعٌل مفاهٌم حكم المانون واإلدارة 
 الرشٌدة فً لطاعات التجارة واألعمال. 

 
ولام المركز بإعداد دراسة إصالحٌة تتناول تحدٌث نظام اإلفالس 
باالضافة الى إنشاء مولع الكترونً على شبكة االنترنت ٌتضمن 

مراجع والموارد المفٌدة حول لانون اإلفالس من لوانٌن ال
واجتهادات، ومراجع وطنٌة وإللٌمٌة ودولٌة وإنتاج فٌلم وثائمً حول 

تحدٌث لانون اإلفالس فً كل من الدولتٌن. ونظم المركز جلسات 
عصف فكري وورش عمل وطنٌة وإللٌمٌة جري خاللها عرض 

نفٌذ حمالت توعٌة ومنالشة وإلرار اإلصالحات الممترحة، وت
 ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصالح وتحدٌث لانون. 

 
رئٌس المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة الدكتور وسٌم 
حرب لال ان التحدٌث المانونً لنظام االفالس ٌشكل احدى احجار 

الزاوٌة التً تدعم الثمة التجارٌة وتحمً النظام االلتصادي فً 

كم المانون يطلك مبادرة العزبي لتطويز ح

 الصالح لانون االفالس
  2014آب/أغضطش  11انثالثاء, 

 

ٌنفذ المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة مشروع إللٌمً 
، «المبادرة الشرق أوسطٌة إلصالح لانون اإلفالس»تحت عنوان 

مبادرة الشراكة   فً االردن و مصر العربٌة وبالتعاون مع
 .(MEPI)الشرق أوسطٌةاألمٌركٌة 

وٌتولى شركاء وطنٌون تنفٌذ المشروع فً الدولتٌن حٌث ٌتولى 
)مكتب بكر و عودة(، تنفٌذ المشروع فً االردن على رأس شبكة 

وطنٌه تضم نخبة من أصحاب المصلحة والمرار المعنٌٌن 
 .بموضوع اإلفالس

فً باب  -وٌهدف المشروع إلى تحدٌث التشرٌع التجاري 
ن أجل تعزٌز الثمة فً مجال األعمال التجارٌة فً كل م -اإلفالس

مصر واألردن وذلن من خالل إرساء وتفعٌل مفاهٌم حكم   من
 .فً لطاعات التجارة واألعمال  المانون واإلدارة الرشٌدة

ولام المركز بإعداد دراسة إصالحٌة تتناول تحدٌث نظام اإلفالس 
االنترنت ٌتضمن  باالضافة الى إنشاء مولع الكترونً على شبكة

المراجع والموارد المفٌدة حول لانون اإلفالس من لوانٌن 
واجتهادات، ومراجع وطنٌة وإللٌمٌة ودولٌة وإنتاج فٌلم وثائمً 

 .حول تحدٌث لانون اإلفالس فً كل من الدولتٌن
ونظم المركز جلسات عصف فكري وورش عمل وطنٌة وإللٌمٌة 

الحات الممترحة، جري خاللها عرض ومنالشة وإلرار اإلص
وتنفٌذ حمالت توعٌة ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصالح 

 .وتحدٌث لانون
رئٌس المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة الدكتور وسٌم 
حرب لال ان التحدٌث المانونً لنظام االفالس ٌشكل احدى احجار 

 الزاوٌة التً تدعم الثمة التجارٌة وتحمً النظام االلتصادي فً
الدولة. ٌدخل هذا التحدٌث ضمن التوجه العام الذي عبَرت عنه 

العدٌد من السلطات الحالٌة بغٌة توفٌر بٌئة لانونٌة مالئمة تشجع 
على االستثمار والتوظٌف وتؤمن الرافعة لنهضة التصادٌة سلٌمة. 

واضاف ان نظام اإلفالس، كمفهوم لانونً ٌتالزم مع نظام 
الرافعة التً تسمح ببناء نظام تجاري االئتمان )االلراض( وٌشكل 

سلٌم و فعَال، ال ٌستمٌم اال اذا توطدت الثمة بالمشروع التجاري 

http://www.alrai.com/article_m/664876.html
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ا التحدٌث ضمن التوجه العام الذي عبَرت عنه الدولة. ٌدخل هذ
العدٌد من السلطات الحالٌة بغٌة توفٌر بٌئة لانونٌة مالئمة تشجع 

 على االستثمار والتوظٌف وتؤمن الرافعة لنهضة التصادٌة سلٌمة.
 (تابع)

 
 

 

وتم تدعٌمه بنظام لانونً ٌحمً الدٌون وامكانٌة تحصٌلها، وٌسَهل 
 (تابع) .الخروج من السوق للمشارٌع المتعثرة

سطيت إلصالح لانون اإلفالس مبادرة شزق أو

 األردن في

  2014آب/أغضطش  11انثالثاء, 

 

 المانون حكم لتطوٌر العربً المركز ٌطلك - السوسنة - عمان
 اإلفالس لانون إلصالح مبادرة له ممرا لبنان من ذٌتخ الذي والنزاهة

 الشرق األمٌركٌة الشراكة مبادرة مع بالتعاون وذلن األردن فً
 المركز فرع عن الثالثاء الٌوم صدر صحافً بٌان وحسب.  أوسطٌة

 فً المبادرة تنفٌذ ، للمحاماة وعودة بكر مكتب ٌتولى عمان فً
 المرار أصحاب من نخبة تضم وطنٌه شبكة رأس على المملكة
 .اإلفالس بمضٌة المعنٌٌن

مبادرة شزق أوسطيت إلصالح لانون 

 اإلفالس في مصز واألردن

  2014آب/أغضطش  11انثالثاء, 

 

 الحٌاة نٌوز

ٌنفذ المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة مشروعا إللٌمٌا 
"المبادرة الشرق أوسطٌة إلصالح لانون اإلفالس"  تحت عنوان

فً األردن ومصر، بالتعاون مع خبراء فً كال البلدٌن ومؤسسة 
"أوراسٌا" الدولٌة وبدعم من مبادرة الشراكة األمٌركٌة الشرق 

 .(MEPI) أوسطٌة

ووفما لبٌان صادر عن المركز فً عمان الٌوم الثلثاء، فإن شركاء 
ولون تنفٌذ المشروع، الذي طرحت فكرته وطنٌٌن فً البلدٌن سٌت

مبادرة الشراكة األمٌركٌة الشرق أوسطٌة أٌضا، إذ ٌهدف إلى 
تحدٌث التشرٌع التجاري فً باب اإلفالس من أجل تعزٌز الثمة 

فً مجال األعمال التجارٌة وذلن من خالل إرساء وتفعٌل مفاهٌم 
 .عمالحكم المانون واإلدارة الرشٌدة فً لطاعات التجارة واأل

وأشار البٌان إلى أن المركز لام بإعداد دراسة إصالحٌة تتناول 
تحدٌث نظام اإلفالس باإلضافة إلى إنشاء مولع الكترونً على 
شبكة اإلنترنت ٌتضمن المراجع والموارد المفٌدة حول لانون 

اإلفالس من لوانٌن واجتهادات، ومراجع وطنٌة وإللٌمٌة ودولٌة 
 .ل تحدٌث هذا المانون فً كل من الدولتٌنوإنتاج فٌلم وثائمً حو

ولال رئٌس المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة وسٌم 

http://www.jo24.net/index.php?page=article&id=81953
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://alhayat.com/getattachment/bd41d3bb-582b-4d9a-a82e-854b511b1f61/
http://alhayat.com/getattachment/bd41d3bb-582b-4d9a-a82e-854b511b1f61/
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حرب إن التحدٌث المانونً لنظام اإلفالس ٌشكل أحد أحجار 
الزاوٌة التً تدعم الثمة التجارٌة وتحمً النظام االلتصادي فً 

العام الذي  الدولة، مشٌرا إلى أن هذا التحدٌث ٌدخل ضمن التوجه
عبرت عنه العدٌد من السلطات الحالٌة بغٌة توفٌر بٌئة لانونٌة 
مالئمة تشجع على االستثمار والتوظٌف وتؤمن الرافعة لنهضة 

 (تابع) .التصادٌة سلٌمة

 

 مبادرة إلصالح لانون اإلفالس في األردن 

01/10/2102 02:21 

 
 

 المانون حكم لتطوٌر العربً المركز ٌطلك - السوسنة - عمان
 اإلفالس لانون إلصالح مبادرة له ممرا لبنان من خذٌت الذي والنزاهة

 الشرق األمٌركٌة الشراكة مبادرة مع بالتعاون وذلن األردن فً
 المركز فرع عن الثالثاء الٌوم صدر صحافً بٌان وحسب.  أوسطٌة

 فً المبادرة تنفٌذ ، للمحاماة وعودة بكر مكتب ٌتولى عمان فً
 المرار أصحاب من نخبة تضم وطنٌه شبكة رأس على المملكة
 (تابع) .اإلفالس بمضٌة المعنٌٌن

  مبادرة إلصالح لانون اإلفالس في األردن

 

  

 
 2102 آب 01عمان 

ٌطلك المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة الذي  -)بترا(
له مبادرة إلصالح لانون اإلفالس فً األردن  ٌتخذ من لبنان ممرا

األمٌركٌة الشرق أوسطٌة .  وذلن بالتعاون مع مبادرة الشراكة
 وحسب بٌان صحافً صدر الٌوم الثالثاء عن فرع المركز فً

للمحاماة ، تنفٌذ المبادرة فً  عمان ٌتولى مكتب بكر وعودة
وطنٌه تضم نخبة من أصحاب المرار  المملكة على رأس شبكة
 .المعنٌٌن بمضٌة اإلفالس

 
تحدٌث التشرٌع التجاري فً باب اإلفالس  وتهدف المبادرة إلى

فً األردن من  بهدف تعزٌز الثمة فً مجال األعمال التجارٌة
اإلدارة الرشٌدة فً خالل إرساء وتفعٌل مفاهٌم حكم المانون و

 .التجارة واألعمال لطاعات
 

 ووفما للبٌان اعد المركز دراسة إصالحٌة تناولت تحدٌث نظام
اإلفالس باألردن باإلضافة النشاء مولع الكترونً ٌتضمن 

لانون اإلفالس ومراجع وطنٌة  المراجع والموارد المفٌدة حول
 .مانونال وإللٌمٌة ودولٌة وإنتاج فٌلم وثائمً حول تحدٌث

 
ولال منسك الفرٌك الوطنً للمشروع المحامً عاصم الرواشدة 

المبادرة تهدف إلى إجراء مراجعة علمٌة لوالع النظام المانونً  ان
األردن وللتشرٌعات المحٌطة به والمتعلمة  لإلفالس والتصفٌة فً

 .الموة والضعف بالنظام باالئتمان وبإنفاذ الدٌون للولوف على نماط
 

http://alhayat.com/Articles/4204598/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://gulfmedia.com/ar/2014-08-19/article/22919754_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html


The middle east bankruptcy reform initiative in Jordan                          
-Media coverage- 

 
 
 

السوق ال  ان العناٌة بالتشرٌعات التً تنظم الخروج من واشار إلى
تمل أهمٌة عن تلن التً تعنى بالدخول إلى السوق وبداٌة 

المستثمر إلى وجود نظام لانونً مٌسر  االستثمار، واطمئنان
تنسجم مع  وفعال ٌنطوي على إجراءات واضحة وشفافة وسرٌعة

شاط التجاري افضل المعاٌٌر والممارسات الدولٌة لممارسة الن
 (تابع) .االستثمار ودفع عجلة التنمٌة لتشجٌع

 
  

 مبادرة شزق أوسطيت إلصالح لانون اإلفالس

  أ.ط.أ| كرة2  13241 2014-00-11انثالثاء 

 

 

 إللٌمٌا مشروعا والنزاهة المانون حكم لتطوٌر العربً المركز ٌنفذ
 فً( اإلفالس لانون إلصالح أوسطٌة الشرق المبادرة)عنوان تحت

 ومؤسسة البلدٌن كال فً خبراء مع بالتعاون ومصر األردن
 الشرق األمرٌكٌة الشراكة مبادرة من وبدعم الدولٌة( أوراسٌا)

 (.MEPI) أوسطٌة

 شركاء فإن ، الثالثاء الٌوم عمان فً المركز عن صادر لبٌان ووفما
 فكرته طرحت الذي – المشروع تنفٌذ سٌتولون البلدٌن فً وطنٌٌن
 إلى ٌهدف حٌث – أٌضا أوسطٌة الشرق األمرٌكٌة الشراكة مبادرة
 فً الثمة تعزٌز أجل من( اإلفالس باب فً) التجاري التشرٌع تحدٌث
 حكم مفاهٌم وتفعٌل إرساء خالل من وذلن ارٌةالتج األعمال مجال

 .واألعمال التجارة لطاعات فً الرشٌدة واإلدارة المانون

 تتناول إصالحٌة دراسة بإعداد لام المركز أن إلى البٌان وأشار
 شبكة على الكترونً مولع إنشاء إلى باإلضافة اإلفالس نظام تحدٌث

 من اإلفالس لانون حول المفٌدة والموارد المراجع ٌتضمن اإلنترنت
 فٌلم وإنتاج ودولٌة وإللٌمٌة وطنٌة ومراجع ، واجتهادات لوانٌن
 .الدولتٌن من كل فً المانون هذا تحدٌث حول وثائمً

 الدكتور والنزاهة المانون حكم لتطوٌر العربً المركز رئٌس ولال
 أحجار أحد ٌشكل اإلفالس لنظام المانونً التحدٌث إن حرب وسٌم

 فً االلتصادي النظام وتحمً التجارٌة الثمة تدعم التً الزاوٌة
 الذي العام التوجه ضمن ٌدخل التحدٌث هذا أن إلى مشٌرا..الدولة
 لانونٌة بٌئة توفٌر بغٌة الحالٌة السلطات من العدٌد عنه عبرت
 لنهضة الرافعة وتؤمن والتوظٌف االستثمار على تشجع مالئمة

مبادرة شزق أوسطيت إلصالح لانون 

 اإلفالس في مصز واألردن 

  أ.ط.أ| كرة2  13241 2014-00-11انثالثاء 

 

 

ٌنفذ المركز العربً لتطوٌر حكم المانون والنزاهة مشروًعا إللٌمًٌا 
تحت عنوان )المبادرة الشرق أوسطٌة إلصالح لانون اإلفالس( 
فً األردن ومصر، بالتعاون مع خبراء فً كال البلدٌن ومؤسسة 
)أوراسٌا( الدولٌة، وبدعم من مبادرة الشراكة األمرٌكٌة الشرق 

بٌان صادر عن المركز فً عمان، (. ووفما لMEPIأوسطٌة )

 -الثالثاء، فإن شركاء وطنٌٌن فً البلدٌن سٌتولون تنفٌذ المشروع
الذي طرحت فكرته مبادرة الشراكة األمرٌكٌة الشرق أوسطٌة 

حٌث ٌهدف إلى تحدٌث التشرٌع التجاري )فً باب  -أٌضا
اإلفالس( من أجل تعزٌز الثمة فً مجال األعمال التجارٌة، وذلن 

الل إرساء وتفعٌل مفاهٌم حكم المانون واإلدارة الرشٌدة فً من خ
لطاعات التجارة واألعمال. وأشار البٌان إلى أن المركز لام 

بإعداد دراسة إصالحٌة تتناول تحدٌث نظام اإلفالس، باإلضافة 
إلى إنشاء مولع إلكترونً على شبكة اإلنترنت ٌتضمن المراجع 

الس من لوانٌن واجتهادات، والموارد المفٌدة حول لانون اإلف
ومراجع وطنٌة وإللٌمٌة ودولٌة وإنتاج فٌلم وثائمً حول تحدٌث 

هذا المانون فً كل من الدولتٌن. ولال رئٌس المركز العربً 
لتطوٌر حكم المانون والنزاهة، الدكتور وسٌم حرب، إن التحدٌث 

ة المانونً لنظام اإلفالس ٌشكل أحد أحجار الزاوٌة التً تدعم الثم
التجارٌة وتحمً النظام االلتصادي فً الدولة. مشًٌرا إلى أن هذا 

التحدٌث ٌدخل ضمن التوجه العام الذي عبر عنه العدٌد من 
السلطات الحالٌة بغٌة توفٌر بٌئة لانونٌة مالئمة تشجع على 

االستثمار والتوظٌف وتؤمن الرافعة لنهضة التصادٌة سلٌمة. 
لانونً ٌتالزم مع نظام االئتمان وأضاف أن نظام اإلفالس كمفهوم 

)اإللراض( وٌشكل الرافعة التً تسمح ببناء نظام تجاري سلٌم 

http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=161949&CatID=18&Type=Home&GType=1
http://www.almasryalyoum.com/editor/details/830
http://www.almasryalyoum.com/news/details/504667
http://www.almasryalyoum.com/news/details/504667
http://www.almasryalyoum.com/editor/details/830
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 .سلٌمة التصادٌة

 االئتمان نظام مع ٌتالزم لانونً كمفهوم اإلفالس نظام أن وأضاف
 سلٌم تجاري نظام ببناء تسمح التً الرافعة وٌشكل( اإللراض)

 تدعٌمه وتم التجاري بالمشروع الثمة توطدت إذا إال ٌستمٌم ال وفعال
 من الخروج وٌسهل تحصٌلها وإمكانٌة الدٌون ٌحمً لانونً بنظام

 .المتعثرة للمشارٌع السوق

 عددا المانونٌة مسٌرته خالل شهد اإلفالس نظام أن إلى حرب ولفت
 االلتصادٌة المنافسة واشتداد العولمة نشوء مع السٌما التطورات من

 إلٌجاد العالم دول من بالعدٌد دفع مما الخارج أم الداخل فً سواء
 عثرته تجاوز من المتعثر التاجر مساعدة شأنها من جدٌدة وسائل
 أو هٌكلة وإعادة أعماله تنظٌم إعادة خالل من إفالسه شهر وتفادي
 (تابع) .دٌونه جدولة

وفعال ال ٌستمٌم إال إذا توطدت الثمة بالمشروع التجاري وتم 
تدعٌمه بنظام لانونً ٌحمً الدٌون وإمكانٌة تحصٌلها وٌسهل 

الخروج من السوق للمشارٌع المتعثرة. ولفت حرب إلى أن نظام 
إلفالس شهد خالل مسٌرته المانونٌة عددا من التطورات، السٌما ا

مع نشوء العولمة واشتداد المنافسة االلتصادٌة، سواء فً الداخل 
أم الخارج، مما دفع بالعدٌد من دول العالم إلٌجاد وسائل جدٌدة 

من شأنها مساعدة التاجر المتعثر فً تجاوز عثرته وتفادي شهر 
تنظٌم أعماله وإعادة هٌكلة أو جدولة إفالسه من خالل إعادة 

دٌونه. واعتبر أن هذه المبادرة ستكون ذات أثر بالغ األهمٌة على 
الصعٌد اإلللٌمً، كما أن الدراسات والمنهجٌات التطوٌرٌة التً 

جرى إعدادها فً إطارها ستشكل أرضٌة صلبة تسهم فً تحدٌث 
 (تابع) اإلفالس فً أكثر من دولة عربٌة. منظومة

 

http://www.kalamakhbar.com/Details.aspx?I=10933879
http://www.akhbarak.net/articles/16140509-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D9%8A_

