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  مدى انطباق احكام التصفية االجبارية على التصفية االختيارية
 

 تصفيـه الشــركة
  

األسباب التي تؤدي إلى تصفية الشركة المساهمة العامة هي حـسب مـا              
من قانون الشركات حيث تصفى الشركة      ) ٢٥٩/٢٦٦/٢٧٧(وردت بأحكام المواد    

بحيث ) ٢٥٩(ية وفق المادة    أما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العاد        
ال يقل النصاب القانوني في االجتماع غير العادي عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب             

من ) ب/١٧٣(بها بما في ذلك االجتماع المؤجل للمرة األولى عمالً بأحكام المادة            
قانون الشركات أو يتم تصفيتها بقرار من المحكمة بناء على طلب من المحـامي              

مـن  ) ٢٦٦(ي أو مراقب عام الشركات أو من ينيبه وفق أحكام المادة            العام المدن 
قانون الشركات أو يتم شطب الشركة بقرار من وزير الصناعة والتجارة بناء على      

مـن قـانون    ) ٢٧٧(تنسيب مبرر من مراقب عام الشركات وفق الحكام المـادة           
  . الشركات

  
 ارية أو إجباريـة وبمجرد صدور قرار بتصفية الشركة سواء تصفية اختي

تتوقف الشركة عن ممارسة عملها، وتستمر الشخصية االعتبارية للشركة ويمثلها          
  . المصفي لحين فسخها بعد االنتهاء من تصفيتها

  
وقد استقرت فكرة التصفية في النظام القانوني االردني بـين طـريقتين            

هـو  للتصفية حيث ان القانون الواجب التطبيق بخصوص الشركات التجاريـة           
قانون الشركات والذي بين قواعد التصفية لجميع الشركات التجارية وانة اليوجد 

 وقـانون  ١٩٨٦خالف باهداف التصفية بين القانون االنجليزي الـصادر عـام          
فالتصفية في جميع هذة ، الشركات االردني والنظام القانوني الفرنسي والمصري 

يـة للـشركة تحـت التـصفية        االنظمة تهدف الى تسوية جميع المراكز القانون      
وتتضمن انهاء عمليات الشركة وجمع اصولها وتحصيل ديونها وبيع اموالهـا           ،

من قـانون الـشركات     ) ٢٥٦(لسداد الديون المترتبة عليها وفق احكام المادة        
ويتم تطبيق احكام القانون في حالة تصفية الشركات التجاريـة سـواء كانـت              .

على  االحكام واحدة ويتم تطبيق   ، غير مقتدرة الشركة مقتدرة على دفع ديونها ام       

mailto:amawi58@yahoo.com
http://www.amawi.info


  المحامي
  محمـد العـماوي

Advocate 
 

Mohammed AL-Amawi 
  96464400-7-962+: هاتف 

         +962-7-86464400      
Tel : +962-7-96464400  
       +962-7-86464400 
 

     

  

  األردن ١١٩٣٧ عمان ٥٤١٥٣٩ ب.ص
  

٢  P.O.Box 541539 Amman 11937 Jordan  

  amawi58@yahoo.com: البريد االلكتروني 
 www.amawi.info: الموقع االلكتروني 

 

لطفا انظر النظـام    ((تصفية الشركات التجارية سواء كانت اختيارية او اجبارية         
   .))القانوني لتصفية الشركات التجارية الدكتور القاضي عبد علي الشخانبة 

  
 

حيث يمارس المصفي سواء تم تعينه من قبل الهيئة العامة أو المحكمة كافـة         
وان إجراءات تقـسيم    ) ٢٧٢-٢٥٢(الحيات المنصوص عليها بأحكام المواد      الص

التصفية بين اختيارية أو إجبارية أنها وجد التقسيم إلعطاء الـصالحيات للهيئـة             
العامة للشركة صاحب الوالية العامة على الشركة والسلطة العليا فيها وفي حال لم         

مي العام المدني أو مراقـب      تمارس صالحياتها فقد أعطى المشرع صالحية للمحا      
الشركات صالحيات إحالة الشركة للتصفية اإلجبارية في حاالت وردت على سبيل    

فان )٢٦٦(الحصر، وفي وحال تحقق سبب من األسباب المنصوص عليها بالمادة           
مراقب عام الشركات يخطر الشركة بتصويب أوضاعها اوالً وفي حال اسـتنفاذ             

لعامة عن اتخاذ القرار أو عدم مقدرتها على ذلك لعدم          كافة الطرق وامتناع الهيئة ا    
توفر النصاب القانوني يتم إحالة الشركة للتصفية اإلجبارية وبمجرد صدور قرار           

على المصفى اتخاذ اإلجراءات التاليـة      التصفية سواء اختيارية أو إجبارية يترتب       
   -:ومن ضمنها ما يلي

  
  . يتم تعيين المصفي وتحديد إتعابه   -١
  
تبدأ إجراءات التصفية من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك ومن تاريخ               -٢

  . صدور قرار من المحكمة بتعيين المصفي
  
يتولى المصفي اإلشراف على أعمال الـشركة والمحافظـة علـى أموالهـا           -٣

أو يكلف محاسب قانوني بإعـداد مركـز مـالي          / وموجوداتها حيث يقوم و   
ية لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامـات           للشركة عند بدء التصف   

وكذلك تعيين محامي للتصفية للمتابعة تحصيل الذمم وتمثيل الشركة في كافة           
واستالم جميع السجالت والـدفاتر والقيـود المتعلقـة         . الجهات ذات العالقة  

  . بأعمال الشركة
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 التـصفية سـواء     إعالم هيئة األوراق المالية بقرار التصفية ، ونشر قـرار            -٤
اختيارية أو إجبارية في صحيفتين يوميتين محليتين على األقل خالل مـدة ال        
تزيد عن سبعة أيام من تاريخ تبليغ المصفي بالقرار ويترتب على المـصفي             

الى اسـم الـشركة فـي جميـع أوراقهـا      ) تحت التصفية ( إضافية عبارة  
  . ومراسالتها 

  
ة والمدير العام والمفوضين بالتوقيع عن      وقف جميع صالحيات مجلس اإلدار       -٥

وفتح حساب بالبنك باسم الشركة تحت التصفية وتزويـد الجهـات     . الشركة  
ذات العالقة بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة تحت التـصفية ويكـون هـو             

  . المصفي 
  
يتوجب على المصفي نشر إعالن التصفية في صحيفتين محليتـين يـوميتين            -٦

 بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانـت مـستحقة           إلشعار الدائنين 
يوم من تاريخ صدور قرار التصفية ويعاد النـشر         ) ٣٠(الوفاء ام ال خالل     

  . يوماً على تاريخ نشر اإلعالن األول ) ١٤(بعد انقضاء 
  
يتوجب على المصفي قبل بيع أي موجودات للشركة الحصول على إذن من               -٧

  . ء تصفية اختيارية أو إجبارية المحكمة المختصة سوا
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 صالحيات وواجبات المصفي

  
من قانون الشركات فان المصفي المعين      ) أ/٢٦١(بالرجوع ألحكام المادة    

بقرار من الهيئة العامة يمارس الصالحيات التي يخولها القانون للمـصفي فـي      
جراءات ، ولغايات تسهيل مهمة المصفي في السير بـإ        التصفية اإلجبارية للشركة  

   -:التصفية فان القانون خوله الصالحيات والواجبات التالية
  

   -:اوالً
تمكين المصفي من وضع يده على جميع أمـوال وموجـودات الـشركة،             
ويتوجب على أي مدين لها أو وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف بان يـدفع             

 والـدفاتر  للمصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور جميع األمـوال والـسجالت         
  . واألوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة

  
  -:ثانياً

يجوز للمصفي أن يقوم بأي عمل من األعمال واإلجراءات التاليـة إلتمـام             
   -:تصفية الشركة وهي

  
  . إدارة أعمال الشركة للمدى الضروري الستكمال إجراءات تصفيتها   -١
  
  . اجرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباته   -٢
  
تعيين أي من الخبراء واألشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو              -٣

تعيين لجان خاصة وتفويضهما بأي من المهام والصالحيات المنوطه به تحت       
  . إشرافه

  
إقامة أي دعاوي واتخاذ أي إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابـة عنهـا                 -٤

لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيـين محـام لتمثيـل              
   -:الشركة في أي من هذه الدعاوي واإلجراءات ويترتب على ذلك ما يلي
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ة في  وقف العمل بأي تفاويض او صالحيات توقيع صادره عن أي جه             -أ
ويض لتفويض للمصفي حصراً ويحق له التف     الشركة، وتصبح صالحية ا   

  . وفق ما تتطلبه إجراءات التصفية
  
اء العلة  الديون المترتبة على الشركة النتف    وقف احتساب أي فوائد على        -ب

في احتساب الفوائد حيث أن الشركة بمجرد صـدور قـرار التـصفية        
لتنفيذ العقود القائمة قبل التـصفية،  تتوقف عن أعمالها إال بالقدر الالزم    

وفي حال استمرار احتساب الفوائد فان االلتزامات تزيد وتـؤثر علـى           
مـن  ) ٢٥٦(بقية الدائنين ويؤثر على كيفية تسديد الديون وفق المـادة           

 في حال عـدم وقـف        حيث  التصفية قانون الشركات ويؤخر إجراءات   
لجوء للقضاء لوقـف     يتوجب على المصفي ال     ، نص الفوائد لو لم يكن   

الفوائد كون الشركة توقفت عن ممارسة أعمالها وخاصـة أن معظـم            
الشركات التي تلجأ للتصفية تكون باألصل متعثرة مالياً وغيـر قـادرة            

  . على الوفاء بالتزاماتها باألصل
  
وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعاوي بشان أي حقوق             -ج

مكين المصفي من معرفة واقع الشركة وما       والحكمة من النص لغايات ت    
لها من حقوق وما عليها من التزامات واالطالع على سجالت ودفـاتر            

 انة بالخبراء ذوي االختصاص ليـتمكن     وقيود الشركة من خالل االستع    
  . من تقدير الواقع وتوكيل المحامين حسب نوع القضايا المنظورة

     
الـدعاوي واإلجـراءات    وكذلك ينطبق األمر على وقف الـسير فـي             

  . القضائية والمعامالت االجرائيه أو التنفيذية ضمن الشركة 
  
سقوط آلجال المتفق عليها مع مدين الشركة لتسديد االلتزامات المترتبة             -د

عليها والحكمة من ذلك عدم جـدوي اسـتمرار المـده وهـي تطيـل          
ـ          شركة اجراءات التصفية وتحملها مصاريف زائده ، ويتوقف نشاط ال

  . تصبح المدد ال معني لها 
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وان صالحيات وواجبات المصفي التي تم االشار إليها سابقاً تخضع لـسلطة           
أشراف القضاء حيث يحق للمصفي وألي مدين او دائن ولكـل ذي مـصلحه ان               
يطلب من المحكمة ان تفصل من أي مسالة تنشأ في إجراءات التصفية ، ويكـون               

من قانون الشركات وهـذا     ) ب  /٢٦٣/٢٧٠(المادتين  قرارها قطعياً عمالً بأحكام     
النص يشكل حماية للغير تجاه قرارات وإجراءات المصفي حيث يـستطيع مـن             
إصابة ضرر او يصيبه جراء أعمال المصفي وإجراءاته أن يلجأ الى المحكمة لكي 

  . نتخذ قراراها الذي تراه مناسباً
  

في سواء كان معين من     ومما سبق ومن خالل هذا العرض الموجز فان المص        
قبل الهيئة العامة أو من قبل المحكمة يمارس كافة الصالحيات والوجبات واألحكام            

من قـانون الـشركات، حيـث أن     ) ٢٧٢-٢٥٢(المنصوص عليها بأحكام المواد     
والت صفیة اإلجباری ة ھ ي الجھ ة        الفرق الوحيد في التفريق بين التصفية االختيارية          

 وبقیھ األحكام تسري على المصفي دون االلتفات إلى الجھة التي تقرر تعیین المصفي
الت    ي عینت    ھ وحكم    ة الم    شرع ف    ي ذل    ك الخت    صار إج    راءات الت    صفیة وع    دم        

واخت  صار النفق  ات والم  صاریف الت  ي ت  ؤثر بالت  الي عل  ى حق  وق     ، تكرارالن  صوص 
  .بھم یالعاملین والدائنین وفق ترت

  
ھ ل  ) د/٢٦٧(بأحك ام الم ادة   وبالتالي فان السؤال المطروح بخ صوص م ا ورد          

ینطبق على التصفیة االختیاریة وخاصة ما یتعلق بوق ف احت ساب الفوائ د ف أنني أرى              
وب الفرض ال ساقط  أن ھ ذا ال نص     .  انھ ینطبق بدون منازع وفق ما أشرت إلیھ س ابقاً        

ورد على سبیل الحصر للتصفیة اإلجباری ة ، فان ھ م ن االس تحالة أو ال صعوبة بمك ان          
إجراءات التصفیة ضمن المدد المحددة بالقانون ألنھ یتوج ب عل ى الم صفي           استكمال  

 ونفق  ات اللج  وء للق  ضاء بھ  ذا الخ  صوص مم  ا تحم  ل ال  شركة تح  ت الت  صفیة أتع  اب   
 بالنتیجة بالدائنین وتطی ل م دة الت صفیة وھ ذا ل م یق صده          إضافیة في غنى عنھا وتضر    

))  احتیالی  ة((رق اخ  ري الم  شرع، واال ف  ان المنط  ق یق  ول للم  صفي ان یلج  أ ال  ى ط      
لوق  ف الفوائ  د ب  ان یتق  دم الم  صفي بطل  ب للمحكم  ة لتحوی  ل الت  صفیة االختیاری  ة ال  ى     
تصفیة اجباریة او االستمرار بالتتصفیة االختیاریة تحت اشراف المحكمة وفق احكام 

وھذا  یتنافي ومقاصد المشرع باإلض افة إل ى أن     ، من قانون الشركات    ) ٢٥٦(المادة  
ویقرأ كام ل الم واد كونھ ا    ) الباب الثالث عشر(فیة وردت في باب مستقل     أحكام التص 

وھ   ذا یت  ضح ان الم  شرع ف   رق ب  ین اج   راءات    . مترابط  ة وتف  سر بع   ضھا ال  بعض    
م  ن ق  انون ال  شركات ) ٢٧٧(الت صفیة واج  راءات ش  طب ال  شركة وف  ق احك ام الم  ادة   
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ان االحال ة ف ي   و.وافرد لھا الب اب الراب ع ع شر تح ت عن وان الرقاب ة عل ى ال شركات                
انم ا ف ي مواض یع مختلف ة     ،النصوص التكون ضمن الباب الواحد والموضوع الواحد   

ومنھ ا عل  ى س  بیل المث  ال ورد ف  ي الب  اب الراب  ع لل  شركات ذات الم  سؤولیة المح  دودة   
ف ي ك ل   ))الباب السادس((احالة االمر الى النصوص الواردة باحكام المساھمة العامة    

ام المتعلق  ة بال  شركات ذات الم  سؤولیة المح  دودة عم  ال  م  الم ی  رد ب  ة ن  ص ف  ي االحك    
  .من قانون الشركات ) ٧٦(باحكام المادة 

ت سري احك ام   (م ن ق انون ال شركات ن صت      )) ٣((وبالتناوب فان احكام المادة     
عل  ى ال  شركات الت  ي تم  ارس االعم  ال التجاری  ة  **ق  انون ال  شركات**ھ  ذا الق  انون

فاذا لم یكن فیھا ما ینطب ق عل ى اي م سألة     ، المسائل التى تناولتھا نصوصة      وعلى
 ))الخ........فیرجع الى قانون التجارة
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