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 التصفية اإلجبارية 
  للشركة ذات المسؤولية المحدودة 

  
 سبق وان تحدثت عن إجراءات التصفية للشركة ذات المسؤولية فـي مـدونتي            

 تم إيضاح كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية ، و سـوف أوضـح االن               حيث
شركات رقـم  من قانون ال) أ/266( مفهوم التصفية اإلجبارية وفق منطوق أحكام المادة  

   : وتعديالته والتي تنص1997لسنة ) 22(

العام المدني او المراقب او  یقدم طلب التصفیة االجباریة الى المحكمة بالئحة دعوى من المحامي) أ
  :من ینیبھ وللمحكمة ان تقرر التصفیة في اي من الحاالت التالیة

  .ساسياذا ارتكبت الشركة مخالفات جسیمة للقانون او لنظامھا اال. 1
  .اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتھا. 2
  .اذا توقفت عن اعمالھا مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع. 3
من رأسمالھا المكتتب بھ ما لم تقرر ھیئتھا العامة %) 75(اذا زاد مجموع خسائر الشركة على . 4

  زیادة رأسمالھا
  

 وهـي تحقـق     266مادة  من ال ) أ(وأركز على ما ورد بالبند األول من الفقرة         
شرطه مخالفات جسيمه للقانون والنظام األساسي للشركة ، حيث أن المخالفات الجسيمة            
غير واضحة وال يوجد عليها قرارات تمييزية في هذا القانون أو قانون الشركات الملغى 

 الملغى ولغايات البحث ووتعميم     1989لسنة  ) 1( والقانون رقم    1964لسنة  ) 12(رقم  
 فأنني أردت أن أركز على ما تعنيه المخالفة الجسيمة إلفادة واالستفادة من التغذية      الفائدة

  .أ من قانون الشركات واضحة/266من المادة ) 4،3،2(الراجعة، حيث أن البنود 
يظهر ذلك من خالل البيانات المالية وتعثر الشركة عن الوفاء          )2( حيث ان البند  

عولج بما يتوافق واحكام المادة     ) 3(قة كما ان البند   بالتزاماتها تجاة االطراف ذوي العال    
من قانون  )114,مكرر75,86(عولج ايضا بالمواد    ) 4(من قانون الشركات والبند   )277(

وقد اناط المشرع بالمحامي العام المدني او مراقب الشركات او مـن ينيبـة              .الشركات  
ـ     /لتقديم طلب التصفية االجبارية وليس لشريك      ص عليـة بالمـادة     المساهم وفق مـا ن

هيئـة  / على رئيس واعضاء مجلـس االدارة      ىمن قانون الشركات القامة الدعو    )160(
  .من قانون الشركات ) 157.158,159(المديرين وفق احكام المواد 
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 )أ/266( المـادة     نـص   اجراء تعديل على    في هذا الصدد    على المشرع  واتمنى
جباريـة وذلـك حمايـة لـصغار     المساهم التقدم بطلب للتصفية اال  /بحيث يحق للشريك  

  .المساهمين من تعسف كبار المالكين في استعمال الحق 
  

في البند األول كوصـف للممارسـات       " مخالفات"وقد استخدم المشرع مصطلح     
عند أطالقة قد يعطي معني آخر لمن ال        " المخالفة  " واألفعال المحظورة، وهذا المفهوم     

ع بمفهـوم   وقد قصد المـشر   . ساسي للشركة م األ يتمعن بأحكام قانون الشركات والنظا    
 وفق مفهوم   ةالمخالفة معناها اللغوي وهو قصد الفعل المنهي عنه، وبالتالي فان المخالف          

النص القانوني هو قصد ارتكاب الفعل الذي حظره القانون أو النظام األساسي للـشركة    
ـ           االمتناعأو   ه التزامـاً علـى      عن القيام بفعل أوجبه القانون أو نظام الشركة ، وفرض

  ).هيئة المديرين ( مسؤولية الشخص المخاطب بنصوصه 
  
ولكن السؤال هو ما طبيعة تلك المخالفات التي حظر القانون أو النظام األساسـي               ●

  .للشركة ارتكابها وعاقب عليها ؟
  

وان هناك تبايناً كبيراً بينها ، مما جعل     . حيث أن المخالفات ليس كلها نوع واحد      
هيئة / والتي ترتكب من أعضاء مجلس اإلدارة " مخالفات جسمية"تخدم تعبير المشرع يس
  . المديرين 

  
  

من القانون المدني بأنه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل         ) 604(كما نصت المادة    
الشركة إذا لحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولى شـؤونها وتـشير المـذكرة               

حيث أن األصل في العقود تحقيق المصلحة   " وص  اإليضاحية للقانون المدني بهذا الخص    
وعدم الضرر أو اإلضرار باآلخرين وإذا وقع الضرر فينبغي تمكين المتضرر من طلب 

كما يتبين ذلـك    " إزالته ورفعه عنه ، وتوفير مصلحه الناس واستقرارهم في المعامالت         
ـ    ( من مجله األحكام العدلية     ) 58،20،19(من المواد    صرف علـى   الضرر يزال ، الت

  ) . الرغبة منوط بالمصلحة ، ألضرر وال ضرار
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وقد أورد العالمة السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الخامس            
انه يجوز للمحاكم أن تفسخ الشركة لوقوع منازعة قويـه          ) 379،375(على الصفحات   

ي تـسوغ حـل     بين الشركاء ، أو ألي سبب قوي اخر غير ذلك ، كما أن األسباب الت              
   -:الشركة قضائياً يرجع الى عدة أسباب ومن ضمنها

  
ن يقصر فـي    أخطاً شريك بان ال يفي هذا الشريك بما تعهد بة نحو الشركة ، ك                -1

  . العمل الذي تعهد القيام به لمصلحة الشركة 
  
  . أو أهمل مدير الشركة أو هيئة المديرين في إدارة الشركة    -2
  
  . شركة أو نظامها األساسي أو أحكام القانون أو خالف أهداف ال   -3
  
  .سوء التفاهم المستحكم بين الشركاء  -4
  
  
هو من النظام العام ، فكل اتفاق       ) التصفية اإلجبارية (وحق طلب الحل القضائي        

  . بين الشركاء يقضي بغير ذلك يكون باطالً 
  
ـ               ه الجـزء   كما ورد في الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال ط

إذا لم يقم احـد     ) تصفيتها(لقاضي الحكم بحل الشركة     انه يجوز ل  ) 224(األول صفحة   
  -:الشركاء بما يلي

  
لم يقم الشريك بتنفيذ ما التزم به في عقـد الـشركة بخـصوص توزيـع                   -

  المناصب اإلدارية والصالحيات أو 
  . ارتكاب خطأ جسيما أو غش أو تدليس    -
  مدير ال–أو أهمل الشريك    -
سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يعوق سير اعمال الشركة ويجعل التعاون              -

  . بين الشركاء مستحيالً 
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كما ورد في النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية للدكتور القاضي عبد علي         
انه يجوز للشركاء الطلب مـن المحكمـة لحـل          ) 143-137(الشخانبة في الصفحات    

  -:الشركة وتصفيتها
   
إذا وجدت خالفات مستعصية بين الـشركاء تجعـل اسـتمرار الـشركة              -1

  . متعذراً
ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها األساسي سبباً لتصفية            -2

  . الشركة تصفية إجبارية بقرار من المحكمة
  

والحق بطلب تصفية الشركة من قبل القضاء يطبـق علـى جميـع الـشركات                  
ية وهو من النظام العام ال يجوز االتفاق بين الشركاء التنازل عنـه فـي عقـد                 التجار

  . الشركة او في نظامها او في أي اتفق الحق 
  

واألسباب التي تجيز طلب تصفية الشركة من قبل القـضاء كثيـرة ومتعـددة                 
وهـذه الـسلطة   . والقاضي هو الذي يقدر أهميتها وخطورتها على سير عمل الـشركة  

لمحكمة الموضوع تستخلصها من وقائع وظروف الدعوى التي تنظرها بـدون        متروكة  
  . الفرنسيةمن محكمة النقض رقابة عليها حيث ورد قرار

ومن هذه األسباب التـي تجيـز طلـب التـصفية       " 1908 مارس   14نقض فرنسي    " 
  -:اإلجبارية من القضاء هي

  . ركة  عدم تنفيذ احد الشركاء االلتزامات المترتبة عليه للش-1
  . الخالفات المستعصية بين الشركاء -2

إذا كان هناك خالفات كبيرة بين الشركاء تشل عمل اإلدارة وتمنـع        
عملياً اقل نشاط للشركة وكانت هذه الخالفات عميقة ومستمرة لدرجة أنها           

فإذا كان حـق التـصويت فـي         تعرقل عمل الشركة وتضعة في خطر ،      
مر الذي يؤدي إلى عــدم الخروج      األالشركة تملكه فئتين متعارضتين ،      

ن يكون للشركة هيئـة     أبقرارات تنظم سير الشركة وممارسة أعمالها ، ك       
مديرين هم وحدهم أصحاب الحصص ويتمتعون بعدد أصوات متساوية ،          
فإذا حصلت خالفات كبيرة بينهم فان هذه الخالفات ال يمكن حلهـا بعقـد              

اتخـاذ قـرار بخـصوصها ،       اجتماع هيئة عامه غير عاديه ، وال يمكن         
فيصبح حل الشركة هو المنفذ الوحيد للخروج من األزمة التـي تعانيهـا             

  .الشركة
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 وبهذا الخصوص فقد ذهبت محكمه اسـتئناف القـاهرة بحكمهـا           
أن الحكم المستأنف كان على حق في اعتبار      " 13/12/1951المؤرخ في   

انسجام الـشركاء   التقاضي مبرراً لفسخ الشركة، فانه ليس أدل على عدم          
وقيام الخالف بينهم واحتدامه من التجائهم إلى القضاء لحل مشاكلهم التـي     
استعصى عليهم حلها بالتفاهم بالطريقة الودية ، بل أن الحاجة في التقاضي 
وتعدد القضايا بين الطرفين لهى في ذاتها اكبر دليل على أن الخالف بين             

  " .يه إال بالتصفيةالشركاء قد استفحل إلى حد ال يمكن تالف
  
صعوبة االستمرار بعمل الشركة إذا أصبح االستمرار بعمل الشركة يـؤدي             -3

إلى تعريض مصالح الشركاء لخطر كبير مثل الحالة التي تصبح فيها بعض            
الـخ  .... إعمال الشركة مخالفة للقانون او النظام األساسي أو تعثر الشركة           

لمحكمة حل الشركة وخاصـة عـدم       وقد أجاز القانون الفرنسي الطلب من ا      
  .تنفيذ أحد الشركاء اللتزامه أو في حال وجود خالفات بين الشركاء

  
تؤدي إلى شل عمل الشركة، وان حل الشركة لباعـث صـحيح يمكـن أن               
يصدر ضد شركة ما دام أن طلب الحل تأسس على اختفاء نية المشاركة بين      

  .  الشركاء التي هي عنصر أساسي في كل شركة 
  

 حكم  6/2/1967وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر بتاريخ         
محكمة الموضوع الذي اعتبر انه في الحالة التي يستحيل فيهـا أن يكـون              
للشركة مجلس إدارة أو رئيس بسبب عدم وجود أغلبية تساعد على التعيـين    
 وبسبب الشقاق الخطير الموجود بين مجموعتين من المساهمين في الـشركة      

ونتيجة لخطورة الوضع وقانونية الطلب فانه ال بد من حل الشركة في هـذه     
  . الحالة 

  

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


  المحامي
  ماويـد العـمحم

Advocate 
 

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

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

     

  

  األردن 11937 عمان 541539 ب.ص
  

6  P.O.Box 541539 Amman 11937 Jordan  

  amawi58@yahoo.com: البريد االلكتروني 
 www.amawi.info: قع االلكتروني المو

 

 بعنـوان   1987كما أورد الدكتور محمد الحموري في كتابه المنشور بتـاريخ           
حماية أقلية المساهمين أو الشركاء في الشركة المساهمة الخـصوصية والـشركة ذات             

حماية األقليـة عـن طريـق       ) 75-73(ه  المسؤولية المحدودة في المبحث األول صفح     
تصفية الشركة ، حيث تنص قوانين الشركات عادة على تصفية الشركة تصفية إجبارية             

الـخ ويالحـظ أن   ... ألسباب عامه ، أو ارتكابها لمخالفات جسيمه للقانون أو لنظامها      
ل األسباب السابقة هي أسباب عامه وال تسعف اقليه الشركاء ، ولذلك فقـد أعطـت دو          

أمريكي للقضاء سلطة يستطيع بموجبها تصفية الشركة ، اسـتناداً إلـى            -النظام االنجلو 
سبب في غاية المرونة واالتساع مستمد من قواعد العدل واألنصاف سواء أكـان هـذا               
السبب مقننا في التشريع ، كما هو الحال في بريطانيا ودول الكمنولث التي أخذت عنها               

ويطلق على فكرة العدل "  في عدد من الواليات األمريكية ،لأم غير مقنن ، كما هو الحا
واإلنصاف في أمريكيا ، تسمية   أخرى في مجال تصفية الشركة وهي االضـطهاد أو                

   . "ه القضاء المختص بتحقيق العدالةالتعسف وفقاً لما يرا
  

قد حددت إجراءات تـصفية الـشركة اجباريـاً إذا          ) 1/أ/226(وحيث أن المادة    
 أي عمل يخالف    – الشركة مخالفة جسيمه ويقصد بالمخالفة وفق ما ورد أعاله           ارتكبت

 -64 -62(حـددة بإحكـام المـواد       أحكام القانون أو النظام األساسي للشركة وهي م       
   -:ي بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمخالفات تشمل بالتال) ) 71(هـ /67
  
ر العام بإعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها       المدي/ عدم قيام هيئة المديرين        -1

الختامية بما في ذلك حسب اإلرباح والخسائر واإليضاحات الالزمة وبيان تدفقاتها 
النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقاً لمعايير المحاسبة الدوليـة ،             

ا لمراقـب عـام     إضافة إلى التقرر السنوي عن إعمال الشركة وتقديم نسخه منه         
الشركات ومرفقة بالتوصيات المناسبة قبل نهاية األشهر الثالث األولى من السنة           

  . المالية الجديدة
  
عدم قيام هيئة المديرين بعقد اجتماع هيئة عامه عادي سنوي واحد خالل األشهر                -2

ات األربعة األولى من السنة المالية للشركة على أن تتقيد هيئة المديرين باإلجراء           
   -:التالية 

  
لكل شريك الحق بحضور االجتماع لمناقشة جدول األعمـال والتـصويت              -أ

على القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ، وله تفـويض احـد الـشركاء              
  . لحضور االجتماع 
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تبليغ كل شريك الدعوة لحضور االجتماع أما تسليم الدعوة باليد أو إرسالها            -ب

يوماً على األقل من التاريخ المحدد لعقد االجتماع ) 15(بالبريد المسجل قبل 
شريطة أن يرفق بالدعوة جدول األعمـال بالميزانيـة الـسنوية للـشركة             
وحساباتها الختامية واإليضاحات الالزمة لذلك مدققة جميعها مـن مـدقق           
الحسابات المنتخب من قبل الهيئة العامة والتقرير الـسنوي عـن أعمـال             

  . الشركة
  
اع نسخه عن محضر االجتماع خالل عشرة ايام مـن تـاريخ انعقـاده              إيد   -ج

لمراقب عام الشركات موقع من رئيسي الجلسة وكاتبها ومرفق به كـشف            
الحضور موقع حسب األصول ، والوثائق التي تبين إجراءات كيفيه تبليـغ       

  . الشركاء
  
ـ   ) 2(في حال عدم التقيد بأي مما ذكر بالبند            -د اع غيـر   أعاله يعتبر االجتم

قانوني وال يعتمد لدى مراقب عام الشركات ، لحين إزالة المخالفة بموافقة            
أو غير المرسل لهم مرفقـات      /الشركاء الغير مبلغين لحضور االجتماع و     

  . جدول األعمال 
  
في حال تم عقد أكثر من اجتماع هيئة عامه سواء عادية أو غير عادية ولم تتمكن         -3

) 30(ي األصوات ، فيمنحها المراقب مدة ال تزيد عن  من اتخاذ قرار بسبب تساو    
يوماً التخاذ القرار المناسب ، وفي حال لم تتوصل الهيئة العامـة لقـرار يحـق         

  . للمراقب إحالتها للمحكمة لتصفيتها تصفية إجبارية 
  
 يتوجب على رئيس هيئة المديرين تزويد مراقب عام الشركات بالـسجل الخـاص              -4

هر األول من انتهاء السنة المالية للشركة ، بكل تعديل يطـرأ            بالشركاء خالل الش  
يوماً من تاريخ وقوع التعـديل أو  ) 30(على تلك البيانات خالل مدة ال تزيد عن         

  . التغيير 
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إذا زادت خسائر الشركة على نصف راسمالها فيترتب على هيئة المديرين فيهـا                -5
صدر قرارها أما بتـصفية الـشركة أو      دعوة الهيئة العامة الجتماع غير عادي لت      

باستمرار قيامها بما يحقق تصويب أوضاعها وإذا لم تتمكن الهيئة العامـة مـن              
اتخاذ قرار بهذا الشأن خالل اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الـشركة مـدة ال              
تزيد على شهر التخاذ القرار وإذا لم نتمكن من ذلك فيتم إحالة الشركة للمحكمـة            

  . ا تصفية إجبارية لتصفيته
  
في حال بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع قيمة راسمالها فيجب تـصفيتها إال إذا                 -6

قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي إعادة هيكلة راس المال بحيث ال يزيد         
من الفقرة  ) 4(مجمل الخسائر المتبقية على نصف راسمالها  وهي متوافقة والبند           

  من القانون ) 266(من المادة) أ(
  
الخالف المستحكم بين الشركاء الذي يعرقل سير أعمال الشركة ويجعل التعـاون               -7

  . بين الشركاء مستحيالً 
  
الشركاء بتنفيذ ما التزم به في عقد الشركة بخـصوص         / عدم قيام هيئة المديرين        -8

  .توزيع المناصب اإلدارية والصالحيات 
  
نصاف وفقاً لما يراه القاضي المخـتص عمـال بحكـام           تطبيق قواعد العدل واإل      -9

  . من القانون المدني)2/3(المادة
  

ومما سبق فان ذلك يتبين أن هيئة المديرين القائمة على الشركة اذا  لـم تمتثـل                 
 والغاية من إلزامها بإعـداد البيانـات        -ورد أعاله   ام القانون األمرة لاللتزام بما      ألحك

ة وأمر واقع الشركة وإال ما هو معيار معرفة ما للشركة وما            المالية للوقوف على حقيقي   
عليها من حقوق والتزامات باالضافة لحماية الشركاء واألطراف ذوي العالقة ، وهـل             
هي في وضع مالي سليم أم ان هناك خسائر جسمية ايضاً كل ذلك ال يظهر إال بإتبـاع                  

الشركاء ، المتعاملين ، ( طراف النصوص القانونية األمرة للمحافظة على كافة حقوق اإل
 ومن وجهه نظري فان أي شركة ال تعـد          -)العاملين، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات      

 خلل مالي وأداري تكون واقعة فيبياناتها المالية وتقريرها السنوي ضمن المدد القانونية 
، ويترتــب ومخالفة للقوانين واالنظمة وقواعد الحاكمية المؤسسية واالفصاح والشفافية

ذلك إبالغ مراقب عـام      على مدقق حساباتها القانوني في حال تخلف إدارة الشركة عن         
 السيما ان أحكـام المـادة       ،الشركة بمخالفة الشركة ذلك تحت طائلة المساءلة القانونية       
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 ألزمت هيئة المديرين او احد أعضائها او مدقق حسابات           من قانون الشركات قد    )168(
ذلك تحت طائلة المسؤولية التقصير به في حال عدم التبليغ ، بإضافة الى تبليغ المراقب ب

ان ارتكاب تلك المخالفات المذكورة أعاله تدل على ان هناك أمور غير طبيعية بالشركة   
قد تكون مالية او إدارية او خالفات مستحكمة بين الشركاء ويؤدي الـى اختفـاء نيـة                 

  . أسيس الشركة المشاركة وهي من العناصر األساسية لت
لجوء الى طلب   ويتوجب على الجهة الرقابة الممثلة بمراقب عام الشركات عدم ال         

بعد استنفاذ كافة الطرق االدارية والوقائية والودية لحل الخالفات          الالتصفية االجبارية إ  
باحكام القوانين  )) الممثلة بهئية المديرين  ((او المعيقات التى تحول دون التزام الشركة      /و
  .االنظمة و
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