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في قانون الشركات جاءت هذه الدراسة تتناول أحكام التصفية اإلجبارية في الشركات المساهمة العامة  

، من منطلق إشكالية معينة هي بيان 2017وتعديالته لغاية القانون المعدل لعام  1997لسنة  22األردني رقم 

، فتم طرح عدة تساؤالت الطبيعة القانونية للتصفية اإلجبارية للشركة المساهمة العامة في قانون الشركات األردني

ما هي اإلجراءات العملية للقيام و  ساهمة العامة وما هي حاالتها؟ما هي أنواع تصفية الشركات المأهمها: 

ما هو أثر و ي في عملية التصفية اإلجبارية؟ ما هو دور المصفو  بالتصفية اإلجبارية للشركة المساهمة العامة؟

ت المصفي النهائية ومن اهل يجوز الطعن بقرار و ؟ لمعنوية للشركة المساهمة العامةالتصفية على الشخصية ا

 هي جهة الطعن قضائيًا؟ 

إجراءات تعيين المصفي وعزلة وإجراءات التصفية الدراسة بيان تناولت ولإلجابة على هذه التساؤالت 

اإلجبارية من حيث حاالت التصفية اإلجبارية وواجبات المصفي وحقوقه، ومن ثم مسؤولية المصفي من حيث 

 مسؤولية المصفي عن العقود التي يبرمها لغايات التصفيةو لشركة والمساهمين حاالت مسؤولية المصفي تجاه ا



على الشخصية المعنوية آثار التصفية اإلجبارية أخيرًا و وتجاه الغير وموقف المصفي من دعاوى التصفية، 

 للشركة. 

الته اعتبار المصفي وكياًل عن الشركة تحت التصفية وان وكوخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

حفظ السجالت  يوجبنص األردني أي  المشّرعلم يورد ، وأنه ملزمة بكل التصرفات التي يباشرها باسمها

من  األردني قانون الشركات كما أنه قد خال .اإلجباريةو  االختياريةالتصفية بشقيها  بأعمالوالمستندات المتعلقة 

 .أي نص يبين الشروط الواجب توافرها في مصفي الشركة

ضةةرورة النص على تحديد جهة تودع لديها السةةجالت وانتهت الدراسةةة إلى عدة تواةةيات كان أهمها: 

المتعلقة بتصةةةةفية أي من الشةةةةركات التي تمت تصةةةةفيتها، لسةةةةهولة الرجوع اليها عند الحاجة إلمكان التحقق من 

نصةةةًا اةةةريحًا يبين فيه  األردنيأن يتضةةةمن قانون الشةةةركات  وضةةةرورة الوثائق والمسةةةتندات المتعلقة بالتصةةةفية،

( من قانون الشةةركات األردني 270تعديل نص المادة ) ضةةرورةو  .فرها في مصةةفي الشةةركةاالشةةروط الواجب تو 

التي نصةةةةت على واجبات والتزامات المصةةةةفي، برضةةةةافة فقرة أخرى تلزم مصةةةةفي الشةةةةركة المسةةةةاهمة العامة في 

 الهيئة العامة.التصفية اإلجبارية بتقديم حساب عن أعمال التصفية إلى 
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Abstract 

         This study deals with mandatory liquidation provisions at public shareholding 

companies at the Jordanian Companies Law No. 22 of 1997 and its amendments up 

to the amended law for 2017, in light of the problematic nature of the compulsory 

liquidation of the public shareholding company at the Jordanian Companies Law. 

What are the types of liquidation of public shareholding companies and what are 

their cases? What are the practical procedures for the forced liquidation of the public 

shareholding company? What is the role of the liquidator in the process of 

compulsory liquidation? What is the effect of liquidation on the moral personality 

of the public shareholding company? Is it permissible to challenge the decisions of 

the final liquidator and who is the judicial authority to challenge?     



         In order to answer these questions, the study dealt with the procedures of 

appointing the liquidator, isolating and compulsory liquidation procedures in terms 

of forced liquidation cases, the duties of the liquidator and his rights, and then the 

responsibility of the liquidator in terms of responsibility of the liquidator towards 

the company and the shareholders and the responsibility of the liquidator for the 

contracts concluded for liquidation purposes and third parties, And finally the effects 

of mandatory liquidation on the moral character of the company.                                                          

          The study concluded that the liquidator is considered an agent for the company 

under liquidation and that the agency is bound by all the actions that it carried out in 

its name, and that the Jordanian legislator did not provide any provision that 

preserves the records and documents related to the liquidation, both optional and 

compulsory. Moreover, the Jordanian Companies Law is exempted from any text 

that specifies the conditions that must be met by the liquidator of the company.    

                                                                   

         The study concluded with several recommendations, the most important of 

which was: The necessity of providing the establishment of a depository with records 

relating to the liquidation of any liquidated companies, for easy reference when 

necessary to verify documents and documents related to liquidation. Availability in 

the company's liquidator. The need to amend the text of Article (270) of the 



Jordanian Companies Law, which stipulated the duties and obligations of the 

liquidator, by adding another paragraph obliging the liquidator of the public 

shareholding company to liquidate the account of liquidation works to the General 

Assembly.  

 

 

 

 


