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 الغالً والدي...  التمام بدر

 ... الى

...  صبرا الٌام وجاهدت...  هما الفؤاد وحملت...  سهرا الجفون اثقلت من
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 المقدمة
ان الشركة بصفتها شخصا من االشخاص االعتيادية تتمتع بأىلية قانونية تتمكن من خالذلا من اكتساب احلقوق 
وبادلقابل ربمل االلتزامات مثلها يف ذلك الشخص الطبيعي وعلى ذلك فان الشركة ادلسامهة ذلا نقطة بداية تولد هبا 

ون بالتسجيل يف السجل التجاري كما ان ذلا نقطة هناية تتصفى او تتحول هبا الشركة ادلسامهة وان ىذا كوىو ي
ادلسامهة ان التشخيصية القانونية زبوذلا كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجر وما اىل ذلك كما ديكن للشركة 

ما دخلت يف نزاع مع اطراف اخرى . كما ان او مدعي او مدعى عليها ذلك اذا  تكون خصمًا سوءًا كانت
التصفية اليت قد تكون نتيجة حتمية خلسارة الشركة تنفي مجيع العمليات اجلارية للشركة وتسوية ادلراكز القانونية 

 بينما ايدي الشركاء. كما وأن التصفية واجبة بقوة القانونباستيفاء حقوقها ودفع ديوهنا سبهيداً لدفع االموال الصافية 
يف مجيع انواع الشركات اليت استملكت مقومات وجودىا قانوناً واكتسبت الشخصية االعتيادية مث انقضت او طلب 

ال تتمتع بالشخصية ادلعنوية وعادة ما تتم التصفية بالطريقة يف  ألهناحلها حبكم القانون باستثناء الشركة اخلاصة 
كم خاص تطبق احكام القوانني اليت نص عليها القانون ادلدين ادلبينة يف العقد التأسيسي للشركة  وعند خلوه من ح

 .ذلك ويف حالة سكون القانون التجاري عن ذلك 

  البحث اهمية

 كل ويؤدي االدارة رللس نشاط يفعل وشلا ادلسامهة, الشركة تصفية على ادلًتتبة االثار تناول يف الدراسة أمهية تكمن
 . الشركة لنشاط ودلتابعة االشراف االعضاء من معني عدد أو االعضاء من عضو

  البحث منهجية

 قوانني مع للمقارنة اساساً  الوايف الشركات قانون من متخذين ادلقارنة اسلوب على ادلوضوع ذلذا دراستنا اعتمدنا لقد
 . االردين الشركات القانون ومنها أخرى عربية

  البحث هدف

 .القوانني ببعض مقارنة اجراء يف ادلسامهة الشركة تصفية على القانون يًتتبها اليت القانونية االثار معرفة ىو
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  البحث اسباب

 دلا احلديث عصرنا يف االقتصادي للتطور اداة كوهنا الشركات انواع اىم تعد ادلسامهة الشركات ان ادلعروف من
 من النوع ىذا حضي تقدم ما ولكل ادلشروعات بإصلاز القيام وبالتايل االموال رؤوس مجع على قدرة من سبتلكو

 . والدارسني الباحث اىتمام من وتصفيتها الشركات

 هيكلية البحث 

ىذا وسنتناول ىذا البحث على مبحثني ادلبحث االول نتناول بو مفهوم الشركة ادلسامهة وىو ينقسم اىل مطلبني 
ادلطلب االول تعريف الشركة ادلسامهة وادلطلب الثاين نتناول بو ادارة الشركة ادلسامهة اما ادلبحث الثاين فنتناول بو 

طلبني ادلطلب االول نتناول بو اسباب انقضاء الشركة ادلسامهة انقضاء وتصفية الشركة ادلسامهة وىو ينقسم اىل م
تعريف وادلطلب الثاين تصفية الشركة ادلسامهة وىذا ادلطلب االخري ينقسم اىل ثالث فروع نتناول يف الفرع االول 

ول يف النقطة تصفية الشركة ادلسامهة ويف الفرع الثاين اثار تصفية الشركة ادلسامهة وىو ينقسم اىل ثالث نقاط نتنا
االوىل اثر التصفية على الشخصية القانونية يف الشركة ونتناول يف النقطة الثانية اثر التصفية على سلطات رللس 

 االدارة واخرياً النقطة الثالثة نتناول فيها االثار االخرى لتصفية الشركة ادلسامهة . 
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 المبحث االول

 مفهوم الشركة المساهمة

الشركة ادلسامهة النموذج االمثل لشركات االموال فهي هتدف لتجمع االموال بقصد القيام دبشروعات صناعية تعترب 
 تركيزىاس االموال و و وىي اداة للتطوير االقتصادي يف العصر احلديث , وقد سبت وتطورت بسرعة بفضل ذبميع رؤ 

 لدولة وعلى ضوء ذلك ستقوم بتوضيح ذلك يف قبضة بعض االشخاص مىت كانت ربتكر اجملال الصناعي والتجاري ل

 ادارة الشركة ادلسامهة .  والمطلب الثانيتعريف الشركة ادلسامهة  المطلب االوليف مطلبني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3 



 المطلب االول

 الشركة المساهمة تعريف 

,  عام باكتتاب بأهنم ادلسامهون فيها ويكتتب مخسة عن يقل ال االشخاص من عدد من تتألف اليت الشركة وىي
 ( .1) هبا اكتتبوا الذي الهنم االمسية القيمة دبقدار الشركة ديون عن مسؤولني وىم

ادلساىم  مسؤوليةوينقسم راس ماذلا اىل اسهم متساوية القيمة ديكن تداوذلا على الوجو ادلبني يف القانون وتقتصر 
 . (2)على اداء قيمة االسهم اليت اكتب فيها وال يسئل عن ديون الشركة اال يف احلدود اليت اكتتبو هبا من االسهم 

 واالمساء والعناوين العقود مجيع للشركة جيوز وال انشائها من الغرض من ينشق ذباري اسم ادلسامهة للشركة ويكون
 ويبني الشركة عنواناً  ربمل ان جيب الشركات من تصدر اليت االخرى طبوعاتوادل االوراق ومجيع واالعالنات التجارية

 ادلال رأس وبيان الرئيسي الشركة مركز بيان مع مقروءة واضحة بأحرف وذلك بعده او العنوان قبل نوعها فيها
 يكون القانون احكام فيو تراع مل تصرف اي يف الشركة باسم تدخل من وكل,  ميزانية اخر يف قيمتو حبسب ادلصدر
 مبلغ اداء عن مسؤوالً  الشركة باسم تدخل من يعترب ان للفقري كان فيو مبالغاً  ادلال برأس اخلاص مالو يف مسؤوالً 
 ( .3) الغري بصف للوفاء يلزم الذي بالقدر البيان ىذا يف الوارد والتقدير ادلال لرأس احلقيقية القيمة بني الفرق

 القيمة متساوية اسهم اىل ماذلا رأس ينقسم اليت الشركة ىي بأهنا ادلسامهة الشركة ادلصري الشركات قانون عرف وقد
 باسم يقًتن وال,  أسهم من ديلكو ما بقدر اال الشركة ديون عن مسؤوالً  فيما شريك كل يكون وال,  للتداول وقابلة

 ( .4) انشائها من الغرض من يشتق اسم ذلا يكون وامنا,  الشركاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  231, ص 1993, دار الفكر العريب  1علي حسن يونس : الشركات التجارية , النظرية العامة للشركة , ط . د( 1)

 131ص,  1995, ادلنشاة وادلعارف , االسكندرية  1وماين , الوجيز يف شرح قانون الشركات , طكجرب  د . لطيف ( 2)

 . 294ص, 1989,  القاىرة,  الفكر دار, 1ط االقتصادية التنمية يف ودورىا ادلالية االوراق اسواق,  رضوان احلميد عبد مسري.  د( 3)

 . 116ص,  2005,  لبنان,  احلقوقية احلليب منشورات,  1 ط,  الوضعية القوانني يف التجارية الشركات,  عطوى فوزي.  د( 4)
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 المطلب الثاني
 المساهمةادارة الشركة 

 االدارة رللس وىي عدة ىيئات بعضها يتوىل التنفيذ والبعض االخر يتوىل الرقابة واالشرافتتوىل ادارة شركة ادلسامهة 
 الفرع ويف العامة اذليئة االول الفرع فرعني يف نتناول فرعني على ادلوضوع ىذا سندرس ذلك للشركة العامة واذليئة
 ( .1) الشركة ادارة رللس الثاين

 الفرع االول
 الهيئة العامـــــة

اذليئة العامة دبوجب قانون  ضويةن عا اذ سامهني وتعد السلطة العليا فيهااذليئة العامة ىي اذليئة اليت تضم مجيع ادل
الشركات تثبت لكل شخص ديلك سهمًا او اكثر يف الشركة ورفع اعتبار اذليئة العامة اعلى سلطة يف الشركة اال ان 

ة عدد ادلسامهني وانتشارىم وعدم اىتمامهم دبباشرة سلطتهم وىذا ىذه السلطة تضعف يف احلياة العملية وذلك لكثر 
 . (2)لسد ىذا النقص بفرض قواعد قانونية دلرة تضمن محاية مصاحلهم ىو السبب الذي دعى ادلشرع اىل التدخل 

 :ـىي  (3)اما عن اختصاصات اذليئة العامة فهي تتوىل تقدير كل ما يعود دلصلحة الشركة . وىذه االختصاصات
 مناقشة واقرار سبرير ادلؤسسني يف اجراءات تأسيس الشركة عند عقد االجتماع التأسيسي ( 1
 ( انتخاب اعضاء رللس االدارة وربديد مكافأهتم وأقالتهم .2
( مناقشة تقارير رللس االدارة ومراقبة احلسابات واي تقدير اخر يردىا منو جهة ذات عالقة وازباذ القرارات االزمة 3

 بشأهنا .
 .( مناقشة احلسابات اخلتامية للشركة ادلصادقة عليها 4
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 196,ص2010دار الثقافة والنشر,,  3مقارنة , ج قضائية( د . عزيز العكيلي , الوسيط يف الشركات التجارية , دراسة 1)
 . 2004ادلعدل لسنة  21 رقم , 1997, سنة من قانون الشركات العراقي  77( راجع ادلادة 2)
 . العراقيمن قانون الشركات  94( راجع ادلادة 3)
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 ( مناقشة واقدار اخلطة السنوية وادلقًتحة وادلوازنة التخمينية للسنة التالية .5
 ( تعيني مراقب احلسابات وربديد اجوره .6
 ( اقرار نسبة االرباح الواجب توزيعها على االعضاء .7
واطار عملو وطبيعة التقارير اليت يقدمها اىل الشركة  مهامو( تعيني مفتش ذي اختصاص لتفتيش الشركة وربديد 8

 على ان تعطى نسخة منو اىل ادلسجل .
 ( ازباذ القرارات اخلاصة بزيادة رأمسال الشركة او زبفيضو .9

 ( ازباذ القرارات اخلاصة بدمج الشركة او تصفيتها .10
صلد ان ادلشرع قد اعطى اذليئة العامة  94ادة ضمن نص ادلومن النقطة العاشرة الواردة يف قانون الشركات العراقي 

الشركة سواء كانت الشركة انتهت بالتصفية او بالدمج حيث القرار يعود هبذه  دبصريدور رئيسي ومباشر فيما يتعلق 
احلالة اىل اذليئة العامة وضلن نعتقد ان ادلشرع كان موفقًا يف ىذا االذباه ذلك ان اذليئة العامة للشركة تضم مجيع 

 اعضاء الشركة وبالتايل فان اعضاء الشركة ىم من سوف يقررون مصري الشركة .
 . (1)مع مرة واحدة يف السنة على االقلذبت فأهنااما عن اجتماعات اذليئة العامة للشركة 

 على اجتماع واحد يف السنةوىذا يعين انو حيق للهيئة العامة للشركة يف اي وقت على ان ال يقل عدد اجتماعاهتا  
 .( 2) ولكن من حيق لو توجيو الدعوة اىل اجتماع اذليئة العامة

 واما النصاب ادلطلوب لعقد اجتماعاهتا ىذا ما صليب عنو بالنقطتني االتيتني  
  (3):ـتوجو الدعوة اىل االجتماع اذليئة العامة من اذليئات واالشخاص االتية  -أ

 ( مؤسسة الشركة لغرض عقد االجتماع التأسيسي . 1
 رأمساذلا من% 10 عن يقل ماالً  ديلكون الشركة يف اعضاء طلب بناء او اجمللس من بقرار االدارة رللس رئيس( 2

 . ادلدفوع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من قانون الشركات العراقي  78دلادة (  راجع ا1)
 155,ص1990بالطبعة , دار الكتب والنشر العراقي لسنة , ( كامل عبد احلسني البلداوي , الشركات التجارية يف القانون العراقي 2)
 من قانون الشركات العراقي . 79ة ( راجع ادلاد3)
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( ادلسجل دببادرة منو او بناء على طلب من اجلهة القطاعية ادلختصة او مراقب احلسابات ىذا وتوجو الدعوة اىل 3
مكان حضور اجتماع اذليئة العامة بنشر اعالن هبا يف النشرة ويف صحيفتني يوميتني على ان حيدد يف الدعوة 

موعد االجتماع عن مخسة عشر يومًا واذا زبلف االجتماع وموعده وعلى ان ال تقل ادلدة بني تاريخ الدعوة و 
 .( 1) ادلؤسسون او رئيس رللس االدارة عن توجيو الدعوة لالجتماع خالل ادلواعيد ادلقررة قانوناً 

وجب على ادلسجل توجيهها مباشرة اىل االعضاء , ويعلن عن ذلك يف النشرة ويف صحيفتني يوميتني مع ربديد  
االجتماع وال جيوز ذباوزه يف اثناء  بأعمالان يرفق بالدعوة لالجتماع جدول مكان االجتماع وزمانو وجيب 

 . (2) ذلك تقضي خاصة ظروف وجود حالة ويف العراق يف اخر مكان اي يف عقدىا وجيوز,  الشركة مركز يفاالجتماع 

- 

 النصاب المطلوب لالجتماع  -ب
االسهم ادلكتتب هبا وادلسددة اقساطها  اكثريةال يعد اجتماع اذليئة العامة صحيح اال حبضور اعضاء ديلكون 

ادلستحقة . واذا مل يتحقق ىذا النصاب ) اي اكثر من نصف اسهم الشركة ( يؤجل االجتماع اىل ادلوعد نفسو يف 
 . (3)تماع الثاين مهما بلغ عدد االسهم ادلمثلة فيو االسبوع التايل ويف ادلكان نفسو ويعد النصاب حاصاًل يف االج
 :ـاما اذا تعلق او اقتصر جدول االعمال على احد االمور التالية 

 الشركة رأمسال زيادة( 2   ( تعديل عقد الشركة          1
 فيو عضو اي او الشركة ادارة رللس اقالة( 4( زبفيض رأمسال الشركة          3
       الشركة ربويل( 6( دمج الشركة                    5

 الشركة تصفية( 7

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من قانون الشركات العراقي 81( راجع مادة 1)
 .من قانون الشركات العراقي 82( راجع مادة 2)
 .من قانون الشركات العراقي 84( راجع الفقرة االوىل من ادلادة 3)
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النصاب اسهم الشركة ( وعند عدم ربقق ىذا اي اكثر ) يقتضي عندئذ حضور النسبية ادلطلوبة لالجتماع االول 
يؤجل االجتماع اىل ادلوعد نفسو يف االسبوع التايل اذا مل حيضر عدد من االعضاء ديثلون اكثرية االسهم ادلكتسب 
هبا يؤجل االجتماع وحيدد موعد جديد لعقده كما ترى ويكون ىذا ادلوعد يف االسبوع التايل او يف وقت اخر , 

هم لعقد اجتماع اذليئة يف احلاالت ادلذكورة قد تطرف اىل محاية ووضع ان قصد ادلشرع وىو يشًتط سبثيل اغلبية االس
ادلسامهني والمسا يف الشركات ادلسامهة حيث تضعف فيها االشًتاك ويقل محاس االعضاء حلضور االجتماعات شلا 

 قد يؤدي اىل استغالل البعض ذلذا الوضع وجر اذليئة اىل ازباذ قرارات سبس مصاحل الشركة واالعضاء .

 

 رع الثانيالف
 مجلس ادارة الشركة

تقرره اذليئة العامة ونظرًا لضعف االشراف اجلسدي على  ضوء مااالدارة ادارة الشركة وتسيري امورىا يف يتوىل رللس 
اعمالو من قبل اذليئة العامة فان اجمللس اقوى واىم ىيئات االدارة وقد نظم قانون الشركات االحكام اخلاصة دبجلس 

 ال يقلاالدارة يف الفصل الثاين من الباب الرابع , وباحلديث عن اجمللس فانو يتكون من عدد من االعضاء االصليني 
 ( .1)يزيد عن تسعة اعضاء  عددىم عن مخسة وال

 اما عن اختيارىم فيكون كما يأيت .

 اذليئة العامة للشركة . نتخبهميزيد على سبعة ت يقل عددىم عن ثالث وال ـــ اعضاء ال1

 الدارة الشركة ـــ عضو ان ديثل احدىم كمال الشركة وديثل االخر منتسبيها من عد العمال , وىذا ما يتعلق دبجلس ا2

 االدارة بني التقليدي االرتباط ذلك فصل قد يكون االدارة رللس يف الشركة ومنتسيب العمال بتمثيل ادلشرع وبإقرار
 وىذا ادلال رأس دلمثلي العمال للمثلي االدارة حق وجعل يدير من ىو ديتلك من مبدأ اساس على القائمة وادللكية
 فالكرامة لالذلو  والعبداً  للمال اجرياً  خادماً  يعد مل فهو االنساين للعمل اجلديدة االشًتاكية النظرة مع ينسجم

  العمل دديقراطية فأن كذلك باإلنتاج ادلتعلقة االقرارات بإصدار بنفسو العمل عنصر يشًتك ان تقتضي االنسانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .العراقي  الشركات قانون من 96 ادلادة من االوىل الفقرة( 1)
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 اكثر ينتج بان يرحب ذبعلو متعة وىي العمل متعة العامل نفس يف زبلق ان ديكن اليت ىي النحو ىذا على ادلنتج
 ان حني االدارة رللس يف العضوية مدة اما وادلهانة السخرة احساس سحي ان دون اكرب جهداً  يبذل وان واحسن
 .( 1) للتجديد قابلة وتكون اجتماع اول تاريخ من تبدأ سنوات بثالث صدرىا قد القانون

 واحدة مرة للعضوية ذبديد امكانية يعين وىذا التجديد مرات عدد جيدد مل العراقي الشركات قانون ان يالحظ ولكن
 زلدد غري امدى اىل بالعضوية االدارة رللس عضو باحتفاظ يقتضي الذي النظامي الشرط يضع وال,  مرات عدة او

 . العام النظام من يعد عضويتو مدة انتهاء عند انتخابو ذبديد عدم يف العامة اذليئة حق الن

 العضوية مدة حدد حيث العراقي ادلشرع موقف عن سلتل كان موقفو ان صلد االردين الشركات قانون اىل وبالرجوع
 . (2) للزيادة قابلة غري وتكون سنوات بأربع االدارة رللس يف

 : يكون ان اإلدارة رللس عضو يف ويشًتط

 عشر لثامنة سن اسبام ادلوضوع ىذا يف اشًتط قد القانون ان  االىلية اىل وبالرجوع ـ: القانونية باألىلية متمتع -1
  االىلية كامل وتزوج عشر اخلامسة سن امت من ايضاً  ويعد,  االىلية عوارض من عارض يعتربه ان دون عمره من

 اننا اال والغري الشركة مصاحل حلماية سنة 21 عن يقل ال دبا االدارة رللس عضو سن رفع ادلشرع على البعض ويقًتح
 الشركة مصاحل على اخلشية اىل يدفع ما نعتقد ما وحسب ال نو ذلك صحيحاً  كان ادلشرع اليو ذىب امنا نعتقد
 يف خيضعون اجمللس اعضاء ان ذلك اىل اضف رللس يديرىا امنا واحد شخص ال يديرىا ادلسامهة الشركة الن والغري

  العامة اذليئة ورقابة ألشراف عملهم

 .  سلتصة جهة من صادر قرار او قانون دبوجب الشركة ادارة من شلنوع ال يكون العضوان يف يشًتط كذلك -2

 يوماً  ثالثني خالل النقص اكمال عليو وجب احلد ىذا عن اسهمو انقص واذا سهم الفي عن يقل ماال مالكاً  -3
 . ادلذكورة ادلهلة انتهاء عند اجمللس لعصوية فاقداً  اعد واال حصولو تاريخ من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . العراقي الشركات قانون 96 ادلادة من الثانية الفقرة راجع -1

 . 2004 , ادلعدل  1997 سنةل  22رقم , االردين شركات قانون من 105 مادة راجع  -2
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 او الشركة  ادارة من دينعو قرار او قانون صدور او الية لفقدان الشروط تلك من اياً  االدارة رللس عضو فقد واذا
 تاريخ من اجمللس عضوية عنو تزول يوم ثالثني خالل النقص اكمال اىل يبادر ومل سهم الفي من اسهمو عدد نقص
 . بازباذه اثر قد بشأنو تصويتو كان اذا باطالً  يعترب حبضوره يتخذ قرار وكل الشرط ذلك او تلك فقدان

 يكون ان على كاالتفاق للمجلس التشريح يف االعضاء حقوق من حيد اتفاق اي صحة عدم اىل البعض ويذىب
 . االعضاء من صغري بعدد الًتشيح حصر بقصد معينة خربة او معينة شهادة على حاصالً  اجمللس للعضوية ادلرشح

 اجمللس بعضوية يرشح ان جيوز اال بان االتفاق يتم كأن للشركة تقع فيها امور على نصب اذا االتفاق جيوز ولكن
 ( .1) والكتابة القراءة حيسن من اال

 لألشخاص ديكن ال االساس ىذا وعلى ادلسامهة الشركات يف اشًتاك من ادلعنوية لألشخاص قانوناً  اجلائز ومن ىذا
 .  طبيعي شخص االدارة رللس يف ادلعنوي الشخص ديثل وطبعاً  الشركة ادارة رللس يف االشًتاك ادلعنوية

 ان من الشخص منع فقد مهامو داء ال االدارة رللس لعضو الكايف الوقت اتاحة على العراقي ادلشرع من وحرصاً 
 اثنني او واحدة رئاسة بضمنها يتوىل ان لو وجيوز واحد وقت يف شركات ثالث من اكثر ادارة رلالس يف عضواً  يكون
 اخرى شركة ادارة رللس يف عضو او رئيساً  يكون ان االدارة رللس عضو او لرئيس والجيوز الوقت نفس يف منها

 رللس عضوية او رئاسة يتوىل اليت للشركة العامة اذليئة من بذلك ترخيص على حصل اذا اال شلاثالً  نشاطاً  سبارس
 ( .2) ادارهتا

 اجمللس اشعار عليو وجب االدارة رللس عضوية قبول عن اعتذر اذا ادلنتخب ادلساىم ان نذكر ان يفوتنا ال واخرياً 
  غائباً  كان ان بو تبليغو تاريخ ومن االنتخاب جلسة حاضراً  كان ان انتخابو تاريخ من ايام سبعة مدة خالل بذلك

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1990, بالطبعة , دار الكتب والنشر العراقي , سنة  العراقي القانون يف التجارية الشركات,  البلداوي احلسني عبد كامل. د -1

 . 2004, ادلعدل لسنة  1997, سنة  21رقم  العراقي الشركات قانون من 102 مادة راجع -2
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 رللس واختصاصات االدارة رللس اجتماعات من كل اىل نتطرق االدارة رللس عضو شروط اىل تطرقنا ان وبعد
 ــ: التالتني النقطتني يف وذلك االدارة

  االدارة مجلس اجتماعات:  اوالً 

 ونائبا لو رئيساً  اعضاءه بني من السري باقًتاع وينتخب تكوينو تاريخ من ايام 7 خالل االدارة رللس جيتمع -1
 . (1) للتجديدي قابلة مدة غيابو عند زللو زلل حيل للرئيسني

 بعض معو اختلف انو اال ادلدة حيث من العراقي ادلشرع اليو ذىب ما مع متشابو االردين ادلشرع موقف كان وقد
 فلو واقاربو اجمللس رئيس اختيار يف يعتمدىا اليت الكيفية حيث من اخليار لو يكون بان للمجلس اجاز حيث الشي
 . (2) مناسبة يراىا اخرى طريقة اي يعتمد ان ولو السري االقًتاع يعتمد

 اعضائو من عضو اي طلب على بناء او رئيسو من بدعوة االقل يف شهرين كل مرة االدارة رللس جيتمع -2
 عقد تعذر اذا الرئيس خيتاره العراق داخل اخر مكان اي او الشركة ادارة مركز يف اجمللس اجتماعات وتعقد االخرين

 . (3) ادارهتا مركز يف االجتماع

 . (4) اجمللس اعضاء اغلبية حبضور وينعقد االجتماع موعد على دقيقة ثالثني مرور بعد النصاب حيسب -3

 . الرئيس فيو الذي اجلانب يرجع االصوات تساوت واذا احلاضرين لألعضاء ادلطلق باألكثرية القرارات وتتخذ

 لالجتماع العامة اذلئية دعوة عليو ووجب منحالً  عد واحد وقت يف اعضائو عدد نصف االدارة رللس فقد اذا -4
 . جديد رللس النتخاب الفقدان تاريخ من يوماً  ثالثني خالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . العراقي الشركات قانون من( 102) ادلادة راجع -1

 . االردين الشكات قانون من(  135) ادلادة راجع -2

 . العراقي الشركات قانون من( 104) ةادلاد راجع  -3

 . العراقي الشركات قانون من(  105) ادلادة راجع -4
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 تسلسل وفق االحتياط العضو اجمللس يدعو االجتماع حضور عن االدارة رللس اعضاء من عضو غاب اذا -5
 العضو كان اذا اما,  العمال غري من ادلنتسبني شلثل او العمال شلثل غياب حالة يف ىذا االحتياط قائمة يف االمساء
 . االصوات اكثرية على احلائز االحتياط العضو بدعوة اجمللس رئيس فيقوم اخلاص القطاع ديثل الذي ىو الغائب

 عذر دون متوالية اجتماعات ثالث حضور عن تغيب اذا مستقيالً  يف عضو اي او نائبو او اجمللس رئيس يعد -6
 ( .6) مشروع بعذر ولو اشهر 6 تتجاوز دلدة متوالية اجتماعات حضور عن او مشروع

 خالل من وذلك االدارة اجمللس فاعلية على احملافظة ورائو  من يقصد او يتطلبو القانون يف الوارد الشخص ىذا ان
 بالفصل وتتمثل احلضور عدم على عقوبة القانون رتب وقد ادلنعقدة جلساتو اىل احلضور على فيو االعضاء اجبار

 . مشروع لعذر الغياب كان وان حىت ىذا اجمللس عضوية من

 اآلراء بو وتبني واقًتاحات مناقشات يف االدارة رللس اجتماع يف دار ما اخلالصة زلضر خاص يف يسجل -7
 رئيس يوقعو خاص سجل يف ايضاً  تسجل فمنها االدارة رللس قرارات اما احلاضرون االعضاء من ويوقع,  ادلخالفة
 ادلسجل حيفظ ان على جهة اي اىل للتقدمي صاحلاً  مستنداً  السجل منم ادلصدقة اجمللس قرارات نسخ وتكون اجمللس
 منها نسخة

  

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العراقي الشركات قانون من( 106) ادلادة راجع( 5)

 العراقي الشركات قانون من( 107) ادلادة راجع( 6)
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 المبحث الثاني

 انقضاء وتصفية الشركة المساهمة 

تعد التصفية باهنا اهناء العمليات التجارية للشركة وتسوية ادلرتكزات القانونية باستيفاء حقوقها ودفع ديوهنا سبهيداً 
لوضع االموال الصافية بني يد الشركاء , وان التصفية واجبة بقوة القانون يف مجيع انواع الشركات اليت استكملت 

ودىا قانونًا واكتسب الشخصية االعتيادية مث انقضت او طلب حلها حبكم القانون وعلى ضوء ذلك مقومات وج
نتناول ىذا ادلبحث يف ثالثة مطالب سندرس ادلطلب االول اثر التصفية على الشخصية ادلعنوية للشركة ادلسامهة  س

 .لضارة اليت تًتتب على تصفية الشركة والطلب الثاين اثر التصفية على رللس االدارة , والطلب الثالث االثار ا

اول ىذا ادلبحث يف مطلبني ندرس يف ادلطلب االول اسباب انقضاء الشركة ادلسامهة ويف ادلطلب الثاين ندرس نسنت
تصفية الشركة ادلسامهة واثارىا حيث ان ادلطلب الثاين مقسم على ثالث نقاط نتناول اواًل على اثر التصفية على 

واخرياً نتناول يف ثالثاً أثر التصفية على سلطات رللس االدارة  القانونية للشركة مث سنتناول يف ثانياً الشركة الشخصية 
 .االثار االخرى لتصفية الشركة ادلسامهة 
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 االول المطلب

 المساهمة الشركة انقضاء اسباب

  -: يلي كما وىي ادلسامهة الشركة انقضاء خالذلا من ديكن اسباب عدة ىناك

  المحدد االجل انتهاء ـــ1

 جملرد القانون بقوة الشركة تنتهي ومنثم,  زلددة زمنية مدة يف انتهائها على الشركة عقد ابرام عند الشركاء يتفق قد
 ــ: منها عدة حاالت يف الشركة تستمر ولكن,  الشركة يف االستمرار الشركاء راد لو وحىت ادلدة انتهاء

 ان الشركة عقد من تبني كما مطلقاً  الشركة اجل يكن مل اذا,  اجالً  وتنتهي االوىل بشخصيتها الشركة تستمر قد ـــ أ
 الن,  طويالً  وقتاً  يستغرق,  اجلو من انشئت الذي العمل ان اعتبار على التقريب بوجو كان انقضائها مدة ربديد

 االتفاق يتم ان شريطة اجلها سبديد على اتفقا الشركاء كان اذا او ادلتعاقدين لنية طبقاً  تفسريه جيب االتفاق
 . (1) معينة اغلبية على الشركة عقد ينص مامل باألمجاع

 الشركة انقضاء بعد الشركاء بني صراحة االتفاق مت اذا سديدة كشركة ومكن مدهتا انتهاء بعد الشركة تقوم ـــ ب
 . الشركة يف االستمرار على

 الشركاء بني ضمناً  االتفاق مت اذا او االوىل الشركة,  جديدة شركة مستمرة الشركة تعترب احلالة ىذه ويف معينة مدة
 . مدهتا انقضاء بعد العمل يف يستمروا

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  231ص,  سابق مصدر,  وماينك جرب لطيف.  د( 1)

15 



  الشركة اجله من انشئت الغرض انتهاء ـــ 2

 انتهت مث ادلياه قنوات وضع او ادلساكن لبناء او الطرقات تعبيد شركة كأنشاء معني بقرض للقيام الشركة انشأت اذا
 الشركة استمرت اذا ولكن احملددة اجلها اقضاء عدم رغم القانون وبقوة دبباشرة ادلسامهة الشركة فتقتضي,  مهمتها

 االعًتاض الشركاء لدائين حيق انو غري الشروط بنفس ادلسامهة الشركة تستمر احلالة ىذه ففي ادلهام بنفس القيام يف
 .  (1) حقهم يف اثرىم وقف اعًتاضهم على ويًتتب االستمرار على

 

  الشركة مال رأس هالك ـــ 3

 فأهنا نشاطها يف االستقرار عن عاجزة ادلسامهة الشركة اصبحت حيث منو وجزء كلو ادلسامهة الشركة مال اىلك فاذا
  لذلك تبعاً  تنقضي الشركة فأن, معظمها او واآلالت البضائع كل على ويأيت مصانعها يف صديق يثبت كأن تقضي

 حالة ويف,  نشاطها مواصلة على الشركة قدرة يف الباقي اجلزء امهية على االمر فسيتوقف,  جزيئاً  اذلالك كان اذا اما
 . (2) للشركة الصايف االجل كان اذا بأنو ادلسامهة للشركة ضارة

 ان اال الشركاء بني االسهم او احلصص توزع ان حيث,  اجلديدة الشركة مال رأس يف حصتها يعادل ما االسهم من
 حفاضاً  ذلك يف ترى,  تضامنية او زلددة شركة لصاحل ادلعنوية شخصيتها ادلسامهة الشركة فقدان اىل يؤدي ال الدمج

 اىل اسهما مجيع انتقال عند ربل وكذلك العكس وليس الشركات تطوير ادوات من االندماج ازباذ على ادلشرع من
 .( 3) واحد مساىم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 303ص,  1996,  بغداد,  احلكمة بيت,  1ط,  التجاري قانون,  التجارية االوراق,  البسام ابراىيم امحد.  د -1

 .  207, ص 1967, بغداد , سنة  1صالح الدين الناىي , مبادئ القانون التجاري , ط -2

 .  301, ص 1974, بغداد , سنة  8فوزي زلمد سامي , شرح القانون التجاري العراقي , ط -3

16 



 الثاني المطلب

 المساهمة الشركة تصفية

سنقسم ىذا ادلطلب اىل فرعني نتكلم يف الفرع االول عن تصفية الشركة ادلسامهة ويف الفرع الثاين نتكلم 
عن اثار تصفية الشركة ادلسامهة وذلك يف ثالث نقاط نبني يف النقطة االوىل اثر التصفية على 

س االدارة واخريًا نبني الشخصية القانونية للشركة ويف النقطة الثانية نبني اثر التصفية على سلطات رلل
 .يف النقطة الثالثة االثار االخرى لتصفية الشركة ادلسامهة 

 الفرع االول
 تعريف تصفية الشركة

 ادلًتتبة التزاماهتا ودفع الغري من حقوقها كافة وتسوية الشركة اعمال اهناء اىل هتدف الت العمليات رلموع وىي
 .( 1) الصايف ربديد لغايات نقود اىل ادلوجودات كافة وربويل عليها

 لغايات االعمال جبميع والقيام التصفية اعمال يتوىل اكثر او مصفي وجود من البد الشركة بتصفية القيام اجل من
 (.2) الشركات حل عن الناذبة واالدارية وادلالية القانونية االمور كافة تسوية

 من التزاماهتا ودفع حقوقها كافة وتسوية الشركة اعمال اهناء اىل هتدف اليت العمليات رلموعة بأهنا اخر وعرفها
 الصايف ربديد لغايات نقود اىل وحداهتا كافة وربويل عليها ادلًتتبة التزاماهتا ودفع,  الغري من حقوقها استيفاء خالل
 كافة وتسوية الشركة اهناء اىل هتدف اليت العمليات رلموعة باهنا اخرون وعرفها القانون احكام وفق امواذلا وتوزيع

 ىو دلا طبقاً  التصفية عملية تتم ان اىل واالصل الشركاء بني لقسمتو امواذلا من الصايف لتحديد وديوهنا حقوقها
 نظام يف الواردة االحكام اتباع عندىا وجب التصفية احكام من العقد اخال واذا,  الشركة عقد يف عليو منصوص
 . الظروف تربزه صفيةالت اثناء بشخصيتها الشركة واحتفاظ الشركات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  264ص,  سابق مصدر,  يونس حسن علي.  د( 1)

  . 321ص, سابق مصدر,  رضوان احلميد عبد مسري.  د( 2)
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  ـــ: الناحيتين من

 شلا وديوهنا حقوقها وتسوية الشركة اعمال جبانبها االجراءات بعض ازباذ تتطلب التصفية ان:  االولى الناحية
 . للشركة ادلعنوية الشخصية بقاء يستوجب

 يف احلق الشخصيني الشركاء دائين يعطي فالشيوع,  الشركاء بني الشركة اموال ملكية شيوع منع:  الثانية الناحية
 اجراءات من اجراء على الشركاء امجاع وجوب اىل يؤدي انو كما,  امواذلا على التنفيذ عند الشركة دائين مزامحة
 .  ( 1) الشركة

 الشخصية واكتسبت قانوناً  وجودىا مقومات استكملت اليت الشركات انواع مجع يف القانون بقوة واجبة التصفية وان
 تتم ما وعادة,  ادلعنوية بالشخصية تتمتع ألهنا احملاصة شركة باستثناء القانون حبكم وطلبها انقضت مث االعتيادية
 نص اليت القوانني احكام تطبق خاص حكم من خلوه وعند الشكة التأسيسي العقد يف ادلبينة بالطريقة التصفية

 باهنا الشركة بتصفية ويقصد ذلك عن التجاري القانون سكوت حالة يف وذلك,  ادلواد يف ادلدين القانون عليها
 التصفية حالة يف الشركة وتغري والغري الشركاء هبا يطالب ان قبل الشركة حقوق ربدد شأهنا من اليت االعمال رلموعة

 وكذلك,  االساسية قوانينها ألحكام الشركة تصفية وزبضع,  الشركة حل بعد اي انقضاءىا بعد القانون بقوة
 . (2) التصفية اعمال انتهاء غاية اىل عنصره ادلعنوية الشخصية وتبقى بالتصفية ادلتعلقة االحكام

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75ص,2002,  بريوت,  العريب الًتاث احياء دار,  1ط,  التجارية الشركات,  التجاري القانون,  ادلنزالوي حلمي عباس.  د( 1)

 . 58ص,  2004,  دمشق,  احلقوقية احلليب منشورات,  1ط,  الشركات احكام,  فوضيل نادية( 2)
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 الفرع الثاني
 شركة المساهمةالر التصفية ااث

 اوالً : اثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة 

  -: يلي كما وىي ادلعنوية شخصيتها على اثار ادلسامهة الشركة تصفيةل ان

 احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية  -1
 اليت بالديون مطالبتها او حبقوقها كادلكالبة القانونية التصرفات بعض اجراء من التصفية عمليات تقتضيو دلا نظراً  

 االجراءات ىذه ان لذلك الالزم وبالقدر التصفية تنتهي ان اىل الشركة للشخصية استمراره اجاز ادلشرع فان عليها
 ملكاً  الشركة ألصبحت الشركة انقضاء دبجرد ادلعنوية الشخصية ذات ال فلو,  الشركة باسم بتصرفات بالقيام تستلزم
 . (1) ماذلا على التنفيذ يف الشركة دائين مزامحة اىل الشخصيني الشركة لدائين يؤدي شلا الشركاء بني شائعاً 

                                                                                   باسمها الشركة احتفاظ-2

( التصفية ربت) االسم هناية اىل يضاف ان على االصول حسب ادلسجل بامسها تصفيتها تقرر اليت الشركة ربتفظ 
 اىل( التصفية ربت) عبارة اضافة ادلصفي على 1ج(254) ادلادة العراقي الشركات قانون عليو نص ما حسب وذلك
 . ومراسالهتا اوراقها مجيع يف الشركة اسم

                                                                                  التصفية عن العدول امكانية -3

 بإمكان فانو,  وبالتايل وقانونياً  واقعياً  وجوداً  يكسبها التصفية ربت ادلسامهة للشركة ادلعنوية الشخصية استمرار ان  
 الشركاء وافق اذا,  تسجيلها شطب ويضل,  التصفية اوقات من وقت اي يف التصفية عن العدول ادلسامهني الشركاء

 العادية غري العامة اذليئة صالحيات ضمن يدخل االمر وىذا,  تصوبيها ال عادة واضحة خطط لديهم او اوضاعها
 اي على موافقتها على احلصول للشركة العامة اذليئة يدعوا ان االختيارية التصفية سري اثناء للمضي وجيوز,  للشركة

 .( 2) تصفيتها عن العدول ذلك يف دبا ضرورياً  يراه امر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 65ص,  2002,  القاىرة,  العربية النهضة دار,  2ط,  التجارية لشركة ادلعنوية الشخصية,  بربري سلتار زلمود( 1)

 .101ص, 1993,  القاىرة,  العربية النهضة دار,  1ط,  مسامهة الشركة إلدارة جديد نظام حول,  عبداهلل هبجت زلمد.  د( 1)
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                                                               صفتها تحويل او التصفية قيد الشركة اندماج امكانية مدى -4
 االعتيادية الشخصية استمرارية ىو لو تفسرياً  يعيد اخرى لشركة الشركة حصة ربويل او اخرى بشركة االندماج ان

 من اوالً  بد ال ان اال التصفية اعمال ألهناء الغري مع التعاقد ذلك خالل من ديكنها اليت التصفية ربت للشركة
 ( . 1) التصفية من العدول

 التصفية تحت الشركة ممثل -5

 قرار بصدور سلطتهم الذي االدارة رللس او ادلديرين ىيئة زلل وحيل ادلضي ىو التصفية ربت الشركة شلثل ان 
 عليهم يًتتب واليت ادلسؤولية من وادلدراء الشركاء تربئو يعين ال ىذا فان التصفية ربت الشركة وضع عند,  التصفية

 ويضع والسجالت والوثائق الشركة موجودات على يده ادلصفي يضع ذلك وبعد الشركة نشاط شلارسة خالل من
 اجاز فلهذا,  الشركات مسجل اىل منو,  نسخة يعطي تقرير يف ذلك ويثبت عليها واليت,  للشركة بالديون قائمة
 زلتفظة تبقى ادلسامهة الشركة ان حيث,  للدائنني العام الضمان ىو الذي الشركة مال لراس مالكة تظل ان ادلشرع

 التصفية حبدود وزلددة كاملة غري تعد ادلسامهة للشركة ادلعنوية الشخصية وان,  بو مقرنة وامسها مقرىا اي دبوطنها
 اعمال إلسبـــــام الزمـــــــــة االعمال ىذه تكن مل ما جديدة بأعمال القيام عليها يعض حيث اعمال من تفتضيو وما

 .( 2) سابقة

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 104ص,  سابق مصدر,  عبداهلل هبجت زلمد.  د( 1)

 . 86ص,  سابق مصدر,  بربري سلتار زلمود.  د( 2)
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 اثر التصفية على سلطات مجلس االدارة -ثانياً:

( , وديارس رللس 9( وال يزيد عن )5ادلسامهة يتكون من عدد من االعضاء ال يقل عن )ان رللس ادارة الشركة 
االدارة مجيع االعمال الضرورية يسري نشاط الشركة االدارية وادلالية , عدا ما يكون داخالً باختصاصات اذليئة العامة 

لك سنتناول اثر التصفية على سلطات الن اجمللس يعتربىا اجلهة التنفيذية بقرارات اذليئة العامة , وعلى ضوء ذ
  -االدارة كما يلي:

 يعترب رللس االدارة سلاًل , وتنتهي مهمة ادلدير ادلفوض من تاريخ التبليغ بقرار التصفية  -1

بتسديد الدائنني , ويستويف حقوق  تنتهي سلطة رللس االدارة بصدور قرار بتصفية الشركة , فيقوم ادلصفي -2
 . (1)الشركة وديثل الشركة امام القضاء 

عند صدور قرار بتصفية الشركة , ال تعود الشركة شلثلة هبيئة ادلديرين وال رللس االدارة بل تصبح شلثلة بادلصفي ,  -3
ركة , وبالتايل فان حق الدعوة الذي يقوم مقام ادارة الشركة قبل التصفية , ويتبع ذلك انتهاء صالحية اجمللس للش

 من اكثر ديلكونواالجتماع ىيئة عامة يف اثناء التصفية تصبح صالحية ادلصفي وخبالف ذلك مكن الشركاء 
 او التصفية اجراءات مناقشة اجل من العامة اذليئة دعوة الشركة عام مراقب من الطلب الشركة رأمسال من%( 25)

 وبعد ان حيث,  الشركات قانون من( أ/246) ادلادة احكام عليو اكدت ما وىذا غريه وانتخاب ادلصفي عزل
 بتويل يقوم ادلصفي ىذا فان,  مصفي وتعني االدارة رللس صالحيات وانتهاء ادلسامهة الشركة بتصفية القرار صدور

 وديلك,  ذلا القانوين ادلمثل ىو ادلصفي واعتبار,  وموجوداهتا امواذلا على واحملافظة ادلعتادة الشركة اعمال االشراف
 .(2) الشركة على تؤثر اليت القضائية االجراءات كافة مباشرة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  314, ص1965, مكتبة االخيلو ادلصرية ,  1ألعضاء رللس االدارة يف الشركة ادلسامهة , ط طفى كمال وصفي , ادلسؤولية ادلدينة( مص1) 

, مطبعة عمان للنشر والتوزيع ,  1( د . علي سيد قاسم , مسؤولية اعضاء رللس االدارة عن افالس شركة ادلسامهة , دراسة مقارنة , ط2)
 .  208, ص 2003عمان , 
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 اذليئة بدعوة يقوم الذي وىو,  التصفية ربت ىي اليت الشركة اعمال كافة بإدارة يقوم الذي ىو ادلصفي فان وبالتايل
 رأى كما او تصفيتها عن العدول ذلك يف دبا ضرورياً  يراه أمر اي علي موافقتها على للحصول االجتماع اىل العامة
 .( 1) منفرداً  مسؤولية ربمل وعدم واحلذر احليطة باب من او يراه أمر اي يف للبت العامة اذليئة لدعوة ضرورة

 الشركةاالثار االخرى التي تترتب على تصفية  -ثالثاً :

 ان تصفية الشركة ىي عملية اهناء اعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماهتا من خالل استيفاء حقوقها من الغري 

ودفع التزاماهتا ادلًتتبة عليها وربويل كافة موجوداهتا اليت تقود لغايات ربديد التقاضي وتوزيع امواذلا وفق احكام 
 اىم االثار ادلًتتبة على تصفية الشركة ادلسامهة .القانون , وعلى ضوء ذلك سنتناول 

 ومن ىذه االثار ايضاً :

بقرار التصفية تتوقف فوراً عن احداث اي تغري يف عضويتها وسبتع من ترتيب التزامات جديدة عند تبليغ الشركة  -1
 التصفية  إلجراءات, وتبقى تزاول نشاطها بالقدر الالزم 

 . (2)وباجتماعاهتا ادلتنوعة ودبا ىو ضروري واستكمال اجراءات التصفية ركة تبقى اذليئة العامة يف الش -2

حق الشركة ربت التصفية : فان لطادلا ان الشخصية االعتيادية للشركة ربت التصفية تبقى مستمرة فان من  -3
 حقها حق التقاضي امام كافة احملاكم كمدعية او مدعي عليها 

 خضوع الشركة ربت التصفية للضريبة والضمان االجتماعي  -4
 كون االجتماعي للضمان العامة ادلؤسسة او اخلزينة صفوف يوقف ال بإجراءاهتا والسري التصفية اعالن رلرد ان

 ادلتبقية ادلواد بيع او القائمة العقود مجيع بتنفيذ ادلصفي يقوم وكذلك,  العاملني بعض ذلا يبقى التصفية ربت الشركة
 وكذلك للضريبة خيضع النشاط وىذا ذباري نشاط لديها يبقى قد التصفية ربت الشركة فأن وبالتايل,  الشركة يف

 .   االجتماعي للضمان العاملني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 169ص,  سابق مصدر,  بربري سلتار زلمود.  د( 1)

 . 211( د . علي سيد قاسم , مصدر سابق , ص 2)
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 شخصيتها تبقى بل انقضائها احلال يف عليو يًتتب ال الشركة تصفية قرار ان ماـــ افالس الشركة ربت التصفية  5
 ا الدائن حق من فأن الغري على ادلًتتبة االلتزامات تسديد يتم مل حال ويف التصفية فًتة طيلة قائمة االعتيادية

 يتطلب االفالس اشهار فأن,  للشركة الرئيسي ادلقر منطقتها يف يوجد اليت احملكمة لدى قضية يرفع ان الدائنني
 قانون اكد وقد التجارية الشركة او للمؤسسة الرئيسي ادلركز منطقتها يف يوجد اليت ادلختصة احملكمة من حكم صدور

 او االدارة رللس واعضاء واالشخاص الشركات على باإلفالس ادلتعلقة القانون ىذا احكام تسري ان على الشركات
 ( .1) القانون ىــــــذا يف ذكرىا الواردة حكمهم يف من

 قبل وذلك,  والعادية منها ادلمتازة الغري حقوق مجيع بتسديد ادلصفى يقوم نقدية اىل الشركة اصول ربويل عداما ب
 الدولة التزامات من وغريه دخل ضريبة من احلكومة مستحقات بسداد اوالً  ويبدأ ادلسامهني اموال بتوزيع قيامو

 للمصفى جاز التصفية اموال تكفي مل اذا وانو,  العادية الديون مث ادلمتازة الديون مث التصفية ومصاريف االخرى
 ان من فالبد بالكامل مدفوعة سهمهم ال االمسية القيمة من يدفعون مامل جزء بكل ادلسامهني اموال على للرجوع
 . (2) التصفية حساب من الدائن جانب اىل ديوهنم من جزء عن الدائنون يتنازل

 على ادلسامهون حيصل وبالتايل ربح التصفية عن ينتج فقد احلالة حسب ذلم تدفع ادلسامهني حقوق ربديد اما
 قيمة الديون تعدت اذا شيء اي على ادلسامهون حيصل وال خسارة التصفية عن ينتج وقد االرباح من تشجيعهم

 خسارة او ارباح من نقدية اىل الشركة اصول ربويل عملية عنو تسفر قد ما معرفة تتم ولكي,  تصفيتها بعد االصول
 القيمة ربت دبقارنة وذلك اصل كل فاذا احلساب ىذا يف وخالفو لألصول بيع من ادلالية العمليات تسجيل يتم

 .( 3) لألصل الدفًتية
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 . 124( د . زلمد هبجت عبداهلل , مصدر سابق , ص1) 

 . 16ص , 1998,  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار,  1ط,  الشركات يف ادلتقدمة احملاسبة,  عاصي ابو محزة( 2)

 .  276,ص 2004, دار احلامد للنشر والتوزيع , االردن ,  1( اسامة احلارس , زلاسبة الشركة , ط3)
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 وعند انتهاء من التصفية ديكن ان تظهر النتائج التالية :ــ

قيمتها ـــ تكون نتيجة التصفية رحباً وذلك عند ما تكون متحصالت التصفية من حساب ادلوجودات اكرب من 1
 الدفًتية ويف ىذه احلالة يرحل ىذا الربح اىل ادلسامهني بعد دفع الضريبة .

 ـــ تكون نتيجة التصفية خسارة اقل من رأس ادلال .2

تتجاوز رأس ادلال ادلكتسب بو او يف ىذه احلالة يطلب  تزيد على رأس ادلال وال خسارة التصفية نتيجة تكونـــ 3
 من ادلسامهني او يطالبهم فقط بسداد اجلزء الذي يكفي سداد الدائنني فقط . االقساط غري ادلسددة ادلصفى

 تكون نتيجة التصفية خسارة عن رأس ادلال واالحتياطيات .ـــ 4

  ( .1)ـــ تكون نتيجة التصفية خسارة تزيد رأس ادلال مع وجود االحتياطيات 5
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 . 324, ص 2005, مطبعة عمان االردن ,  1( رشا محادة , احملاسبة ادلالية يف شركات االشخاص مبني النظرية والتطبيق . ط1)
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 ةـــــــــالخاتم

 بعد ان انتهيا من حبثنا ىذا توصلنا اىل النتائج االتية :ـــ

االموال فهي هتدف اىل ذبميع االموال يقصد دبشروعات صناعية  ـــ تعترب الشركة ادلسامهة النموذج االمثل لشركات 1
 وىي اداة للتطور االقتصادي يف العصر احلديث .

ـــ عند القيام بتصفية الشركة البد من وجود مصفي او اكثر يتوىل اعمال التصفية والقيام جبميع االعمال لغايات 2
 لناذبة عن حل الشركة .التسوية كافة االمور القانونية وادلالية واالدارية ا

ـــ اتفاق الشركاء عند ابرام عقد الشركة انتهائها يف مدة زمنية زلددة ومن مث تنتهي الشركة بقوة القانون دبجر انتهاء 3
 ادلدة وحىت لو اراد الشركاء االستمرار يف الشركة . 

فأهنا ـــ يف حال ىالك كل او جزء مال الشركة ادلسامهة واصبحت الشركة ادلسامهة عاجزة عن االستمرار يف نشاطها 4
 تنقضي .

الشركة بشخصيتها ادلعنوية , نظراً دلا تقتضيو عمليات التصفية من اجراء بعض التصرفات القانونية  ـــ احتفاظ 5
 كادلطالبة حبقوقها او مطالبتها بالديون .

ـــ يعد ربويل اصول الشركة اىل نقدية يقوم ادلصفي بتسديد مجيع حقوق الغري ادلمتازة منها والعادية , قبل قيامو  6
 بتوزيع اموال ادلسامهني . 

  

 

 

 

 

25 



 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكريم 

 اوالً : الكتب القانونية 

 . 2004,  االردن,  والتوزيع للنشر الحامد دار,  1ط,  الشركة محاسبة,  الحارس اسامة -1

 .1996,  بغداد,  الحكمة بيت,  1ط,  التجاري قانون,  التجارية االوراق,  البسام ابراهيم احمد.  د -2

,  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار,  1ط,  الشركات في المتقدمة المحاسبة,  عاصي ابو حمزة -3
1998. 

,  الفكر دار, 1ط االقتصادية التنمية في ودورها المالية االوراق اسواق,  رضوان الحميد عبد سمير.  د -4
 . 1989,  القاهرة

 . 1967 سنة,  بغداد,  1ط,  التجاري القانون مبادئ,  الناهي الدين صالح -5

 عمان مطبعة,  1ط.  والتطبيق النظرية مبين االشخاص شركات في المالية المحاسبة,  حمادة رشا -6
 . 2005,  االردن

 لبنان,  الحقوقية الحلبي منشورات,  1 ط,  الوضعية القوانين في التجارية الشركات,  عطوى فوزي.  د -7
 ,2005 . 

,  العربي التراث احياء دار,  1ط,  التجارية الشركات,  التجاري القانون,  المنزالوي حلمي عباس.  د -8
 . 2002,  بيروت

 الثقافة دار,  3ج,  مقارنة قضائية دراسة,  التجارية الشركات في الوسيط,  العكيلي عزيز.  د -9
 .  2010,والنشر

26 



  1993 العربي الفكر دار,  1ط,  للشركة العامة النظرية,  التجارية الشركات:  يونس حسن علي.  د -10

,  مقارنة دراسة,  المساهمة شركة افالس عن االدارة مجلس اعضاء مسؤولية,  قاسم سيد علي.  د -11
 . 2003,  عمان,  والتوزيع للنشر عمان مطبعة,  1ط

 الكتب دار,  بالطبعة,  العراقي القانون في التجارية الشركات,  البلداوي الحسين عبد كامل. د -12
 . 1990 سنة,  العراقي والنشر

 االسكندرية,  والمعارف المنشاة,  1ط,  الشركات قانون شرح في الوجيز,  كوماني جبر لطيف.  د -13
1995. 

,  العربية النهضة دار,  1ط,  مساهمة الشركة إلدارة جديد نظام حول,  عبداهلل بهجت محمد.  د -14
 . 1993,  القاهرة

,  القاهرة,  العربية النهضة دار,  2ط,  التجارية لشركة المعنوية الشخصية,  بربري مختار محمود -15
2002 . 

,  1ط,  المساهمة الشركة في االدارة مجلس ألعضاء المدينة المسؤولية,  وصفي كمال مصطفى -16
 .  1965,  المصرية االيخلو مكتبة

 ثانياً : القوانين 

 . 2004, المعدل , لسنة  1997, لسنة  21قانون الشركات العراقي , رقم  -1

 .  2006, المعدل , لسنة  1997 لسنة,  22 رقم, قانون الشركات االردني  -2

 

 

27 

 



 

 

 

 

 


