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شكر وتقدٌر
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصبلة والسبلم على سٌد الخلق أجمعٌن محمد بن عبدهللا الصادق
األمٌن ( صلى هللا علٌه وسلم ) وعلى آل ِه وصحبه أجمعٌن ،وبعد...
أحمده سبحانه وتعالى الذي تتم على ٌدٌه الصالحات أن أعاننً ووفقنً على إتمام هذا العمل والجهد
العلمً المتواضع وتقدٌمه بهذه الصورة ،التً أتمنى أن تكون بالمستوى المطلوب وحققت الفابدة
المرجوة منها ،فلله المنة والفضل من قبل ومن بعد.
ٌطٌب لً بعد إنهاء هذه الدراسة أن أتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر وخالص االمتنان إلى الدكتور
عبدهللا محمد الزبٌدي أستاذ القانون المدنً المشارك بجامعة مإتة ،الذي تفضل بقبول اإلشراؾ على
هذه الرسالة ،ومنحنً الكثٌر من وقته وعلمه من خبلل توجٌهاته العلمٌة وأفكاره ومبلحظاته
الرشٌدة ،كما أشكره على عطفه وسعة صدره ،فله منً كل آٌات التقدٌر وأسمى آٌات اإلحترام.
كما أتوجه بجزٌل الشكر والتقدٌر إلى أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور /هاشم رمضان
الجزابري أستاذ القانون التجاري بجامعة الشرق األوسط ،والدكتور /الفً محمد درادكة أستاذ
القانون التجاري المساعد بجامعة الٌرموك ،على تفضلهم بقبول المشاركة فً مناقشة هذه الرسالة،
وما أبدوه من أفكار ومبلحظات عملت على إثراء وتدعٌم الرسالة.
وال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى كل من األستاذ الدكتور /محمد سرحان سعٌد المخبلفً
والمحاسب القانونً األستاذ /عبدالسبلم عثمان ال ُدعٌس على وقوفهم إلى جانبً ،وماقدموه من دعم
وتشجٌع فً أثناء البحث ،فجزاهم هللا عنً خٌر الجزاء .كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور /منٌر عبدهللا
ناجً الدعٌس ،والدكتور /علً سرحان المخبلفً ،والدكتور /محمد حاتم سعٌد ،واألستاذ /أمٌن عبده
مدهش ،واألستاذ /علً أحمد العُبٌدي ،واألخ /ؼمدان محمد سرحان ،واألخ /نشوان عبدهللا عبده،
وإلى جمٌع اإلخوة األعزاء ،لهم منً كل المحبة والتقدٌر.
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إلى من رحل قبل أن ٌرى ثمرة جهده وتعبه
والدي رحمه هللا
إلى من دعواتها ترافقنً فً حِلً وترحالً
أمً حفظها هللا وأطال فً عمرها
إلى سندي فً الحٌاة إخوتً جمٌعا ً عدنان وهٌثم وخالد
إلى رفٌقة الدرب والمشوار الطوٌل زوجتً
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ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على مدى تنظٌم قانونً الشركات األردنً والٌمنً لموضوع
فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،وبٌان مدى مشروعٌة الفصل ومبرراته ،واآلثار المترتبة
على هذا الموضوع عند تطبٌقه.
وقد توصلت الدراسة إلى أهم نتٌجة فً هذا الموضوع ،وهً أن قانونً الشركات األردنً والٌمنً
لم ٌضعا تنظٌما ً تشرٌعٌا ً لموضوع فصل الشرٌك من الشركة ،ونتٌجة لذلك القصور وجب الرجوع
إلى قواعد القانون المدنً المنظمة لعقد الشركة ،باعتبارها قواعد عامة تحكم جمٌع أنواع الشركات،
واتضح من خبلل نص المادة  1/605مدنً أردنً ،والمادة  651مدنً ٌمنً ،جواز فصل شرٌك
من الشركة عن طرٌق المحكمة ،مع استمرار الشركة بٌن بقٌة الشركاء .ؼٌر أن تلك النصوص قد
وردت أٌضا ً بإٌجاز شدٌد ،تاركة بعض الجوانب المتعلقة بفصل الشرٌك من ؼٌر تنظٌم ،منها
مصٌر الشركة فً حال كانت مكونة من شرٌكٌن فقط ،وكذا مسإولٌة الشرٌك المفصول وحقوقه
والتزاماته قِبل الشركة والؽٌر ،فمثل هذه التفصٌبلت وؼٌرها لم ٌتطرق لها التشرٌعان.
وانتهت الدراسة إلى اقتررا الباحرث عردة توصرٌات فرً هرذا الشرؤن ،ومرن أهمهرا :تبلفرً الرنقص
الحاصل فً التشرٌع حالٌا ً ،عن طرٌق تضمٌن قوانٌن الشركات فرً كِربل البلردٌن نصوصرا ً صررٌحة
تنظم أحكام فصل الشرٌك بكل تفصٌبلته.
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ABSTRACT
The present study aimed at identifying the degree to which Jordanian and
Yemeni Companies Laws dealt with the subject of the dismissal of a partner
of the Partnership, and the statement of the legality of dismissal and its
rationale, and the implications of this matter when applied.
The study pointed out that Jordanian and Yemeni laws of companies did
not put the legislative organization of the dismissal of the company partner.
As a result of that deficiency, it was referred to the general rules in civil law
rules governing company contract, contained in Article 605/1 of the
Jordanian Civil Code and Article 651 of the Civil Code of Yemen. These
provisions explained the possibility of dismissing the partner by the court,
while the partnership between other partners may continue. However, this
provision was stated very briefly, leaving some aspects of the dismissal of
partner unorganized, including the existence of the company after the
dismissal, if it constitutes of two partners only, As well as the responsibility
of the dismissed partner and his rights and obligations towards the company
and others, such details are not addressed by the legislation in Jordan and
Yemen.
The study proposed several recommendations in this regard, most notably
the need to include company laws in both countries, explicit provisions
governing the dismissal of the partner in all its specificity, so as to avoid
such a short fall.

ً

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال إن هللا تعالى ٌقول:
أنا ثالث الشرٌكٌن ما لم ٌخن احدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بٌنهما.
رواه أبو داود فً السنن ،وصححه الحاكم

1

الفصل األول  :المقدمة
فكرة عن موضوع الدراسة:
ُتعد الشركة عقداً ٌنشؤ عنه شخص معنوي ،له شخصٌته وكٌانه المستقل عن شخصٌة الشركاء
المكونٌن له ،وله ذمة مالٌة منفصلة عن ذممهم ،وٌباشر نشاطه كسابر األشخاص المعنوٌة ،فتنشؤ له
حقوق وتترتب علٌه التزامات)1(.
ونٌة المشاركة أو قصد االشتراك من األركان الموضوعٌة الخاصة لعقد الشركة وهذا العنصر هو
الذي ٌمٌز عقد الشركة عن ؼٌره من العقود المشابهة )2(،وٌترتب علٌه أال ٌسعى الشرٌك إلى
تفضٌل مصلحته الخاصة على مصلحة الشركة ،فً حدود الؽرض الذي قامت من أجله ،وإنما ٌعمل
دابما ً على دفعها إلى األمام نحو تحقٌق هذا الؽرض ،وأال ٌكون سببا ً فً تعطٌل نشاط الشركة سواء
بطرٌقة مباشرة أو بطرٌقة ؼٌر مباشرة)3(.
والشركات التجارٌة أفضل وسٌلة قانونٌة واقتصادٌة لتنظٌم جهود األفراد واستؽبللها استؽبلالً
أمثل ،فهً تقوم على فكرة االشتراك بٌن شخصٌن أو أكثر بهدؾ توحٌد الجهود واألموال البلزمة
للنهوض بالمشروعات االقتصادٌة المتوسطة والكبٌرة بهدؾ الوصول إلى أعلى ربحٌة ممكنة)4(.
وتنقسم الشركات التجارٌة إلى قسمٌن هما :شركات األشخاص ،وشركات األموال ،وأساس هذا
التقسٌم هو االعتبار الشخصً واالعتبار المالً بٌن الشركاء ،فشركات األشخاص تقوم على أساس
الثقة المتبادلة ،والمسإولٌة الشخصٌة والتضامنٌة بٌن الشركاء ،عن دٌون الشركة فً مواجهة
الؽٌر ،بٌنما تقوم شركات األموال على أساس االعتبار المالً ،والمسإولٌة المحدودة عن دٌون
الشركة ،وتشمل شركات االشخاص كبلًًَ من شركة التضامن ،وشركة التوصٌة البسٌطة ،وشركة
المحاصة ،وهذه األنواع هً التً ٌلعب فٌها العامل الشخصً دوراً ربٌسٌا ً فً تؤسٌسها ،فهً تقوم
على االعتبار الشخصً والثقة المتبادلة بٌن الشركاء.
وسوؾ نتناول جزبٌة تتعلق بشركة التضامن ،نظراً ألن هذا النوع من أكثر شركات األشخاص
شٌوعا ً فً الحٌاة العملٌة وذلك لبساطة إجراءات تؤسٌسها وتسجٌلها ،كما تعتبر أسبق الشركات
 1ـ شمسان ،عبدالرحمن عبدهللا .)2007( ،الموجز فً مبادئ القانون التجاري وأحكام الشركات التجارٌة ،صنعاء جرافكس للطباعة
والتسوٌق ،ص.89
 2ـ العكٌلً ،عزٌز .)2007( ،الوسٌط فً الشركات التجارٌة ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،ص.44
 3ـ حاطوم ،وجدي سلمان .)2007( ،دور المصلحة الجماعٌة فً حماٌة الشركات التجارٌة ،الطبعة األولى ،بٌروت ،منشورات الحلبً،
ص.8
 4ـ شمسان ،حمود محمد .)2005( ،الشركات التجارٌة ،الطبعة الثالثة ،منشورات جامعة صنعاء ص.7
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ظهوراً وأكثرها انتشاراً فً الواقع العملً ،نظراً لكونها أكثر مبلءمة لصؽار التجار ذوي الثراء
المحدود الذٌن ٌتعاونون فٌما بٌنهم للقٌام بالمشارٌع الصؽٌرة أو المتوسطة )1(.لذلك فإننا اخترنا
البحث فً موضوع فصل الشرٌك فً شركة التضامن لما له من خطورة وأهمٌة فً نفس الوقت
على شركة التضامن.
فالنٌة فً المشاركة تمثل احد أركان الشركة التً جمعت الشركاء لتنفٌذ فكرة واحدة وتحقٌق
هدؾ ذي طابع اقتصادي ٌهدؾ من ورابه إلى تحقٌق الربح ،إال أن مصالح الشركاء التً اتفقت عند
إنشابها ،قد تتعارض خبلفا ً لتوقعاتهم فً أثناء حٌاتها .حٌث كثٌراً ماٌحدث فً الحٌاة العملٌة بعد أن
ٌبدأ الشركاء فً عملهم ،وتتضافر الجهود لتحقٌق ؼرض الشركة وبعد أن تصل الشركة إلى مرحلة
النجا أن تكثر الخبلفات وتظهر دوافع األنانٌة بٌن الشركاء ،مما قد ٌإدي إلى تعطٌل مسٌرة
الشركة فٌحل الفشل محل النجا مما ٌستدعً حل الشركة وزوالها بالنسبة للجمٌع )2(.إال أن تلك
الخبلفات وسوء التفاهم بٌن الشركاء قد ال ٌكون سببها جمٌع الشركاء وإنما ترجع إلى تصرفات
صادرة عن احد الشركاء تعترض طرٌق استمرار الشركة ،فً حٌن أن من مصلحة الشركاء
اآلخرٌن أن تستمر الشركة ،وخاصة إذا كانت من الشركات الناجحة ،فإذا كانت تلك التصرفات سببا ً
من أسباب تعطٌل سٌر عمل الشركة عن تحقٌق ؼرضها ،فإن مصلحة بقٌة الشركاء لن تتحقق إال
إذا تمكنوا من اخراج هذا الشرٌك الذي وقؾ حجر عثره أمام مصلحة الجمٌع والتضحٌة به فً
سبٌل مصلحة الشركة والشركاء بدالً من حل الشركة)3(.
ومما الشك فٌه أن اتخاذ القرار باخراج ذلك الشرٌك ٌعتبر على جانب كبٌر من الخطورة ،فهو
ٌخالؾ القواعد العامة للشركة ،حٌث ٌعتبر حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة مابقٌت قابمة ،وعدم
جواز إجباره على التخلً عن صفته بالخروج منها ،ألن ذلك ٌعتبر من حقوقه األساسٌة وهو الحق
األول الذي ٌتمتع به )4(.كما أن السما للشركاء باتخاذ مثل ذلك القرار بفصل واحد منهم لسبب
جبري ،باإلجماع أو بموافقة األؼلبٌة ،مدعاة لخلق جو من عدم الثقة والتشكٌك فٌما بٌنهم ،ولذلك
ترك المشرع أمر فصل احد الشركاء فً شركات األشخاص لتقدٌر القاضً )5(.ولهذا أصبح

 1ـ شمسان ،حمود محمد ،مرجع سابق ،ص.168
 2ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد .)1998( ،الخالف بيه الشركاء كسبب لحل الشركت وفصل الشريك مىها ،دراست ٍقارّت بيِ اىقاّّ٘يِ
اىَظري ٗاىفرّسي ،اىقإرة ،دار اىْٖضت اىؼربيت ،ص.11،12
 3ـ حاطوم ،وجدي سلمان ،مرجع سابق ،ص.232
 4ـ صدقً ،أمٌرة .)1993( ،الشركات ذات رأس المال المتغٌر ،مطبعة جامعة القاهرة ،ص.43
 5ـ العكٌلً،عزٌز ،مرجع سابق ،ص.144
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القضاء ٌتعامل مع الشركة من منطلق أنها ملتقى للعدٌد من المصالح التً ٌجب حماٌتها بصرؾ
النظرعن مصالح الشركاء فٌها.
ومما سبق ٌمكن القول بؤن موضوع فصل الشرٌك ٌكتنفه الكثٌر من الصعوبات ،ألن الحكم
بفصل احد الشركاء المتضامنٌن ٌإدي إلى تؽٌٌر جوهري فً عبلقته بالشركة والشركاء.
فشخصٌة الشرٌك المتضامن محل اعتبار كبٌر فً الشركة ألن مواصفات هذا الشرٌك ومبلءته
المالٌة قد تكون الدافع لباقً الشركاء على التعاقد معه إلنشاء الشركة ،والجاذب للؽٌر على التعامل
معها ومنحها االبتمان الذي ٌتطلبه هذا التعامل )1(،لهذا فإن المساس بتلك االعتبارات ٌنعكس سلبا ً
على حٌاة الشركة ،خاصة إذا كانت الشركة مكونة من شرٌكٌن متضامنٌن فقط ،أو كان الشرٌك
المطلوب فصله أساس تكوٌن الشركة ،وصاحب الدور الربٌسً فٌها ،مما ٌثٌر تطبٌق ذلك الحكم فً
شركة التضامن العدٌد من المسابل الدقٌقة.

 1ـ حموري ،محمد( ،حزٌران" ،)1983أثر انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون المدنً األردنً" بحث منشور فً مجلة
دراسات الجامعة األردنٌة ،المجلد العاشر ،العدد األول ،ص.174
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مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة فً أن التشرٌعات التً تناولت موضوع فصل الشرٌك من الشركة ،قد
نصت على مبدأ عام ،أعطت بموجبه للقضاء سلطة التدخل فً حٌاة الشركة ،ومن مظاهر ذلك
التدخل النظر فً طلب فصل احد الشركاء بنا ًء على رؼبة الشركاء اآلخرٌن ،فً حاالت محددة.
ونظراً ألن ذلك النص قد جاء ضمن القواعد العامة ،التً تنطبق على جمٌع الشركات المدنٌة
والشركات التجارٌة ،بصرؾ النظر عن طبٌعة الشركة ،ولما كانت قوانٌن الشركات لم تضع تنظٌما ً
تشرٌعٌا ً كافٌا ً لهذا الموضوع فٌما ٌتعلق بفصل الشرٌك ،إال أن ذلك النص العام قد ورد أٌضا ً بإٌجاز
شدٌد ،ولم ٌحدد اآلثار التً تترتب على فصل احد الشركاء ،سواء بالنسبة للشركة ،أوالشرٌك
المفصول ،حٌث إن موضوع فصل شرٌك من شركة التضامن تكتنفه الكثٌر من الصعوبات ،خاصة
إذا كان هو أساس تكوٌن الشركة وصاحب الدور الربٌسً فً إدارتها ،فإذا كان لشخصٌة الشرٌك
فً شركة التضامن اعتبار خاص عند إنشاء تلك الشركة أو استمرارها أو انهابهاٌ ،تمثل فً الثقة
واالبتمان بشخصٌة ذلك الشرٌك ،لهذا فإن المساس بتلك االعتبارات ٌنعكس سلبا ً على حٌاة الشركة،
مما ٌثٌر موضوع فصله من الشركة العدٌد من المسابل الدقٌقة سواء من حٌث مدى سلطة المحكمة
عند نظر الدعوى ،أو فً تحدٌد األسباب المبررة للفصل ،أو ما ٌنتج من آثار مترتبة على فصل احد
الشركاء المتضامنٌن من شركة التضامن .
وبنا ًء على ذلك ٌمكن إبراز مشكلة الدراسة من خبلل التساإالت التً سترد فً عناصر المشكلة
تالٌا ً:
عناصر المشكلة :
ٌثٌر موضوع فصل الشرٌك فً شركة التضامن التساإالت اآلتٌة:
 .1ما مدى مشروعٌة وأسباب فصل الشرٌك المتضامن من الشركة ؟
 .2هل حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة من الحقوق ؼٌر القابلة للمساس بها ،حتى لو أصبح ٌشكل
عابقا ً الستمرار الشركة ؟
 .3هل ٌجوز للشركاء تضمٌن عقد الشركة شرطا ً ٌترتب على تحققه فصل احدهم دون اللجوء إلى
القضاء ؟
 .4ما مدى سلطة المحكمة عند نظر الدعوى بفصل احد الشركاء من شركة التضامن؟

5

 .5مإذا لو كانت شركة التضامن مكونة من شرٌكٌن وفصل احدهما هل تنقضً الشركة أم تتحول
إلى شركة من نوع آخر (شركة الشخص الواحد) ؟
 .6ماهً اآلثار المترتبة على الحكم بفصل احد الشركاء المتضامنٌن فً شركة التضامن ؟
 .7هل ٌجوز للشرٌك المفصول المطالبة بالتعوٌض عما لحقه من ضرر ،واستعادة مركزه فً
الشركة إذا كان قرار الفصل معٌبا ً وقضت المحكمة ببطبلنه ؟

أهمٌة الدراسة:
تكمن أهمٌة هذه الدراسة فً أنها تتناول ركنا ً جوهرٌا ً ومهما ً فً بقاء واستمرار شركة التضامن،
وهو موضوع فصل احد الشركاء من الشركة ،التً تعد أكثر أنواع الشركات انتشاراً فً األوساط
التجارٌة ،وتقوم على االعتبار الشخصً والثقة المتبادلة بٌن الشركاء .
وٌزٌد من أهمٌة هذه الدراسة أن موضوع فصل احد الشركاء من شركة التضامن لم ٌحظ بدراسة
شاملة ومفصلة ،ولهذا فإن هذه الدراسة ستؽطً موضوع فصل الشرٌك بشكل تفصٌلً ابتداء من
تعرٌؾ مفهوم الفصل ،وانتهاء باآلثار التً تترتب على قرار فصل ذلك الشرٌك من الشركة.
كما أن هذه الدراسة ال ٌقتصر نفعها على شركة التضامن ،وإن كانت هً المجال األصلً
لموضوع الدراسة ،وإنما قد ٌمتد األخذ به إلى شركة التوصٌة بنوعٌها لوجود شركاء متضامنٌن
فٌهما.
كما تؤتً أهمٌة هذه الدراسة من ندرة الدراسات واألبحاث والمراجع المتعلقة بالموضوع ،وعلى
حد علم الباحث فإن هذه الدراسة تعد األولى من نوعها فً القانون الٌمنً ونظٌره األردنً.
ولهذا ٌؤمل الباحث أن ٌسهم فً هذا الجانب من خبلل دراسته هذه التً سٌكرسها لتناول موضوع
فصل الشرٌك من شركة التضامن ،كما ٌؤمل أن ٌشكل إسهامه هذا رافداً جدٌداً للمكتبة الٌمنٌة
واألردنٌة التً تفتقر إلى هذا النوع من الدراسات.
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محددات الدراسة:
تنحصر الشركات التً ٌوجد فٌها شرٌك متضامن فً ثبلثة أنواع من الشركات ،وهً شركة
التضامن ،والتوصٌة البسٌطة ،والتوصٌة باألسهم ،والفرض أن هذه الدراسة ستقتصر على موضوع
فصل الشرٌك من شركة التضامن ،مما ٌقتضً استبعلد شركتً التوصٌة بنوعٌها من مجال هذه
الدراسة.
كما ستقتصر هذه الدراسة على المقارنة بٌن التشرٌع الٌمنً والتشرٌع األردنً ،وبٌان موقؾ
تلك التشرٌعات من موضوع فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،واآلثار المترتبة على ذلك
القرار.
كما أن دراسة هذا الموضوع لن تتحدد بزمان معٌن نظراً العتمادها على أحكام قضابٌة صدرت
فً فترات زمنٌة مختلفة ،وعلى آراء الفقه.
منهجٌة الدراسة:
لؽرض إنجاز هذه الدراسة سٌستخدم الباحث المنهجٌن اآلتٌٌن :
ـ المنهج الوصفً  :وذلك من خبلل وصؾ مشكلة البحث وصفا ً دقٌقاً ،ودراستها من كافة الجوانب،
وبٌان عواملها وأسبابها وخصابصها ،من خبلل ما توفر للباحث من مراجع ومصادر وبحوث
ودورٌات تتعلق بمشكلة البحث.
ـ المنهج التحلٌلً المقارن  :وذلك من خبلل مراجعة وتحلٌل ما أورده المشرع الٌمنً واألردنً
فٌما ٌتعلق بموضوع فصل احد الشركاء المتضامنٌن من الشركة ،وكذلك الوقوؾ على مضامٌن
األحكام القضابٌة المتوفرة فً كِبل البلدٌن.
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الدراسات السابقة:
 1ـ دراسة :عبدالحمٌد ،رضا السٌد .)2004( ،فصل الشرٌك دراسة مقارنة بٌن التشرٌع المصري
والتشرٌعات العربٌة)1(.
تناولت هذه الدراسة موضوع فصل الشرٌك فً التشرٌع المصري ومقارنة أحكامه مع بعض
التشرٌعات العربٌة واألجنبٌة ،من حٌث األساس القانونً لفصل الشرٌك ،واآلثار التً تترتب علٌه،
سواء للشركة أو الشرٌك المفصول ،والحاالت التً ٌطبق فٌها هذا الجزاء.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتابج ومن أهمها ،أن المشرع المصري ٌتفق مع بعض
التشرٌعات فً موضوع فصل الشرٌك ،وٌختلؾ فً بعضها اختبلفا ً جزبٌا ً وبعضها اآلخر اختبلفا ً
كلٌاً ،فمن حٌث المبدأ ٌتفق مع بعض التشرٌعات العربٌة بجواز فصل الشرٌك من الشركة ،وٌختلؾ
عنها فً أسباب الفصل وحاالته.
كما أن المشرع المصري أجاز لكل شرٌك فً الشركة التقدم بطلب الفصل إلى القضاء ،إال أنه
ال ٌحق للشركاء اتخاذ قرار الفصل سواء باألؼلبٌة أو باإلجماع ،وٌكون الفصل بحكم قضابً ،بٌنما
المشرع اللٌبً فقد جعل قرار فصل الشرٌك ألؼلبٌة الشركاء وحصر دور القضاء فً نظر
اعتراض الشرٌك المفصول من قرار فصله.
أما حصر الحاالت التً ٌجوز فٌها فصل الشرٌك فً التشرٌع المصري فقد حصرها فً حالتٌن،
وهما إما أن ٌكون وجود الشرٌك قد أثار اعترضا ً على مد أجل الشركة ،أو أن تكون تصرفاته مما
ٌمكن اعتباره سببا ً مسوؼا ً لحل الشركة.
وسنعتمد على هذه الدراسة فً بٌان معنى مصطلح الفصل الذي استعمله المشرع المصري فً
مجال العبلقات التعاقدٌة ،وكذلك فً بٌان األساس القانونً لمبدأ فصل الشرٌك ،واآلثار التً تترتب
على ذلك القرار ،وسٌستفٌد الباحث من هذه الجزبٌة بما ٌتوافق فٌها من أحكام تنطبق على شركة
التضامن فً الفصل الثانً من هذه الدراسة عند التعرؾ على مفهوم الفصل ،وعند بحث األساس
القانونً لنظر دعوى فصل شرٌك من شركة التضامن فً الفصل الرابع من هذه الدراسة.

 -1عبدالحمٌد ،رضا السٌد .)2004( ،فصل الشرٌك ،دراسة مقارنة بٌن التشرٌع المصري والتشرٌعات العربٌة ،القاهرة ،دار النهضة
العربٌة.
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 2ـ دراسة :حموري ،محمد .)1984( ،الظهور ومسؤولٌة الشرٌك المنسحب عن دٌون الشركة
العادٌة اآلحقة على انسحابه)1(.
هدفت الدراسة إلى اإلجابة على بعض التساإالت حول مسإولٌة الشرٌك المنسحب عن دٌون
الشركة البلحقة على انسحابه وذلك من خبلل البحث عن أساس تلك المسإولٌة وحدودها والوسابل
التً ٌمكن للشرٌك المنسحب إتباعها لتجنب تلك المسإولٌة بعد انسحابه.
وكانت اإلجابة على تلك التساإالت من خبلل الدراسة المقارنة بٌن نصوص قانون الشركات
األردنً رقم  16لسنة  1978والقانون اإلنجلٌزي لسنة 1890م.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك تطابقا ً فً بعض النصوص التً تحكم مسإولٌة الشرٌك الظاهر فً
كل من القانونٌن األردنً واإلنجلٌزي ،وأن أساس المسإولٌة هو مافرضه القانونان على الشرٌك
المنسحب بالقٌام بإجراءات شكلٌة محددة عند انسحابه تحقٌقا ً لحماٌة الجمهور المتعاملٌن مع الشركة.
كما توصلت الدراسة إلى أن مسإولٌة الشرٌك المنسحب عن الدٌون التً ترتبت على الشركة بعد
انسحابه ،ال تخرج عن اإلطار العام للمسإولٌة التقصٌرٌة ،التً تستند إلى فكرة الخطؤ الذي ٌتمثل
فً استمرار ظهور الشرٌك المنسحب وكؤنه ال ٌزال شرٌكا ً فً الشركة ،وعنصر الضرر الذي
ٌتمثل بمنح الدابن للشركة االبتمان المطلوب ،وعبلقة السببٌة بٌن الخطؤ والضرر وهً قٌام الدابن
بمنح الشركة هذا االبتمان استناداً إلى ذلك الظهور.
كما أن إثبات مسإولٌة الشرٌك المنسحب على أساس الظهور سواء فً القانون األردنً أو
اإلنجلٌزي تقتضً من الؽٌر إثبات أن للشرٌك دوراً فً ترتٌب ذلك الدٌن على الشركة ،فإذا
مااستطاع إثبات عناصر المسإولٌة التقصٌرٌة بحق الشرٌك المنسحب ،قامت مسإولٌة الشرٌك فً
مواجهة الدابن ،وكان الجزاء على ثبوت هذه العناصر هو تعوٌض الدابن.
سٌستفٌد الباحث من هذه الدراسة عند بحث آثار فصل الشرٌك بالنسبة لحقوق الؽٌر ،فً الفصل
الرابع من هذه الدراسة ،حٌث إن مسإولٌة الشرٌك المتضامن ترتب آثاراً تجاه الشركة والؽٌر حتى
بعد خروجه أو انسحابه من الشركة ،وذلك مراعاة لحقوق الؽٌر الذي تعامل مع الشركة آخذاً بعٌن
االعتبار شخصٌة ذلك الشرٌك ،لهذا فدراسة الحموري هذه سٌعتمد علٌها الباحث عند تحدٌد الوسابل
التً ٌمكن للشرٌك المفصول إتباعها لتجنب تلك المسإولٌة بعد خروجه من الشركة.

 1ـ حموري ،محمد" .)1984( ،الظهور ومسإولٌة الشرٌك المنسحب عن دٌون الشركة العادٌة البلحقة على انسحابه" ،دراسة مقارنة بٌن
القانون األردنً والقانون اإلنجلٌزي ،بحث منشور فً مجلة دراسات الجامعة األردنٌة ،المجلد  ،11العدد األول.
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 3ـ دراسة :حموري ،محمد .)1983( ،آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة العادٌة فً
قانون الشركات األردنً)1(.
تناولت الدراسة أحكام قانون الشركات األردنً رقم  12لسنة  1964المنظمة النسحاب الشرٌك
العام أو المتضامن من شركات األشخاص ،ومقارنة تلك األحكام مع قانون الشركات الفلسطٌنً
وقانون الشركات اإلنجلٌزي اللذٌن أخذ منهما القانون األردنً األحكام المنظمة للشركات العادٌة،
وركزت الدراسة على أثر انسحاب ذلك الشرٌك على استمرارٌة الشركة.
وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع األردنً على الرؼم من أنه قد أخذ القواعد المنظمة للشركات
العادٌة من قانون الشركات الفلسطٌنً والقانون اإلنجلٌزي ،إال أنه قد أؼفل األخذ بالنصوص
المنظمة لبلنسحاب فً القانونٌٌن السابقٌن.
فلم ٌنظم قانون الشركات االنسحاب اإلرادي فً الشركات ؼٌر محددة المدة ،وإنما اقتصر على
تنظٌم طرٌق واحد لبلنسحاب من الشركة وهو االنسحاب عن طرٌق القضاء عند سكوت العقد ،الذي
تفرضه المادة  29دون تفرٌق بٌن الشركات محددة المدة أوؼٌر محددة المدة.
كما أوضحت الدراسة أن الرجوع إلى التنظٌم المدنً الستكمال ذلك النقص ،فإن القانون المدنً
األردنً قد أفرد نصا ً خاصا ً لبلنسحاب من الشركات محددة المدة فقط ،فً المادة  2/605بحٌث
ٌكون االنسحاب عن طرٌق القضاء ألسباب معقولة تاركا ً الشركات ؼٌر المحددة المدة دون تنظٌم
صرٌح.
كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تعارضا ً بٌن النصوص المنظمة لبلنسحاب فً القانون المدنً
وقانون الشركات األردنً من حٌث أسباب االنسحاب واآلثار التً تترتب علٌه ،فاألسباب الواردة
فً المادة  29من قانون الشركات وردت على سبٌل الحصر ،فً حٌن أن المادة  2/605مدنً
تشترط لذلك االنسحاب إستناد الشرٌك إلى أسباب معقولة فحسب ،فؤي سبب معقول ٌمكن أن ٌكون
مبرراً لبلنسحاب وفقا ً لنص المادة ،كما ٌترتب على تطبٌق النص المدنً عند انسحاب الشرٌك من
الشركة محددة المدة انحبلل الشركة بحكم القانون ما لم ٌتفق الشركاء على استمرارها ،أما عند
تطبٌق نص قانون الشركات ال تنحل الشركة وإنما االنسحاب فً هذا القانون هو البدٌل للفسخ .

 1ـ حموري ،محمد( ،كانون األول  .)1983آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة العادٌة فً قانون الشركات األردنً ،بحث منشور
فً مجلة دراسات الجامعة األردنٌة ،المجلد العاشر ،العدد الثالث.
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وهذه الدراسة تطرقت إلى أثر واحد من اآلثار المترتبة على انسحاب الشرٌك من الشركة وهو
استمرار الشركة بٌن بقٌة الشركاء ،ولهذا سٌعتمد علٌها الباحث أٌضا ً فً الفصل الرابع من هذه
الدراسة عند بحث آثار فصل الشرٌك على الشركة.
4ـ دراسة :قرمان ،عبدالرحمن السٌد .)1998( ،الخالف بٌن الشرركاء كسربب لحرل الشرركة وفصرل
الشرٌك منها)1(.
هدفت الدراسة إلى المقارنة بٌن التشرٌع المصري والتشرٌع الفرنسً ،عن مدى اعتبار الخبلؾ
بٌن الشركاء كسبب من األسباب التً تسوغ حل الشركة عن طرٌق القضاء ،وشروط الخبلؾ الذي
ٌبرر للقضاء ذلك ،واآلثار القانونٌة لحل الشركة عن طرٌق القضاء.
كما هدفت إلى دراسة الخبلؾ بٌن الشركاء كسبب من األسباب التً تبرر فصل الشرٌك من
الشركة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج أهمها :
أنة ال ٌكفً مجرد اختبلؾ وجهات النظر بٌن الشركاء لكً ٌحكم بحل الشركة وإنما ٌجب أن
ٌكون الخبلؾ الموجود بٌن الشركاء على درجة كبٌرة من الجسامة ،فٌكون جدٌا ً ومستمراً وذا تؤثٌر
على نشاط الشركة ،بحٌث ٌعطلها عن القٌام بنشاطها بصورة طبٌعٌة ،أما إذا لم ٌصل أمر الخبلؾ
بٌن الشركاء إلى تعطٌل نشاط الشركة وإنما ٌنذر بوقوع ذلك فً المستقبل القرٌب فإنة ٌجوز ألي
من الشركاء أن ٌطلب من القضاء فصل الشرٌك الذي تعزى إلٌه المسإولٌة عن الخبلفات التً تهدد
تؤدٌة الشركة لنشاطها بصورة طبٌعٌة.
كما توصلت الدراسة إلى اتفاق المشرع المصري مع المشرع الفرنسً بشؤن حل الشركة قضا ًء
بسبب الخبلؾ بٌن الشركاء ،أما بشؤن فصل الشرٌك من الشركة بسبب الخبلفات فقد نص المشرع
المصري على مبدأ عام ،أعطى الحق ألي من الشركاء الطلب من القضاء بفصل شرٌك آخر ،أما
القانون الفرنسً لم ٌتضمن مثل ذلك النص.
كما توصلت الدراسة إلى ظهور مشكلة حق الشرٌك المفصول فً استرداد قٌمة حصته نقداً إذا
استمرت الشركة بٌن الشركاء اآلخرٌن ،وقد أوصت الدراسة بهذا الشؤن بؤن على الشركاء أن
ٌضمنوا عقد الشركة شروطا ً تطبق فً حل الشركة قضاءً ،أو فصل احد الشركاء منها وذلك فٌما
ٌتعلق بكٌفٌة تقدٌر قٌمة حصة هذا الشرٌك .
1

 -قرمان ،عبدالرحمن السٌد .)1998( ،الخالف بٌن الشركاء كسبب لحل الشركة و فصل الشرٌك منها ،القاهرة دار النهضة العربٌة.
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وسٌستفٌد الباحث من هذه الدراسة فً الجزبٌة التً تناولت الخبلؾ بٌن الشركاء كسبب من
األسباب التً تبرر فصل الشرٌك من الشركة ،عند بحث األسباب المإدٌة لفصل احد الشركاء من
شركة التضامن ،فً الفصل الثانً من هذه الدراسة.

اإلطار النظري :
إن موضوع فصل الشرٌك من شركة التضامن له أهمٌته ،من حٌث بقاء واستمرار الشركة
وكذلك ما له من مخاطر فً نفس الوقت على الشرٌك والشركة والؽٌر ،وما ٌكتنؾ ذلك القرار من
صعوبات عند تنفٌذه ،وماٌترتب علٌه من آثار ،ولؽرض اإلحاطة بموضوع الدراسة من مختلؾ
جوانبه بصورة واضحة وجلٌة ،فقد قام الباحث بتقسٌم هذه الدراسة إلى خمسة فصول خصص
الفصل األول منها للمقدمة ،التً أشتملت على عرض لمشكلة الدراسة ،وتساإالتها ،وأهمٌة الدراسة
ومحدداتها ،والمنهجٌة التً سٌتبعها الباحث إلجراء هذه الدراسة ،وكذلك عرض للدراسات السابقة
ذات العبلقة بموضوع فصل الشرٌك .
فً حٌن سٌخصص الفصل الثانً من هذه الدراسة لبحث األحكام المتعلقة بفصل احد الشركاء من
شركة التضامن ،حٌث سٌخصص المبحث األول للتعرؾ على مفهوم الفصل ،والهدؾ منه ،والتمٌٌز
بٌنه وبٌن ماٌختلط به من مفاهٌم أخرى وذلك فً مطلبٌن ،وفً المبحث الثانً سنتحدث عن الحماٌة
القانونٌة لحق الشرٌك فً البقاء فً الشركة مادامت قابمة فً المطلب األول ،وعن مفهوم مصلحة
الشركة كاستثناء على حق الشرٌك فً البقاء فٌها وعدم إجباره على الخروج منها دون إرادته فً
ثان.
مطلب ٍ
والفصل الثالث من هذه الدراسة سٌخصص لبٌان مدى جواز فصل الشرٌك من شركة التضامن،
وموقؾ التشرٌع األردنً والٌمنً ،وكذلك مدى تطبٌق عقوبة الفصل لدى القضاء فً كِبل البلدٌن من
هذا الموضوع ،وذلك فً المبحث األول من هذا الفصل ،وفً المبحث الثانً سنتناول الحاالت
واألسباب التً تبرر فصل الشرٌك من الشركة فً المطلب األول ،والشروط الواجب توافرها لطلب
الفصل فً المطلب الثانً.
أما الفصل الرابع من هذه الدراسة سٌكرس المبحث األول منه للبحث عن الجهة المختصة بنظر
دعوى الفصل فً المطلب األول ،واإلجراءات الواجب اتباعها عند نظر الدعوى فً المطلب الثانً،
وفً المبحث الثانً سنبٌن طبٌعة الحكم الصادر بفصل الشرٌك من الشركة فى المطلب األول منه،
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وفً المطلب الثانً واألخٌر سنقوم بدراسة اآلثار المترتبة على الحكم الصادر بفصل احد الشركاء
من شركة التضامن ،وسوؾ ٌقسم هذا المطلب إلى ثبلثة فروع ،الفرع األول سٌخصص لتوضٌح
آثار ذلك الحكم على الشرٌك المفصول من الشركة ،وماٌترتب له من حقوق وماعلٌه من التزامات،
والفرع الثانً لتوضٌح آثار الحكم الصادر بفصل الشرٌك على شركة التضامن فً حال كانت مكونة
من شرٌكٌن فقط ،أو كانت مكونة من أكثر من شرٌكٌن ،وفً الفرع الثالث سنوضح آثار فصل
الشرٌك على حقوق الؽٌر.
أما الفصل الخامس واألخٌر فسٌكون الخاتمة ،التً تشمل النتابج التً سٌتوصل إلٌها الباحث من
خبلل هذه الدراسة لموضوع فصل الشرٌك وأثره على شركة التضامن ،وفً نهاٌته سٌتضمن
التوصٌات والمقترحات التً ٌراها الباحث ،التً تساهم فً تحقٌق الؽرض المقصود من الدراسة.
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الفصل الثانً
األحكام المتعلقة بفصل شرٌك من شركة التضامن
تعتبر األحكام العامة فً القانون المدنً مرجعا ً لكافة القوانٌن الخاصة التً لم تتضمن نصا ً ٌنظم
مسؤلة معٌنة ،ولما كان قانون الشركات األردنً والٌمنً من القوانٌن التً لم تتضمن أحكاما ً خاصة
بفصل ا لشرٌك من الشركة ،لهذا فإن نطاق تطبٌق هذا المبدأ كونه قد ورد فً القانون المدنً ٌشمل
جمٌع الشركات التجارٌة ،سواء كانت شركات أشخاص أوشركات أموال ،مع مراعاة بعض
الشركات التً الٌطبق بشؤنها هذا المبدأ بسبب عدد الشركاء أو طبٌعة تكوٌن الشركة )1(،ولما كانت
شركة التضامن من الشركات التً ٌطبق فٌها حكم هذا المبدأ ،فإن البحث فً موضوع فصل احد
الشركاء منها ،هو بحث فً موضوع ذي أهمٌة كبٌرة ،كونه ٌمس حقا ً أساسٌا ً من حقوق الشرٌك،
وهو حقه فً البقاء فً الشركة مادامت قابمة ،وٌإدي إلى تؽٌٌر جوهري فً حٌاة شركة التضامن،
التً تقوم على الثقة المتبادلة واالبتمان بٌن الشركاء ،وٌلعب االعتبار الشخصً فً هذا النوع من
الشركات دوراً مهما ً لٌس بٌن الشركاء فحسب بل بٌن الشركة والؽٌر أٌضاً )2(،وتعتبر شخصٌة
الشرٌك فٌها محل اعتبار كبٌر له أثر ملحوظ فً تكوٌن الشركة وبقاءها ألنه ٌلزم من وجود هذا
االعتبار وجود الشركة ومن عدمه عدمها )3(،لذا فإن أي عارض ٌطرأ على شخصٌة الشرٌك ٌإثر
على ذلك االعتبار كما فً حالة وفاة احد الشركاء أو انسحابه أو فصله من الشركة ،لهذا ال بد لنا من
إلقاء الضوء على موضوع فصل الشرٌك من شركة التضامن كونه احد تلك العوارض.
وعلٌه البد من التعرؾ على مفهوم فصل الشرٌك من شركة التضامن ،وكل ما ٌشمله من أهداؾ
وخصابص توضح الفرق بٌنه وبٌن بعض المفاهٌم األخرى المشابهة له ،كون هذا المبدأ ٌعد استثناء
من احد الحقوق األساسٌة التً كفلها المشرع لكل شرٌك من الشركاء وهو حق البقاء فً الشركة
مادامت هذه األخٌرة قابمة ،وذلك فً مبحثٌن ربٌسٌٌن على النحو اآلتً:
المبحث األول :مفهوم الفصل والتمٌٌز بٌنه وبٌن ما ٌختلط به من مفاهٌم.
المبحث الثانً :حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة بما ال ٌتعارض مع مصلحتها.
المبحث األول
مفهوم الفصل والتمٌٌز بٌنه وبٌن ما ٌختلط به من مفاهٌم أخرى
 1ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد .)2004( ،فصل الشرٌك ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،صفحة .46
 2ـ أحمد زٌادات ،إبراهٌم العموش .)1996( ،الوجٌز فً التشرٌعات األردنٌة ،الطبعة األولى ،عمان ،دار وابل للنشر ،ص.161
3ـ العرٌنً ،محمد فرٌد ،والفقً ،محمد السٌد .)2003( ،القانون التجاري ،األعمال التجارٌة ،التجار ،الشركات التجارٌة ،بٌروت،
منشورات الحلبً الحقوقٌة ،ص  .326طه ،كمال مصطفى .)2006( ،أساسٌات القانون التجاري ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،بٌروت،
منشورات الحلبً الحقوقٌة ،ص .363
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لتوضٌح مبدأ فصل الشرٌك من الشركة ،والحكمة التً ابتؽاها المشرع من إقرار هذا المبدأ فً
مجال شركات التضامن ،البد من التعرؾ أوالً على هذا المفهوم.
ولهذا سنبدأ بالمعنى اللؽوي لمصطلح الفصل ،ثم التعرٌؾ الفقهً لفصل الشرٌك ،واألهداؾ التً
ٌحققها نظام الفصل من الشركة فً حال تطبٌقه فً الواقع العملً ،وبٌان خصابصه التً ٌمتاز بها
فً المطلب األول ،وفً المطلب الثانً سنوضح الفرق بٌن فصل الشرٌك وما ٌشتبه به من مفاهٌم
أخرى مشابهة له.
المطلب األول
المقصود بالفصل والهدف منه
فً الواقع لم ٌكن مبدأ فصل الشرٌك محل نقاش فقهً وتعرٌؾ تشرٌعً فً األردن والٌمن،
فعلى الصعٌد التشرٌعً فً األردن فإن نصوص قانون الشركات لم تتناول مصطلح فصل الشرٌك،
وإنما ورد مصطلح مرادؾ له وهو اخراج الشرٌك ،دون تحدٌد لمضمونه ،أو وضع أحكام خاصة
به )1(.ولكن هناك نص فً القانون المدنً تحدث عن فصل الشرٌك ،بٌن فٌه األسباب التً تبرر
الفصل ،واحد اآلثار المترتبة علٌه.
أما فً الٌمن فإن المشرع فً قانون الشركات لم ٌتطرق إلى مفهوم الفصل ،وإنما هناك نص فً
القانون المدنً مماثل للنص الوارد فً القانون المدنً األردنً)2(.
ولهذا سنعمد أوالً إلى بٌان المعنى اللؽوي لمصطلح الفصل ،ثم نعرض المقصود بالفصل قانوناً ،فً
كبلً من القانون األردنً والٌمنً فً الفرع األول ،واألهداؾ المرجوة من تطبٌق هذا المبدأ فً فرع
ثان من هذا المطلب.

 1ـ ىٌ يرد ٍظطيخ فظو اىشريل فً قانون الشركات ٗإَّا استخدم المشرع األردنً مصطلحا ً آخر وهو اخراج الشرٌك ،وقد ورد هذا
األخٌر فً موضعٌن ،فً المادة ( )32التً حضرت على الشركاء فً شركة التضامن اخراج أي منهم من الشركة إال بقرار من المحكمة
بنا ًء على طلب أي من الشركاء ،والمادة ( )22التً أجازت للمحكمة اخراج شرٌك من شركة التضامن كحل بدٌل الستمرار الشركة بدالً
من فسخها فً حال توفر السبب الم سوغ من جانب احد الشركاء ،وإن كان المصطلحان ٌختلفان من حٌث اللفظ إال أن الباحث ٌرى أن لهما
معنى واحد حٌث ٌإدٌان إلى نتٌجة واحدة وهً مؽادرة الشركة بموجب حكم قضابً ،بناء على دعوى كما هو واضح من خبلل تلك
المادتٌن.
 2ـ المادة ( )656من القانون المدنً الٌمنً.
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الفرع األول :تعرٌف الفصل ومضمونه
البند األول
تعرٌف الفصل فً اللغة
ال َفص ٌل (بفتح الفاء ورفع البلم) ٌؤتً بعدة معانً :
فهو ٌؤتً بمعنى الحجز ،أي الحاجز بٌن الشًءٌنٌ ،قال فصل بٌنهما ٌفصل فصبلً فانفصل ,وٌؤتً
الفصل بمعنى القطعٌ ،قال أنفصل الشًء أي أنقطع عنه ،وٌؤتً بمعنى القضاء بٌن الحق والباطل،
ص َل( :بفتح الفاء والصاد
واسم ذلك القضاء الذي ٌفصل فٌصل ،وهو قضا ُء فٌصل وفاصل ،و َف َ
والبلم) أي خرج منه ،وفصل من الناحٌة أي خرج منها ،وٌقال فصل من عندي فصوالً أي خرج
منه ،وفاصل شرٌكه أي باٌنه وقضً بٌنهما من شراكة ،وجاء فً قوله عز وجل (هذا ٌوم
الفصل) )1(،أي هذا ٌوم ٌُفصل فٌه بٌن المُحسن والمُسًء ،وٌجازى ُك ُل بعمله ،وبما ٌتفضل هللا به
على عبده المسلم)2(.
نخلص من ذلك أن كلمة فصل لها فً اللؽة عدة معانً ،ومنها أنها تطلق على القطع والخروج،
وكلها معان تدل على االنفصال من شًء واحد مشترك ٌقبل االنقسام والتجزبة.
والفصل من الناحٌة اللؽوٌة ال ٌفٌد فً دراستنا إال لتؤكٌد تعدد المعانً لمصطلح الفصل ،أما من
الناحٌة القانونٌة فإن إضافه الشرٌك إلى مصطلح الفصل ـ فصل الشرٌك ـ فمن المفترض أن توضح
معا ً المعنى اللؽوي والقانونً ،حٌث ٌُحمل اللفظان معا ً على أن هناك مجموعة أشخاص لهم مصلحة
واحدة مشتركة ٌسعون إلى تحقٌقها ،فإذا لجؤ بعض الشركاء للتخلص من احدهم بطلب فصله من
الشركة لسبب أو آلخر ،فإن ذلك معناه الحكم علٌه بعقوبة الحرمان من االستمرار مع باقً األفراد
من تحقٌق ذلك الهدؾ المنشود الذي ٌسعون إلى تحقٌقه.

 1ـ اآلٌة  38سورة المرسبلت.
 2ـ انظر العبلمة آبادي ،مجد الدٌن الفٌروز .)2003( ،القاموس المحٌط ،الطبعة الثانٌة ،بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً ،ص960
ومابعدها .والعبلمة األزهري ،أبً منصور محمد بن أحمد .)2001( ،تهذٌب اللغة ،المجلد الحادي عشر ،الجزء الثانً عشر ،الطبعة
األولى ،بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً ،صفحة  .135والعبلمة ابن منظور( ،دون تارٌخ نشر) لسان العرب ،الجزءالعاشر ،الطبعة
الثالثة ،بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً ،صفحة .273
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البند الثانً
مضمون الفصل فً القانونٌن األردنً والٌمنً
بالرؼم من أهمٌة موضوع فصل الشرٌك من شركة التضامن ،إال أنه لم ٌحظ بالعناٌة من
المشرع األردنً والٌمنً لتنظٌمه وبٌان أحكامه فً قوانٌن الشركات ،وجُل ما تضمناه أنهما أشارا
إلٌه تحت مصطلح آخر وهو اخراج الشرٌك ،حٌث ورد اللفظ األخٌر فً المادة  23من قانون
الشركات األردنً )1(،والمقابلة للمادة /1/41ج من قانون الشركات الٌمنً( ،)2تلك المادة حظرت
على الشركاء فً شركة التضامن االتفاق فٌما بٌنهم على اخراج أي منهم من الشركة ،كما ورد
أٌضا ً فً نص المادة  33من قانون الشركات األردنً المخصصة لحاالت فسخ شركة التضامن،
التً أجازت فً الفقرة ب منها للمحكمة اخراج أي شرٌك من الشركة بدالً من فسخها إذا رأت أن
ذلك سٌإدي إلى استمرار الشركة بصورة طبٌعٌة بٌن باقً الشركاء ،فً حال توفر احد الحاالت
الخمس المذكورة فً الفقرة أ منها.
وإذا كان ذلك القصور فً تنظٌم موضوع فصل الشرٌك فً قوانٌن الشركات فً كِبل البلدٌن
ٌقتضً الرجوع إلى األصول العامة للشركات فً القانون المدنً الستكمال ذلك النقص )3(،فإننا
وجدنا أٌضا ً أن القانون المدنً قد وضع لموضوع فصل احد الشركاء من الشركة تنظٌما ً ناقصاً،
حٌث ورد مبدأ الفصل فً مادة واحدة ،وضعت بعض األحكام لطلب فصل احد الشركاء من الشركة
ـ سنوضحها بالتفصٌل تباعا ً من هذه الدراسة ـ وتركت البعض منها لحكم القواعد العامة األخرى،
وعلٌه سنحاول القٌام باستخبلص المقصود بفصل الشرٌك من تلك المواد سواء الوارد منها فً
القواعد العامة أو فً قوانٌن الشركات.
وٌجدر بنا التنوٌه بداٌة إلى أنه فً ظل انعدام األحكام القضابٌة الخاصة بهذا الموضوع فً
المحاكم التجارٌة فً الٌمن )4(،لذا فإننا سنعمد إلى توضٌح مضمون مبدأ فصل الشرٌك وبعض
األحكام الخاصة المتعلقة به اعتماداً على األحكام التمٌٌزٌة األردنٌة التً حصل علٌها الباحث

 1ـ قانون رقم  33لسنة 1997وتعدٌبلته .
 2ـ قانون رقم  33لسنة 1997وتعدٌبلته.
 3ـ بموجب إحالة المادة  2شركات أردنً التً أحالت بالرجوع إلى القانون المدنً فً حال عدم وجود نص فً قانون الشركات وقانون
التجارة ،وال ٌوجد ماٌقابلها فً قانون الشركات الٌمنً ،لذا ٌمكن االعتماد على إحالة المادة  625من القانون المدنً التً تضمنت الرجوع
إلى أحكام القانون المدنً فً حال عدم وجود نص فً القوانٌن الخاصة ٌمكن تطبٌقه على المسابل المتنازع علٌها.
 4ـ بالرؼم من االنتقال والسفر لؽرض جمع المراجع والبحث فً المحاكم الٌمنٌة عن أحكام قضابٌة تتعلق بموضوع فصل الشرٌك الحظ
الباحث ؼٌبة التطبٌق القضابً لمبدأ الفصل فً المحاكم التجارٌة الٌمنٌة ،ولم ٌعثر سوى على أحكام أخرى جانبٌة ،مما كان مدعاة
الستؽراب الباحث بالرؼم من كثرة القضاٌا واألحكام التً إطلع علٌها فً المحكمة التجارٌة فً محافظة تعز والعاصمة صنعاء ،األمر الذي
ٌحرم الباحث اإلفادة من التطبٌق القضابً لمبدأ فصل الشرٌك الوارد فً القانون المدنً الٌمنً.
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بخصوص هذا الموضوع ،وكذا سنستعٌن برأي بعض الفقه فً التشرٌعات األخرى ،كالقانون
المصري والقانون اللٌبً.
فقد نصت المادة  23من قانون الشركات األردنً على أنه " ال ٌجوز للشركاء فً شركة
التضامن اخراج أي منهم من الشركة ،إال بقرار من المحكمة ،بنا ًء على طلب أي من الشركاء".
كما نصت المادة /1/41ج من قانون الشركات الٌمنً على أنه " ال ٌجوز ألؼلبٌة الشركاء اخراج
أي شرٌك منها أو حرمانه من أرباحها".
وفً القواعد العامة نصت المادة  1/605من القانون المدنً األردنً( )1على أنه " ٌجوز لكل شرٌك
أن ٌطلب من المحكمة الحكم بفصل أي من الشركاء ٌكون وجوده قد أثار اعتراضا ً على مد أجلها،
أو تكون تصرفاته مما ٌمكن اعتباره سببا ً مسوؼا ً لحل الشركة ،على أن تظل الشركة قابمة بٌن
الباقٌن" .وعلى نفس المعنى نصت المادة  766من القانون المدنً الٌمنً( )2على أنه " ٌجوز لكل
شرٌك أن ٌطلب من المحكمة فصل أي شرٌك آخر تكون تصرفاته مما ٌمكن اعتباره سببا ً موجبا ً
لحل الشركة ،أو ٌكون وجوده فً الشركة محل اعتراض من سابر الشركاء ،فإذا حكم باخراجه
ظلت الشركة قابمة بٌن باقً الشركاء".
ٌتبٌن من جملة هذه المواد أنهما تناولتا األصل فً فصل الشرٌك وهو أن ٌكون قضابٌاً ،أي
الٌقع إال إذا قضت به المحكمة بنا ًء على مالها من سلطة تقدٌرٌة متى وجدت أسبابا ً مبررة لذلك،
وال ٌحق للشركاء اتخاذ قرار بفصل أي شرٌك ،ولٌس للمحكمة أن تحكم بالفصل أو بشًء آخر إال
إذا سبقته دعوى ،فإذا حكمت المحكمة بفصل الشرٌك فبل ٌترتب على ذلك حل الشركة بل تبقى
قابمة بٌن الباقٌن من الشركاء.
إال أن هذا األصل ال ٌحرم الشركاء من االتفاق على عرض الخبلؾ على محكم لفض
الخصومات )3(،فٌجوز للمحكم أن ٌمارس صبلحٌة المحكمة ،فإذا ما قرر اخراج شرٌك من الشركة
وإجراء محاسبته مع اإلبقاء على الشركة لباقً الشركاء بدالً من فسخها وتصفٌتها فإن قراره صحٌح
والٌخالؾ القانون)4(.
كما ٌتبٌن من تلك النصوص السابقة أن المشرعٌن األردنً والٌمنً قد جعبل قرار فصل الشرٌك
من الشركة عبارة عن جزاء ٌتم توقٌعه على احد الشركاء فً األحوال التً ٌكون فٌها لؤلعمال
 1ـ قانون رقم ( )54لعام .6:87
 2ـ قانون رقم ( )14لعام .2002
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  88/159مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،1113لسنة .1990
4ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  87 /55مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،1629لسنة .1990
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المنسوبة للشرٌك المخالؾ تؤثٌر على سٌر أعمال الشركة ،وٌإدي بالنتٌجة إلى اإلضرار بها ،وهذا
الجزاء هو نتٌجة اخبلله بااللتزام الناشا عن عقد ملزم للجانبٌن ،وٌتمثل فً فسخ عقد الشركة معه،
وحرمانه من االستمرار فً الشركة مع بقٌة الشركاء )1(،إال أن هذا الفسخ ٌختلؾ عن الفسخ المقرر
فً العقود الملزمة للجانبٌن ،حٌث ٌتم اإلبقاء على الشركة واستمرارها بٌن الباقٌن من الشركاء دون
انحبللها بالفسخ ،وحصول الشرٌك المفصول على قٌمة حصته فً الشركة نقداً)2(.
فالفصل من الشركة هو جزاء ٌقتصر توقٌعه على الشرٌك المخطا وإجراء محاسبته بدالً من
فسخ الشركة وتصفٌتها )3(،وهو نظام خاص بالشركاتٌ )4(،طبق على كل شرٌك ٌقوم بتصرفات
تنطوي على أخطاء تبرر حل الشركة ،فضبلً عن أنه حالة قانونٌة ال تنشؤ إال بصدور قرار الفصل،
الذي ٌعتبر بمثابة حل جزبً للشركة )5(،تهدؾ قواعده إلى تحقٌق مصلحة الشركة والشركاء
اآلخرٌن الذٌن تتحقق مصلحتهم فً ظل استمرار الشركة ،خاصة إذا كانت من الشركات الناجحة،
ولذلك فقد ذهب جانب من الفقه( )6إلى القول بؤن على بقٌة الشركاء بدالً من أن ٌطلبوا حل الشركة
وما ٌترتب على ذلك من تحملهم نتابج تقصٌر واحد منهم بسبب تصرؾ قام به ،وكان من شؤن ذلك
التصرؾ اإلضرار بالشركة ،فإنهم ٌكتفون بطلب فصل الشرٌك المخطا لتفادي انحبللها.
وعلى ضوء ما سبق ٌمكن تحدٌد المقصود من هذا المبدأ إجماالً بؤنه ،حق أقره المشرع للشركاء
النهاء رابطة الشراكة مع شرٌك أو أكثر جبراً دون إرادته بحكم قضابً ،وحرمانه من االستمرار
فً الشركة مع بقٌة الشركاء ،فً حال توفر المسوغ القانونً لذلك من جانبه ،الذي من شؤنه أن
ٌإدي إلى اإلضرار بمصلحة الشركة وتعطٌل نشاطها ،على أن تظل الشركة قابمة بٌن الشركاء
الباقٌن مع إجراء التعدٌبلت اآلزمه التً ٌتطلبها القانون ،وإشهار ذلك الحكم فً سجل الشركات.
الفرع الثانً
الهدف من طلب فصل احد الشركاء وخصائصه التً ٌمتاز بها
1ـ انظر فً هذا المعنى عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،صفحة  .38وٌرى أن الفصل هو عبارة عن فسخ الرابطة العقدٌة مع الشرٌك
عن طرٌق القضاء.
 2ـ عبد الحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،صفحة .116
3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  87/55مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ، 1629لسنة .1990
 4ـ الٌطبق نظام الفصل من الشركة على جمٌع الشركات التجارٌة ،فهناك حاالت معٌنة الٌطبق بشؤنها هذا المبدأ بسبب عدد الشركاء فٌها
أوطبٌعتها ،رضا السٌد عبدالحمٌد ،مرجع سابق ،ص .46
5
ـ قرٍاُ ،ػبذ اىردَِ اىسيذ ،مرجع سابق ،ص .128
 6ـ السنهوري ،عبدالرزاق أحمد( ،دون تارٌخ نشر) .الوسٌط فً شرح القانون المدنً ،الجزء الخامس ،المجلد الثانً ،الهبة والشركة،
بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً ،ص  .382عٌد ،إدوار .)1969( ،الشركات التجارٌة ،مبادئ عامة ـ شركات األشخاص ،بٌروت ،دار
المستشار للطباعة والنشر والتوزٌع ،ص .294طه ،مصطفى كمال ،مرجع سابق ،ص  .361العرٌنً ،محمد فرٌد والفقً ،محمد ،السٌد،
مرجع سابق ،ص .324
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نظراً ألهمٌة الشركة وتشعب عبلقاتها فً كثٌر من المجاالت داخل الدولة التً نشؤت فٌها ،فإن
المشرع ،سواء فً األردن أو الٌمن ،عندما أجاز نظام الفصل من الشركة ،كان ٌهدؾ من وراء ذلك
تحقٌق مجموعة من األهداؾ فً مجاالت مختلفة متشابكة فٌما بٌنها ،ومنها المجال االقتصادي
واالجتماعً .حٌث أن الشركة التجارٌة ككٌان اقتصادي واجتماعً لها تؤثٌراتها على العدٌد من
المجاالت ومن ضمنها المجال االقتصادي للدولة التً أصبحت تشكل جزءاً فاعبلً فٌه ،فحماٌة
مصلحتها ٌعنً حماٌة مجاالت كثٌرة ومهمه )1(،ونظراً لما ٌمتاز به مبدأ فصل الشرٌك من
خصابص فإن تطبٌق ذلك النظام فً مجال الشركات ٌحقق مجموعة من األهداؾ االقتصادٌة
واالجتماعٌة المتشابكة ،وعلٌه سنتعرؾ على تلك األهداؾ فً البند األول ،والخصابص التً ٌمتاز
بها نظام الفصل فً البند الثانً من هذا الفرع.
البند األول
األهداف القتصادٌة والجتماعٌة التً ٌحققها مبدأ فصل الشرٌك من الشركة
من المعروؾ أن الشركات التجارٌة أصبحت تحتل المقام األول فً النشاط الصناعً والتجاري
والزراعً فً الوقت الحاضر .كما تعتبر من أهم ظواهر الحٌاة االجتماعٌة ومن أقدم العقود فً
التارٌخ)2(.
والتقتصر أهمٌة الشركة التجارٌة على قدرتها على تنظٌم الجهود الجماعٌة لؤلفراد فً تجمٌع
األموال والجهود العلمٌة والفنٌة لؤلفراد واستؽبللها استؽبلالً أمثل فً إطار مشروع راسمالً
مشترك ،بل تحقق الشركة لهذه المشروعات التجارٌة االستقرار والدوام بعكس المشروعات الفردٌة
المرتبطة بحٌاة أصحابها التً ؼالبا ً ماتنتهً بانتهاء حٌاتهم)3(.
والشركة كمإسسة استثمارٌة وإنتاجٌة تعمل على توظٌؾ األموال وحشد عدد من العاملٌن لتحقٌق
مشارٌع اقتصادٌة فً قطاعات مختلفة ،لها مردود اقتصادي داخل البلد الذي نشؤت فٌه ،لٌس على
مستوى األشخاص المشتركٌن فً إنجا المشروع وإنما على مستوى االقتصاد الوطنً )4(،حٌث
تعمل الشركة بشكل عام على خدمة االقتصاد القومً ،من حٌث اإلنتاج وزٌادة دخل األفراد فً
 1ـ بنبعٌدة ،عبدالرحٌم .)1999( ،مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحدٌد اختصاصات ومسؤولٌة مجلس اإلدارة والجمعٌات العامة،
دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ،جامعة عٌن شمس ،ص .393
 2ـ ٌاملكً ،أكرم .)2006( ،القانون التجاري ،الشركات التجارٌة ،عمان ،دار الثقافة للنشر ،ص.9
 3ـ شمسان ،حمود محمد .)2005( ،الشركات التجارٌة ،الطبعة الثالثة ،جامعة صنعاء ،ص.7
 4ـ الحموري ،محمد( ،كانون األول " .)1983آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة العادٌة فً قانون الشركات األردنً" ،مجلة
دراسات الجامعة األردنٌة ،المجلد العاشر ،العدد الثالث ،ص .175
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المجتمع ،وخلق فرص عمل جدٌدة للقضاء على البطالة ،وباآلتً إنعاش النشاط التجاري ،مما ٌعود
بالمنفعة لٌس على الشركاء المكونٌن للشركة ،وإنما على العدٌد من فبات المجتمع ،من موظفٌن
وعمال وموردٌن وكل من ٌتعامل مع الشركة)1(.
وتقدٌراً ألهمٌة ذلك الدور الذي تلعبه الشركة فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة وتؤثٌرها باآلتً
على مصالح الشركاء والمواطنٌن واالقتصاد الوطنً ،فقد جذبت تلك األهمٌة للشركة إنتباه المشرع
فً كثٌر من الدول ومنها األردن والٌمن ،فسنت القوانٌن لتنظٌم تؤسٌسها ،وتوفٌر عوامل النجا لها،
وضمان االستمرار واالستقرار ،وإزالة كل العقبات التً تعترض طرٌق استمرارها وتهدد
الخطوات الناجحة التً قطعتها ،بما ٌكفل حماٌة مصلحة الشركة ذاتها بصرؾ النظر عن مصالح
الشركاء فٌها ،ومن تلك العوامل التً تكفل دوام االستقرار للشركة أن أقر لها المشرع بشخصٌة
اعتبارٌة بتمام تسجٌلها وفقا ً ألحكام قانون الشركات )2(،ومنفصلة عن شخصٌة األشخاص الذٌن
تإلؾ منهم )3(،ولها مصلحتها الذاتٌة المستقلة عن مصلحة الشركاء المإسسٌن أو المنظمٌن)4(.
فضبلً عن ذلك ،فإن من أهم الضمانات التً أقرها المشرع فً القواعد العامة لتكفل للشركة
دوام االستمرار والبقاء أن منح المحكمة سلطة التدخل فً حٌاة الشركة فً كثٌر من األمور ،ومنها
أنه خولها سلطة اخراج احد الشركاء من الشركة دون أن تقرر حلها بالنسبة لسابر الشركاء ،وذلك
إذا تحققت من وجود واقعة من شؤنها أن تعرقل سٌر الشركة وكان مصدرها ذلك الشرٌك)5(.
وتبدو الحكمة من ذلك واضحة إذ إن المشرع أدرك األهمٌة االقتصادٌة للشركة ومدى مساهمتها فً
التنمٌة ،التً تعمل ؼالبا ً فً إطار اإلنتاج وترتبط بها مصالح اقتصادٌة متشابكة ،وباآلتً مصالح
اجتماع ٌة ،مما جعل من الخطورة التضحٌة بمشروعاتها أو تعطٌلها بصورة مفاجبة بسبب احد
الشركاء ،والسٌما أن مثل هذه الشركات ترتبط بها مصالح أفراد آخرٌن قد ٌكونون مرتبطٌن مع
هذه الشركة بعقود عمل أو أنهم مستفٌدون بصورة مباشرة أوؼٌر مباشرة فٌما تقدمه من خدمات،

 1ـ عبد الحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص.3
 2ـ المادة ( )4شركات أردنً ،وٌقابلها المادة ( )66شركات ٌمنً ،أما فً القانون المدنً األردنً وفقا ً للمادة ( ،)582والقانون المدنً
الٌمنً وفقا ً للمادة ( )633فإن الشركة تكتسب الشخصٌة المعنوٌة منذ إبرام عقدها ،ولكن ال ٌجوز اإلحتجاج بهذة الشخصٌة على الؽٌر إال
بعد استٌفاء إجراءات التسجٌل والنشر .انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  79/343مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  359لسنة
.1980والقرار رقم  87/13مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  3063لسنة .1989والقرار رقم  89/1145مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة 1368
لسنة.1991
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  66/194مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  938لسنة .1966
 4ـ زٌادات ،أحمد ،والعموش ،إبراهٌم مرجع سابق ،ص  .158حاطوم ،وجدي سلمان ،مرجع سابق ،ص .31
5
ـ ناصٌؾ ،إلٌاس .)2004( ،موسوعة الشركات التجارٌة ،الجزء الثانً ،شركة التضامن ،الطبعة الثانٌة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة،
بٌروت ،ص .159
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وهذا ٌعنً أن حل الشركة قد ٌعنً القضاء على مصالح اقتصادٌة واجتماعٌة للدولة ولؤلفراد
المنتفعٌن أو المستفٌدٌن من هذه الشركات.
ومن جهة أخرى فإن األضرار التً تنجم عن حل الشركة وما ٌتبعها من تؤثٌر على مصالح األفراد
واالقتصاد القومً تفوق المنفعة التً قد تعود على الشرٌك المتسبب فً الخبلؾ أو فً حلها فٌما لو
تم حل الشركة وتصفٌتها.
وإجماالً نستطٌع القول بؤن تلك الحماٌة التً وفرها المشرع األردنً والٌمنً للشركة والمتمثلة
فً فصل الشرٌك بدالً من حلها الشك أن فٌها ما ٌحقق مصالح مشتركة للشركاء واالقتصاد الوطنً
وكل من ٌتعامل معها ،وفً هذا المجال ٌرى بعضهم أن لٌس من العدل تعلٌق حٌاة شركة من
الشركات على إرادة شرٌك واحد أو أكثر من الشركاء)1(.

 1ـ حموري ،محمد ،أثر انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون المدنً األردنً ،مرجع سابق ،ص .173
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البند الثانً
خصائص مبدأ فصل الشرٌك من الشركة
ٌمتاز مبدأ فصل احد الشركاء من شركة التضامن بمجموعة من الخصابصٌ ،مكن استنباطها
من النصوص الناظمة لهذا الموضوع وإٌجازها فٌما ٌلً:
أولاٌ :عد فصل احد الشركاء جزاء ٌتم توقٌعه على الشرٌك المخطى ،أالذي ٌؤتً بتصرؾ ٌإدي إلى
اإلضرار بمصالح الشركة ،سواء كان ذلك الشرٌك مدٌراً للشركة أوعضواً فٌها.
ثانٌا ا :وفً المقابل ٌعد فصل الشرٌك من جهة ،حقا ً أقره المشرع لكل شرٌك فً شركة التضامن ،أو
ؼٌرها من الشركات التً ٌطبق فٌها هذا المبدأ ٌتقدم بموجبه بطلب إلى القضاء لفصل احد الشركاء،
متى توفر المسوغ القانونً لذلك ،وهذا الحق مقرر لكل شرٌك ،فبل ٌشترط أؼلبٌة معٌنة من
الشركاء للتقدم بهذا الطلب ،وال ٌجوز االتفاق على حرمان أي شرٌك من استخدام ذلك الحق
لمخالفته للنظام العام ،ومن جهة أخرى ٌعد هذا المبدأ استثناء من حق أساسً أقره المشرع لكل
شرٌك ،وهو الحق فً البقاء فً الشركة طوال فترة بقاءها.
ثالثا اٌ :تم الفصل بموجب حكم قضابً ،أو حكم تحكٌم ،بنا ًء على دعوى ٌتقدم بها الشركاء أو
احدهم ،فبل ٌجوز للشركاء اتخاذ قرار بفصل شرٌك دون اللجوء إلى القضاء سواء باألؼلبٌة أو
باإلجماع.
رابعا ا :هذا المبدأ مقرر بنص فً القانون ،فبل ٌشترط أن ٌكون منصوصا ً علٌه فً عقد الشركة أو
نظامها األساسً.
خامسا اٌ :إدي فصل احد الشركاء من شركة التضامن باعتباره استثناء إلى اإلبقاء على الشركة
واستمرارها بٌن الشركاء اآلخرٌن وباآلتً ٌحفظ طابفة من المصالح والحقوق.
سادسا اٌ :ستعٌد الشرٌك المفصول بموجب حكم الفصل حصته التً قدمها إلى الشركة ،وباآلتً ٌفقد
صفته فً الشركة ومركزه القانونً ،وتنتهً عبلقته بالشركة.
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المطلب الثانً
التمٌٌز بٌن مبدأ فصل الشرٌك من الشركة والمفاهٌم األخرى المشابهة له
الشك أن بعض المفاهٌم القانونٌة لها أوجه شبه واختبلؾ فٌما بٌنها ،وفً مجال الشركات فإن
انفصال شرٌك عن شركة التضامن سواء كان ذلك إختٌاراً بإرادته ورضاه التام أو جبراً عنه ٌؤخذ
صورتٌن ،لكل صورة منها مفهومها ولها قواعدها التً تختص بها ،وبالرؼم من وجود أوجه
اختبلؾ بٌنهما إال أن هناك أوجه اتفاق أٌضاً ،فضبلً عن وجود قاسم مشترك وهدؾ ربٌسً سعى
إلٌه المشرع لتحقٌقه من كل مفهوم من تلك المفاهٌم ،وهو األثر المترتب على إقرار كل مبدأ من
المبادئ عند تطبٌقه.
لذا ٌتعٌن علٌنا إبراز أوجه االتفاق واالختبلؾ بٌن الفصل واالنسحاب كصور من صور االنفصال
عن شركة التضامن ،وبٌن الفصل والعزل ،فً الفرعٌن اآلتٌٌن من هذا المطلب.
الفرع األول
التمٌٌز بٌن فصل الشرٌك وانسحابه من شركة التضامن
هناك أوجه اتفاق واختبلؾ من نوا ٍ مختلفة بٌن مبدأ الفصل ومبدأ االنسحاب من شركة
التضامن ،سواء من حٌث األسباب أو الشروط أو اآلثار ،وال مجال لعقد المقارنة بٌنهما ،ولٌس من
األهمٌة بمكان ذكر كل نواحً االتفاق واالختبلؾ بٌنهما ،وإنما ٌمكن إبراز أهم تلك النواحً بما
ٌخدم دراستنا وٌتناسب مع موضوعها من خبلل البندٌن اآلتٌٌن.
البند األول
أوجه التفاق بٌن فصل احد الشركاء وانسحابه من شركة التضامن
إذا كان فصل احد الشركاء عبارة عن عقوبه لتجنب حل الشركةٌ ،تم توقٌعها على الشرٌك
المخطا متى قامت من جانبه أسباب قوٌة تإدي إلى حل الشركة ،وهو طرٌق شرع للشركاء
الستبعاد الشرٌك الذي تنكر لقواعد المشاركة ،وأساء إلى الثقة التً ركن إلٌها الشركاء أمبلً فً
المحافظة على الشركة من االنقضاء ،فإن االنسحاب من الشركة حق أباحه المشرع لكل شرٌك
تضطره ظروفه إلى الخروج ،وإتاحة الفرصة له لكً ٌخرج تجنبا ً لما قد ٌلحق به من أضرار بسبب
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استمراره فٌها )1(،ألنه ال ٌجوز إلزام شرٌك بالبقاء فً شركة لمدة ؼٌر معلومة لتنافً ذلك مع
الحرٌة الشخصٌة التً هً من النظام العام ،وكل اتفاق خبلؾ ذلك ٌكون باطبلً)2(.
وباآلتً فإن كبلً من الفصل واالنسحاب ٌإدي إلى تحقٌق هدؾ مشترك وؼاٌة واحدة وهً
استمرار الشركة وعدم فسخها بسبب خروج احد الشركاء منها ،إذ أن األساس الذي ٌقوم علٌه كِبل
المبدأٌن هو إحتمال تضرر المجتمع بسبب انهٌار احدى خبلٌاه فً حال انقضاءها ،ولكن لكل مبدأ
وسابله وقواعده الخاصة به لتحقٌق ذلك الهدؾ.
وفً كِبل المبدأٌن ٌظل الشرٌك الخارج من الشركة ـ سواء المفصول أو المنسحب ـ مسإوالً
بالتضامن والتكافل مع سابر الشركاء عن جمٌع الدٌون وااللتزامات التً ترتبت على الشركة أثناء
وجوده شرٌكا ً فٌها ،وذلك مراعاة لحقوق الؽٌر الذي ٌفترض أنه تعامل مع الشركة آخذاً بعٌن
االعتبار أشخاص جمٌع الشركاء فٌها )3(،أما بعد خروجه من الشركة فبل ٌسؤل عن أي التزامات أو
دٌون ترتبت للشركة ،وهذا ماقضت به محكمة التمٌٌز األردنٌة بعدم التزام الشركاء المنسحبٌن عن
الدٌون التً ترتبت بعد تسجٌل االنسحاب فً السجل الخاص بالشركات )4(،أما االلتزامات والدٌون
الناشبة والمترتبة فً ذمة الشركة فٌلتزم بها الشرٌك ابتداء من تارٌخ شراكته فً الشركة وحتى
تارٌخ انسحابه منها)5(.
فإذا فقد احد الشركاء صفته كشرٌك فً الشركة بؤي طرٌقة كانت سواء بفصله منها بحكم قضابً أو
بانسحابه منها بإرادته المنفردة فإن االلتزامات التً تترتب فً ذمة الشركة الٌُسؤل عنها بعد فقدانه
لتلك الصفه)6(.
وترتٌبا ً على ذلك فبل شك فً أنه ٌكون مسإوالً عن تلك الدٌون وااللتزامات المعاصرة لوجوده فً
الشركة ،السابقة على تارٌخ خروجه منها ،التً قد ال تكفً أصول الشركة لتؽطٌتها ،وهو مسإول
عنها ولو استحقت بعد تارٌخ انسحابه أو فصله من الشركة)7(.

 1ـ الحموري ،محمد ،آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة العادٌة فً قانون الشركات األردنً ،مرجع سابق ،ص .193
 2ـ السنهوري ،عبدالرزاق ،مرجع سابق ،ص  . 371العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ص . 145الحموري ،محمد ،آثار انسحاب الشرٌك
على استمرار الشركة العادٌة فً قانون الشركات األردنً ،مرجع سابق ،ص  . 173شمسان ،عبد الرحمن عبدهللا )2007( ،الموجز فً
مبادئ القانون التجاري الٌمنً ،وأحكام الشركات التجارٌة ،صنعاء ،جرا فكس للطباعة والتصمٌم ،ص .149ناصٌؾ ،إلٌاس ،مرجع
سابق ،ص .176
 3ـ المواد (/36ا /38 ،أ )3/شركات أردنً  ،وٌقابلها المواد () 3/25 ، 6/26شركات ٌمنً.
 4ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  93/1045مجلة النقابة ،صفحة  833لسنة .1995
 5ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  87/881مجلة النقابة ،صفحة  1381لسنة .1990
 6ـ وفً هذا قضت محكمة التمٌٌز بعدم التزام الشرٌك المنسحب من الشركة العادٌة بالكفالة إذا مددت أو جددت بعد انسحابه منها ،قرار
محكمة التمٌٌز حقوق رقم  89/1038مجلة النقابة ،صفحة  1353لسنة .1991
 7ـ صدقً ،أمٌرة ،مرجع سابق ،صفحة .68
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وٌتفق مبدأ فصل الشرٌك من الشركة مع االنسحاب منها من حٌث ضرورة تعدٌل أوضاع
الشركة( )1بإجراء التعدٌبلت البلزمة على عقد الشركة وعنوانها بعد خروج احد الشركاء منها إذا
كان العنوان ٌتضمن اسم الشرٌك )2(،فلكً ٌسري ذلك التؽٌٌر فً حق الؽٌر فقد أوجب المشرع
األردنً والٌمنً على بقٌة الشركاء التقدم بطلب إلى مراقب الشركات بتسجٌل وشهر ذلك التؽٌٌر أو
التعدٌل فً سجل الشركات الخاص بشركات التضامن خبلل ثبلثٌن ٌوم من تارٌخ وقوعه أو
إجرابه )3(،فٌكون من تارٌخ الحكم بالفصل أو االنسحاب إذا كان قضابٌاً ،أو من تارٌخ وقوع
االنسحاب إذا كان اتفاقٌاً ،وعلى المراقب نشر ذلك التعدٌل فً احدى الصحؾ المحلٌة على نفقة
الشركة(.)4
وهناك أوجه اتفاق من نوا ٍ عده بٌن فصل الشرٌك من شركة التضامن واالنسحاب منها ،وما
ٌعنٌنا فً الموضوع األثر المترتب على كل منهما ـ وهو ما أشرنا إلٌه سابقا ً ـ وهو استمرار شركة
التضامن ـ استثناء ـ بٌن باقً الشركاء وعدم حلها ،على الرؼم من خروج احد الشركاء المتضامنٌن
بصورة أو بؤخرى.
فالمشرع األردنً والٌمنً عندما نصا على مبدأ عامٌ ،تضمن جواز فصل احد الشركاء من
الشركة ،ولما كانت شركة التضامن من الشركات التً ٌطبق فٌها هذا المبدأ ،فإن فصل احد الشركاء
منها ال ٌإدي إلى انقضاء الشركة ،وإنما على العكس من ذلك تبقى الشركة وتستمر بٌن بقٌة
الشركاء بعد فصل شرٌك أو أكثر منها ،وهذا هو احد الجوانب األساسٌة من هذه الدراسة ،وهو
اآلثار المترتبة على فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،ولذلك سنوضح هذا الجانب تفصٌبلً فً
موضعه فً الفصل الرابع من هذه الدراسة بإذنه تعالى.
وكذا الحال عند انسحاب احد الشركاء من شركة التضامن ،لم ٌرتب علٌه قانون الشركات
األردنً انقضاء الشركة سواء كانت محددة المدة أم ؼٌر محددة المدة ،فالمادة  28من القانون نظمت

 1ـ قررت محكمة التمٌٌز األردنٌة ( :إن كون احد الشركاء المفوضٌن بالتوقٌع عن الشركة قد تم فصله من الشركة بموجب حكم قضابً
مكتسب الدرجة القطعٌة ٌوجب على باقً الشركاء تعدٌل أوضاع الشركة وفقا ً للمادتٌن ( )64 ، 62من قانون الشركات ـ القانون القدٌم رقم
 12لسنة  64ـ بحٌث ٌبٌن التعدٌل األشخاص المفوضٌن بالتوقٌع عن الشركة) القرار رقم  91 /720حقوق ،مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة
 ،861لسنة .1993
 2ـ إال أن للشركة أن تحتفظ بعنوانها األول دون تعدٌل إذا انضم إلٌها شرٌك جدٌد أو خرج منها شرٌك كان عنوان الشركة ٌشتمل على اسمه
مادام هذا الشرٌك أو ورثته قد قبلوا بقاء االسم فً العنوان .المادة ( )63من القانون التجاري الٌمنً ،وٌقابلها المادة (/61ج) من قانون
الشركات أردنً.
 3ـ المادة ( )64 ، 62شركات أردنً ،وٌقابلها المادة ( )31 ، 2/67 ، 3/66شركات ٌمنً.
 4ـ حدد المشرع األردنً لنشر ذلك التعدٌل باحدى الصحؾ الرسمٌة فً المادة ( ،)64أما المشرع الٌمنً فلم ٌقٌده باحدى الصحؾ وإنما
ورد النص بالنشر فً الصحؾ الرسٌمة مادة  3/66باإلضافة إلى النشر فً صحٌفة خاصة تسمى جرٌدة االسماء التجارٌة التً تصدرها
الوزارة تنشر فٌها بٌانات المقٌدٌن لدٌها فً عموم مناطق الجمهورٌة وكذا أعمال السجل األخرى من تعدٌبلت أوتجدٌدات أوشطب ،المادة
 65من قانون السجل التجاري رقم  33لسنة  1991وتعدٌبلته.
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أثر انسحاب الشرٌك على استمرار شركة التضامن ،الفقرة أ من المادة المذكورة أجازت للشرٌك فً
شركة التضامن االنسحاب بإرادته المنفردة من الشركة إذا كانت ؼٌر محددة المدة ،وحددت هذه
الفقرة اإلجراءات التً ٌجب على الشرٌك إتباعها إذا أراد االنسحاب ،واآلثار التً تترتب على
انسحابه ،أما إذا كانت الشركة محددة المدة ال ٌستطٌع الشرٌك االنسحاب منها إال بقرار من
المحكمة )1(،وهذا طبقا ً لما جاء فً الفقرة ب من المادة  .28ولهذا لم ٌنص قانون الشركات األردنً
على أن انسحاب احد الشركاء سواء كان بإرادته المنفردة أم بقرار من المحكمة ٌإدي إلى انحبلل
الشركة ،وٌإكد ذلك نص الفقرة ج من نفس المادة التً ٌستفاد منها عدم انقضاء الشركة فً حال
انسحاب احد الشركاء ،حٌث فرضت الفقرة ج على الشركاء الباقٌن فً الشركة القٌام بإجراء
التعدٌبلت البلزمة على عقد الشركة ،وإجراء التؽٌٌرات الضرورٌة على أوضاعها وفقا ً ألحكام
قانون الشركات )2(،وٌقصد بذلك تعدٌل العقد باخراج الشرٌك المذكور من الشركة وتعدٌل عنوانها
إذا كان اسم هذا الشرٌك مذكور فً عنوانها ،وشطب اسم الشرٌك المنسحب أو المفصول من سجل
الشركات ونشره.
وتنتهً الفقرة إلى نتٌجة مفادها أن انسحاب الشرٌك من شركة التضامن الٌإدي حتما ً إلى حل
الشركة ،وإنما ٌترك األمر لتقدٌر الشركاء الباقٌن ،ألنه ؼٌر مخالؾ النظام العام)3(.
وعلٌه فإن المشرع األردنً فً قانون الشركات حاول الحفاظ على الشركة واإلبقاء علٌها
واستمرارها رعاٌة لمصلحة الشركاء ولبلقتصاد الوطنً ،ولهذا لم ٌعلق وجودها واستمرارها
بالعمل وما ٌستتبع انقضاءها من نتابج على إردة احد الشركاء.
أما المشرع الٌمنً فً قانون الشركات فقد وضع لبلنسحاب تنظٌما ً ناقصا ً ٌختلؾ عن التنظٌم
الذي وضعه نظٌره األردنً فً قانون الشركات ،وجل وما تضمنه أنه نص فً المادة  2/45على
األسباب الخاصة التً تنحل بها شركة التضامن ،ومن ضمن تلك األسباب ما تضمنته الفقرة ج وهو
انسحاب احد الشركاء بنا ًء على مشٌبته.
وٌتضح من خبلل نص الفقرة جواز االنسحاب من الشركة إذا كانت مدتها ؼٌر معٌنة ،ألنه ال
ٌجوز إلزام شرٌك بالبقاء فً الشركة لمدة ؼٌر معلومة لتنافً ذلك مع الحرٌة الشخصٌة التً هً

 1ـ رتب المشرع األردنً والٌمنً فً القانون المدنً على انسحاب احد الشركاء من شركة التضامن انقضاء الشركة ما لم ٌتفق باقً
الشركاء على استمرارها ،نصت على ذلك الفقرة الثانٌة من المادة ( )615مدنً أردنً  ،وٌقابلها المادة ( )653مدنً ٌمنً.
 2ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص. 149
 3ـ العكٌلً ،عزٌز ،نفس المرجع والمكان السابقٌن.
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من النظام العام )1(،وٌترتب على ذلك االنسحاب انقضاء الشركة كؤصل عام ،إال أنه ٌجوز لبقٌة
الشركاء أن ٌقرروا بإجماع اآلراء على استمرار الشركة فٌما بٌنهم بمعزل عن الشرٌك الذي
انسحب ،ما لم ٌكن االستمرار تنفٌذاً لنص صرٌح فً عقد الشركة م 3/45شركات.
أماالمادة  648من القانون المدنً الٌمنً فقد اشترطت لجواز االنسحاب من الشركة ؼٌر محددة
المدة إفصا الشرٌك المنسحب عن رؼبته باإلعبلن عنها إلى جمٌع الشركاء وأن ٌكون االنسحاب
فً وقت مبلبم وؼٌر مبنً على ؼش .والمبلحظ أن هذا النص ٌرتب على االنسحاب من الشركة
ؼٌر المحددة المدة انقضاء الشركة ،لهذا نرى أن على المشرع الٌمنً وضع نص صرٌح فً قانون
الشركات ٌبٌح االنسحاب من الشركة ؼٌر المحددة المدة وبالشروط التً تتطلبها المادة  648من
القانون المدنً ،واتباع اإلجراءات التً نصت علٌها الفقرة أ من المادة  28من قانون الشركات
األردنً ،على أن ال ٌإدي االنسحاب إلى انقضاء الشركة إال إذا أراد الشركاء أونص عقدها على
ذلك.
أما إذا أرد شرٌك االنسحاب من شركة التضامن محددة المدة فٌتم ذلك باالتفاق فٌما بٌن
الشركاء ،أما إذا عارضه باقً الشركاء فقد أجاز له المشرع اللجوء إلى المحكمة لطلب اخراجه من
الشركة إذا قدم لها األسباب المقنعة استناداً لنص المادة  652من القانون المدنً )2(،فإذا ماقبلت
المحكمة طلب الشرٌك ترتب على ذلك انقضاء الشركة بقوة القانون ،ما لم ٌنص عقد الشركة قبل
حصول االنسحاب( )3على استمرارها بٌن الباقٌن من الشركاء بمعزل عن الشرٌك المنسحب)4(،
أما إذا تم االتفاق على استمرار الشركة بعد حصول االنسحاب ،فهنا تنشؤ شركة جدٌدة بمواصفات
الشركة المنحلة ولكن بعقد جدٌد ٌلزم الستمرارها بٌن الباقٌن وفقا ً للفقرة  3من المادة  45من قانون
الشركات الٌمنً استكمال إجراءات التسجٌل والشهر القانونٌة.
ٌتضح من كل ما سبق هدؾ المشرعٌن األردنً والٌمنً ومٌولهما نحو استمرار شركة التضامن
بدالً من حلها بالرؼم من خروج احد الشركاء منها ،فتسهٌل انسحاب الشركاء من الشركة ،وامكانٌة
فصل أي منهم ٌدل على تراجع االعتبار الشخصً للشركاء كلما أملت ذلك المصلحة الجماعٌة
المشتركة.
 1ـ شمسان ،عبد الرحمن عبدا هلل ،مرجع سابق صفحة .149
 2ـ تنص المادة ( )653مدنً ٌمنً على أنه ٌ ..جوز الحد الشركاء إذا كانت الشركة محددة المدة أن ٌطلب من المحكمة اخراجه من
الشركة متى استند فً ذلك على أسباب معقولة ،وفً هذه الحالة تنفسخ الشركة ما لم ٌتفق باقً الشركاء على استمرارها وٌكون لمن حكم
بخروجه نصٌبه طبقا ً للمبٌن فً المادة .648
 3ـ راجع أثر االتفاق على استمرار الشركة محددة المدة ،محمد الحموري ،آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون المدنً
األردنً ،مرجع سابق ،صفحة  197ومابعدها  .عبدالرحمن شمسان ،مرجع سابق ،صفحة .150
 4ـ (المادة  )2/45شركات ٌمنً.
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البند الثانً
وجه الختالف بٌن فصل احد الشركاء وانسحابه من شركة التضامن
هناك ثمة اختبلفات بٌن نظام الفصل واالنسحاب من شركة التضامن ،سواء من حٌث األسباب
المبررة أو اإلجراءات التً ٌتم بها كل منهما أو اآلثار التً تترتب على كل واحد منهما ،ولكن لٌس
من األهمٌة ذكر كل تلك االختبلفات جمٌعاً ،إال أنه ٌتعٌن علٌنا توضٌح أهم تلك االختبلفات وهو
اختبلؾ طبٌعة السبب المبرر للحكم بالفصل واالنسحاب قضا ًء.
فمن ناحٌة األسباب ،تختلؾ طبٌعة السبب المبرر لفصل الشرٌك بقرار من المحكمة والواردة فً
المادة  1/605من القانون المدنً األردنً ،والمادة  651مدنً ٌمنً ،عن السبب المبرر النسحاب
الشرٌك بقرار من المحكمة من شركة التضامن المحددة المدة ،التً وردت فً المادة  2/605مدنً
أردنً ،والمادة  652مدنً ٌمنً.
فبالنظر إلى األسباب الخاصة التً تبرر فصل الشرٌك بحكم من المحكمة بنا ًء على طلب احد
الشركاء )1(،نجد أنها أسباب تتعلق بموضوع الشركة من شؤنها أن تعرض نشاط الشركة ووجودها
للضرر واالنحبلل ،فمصدر ذلك الضرر هو الشرٌك المراد فصله الذي قد ٌإدي بقاإه فً الشركة
إلى تعطٌل نشاطها واستمرارٌتها فً العمل ،فهً إذا أسباب ذات طبٌعة موضوعٌة ٌنظر فٌها إلى
الشركة ذاتها ،أي تقاس بمعٌار موضوعً وهو مصلحة الشركة والشركاء الباقٌن فٌها)2(.
وهذا السبب ٌختلؾ بدوره عن طبٌعة السبب المبرر النسحاب الشرٌك بقرار من المحكمة )3(،حٌث
لهذا األخٌر طبٌعة شخصٌة ،أي تكون عادة أسباب مرتبطة بالظروؾ الخاصة بالشرٌك )4(،حٌث
ٌقدر القاضً هذه األسباب على المصلحة الشخصٌة للشرٌك طالب االنسحاب.
وما ٌإٌد ذلك أن المشرعٌن منحا القاضً سلطة تقدٌر ماٌنطوي علٌه السبب من خطورة تبرر حل
الشركة ،فً حال طلب فصل شرٌك ،بؤن ٌكون السبب جسٌما ً ٌإدي إلى حل الشركة مستقببلً ،ولم
ٌشترطا الخطورة فً األسباب التً ٌستند إلٌها الشرٌك الراؼب فً االنسحاب ،وإنما اكتفٌا بؤن منحا
القاضً سلطة تقدٌر كفاٌة األسباب التً ٌدعٌها الشرٌك ،بؤن تكون أسبابا ً معقولة ،ألنها تعالج حالة
1

ـ نصت المادة ( )6/615من القانون المدنً األردنً على أنه ٌ..جوز لكل شرٌك أن ٌطلب من المحكمة الحكم بفصل أي من الشركاء
ٌكون وجوده قد أثار اعتراضا ً على مد أجلها ،أو تكون تصرفاته مما ٌمكن اعتباره سببا ً مسوؼاًًَ لحل الشركة ،على أن تظل الشركة قابمة
بٌن الباقٌن .وعلى نفس األسباب نصت المادة ( )656مدنً ٌمنً.
 2ـ وهذا المعٌار أكدت علٌه الفقرة ب من المادة ( )22شركات أردنً التً منحت المحكمة الحق باخراج شرٌك أوأكثر إذا كان ذلك سٌإدي
إلى استمرار الشركة بصورة طبٌعٌة تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقٌن فٌها وتحفظ حقوق الؽٌر.
3ـ نصت المادة ( )3/615مدنً أردنً على أنهٌ ..جوز ألي شرٌك أن ٌطلب من المحكمة اخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة
المدة واستند فً ذلك السباب معقولة) ،وعلى نفس المعنى نصت المادة ( )256مدنً ٌمنً.
 4ـ محمد الحموري ،آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون المدنً األردنً ،مرجع سابق ،صفحة .197
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خاصة بالشرٌك الراؼب فً االنسحاب ،أما باقً الشركاء إذا كانت مصلحتهم فً استمرار الشركة
فقد أجاز لهم المشرع االتفاق على استمرارها بعد خروج الشرٌك الذي أحاطت به الظروؾ التً
اقتضت انسحابه من الشركة.
أما وجه االختبلؾ بٌن آثار انسحاب الشرٌك وفصله من الشركة ،فإن األصل فً األثر المترتب
على االنسحاب هو انقضاء الشركة ،سواء كانت محددة المدة أم ؼٌر محددة المدة ،ولهذا فإن
انسحاب احد الشركاء من شركة التضامن ٌعد من األسباب الخاصة النحبلل الشركة ،إال أن ذلك
األصل ٌرد عٌه استثناء ،وهو اتفاق الشركاء الباقٌن على استمرار الشركة فٌما بٌنهم ،ألنه ؼٌر
متعلق بالنظام العام ،أما بالنسبة لفصل احد الشركاء فإن األثر المترتب علٌه هو بقاء الشركة
واستمرارها بحكم القانون ،حتى ولو لم ٌتفق الشركاء على االستمرار ،ولهذا فإنه ال ٌترتب على
فصل احد الشركاء انحبلل شركة التضامن ،بل تستمر قابمة فٌما بٌن الباقٌن من الشركاء ،وال ٌإثر
فً حٌاتها فصل احدهم لوجود المبرر لذلك ،وعلٌه فإن فصل احد الشركاء ٌستبعد من أسباب
انحبلل شركة التضامن)1(.
أما من حٌث اإلجراءات التً ٌتم بها كل من الفصل واالنسحاب ،فإن هذا األخٌر مادام أنه ٌتم
بإرادة الشرٌك ،فإنه عادة ما ٌكون باالتفاق بٌنه وبٌن بقٌة الشركاء ،سواء كانت الشركة محددة المدة
أو ؼٌر محددة المدة ،إال أنه ٌختلؾ فً حال كانت الشركة محددة المدة وعارض الشركاء على قرار
ذلك الشرٌك ،فهنا أعطت الفقرة الثانٌة من المادة  28من قانون الشركات األردنً ،والمادة  652من
القانون المدنً الٌمنً الحق للشرٌك باللجوء إلى المحكمة لطلب اخراجه من الشركة إذا كانت لدٌه
أسباب مبرره ومقنعه لطلبه.
أما فصل الشرٌك فهو ٌختلؾ من حٌث اإلجراءات التً ٌتم بها ،فبما أنه عقوبة تترتب على الشرٌك
ولهذا فبل ٌمكن تطبٌق تلك العقوبة من قِبل الشركاء ،فلم ٌتركة المشرع لمحض إرادة الشركاء،
وإنما البد أن ٌكون بقرار من المحكمة ،بناء على دعوى ٌتقدم بها شرٌك أو أكثر من الشركاء لطلب
فصل احدهم ،أو بنا ًء على دفع إذا كان الشرٌك قد تقدم بدعوى لفسخ الشركة ،وكان هو سبب
الخبلؾ أو من تسبب بؤضرار للشركة ،وهذا ما سنبٌنه تفصٌبلً فً المبحث األول من الفصل الرابع
إنشاء هللا.

 1ـ رضوان ،أبو زٌد( ،دون تارٌخ) الشركات التجارٌة ،الجزء األول شركات األشخاص والشركة ذات المسؤولٌة المحدودة ،دار الفكر
العربً ،دون طبعة ،القاهرة.262 ،
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كانت تلك بعض أوجه االتفاق واالختبلؾ بٌن فصل الشرٌك وانسحابه من شركة التضامن ،فً
القانونٌن األردنً والٌمنً ،وهما مبدآن ٌإدي كل منهما إلى انفصال الشرٌك عن الشركة ،وخروجه
منها ،وقد رتب المشرعان على ذلك االنفصال أثراً مهما ً وهو استمرار الشركة وبقاإها بٌن
الشركاء ،وذلك استثناء من األصل وهو حل الشركة.
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الفرع الثانً
التمٌٌز بٌن فصل الشرٌك وعزل الشرٌك من شركة التضامن
مما الشك فٌه أن فصل احد الشركاء من شركة التضامن بحكم قضابًٌ ،إدي إلى تؽٌٌر
جوهري فً عبلقته بالشركة ،حٌث ٌفقد كقاعدة صفته كشرٌك فٌها ،ومن ثم تسقط عنه كافة
اإلمتٌازات المرتبطة بهذه الصفة.
أما العزل من الشركة فالواقع أنه ٌقترب من الفصل بعض الشًء ،من حٌث القواعد التً ٌقوم
علٌها كل منهما ،إال أن هناك مسابل جوهرٌة تفرق بٌن الفصل والعزل ،تختلؾ من حٌث الشخص
المراد فصله أو عزله من الشركة ،فٌما إذا كان مشاركا ً فً إدارة الشركة أم مجرد شرٌك فقط ،وما
إذا كان مدٌراً نظامٌا ً أو ؼٌر نظامً)1(.
فنظام الفصل من الشركة ٌختلؾ عن العزل منها ،فً أن األول ٌتم توقٌعه على أي شرٌك من
الشركة فً حال توفر المسوغ القانونً لذلك ،سواء كان ذلك الشرٌك مدٌراً للشركة أو من ؼٌر
المدٌرٌن ،وٌترتب على فصله خروجه من الشركة ،وباآلتً ٌفقد الشرٌك صفته كشرٌك فً الشركة،
وإذا كان إلى جانب صفته كشرٌك فً الشركة مدٌراً لها فإن قرار الفصل ٌفقده صفة الشرٌك وصفة
المدٌر فً آن واحد.
فالشرٌك إذا كان مدٌراً نظامٌا ً للشركة ،أي معٌنا ً فً النظام األساسً للشركة ،فإنه ٌصبح عضواً فً
كٌان الشركة وجزءاً ال ٌتجزأ من عقدها ،ولذلك ال ٌجوز عزله إال بموافقة جمٌع الشركاء بما فٌهم
المدٌر الشرٌك نفسه ،ألن عزله ٌعتبر تعدٌبلً لعقد الشركة ،وهذا التعدٌل ٌتطلب إجماع الشركاء بما
فٌهم الشرٌك المدٌر نفسه )2(،فإذا ارتكب هذا الشرٌك أخطاء جسٌمة فً إدارته أو خالؾ أؼراض
الشركة ،أو نظامها بصورة تعرض هذه الشركة للحل ،جاز للشركاء أن ٌطلبوا من القضاء فصله
من الشركة ،وفً مثل هذه الحالة فإن قرار الفصل ٌفقده صفة الشرٌك وصفة المدٌر معا ً.

 1ـ المدٌر النظامً أو التفاقً هو الذي ٌعٌن فً العقد التؤسٌسً للشركة ،أي فً نظامها ،بموافقة جمٌع الشركاء سواء تم التعٌٌن لدى
تؤسٌس الشركة ،أو أثناء حٌاتها عن طرٌق تعدٌل نظامها ،وٌستوي أن ٌكون من الشركاء أو من ؼٌر الشركاء ،أما المدٌر غٌر النظامً أو
غٌر التفاقً ،فقد ٌكون شرٌكا ً أو ؼٌر شرٌك ،وٌجري تعٌٌنه عند بدء العمل فً الشركة أو بعد ذلك ،ولكن هذا التعٌٌن ال ٌتم فً عقد
الشركة التؤسٌسً بل فً عقد مستقل ،وٌتم تعٌٌنه بموافقة جمٌع الشركاء أو بموافقة أؼلبٌتهم إذا نص على ذلك فً عقد الشركة .العكٌلً،
عزٌز ،مرجع سابق ،فً حاشٌة الصفحة  . 121ناصٌؾ ،إلٌاس ،مرجع سابق ،صفحة .105 ، 95
 2ـ الشواربً ،عبد الحمٌد .)1991( ،موسوعة الشركات التجارٌة ،دون طبعة ،اإلسكندرٌة منشؤة المعارؾ ،ص  .247القلٌوبً ،سمٌحة،
( .)1988الشركات التجارٌة ،الطبعة الثانٌة ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،ص  . 218الٌمانً ،السٌد محمد .)1985( ،القانون التجاري،
دون طبعة ،القاهرة ،ص .317
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أما فً العزل فالمقصود منه عزل المدٌر المفوض من إدارة الشركة ،سواء كان هذا المدٌر من
الشركاء أو أجنبٌاً ،أي من ؼٌر الشركاء ،وسواء كان مدٌراً نظامٌا ً أو ؼٌر نظامً ،وما ٌعنٌنا فً
هذا المقام هو أثر عزل المدٌر الشرٌك من الشركة على بقاء الشركة واستمرارها)1(.
فالمشرع األردنً أشار إلى عزل الشرٌك فً المادة  20من قانون الشركات ،التً تطلبت لعزل
المدٌر الشرٌك من إدارة شركة التضامن موافقة جمٌع الشركاء ،وهذا بالتؤكٌد ٌتطلب موافقة المدٌر
المراد عزله من الشركة ،وقبوله التخلً عن إدارتها ،فإذا استجاب لطلب الشركاء ووافق على عزل
نفسه وترك اإلدارة ،ففً هذه الحالة ٌعتبر كؤنه مستقٌبلً عن أعمال اإلدارة )2(،والٌترتب أي إشكال
إذا احتفظ بصفته كشرٌك فقط ،وبقى فً الشركة ولم ٌؽادرها بسبب عزله من اإلدارة ،ففً هذه
الحالة تظل الشركة قابمة ومحتفظة بكٌانها القانونً مع إجراء التعدٌبلت البلزمة التً ٌتطلبها
القانون ،أما إذا رفض الشرٌك المطلوب عزله التخلً عن اإلدارة ،فقد أجازت أٌضا ً الفقرة أ
للشركاء إصدار قرار بعزل المدٌر الشرٌك ٌصدر بؤكثرٌة تزٌد على نصؾ عدد الشركاء ،إال أن
هذه األكثرٌة اشترط فٌها المشرع شرطٌن إلصدار قرار العزل ،األول أن تمتلك هذه األؼلبٌه
ماٌزٌد على  %50من رأس مال الشركة ،والثانً أن ٌكون هناك نص فً عقد الشركة ٌجٌز ذلك،
وٌتضمن الطرٌقة التً ٌعٌن بها البدٌل ممن ٌفوض إلدارة الشركة والتوقٌع عنها ،فإذا لم تتوفر تلك
الشروط إلصدار قرار العزل فقد أجازت الفقرة ب من نفس المادة لكل شرٌك أن ٌطلب من المحكمة
عزل المدٌر الشرٌك إذا وجدت األسباب التً تبرر ذلك ،وهذه األسباب تخضع لتقدٌر القاضً ،فإذا
اقتنع بها وقضى بعزل هذا المدٌر من اإلدارة فبل ٌترتب على هذا الحكم حل الشركة وانقضاإها.
ولهذا فإن المشرع األردنً لم ٌرتب على عزل المدٌر حل عقد الشركة سواء كان شرٌكا ً أو ؼٌر
شرٌك ،وذلك عمبلً بنص الفقرة ب من المادة  20فً قانون الشركات)3(.
وفً هذا الشؤن فقد أحسن المشرع األردنً ،بؤن أخضع عزل المدٌر الشرٌك ،ألكثرٌة عددٌة من
الشركاء ،تزٌد على نصؾ عددهم ،وهذا ما نفضله وذلك منعا ً الستبداد المدٌر الشرٌك.
 1ـ أما المدٌر إذا كان من ؼٌر الشركاء سواء كان نظامٌا ً أو ؼٌر نظامً ،فٌجوز للشركاء عزله فً أي وقت وتحت أي ظرؾ وال ٌثٌر
عزله أي إشكال ٌتصل ببقاء الشركة واستمرارها ،أما طرٌقة عزله فٌتم بالطرٌقة التً تم بها تعٌنه ،فإذا عٌن بإجماع الشركاء وجب لعزله
تحقق هذا النصاب ،وإذا عٌن باألؼلبٌة تعٌن لعزله تحقق هذه األؼلبٌه .المادة  2/594مدنً أردنً 622 ،مدنً ٌمنً.
إال أنه ٌجوز للشركاء الخروج على هذه القاعدة لعدم تعلقها بالنظام العام ،حٌث ٌجوز لكل شرٌك أن ٌطلب من المحكمة عزل هذا المدٌر إذا
توفر المسوغ القانونً الذي ٌبرر ذلك ،وللمحكمة سلطة تقدٌرٌة فً قبول األسباب المعروضة علٌها أورفضها .حمود شمسان ،مرجع
سابق ،ص .195
 2ـ ناصٌؾ ،إلٌاس ،مرجع سابق ،ص .97
 3ـ نصت الفقرة ب من المادة ( )31من قانون الشركات األردنً على " ٌجوز عزل الشرٌك المفوض باإلدارة وبالتوقٌع عن الشركة بناء
على طلب الشرٌك أو أكثر بقرار ٌصدر عن المحكمة المختصة إذا رأت سببا ً مشروعا ً ٌبرر هذا العزل ،وتتخذ المحكمة المخصة قراراً
بتعٌٌن المفوض البدٌل" .العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .123
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أما المشرع الٌمنً فقد نص فً المادة  2/36شركات على أن ٌعزل مدٌروا الشركة بالطرٌقة
التً عٌنوا بها ،وأضافت المادة  633مدنً بؤنه ال ٌجوز عزل الشرٌك المفوض من اإلدارة دون
مسوغ مادامت الشركة باقٌة ،إذا كان الشرٌك معٌنا ً فً عقد الشركة.
وهذا ٌعنً أن المشرع الٌمنً منح المدٌر الشرٌك المعٌن بنص فً العقد حماٌة ٌتمتع بها ،فلم ٌعطً
الحق فً عزله لبقٌة الشركاء ،كما فعل المشرع األردنً ،فإذا كانت الطرٌقة التً تم بموجبها تعٌن
المدٌر النظامً هً االتفاق برضى الشركاء جمٌعاً ،فٌعد هذا االتفاق جزءاً من العقد ،ولهذا ٌتطلب
لعزله نفس الطرٌقة وهً إجماع الشركاء بما فٌهم المدٌر نفسه ،وبما أن الحصول على موافقة
المدٌر المطلوب عزله قد ٌكون مستحٌبلً فً كثٌر من األحٌان ،إال أنه ٌجوز للشركاء فً مثل هذه
الحالة االلتجاء إلى المحكمة لعزله إذا وجد السبب المبرر لذلك.
أما بالنسبة ألثر ذلك العزل على استمرار الشركة ،فلم ٌتضمن قانون الشركات الٌمنً نصا ً
ٌقضً بوجوب انحبلل الشركة بسبب عزل المدٌر الشرٌك النظامً ،بل على العكس من ذلك نصت
الفقرة الثالثة من المادة  36إذا عٌن مدٌر جدٌد بدالً من مدٌر سابق نظامً ،وجب تسجٌل وشهر
ذلك التعدٌل ،وٌتضح من هذا النص أن عزل المدٌر الشرٌك ال ٌإدي إلى حل الشركة ،ولوال ذلك
لما أوجبت الفقرة المذكورة نشر استبدال المدٌر النظامً.
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المبحث الثانً
حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة بما ل ٌتعارض مع مصلحتها
إذا كان القانون عند تنظٌمه للحقوق وتحدٌده لمضمونها ،والسلطات التً تخولها ألصحابها قد
اعترؾ لشخص بحق التملك ،وما لهذا الحق من وظٌفة اجتماعٌة إال أنه قد فرض على صاحب هذا
الحق مجموعة من القٌود ،بعضها مقرر للمصلحة العامة واآلخر مقرر لمصالح خاصة ،فحٌث
ٌتعارض حق الملكٌة مع مصلحة عامة فاألخٌرة هً التً تقدم وال ٌنبؽً أن تقؾ المصلحة الخاصة
حجر عثرة فً سبٌل تحقٌق المصلحة العامة ،فالقانون ٌحمً صاحب الحق طالما كان ٌسعى إلى
تحقٌق مصلحة خاصة ال تتعارض مع مصلحة الجماعة ،فوظٌفته هً حماٌة حرٌات األفراد وتحقٌق
مصالحهم على نحو ٌكفل كٌان المجتمع ،وٌضمن له التقدم واإلزدهار ،لذلك فإن المصالح التً
ٌراها الشارع جدٌره بالرعاٌة وٌحرص باآلتً على تحقٌقها ،هً التً تتفق مع المصلحة العامة)1(.
ولما كان مبدأ فصل احد الشركاء من شركة التضامن من المبادئ التً أقرتها أؼلب
التشرٌعات )2(،ومنها التشرٌعات محل الدراسة ،التً ترمً من خبللها إلى تحقٌق مصلحة جماعٌة
جدٌرة بالرعاٌة واإلهتمام ،تكفل كٌان المجتمع وحماٌته من انهٌار احدى خبلٌاه ،فبل شك أن هذا
المبدأ ٌعد قٌداً من القٌود التً فرضها القانون فً مجال الشركات على حقوق الشركاء ،الذي ٌرمً
من خبلله إلى تحقٌق مصلحة جماعٌة مشتركة ،وٌعد استثناء على حق من الحقوق التً كفلها لكل
شرٌك فً شركة التضامن ،وهو حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة وعدم جواز إجباره على الخروج
منها دون إرادته مادامت الشركة قابمة.
وبنا ًء على ما تقدم ٌمكن تقسٌم هذا المبحث إلى مطلبٌن على النحو اآلتً:
المطلب األول :الحماٌة القانونٌة للحقوق األساسٌة للشرٌك.
المطلب الثانً :مصلحة الشركة قٌد على حق الشرٌك فً البقاء فٌها.

 1ـ الؽشم ،محمد بن محمد .)2000( ،محاضرات فً حق الملكٌة فً القانون المدنً الٌمنً ،جامعة صنعاء ،دون دار نشر ،ص  26ـ
اىظذٓ ،ػبذ اىَْؼٌ فرج ،أصىل القاوىن ،دار اىْٖضت اىؼربيت ىيطباػت ٗاىْشر ،بيرٗث ،ص.316
ـ منصور ،محمد حسٌن .)2004( ،نظرٌة الحق ،دون دار نشر ،صفحة .438
 2ـ فً القانون المدنً المصري المادة ( ، )6/526وٌقابلها فً القانون المدنً العراقً المادة ( ،)651وفً القانون المدنً اللٌبً المواد
(.)539 ،537
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المطلب األول
الحماٌة القانونٌة للحقوق األساسٌة للشرٌك
بما أن صفة الشرٌك تعطً صاحبها حقوقا ً وامتٌازات معٌنه ،فقد حرص المشرع على تؤمٌن
الحماٌة لتلك الحقوق ،فكل شخص ٌدخل شرٌكا ً فً الشركة ٌصبح مالكا ً لمجموعة من الحقوق،
ٌطلق علٌها الحقوق األساسٌة ،وهً مقابل الحصة التً قدمها الشرٌك فً رأس مال الشركة ،وتلك
الحقوق تفرض احترامها على الشركاء عند تكوٌن الشركة ،فهً حقوق ال ُتمس وال ُتنتهك ،إال فً
أضٌق الحدود.
فالحصة التً ٌقدمها الشرٌك للشركة تخول صاحبها مجموعة من الحقوق المادٌة والمعنوٌة،
ومن أهم تلك الحقوق حقان أساسٌان ،فهو ٌملك من ناحٌة أولى أن ٌكون شرٌكا ً فً الشركة ،فصفة
الشرٌك مرتبطة بتلك الحصة ،وال تستطٌع الشركة أن تحرمه من هذه الصفة دون موافقته،
وبالعكس إذا كانت إرادة الشرٌك هً التً انصرفت إلى ترك الشركة ،فله حرٌة الخروج منها ،فهو
ٌملك من ناحٌة ثانٌة حرٌة االنسحاب من الشركة ،فهذان الحقان هما من أهم الحقوق التً ٌتمتع بها
الشرٌك فً شركة التضامن ،ولكنها لٌست حقوق مطلقة.
ولهذا ٌمكن التعرؾ على مدى الحماٌة التً وفرها المشرع األردنً والٌمنً للشرٌك فً شركة
التضامن للتمتع بهذه الحقوق ،وذلك فً الفرعٌن اآلتٌٌن من هذا المطلب.
الفرع األول :حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة.
الفرع الثانً :حق الشرٌك فً الخروج من الشركة.
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الفرع األول
حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة
ٌعد حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة من الحقوق األساسٌة األولى ،التً ٌتمتع بها طوال مدة
بقاء الشركة واستمرارها ،لذا فبل ٌجوز للشركاء إجبار أي شرٌك للتخلً عن صفته والخروج من
الشركة)1(.
وقد اعترؾ الفقه القانونً بحق الشرٌك فً البقاء فً الشركة ،وعدم إجباره على الخروج منها دون
إرادته ،وذلك على اعتبار أن الشركة تنشؤ بموجب عقد تتساوى فٌه إرادة الشركاء بما ال ٌسمح
بتعدٌله إال بإرادة جمٌع الشركاء ،لذا فقد استقر الرأي على أنه ال ٌجوز فصل شرٌك من الشركة إال
إذا وجد السند القانونً الذي ٌسمح بذلك ،كون هذا اإلجراء ٌعتبر استثناء)2(.
فبل ٌجوز بصورة مبدبٌة أن ٌجبر الشرٌك على التنازل عن حصته من الشركة ،فلو أعطت
التشرٌعات للشركاء الحق فً اخراج أي شرٌك من الشركة بنا ًء على رؼبتهم ،وذلك بإدراج نص
فً نظام الشركة ٌقضً بإعطاء الحق فً فصل شرٌك منهم بإجماع الشركاء أو بؤؼلبٌة معٌنة،
ألدى ذلك إلى خلق جو من عدم الثقة والتشكٌك فٌما بٌن الشركاء ،وألصبح قرار الفصل سبلحا ً فً
ٌد األؼلبٌةٌ ،تهدد أي شرٌك فً أي وقت ٌراه بقٌة الشركاء ،فإذا مارؼب الشركاء فً التخلص من
احدهم ،فسٌتم ببل شك االتفاق على إجباره على الخروج من الشركة ،وقد ٌكون ذلك الشرٌك أساس
تكوٌن الشركة ،وصاحب الدور الربٌسً فً تكوٌنها ،والقابم على إدارتها ،وهذا ما الٌمكن تصوره
فً شركة تقوم على االعتبار الشخصً للشرٌك ،والمتمثل فً الثقة المتبادلة بٌن الشركاء.
ألن ذلك االعتبار له أثر على بقاء الشركة واستمرارها ،فإذا خرج احد الشركاء من الشركة ترتب
على خروجه حل الشركة فً بعض الحاالت ،بسبب زوال ذلك االعتبار)3(.
ولهذا فقد شددت قوانٌن الشركات فً األردن والٌمن ،على حماٌة حق الشرٌك فً البقاء فً
الشركة ،فدعمته بنص خاص منعت بموجبه الشركاء من االتفاق على اخراج أي شرٌك منهم من
الشركة.
فنصت المادة  23من قانون الشركات األردنً على أنه "ال ٌجوز للشركاء فً شركة التضامن
اخراج أي منهم من الشركة ،إال بقرار من المحكمة ،بنا ًء على طلب أي من الشركاء".

 1ـ صدقً ،أمٌرة ،مرجع سابق ،ص .43
2ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .109
 3ـ مصطفى ،كمال طه ،مرجع سابق ،ص  363ـ القلٌوبً ،سمٌحة ،مرجع سابق ،ص .132
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كما نصت المادة /1/41ج من قانون الشركات الٌمنً على أنه "ال ٌجوز ألؼلبٌة الشركاء اخراج أي
شرٌك منها أو حرمانه من أرباحها".
وإن كان النص فً القانون الٌمنً لم ٌتضمن اإلشارة إلى إعطاء الحق للشركاء فً اللجوء إلى
القضاء الخراج أي شرٌك من شركة التضامن ،كما فعل المشرع األردنً فً المادة السابقة ،إال أن
ذلك ٌستفاد من خبلل سٌاق النص ،حٌث منع المشرع أؼلبٌة الشركاء من االتفاق على اخراج أي
شرٌك ،ولم ٌمنعهم من االلتجاء إلى القضاء ،الخراج شرٌك أو أكثر من الشركة ،كما أنه الٌوجد
نص فً القواعد العامة أو قانون الشركات ٌقضً بمنع الشركاء من االلتجاء إلى القضاء لفصل
شرٌك من الشركة ،بل على العكس ،فقد أجازت ذلك المادة  651من القانون المدنً ،التً أعطت
الحق لكل شرٌك فً اللجوء إلى القضاء الخراج أي شرٌك من الشركة متى توفرت من جانبه
أسباب تسوغ ذلك.
ولهذا فقد أدرك المشرع األردنً والٌمنً خطورة فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،فلم
ٌتركه لمحض إرادة الشركاء وإنما جعله من سلطة القضاء ،وعلى ذلك تعتبر تلك المواد التً نص
علٌها فً القانون المدنً من القواعد اآلمرة التً ال ٌجوز االتفاق على ما ٌخالفها ،بالنص فً عقد
الشركة على جعل قرار الفصل من اختصاص مدٌر الشركة أو مجلس اإلدارة)1(.
وٌتضح من ذلك إقرار المشرع األردنً والٌمنً بحق الشرٌك فً البقاء فً الشركة حتى تنتهً
مدتها ،بما ال ٌسمح للشركاء اآلخرٌن باستبعلده منها رؼما ً عن إرادته بإرادتهم المنفردة.
وإذا كان المشرعان قد منحا الشرٌك حق البقاء فً الشركة ،إال أن هذا الحق لٌس حقا ً مطلقاً ،وإنما
ٌمكن أن ٌرد علٌه استثناء وهو ما سنوضحه فً المطلب الثانً من هذا المبحث.

 1ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .111
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الفرع الثانً
حق الشرٌك فً الخروج من الشركة
حق االنسحاب هو الحق الذي بمقتضاه ٌستطٌع الشرٌك أن ٌنسحب من الشركة ،وأن ٌستعٌد
حقوقه منها .وقد أباحه المشرع لكل شرٌك تضطره ظروفه إلى الخروج وإتاحة الفرصة له لكً
ٌخرج تجنبا ً لما قد ٌلحق به من أضرار بسبب استمراره فٌها )1(،وٌعد هذا الحق احد عناصر النظام
القانونً لشركة التضامن ،فللشرٌك كقاعدة الحق فً االنسحاب من الشركة فً الوقت الذي ٌراه
مناسبا ً مع مصلحته ،وبذلك ٌفقد صفته كشرٌك وتنقطع عبلقته بالشركة.
وإذا كان المبدأ أن الشرٌك ؼٌر ملزم بالبقاء طٌله حٌاته فً الشركة ،فبل ٌجوز أن ٌرتبط بالتزام
ٌقٌد حرٌته إلى أجل ؼٌر محدد لتعارض ذلك مع الحرٌة الشخصٌة التً هً من النظام العام ،وكل
اتفاق على خبلؾ ذلك ٌكون باطبل )2(ً،إال أنه بالمقابل ال ٌجوز للشرٌك مباشرة حقه فً االنسحاب
دون أٌة ضوابط أو قٌود تحد منه ،فحرٌته باالنسحاب من الشركة ؼٌر مطلقة ،بل ٌخضع لكثٌر من
القٌود ،فقد تلحق الحرٌة باالنسحاب فً كثٌر من األحٌان الضرر بالشركة وبالشركاء الباقٌن،
خاصة إذا كانت ظروؾ االنسحاب ؼٌر مناسبة.
فإذا كان للشرٌك مصلحة باالنسحاب من الشركة ،فإن هذه األخٌرة قد ٌكون لها مصلحة أٌضا ً
فً عدم انسحاب الشرٌك فً وضع قد ٌسًء إلى الشركة وإلى الشركاء ،ففً بعض األحٌان قد
ٌإدي انسحاب شرٌك إلى زوال الشركة بكاملها بالرؼم من أن الشركة مزدهرة وناجحة ،وذلك إذا
كان ذلك الشرٌك ٌملك حصة كبٌرة فً الشركة ،أو إذا أدى االنسحاب إلى تجمٌع الحصص فً ٌد
شخص واحد من الشركاء ،فكل ذلك ٌإدي إلى القول بؤن حق االنسحاب لٌس مطلقاً ،بل مقٌداً
ببعض القٌود حرصا ً على مصلحة الشركة من الزوال.
ونظراً ألن موضوع انسحاب الشرٌك من شركة التضامن هو موضوع آخر ومنفصل عن
دراستنا ،إال أننا ارتؤٌنا للضرورة البحث فً بعض أحكامه ،وإدخالها ضمن دراستنا ،وذلك لتشابه
بعض تلك األحكام مع أحكام فصل الشرٌك ،وعلى اعتبار أنه الحق الثانً من الحقوق األساسٌة التً
أقرها المشرع لكل شرٌك فً شركة التضامن ،ولهذا وتجنبا ً للتكرار ٌمكن التعرؾ على هذا الجانب
بالرجوع إلى المطلب الثانً من المبحث األول من هذا الفصل.
 1ـ الحموري ،محمد ،آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون المدنً األردنً ،مرجع سابق ،ص.193
2
ـ السنهوري ،عبدالرزاق ،مرجع سابق ،ص  371ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص 145ـ شمسان ،عبد الرحمن عبدهللا ،مرجع
سابق ،ص.149
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المطلب الثانً
مصلحة الشركة قٌد على حق الشرٌك فً البقاء فٌها
إذا كان األصل أن المشرع قد اعترؾ كما بٌنا سابقا ً لكل شرٌك بالبقاء فً الشركة طوال مدة
بقاءها  ،وال ٌجوز إجباره على الخروج منها دون إرادته ،وٌعد ذلك من النظام العام ،فبل ٌجوز
للشركاء االتفاق على ما ٌخالفه ،إال أن ذلك الحق لٌس مطلقاً ،وإنما ٌرد علٌه قٌداً ٌعد استثناء من
ذلك األصل ،وهذا االستثناء هو عدم التعسؾ فً استخدام ذلك الحق لتحقٌق مصالح خاصه
تتعارض مع مصلحة الشركة ،فإذا ماتحقق ذلك من جانب الشرٌك ،فبل شك سٌإدي إلى ترتٌب
المسإولٌة علٌه ،فإذا اقتضى األمر فً مثل هذه الحالة ،وعرض النزاع على القضاء ،فإن القاضً
سٌقوم بمهمة صعبة ،وهً التقدٌر والفصل فً قرار أملته المصلحة الجماعٌة ،وآخر ٌهدؾ إلى
إرضاء مصالح خاصة وخارجة عن مصلحة الشركة.
وعلٌه ٌمكن لنا معرفة المقصود من ذلك القٌد ،وهو مصلحة الشركة ،وكٌؾ ٌمكن للقاضً تقدٌرها،
وذلك من خبلل المطلبٌن اآلتٌٌن:

الفرع األول
مفهوم مصلحة الشركة
المصلحة تعنً المنفعة ،وهذه المنفعة قد تكون مادٌة أو منفعة معنوٌة ،حالٌة أو مستقبلٌة،
لشخص طبٌعً أو لشخص معنوي)1(.
وٌعتبرمفهوم مصلحة الشركة وسٌلة ٌستعٌن بها القضاء فً تبرٌر أحكامه ،عند إبطال قرار من
القرارات ،أو عمل من األعمال التً قد ٌقوم بها الشركاء ،فهً أداة مرنة وعملٌة ٌستعملها القضاء
فً سبٌل حماٌة الشركات)2(.
والمشرعان األردنً والٌمنً لم ٌضعا تعرٌفا ً محدداً لمصلحة الشركة ،مما ٌوسع سلطة القضاء
التقدٌرٌة فً تقرٌر ما ٌعد وماال ٌعد من مصلحة الشركة.

 1ـ حاطوم ،وجدي سلمان ،مرجع سابق ،ص .8
 2ـ بنبعٌدة ،عبدالرحٌم ،مرجع سابق ،ص .399
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فمصلحة الشركة هً معٌار لتفرٌق القاضً بٌن القرارات واالتفاقات المشروعة وؼٌر
المشروعة ،وجدت لضمان دوام وازدهار الشركة ،التً تشمل من ضمنها مصلحة الشركاء)1(.
وقد أشار المشرع األردنً إلى مفهوم مصلحة الشركة فً المادة  33من قانون الشركات ،التً
ذكرت األسباب المشروعة التً تبرر فسخ شركة التضامن ،وبعض تلك األسباب قد تكون فً نفس
الوقت مبرراً أٌضا ً لفصل شرٌك من الشركة بدالً من فسخها ،ومن أهم تلك األسباب التً ذكرتها
الفقرة أ وهً ( إذا أخل أي شرٌك بعقد الشركة اخبلالً جوهرٌا ً مستمراً ،أو ألحق ضرراً جسٌما ً بها
نتٌجة ارتكابه خطؤ أو تقصٌراً أو إهماالً فً إدارة شإونها ،أو فً رعاٌة مصالحها ،أو المحافظة
على حقوقها ) .فإذا تحقق مثل هذا السببٌ ،ستطٌع الشركاء بموجبه التقدم إلى القضاء بطلب
الخراج ذلك الشرٌك وفصله من الشركة.
وفً الواقع أنه رؼم إقرار المشرع بحق الشرٌك فً البقاء فً الشركة حتى تنتهً مدتها ،بما ال
ٌسمح للشركاء اآلخرٌن استبعلده منها رؼما ً عن إرادته ،إال أنه فً المقابل ٌجب أن تكون تصرفات
كل شرٌك ٌقوم بها ،أو أي قرار ٌتخذه ،ال ٌتعارض مع الؽرض الذي من أجله أنشؤت الشركة ،وأال
ٌكون سببا ً من أسباب تعطٌل سٌر عمل الشركة عن تحقٌق هذا الؽرض .ولهذا فإن حقه فً البقاء
مرهون بعدم تعارضه مع مصلحة الشركة والشركاء اآلخرٌن ،ومن ثم فهو ٌتمتع به طالما لم ٌمثل
وجوده فً الشركة تهدٌداً الستمرارها ،أما إذا كان تمسك الشرٌك ببقابه فً الشركة ٌعتبر سببا ً فً
زوالها ،فإن ذلك ٌعطً الحق لكل شرٌك آخر الطلب من القضاء اخراج هذا الشرٌك ،والتضحٌة به
بدالً من فسخ الشركة)2(.
فإذا ما قرر القاضً فصل هذا الشرٌك ،فإن الشركة تخلص للشركاء اآلخرٌن ،وبذلك ٌنقذ الشركة
من االنهٌار ،وال شك أن فً ذلك ماٌحقق مصلحة الشركاء والشركة والمجتمع الذي قد ٌتضرر
بطرٌقة مباشرة ،أوؼٌر مباشرة من انهٌار احدى خبلٌاه االقتصادٌة ،بسبب تصرفات احد الشركاء.
فحق الشرٌك لٌس مطلقاً ،بل هو حق نسبً ،مقٌد بعدم اإلضرار بمصالح اآلخرٌن ،فتعد مصلحة
الشركة استثناء على حق أساسً للشرٌك وهو حقه فً البقاء فً الشركة مادامت باقٌة.
 1ـ فً الفقه اإلسالمً ٌرى بعض الفقهاء أن المصلحتٌن العامة والخاصة تكمل احداهما األخرى ،كما أن حماٌة احداهما حماٌة لؤلخرى،
بل أن رعاٌة مصلحة الفرد تحقق بطرٌقة ؼٌر مباشرة مصلحة الجماعة ،ألن الجماعة ماهً إال مجموعة أفراد مجتمعٌن.
اسماعٌل ،حامد محمود" .)1987( ،الملكٌة الخاصة فً ظل اإلسبلم" ،بحث منشور فً مجلة الشرٌعة والقانون جامعة صنعاء ،العدد
األول ص .109وفً القوانٌن الوضعٌة أخخيفج اىْظرياث د٘ه ٍفًٖ٘ اىَظيذت اىجَاػيتٕ ،و ٕي حؼبير ػِ ٍجَ٘ع اىَظاىخ اىخاطت
ىيشرماء اىَنّ٘يِ ىيشرمت ،أً اػخبارٕا حؼبير ػِ ٍظيذت اىشخض االػخباري راحٔ ،راجغ د٘ه حيل االخخالفاث وجدي سلمان حاطوم،
مرجع سابق ص  .29وقضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بالقول ( الٌمكن االدعاء بؤن ال مصلحة الحد الشرٌكٌن فً الشركة بالشهادة لصالح
الشركة) ،وٌستفاد ضمنا ً من ذلك الحكم أن مصلحة الشرٌك تكمن فً مصلحة الشركة أساساً ،فإذا تحققت مصلحة الشركة تحققت تبعا ً لذلك
مصلحة الشرٌك .القرار رقم  95/803حقوق ،مجلة النقابة صفحة رقم  1442لسنة .1996
 2ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،صفحة .110
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الفرع الثانً
تقدٌر مصلحة الشركة
إن تحدٌد مضمون مصلحة الشركة ذو أهمٌة كبٌرة ،فالجزاء الذي ٌترتب على األعمال
والقرارات التً ٌتخذها الشركاء داخل الشركةٌ ،ختلؾ باختبلؾ مضمون المصلحة ،فمثبلً قد
تقتضً المصلحة أن ٌقرر القاضً فصل الشرٌك من الشركة بدالً من حلها ،وقد تقتضً المصلحة
أٌضا ً الحكم بفسخ الشركة ،وذلك وفقا ً لمعطٌات ٌرجع إلٌها القاضً عند تقدٌر تلك المصلحة ،كما لو
رأى القاضً عدم امكانٌة استمرار الشركة إذا فصل احد الشركاء.
فتحدٌد تلك المصلحة وتقدٌرها مهمة عسٌرة وشاقة على القاضً ،فعلٌه إٌجاد توازن بٌن مجموعة
من المصالح ،ولذلك البد أن ٌقوم بدراسة أوضاع الشركة ،من خبلل الرجوع إلى خبراء مختصٌن
فً تقوٌم أوضاع الشركة ،وتكوٌن فكرة شاملة عن حاضرها ومستقبلها ،ومدى قابلٌتها للبقاء
واالستمرار .ألن المساس بمصلحة فردٌة أو بحق شخصً قد ٌعرض قراره للبطبلن إذا لم ٌكن
مبنٌا ً على أسباب حقٌقٌة وجدٌة لها أساس قانونً متٌن )1(،وفً ذلك قضت المحكمة العلٌا الٌمنٌة،
بؤن الحكم ٌكون باطبلً إذا لم ٌرد فٌه األساس الذي استند علٌه)2(.
فؤي قرار ٌتخذه شرٌك فً شركة التضامن ،وخاصة إذا كان ذا طبٌعة مالٌة ،وكان من شؤن ذلك
القرار اإلضرار بمصلحة الشركة ،فبل شك أنه سٌإدي إلى قٌام خبلفات بٌن الشركاء ،ألن ذلك
القرار سٌكون له أثر واضح على مجموعة من المصالح المتعلقة بالشركة ومنها مصلحة الشركاء،
مما قد ٌدفع ذلك الخبلؾ بٌن الشركاء إلى اللجوء إلى القضاء لحله ،والطلب من المحكمة اخراج
ذلك الشرٌك ،فتقوم المحكمة بتقدٌر ذلك القرار أو العمل الذي قام به الشرٌك ،وما إذا كان قد خرج
عن الؽاٌة والهدؾ المرسوم للشركة ،أو خالؾ النظام العام وأحكام القانون ،وما إذا كان موافقا ً
للمصلحة الجماعٌة أم ال ،بحٌث توازن وترجح بٌن مصلحة الشركة من جهة ،وتصرفات وقرار
الشرٌك وخطورته على مسار ومستقبل الشركة من جهة أخرى.
وتستعمل المحكمة سلطتها التقدٌرٌة بالنظر إلى مصلحة الشركة بصرؾ النظر عن المصلحة
الشخصٌة للشرٌك المطلوب اخراجه من الشركة ،فهً تقدر فً المقام األول مصلحة الشركة ،من

 1ـ حاطوم ،وجدي سلمان ،مرجع سابق ،ص.340
 2ـ قرار رقم  76لسنة 1411هـ جلسة  12ذي القعدة لسنة  1412الموافق ، 1992/4/5المبادئ القانونٌة والقضائٌة فً القضاٌا التجارٌة
التً أقرتها المحكمة العلٌا الٌمنٌة ،مجلً ،حسن علً .)2004( ،الطبعة األولى ،صنعاء ،مكتبة خالد بن الولٌد ،ص .121

42

خبلل تقدٌر الظروؾ التً تمر بها الشركة ،والمإشرات االقتصادٌة واالجتماعٌة ،من حٌث الوضع
المالً لها ومدى نجاحها ،وسمعتها فً الوسط التجاري.
فإذا رأت المحكمة وجود خطؤ ٌُنسب إلى احد الشركاء ،وباآلتً فإن اخراجه سٌإدي إلى استمرار
الشركة بصورة طبٌعٌة تحقق مصالحها التً تتمثل فً مصالح الشركاء الباقٌن فٌها ،وتحفظ حقوق
الؽٌر ،فإنها تقضً بفصله منها ،بحٌث تستمر الشركة مع باقً الشركاء الذٌن تتحقق مصالحهم فً
ظل استمرارها ،وهذا ما نصت علٌه الفقرة ب من المادة  33من قانون الشركات األردنً،
وبالعكس من ذلك إذا رأت المحكمة عدم امكانٌة استمرار الشركة بعد اخراج شرٌك أو أكثر منها،
كما لو كان الشرٌك المطلوب فصله ٌملك أؼلبٌة رأس المال مثبلً ،فبل مجال هنا للمفاضلة بٌن فصله
واإلبقاء على الشركة قابمة ألن الشركة ستنحل حتماً )1(،أو كان ذلك التصرؾ الخاطا الذي قام به
الشرٌك قد أدى إلى تدهور الحالة المالٌة واالقتصادٌة للشركة وعطلها عن القٌام بنشاطها فعبلً فهنا
ؾ ومبرراً لحل الشركة )2(،وكذا الحال إذا تعذر
أٌضا ً ال مجال لفصله منها ،ألن ذلك سببا ً كا ٍ
استمرار الشركة ،بسبب وقوعها فً عجز ٌصعب معه متابعة أعمالها ،أو انخفض رأس مالها إلى
حد كبٌر)3(.
فللمحكمة إذا ُ
حق واسعُ فً تقدٌر المصلحة ،ودورُ ربٌسًّ فً الحفاظ على الشركة ،حٌث تقدر
وجاهة األسباب التً تقدم بها الشركاء لفصل شرٌكا ً لهم ،وما إذا كانت تلك األسباب تبرر فصله
من الشركة أم ال )4(،فبل تقضً إال بما تتوصل إلٌه قناعتها ،وهذا ماقضت به محكمة التمٌٌز
األردنٌة ،بؤن للمحكمة إما أن تقرر فسخ الشركة أو أن تقرر بقاءها واستمرارها فً العمل بعد
اخراج شرٌك أو أكثر ،وصبلحٌتها فً هذا صبلحٌة تقدٌرٌة ال رقابة علٌها من محكمة التمٌٌز مادام
أن قناعتها كانت مبنٌة على أسباب سابؽة مستمدة مما هو ثابت فً أوراق الدعوى )5(،وقضت فً
هذا الشؤن المحكمة العلٌا الٌمنٌة ،بؤن تقدٌر المسابل المتعلقة بالوقابع من اختصاص محكمة
الموضوع وال رقابة علٌها فً ذلك من المحكمة العلٌا)6(.
وبنا ًء على ذلك فإن هذا المفهوم ٌلعب دوراً أساسٌا ً فً حٌاة الشركات بشكل عام ،وفً شركة
التضامن بشكل خاص ،وال ٌمكن االستؽناء عن استعماله فً المجال القضابً ككل ،وفً مجال
 1ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص.99
 2ـ قرمان ،مرجع سابق ،ص .121
 3ـ عٌد ،ادوار ،مرجع سابق ،ص .290
 4ـ قرار ٍذنَت اىخَييس األردّيت حقوق رقٌ ٍ 91/712جيت اىْقابت ،طفذت  854ىسْت .1993
 5ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  94/289مجلة النقابة ،صفحة  ،741لسنة .1995
 6ـ القرار رقم  29لسنة  1413جلسة  25صفر لسنة  1413الموافق  ،1992/8/24مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص.159
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الشركات كمبدأ ٌحمً الشركة من كل تصرؾ ٌإدي إلى تعرٌضها لخطر االنقضاء ،فللقاضً
تكٌٌؾ هذه المصلحة وفق النزاع المطرو علٌه ،فٌستخدم هذا المفهوم كؤساس ٌستند علٌه لتبرٌر
حكمه الذي توصلت إلٌه قناعته ،مما هو ثابت فً أوراق الدعوى التً بٌن ٌدٌه.
على مدار هذا الفصل من هذه الدراسة تعرفنا على أحكام احد المبادئ األساسٌة المهة فً مجال
الشركات ،وهو مبدأ فصل الشرٌك من الشركة ،ورأٌنا كٌؾ عمل المشرع األردنً والٌمنً على
تدعٌم المحكمة بنص فً القواعد العامة ٌساهم إلى حد ما فً الحفاظ على الشركات التً ٌطبق فٌها
من االنقضاء ومنها شركة التضامن ،ذلك المبدأ الذي ؼفلت عنه قوانٌن الشركات ،حٌث بٌنا مفهوم
ذلك المبدأ وكل ما ٌندرج تحته من أهداؾ وخصابص توضح الفرق بٌنه وبٌن بعض المبادئ
األخرى ،كون هذا المبدأ ٌعد استثناء من احد الحقوق األساسٌة التً كفلها المشرع لكل شرٌك من
الشركاء وهو حق البقاء فً الشركة.
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الفصل الثالث
األساس القانونً لفصل شرٌك من شركة التضامن ،والحالت المبرره للفصل
إن شركة التضامن تقوم على أساس الثقة المتبادلة بٌن مجموعة من األفراد ،من خبلل التعاقد
على استثمار أموالهم فً إطار مشروع استثماري ،بؽض النظر عن مقدار رأس المال ،أو مقدار
مساهمة كبلً منهم فٌه ،فاالعتبار الشخصً فً هذه النوع من الشركات له الدور األكبر ،ولٌس فً
مقدار رأس مال الشركة أو مقدار مساهمة كل شرٌك فٌه )1(،مما ٌمكن معه القول بؤن أولبك
الشركاء ٌتعاملون على أساس الثقة فٌما بٌنهم لتحقٌق هدؾ واحد ومصلحة مشتركة ،األمر الذي
ٌتطلب من الجمٌع العمل برو الفرٌق الواحد لتحقٌق ذلك الهدؾ ،وااللتزام بما ورد من نصوص
فً عقد الشركة والنظام األساسً )2(،وبما ٌفرضه القانون من أحكام ،فإذا ما أخل شرٌك باحد تلك
االلتزامات تجاه الشركة ،أو خالؾ أحكام القانون فإنه بالتؤكٌد سٌكون عُرضة للمسإولٌة ،التً قد
ٌصل الجزاء فٌها إلى حد فصله من الشركة ،إذا كان سٌٌعرض هذه األخٌرة لبلنحبلل.
وبما أن الفصل عبارة عن عقوبة تترتب على مسإولٌة الشرٌك ،نتٌجة اخبلله بااللتزامات
المفروضة علٌه ،فبل بد أن ٌكون لتلك العقوبة أساس قانونً تستند علٌه ،ومبررات قوٌة تدعم
القضاء نحو الحكم بها ،كونها عقوبة شدٌدة الخطورة على حٌاة شركة تقوم فً جوهرها على أساس
الثقة فً شخصٌة الشرٌك.
وعلٌه سوؾ نبحث على مدار صفحات هذا الفصل األساس القانونً الذي ٌجٌز فصل شرٌك من
شركة التضامن ،وذلك من خبلل استعراض موقؾ التشرٌعات األردنٌة والٌمنٌة ،ومدى إجازتها
لعقوبة فصل الشرٌك من شركة التضامن ،وكذا الحاالت الموجبة التً تستدعً فصل احد الشركاء
من الشركة ،والشروط المطلوبة لذلك .ولهذا سنقوم بتقسٌم هذ الفصل إلى مبحثٌن ربٌسٌٌن على
النحو اآلتً.
المبحث األول :مدى جواز فصل الشرٌك من شركة التضامن.
المبحث الثانً :حاالت فصل الشرٌك من الشركة وشروط الفصل

 1ـ العزام ،أمجد حسن .)3119( ،الوجٌز فً شرح قانون التجارة األردنً ،الطبعة األولى ،عمان ،مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع ،ص
.120
 2ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم  58/185مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،564لسنة .1958
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المبحث األول
مدى جواز فصل الشرٌك من شركة التضامن
إن فصل احد الشركاء من الشركة رؼما ً عن إرادته ،ودون أن ٌستند إلى نص فً القانون ٌعتبر
إعتداء على حق الشرٌك فً البقاء فً الشركة ،الذي ٌعد من الحقوق األساسٌة التً ٌعترؾ بها الفقه
القانونً للشرٌك ُ
منذ زمن بعٌد ،الذي أستقر الرأي فٌه على أنه ال ٌجوز فصل الشرٌك من الشركة
إال إذا وجد نص قانونً ٌسمح بذلك ،كون هذا اإلجراء ٌعتبر استثناء)1(.
ولما كانت الشركات على اختبلؾ أنواعها ،ومنها شركة التضامن تخضع ألحكام القوانٌن
الخاصة ،وهو قانون الشركات وقانون التجارة )2(،التً تعد األساس والمصدر القانونً األول
لتنظٌم أعمالها ،فإن أحكام القانون المدنً باعتبارها الشرٌعة العامة التً تنظم جمٌع المعامبلت
والعبلقات بٌن األشخاص ،سواء كانوا أشخاصا ً طبٌعٌٌن أو اعتبارٌٌن ،تعتبر المصدر المُكمل
ً
بداٌة
للقانون التجاري فً حال خلو تلك القوانٌن من نص ٌحكم مسؤلة معٌنة )3(،لذا ٌتعٌن علٌنا
البحث فً التشرٌعات األردنٌة والٌمنٌة ،التجارٌة منها والمدنٌة ،لتوضٌح موقفها وبٌان مدى
مشروعٌة فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،وبعدها نستعرض الناحٌة العملٌة لمعرفة مدى
تطبٌق القضاء األردنً والٌمنً لموضوع فصل الشرٌك ،وذلك بالنظر إلى الواقع التطبٌقً فً كِبل
البلدٌن.
وعلى ما سبق سنخصص لهذا المبحث مطلبٌن على النحو اآلتً:
المطلب األول :مدى مشروعٌة فصل الشرٌك فً التشرٌع األردنً والٌمنً.
المطلب الثانً :مدى تطبٌق عقوبة فصل الشرٌك لدى القضاء األردنً والٌمنً.

 1ـ حاطوم ،وجدي سلمان ،مرجع سابق ،ص  .228قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص  .109انظر حول ذلك قرار المحكمة
العلٌا الٌمنٌة ،فً الطعن رقم  25978مدنً ،جلسة  1427/10/14الموافق  ،2006/11/5مجموعة القواعد القانونٌة والمبادئ القضائٌة
المدنٌة الصادرة عن المحكمة العلٌا ،خبلل الفترة  2006/11/5إلى  ،2007/3/25العدد العاشر ،المطبعة القضابٌة ،صنعاء ،صفحة .9
 2ـ المادة ( )5من قانون التجارة األردنً ،والمقابلة للمادة  7من القانون التجاري الٌمنً ،انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة حقوق رقم
 64/63مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،396لسنة .1964
 3ـ شمسان ،عبدالرحمن عبدهللا ،مرجع سابق ،ص .10
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المطلب األول
مدى مشروعٌة فصل الشرٌك فً التشرٌع األردنً والٌمنً
فً نطاق التشرٌعات هناك نصوص أجازت اللجوء إلى طلب فصل الشرٌك من الشركة كإجراء
كل
بدٌل لحلها ،ولكننا نستطٌع القول بوجود اختبلؾ فً أساس معالجة المشرع لهذا الموضوع فً ٍ
من األردن والٌمن.
فبٌنما مازال المبدأ األساسً أو القاعدة المعمول بها فً الٌمن هو النص الوارد فً القانون
المدنً الذي ٌقضً بجواز فصل الشرٌك ،وٌتمثل فً المادة  ،651نجد أن المشرع األردنً إلى
جانب إجازته لفصل الشرٌك بنص صرٌح فً القواعد العامة فً المادة  ،1/605فقد أقر بنص
خاص ذلك المبدأ فً قانون الشركات تحت مصطلح مرادؾ للفص وهو اخراج الشرٌك .وعلٌه
سنتناول فً هذا المطلب موقؾ التشرٌعات األردنٌة والٌمنٌة ،والبحث فً قوانٌن الشركات والقوانٌن
المدنٌة عن النصوص التً تجٌز فصل الشرٌك من شركة التضامن.
ولهذا سنعمد أوالً إلى استعراض التشرٌعات األردنٌة فً الفرع األول ،والتشرٌعات الٌمنٌة فً
الفرع الثانً من هذا المطلب.
الفرع األول
موقف المشرع األردنً من فصل الشرٌك من شركة التضامن
تخضع الشركات التجارٌة فً األردن ألحكام قانون الشركات والقوانٌن التجارٌة األخرى ،فإذا
ما طرأ موضوع معٌن ٌتعلق بؤوجه النشاط التجاري فً مجال الشركاتٌ ،رجع إلى تطبٌق أحكام
تلك القوانٌن ،ما لم ٌكن هناك اتفاق فً عقد الشركة ،أو فً النظام األساسً ٌمكن الرجوع إلٌه
وتطبٌقه لحل النزاع ،فإن خلت تلك القوانٌن من النصوص التً تتعلق بالمسؤلة المعروضة ٌرجع
إلى القانون المدنً ،باعتباره قواعد عامةٌ ،مكن تطبٌق أحكامه فً حال انعدام النص فً القوانٌن
الخاصة .)1(.لذا سنبحث أوالً عن مدى إجازة قانون الشركات األردنً لفصل الشرٌك من شركة
التضامن ،باعتباره قانون خاص أولى بالتطبٌق ،وذلك فً البند األول ،ومن ثم نعرض فً البند
الثانً موقؾ القانون المدنً بخصوص هذا الموضوع.

 1ـ انظر فً هذا المعنى المادة ( )2من قانون الشركات األردنً ،والمادة ( )3من قانون التجارة األردنً.
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البند األول
أساس الفصل فً قانون الشركات األردنً
من حٌث المبدأ فإن قانون الشركات األردنً فً المادة  23لم ٌُجز للشركاء فً شركة التضامن
اخراج أي منهم ،إال بقرار من المحكمة ،بنا ًء على طلب أي من الشركاء .فهذه المادة منعت الشركاء
فً شركة التضامن من االتفاق على اخراج أي شرٌك منها ،وأقرت ضِ منا ً بجواز فصل الشرٌك من
الشركة ،من خبلل اشتراطها بؤن ٌكون بقرار من المحكمة ،بناء على دعوى ٌتقدم بها أى منهم،
كونه ال ٌجوز أن ٌكون للشركاء الحق فً مخاصمة شرٌك والفصل فً الخصومة فً ذات
الوقت )1(،فؤداة االستثناء إال دلت بعد المنع على جواز اخراج احد الشركاء من شركة التضامن عن
طرٌق القضاء ،ؼٌر أن هذه المادة لم تحدد األسباب المسوؼة التً ٌمكن للشركاء االعتماد علٌها فً
طلبهم ذلك.
لهذا فإن المشرع أكمل ذلك النقص ،ونص فً مادة أخرى على الحاالت المسوؼة لطلب فصل
شرٌك من شركة التضامن ،فؤورد خمسا ً من تلك الحاالت فً الفقرة األولى من المادة  33من نفس
القانون ،التً خصصها أساسا ً لطلب فسخ شركة التضامن ،أي الحاالت التً ٌجوز للشركاء بموجبها
طلب فسخ الشركة من المحكمة )2(،وفً نفس الوقت فقد اعتبر المشرع تلك الحاالت أٌضا ً أسباباًًً
الخراج الشرٌك من الشركة ،حٌث منح المشرع للمحكمة فً الفقرة الثانٌة من هذه المادة ،سُلطة
تقدٌرٌة واسعة فً تقدٌر الوقابع التً ٌستند إلٌها الشرٌك فً طلب الفسخ ،فلها إما أن ُتقرر فسخ
الشركة بنا ًء على دعوى الفسخ ،أو أن ُتقرر اخراج شرٌك منها بدالً من فسخها إذا توفر السبب
المسوغ ،ورأت أن ذلك سٌإدي إلى استمرار الشركة بٌن باقً الشركاء بصورة طبٌعٌة ،تحقق
المصلحة للجمٌع وتحفظ حقوق الؽٌر)3(.

 1ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .144
 2ـ المادة / 22أ تنظر المحكمة فً فسخ شركة التضامن بنا ًء على دعوى ٌقدمها احد الشركاء ،وذلك فً أي من الحاالت اآلتٌة:
 1ـ إذا أخل أي شرٌك بعقد الشركة اخبلالً جوهرٌا ً مستمراً ،أو ألحق ضرراً جسٌما ً بها نتٌجة إرتكابه خطؤ أو تقصٌر أو إهمال فً إدارة
شإونها أو فً رعاٌة مصالحها أو المحافظة على حقوقها.
 2ـ إذا لم ٌعد ممكنا ً استمرار الشركة فً أعمالها إال بخسارة ألي سبب من األسباب.
 3ـ إذا خسرت الشركة جمٌع أموالها أو جزء كبٌر منها بحٌث أصبحت الجدوى منتفٌة من استمرارها.
 4ـ إذا وقع خبلؾ بٌن الشركاء ،وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً.
 5ـ إذا أصبح أي من الشركاء عاجزاً بشكل دابم عن القٌام بؤعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالتزاماتها.
ب ـ على أن للمحكمة فً أي حالة من الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة أ من هذه المادة ،إما أن تقرر فسخ الشركة ،أو أن تقرر بقاءها
واستمرارها فً العمل ،بعد اخراج شرٌك أو أكثر منها إذا كان ذلك حسب تقدٌرها سٌإدي إلى استمرار الشركة فً أعمالها بصورة طبٌعٌة
تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقٌن فٌها وتحفظ حقوق الؽٌر".
 3ـ وقد قضت بذلك محكمة التمٌٌز األردنٌة بالقرار رقم  94/289حقوق مجلة النقابة ،ص  ،741لسنة .1995
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وكما هو واضح عموما ً من هذه المادة ،أن السبب المسوغ الخراج الشرٌك من الشركة هو الذي
ٌتقدر المحكمة أن له من الخطورة ما ٌبرر حل الشركة ،فإذا كان المسوغ لحل الشركة هو خطؤ
الشرٌك ،الذي من شؤنه أن ٌإدي إلى تعطٌل الشركة عن ممارسة نشاطها ،وتعرٌض مصالحها
للضرر ،فٌجوز للشركاء أن ٌطلبوا من المحكمة فصله من الشركة بدالً من حلها.
وإن كان لنا وجهة نظر حول حالتٌن من تلك الحاالت الواردة فً المادة  ،33إال أننا سنبٌنها
تفصٌبلً فً موضعها فً المبحث الثانً من هذا الفصل ،عند بحث الحاالت المبررة لطلب اخراج
الشرٌك الواردة فً قانون الشركات األردنً.
وعلى ما سبق ٌمكننا القول بؤن المادتٌن  23و  33من قانون الشركات األردنً قد أجازتا
صراحة ولو بطرٌقة ؼٌر مباشرة فصل احد الشركاء من شركة التضامن )1(،ومع أن تلك المادتٌن
لم تتناوال كافة التفصٌبلت المتعلقة بفصل شرٌك من شركة التضامن ،فهذا ٌعنً ضرورة العودة إلى
القواعد العامة لمعالجة تلك التفصٌبلت الناجمة عن الفصل ،إال أن ذلك ال ٌمنع من اإلستناد علٌهما
كؤساس قانونً للحكم بفصل شرٌك من شركة التضامن ،ولهذا ٌجوز للشركاء فً شركة التضامن
التقدم بطلب للمحكمة لفصل شرٌك لهم ،متى توفر المسوغ لذلك ،استناداً إلى تلك النصوص ،كونها
وردت فً قانون خاص.
البند الثانً
أساس الفصل فً القانون المدنً األردنً
أشارت المادة الثالثة من قانون الشركات األردنً ،والمادة الثانٌة من قانون التجارة األردنً ،إلى
تطبٌق نصوص القانون المدنً ،إذا لم توجد فٌهما نصوص ُتطبق على الشركات التجارٌة .فالقانون
المدنً باعتباره الشرٌعة العامة فً تنظٌم المعامبلت بشكل عام بما فٌها الشركاتٌُ ،عد من القوانٌن
المكملة للقانون التجاري ،فٌتضمن المبادئ األساسٌة التً ٌستمد منها قانون الشركات أصوله ،وٌُعد
مُكمبلً له فً حال خلوه من حكم خاص.
ولمعرفة موقؾ القانون المدنً األردنً من موضوع فصل الشرٌك من الشركة ،فقد أورد نصا ً
صرٌحا ً تمثل بالمادة  ،1/605قضى بموجبه بجواز فصل الشرٌك من الشركة فً حاالت محددة،
حٌث نصت المادة المذكورة على أنه "ٌجوز لكل شرٌك أن ٌطلب من المحكمة الحكم بفصل أي من
 1ـ إن استعمال مصطلح فصل الشرٌك أو اخراج الشرٌك فً هذه الدراسة له نفس الداللة ،فالفصل هو المعنى المرادؾ لبلخراج وكبلهما
ٌعبر عن إنهاء رابطة الشراكة للشرٌك عن طرٌق القضاء.
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الشركاء ٌكون وجوده قد أثار اعتراضا ً على مد أجلها ،أو تكون تصرفاته مما ٌمكن اعتباره سببا ً
مسوؼا ً ًَ لحل الشركة ،على أن تظل الشركة قابمة بٌن الباقٌن".
فالمشرع األردنً وضع مبدأ عاما ً فً القانون المدنًٌُ ،قرر الحق لكل شرٌك فً أن ٌطلب من
المحكمة أن تقضً بفصل الشرٌك من الشركة ،فً حال توفر حالة من الحاالت التً نصت علٌها
المادة المذكورة ،لكً تظل الشركة قابمة بٌن باقً الشركاء ،كونه قد ربط بٌن جواز فصل الشرٌك
من الشركة والحفاظ على استمرارها.
ٌتضح من ذلك أنه رؼم إقرار المشرع األردنً للشرٌك بحقه فً البقاء فً الشركة حتى انتهاء
مدتها ،إال أنه رأى أن ذلك الحق مرهون بتحقٌق مصلحة الشركة والشركاء اآلخرٌن ،فطالما لم
ٌمثل وجوده أي تهدٌد للشركة فبل ٌستطٌع الشركاء استبعلده منها دون إرادته ،أما إذا تمسك الشرٌك
بحق البقاء فً الشركة ،وكان من شؤن ذلك أن ٌإدي إلى زوالها ،فقد أورد المشرع استثناء على
ذلك الحق الذي ٌتمسك به الشرٌك ،وأجاز للشركاء التضحٌة به وطلب فصله من الشركة ،وذلك ألن
درء المضار أولى من كسب المنافع)1(.
وهكذا نجد أن المشرع األردنً نص صراحة فً القانون المدنً على جواز فصل الشرٌك من
الشركة ،ونظراً ألن ذلك النص قد ورد فً القواعد العامة التً تنطبق على جمٌع الشركات المدنٌة
والشركات التجارٌة ،فإن حكم هذه المادة ٌنطبق على شركة التضامن ،التً تعنٌنا فً هذه الدراسة.
إجماالً مما سبق نستطٌع القول أن فصل احد الشركاء من شركة التضامن فً التشرٌعات
األردنٌة جابز ،بشرط أن ٌكون بقرار من المحكمة ،وٌكون السبب المسوغ لذلك هو أن ٌشكل
وجوده فً الشركة وبقاإه فٌها تهدٌداً لوجودها ،أما إذا توفرت أسباب أخرى سواء من تلك التً
نص علٌها المشرع أو ؼٌرها ولم تشكل خطراً على حٌاة الشركة فبل ٌجوز فصله منها ،وٌجد ذلك
الحكم سنده القانونً فً قانون الشركات ،بنص المادة  ،44والمادة  6/706من القانون المدنً،
فٌجوز للشركاء فً شركة التضامن التقدم بطلب فصل شرٌك لهم ،استناداً إلى نص هاتٌن
المادتٌن )2(،أما بقٌة التفصٌبلت المتعلقة بحقوق أو التزامات الشرٌك ،أو ؼٌرها من اآلثار التً
تترتب على فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،فلم ٌتعرض لها كِبل النصٌن ،مما ٌتوجب
الرجوع بشؤنها إلى بقٌة األحكام العامة فً القانون المدنً.
 1ـ المادة ( )64مدنً أردنً ،قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .110
2
ـ قضت بذلك محكمة التمٌٌز األردنٌه" ،بؤن ال تعارض بٌن أحكام المادة  33من قانون الشركات الباحثة فً الحاالت التً ٌحق فٌها
للشرٌك طلب فسخ الشركة ،وأحكام المادة  605من القانون المدنً الباحثة فً حق الشرٌك فً طلب فصل أي من الشركاء مع بقاء الشركة
قابمة بٌن باقً الشركاء" ،قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  91/712حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  854لسنة .1993
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الفرع الثانً
موقف المشرع الٌمنً من فصل الشرٌك من شركة التضامن
بحثنا فً الفرع السابق عن مدى مشروعٌة فصل الشرٌك من شركة التضامن ،وعن األساس
القانونً الذي ٌستند إلٌه ذلك الجزاء فً القانون األردنً ،وتبٌن لنا أن المشرع األردنً قد أجاز
فصل احد الشركاء من الشركة بنص فً قانون الشركات فً المادة  ،33إضافة إلى نص صرٌح
أقره كمبدأ عام فً القواعد العامة بنص المادة  1/605مدنً.
ولما كانت هذه الدراسة فً إطار البحث المقارن بٌن القانون األردنً والٌمنً ،لذا ٌتعٌن علٌنا فً
هذا الفرع بٌان موقؾ المشرع الٌمنً من فصل الشرٌك من شركة التضامن ،أسوة بما بٌناه فً
ً
بداٌة عن مدى إجازة قانون الشركات الٌمنً لفصل احد الشركاء
القانون األردنً ،وعلٌه سنبحث
من الشركة فً البند األول ،وفً البند الثانً موقؾ القانون المدنً الٌمنً على اآلتً:
البند األول
أساس الفصل فً قانون الشركات الٌمنً
بالنسبة لقانون الشركات فإن المشرع الٌمنً لم ٌُخصص فٌه نصا ً ٌجٌز فصل الشرٌك من شركة
التضامن ،وجُل ما تضمنه هذا القانون بخصوص هذا الموضوع أن أورد نصا ً ٌُفهم من معناه
الظاهر أن المشرع قد أؼلق باب الفصل من شركة التضامن ،وقطع الطرٌق أمام الشركاء بحرمانهم
من فصل شرٌك لهم من الشركة ،وهو ما نصت علٌه المادة /1/41ج بالقول "ال ٌجوز ألؼلبٌة
الشركاء اخراج أي شرٌك منها أو حرمانه من أرباحها")1(.
فالمعنى الظاهر فً ذلك النص ٌوحً بعدم جواز اخراج أي شرٌك من شركة التضامن عمبلً
بذلك النص ،وبهذا فبل ٌجوز للشركاء اخراج شرٌك لهم من الشركة مهما كان السبب.
والحقٌقة أننا إذا دققنا النظر فً سٌاق النص سنجد أنه ٌتضمن حكمٌن ،األول وهو فٌما ٌتعلق بصحة
اشتراط الحق للشركاء فً استبعلد شرٌك لهم بموافقة األؼلبٌة ،فهذا ماقصده المشرع بالنص أساساً،

 1ـ نصت المادة (/6/46ج) شركات على " ُتحدد حصص الشركاء فً أموال شركة التضامن وكذلك حقوقهم وواجباتهم تجاهها وفق نص
عقد الشركة الموقع بٌنهم ،وفً حالة ؼٌاب النص تسري علٌهم القواعد اآلتٌة:
ج ـ ال ٌجوز ألؼلبٌة الشركاء اخراج أي شرٌك منها أو حرمانه من أرباحها.
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فؤورد الحكم صرٌحا ً بمنع الشركاء من االتفاق على اخراج أي شرٌك لهم من الشركة ،أو حرمانه
من أرباحها.
أما المعنى اآلخر وهو ماٌُفهم ضِ منا ً من خبلل سٌاق تلك المادة أٌضاً ،بؤنه ٌجوز للشركاء فً
شركة التضامن فصل شرٌك لهم من الشركة ،ولكن عن طرٌق القضاء ،وإن كانت المادة لم تتضمن
اإلشارة صراحة إلى إعطاء الحق للشركاء فً اللجوء إلى القضاء ،إال أن ذلك ٌُستفاد من خبلل
سٌاق النص ،حٌث قضت المادة بمنع أؼلبٌة الشركاء من االتفاق فٌما بٌنهم على اخراج أي شرٌك
من الشركة ،ولم تمنعهم من حق االلتجاء إلى القضاء الخراج شرٌك أو أكثر من الشركة ،بمعنى
آخر أن المادة تعترض على الطرٌقة التً ال ٌجوز فٌها اخراج شرٌك من الشركة ،وهً طرٌقة
االتفاق بٌن الشركاء ،وما ٌإكد ذلك نص الفقرة الثانٌة من نفس المادة ،التً أعطت الحق ألؼلبٌة
الشركاء فً شركة التضامن فً أن تفصل فً كل خبلؾ ٌنشؤ عن إدارة الشركة )1(،أي أن كل
الخبلفات التً تنشؤ بٌن الشركاء بسبب اإلدارة ٌمكن أن ُتحل و ُتحسم بقرار تصدره األؼلبٌة من
الشركاء ،إال قرار اخراج شرٌك من الشركة نظراً لخطورته ال ٌمكن أن ٌُصدر من قِبل أؼلبٌة
الشركاء عمبلً بنص الفقرة ج.
فضبلً عن ذلك فإن المادة  45من قانون الشركات بعد أن ذكرت فً الفقرة الثانٌة منها خمس من
الحاالت التً تنحل بها شركة التضامن ،وهً فً حالة وفاة احد الشركاء ،أو إفبلسه ،أو انسحابه،
أو فقدانه األهلٌة ،أو إذا وقع حادث جعل استمرار الشركة أو الشركاء فٌها ؼٌر مشروع )2(،فإن
الفقرة الرابعة من المادة حددت بالنص الطرٌقة التً ٌتم بها تعٌٌن قٌمة حقوق الشرٌك المتوفى أو
المنسحب أو الذي قررت المحكمة اخراجه ،والمقصود هنا بالذي ُتقرر المحكمة اخراجه هو الشرٌك
الذي فقد أهلٌة التصرؾ ،ف ُتعٌن قٌمه حقوق أولبك بموجب قابمة جرد خاصه ،والشاهد هنا هو مٌول
المشرع الٌمنً إلى المحافظة على شركة التضامن من االنحبلل ،فجعل من فقدان أهلٌة احد الشركاء
فٌها سببا ً الخراجه من الشركة بقرار من المحكمة ،كً تستمر الشركة بٌن بقٌة الشركاء بدالً من
 1ـ نصت الفقرة الثانٌة من المادة  41شركات على أن " تفصل أؼلبٌة الشركاء فً كل خبلؾ ٌنشؤ عن إدارة شإونها ،وال ٌجوز إجراء أي
تؽٌٌر فً نوع األعمال التً تقوم بها الشركة إال بموافقة جمٌع الشركاء"
 2ـ المادة ( )6/45ـ تنحل شركة التضامن إذا تحقق احد أسباب انحبلل الشركات بصورة عامة 3 ،ـ كما تنحل الحد األسباب اآلتٌة:
أ ـ وفاة احد الشركاء إذا نص عقد الشركة على انحبلل الشركة لهذا السبب ،ب ـ إفبلس احد الشركاء ،ج ـ انسحاب احد الشركاء بنا ًء على
مشًءته ،د ـ فقد احد الشركاء األهلٌة العامة ،هـ ـ وقوع حادث ٌجعل استمرارها أواستمرار الشركاء فٌها ؼٌر مشروع.
 2ـ ٌجوز لبقٌة الشركاء أن ٌقرروا بإجماع اآلراء استمرار الشركة فٌما بٌنهم بمعزل عن الشرٌك الذي توفً أو أفلس أو أنسحب أو فقد
األهلٌة العامة ،شرٌطة أن ٌجروا معاملة التسجٌل والشهر القانونٌة ما لم ٌكن االستمرار تنفٌذاً لنص صرٌح فً عقد الشركة.
 4ـ فً جمٌع األحوال ُتعٌن قٌمة حقوق الشرٌك المتوفى أو المنسحب أو الذي قررت المحكمة اخراجه بموجب قابمة جرد خاصة ،ما لم
ٌقض عقد الشركة بطرٌقة أخرى للتخمٌن فتتبع هذه الطرٌقة ،وفً حالة االختبلؾ تقوم المحكمة المخنصة بهذا التقدٌر عن طرٌق خبٌر أو
أكثر.
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حلها ،ما لم ٌكن االستمرار تنفٌذاً لنص صرٌح فً العقد ،حسب ماجاء فً الفقرة الثالثة ،وال ٌمكن
أن ُتقرر المحكمة اخراج ذلك الشرٌك إال بطلب من الشركاء إذا أرادو االستمرار فً الشركة ،ما لم
تنحل الشركة بحكم القانون ،هذا من ناحٌة.
ومن ناحٌة أخرى ال ٌوجد نص فً القانون الٌمنً سواء فً قانون الشركات ،أو فً القوانٌن
األخرى ٌقضً بمنع الشركاء من االلتجاء إلى القضاء لفصل شرٌك من الشركة ،بل على العكس
فقد أجازت ذلك المادة  651من القانون المدنً ،التً أعطت الحق لكل شرٌك فً اللجوء إلى
القضاء الخراج أي شرٌك من الشركة متى توفرت من جانبه أسباب تسوغ حل الشركة ،ولهذا فقد
ذهب بعضهم( )1إلى القول بجواز طلب فصل شرٌك من قِبل المحكمة استناداً إلى نص المادة 651
مدنً ،بل أن البعض اآلخر تشدد بالقول وذهب إلى تفضٌل العمل بالحكم المدنً واللجوء إلى
المحكمة إلصدار حكم بفصل احد الشركاء حتى ولو كانت الشركة مكونة من شرٌكٌن فقط)2(.
ومن كل ما سبق فإن المادة /1/41ج من قانون الشركات الٌمنً بالتؤكٌد ال تعتبر أساسا ً ٌمكن
اإلستناد علٌها كمبرر التجاه القضاء نحو الحكم بفصل شرٌك لؤلسباب التً أوردناها آنفاً ،وال ٌمكن
القول بذلك ،ولكن ٌمكن اعتبارها مع المادة  45إشاره إلى امكانٌة تطبٌق عقوبة الفصل الواردة فً
القانون المدنً على احد الشركاء فً شركة التضامن عن طرٌق اللجوء إلى القضاء ،فإذا كان فقدان
األهلٌة سببا ً الخراج الشرٌك من قِبل المحكمة بدالً من حل الشركة ،إذا فبل مانع بل ومن باب أولى
اخراجه منها فً حال قٌامه بتصرفات وأفعال خاطبة تإدي إلى اإلضرار بمصلحة الشركاء
والشركة ،وباآلتً ٌكون سببا ً مسوؼا ً فً حلها وتصفٌتها.
وعلى ذلك فإن فصل احد الشركاء من شركة التضامن فً القانون الٌمنً ال ٌجد له أساسا ً قانونٌا ً
فً قانون الشركات ،وإنما بنص فً القواعد العامة وهو ما سنتناوله فً البند اآلتً.
البند الثانً
أساس الفصل فً القانون المدنً الٌمنً
كونه ال ٌجوز فصل شرٌك من الشركة إال إذا وجد نص صرٌح فً القانون ٌقرر هذا الحق)3(،
لهذا فإن القانون الٌمنً تضمن نصا ً ٌقضً بجواز فصل الشرٌك ،أعطى الحق بموجبه لكل شرٌك
 1ـ شمسان ،عبدالرحمن عبدهللا ،مرجع سابق ،هامش الصفحة  177وصفحة.181
 2ـ شمسان ،حمود محمد ،مرجع سابق ،صفحة.143 ،
 3ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد،مرجع سابق ،ص .61
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أن ٌطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء وٌتمثل هذا النص فً المادة  651من القانون
المدنً ،التً نصت على أنه " ٌجوز لكل شرٌك أن ٌطلب من المحكمة فصل أي شرٌك آخر تكون
تصرفاته مما ٌمكن اعتباره سببا ً موجبا ً لحل الشركة ،أو ٌكون وجوده فً الشركة محل اعتراض
من سابر الشركاء ،فإذا حُكم باخراجه ظلت الشركة قابمة بٌن باقً الشركاء ،وأُعطً المفصول
نصٌبه على النحو المبٌن فً المادة )1(" 648
ونظراً ألن قانون الشركات الٌمنً لم ٌتضمن حكما ً خاصا ً بخصوص فصل الشرٌك من شركة
التضامن ،سواء بحظر هذا الفصل نهابٌا ً أو جوازه ،عدا حظره على الشركاء من االتفاق فٌما بٌنهم
على اخراج شرٌك لهم ،فإن حكم المادة  651السالفة الذكر كونها قد جاءت ضمن القواعد العامة
التً تنطبق على الشركات المدنٌة والتجارٌة )2(،فإن حكم هذه المادة ٌنطبق على شركة التضامن
سواء كانت محددة المدة أو ؼٌر محددة المدة.
وأساس تطبٌق المبدأ المذكور على الشركات التجارٌة ،هو نص المادة  620من القانون المدنً،
التً بٌنت بؤن األحكام المتعلقة بالشركات فً القانون المدنً ،التً تبدأ من نص المادة  619إلى
نص المادة  667ـ التً من بٌنها األحكام المتعلقة بفصل الشرٌك ـ تسري على شركة العقود بصفة
عامة ،أما الشركات التجارٌة ٌرجع بشؤن أحكامها إلى قانون الشركات )3(،وحٌث إن قانون
الشركات والقانون التجاري( )4لم ٌؤتٌا بؤٌة نصوص تتعلق بمسؤلة فصل الشرٌك ،فإن أحكام القانون
المدنً المتعلقة بهذا الموضوع هً الواجبة التطبٌق.
ولما كان تطبٌق أحكام القانون المدنً على الشركات التجارٌة فً حال انعدام النص فً القوانٌن
الخاصة ،فبل مجال للقول هنا بؤن النصوص الواردة فً القانون المدنً تتعلق بشركات األشخاص
أو بنوع معٌن من الشركات ،بل إن تلك النصوص تمثل النظرٌة العامة لجمٌع الشركات )5(،ومنها
شركة التضامن محل الدراسة.

 1ـ المادة ( )648مدنً أجازت للشركاء االتفاق على استمرار الشركة بٌنهم إذا توفً احد الشركاء أو حجر علٌه أو انسحب بإرادته ،وفً
مثل تلك الحاالت ال ٌكون للشرٌك الذي خرج أو ورثته إال نصٌبه من أموال الشركة ،وٌوفى له نقداً أو دٌنا ً أو عٌنا ً فٌما ٌنقسم.
 2ـ هناك شركات ال ٌطبق بشؤنها مبدأ الفصل سواء بسبب عدد الشركاء فٌها أو طبٌعتها ،انظر فً نطاق مبدأ فصل الشرٌك من الشركة،
عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،صفحة  46ومابعدها.
 3ـ المادة ( " )631تسري األحكام المبٌنة فً هذا الفصل على شركات العقود بصفة عامة ،وٌرجع فً األحكام الخاصة بالشركات التجارٌة
إلى أحكام قانون الشركات فٌما ٌتفق مع الشرٌعة اإلسبلمٌة".
 4ـ القانون التجاري الٌمنً نص فً المادة الخامسة منه على أنه" إذا لم ٌوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد فً العقد
باطبلً سرت النصوص التشرٌعٌة التً ٌتضمنها هذا القانون والقوانٌن األخرى على جمٌع المسابل التً تتناولها هذه النصوص فً لفظها أو
فً فحواها".
 5ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص .49
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وهكذا فإن الجزاء المتمثل بفصل احد الشركاء من شركة التضامن جابز فً التشرٌعات الٌمنٌة،
كما فً التشرٌع األردنً ،إال أن الحكم بذلك الجزاء لم ٌجد سنده القانونً فً قانون الشركات ،بل
بنص عام فً القانون المدنً ،وهو نص المادة  ،766فٌجوز للشركاء فً شركة التضامن التقدم إلى
المحكمة بطلب فصل شرٌك لهم إذا أخل بتنفٌذ التزاماته التعاقدٌة استناداً إلى نص تلك المادة ،متى
ما توفرت حالة من الحاالت التً نصت علٌها ،لكً تظل الشركة قابمة بٌن باقً الشركاء.
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المطلب الثانً
مدى تطبٌق عقوبة فصل الشرٌك من شركة التضامن لدى القضاء األردنً والٌمنً
بما أن الشركة ُتشكل شخصا ً معنوٌاً ،تضم مجموعة مختلفة من الشركاء ،فإنها ؼالبا ً ما تكون
ً
ُرضة للنزاعات والخبلفات الداخلٌة بٌن الشركاء ،لذا فمن الطبٌعً أن ٌطلب األطراؾ تدخل
ع
القضاء فً كثٌر من المسابل لحل ما ٌظهر من خبلفات.
وال شك أن القضاء ال ٌمكنه التدخل من تلقاء نفسه لحل أي نزاع دابر بٌن الشركاء أو ؼٌرهم ،وكذا
ال ٌمكنه إصدار حكم لحل تلك الخبلفات دون الرجوع إلى نص ٌستند علٌه ،وقد رأٌنا فً المطلب
السابق موقؾ المشرعٌن األردنً والٌمنً واتفاقهما من حٌث النص على جواز فصل الشرٌك من
الشركة ،كحل بدٌل للمحافظة علٌها من االنقضاء بسبب احد الشركاء فٌها ،وقد أدرك المشرعان فً
كِبل البلدٌن أهمٌة وخطورة الفصل ،لذا فلم ٌجعلوا القرار لمحض إرادة الشركاء ،وإنما شرع لهم
طرٌق القضاء لتحقٌق هدفهم.
ولما كان المشرعان فً األردن والٌمن متفقٌن من حٌث المبدأ على جواز فصل احد الشركاء من
الشركة عن طرٌق القضاء ،لذا كان لنا أن نقؾ ونبحث فً أدراج القضاء لمعرفة مدى امكانٌة
تطبٌق ذلك المبدأ فً الواقع العملً.
وعلٌه ٌمكن التعرؾ على الواقع التطبٌقً لذلك المبدأ فً ك ًّل من القضاء األردنً و الٌمنً ،وذلك
فً الفرعٌن اآلتٌٌن:
الفرع األول
الواقع التطبٌقً لمبدأ فصل الشرٌك فً القضاء األردنً
فً الواقع استطاع الباحث الحصول على قرارات قضابٌة عند البحث فً موضوع فصل الشرٌك
فً القضاء األردنً مقارنة مع البحث فً القضاء الٌمنً ،فقد حصل الباحث على مجموعة من
القرارات القضابٌة فً مجلة نقابة المحامٌن ،التً ُتعنى بنشر المبادئ القانونٌة الصادرة عن محكمة
التمٌٌز ،وإن كانت تلك القرارات المتوفرة حول هذا الموضوع ال تتعدى أصابع الٌد إال أنها قد تفً
بالؽرض إلى حد ما ،لبلستدالل بها على اتجاه القضاء األردنً نحو تطبٌق مبدأ فصل الشرٌك من
الشركة.
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فهناك أحكام جانبٌة عدٌدة بخصوص الشركات فً القضاء األردنً ،مما ٌدل على كثرة وتنوع
القضاٌا التجارٌة المعروضه على القضاء ،وكذلك ماٌعرض منها على هٌبات تحكٌم ،باعتبار هذا
األخٌر طرٌق إستثنابً لفض الخصومات التجارٌة وذلك مما هو واضح من خبلل تلك األحكام)1(،
إال أن ماٌعٌننا تحدٌداً هو تلك األحكام القاضٌة بفصل الشرٌك من الشركة.
وحٌث أن المبدأ قد ورد فً القانون المدنً األردنً بلفظ فصل الشرٌك فً المادة  1/605كمبدأ
عام ٌمكن تطبٌقة على شركات األشخاص )2(،وانفرد قانون الشركات بلفظ مرادؾ وهو اخراج
الشرٌك ،الوارد فً المادة  ،33ولهذا فقد جاءت أحكام القضاء بلفظ اخراج الشرٌك تطبٌقا ً للنص
الوارد فً القانون الخاص ،وهو قانون الشركات ،إال أن ذلك لم ٌمنع القضاء األردنً من تطبٌق
النص الوارد فً القواعد العامة بدالً من نص قانون الشركات ،وذلك إذا لم تتوفر حالة من الحاالت
التً نصت علٌها المادة  33من قانون الشركات ،وفً ذلك فقد قضت محكمة التمٌٌز بؤن ال تعارض
بٌن أحكام المادة  33من قانون الشركات والباحثة فً الحاالت التً ٌحق فٌها للشرٌك فسخ الشركة ـ
التً هً أٌضا ً أسباب لطلب اخراج الشرٌك من شركة التضامن ـ وأحكام المادة  1/605من القانون
المدنً الباحثة فً حق الشرٌك فً طلب فصل أي من الشركاء مع بقاء الشركة قابمة بٌن باقً
الشركاء)3(.
ٌستفاد مما سبق اتجاه القضاء األردنً نحو تطبٌق احد المبادئ األساسٌة والضرورٌة فً مجال
الشركات تحت أي مسمى كان ،سواء كان فصل الشرٌك أو اخراج الشرٌك ،فكلها مسمٌات تهدؾ
إلى فكرة واحدة وتإدي إلى نفس النتٌجة ،وهو المحافظة على الشركة من االنقضاء بسبب احد
الشركاء فٌها.
ولؤلهمٌة ٌمكن استعراض أهم القرارت القضابٌة باخراج الشرٌك الصادرة عن محكمة التمٌٌز
األردنٌة حسب تسلسلها الزمنً وهً كاآلتً:
" ٌجوز للمحكمة أن تقرر استمرار الشركة واخراج أي شرٌك منها واجراء محاسبته بدالً من
فسخها وتصفٌتها إذا كانت اعمال الشركة العادٌة ال ٌمكن تعاطٌها إال بخسارة .كما ٌجوز للمحكم أن
ٌمارس صبلحٌة المحكمة المنصوص علٌها فً المادة  2/29من قانون الشركات ـ قانون الشركات
 1ـ ٌستفاد ذلك من نص قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  87/55الصادر فً مجلة النقابة سنة  1990صفحة  1639الذي ٌقضً بجواز أن
ٌمارس المحكم صبلحٌة المحكمة ،فإذا ماقرر مُحكم اخراج شرٌك من الشركة وإجراء محاسبته مع اإلبقاء على الشركة لباقً الشركاء بدالً
من فسخها وتصفٌتها فإن قراره صحٌح والٌخالؾ القانون.
 2ـ باستثناء شركة المحاصة لعدم تمتع هذه الشركة بالشخصٌة المعنوٌة ،المادة (/49ب) من قانون الشركات األردنً ،وٌقابلها المادة
( )2/55شركات ٌمنً ،وحٌث أنه ال ٌوجد شخص اعتباري فإنه ال ٌتصور القول بفصل شرٌك منها.
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  91/712حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،سنة ،1993صفحة .854
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األردنً السابق رقم ( )1لسنة  1989ـ وعلٌه فإن قرار المحكم باخراج الممٌزٌن من الشركة
وإجراء محاسبتهما مع اإلبقاء على الشركة لباقً الشركاء بدالً من فسخها وتصفٌتها هو قرار ال
ٌخالؾ القانون ،وطلب إجراء المحاسبة للتوصل إلى ماٌخص كل شرٌك من حقوق وأربا منوط
بالبٌنات التً ٌجب أن تثبت أن الشركة حققت أرباحا ً من أعمالها وأن الممٌزٌن دفعا حصتهما فً
رأس المال")1(.
" أجازت المادة  605من القانون المدنً لكل شرٌك فً الشركة أن ٌطلب من المحكمة فصل أي من
الشركاء ،إذا كان وجود هذا الشرٌك ٌثٌر اعتراضا ً على مد أجلها أو كانت تصرفاته مما ٌمكن
اعتباره سببا ً مسوؼا ً لحل الشركة ،وٌعود للمحكمة تقدٌر ما إذا كان سبب االعتراض على الشرٌك
ٌبرر فصله من الشركة أم ال ،وٌخرج االدعاء بالخسارة أو تعهد احد الشركاء بالتنازل عن حصته
فً الشركة من الحاالت المنصوص علٌها فً المادة المذكورة .ال تعارض بٌن أحكام المادة  32من
قانون الشركات الباحثة فً الحاالت التً ٌحق فٌها للشرٌك طلب فسخ الشركة وأحكام المادة 605
من القانون المدنً الباحثة فً حق الشرٌك فً طلب فصل أي من الشركاء مع بقاء الشركة قابمة
بٌن باقً الشركاء")2(.

 1ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  87/55حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،سنة  ،1990صفحة .1629
 2ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  91/712حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،سنة ،1993صفحة .854
انظر بنفس االتجاه قرار محكمة التمٌٌز رقم  91/720حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،سنة  ،1991صفحة .861
والقرار رقم  94/289حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،لسنة  ،1995صفحة .741
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الفرع الثانً
الواقع التطبٌقً لمبدأ فصل الشرٌك فً القضاء الٌمنً
بالرؼم من وجود تطابق فً النص الوارد فً القانون المدنً فً كل من األردن والٌمن ،الذي
ٌقضً بجواز فصل الشرٌك من الشركة ،إال أننا لم نحصل على أحكام فً القضاء الٌمنً حول هذا
الموضوع )1(،األمر الذي حرم الباحث من تدعٌم رسالته هذه بؤحكام من الواقع العملً تقضً
بفصل الشرٌك ،فبالرؼم من كثرة القضاٌا واألحكام التجارٌة التً إطلع علٌها الباحث فً المحكمة
التجارٌة فً كل من العاصمة صنعاء ومحافظة تعز ،إال أنه لم ٌوفق فً الحصول على حكم ٌقضً
بفصل شرٌك من شركة التضامن ،ولهذا كان االسترشاد بؤحكام القضاء األردنً فً هذا الصدد ذا
أهمٌة كبٌرة.
األمر الذي إستدعى الباحث أثناء جمع المادة العلمٌة فً الٌمن ،التوجه إلى وزارة التجارة
والصناعة ،وإجراء مقابلة مع مدٌر عام الشركات التضامنٌة فً الوزارة ،وتم االستفسار منه عما
ٌجري علٌه العمل لتفادي حل الشركة ،فً حال وجود خبلفات بٌن الشركاء خصوصا ً فً شركات
التضامن ،وما إن كان قد وصل إلى الوزارة حكم قضابً ٌقضً بفصل احد الشركاء ،لكً تقوم
الوزارة بإجراء التعدٌبلت البلزمة فً سجل الشركات التضامنٌة؟
فؤحاطنً علما ً بالصورة التطبٌقٌة لدٌه ،ودور وزارة الصناعة والتجارة فً حال وجود خبلؾ
بٌن شركاء متضامنٌن ٌهدد مستقبل الشركة ،فؤفاد بالقول بؤنه طوال فترة عمله فً الوزارة لم ٌتلق
أي حكم قضابً ٌقضً بفصل احد الشركاء ،والسبب فً ذلك أن قانون الشركات الٌمنً لم ٌرد فٌه
نص ٌعطً الحق للشركاء فً شركة التضامن اللجوء إلى القضاء لفصل شرٌك لهم.
أضِ ؾ إلى ذلك أن الشركاء وخاصة فً شركات التضامن عادة ال ٌفضلون اللجوء إلى القضاء لحل
خبلفاتهم ،وذلك تجنبا ً إلضاعة الوقت والجهد ونفقات التقاضً ،وكذا لما قد ٌراه الشركاء أن حكم
الفصل فٌه شًء من المهانة على النفس حسب التركٌبة االجتماعٌة فً المجتمع الٌمنً ،وباآلتً
تشهٌر بسمعة شخص التاجر وما فٌها من تؤثٌر على الثقة واالبتمان فً الوسط التجاري ،لذا عادة
ٌلجؤون إلى حل خبلفاتهم باالتفاق بطرٌقتٌن:ـ األولى وهً إما أن ٌتنازل أي ٌنسحب شرٌك أو أكثر
 1ـ الٌمكن للباحث الجزم والقول بعدم وجود أحكام نهابٌا ً لدى القضاء التجاري فً الٌمن تقضً بفصل الشرٌك من الشركة ،ألن الباحث لم
ٌتمكن سوى البحث فً محكمتٌن تجارٌتٌن فقط ،وهً المحكمة التجارٌة فً العاصمة صنعاء ،واألخرى فً محافظة تعز ،كما أنه الٌوجد
مجلة متخصصة لنشر األحكام القضابٌة بصفة مستمرة ،ك ما هو الحال فً مجلة نقابة المحامٌن األردنٌة ،سٌما وجود عدد واحد من مجلة
األحكام التجارٌة وهو العدد األول والوحٌد الصادر فً عام  ،2000وأعداد أخرى متفرقة صادرة عن المكتب الفنً فً المحكمة العلٌا ،وكذا
كتابٌن للدكتور حسن علً مجلً نشر فٌهما مجموعة من المبادئ القانونٌة والقضابٌة فً القضاٌا التجارٌة من الفترة  1991إلى عام ،2003
وفً تلك األعداد لم ٌحصل الباحث على مبتؽاه من أحكام سواء تحت مسمى فصل الشرٌك أو اخراج الشرٌك ،أو أي مسمٌات أخرى.
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وتصفى حقوقه والتزاماته وتبقى الشركة قابمة بٌن الشركاء الباقٌن إذا كانوا أكثر من اثنٌن ،وٌتم
عمل محضر تنازل بمقر الشركة ،بحضور مراقب الشركات أو من ٌنوبه ،وتعمٌده فً الوزارة،
ومن ثم ٌتم إجراء التعدٌبلت البلزمة على عقد الشركة ،وهذا األمر ماٌحدث أٌضا ً فً حال
االنسحاب اإلرادي ،وتتم تصفٌة حصة الشرٌك من الشركة تصفٌة دفترٌة ،بقٌام خبٌر أو أكثر وهو
عادة من المحاسبٌن بعملٌة جرد ألصول الشركة ،ورأس المال كامبلً وكذا دٌون الشركة
والتزاماتها ،وعلى ضوبها ٌتم تقدٌر حصة كل شرٌك من المجموع الكلً فً أموال الشركة،
وإعطاء الشرٌك الخارج حصته نقداً ،حتى ولو كانت تلك الحصة التً قدمها للشركة عٌنٌة على
سبٌل التملٌك ،فإنه ٌتقاضى قٌمتها عند خروجه نقداً ،والسبب فً ذلك أن الشرٌك بمجرد تقدٌمه
لحصة عٌنٌة ُتقدر قٌمة تلك الحصة و ُتقٌم نقداً ،وباآلتً فبل ٌعد ٌملك إال حصة نقدٌة ٌتسلمها نقداً
عند خروجه من الشركة.
أما إذا كانت الشركة مكونة من شرٌكٌن وخرج احدهما ،فٌتم تقدٌر موجودات الشركة ومن ثم
تإول حصص الشرٌك الخارج إلى الشرٌك اآلخر إذا كان هذا األخٌر بمقدوره شراء تلك الحصص،
وتتحول الشركة إلى منشؤة فردٌة ،أو إدخال شرٌك جدٌد ٌحل محل الشرٌك الخارج بعد أن ٌدفع
قٌمة تلك الحصص ،وقد تم تزوٌد الباحث بصورة من محضري تنازل فً هذا الخصوص ،سٌتم
تضمٌنها كمبلحق فً نهاٌة هذه الرسالة ،حٌث تضمن المحضر األول والمإرخ  2007/6/30تنازل
احد الشركاء الذي ٌملك  %50من رأس مال الشركة عن كامل حصصه إلى شرٌكه اآلخر،
وتحولت الشركة من شركة تضامن إلى منشؤة فردٌة ،وتضمن المحضر اآلخر المإرخ
 2008/7/15خروج شرٌكٌن من شركة تضامن ،وقام الشرٌك الثالث المتبقً بإدخال شرٌك جدٌد،
للحفاظ على الشكل القانونً للشركة.
والطرٌقة األخرى ،وهً فسخ الشركة وتصفٌتها نهابٌاً ،إذا لم ٌرؼب بقٌة الشركاء فً االستمرار،
أو لم ٌكن هناك امكانٌة الستمرار الشركة مع وجود ذلك الخبلؾ بٌن الشركاء.
أما إذا لم ٌتفق الشركاء أمام مراقب الشركات على أي من الطرٌقتٌن السابقتٌن لحل خبلفاتهم،
فبل شك أن ذلك سٌدفعهم للجوء إلى القضاء لحل ذلك الخبلؾ القابم بٌنهم ،فإذا مالجؤوا إلى القضاء
فسٌؤتً دور النص الوارد فً القانون المدنً ،فً المادة  ،651فٌمكن للشركاء تفعٌل ذلك النص
بطلب ٌقدم للمحكمة لفصل ذلك الشرٌك ،إذا ما كان هو سبب الخبلؾ بٌنهم ،وكونه نصا ً عاما ً
ٌنطبق على الشركات المدنٌة وكذلك الشركات التجارٌة التً لم ٌرد فٌها نص خاص ،لذا ٌمكن
تطبٌقه على شركة التضامن ،إال أنه فً الحقٌقة نادراً ما ٌحصل ذلك فً الواقع العملً.
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كان ذلك حدٌث السٌد مدٌر عام الشركات التضامنٌة فً الوزارة ،الذي أثنى فً األخٌر على
موضوع فصل الشرٌك من الشركة ،وبالتحدٌد من شركة التضامن ،وقال بؤنه موضوع هام جداً
وٌستحق البحث ،وتمنى على المشرع الٌمنً أن ٌضٌؾ نصا ً فً قانون الشركات ٌعالج هذا
الموضوع من جمٌع جوانبه ،وذلك لما سٌحققه من مزاٌا عدٌدة لصالح الشركاء حسنً النٌة ،ومافٌه
من زجر للشرٌك سٌا النٌة.
فضبلً عما أوضحه مدٌر عام الشركات ٌمكن لنا أن نلتمس مبرراً آخر لعدم وجود أحكام قضابٌة
تقضً بفصل شرٌك لدى القضاء التجاري فً الٌمن ،وهو قلة عدد الشركات المسجلة فً الٌمن
بشكل عام ،وشركات التضامن بشكل خاص ،مقارنة مع عدد الشركات المسجلة فً المملكة األردنٌة
الهاشمٌة ،حٌث ال حظ الباحث الفارق الكبٌر بٌن الرقمٌن المسجلٌن لدى وزارة الصناعة والتجارة
فً كِبل البلدٌن ،ففً األردن بلػ إجمالً الشركات المسجلة حتى شهر  2009/8إلى 132730
شركة ،تحتل شركات التضامن المرتبة األولى من حٌث العدد ،حٌث بلؽت  95670شركة)1(.
أما فً الٌمن فإن عدد الشركات المسجلة فً دٌوان عام الوزارة حتى شهر ٌ 2009/6صل إلى
 740شركة تضامن فقط )2(،ولهذا فإن قلة عدد الشركات فً الٌمن قد ٌكون من وجهة نظر الباحث
احد األسباب فً ندرة القضاٌا التجارٌة المتعلقة بشركات التضامن ،وبالتحدٌد فً القضاٌا المتعلقة
بفصل شرٌك منها ،مما أدى إلى تجمٌد النص الوارد فً القواعد العامة ،وباآلتً كان من الصعب
على الباحث الحصول على أحكام قضابٌة فً هذا الموضوع بالذات.

 1ـ حسب التقرٌر اإلحصابً لوزارة الصناعة والتجارة األردنٌة ،وهو عبارة عن مذكرة تمكن الباحث من إستخراجها من دابرة مراقبة
الشركات ،وسوؾ ٌتم تضمٌنها كملحق فً نهاٌة الرسالة.
 2ـ حسب ماهو مسجل فً سجل الشركات فً الوزارة التً اطلع علٌها الباحث فً أثناء مقابلة مدٌر عام الشركات التضامنٌة ،إال أن الباحث
كان ٌتمنى أن ٌحصل على صورة من تلك اإلحص ابٌة لتوثٌقها ضمن هذه الدراسة كما فعل فً دابرة مراقبة الشركات األردنٌة ،إال أنه لم
ٌفلح فً ذلك.
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المبحث الثانً
الحالت المبررة لطلب فصل شرٌك من شركة التضامن وشروط الفصل
األصل ٌقتضً أن تكون تصرفات كل شرٌك فً شركة التضامن ؼٌر متعارضة مع الؽرض
الذي قامت من أجله الشركة ،وأال ٌكون سببا ً من أسباب تعطٌل سٌر عملها عن تحقٌق هذا الؽرض،
وهذا ما تقتضٌه نٌة المشاركة بالفعل ،لذلك ٌجب أن تكون كل التصرفات داعمة لذلك الؽرض ،أما
إذا حصل العكس فإن ذلك ٌبرر لكل شرٌك آخر الطلب من القضاء فصل هذا الشرٌك الذي قد ٌكون
سببا ً لحل الشركة إذا استمر وجوده فٌها.
فؤي تصرؾ أوعمل أو واقعة تؤتً من جانب احد الشركاء ،وكان من شؤن ذلك أن ٌإدي إلى
اإلضرار بمستقبل الشركة وحٌاتهاٌ ،عد ذلك سببا ً مشروعا ً ومبرراً لطلب فصل ذلك الشرٌك ،سواء
كان ذلك الفعل ٌرجع إلى إرادته ،أي أن الفعل صادر من الشرٌك ذاته ،أو أنه ترتب نتٌجة وجوده
فً الشركة ،ولكً ٌكون قرار القاضً بفصل ذلك الشرٌك من الشركة صحٌحا ً البد من توافر
كل من الشركة والشركاء ،فً حال تحقق تلك الشروط ٌمكن للقاضً على
مجموعة من الشروط فً ٍ
ضوبها تقدٌر تلك األسباب الداعٌة لفصل الشرٌك من عدمها.
ولهذا ٌمكن تقسٌم هذا المبحث إلى مطلبٌن ربٌسٌٌن على النحو اآلتً:
المطلب األول :حاالت طلب فصل الشرٌك من شركة التضامن.
المطلب الثانً :شروط طلب فصل الشرٌك من شركة التضامن.
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المطلب األول
حالت طلب فصل الشرٌك من شركة التضامن
نظراً ألن المشرعٌن األردنً والٌمنً قد أجازا بنص فً القواعد العامة ،لكل شرٌك أن ٌطلب
من المحكمة الحكم بفصل أي شرٌك ٌكون وجوده قد أثار اعتراضا ً على مد أجل الشركة ،أو تكون
تصرفاته مما ٌمكن اعتبارها سببا ً مسوؼا ً لحلها )1(،لذلك فإن المشرعٌن قد أوردا فً ذلك النص
حالتٌن ٌسمح بموجبهما للشركاء فصل شرٌك آخر.
ولما كانت شركة التضامن من الشركات التً ٌمكن تطبٌق حكم مبدأ فصل احد الشركاء منها فً
حال وجود السبب المبرر لذلك ،فقد انفرد المشرع األردنً بنص خاص فً قانون الشركات ،ال
مقابل له فً قانون الشركات الٌمنً ،هو نص المادة  33المخصصة لحاالت فسخ شركة التضامن،
التً عددت فً الفقرة األولى خمس من الحاالت التً ٌمكن للشركاء طلب فسخ الشركة فً حال
وجود أي من الحاالت التً ذكرتها ،وفً نفس الوقت فقد عد المشرع تلك الحاالت أسبابا ً ٌمكن
االعتماد علٌها الخراج احد الشركاء من شركة التضامن.
واألسباب التً وردت فً القواعد العامة فً القانون األردنً والٌمنً ،أو التً انفرد بها قانون
الشركات األردنً وردت على سبٌل المثال ،ألنه ٌتعذر على المشرع فً أي بلد حصر جمٌع
األسباب التً تبرر فصل الشرٌك مقدماً ،لذا فقد وردت تلك األسباب على سبٌل المثال ال الحصر،
بحٌث ٌعد كافٌا ً لفصل شرٌك من الشركة كل سبب ٌشكل إساءة إلى مصلحة الشركة ،وخطراً على
استمرارها ،سواء أكان هذا السبب ٌعود إلى إرادة الشرٌك المطلوب فصله ،أم خارجا ً عن إرادته.
وعلى ضوء ذلك ٌمكن تقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن ،األول سنخصصه لبحث حاالت فصل
الشرٌك الواردة فً القواعد العامة ،وفً الفرع الثانً سنبحث فٌه حاالت اخراج الشرٌك الواردة فً
قانون الشركات األردنً.

 1ـ المادة ( )1/615مدنً أردنً ،وٌقابلها المادة ( )656مدنً ٌمنً.
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الفرع األول
الحالت المبررة لطلب فصل الشرٌك الواردة فً القواعد العامة
حصر المشرع األردنً وكذلك الٌمنً فً القانون المدنً الحاالت التً تبرر فصل الشرٌك من
الشركة فً حالتٌن ،وهً فً حال االعتراض على مد أجل الشركة ،أو قٌامه بتصرفات ضارة من
شؤنها أن تإدي إلى انهاء حٌاة الشركة مستقببلً ،وكما هو واضح من خبلل تلك الحالتٌن ،أن مصدر
الضرر المبرر لفصل احد الشركاء هو الشرٌك ذاته ،أي توفر الخطؤ فً تصرفه أو قراره ،إال أنه
من الممكن أن تتوفر أسباب أخرى ؼٌر التً ذكرها المشرع آنفاً ،وال تنطوي على خطؤ من جانب
الشرٌك ومع ذلك تعد مبرراً مقبوالً الخراجه من الشركة.
ولذلك سنعمد أوالً لبحث الحاالت المسوؼة لفصل الشرٌك من شركة التضامن التً ترجع إلى
إرادته ،ثم نتطرق إلى تلك الحاالت الخارجة عن إرادة الشرٌك وتعد مبررات لفصله من الشركة،
وذلك فً البندٌن اآلتٌٌٌن.
البند األول
أسباب ترجع إلى إرادة الشرٌك تؤدي إلى فصله
البد للحكم بفصل احد الشركاء من شركة التضامن أن ٌكون له سند قانونً ٌعتمد علٌه القاضً
فً حكمه ،وهذا السند أورده المشرع األردنً والٌمنً بنص عام فً القانون المدنً ،حددا فٌه
حالتان تبرران ذلك اإلجراء ،وقد تضمنت تلك الحالتان بؤن الخطؤ الذي ٌبرر فصل الشرٌك مصدره
الشرٌك ذاته ،أي توفر الخطؤ من جانب ذلك الشرٌك نتٌجة تواجده فً الشركة )1(،وذلك الخطؤ
سواء كان باإلمتناع عن القٌام بعمل كما فً حالة االعتراض على مد أجل الشركة لفترة أخرى ،أو
بقٌامه بعمل أو تصرؾ مخالؾ لعقد الشركة أو نظامها األساسً ،أو ألحكام القانون ،ولهذا فتلك
الحاالت هً:

 1ـ انظر أركان المسإولٌة العقدٌة فً القانون المدنً األردنً ،سلطان ،أنور .)2007( ،مصادر اللتزام ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الثقافة
للنشر والتوزٌع ،صفحة  231ومابعدها.
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الحالة األولى
إذا كان وجود الشرٌك فً الشركة ٌثٌر اعتراضا ا على مد أجلها
نص المشرع األردنً على حالة خاصة تجٌز للشركاء طلب فصل شرٌك لهم من الشركة فً
حال تحققها ،وهً إذا كان وجود أي شرٌك فً الشركة قد أثار اعتراضا ً على مد أجلها.
فالؽالب أن ٌُحدد عقد تؤسٌس الشركة مدة بقاءها ،فتنقضً بانقضاء المدة المعٌنة لها ،وٌعتبر انتهاء
هذه المدة التً أُسست من أجلها الشركة سببا ً لحلها ،وقد ُتعٌن هذه المدة فً اتفاق الحق ،و ُتحدد
مدتها بعدد من السنوات ،أو بتارٌخ معٌن تنتهً فٌه ،أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله ،ومتى
انتهت المدة المعٌنة للشركة تنحل حكما ً وبقوة القانون تجاه الجمٌع )1(،ولكن ٌجوز للشركاء حسب
ماتقتضٌه مصلحتهم االتفاق باإلجماع أو باألؼلبٌة ـ حسب ما ٌقرره النظام األساسً ـ على مد أجل
الشركة إلى وقت آخر فتستمر الشركة ،مع إجراء التعدٌبلت البلزمة التً ٌتطلبها القانون ،وٌجب أن
ٌتم هذا االتفاق قبل انتهاء مدة الشركة ،وإال اعتبرت منقضٌة بحلول أجلها ،واعتبر االتفاق الجدٌد
بعد انتهاء مدتها إنشاء لشركة جدٌدة ،أي ٌنشؤ شخص معنوي جدٌد بعد انقضاء الشركة السابقة)2(.
وقد تنتهً مدة الشركة وٌستمر الشركاء فً متابعة أعمالها دون أن ٌتفقوا على مد أجلها ،ففً هذه
الحالة ٌعتبر أجلها ممتداً تمدٌداً ضمنٌا ً وبشروط العقد السابق)3(.
فإذا كان حلول األجل المحدد للشركة ٌإدي إلى انقضاء الشركة وتصفٌتها حكماً ،إال أن تلك الشركة
قد تكون ناجحة فً أعمالها ،أو على وشك النجا  ،فٌرى الشركاء أن من مصلحتهم فً عدم
تصفٌتها ،وأن من األفضل لهم أن ٌستمروا بالعمل بها ،والمحافظة على ذلك النجا وعدم إضاعة
الجهد الذي بذلوه ،فٌجوز لهم االتفاق على مد أجل الشركة إلى مدة أخرى حسب ما ٌرون أنها تحقق
مصلحتهم )4(،إال أنه قد ٌعترض احد الشركاء على تمدٌد أجل الشركة ولم ٌُبدي أسبابا ً تبرر هذا

 1ـ المادة ( )616مدنً أردنً ،والمادة (/23أ،ج) شركات أردنً ،وٌقابلها المادة (ٍ )644ذّي يَْيٗ ،المادة ( )62شرماث يَْي .اّظر
قرار ٍذنَت اىخَييس األردّيت رقٌ  80/173حقوق ٍجيت ّقابت اىَذاٍيِ طفذت  212ىسْت .1981
 2ـ جمٌعً ،عبدالباسط ،ومدكور ،محمد سبلم .)2001( ،الوسٌط فً شرح القانون المدنً األردنً رقم  42سنة  ،6976الجزء السادس،
القاهرة ،الدار العربٌة للموسوعات ،ص  .314مدؼمش ،جمال ودحمانٌ ،حٌى .)2004( ،موسوعة شرح القانون المدنً األردنً ،الجزء
الحادي عشر ،ص  .325العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص  .72سامً ،فوزي ،مرجع سابق ،ص  .52شمسان ،حمود محمد ،مرجع
سابق،ص  .116ناصٌؾ ،إلٌاس ،مرجع سابق ،ص .147
 3ـ المادة ( )3/613مدنً أردنً ،وٌقابلها المادة ( )645مدنً ٌمنً
ص .140انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم 66/224
العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص  . 73شمسان ،عبدالرحمن ،مرجع سابقٍ ،
حقوق مجلة النقابة ص  1005لسنة .1966
 4ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .115
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االعتراض ،ففً مثل هذه الحالة ٌجوز ألي شرٌك من الشركاء أن ٌطلب من القضاء فصل هذا
الشرٌك المعترض لتتمكن الشركة من االستمرار إلى أجل آخر)1(.
فإذا لجؤ الشركاء إلى القضاء لفصل ذلك الشرٌك بحُ جة اعتراضه على مد أجل الشركة لمدة
أخرى ،فهذا من جهه ٌعنً أن الشركة الزالت قابمة ،وتم مناقشة موضوع تمدٌد الفترة ،وأن
الشركاء المُطالبٌن بفصل الشرٌك المعترض لدٌهم الرؼبة األكٌدة فً المواصلة واالستمرار فً
أعمال الشركة ،من خبلل مد أجلها لفترة أخرى ،وإال لما لجؤو أساساًًُ إلى القضاء لفصله بسبب
اعتراضه ،ففً ؼٌاب تلك الرؼبة فً االستمرار معناه انصراؾ نٌتهم إلى حل الشركة ،وباآلتً فبل
مجال لطلب فصل الشرٌك )2(،ومن ناحٌة أخرى فإن توجه بقٌة الشركاء إلى القضاء لطلب فصل
ذلك الشرٌك ،فهذا أٌضا ً ٌعنً أن القضاء هو خٌارهم الوحٌد لتحقٌق هدفهم وذلك بسبب وجود نص
فً عقد الشركة أو النظام األساسً ٌتضمن اشتراط توافر اإلجماع على تعدٌل عقد الشركة ،ولما
كان مد أجل الشركة ٌتطلب تعدٌل العقد باإلجماع ،ورفض الشرٌك الموافقة على ذلك التعدٌل ،فبل
وسٌلة لتحقٌق ذلك اإلجماع إال القضاء ـ أي إجماع بقٌة الشركاء ـ بعد فصل الشرٌك المعترض على
ذلك التمدٌد ،فالذي أجبر الشركاء على إختٌار القضاء هو االتفاق الوارد فً عقد الشركة ،أما إذا
كان االتفاق ٌستلزم توافر األؼلبٌة لتعدٌل عقد الشركة فهنا التوجد مشكلة أساسا ً لفصل احد
الشركاء ،حٌث س ُتقرر تلك األؼلبٌة دونه مد أجل الشركة رؼم اعتراضه ،وهنا سٌجد الشرٌك
المعارض نفسه مضطراً إما للبقاء واالستمرار مع بقٌة الشركاء لفترة أخرى ،أو االنسحاب من
الشركة إذا كانت مصلحتة تقتضً عدم االستمرار ،وبما أن الشركة محددة المدة فبل ٌجوز له
االنسحاب منها إال بااللتجاء إلى المحكمة الخراجه من الشركة إذا لم ٌوافق بقٌة الشركاء على
انسحابه)3(.
وفً اعتقاد الباحث أن الشرٌك المُعترض على مد أجل الشركة إذا أراد االنسحاب فً مثل هذه
الحالة سٌتم باالتفاق دون اللجوء إلى القضاء ،ألن بقٌة الشركاء إذا كان من مصلحتهم االستمرار فً
الشركة فبل مانع من موافقتهم على انسحاب الشرٌك المعارض ،إذا كان ذلك الٌُشكل ضرراً على
حٌاة الشركة عند خروجه ،هذا من ناحٌة ،ومن ناحٌة أخرى فإن الشراكة تقوم على الثقة المتبادلة
بٌن الشركاء ،والتعاون المشترك الذي ٌقتضً توافر النٌة الصادقة لذلك ،فإذا انصرفت نٌة احد
 1ـ العمروسً ،أنور .)2002( ،الدعاوى المسماة فً القانون المدنً ،اإلسنْذريت ،دار اىفنر اىجاٍؼي ،ص  .1165قرمان ،عبدالرحمن
السٌد ،مرجع سابق ،ص  .116جمٌعً ،عبدالباسط ،و مدكور ،محمد سبلم ،مرجع سابق،ص .329
 2ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص .66
 3ـ اسخْاداً للمادة (/38ب) شركات أردنً وٌقابلها المادة ( )653مدنً ٌمنً
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الشركاء إلى عدم االستمرار فً الشركة أو كانت مصلحته تستدعً ذلك ،فإن إجباره على
االستمرار لمدة أخرى قد ٌشكل خطراً وضرراً أكبر على الشركة ،مما قد ٌستدعً فً نهاٌة األمر
لجوء الشركاء إلى القضاء لطلب فصله إذا ماقام بتصرفات ضارة وهذا هو السبب الثانً للفصل،
فمن باب أولى الموافقة على انسحابه.
وإذا كان اعتراض احد الشركاء على مد أجل الشركة ٌُعد سببا ً لفصله منها ،إال أنه ٌنبؽً المكان
فصله أن ٌكون ذلك االعتراض دون أسباب تبرره ،سِ وى اإلضرار بمصالح الؽٌر ،أي ٌنبؽً أن
تتوفر من جانب ذلك الشرٌك احدى صور التعسؾ فً استعمال الحق والمقرر فً المادة  66من
القانون المدنً األردنً )1(،والمقابلة للمادة  17من القانون المدنً الٌمنً ،أما إذا كان اعتراضه
على مد أجل الشركة استعماالً لحقه المقرر فً نصوص العقد أو القانون ولم ٌنطوي اعتراضه على
تعسؾ فذلك ٌجعل فصله من الشركة على ؼٌر سند من القانون ،مما ٌتوجب حل الشركة فً حال
انتهاء مدتها ولٌس فصل الشرٌك)2(.
فلٌس كل اعتراض ٌُعد مبرراً لفصل الشرٌك ،ولهذا فالقضاء هو الذي ٌقدر سبب االعتراض إن
كان موجبا ً لفصله أم ال ،وفً ذلك قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة ،بؤن ٌعود للمحكمة تقدٌر ما إذا
كان سبب االعتراض على الشرٌك ٌبرر فصله من الشركة أم ال ،وٌخرج االدعاء بالخسارة أو تعهد
احد الشركاء بالتنازل عن حصته فً الشركة من الحاالت المنصوص علٌها فً المادة  605من
القانون المدنً)3(.
أما المشرع الٌمنً فقد نص على نفس الحالة التً نص علٌها المشرع األردنً ،إال أنها جاءت
الحالة الثانٌة حسب ترتٌبها فً النص ،ولم ٌوضح المشرع فٌها نوع االعتراض الذي ٌبرر طلب
فصل الشرٌك من الشركة ،كما فعل المشرع األردنً ،حٌث نصت المادة  651علىٌ ":جوز لكل
شرٌك أن ٌطلب من المحكمة فصل أي شرٌك آخر تكون تصرفاته مما ٌمكن اعتباره سببا ً موجبا ً
لحل الشركة ،أو ٌكون وجوده فً الشركة محل اعتراض من سابر الشركاء"...

 1ـ المادة (ٌ )6/66جب الضمان على من استعمل حقه استعماالً ؼٌر مشروع 2 .ـ وٌكون استعمال الحق ؼٌر مشروع:
أ ـ إذا توفر قصد التعدي ب ـ إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل ؼٌر مشروعة ج ـ إذا كانت المنفعة منه ال تتناسب مع ماٌصٌب الؽٌر
من ضرر د ـ إذا تجاوز ماجرى علٌه العرؾ والعادة .انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  ،1993/251مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة
 ،2143لسنة .1994
 2ـ قرمان ،عبدالرجمن السٌد ،مرجع سابق ،ص  .116انظر حول ذلك قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة" إن استعمال الحق الشرعً وإن كان
ٌنافً الضمان عمبلً بؤحكام المادة  61من القانون المدنً ،إال أنه مقٌد بعدم إساءة استعمال هذا الحق ،وإال أصبح ضامنا ً للضرر الناشا عن
سوء استعمال الحق عمبلً بؤحكام المادة  66مدنً" قرار رقم  97/1079المجلة القضابٌة ،ص  190لسنة .1997
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  91/712مجلة النقابة صفحة  854لسنة .1993
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إال أن الباحث ٌرى أن المشرع الٌمنً وإن كان لم ٌحدد صراحة فً النص المقصود من ذلك
االعتراض الذي ٌبرر فصل الشرٌك ،إال أنه قد قصد به ضِ منا ً االعتراض على مد أجل الشركة،
ألنه لٌس كل اعتراض صادر من شرٌك على قرار من قرارت الشركاء ٌوجب فصله من الشركة،
وإنما االعتراض الموجب لفصل أي شرٌك ٌقصد به ذلك االعتراض الذي ٌُستدل منه على سوء نٌة
الشرٌك ،الذي ٌترتب علٌه أثر سًء وهو انهاء الشركة وطلبه حلها وتصفٌتها ،أما إذا كان وجود
الشرٌك محل اعتراض للشركاء فً حاالت أخرى ال تإدي إلى تلك النتٌجة فبل تعد مبرراً لطلب
فصله ،وإنما قد تكون سببا ً مقبوالً لطلب التعوٌض من ذلك الشرٌك إذا ترتب علٌها ضرر
للشركة)1(.
وٌمكن معرفة سوء نٌة ذلك الشرٌك من خبلل عدم إبدابه أسباب معقولة ُتبرر ذلك االعتراض ألنه
لو كان حسن النٌة فً اعتراضه لكان أبدى أسبابا ً لذلك ،وفوق ذلك فله الحق فً طلب االنسحاب إذا
كان لم ٌعد قادراً على االستمرار والمشاركة ،أو أجبرته الظروؾ على ذلك ،بدالً من االعتراض
كلٌا ً على زمبلبه من استمرار الشركة فٌما بٌنهم ،وجزا ًء لسوء نٌته تلك أوجب المشرع الحكم
بفصله من الشركة لكً تستمر الشركة قابمة بٌن باقً الشركاء ،وال ٌتم ذلك الحكم إال إذا كان
الشرٌك متعسفا ً فً استعماله حقه دون مبرر لذلك ودون أن ٌستند إلى نص فً العقد أو نص فً
القانون.
أما لو كان للشرٌك المُعارض ما ٌبرر اعتراضه فبل ٌعد متعسفاً ،كؤن ٌكون مثبلً قد إعترض
على تؽٌٌر نوع الشركة بتحوٌلها من شركة تضامن إلى توصٌة بسٌطة ،أو تؽٌٌر فً نوع األعمال
التً تقوم بها الشركة ،فبل ٌعد سببا ً مبرراً لفصله منها ،ألن المشرع الٌمنً فً المادة  2/41والمادة
 264من قانون الشركات لم ٌجز للشركاء إجراء مثل ذلك التؽٌٌر إال بموافقة جمٌع الشركاء ،فإذا
تمسك احد الشركاء بذلك الحق الذي منحه له المشرع ،واعترض على إجراء مثل ذلك التؽٌٌر ال
ٌعد متعسفا ً فً استعماله لحقه ،ألن له ما ٌبرره قانونا ً وباآلتً فبل ٌجوز فصله بنا ًء علٌه.

 1ـ عمبلً بالمادة ( )51من قانون الشركات الٌمنً ،التً تنص على أنه" إذا لحق الشركة ضرر من جراء تقصٌر قام به احد الشركاء أو
أخل بواجبه فً أثناء تولٌه إدارة أعمالها ٌكون هذا الشرٌك مسإوالً عن تعوٌض الشركة وسابر الشركاء ،على أن ٌتم ذلك بالتراضً بٌن
الشركاء أو بموجب حكم قضابً".
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الحالة الثانٌة
إذا كانت تصرفات الشرٌك مما ٌمكن اعتباره سببا ا مسوغا ا لحل الشركة
إن األسباب التً تبرر طلب فصل احد الشركاء من شركة التضامن قضابٌا ً متعددة ومتشعبة،
وال تقع تحت حصر ،وٌعود للمحكمة أن تقضً بفصل الشرٌك على أساسها ،وقد تقضً بحل
الشركة ،فالمحكمة مستقلة فً تقدٌرها لتلك األسباب ،دون أن تخضع فً ذلك إلى رقابة محكمة
التمٌٌز )1(،وهذه األسباب جمعها المشرع األردنً والٌمنً تحت حالة واحدة ،وهً التصرفات
الخاطبة التً ٌقوم بها أي شرٌك ،وتعد سببا ً ٌإدي إلى حل الشركة.
فالمفترض أن ٌعمل الشركاء على قدم المساواة فً سبٌل إنجا الشركة وتحقٌق الؽرض الذي
قامت من أجله ،وأن ٌبذل كل شرٌك منهم جهده وعناٌته فً تدبٌر مصالح الشركة ما ٌبذله فً تدبٌر
مصالحه الخاصة ،وأن ٌمتنع عن أي نشاط أو تصرؾ ٌلحق الضرر بالشركة ،وأن تكون تصرفاته
وأعماله دابما ً عوامل تدعٌم إلنجاحها ،ولٌس سببا ً فً تعطٌلها عن تحقٌق هذا الؽرض )2(،فإذا تحقق
العكس وحاول شرٌك أو أكثر تفضٌل مصلحته الخاصة على حساب مصلحة اآلخرٌن ،وقام
بتصرفات من شؤنها اإلضرار بمستقبل الشركة ،ففً هذه الحالة أجاز المشرع للشركاء اآلخرٌن
اللجوء إلى القضاء بطلب فصله لكً تبقى الشركة قابمة بٌنهم.
والتصرفات كما ذكرنا عدٌدة ترجع إلى أخطاء صادرة عن احد الشركاء ،فؤي تصرؾ حتى
ٌمكن اعتباره مبرراً لطلب فصل الشرٌك ٌجب أن ٌتصؾ بالخطؤ ،أما لو كان تصرؾ الشرٌك
مجرد استعماالً لحق قرره له العقد أو القانون ،فبل ٌمثل خطؤ من جانبه ،وال ٌستوجب فصله من
الشركة )3(،كما لو تنازل احد الشركاء عن حصصه فً الشركة أو جزء منها إلى احد الشركاء أو
إلى شرٌك جدٌد ،فإذا لم ٌوجد نص فً النظام األساسً ٌمنعه من هذا التنازل ،فإن تنازله عن
حصصه الٌُعد سببا ً لفصله ،ولو أدى ذلك التصرؾ إلى تؽٌٌر فً نسبة ملكٌة شرٌك آخر عن النسبة
المحددة فً عقد التؤسٌس ،ألن الشرٌك استعمل حقه المقرر قانونا ً)4(.
ومن تلك التصرفات المبررة لفصل الشرٌك على سبٌل المثال ،كاخبلله بالتزاماته وعدم قٌامه
باألعمال التً تعهد بها للشركة ،وقٌامه بؤعمال لحسابه الخاص شبٌهة بؤعمال الشركة لما ٌنشؤ عن

 1ـ ( ٌكون الطعن با لحكم الممٌز من حٌث اخراج الشرٌك من الشركة ،وعدم فسخها طعن فً الصبلحٌة التقدٌرٌة لمحكمة الموضوع التً
تستقل فً تقدٌرها دون رقابة علٌها من محكمة التمٌٌز) قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  94/289مجلة النقابة صفحة  741لسنة .1995
 2ـ المادة ( )597مدنً أردنً وٌقابلها المادة ( )626مدنً ٌمنً والمادة ( )6/27شركات ٌمنً.
 3ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص .77
 4ـ عمبلً بالمادة ( )39شركات أردنً ،والمادة ( )25شركات ٌمنً.

69

هذه األعمال من منافسة ضارة بمصالح الشركة )1(،أو أي ممارسات فاسدة ،أو إحتٌالٌة للشرٌك
تضر بالشركة ومصالح الشركاء الباقٌن ،أومخالفة الشرٌك المدٌر لنص العقد حول أساس توزٌع
األربا أو منع الشركاء من اإلطبلع على سجبلت الشركة.
إذن فاألسباب التً تعطً الحق للشركاء فً طلب فصل احدهم من الشركة ـ كما ذكرنا ـ عدٌدة
ومتنوعة ،وأٌا ً كان السبب الذي ٌُقدم كمبرر ،أمر متروك تقدٌره لمحكمة الموضوع ،حٌث تقوم
بتقدٌر ذلك السبب ،فٌما إذا كان ٌستوجب فصل الشرٌك ،أو حل الشركة وتصفٌتها بٌن الجمٌع.
البند الثانً
أسباب خارجه عن إرادة الشرٌك تؤدي إلى طلب فصله من الشركة
أوضحنا فٌما سبق األسباب التً تبرر فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،وتلك األسباب أو
الحاالت كما بٌنا حصرها المشرع األردنً والٌمنً فً حالتٌن فقط ،وهً اعتراض الشرٌك على مد
أجل الشركة لفترة أخرى ،أو قٌامه بتصرفات من شؤنها أن تإدي إلى حل الشركة ،وقد أسلفنا فً
ا لقول بؤن مصدر الخطؤ فً تلك الحالتٌن من الشرٌك ذاته ،إال أنه من ؼٌر المستبعد أن تكون هناك
أسباب أخرى ؼٌر التً أوردها المشرعان تبرر للشركاء طلب فصل شرٌك لهم من الشركة ،بالرؼم
من عدم توفر خطؤ ٌُنسب إلى ذلك الشرٌك المطلوب فصله ،ومع أن تلك األسباب قد تكون بالفعل
ً
الحقٌقة تعد أسبابا ً عادلة ومبرره ٌمكن االعتماد علٌها
خارجة عن إرادة الشرٌك إال أنها فً
الخراجه من الشركة ،تستند فً األساس على اعتبار المصلحة الجماعٌة المشتركة ،ومصدر تلك
األسباب قد ٌكون الؽٌر ،وقد ٌكون سبب أجنبً.
وعلٌه ٌمكن توضٌح تلك األسباب فً الفقرتٌن اآلتٌتٌن:

 1ـ المادة ( )36شركات أردنً ،انظر العموش ،إبراهٌم و زٌادات ،أحمد ،مرجع سابق ،ص .191
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الفقرة األولى
مدى اعتبار تصرفات الغٌر سببا ا موجبا ا لفصل احد الشركاء من الشركة
أشرنا سابقا ً عند تناول الحالة األولى الواردة فً القواعد العامة ،أنه ٌجوز ألي شرٌك أن ٌطلب
من القضاء فصل شرٌك آخر إذا كان هذا األخٌر قد أثار االعتراض على مد أجلها لفترة أخرى،
وذلك حتى ٌتمكن بقٌة الشركاء من مد الشركة إلى أجل جدٌد.
ومقتضى ذلك األمر معناه ٌجب قبل التقدم بطلب إلى القضاء لفصل الشرٌك أن ٌكون قد تم مسبقؤ
طر موضوع مد أجل الشركة من قِبل الشركاء وتم مناقشته ،ومن ثم حصل اعتراض من احد
الشركاء على ذلك االتفاق ،وذلك بإبداء رؼبته فً عدم التجدٌد ،أي لم ٌقبل المد وفً نفس الوقت لم
ٌُب ِد أسبابا ً معقوله لرفضه ،ولهذا فمصدر االعتراض على مد األجل فً هذه الحالة هو الشرٌك ذاته.
ؼٌر أنه من الممكن أن ٌتم االعتراض على مد أجل الشركة من الؽٌر ،ونتٌجة لذلك ٌكون
ً
نتٌجة لوجوده فً الشركة ،وال شك أن ذلك الؽٌر الذي ٌمكنه
الضحٌة هو احد الشركاء وذلك
االعتراض على مد أجل الشركة له عبلقة قابمة تربطه بذلك الشرٌك الذي من أجله وقع االعتراض،
وقد حدد المشرع تلك العبلقة بؤنها عبلقة مدٌونٌة ،أي اعتراض دابن الشرٌك على استمرار الشركة
بعد انتهاء مدتها األصلٌة)1(.
فقد أجاز المشرع األردنً لدابن احد الشركاء الشخصٌٌن أن ٌعترض على تمدٌد أجل الشركة
بعد انتهاء مدتها المحددة ،أو انتهى العمل الذي قامت من أجله الشركة ،حٌث نصت المادة 3/602
من القانون المدنً على أنه " ٌجوز لدابن احد الشركاء أن ٌعترض على امتداد الشركة وٌترتب على
اعتراضه وقؾ أثر االمتداد فً حقه " ،ونفس النص جاء فً عجز المادة  645من القانون المدنً
الٌمنً ،وٌستند هذا الحق للدابن الشخصً للشرٌك إلى أنه ال ٌجوز له التنفٌذ على حصة مدٌنه فً
أثناء قٌام الشركة )2(،حٌث تظل الحصة التً قدمها الشرٌك ملك فً ذمة الشركة ،وباآلتً ٌصعب
على الدابن التنفٌذ على حصة هذا الشرٌك تجاه الشركة )3(،وهذا ماقضت به محكمة التمٌٌز
األردنٌة)4(.
 1ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص.75
ً
 2ـ عمبلً بنص المادة ( )6/611من القانون المدنً األردنً التً تنص على ( إذا كان احد الشركاء مدٌنا آلخر بدٌن شخصً فلٌس لدابنه أن
ٌستوفً حقه مما ٌخص ذلك الشرٌك فً رأس المال قبل تصفٌة الشركة ،ولكن ٌجوز له استٌفاإه مما ٌخص المدٌن من الربح ) وٌقابلها
المادة ( )641مدنً ٌمنً ( إذا كان الحد الشركاء دابنون شخصٌون فلٌس لهم أثناء قٌام الشركة أن ٌتقاضوا حقوقهم من نصٌبه فً رأس
المال ) ...
 3ـ قرمان ،عبدالرحمن ،مرجع سابق ،ص .118
 4ـ ( إن الشركة التجارٌة تعتبر شخصا ً معنوٌا ً وحقها ٌختلؾ عن حق الشرٌك وإن الشرٌك لٌس له حق عٌنً على أعٌان الشركة حتى ٌكون
لدابنٌة حجز هذه األعٌان ) قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  77/139حقوق مجلة النقابة صفحة رقم  1059لسنة .1977
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ولما كان فً االتفاق على تمدٌد عقد الشركة لفترة أخرى بعد انتهاء مدتها األصلٌة فٌه ضرر
على دابن الشرٌك أجاز له المشرع أن ٌعترض على التمدٌد ،وأن ٌطلب تصفٌة الشركة وتحدٌد
حصة الشرٌك المدٌن حتى ٌتمكن من التنفٌذ علٌها للوفاء بحقه ،وٌترتب على هذا االعتراض وقؾ
أثر امتداد الشركة فً حق الدابن الشخصً للشرٌك ،أي عدم تمدٌد الشركة فً مواجهته ،األمر الذي
ٌمكنه من الحجز والتنفٌذ على حصة مدٌنه الشرٌك فً موجودات الشركة ،باعتبارها قد انقضت ولم
ٌعد مدٌنه شرٌكا ً فٌها)1(.
ففً مثل هذه الحالة إذا ما حدث اعتراض من دابن الشرٌك على مد أجل الشركة فإنه بمجرد
استعماله لحقه فً االعتراض سٌإدي حتما ً إلى منع امتدادها كلٌا ً بٌن كل الشركاء ،بسبب وجود ذلك
الشرٌك المدٌن ،وإزاء ذلك الوضع فقد راعى المشرع جانب بقٌة الشركاء ،واعتبر وجود الشرٌك
المدٌن فً الشركة سببا ً مبرراً للشركاء اآلخرٌن فً طلب فصله ،فؤجاز لهم التقدم للقضاء بطلب
فصل ذلك الشرٌك الذي من أجله وقع االعتراض على التمدٌد ،تبلفٌا ً لحل الشركة)2(.
وبما أن أموال الشركة ال تكون ضامنه إال للوفاء بدٌونها فقط ،دون الدٌون الشخصٌة التً
تترتب فً ذمة الشرٌك للؽٌر ،وعلٌه ال ٌجوز للدابن إلقاء الحجز على األموال المدعى باستحقاقها
على الشرٌك بالشركة )3(،هذا على فرض أن الشرٌك المدٌن ُمعسراً مالٌا ً وؼٌر قادر على سداد دٌن
دابنه ،أو أن حصته بعد تصفٌتها من الشركة لم تعد تكفً لسداد دٌونه الشخصٌة ،ففً هذه الحالة
ٌحق للدابن كما بٌنا سلفا ً االعتراض على مد أجل الشركة الستٌفاء حقه من حصة الشرٌك فً
الشركة بعد تصفٌتها )4(،أما إذا كان الشرٌك قادراً على سداد دٌونه من ؼٌر حصته فً الشركة،
فهنا ال ٌكون لدابن الشرٌك مبرراً لبلعتراض على مد أجل الشركة ،إنما ٌجوز له إذا رفض الشرٌك
الوفاء بدٌونه توقٌع الحجز التحفظً على حصته فً رأس مال الشركة قبل تصفٌتها ،عمبلً بنص
المادة ٌ 640منً )5(،وفً ذلك قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بؤنه "ال ٌجوز حجز أموال الشركة
لدٌن على الشرٌك ،إنما ٌجوز حجز حصة الشرٌك تؤمٌنا ً للدٌن")6(.

 1ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص . 75السنهوري ،عبدالرزاق أحمد ،مرجع سابق ،ص .356
 2ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص  . 76قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .118
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  89/1145حقوق مجلة النقابة صفحة رقم  1368لسنة .1991
 4ـ عمبلً بنص المادة ( )3/611من القانون المدنً األردنً التً تنص على " أما إذا كان عقد الشركة ٌتضمن التكافل بٌن الشركاء فلهذا
الدابن استٌفاء دٌنه من رأس مال الشركة بعد تصفٌتها".
 5ـ نصت المادة ( )641مدنً ٌمنً" إذا كان الحد الشركاء دابنون شخصٌون فلٌس لهم أثناء قٌام الشركة أن ٌتقاضوا حقوقهم من نصٌبه فً
رأس المال وإنما لهم أن ٌتقاضوها مما ٌخصه ف ً األربا  ،أما بعد تصفٌة الشركة فلهم أن ٌتقاضوا حقوقهم من نصٌب مدٌنهم فً الشركة،
بعد خصم دٌون الشركة ،ومع ذلك ٌجوز لدابنً الشرٌك توقٌع الحجز التحفظً على نصٌبه فً رأس مال الشركة قبل تصفٌتها".
 6ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  77/139حقوق مجلة النقابة صفحة رقم  1059لسنة .1977
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الفقرة الثانٌة
مدى اعتبار السبب األجنبً سببا ا فً فصل احد الشركاء()1
هناك بعض االلتزامات التً ٌفرضها القانون على الشركاء عند القٌام بتؤسٌس شركة التضامن
أوعند تعدٌل عقدها التؤسٌسً ،وفً حال مخالفة تلك االلتزامات ،أو عدم قدرة الشرٌك على تنفٌذها
لسبب خارج عن إرادته قد تكون سببؤ مباشراً لقٌام مسإولٌته ومبرراً الخراجه من الشركة ،ومن
تلك الحاالت على سبٌل المثال ،إذا كان محل التزام الشرٌك هو تقدٌم حصة عٌنٌة للشركة على
سبٌل اإلنتفاع ،كؤن تكون تلك الحصة عبارة عن حق إٌجار متجر أو عبلمة تجارٌة ،أي ال ٌكون
للشركة على تلك الحصة سوى حق شخصً فً اإلنتفاع بالعٌن ،ففً مثل هذه الحالة فإن ملكٌة
الحصة تظل للشرٌك ،ولٌس للشركة أن تتصرؾ فٌها ،فٌُعد الشرٌك هنا بمركز المإجر والشركة
بمركز المستؤجر ،فتسري على تلك العبلقة أحكام اإلٌجار )2(،حٌث ٌلتزم الشرٌك بتمكٌن الشركة
من اإلنتفاع بالعٌن انتفاعا ً مستمراً إلى المدة المتفق علٌها ،وٌكون ضامنا ً لكل تعرض صادراً منه أو
من الؽٌر ،وكذا ضمان جمٌع ما ٌوجد فً الحصة من عٌوب خفٌه تحول دون اإلنتفاع بها أو تنتقص
منها ،فضبلً عن ذلك إذا هلكت تلك الحصة بسبب ال دخل للشركة فً حدوثه ،كانت تبعة الهبلك
على الشرٌك وعلٌه أن ٌقدم حصة ؼٌرها وإال خرج من الشركة ،أو ٌُفسخ العقد بحسب مقتضى
الحال)3(.
فإذا هلكت حصة احد الشركاء على هذا الوجه حتى ولو لم ٌكن هناك خطؤ أو تقصٌر من قِبل
الشرٌك أو من الشركة ،كؤن ٌكون الهبلك حصل بقوة قاهرة )4(،فإن ذلك سٌإدي حتما ً إلى حل
الشركة إذا تعذر علٌها االستمرار نتٌجة هبلك تلك الحصة ،ولكن إذا كان الجزء الباقً من رأس
المال ٌكفً لقٌام واستمرار الشركة ،ولم ٌإثر هبلك تلك الحصة على سٌر أعمالها ،فبل ٌكون ثمة
مبرر لحل الشركة ،وهذا األمر ٌعود تقدٌره للقضاء ،والبت فٌما إذا كان الهبلك ٌستوجب حل
الشركة أم ال )5(،أي قد ٌكون الحل البدٌل لحل الشركة هو اخراج الشرٌك إذا استحال علٌه االلتزام
االلتزام بتقدٌم حصه بدٌلة عن تلك التً هلكت.
 1ـ انظر حول نفً عبلقة السببٌة بٌن الفعل والضرر عن طرٌق إثبات السبب األجنبً ،أنور سلطان ،مرجع سابق ،ص .333
 2ـ نصت على ذلك الفقرة الثانٌة من المادة ( )586مدنً أردنً ،والمقابلة للمادة ( )636مدنً ٌمنً.
 3ـ السنهوري ،عبدالرزاق أحمد ،مرجع سابق ،ص  .359العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص  .39شمسان ،حمود محمد ،مرجع سابق،
ص  .40إدوار عٌد ،مرجع سابق ،ص .271
 4ـ لٌس بالضرورة أن ٌكون هبلك الحصة مادٌا ً بل ٌمكن أن ٌكون معنوٌا ً كما لو أُبطل حق اإلختراع الذي تستؽله ،انظر السنهوري ،مرجع
سابق ،ص .358
 5ـ عٌد ،إدوارد ،مرجع سابق ،ص .270
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فهنا نجد أن هبلك حصة الشرٌك بفعل القوة القاهرة كما لو كانت تلك الحصة عقاراً قدمه الشرٌك
لئلنتفاع به من قِبل الشركة ،فتهدم بفعل عوامل الطبٌعة سببا ً مبرراً لطلب اخراجه من الشركة ،بدالً
من حلها ،فبالرؼم من عدم توفر خطؤ من جانب الشرٌك أو سبب من جانبه ٌوجب فصله من
الشركة ،إال أن السبب األجنبً كما أوضحنا قد ٌكون وجٌها ً ٌمكن للشركاء االعتماد علٌه كمبرر
ٌستند إلى نص فً القانون الخراجه من الشركة.
ولهذا فإن وجود ذلك الشرٌك فً الشركة بعد هبلك حصته سٌشكل بالتؤكٌد عقبة تحول دون
استمرار الشركة ،إذا استحال علٌه االلتزام بتقدٌم حصه بدٌلة عن تلك التً هلكت ،وباآلتً إذا أراد
بقٌة الشركاء االستمرار فً الشركة فبل وسٌلة لهم لذلك إال التخلص من ذلك الشرٌك ،وذلك بطلب
فصله من الشركة ،بدالً من حلها وتصفٌتها.
الفرع الثانً
الحالت المبررة لطلب اخراج الشرٌك الواردة فً قانون الشركات
أورد المشرع األردنً نصا ً فً قانون الشركات ،المقابل له فً قانون الشركات الٌمنً ،وفً
المادة  33التً خصصها للحاالت التً ٌجوز فٌها للشركاء طلب فسخ شركة التضامن ،تحدثت
الفقرة أ منها عن خمس من الحاالت التً ٌمكن أن تنحل بموجبها شركة التضامن ،حٌث نصت تلك
الفقرة على اآلتً " تنظر المحكمة فً فسخ شركة التضامن بنا ًء على دعوى ٌقدمها احد الشركاء،
وذلك فً أي من الحاالت اآلتٌة:
 1ـ إذا أخل أي شرٌك بعقد الشركة اخبلالً جوهرٌا ً مستمراً ،أو ألحق ضرراً جسٌما ً بها نتٌجة
إرتكابه خطؤ أو تقصٌر أو إهمال فً إدارة شإونها أو فً رعاٌة مصالحها أو المحافظة على
حقوقها.
 2ـ إذا لم ٌعد ممكنا ً استمرار الشركة فً أعمالها إال بخسارة ألي سبب من األسباب.
 3ـ إذا خسرت الشركة جمٌع أموالها أو جزءاً كبٌراً منها بحٌث أصبحت الجدوى منتفٌة من
استمرارها.
 4ـ إذا وقع خبلؾ بٌن الشركاء ،وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً.
 5ـ إذا أصبح أي من الشركاء عاجزاً بشكل دابم عن القٌام بؤعماله تجاه الشركة أو الوفاء
بالتزاماتها.
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ونصت الفقرة ب على أن للمحكمة فً أي حالة من الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة أ من هذه
المادة ،إما أن تقرر فسخ الشركة ،أو أن تقرر بقاءها واستمرارها فً العمل ،بعد اخراج شرٌك أو
أكثر منها إذا كان ذلك حسب تقدٌرها سٌإدي إلى استمرار الشركة فً أعمالها بصورة طبٌعٌة تحقق
مصلحة الشركة والشركاء الباقٌن فٌها وتحفظ حقوق الؽٌر".
والمبلحظ على تلك الحاالت الواردة فً قانون الشركات أن المشرع األردنً قد جعل منها أسبابا ً
لفسخ شركة التضامن ،وفً نفس الوقت أسباباًًً الخراج الشرٌك المتسبب بضرر للشركة ،حسب
تقدٌر المحكمة ،كما هو مستفاد من الفقرة ب ،والحقٌقة أنه ال ٌمكن اعتبار كل تلك الحاالت مبررات
ٌمكن للشركاء االعتماد علٌها لطلب اخراج شرٌك لهم من المحكمة ،بدلٌل أن المادة من جهة
مخصصة لفسخ الشركة ،وهذه الحاالت أو األسباب جمٌعا ً تبلبم لطلب فسخ الشركة ،وال تبلبم أن
تكون كلها أسبابا ً لطلب اخراج احد الشركاء منها.
ومن جهة أخرى فإنه إذا دققنا النظر فً تلك الحاالت سنجد أن منها ما ٌرجع الخطؤ فٌها إلى إرادة
الشرٌك أو الشركاء كما فً الحالة األولى ،ومنها ما هو خارج عن إرادة الشركاء ،كؤن ٌكون السبب
أجنبٌاً ،كما فً الحالة الثانٌة والثالثة ،ولهذا الٌمكن اعتبار كل تلك الحاالت مناسبة الخراج المحكمة
احد الشركاء من شركة التضامن.
وعلٌه فإن الحالتٌن الثانٌة والثالثة ال ٌمكن اعتبارهما من الحاالت التً تبرر طلب اخراج شرٌك
أو أكثر من شركة التضامن ،ألنها حاالت ال ٌُعزى الخطؤ فٌها إلى شرٌك معٌن من الشركاء حتى
ٌمكن القول بجواز اخراجه من الشركة ،كون السبب خارجا ً عن إرادة الشركاء جمٌعاً ،وٌإدي
تحققه إلى طلب فسخ الشركة ،كوقوع أزمة اقتصادٌة أدت إلى اضطراب الوضع المالً للشركة أو
أعمالها )1(،أو صدور تشرٌعات قانونٌة جعلت الشركة ؼٌر قادرة على ترتٌب أوضاعها وفق هذه
القوانٌن )2(،مما جعلها ؼٌر قادرة على االستمرار وباآلتً البد من حلها وتصفٌتها.
ففً ظل وجود أي من تلك الحالتٌن من المادة السابقة ٌجعل استمرار الشركة بٌن الشركاء متعذراً
أو مستحٌبلً ،وهذا ما هو واضح من خبلل النص ،فإذا لم ٌعد ممكنا ً استمرار الشركة ٌتوجب على
القاضً أن ٌقرر حلها وتصفٌتها وال مجال الخراج احد الشركاء ،ألن الهدؾ من استبعلد احد
الشركاء هو ألجل بقاء الشركة واستمرارها لتحقٌق أؼراضها ،وهذا ما اشترطه المشرع على
المحكمة فً الفقرة ب بالقول إذا كان ذلك حسب تقدٌرها سٌإدي إلى استمرار الشركة فً أعمالها
 1ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .78
 2ـ شمسان ،عبدالرحمن ،مرجع سابق ،ص .145
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بصورة طبٌعٌة تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقٌن فٌها وتحفظ حقوق الؽٌر ،فإذا انتفى ذلك
الهدؾ فبل ٌوجد حل بدٌل سوى فسخ الشركة.
ومن كل ما سبق فإن األسباب المبررة ( لفصل أو اخراج ) احد الشركاء من شركة التضامن فً
القانون األردنً ٌتنازعها تنظٌمان ،األول ما نصت علٌه المادة  33شركات ،والثانً ما نصت علٌه
المادة  1/605من القانون المدنً.
إال أننا نرى عدم وجود تعارض بٌن ذلك التنظٌمٌن ،حٌث ٌمكن القول بؤن أي سبب ٌُنسب إلى احد
الشركاء وكان من شؤنه أن ٌإدي إلى عرقلة مسٌرة الشركةٌ ،مكن اعتباره سببا ً مسوؼا ً لطلب فصله
من الشركة ،فٌجوز للشركاء التقدم بطلب فصله استناداً إلى نص المادة  33من قانون الشركات
األردنً فً حال توفر أي من الحاالت المذكورة آنفا ً ـ عدا الحالة الثانٌة والثالثة ـ كون هذه المادة
وردت فً قانون خاص ،وتلك الحاالت أكثر شموالً للظروؾ التً ٌمكن حدوثها فً أثناء قٌام
الشركة وتإثر تؤثٌراً سلبٌا ً على استمرار عملها ،أما إذا لم تتوفر حالة من الحاالت التً حددتها
المادة  33فٌمكن الرجوع إلى الحاالت الواردة فً القانون المدنً واإلستناد إلٌها ،كما فً حالة
االعتراض على امتداد الشركة التً لم ترد ضمن المادة  ،33وقد قضت بذلك محكمة التمٌٌز
األردنٌه ،بؤنه ال تعارض بٌن أحكام المادة  33من قانون الشركات الباحثة فً الحاالت التً ٌحق
فٌها للشرٌك طلب فسخ الشركة ،وأحكام المادة  605من القانون المدنً الباحثة فً حق الشرٌك فً
طلب فصل أي من الشركاء مع بقاء الشركة قابمة بٌن باقً الشركاء)1(.
أما فً الٌمن فبل مجال للشركاء إال اإلستناد على الحاالت الواردة فً القانون المدنً.
المطلب الثانً
الشروط الواجب توافرها لطلب فصل شرٌك من شركة التضامن
لما كان طلب فصل احد الشركاء من شركة التضامن ٌعد حقا ً أقره المشرع لكل شرٌك فً حال
توفر المسوغ لذلك ،وٌعتبر الحل البدٌل إلنقاذ الشركة من االنحبلل والتصفٌة ،فبلبد من توفر
مجموعة من الشروط ،فً حال تحققها ٌمكن للقاضً على ضوبها إصدار قراره بفصل ذلك
الشرٌك ،وإال كان ذلك القرار معٌبا ً ومعرضا ً لئلبطال.

 1ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  91/712حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  854لسنة .1993
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وإن كان المشرع األردنً وكذلك الٌمنً قد نصا على شرط استمرار الشركة بوصفه الشرط
الوحٌد لفصل احد الشركاء منها ،إال أنه ٌمكن استخبلص مجموعة أخرى من الشروط ٌمكن أن
كل من الشركة والشركاء ،فً حال تحقق تلك الشروط ٌمكن للقاضً على ضوبها تقدٌر
تتوفر فً ٍ
ذلك السبب الداعً لفصل الشرٌك ،ولذلك ٌمكن حصر تلك الشروط وتقسٌمها إلى فرعٌن فً هذا
المطلب على النحو اآلتً:
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الفرع األول
الشروط التً تتعلق بالشركة
طالما أن األمر ٌتعلق باحدى شركات األشخاص أال وهً شركة التضامن ،فبلبد من توفر
مجموعة من الشروط فً هذه الشركة لكً ٌمكن فصل احد الشركاء منها ،ونجملها فٌما ٌلً:
أولا :أن تكون الشركة الزالت قابمة ،وهذا شرط بدٌهً بؤن تكون الشركة مازالت تمارس نشاطها
وأعمالها بصورة طبٌعٌة ولم تنته المدة المحددة لها ،فإذا ما قدم الشركاء طلب بفصل شرٌك لهم بعد
انتهاء المدة المحددة للشركة ـ على فرض أن الشركة ذات أمد محدد ـ فبل عبرة بذلك الطلب ،طالما
أن الشركة قد أنتهت بحكم القانون ،ولهذا فبل مجال للشركاء إذا أرادو االستمرار فً الشراكة سوى
إنشاء شركة جدٌدة على ؼرار الشركة المنحلة ،إال أن انتهاء الشركة األولى بحكم القانون ال ٌمنع
الشركاء من إقامة الدعوى على الشرٌك الذي تسبب بؤضرار للشركة ومطالبته بالتعوٌض ،إذا كان
هو من تسبب فً حلها.
ثانٌا ا :أن تكون الشركة قابلة لبلستمرار بٌن بقٌة الشركاء إذا ماخرج احدهم بحكم من المحكمة،
وهذا ماهدؾ إلٌه المشرع أساسا ً من وراء إعطاء الحق للشركاء ،فً رفع دعوى بفصل الشرٌك إذا
تحققت من جانبه احدى الحالتٌن الواردة فً القواعد العامة )1(،وهو تجنب حل الشركة ،لتبقى
مستمرة بٌن البقٌة من الشركاء ،وقابلٌة الشركة لبلستمرار معناه أن ال ٌكون الضرر الذي تسبب به
الشرٌك المطلوب فصله جسٌماً ،وعطل الشركة عن نشاطها )2(،وهذا بطبٌعة الحال ٌقتضً قبل
إصدار الحكم تؤكد القاضً من وضع الشركة وقابلٌتها لبلستمرار من عدمه ،من خبلل الرجوع إلى
تقارٌر المختصٌن والخبراء فً تقوٌم أوضاع الشركات )3(،فإذا كانت من الشركات الناجحة وتدل
المإشرات على ذلك ،وأنها قادرة على االستمرار فً الوسط التجاري إذا ماخرج احد الشركاء منها،
فإن المحكمة بامكانها الحكم على ذلك الشرٌك بفصله من الشركة ،لكً تستمر مع بقٌة الشركاء ،مع
إلزامه بالتعوٌض إذا كان قد تسبب بؤضرار أو خسابر للشركة )4(،أما إن كانت أوضاع الشركة
على العكس من ذلك فبل مفاضلة هنا وال مجال لفصل الشرٌك منها ،بل تنحل الشركة.
 1ـ المادة ( )6/615مدنً أردنً ،والمادة ( )656مدنً ٌمنً
 2ـ العموش إبراهٌم  .زٌادات ،أحمد ،مرجع سابق ،ص .191
 3ـ المادة ( )6/82من قانون أصول المحاكمات المدنٌة األردنً .انظر قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة فً الطعن رقم  173لسنة  1423الموافق
 " ،2003/4/28قرار المحكمة القاضً بتعٌٌن خبٌر أو أكثر فً مسابل فنٌة مما ٌدق فهمه ٌعد موافقا لصحٌح القانون" مجلً ،حسن علً،
( .)2004مجموعة المبادئ القانونٌة والقضائٌة فً القضاٌا التجارٌة ،الطبعة األولى ،مكتبة خالد بن الولٌد ،صنعاء ،ص .252
 4ـ المادة (/68ب) شركات أردنً ،المادة ( )2/592مدنً أردنً ،وٌقابلها المادة ( )627مدنً ٌمنً.
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وما ٌمكن أن ٌإخذ بعٌن االعتبار فً هذه الناحٌة وال ٌمكن إؼفاله هو فً حال كانت الشركة
مكونه من شرٌكٌن فقط ،وأراد احدهم فصل شرٌكة اآلخر ،فهذا موضوع سنتناوله فً موضعه فً
الفصل الرابع من هذه الدراسة إنشاء هللا.
ثالثا ا :أن ال ٌكون عقد تؤسٌس الشركة أو نظامها األساسً متضمنا ً شرطا ً ٌقضً بانقضاء الشركة
فً حالة فصل احدهم من الشركة بحكم من المحكمة )1(،فإذا تضمن العقد أو النظام األساسً شرطا ً
ٌقضً بحل الشركة فً حال خروج احد الشركاء منها ،سواء بانسحابه أو بفصله بحكم من
المحكمة ،فبل حاجة هنا إلصدار حكم من القضاء بفصل الشرٌك ،ألن ذلك الحكم سٌكون عدٌم
الفابدة فً حال صدوره ،كون الشركة ستنحل حكما ً بمجرد خروج ذلك الشرٌك ،نتٌجة وجود شرط
سابق بٌن الشركاء ٌقضً بذلك.
رابعا ا :وأخٌراً ٌشترط لطلب فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،عدم وجود بند فً عقد
الشركة إذا كانت محددة المدةٌ ،عطً الحق لكل شرٌك فً إبداء رؼبته فً عدم تمدٌد الشركة لمدة
أخرى ،ألن عقد الشركة إذا تضمن مثل ذلك البند وتمسك به احد الشركاء واعترض على مد أجل
الشركة ،فإنه سٌكون قد استعمل حقا ً مشروعا ً له ،فبل ٌجوز فصله إذا تمسك بحق مستمد من العقد.
الفرع الثانً
الشروط التً تتعلق بالشركاء
إلى جانب الشروط التً ٌجب أن تتوفر فً شركة التضامن المكانٌة القول بجواز فصل احد
الشركاء منها ،البد من توفر شروط أخرى تتعلق بالشركاء المطالبٌن بالفصل ،وكذلك فً الشرٌك
المطلوب فصله من الشركة ،وٌمكن أن نوجزها فً النقاط اآلتٌة:
أولا :بالنسبة للشرٌك المطلوب فصله ٌجب أن ٌتوفر من جانبه خطؤ ،أي أن تتصؾ أعماله أو
تصرفاته بالخطؤ ،وذلك بمخالفته ألحكام عقد الشركة أو النظام األساسً ،أو ألحكام القانون ،وذلك
الخطؤ ٌإدي بالنتٌجة إلى تعرٌض الشركة للخطر ،وال ٌشترط أن ٌكون الخطر متحققاً ،إنما ٌمكن
أن ٌعد سببا ً مسوؼا ً لحل الشركة إذا تحقق مستقببلً.
استعمال لحق قرره له العقد أو القانون ،فبل ٌمثل خطؤ من
أما إذا كانت تصرفات الشرٌك مجرد
ٍ
جانبه ،ومباشرته لهذا الحق ال ٌستوجب فصله.

 1ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .144
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ثانٌا ا :إذا كان المشرع قد أجاز لكل شرٌك الحق فً طلب فصل أي من الشركاء ،بصرؾ النظر
عن مقدار مساهمته فً رأس المال ،ودون أن ٌقٌد هذا الحق بصفه معٌنه فً الشرٌك طالب الفصل
سواء كان مدٌراً للشركة أم شرٌكا ً فحسب ،إال أنه بالمقابل ٌشترط فً ذلك الشرٌك أو الشركاء أن
تكون لهم مصلحة مشروعة من طلب فصل شرٌك لهم ،وهذا ٌقتضً بالضروره أن ال ٌؤتوا بدورهم
تصرفات تنطوي على أخطاء تبرر حل الشركة ،وأن ال ٌكونوا أطرافا ً فً الخبلؾ الحاصل فً
الشركة )1(،فضبلً عن ذلك أن ٌكون لدٌهم اإلستعداد لبلستمرار فً الشركة بعد خروج ذلك
الشرٌك ،آلن المحكمة الٌمكن أن تقضً بفصل احد الشركاء إذا رأت من واقع الحال عدم رؼبة
داع أساسا ً لطلبهم بفصل
الشركاء فً االستمرار والمواصلة فً العمل التجاري ،وإال لما كان هناك ٍ
ذلك الشرٌك.
ثالثا ا :وأخٌراً ٌجب على الشرٌك أو الشركاء الذٌن ٌطلبون فصل شرٌك لهم ،أن ٌثبتوا أن
التصرفات التً ٌقوم بها هذا الشرٌك تعتبر من قبٌل األسباب التً تإدي إلى حل الشركة)2(.
على مدار هذا الفصل من هذه الدراسة تعرفنا فً مبحثٌن على موقؾ المشرع األردنً والٌمنً
من عقوبة فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،ومدى مشروعٌة تلك العقوبة فً كِبل البلدٌن،
ورأٌنا أن عقوبة الفصل تستند على أساس قانونً بنص فً قانون الشركات ،وآخر فً القانون
المدنً عند المشرع األردنً ،أما فً التشرٌعات الٌمنٌة فقد ؼفل قانون الشركات عن تنظٌم
موضوع الفصل ،فلم ٌرد فٌه نص سواء بالحظر أو الجواز ،إال أن تلك العقوبة تستند على نص
قانونً صرٌح ورد فً القواعد العامة ،ثم تناولنا األسباب المبررة لعقوبة الفصل من الشركة،
وتوصلنا إلى أن أي سبب سواء كان بإرادة الشرٌك أو خارج عن إرادته ٌمكن أن ٌكون مبرراً
الخراجه من الشركة ،بشرط أن ٌكون ذلك السبب له تؤثٌر سلبً على حٌاة الشركة ،بحٌث ٌعطل
سٌر عملها ونشاطها ،مما ٌهددها باالنقضاء.

 1ـ قرمان ،عبدالرجمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .123
 2ـ قرمان ،عبدالرجمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .121
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الفصل الرابع
المختص بنظر دعوى فصل الشرٌك واآلثار المترتبة على الحكم الصادر فٌها
إن شركة التضامن كشخص معنوي ال ٌُمكن أن تنشؤ إال بمقتضى عقد ٌضم مجموعة من
األشخاص ألجل تحقٌق هدؾ اقتصادي مشترك ،ومن أهم المقومات التً تقوم علٌها هذه الشركة
االعتبار الشخصً المرتبط بحصة الشرٌك ،وما ٌتمتع به من مبلءة مالٌة وأمانة ومقدرة إدارٌة،
ولهذا فقد قصرت التشرٌعات ومنها التشرٌعات محل الدراسة ،االشتراك فً شركة التضامن على
األشخاص الطبٌعٌٌن دون االعتبارٌٌن )1(،ولذا فإن فصل شرٌك واخراجه من عِ داد الشركاء فً
هذا النوع من الشركات أمر ذو خطورةٌ ،نتج عنه اخبلل بشرط هام من الشروط التً تقوم علٌه
الشركة ،وهو زوال ذلك االعتبار ،الذي من شؤنه أن ٌإدي إلى إضعاؾ الضمان العام العابد للؽٌر.
ولما كان الفصل من الشركة عقوبة شدٌدة األثر ،وأن األسباب التً تإدي إلٌها عدٌدة ومتنوعة وال
تقع تحت حصر ،لهذا فهً متروكة لحِكمة القضاء ،الذي ٌلجؤ إلى اإلجتهاد فً تقدٌر مدى ِجدٌة تلك
األسباب المنسوبة إلى الشرٌك المطلوب فصله ،وتؤثٌرها على سٌر أعمال الشركة .وكون الشركاء
ال ٌحق لهم مخاصمة احدهم والفصل فً الخصومة فً الوقت نفسه )2(،لذا فقد ترك المُشرع ذلك
األمر لتقدٌر القاضً ،ومن جهة أخرى لم ٌمنع الشركاء من عرض خبلفاتهم لجهة أخرى لحلها
كالتحكٌم ،فإذا صدر قرار المحكمة أو هٌبة التحكٌم بفصل الشرٌك المُدعى علٌه من الشركة ،فبل
شك أن هناك آثار ستترتب على ذلك الحكم ،سواء بالنسبة للشرٌك المفصول وبقٌة الشركاء ،أو
الشركة أو الؽٌر.
ولهذا سنقوم بتقسٌم هذا الفصل إلى مبحثٌن على النحو اآلتً:
المبحث األول :الجهة المخولة بفصل شرٌك من شركة التضامن واإلجراءات التً ٌتم بها.
المبحث الثانً :طبٌعة الحكم الصادر بفصل الشرٌك من الشركة واآلثار المترتبة علٌه.

 1ـ العموش ،إبراهٌم عطا " .)1998( ،واجبات الشرٌك فً شركة التضامن فً ظل قانون الشركات األردنً لسنة 1997م" ،بحث منشور
فً مجلة دراسات الجامعة األردنٌة ،المجلد الخامس والعشرون ،العدد الثانً ،ص .437
 2ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .144
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المبحث األول
الجهة المخولة بفصل شرٌك من شركة التضامن واإلجراءات التً ٌتم بها
ً
ُرضة
بما أن شركة التضامن تضم أشخاصا ً طبٌعٌٌن فقد تحدث بٌنهم خبلفات ،وتصبح الشركة ع
لمسر من النزاعات الداخلٌة بٌن الشركاء ،فٌرجع فً حل تلك الخبلفات إلى الشركاء أنفسهم،
حٌث تفصل األؼلبٌة منهم فً كل خبلؾ ٌنشؤ عن إدارة شإون الشركة )1(،فلهم الحق فً االتفاق
على حل خبلفاتهم ،وااللتزامات المترتبة علٌهم تجاه بعضهم ،بموجب عقد الشركة أو أي وثٌقة
أخرى ،كون ذلك االتفاق ملزم لهم بكل ماورد فٌه )2(،ولهذا عاد ًة وبحسب االتفاق ٌتخذ الشركاء
قرارات سواء باألؼلبٌة أو باإلجماعٌ ،مارسون بواسطتها سُلطاتهم فً مواضٌع مختلفة ،تتعلق
بتعدٌل العقد التؤسٌسً للشركة ،وتعٌٌن المدٌر وعزله ،والموافقة على األعمال الصادرة عنه خارج
حدود سلطته ،واالعتراض على أعماله إذا كانت منطوٌة على ؼش ،وؼٌرها من القرارات التً
تصُب فً نهاٌة األمر لمصلحتهم جمٌعا ً ،وال تتعلق بالنظام العام.
ولكن إعطاء المشرع ذلك الحق للشركاء فً حل خبلفاتهم بقرار ٌصدر من األؼلبٌة ،لٌس معناه أن
لهم الحق أٌضا ً إذا أرادوا التخلص من شرٌك لهم ،االتفاق على اخراجه من الشركة ،بحجة أن سبب
الخبلؾ بٌنهم ٌُعزى إلٌه ،أو أن وجوده فً الشركة قد ٌُفضً إلى زوالها ،فهنا حظر المشرع على
الشركاء من االتفاق على اخراج أي شرٌك منهم من الشركة ،كون ذلك سٌإدي إلى زعزعة الثقة
بٌن الشركاء فً هذا النوع من الشركات ،ولهذا فمن الطبٌعً أن ٌلجؤ الشركاء إلى اتخاذ طرٌقة
أخرى مباحة للتخلص من ذلك الشرٌك ،وهً إما اللجوء إلى طرٌق القضاء أوالتحكٌم ،إلصدار
قرار بفصله واخراجه من الشركة ،وفق إجراءات محددة ٌجب إتباعها.
وعلٌة ٌمكن تقسٌم هذا المبحث إلى مطلبٌن ربٌسٌٌن على النحو اآلتً:
المطلب األول :الجهة المخولة بفصل الشرٌك.
المطلب الثانً :إجراءات فصل الشرٌك من الشركة.

 1ـ الفقرة الثانٌة من المادة ( )46من قانون الشركات الٌمنً.
 2ـ الفقرة ب من المادة ( )66من قانون الشركات األردنً .انظر قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة ،فً الطعن رقم  46لسنة  1413الموافق
 ،1992/9/15مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق.183 ،
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المطلب األول
الجهة المخولة بفصل الشرٌك من الشركة
نظراً لخطورة قرار فصل شرٌك على حٌاة ومستقبل الشركة ،لم ٌجعله المشرع بٌد الشركاء بل
تختص به سلطة أخرى ،وهو القضاء المختص بحل جمٌع الخبلفات والنزاعات التً تنشب بٌن
األفراد ،ما لم ٌتفق الشركاء على طر النزاع على هٌبة تحكٌم فبل مانع من ذلك )1(.ولهذا سنعمد
أوالً إلى توضٌح دور الشركاء فً فصل شرٌك لهم من الشركة فً الفرع األول ،ثم نعرض لدور
القضاء والتحكٌم فً فصل شرٌك من شركة التضامن فً فرع ثانً من هذا المطلب.
الفرع األول
دور الشركاء فً فصل شرٌك متضامن
إن طبٌعة العبلقات بٌن الشركاء فً شركة التضامن ٌح ُكمها عقد الشركة ،أو أي اتفاق الحق،
ولكن إلى أي مدى ٌمكن للشركاء تنظٌم تلك العبلقات فٌما بٌنهم ،فهل لهم الحق فً االتفاق على
اخراج شرٌك لهم من الشركة ،بقرار ٌصدر من أؼلبٌتهم فً حال نشوب خبلفات بٌنهم أو
ماٌستدعً ذلك ؟ وهل ٌمكنهم تضمٌن عقد الشركة شرطا ً فاسخا ً ٌترتب على تحققه فصل الشرٌك
الذي ٌخل بالتزاماته تجاه الشركة دون اللجوء إلى القضاء ؟
هذا ماسنوضحه تباعا ً من خبلل هذٌن البندٌن على النحو اآلتً.
البند األول
مدى اتفاق الشركاء على فصل شرٌك لهم
مما الشك فٌه أن اتخاذ قرار باخراج شرٌك من الشركة ٌعتبر على جانب كبٌر من الخطورة،
وٌخالؾ القواعد العامة للشركة ،فشخصٌة الشرٌك المتضامن محل اعتبار كبٌر فً الشركة ألن
مواصفات هذا الشرٌك ومبلءته المالٌة قد تكون الدافع لباقً الشركاء على التعاقد معه إلنشاء
الشركة والجاذب للؽٌر على التعامل معها ،ومنحها االبتمان الذي ٌتطلبه هذا التعامل )2(،ولذلك لم
ٌترك المشرعان األردنً والٌمنً قرار فصله من الشركة إلرادة الشركاء ،وإنما جعبله من سلطة
 1ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  88/159حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،1113لسنة  .1990انظر قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة،
فً الطعن رقم  93لسنة  1420الموافق  ،2000/2/23مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق.234 ،
 2ـ حموري ،محمد ،آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون المدنً األردنً ،مرجع سابق ،ص174
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تقدٌر القضاء ،الذي ٌتمتع بوالٌة عامة فً رفع الضرر ،ألنه كما ٌرى بعضهم( )1لو ُترك األمر
للشركاء فً فصل واحد منهم ألدى ذلك إلى خلق جو من عدم الثقة والتشكٌك بٌنهم ،لذلك منح
المحكمة سلطة فصل الشرٌك بنص صرٌح فً القواعد العامة)2(.
ولهذا ٌعتبر ذلك النص من القواعد اآلمرة االتً ال ٌجوز للشركاء االتفاق على ما ٌخالفها ،بالنص
فً عقد الشركة أو فً النظام األساسً على جعل قرار فصل شرٌك من الشركة بٌد األؼلبٌة ،أو من
اختصاص مدٌر الشركة أو مجلس اإلدارة ،ألن فً ذلك إعتداء على والٌة القضاء)3(.
البند الثانً
فصل الشرٌك إعمالا لشرط فً عقد الشركة
تطبٌقا ً لمبدأ سلطان اإلرادة فإن عقد االتفاق الموقع من جمٌع الشركاء بتؤسٌس شركة تضامن
مُلزم للجمٌع بكل ما ورد فٌه )4(،فللشركاء الحرٌة فً أن ٌُحددوا مضمون عقودهم التً بمقتضاها
ٌسعون إلى تنظٌم عبلقاتهم داخل الشركة ،فلهم الحق فً تضمٌن عقد الشركة أو النظام األساسً لها
العدٌد من البنود التً ٌتفقوا علٌها عند تؤسٌس الشركة ،التً ٌرونها مفٌدة لتنظٌم سٌر عمل الشركة
أث ناء مزاولتها نشاطها أوعند تصفٌتها ،ؼٌر أنه فً أثناء حٌاة الشركة قد تستجد أوضاع لم تكن
بالحُسبان عند إنشاء العقد ،مما ٌدفع بالشركاء إلى تعدٌل أو إضافة بنود علٌه ،أو إبرام اتفاقات
جانبٌة تنظم سٌر العمل فً الشركة ،ترعى عبلقة الشركاء فٌما بٌنهم ،فإذا كانت التشرٌعات ومنها
المشرع األردنً والٌمنً قد تركا للشركاء حرٌة التعاقد )5(،فهل ٌجوز لهم وفقا ً للقواعد العامة فً
القانون المدنً الخاصة بانهاء العقد بالفسخ ،تضمٌن عقد الشركة أو نظامها األساسً شرطا ً جزابٌا ً
ٌقضً بفسخ عقد الشركة مع الشرٌك الذي ٌخل بالتزاماته التعاقدٌة ،بدالً من اللجوء إلى القضاء
الستصدار حكم بفسخ العقد ؟
تنص المادة  246من القانون المدنً األردنً على أنه :
 1ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص  .144عبد الحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص .7
 2ـ المادة ( )6/615مدنً أردنً ،والمادة ( )656مدنً ٌمنً.
 3ـ قرمان ،عبد الرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .111
 4ـ قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة رقم  46لسنة  1413جلسة  17ربٌع األول لسنة  1413الموافق  ،1992/9/15مجلً ،حسن علً ،مرجع
سابق ،ص  ،183وعلى نفس المعنى القرار رقم  93لسنة  1420الموافق  ،200/2/23مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص  .235انظر
المادة ( )362مدنً أردنً التً نصت على أن "األصل فً العقد رضا المتعاقدٌن وما التزماه فً التعاقد".
 5ـ نصت المادة ( )664مدنً أردنً على أنهٌ -6:جوز ان ٌقترن العقد بشرط ٌإكد مقتضاه او ٌبلبمه أو جرى به العرؾ والعادة.
3ـ كما ٌجوز أن ٌقترن بشرط فٌه نفع الحد العاقدٌن أو للؽٌر ما لم ٌمنعه الشارع أو ٌخالؾ النظام العام أو االداب وإال
لؽً الشرط وصح العقد ما لم ٌكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فٌبطل العقد اٌضا" .تقابل المادة ( )362مدنً ٌمنً التً نصت على أنه "
ٌصح إقتران العقد بالشرط الذي ٌقتضٌه أو ٌبلبمه وٌإكد موجبه ،كما ٌصح اقتران العقد بالشرط المتعارؾ علٌه الذي جرت به عادة البلد أو
تقرر فً المعامبلت بٌن التجار وأرباب الصنابع بما ال ٌخالؾ الشرع".
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 .1فً العقود الملزمة للجانبٌن إذا لم ٌؾ احد العاقدٌن بما وجب علٌه بالعقد جاز للعاقد اآلخر
بعد إعذاره المدٌن أن ٌُطالب بتنفٌذ العقد أو بفسخه.
 .2وٌجوز للمحكمة أن ُتلزم المدٌن بالتنفٌذ للحال أو تنظره إلى أجل مسمى ولها أن تقضً
بالفسخ وبالتعوٌض فً كل حال إن كان له مقتضى" .
وهذه المادة تقابل المادة  221مدنً ٌمنً التً نصت على أنه ":فً عقود المعاوضة الملزمة
للعاقدٌن إذا لم ٌؾِ احدهما بالتزاماته جاز لآلخر بعد إعذاره أن ٌطالب بتنفٌذ العقد أو بفسخه مع
تعوٌضه بما ؼرم فً الحالتٌن ،وٌجوز للقاضً أن ٌمنح الملتزم أجبلً للتنفٌذ إذا أقتضت الظروؾ
ذلك ،كما ٌجوز له أن ٌرفض الفسخ إذا كان ما لم ٌؾِ به الملتزم قلٌل األهمٌة بالنسبة لبللتزام فً
جملته".
ٌتبٌن من هاتٌن المادتٌن فً التشرٌعٌن األردنً والٌمنً ،أنهما تتناوالن األصل فً فسخ العقد وهو
أن ٌكون قضابٌاً ،أي ال ٌقع إال إذا قضت به المحكمة بنا ًء على مالها من سلطة تقدٌرٌة ،إال أن هذا
األصل ال ٌحرم المتعاقدٌن من االتفاق على فسخ العقد إذا أخل احدهما بتنفٌذ التزاماته ،وقد نصت
على ذلك المادة  245من القانون المدنً األردنً بقولهاٌ" :جوز االتفاق على أن ٌُعتبر العقد مفسوخا ً
من تلقاء نفسة دون حاجة إلى حُ كم قضابً عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشبة عنه ،وهذا االتفاق ال
ٌعفً من اإلعذار إال إذا اتفق المتعاقدان صراحة على االعفاء منه" ،وهً تطابق المادة  222من
القانون المدنً الٌمنً.
فنص المادة  245مدنً أردنً ،والمادة  222مدنً ٌمنً تتناوالن حكم الشرط الفاسخ الصرٌح الذي
قد ٌتفق علٌه المتعاقدان ،الذي ٌرد ضمن بنود العقد ،وهذا الشرط ٌُؽنً عن اللجوء إلى القضاء
الستصدار حكم بفسخ العقد.
وإذا كان ذلك الشرط ٌمكن االتفاق علٌه فً العقود الملزمة للجانبٌن ،ؼٌر أنه ال ٌمكن للشركاء
فً شركة التضامن إدراجه ضمن بنود عقد الشركة ،كون المشرع األردنً حدد بنص صرٌح وهو
المادة  23من قانون الشركات الطرٌقة التً ٌتم بها اخراج شرٌك من شركة التضامن ،وهً أن
ٌكون ذلك بقرار المحكمة ،وبذلك النص ٌكون المشرع قد حظر على الشركاء اللجوء إلى طرٌقة
أخرى ؼٌر القضاء فً اخراج شرٌك من الشركة)1(.

1

ـ نصت المادة ( )32من قانون الشركات األردنً على أنه " ال ٌجوز للشركاء فً شركة التضامن اخراج أي منهم من الشركة ،إال بقرار
من المحكمة ،بنا ًء على طلب أي من الشركاء".
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كذلك هو الحال فً القانون الٌمنً ،حٌث تضمنت المادة /1/41ج من قانون الشركات اإلشارة إلى
عدم جواز اتفاق أؼلبٌة الشركاء فً شركة التضامن على اخراج أي شرٌك منها ،وهذا الحكم
ٌنسحب سواء على االتفاق المسبق بصورة شرط تم تضمٌنه ضمن بنود العقد ،أو اتفاق الحق فً
حال وجود المبرر للفصل)1(.
ونحن لنا وجهة نظر مخالفة فً هذا الشؤن ،وهً ما المانع من إدراج شرط جزابً فً عقد
الشركة إذا كان هناك موافقة جماعٌة مسبقة من الشركاء على تضمٌنه ،فتضمٌن مثل ذلك الشرط
ماهو إال تطبٌق لمبدأ العقد شرٌعة المتعاقدٌن ،فإذا كان من حق الشركاء تضمٌن عقد الشركة شرطا ً
ٌكون حُجة علٌهم ،وٌإدي االخبلل به إلى انتهاء الشراكة )2(،فإنه من باب أولى ٌحق لهم حل
الشركة جزبٌا ً ،بفسخ العقد مع الشرٌك المُخطا فً حال تحقق ذلك الشرط ،وحُجتنا فً ذلك أن فسخ
العقد مع الشرٌك بموجب ذلك الشرط ال ٌنطوي على شًء من التح ُكم من قِبل الشركاء ،طالما أن
تطبٌقه مرهون بإثبات خطؤ الشرٌك المُخل بالتزامه ،وأن الشركاء بمن فٌهم الشرٌك المخطا قد
أرتضوه مُقدماً ،وقاموا بتضمٌنه فً عقد الشركة أو نظامها األساسً للحد من الجزاء المترتب على
أخطاء الشرٌك ،بجعله سببا ً للفصل.

 1ـ نصت المادة (/6/46ج) من قانون الشركات الٌمنً على أنه " ال ٌجوز ألؼلبٌة الشركاء اخراج أي شرٌك منها أو حرمانه من أرباحها".
 2ـ قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة رقم  24لسنة  1413جلسة  21صفر لسنة  1413الموافق  ،1992/8/20مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق،
ص.157

86

الفرع الثانً
دور القضاء والتحكٌم فً فصل شرٌك من شركة التضامن
سنبحث فً هذا الفرع عن الطبٌعة القانونٌة لحق الشركاء فً اللجوء إلى القضاء لفصل شرٌك
لهم من الشركة ،ومدى سلطة المحكمة المختصة عند نظر دعوى الفصل فً البند األول ،ومدى
اتفاق أطراؾ عقد الشركة على االلتجاء إلى التحكٌم كطرٌق آخر لحسم المنازعات الناشبة عنه ،فً
البند الثانً من هذا الفرع.
البند األول
لجوء الشركاء للقضاء لفصل شرٌك من الشركة
من الحقوق التً أقرها المشرع للخصوم ،هً حقهم فً االلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحماٌة
حقوقهم ومصالحهم ،والقضاء كونه السلطة التً تختص بالنظر فً جمٌع المنازعات أٌا ً كان
مصدرها ،فبل مانع من اختصاصه بنظر طلب فصل شرٌك من الشركة ،إذا ما اتفق الشركاء على
طر النزاع علٌه لحله .وعلٌه فإننا من خبلل الفقرتٌن اآلتٌتٌن سنتعرؾ على الطبٌعة القانونٌة لذلك
الحق الذي قرره المشرع للشركاء فً الفقرة األولى ،وإلى المدى الذي تتمتع به المحكمة عند نظر
دعوى الفصل المقدمة من الشركاء فً الفقرة الثانٌة.
الفقرة األولى
الطبٌعة القانونٌة لحق الشركاء فً طلب فصل شرٌك قضائٌا ا
ٌعد حق الشركاء فً اللجوء إلى القضاء لطلب فصل شرٌك آخر من الحقوق المقررة لكل واحد
منهم ،وٌُعد من الحقوق التً تتصل بالحرٌة الشخصٌة للشرٌك ،مما ٌجعله ضمن الحقوق األساسٌة،
التً ال ٌجوز المساس بها ،ألنها تحمً الحقوق الفردٌة للشرٌك ،ولهذا فبل ٌجوز للشركاء االتفاق
على إلؽاء هذا الحق ،وال تنازل الشرٌك عنه قبل وجود سببه ،سواء كان االتفاق بموجب شرط فً
عقد الشركة أو فً اتفاق الحق ،وإذا تضمن عقد الشركة مثل ذلك الشرط ٌكون باطبلً وٌعتبر كؤن
لم ٌكن ،وباآلتً ال ٌحول دون استعمال الشرٌك لحقه فً اللجوء إلى القضاء لطلب فصل شرٌك له،
وكذلك ال ٌجوز أن ٌتفق الشركاء على وضع قٌود تحد من حرٌة استعمال أي شرٌك لهذا الحق،
كالنص فً عقد الشركة على تحدٌد نوع األسباب التً تبرر للشرٌك طلب فصل شرٌك من الشركة
عن طرٌق القضاء.
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ونظراً ألن المشرعٌن األردنً والٌمنً لم ٌقررا للشركاء حق االتفاق على ما ٌخالؾ نص المبدأ
الوارد فً القانون المدنً الذي قرراه بخصوص فصل الشرٌك )1(،ولهذا فإن نص تلك المادة تعتبر
من القواعد اآلمرة ،التً ال ٌجوز للشركاء االتفاق على ما ٌخالفها ،وباآلتً ٌجوز لكل شرٌك أن
ٌلجؤ إلى القضاء وٌطلب منه الحكم بفصل شرٌك من الشركة متى توفر السبب المسوغ لذلك،
وأستطاع الشرٌك طالب الفصل أن ٌُثبت نسبه ذلك السبب إلى الشرٌك المطلوب فصله ،وأنه من
األسباب التً ُتسوغ حل الشركة ،وبذلك فإن حق الشرٌك فً اللجوء إلى القضاء لطلب فصل شرٌك
آخر من الشركة ٌعتبر من الحقوق التً تتعلق بالنظام العام ،ألن هذا الحق مقرر لتحقٌق مصلحة
اقتصادٌة للشركاء الذٌن ٌرؼبون فً بقاء الشركة واستمرارها ،وهذا ٌحقق على المستوى العام
مصلحة عامة لبلقتصاد الوطنً ،وهو ما ٌدخل ضمن ما ٌسمى بالنظام العام االقتصادي )2(،ولهذا
فإن هذا الحق مقرر لكل شرٌك فً الشركة دون استثناءٌ ،ستطٌع استعماله متى ماتوفر السبب لذلك،
ولكنه مرهون بإثبات نسبه ذلك السبب إلى الشرٌك المطلوب فصله ،وإال كان مسإوالً عن تعوٌض
شرٌكه إذا لحقه ضرر جراء التشهٌر بسمعته التجارٌة.
الفقرة الثانٌة
مدى سلطة المحكمة عند نظر دعوى بفصل شرٌك
تتمتع المحكمة بسلطة تقدٌرٌة واسعة عند نظر الدعوى التً ٌرفعها الشركاء لفصل شرٌك لهم
من الشركة ،حٌث ترك المشرعان األردنً والٌمنً( )3للمحكمة حرٌة تقدٌر ما ٌنطوي علٌه السبب
الذي ٌتمسك به الشرٌك أو الشركاء من خطورة تبرر الحكم بفصل الشرٌك المُدعى علٌه أم ال)4(،
وال تخضع فً تقدٌرها لرقابة محكمة التمٌٌز ،طالما كانت األسباب التً أستندت علٌها مُبرره،
وتإدي بطرٌقة منطقٌة إلى النتٌجة التً إنتهت إلٌها ،وكان استنتاجها ذلك قابما ً على أدلة مُستمدة من
األوراق الموجودة بملؾ الدعوى ،وهذا ما قضت به محكمة التمٌٌز األردنٌة ،بؤن للمحكمة إما أن
ُتقرر فسخ الشركة أو أن تقرر بقاءها واستمرارها فً العمل بعد اخراج شرٌك أو أكثر ،وصبلحٌتها
فً هذا صبلحٌة تقدٌرٌة ال رقابة علٌها من محكمة التمٌٌز ،مادام أن قناعتها كانت مبنٌة على
أسباب سابؽة مستمدة مما هو ثابت فً أوراق الدعوى )5(،وقضت فً هذا الشؤن المحكمة العلٌا
 1ـ المادة ( )6/615مدنً أردنً ،والمادة ( )656مدنً ٌمنً.
 2ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .122
 3ـ المادة ( )1/615مدنً أردنً ،والمادة ( )656مدنً ٌمنً.
 4ـ قرار ٍذنَت اىخَييس األردّيت رقٌ  91/712حقوق ٍجيت اىْقابت ،طفذت  854ىسْت .1993
 5ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  94/289حقوق مجلة النقابة ،صفحة  ،741لسنة .1995

88

الٌمنٌة ،بؤن تقدٌر المسابل المتعلقة بالوقابع من اختصاص محكمة الموضوع وال رقابة علٌها فً
ذلك من المحكمة العلٌا)1(.
والمحكمة تستعمل سلطتها التقدٌرٌة بالنظر إلى مصلحة الشركة بصرؾ النظر عن المصلحة
الشخصٌة للشرٌك المطلوب فصله من الشركة ،فهً ُتقدر فً المقام األول مصلحة الشركة ،من
خبلل تقدٌر الظروؾ التً تمر بها الشركة والمإشرات االقتصادٌة ،من حٌث الوضع المالً لها
فوفق المُعطٌات التً ٌرجع إلٌها القاضً قبل إصدار
ومدى نجاحها ،وسُمعتها فً الوسط التجاريِ ،
الحكمٌ )2(،ستطٌع أن ٌُقرر إما فصل الشرٌك من الشركة بدالً من حلها ،أو الحكم بفسخ الشركة،
وذلك حسب ما تقتضٌه مصلحة الشركة.
فإذا رجحت المحكمة كفة استمرار الشركة ،وأن اخراج الشرٌك منها سٌإدي إلى مواصلتها بصورة
طبٌعٌة ُتحقق مصالحها التً تتمثل فً مصالح الشركاء الباقٌن فٌها ،وتحفظ حقوق الؽٌر ،فإنها
تقضً بفصله منها ،بحٌث تستمر الشركة مع باقً الشركاء الذٌن تتحقق مصالحهم فً ظل
استمرارها ،وهذا ما نصت علٌه الفقرة ب من المادة  33من قانون الشركات األردنً )3(،وبالعكس
من ذلك إذا رأت المحكمة أن ال جدوى من استمرار الشركة بعد اخراج شرٌك أو أكثر منها ،كما لو
كان الشرٌك المطلوب فصله ٌملك أؼلبٌة رأس المال مثبلً ،فبل مجال هنا للمفاضلة بٌن فصله
واإلبقاء على الشركة قابمة ألن الشركة ستنحل حتماً )4(،أو كان ذلك التصرؾ الخاطا الذي قام به
الشرٌك قد أدى إلى تدهور الحالة المالٌة واالقتصادٌة للشركة وعطلها عن القٌام بنشاطها فعبلً فهنا
ؾ ومبرر لحل الشركة )5(،وكذا الحال إذا تعذر
أٌضا ً ال مجال لفصله منها ،ألن ذلك سبب كا ٍ
استمرار الشركة ،بسبب وقوعها فً عجز ٌصعب معه متابعة أعمالها ،أو انخفض رأس مالها إلى
حد كبٌر)6(.

 1ـ قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة رقم  29لسنة  1413جلسة  25صفر لسنة  1413الموافق  ،1992/8/24مجلً ،حسن علً  ،مرجع سابق،
ص.159
 2ـ ٌمكن للقاضً اإلستعانه بخبراء مختصٌن فً تقٌٌم أوضاع الشركة ،وتكوٌن فكرة شاملة عن حاضرها ومستقبلها ،ومدى قابلٌتها للبقاء
واالستمرار عمبلً بنص المادة ( )665من قانون اإلثبات الٌمنً.
 3ـ المادة ( /22ب) شركات أردنً نصت على أن ":للمحكمة فً أي حالة من الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة أ من هذه المادة ،إما أن
تقرر فسخ الشركة ،أو أن تقرر بقاءها واستمرارها فً العمل ،بعد اخراج شرٌك أو أكثر منها إذا كان ذلك حسب تقدٌرها سٌإدي إلى
استمرار الشركة فً أعمالها بصورة طبٌعٌة تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقٌن فٌها وتحفظ حقوق الؽٌر".
 4ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص.99
 5ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .121
 6ـ عٌد ،ادوار ،مرجع سابق ،ص .290
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فضبلً عن ذلك فإن على المحكمة قبل أن تقضً بفصل الشرٌك أن تتؤكد إن كان لهذا الشرٌك حق
مشروع ٌستعمله لبلعتراض على مد أجل الشركة ،أو على أي قرار من قرارات الشركاء ،أو أنه ال
ٌهدؾ من استعمال حقه سِ وى اإلضرار بالشركة والشركاء اآلخرٌن فٌتوجب فصله)1(.
إذا فالقاضً ال ٌمكنه أن ٌصدر حكمه فً الدعوى المرفوعة أمامه ،إال بعد التدقٌق والتؤنً،
والتحقق من جمٌع الشروط المطلوبة فً كل من الشركاء والشركة التً سبق ذكرها ،وأن تكون لدٌه
قناعة معٌنة ،ورأي محدد النهاء النزاع المعروض أمامه ورفع ٌد المحكمة عن نظر الدعوى
المفصول فٌها )2(،كل ذلك ٌدخل تحت السلطة التقدٌرٌة للمحكمة .وعلٌه ٌمكننا القول بؤن إصدار
حكم بفصل احد الشركاء من شركة التضامن ،سواء فً القضاء األردنً أو الٌمنً أمر جوازي
بالنسبة للمحكمة ،حٌث ٌجب قبل إصدار الحكم أن ُتقدِر األعمال التً ٌُثبت الشركاء اآلخرٌن نسبتها
إلى الشرٌك المطلوب فصله ،وما إذا كانت ُتسوغ حل الشركة من عدمه ،فإذا ماثبت لدٌها نسبتها
إلى الشرٌك قضت بفصله بدالً من حل الشركة ،أما إذا ثبت لدٌها أن تلك األسباب التً ٌدعٌها
الشركاء ؼٌر كافٌة وال تسوغ حل الشركة ،فٌجوز للمحكمة هنا إما أن ترفض طلب الفصل وتقضً
بمنح الشرٌك أجبلً لتنفٌذ ما التزم به فً عقد الشركة ،إذا كان محل االلتزام قلٌل األهمٌة بالنسبة
لبللتزام فً جملته ،ولم ٌكن فً ذلك ضرر للشركاء ،أو القضاء بحل الشركة بنا ًء على طلب احد
الشركاء ،إذا كان الخبلؾ بٌنهم من شؤنه أن ٌعطل الشركة عن ممارسة نشاطها ،مع الحكم بتعوٌض
الشركاء إذا اقتضت الظروؾ ذلك )3(،وٌكون أساس التعوٌض فً هذه الحالة المسإولٌة التقصٌرٌة
ولٌس المسإولٌة العقدٌة ،ألن العقد بعد أن ٌفسخ ال ٌصلح أساسا ً للتعوٌض)4(.

 1ـ " إن من استعمل حقه استعماالً مشروعا ً أوجابزاً ال ٌضمن ما ٌنشؤ عن هذا االستعمال من ضرر ،إعماالً ألحكام المادة  66من القانون
المدنً األردنً التً تنص على أن الجواز الشرعً ٌنافً الضمان ،أما االستثناء من هذا المبدأ هو ما نصت علٌه المادة  66من ذات
القانون التً حددت حاالت اإلساءة فً استعمال الحق وهو استعمال الحق استعماالً ٌلحق الضرر بالؽٌر متى كان صاحب الحق على بٌنه
من ذلك" قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  99/1592حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة .2305
 2ـ راجع حول تقدٌر القاضً لمضمون االدعاء المطرو علٌه ،عمر ،نبٌل اسماعٌل .)2008( ،سلطة القاضً التقدٌرٌة فً المواد المدنٌة
والتجارٌة ،دون طبعة ،اإلسكندرٌة ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،ص  412ومابعدها .بركات ،محمود محمد ناصر )2007( ،السلطة
التقدٌرٌة للقاضً فً الفقه اإلسالمً ،الطبعة األولى ،عمان ،دار النفابس للنشر والتوزٌع ،صفحة  309ومابعدها.
 3ـ المادة ( )336مدنً ٌمنً ،والمقابلة للمادة ( )346مدنً أردنً .قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .127
 4ـ سلطان ،أنور ،مرجع سابق ،ص .259
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البند الثانً
لجوء الشركاء للتحكٌم لفصل شرٌك من الشركة
من المعلوم أنه عندما ٌحدث نزاع من أي نوع كان بٌن أفراد أو جماعات ،فبلشك أن كل فرد
سٌبحث عن حل النزاع بؤقصر الطرق وبؤقل جهد ووقت وكلفه ،وأكثر سرٌة حِفاظا ً على سمعته،
وعلى وجه الخصوص فً القضاٌا التجارٌة ،فإذا كان اللجوء إلى القضاء وإن كان مؤمونا ً من جانب
الدولة ،إال أنه ال ٌخلو من السلبٌات ،كالبُطء فً اإلجراءات وإطالة أمد التقاضً ،مما ٌخلق نوعا ً
من التذمر بٌن أطراؾ المعامبلت التجارٌة ،الذٌن ٌتعاملون فٌما بٌنهم على أساس الثقة المتبادلة،
وٌرؼبون بالسرعة فً حل نزاعاتهم وإزالة العوابق التً تعترض عبلقاتهم)1(.
لكل تلك االعتبارات أدرك المشرعان األردنً والٌمنً أهمٌة التحكٌم ،وما ٌتسم به من مٌزة
التخصٌص المهنً لدى األشخاص الذٌن ٌُناط بهم حل تلك النزاعات التً تتسم بالتعقٌدات فً
المعامبلت التجارٌة ،فؤجازا االتفاق على اللجوء إلٌه طبقا ً ألحكام قوانٌن التحكٌم فً كِبل البلدٌن،
حٌث قررت المادة الثالثة من قانون التحكٌم األردنً()2على "سرٌان أحكامه على كل تحكٌم اتفاقً
ٌجري فً المملكة وٌتعلق بنزاع مدنً أو تجاري بٌن أطراؾ من أشخاص القانون العام أو الخاص،
أٌا ً كانت طبٌعة العبلقة القانونٌة التً ٌدور حولها النزاع ،عقدٌة كانت أو ؼٌر عقدٌة" وعلى نفس
المعنى قررت المادة الثانٌة والثالثة من قانون التحكٌم الٌمنً)3(.
إذا فإن المشرعان األردنً والٌمنً وإن كان األصل لدٌهما كما بٌنا سابقا ً أنهما ٌجٌزان للمحكمة
أن تقضً بفصل الشرٌك من الشركة ،بنا ًء على دعوى مُقدمة من شرٌك أو أكثر متى ماتوفر السبب
المسوغ لذلك ،أي ال ٌقع الفصل إال إذا قضت به المحكمة بنا ًء على مالها من سلطة تقدٌرٌة متى
وجدت أسبابا ً مبررة لذلك ،إال أن ذلك األصل ال ٌحرم الشركاء من االتفاق على عرض الخبلؾ
على مُحكم لفض الخصومات )4(،فٌجوز للمُحكم أن ٌمارس صبلحٌة المحكمة ،فإذا ماقرر اخراج

 1ـ حسٌن ،محمدى فتح هللا .)2008( ،شرح قانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،الناشر أحمد حٌدر،
ص .50الصبلحً ،أحمد أنعم بن ناجً .)1994( ،النظام القانونً للتحكٌم التجاري الدولً ،مركز الدراسات والبحوث الٌمنً ،الطبعة
األولى ،صنعاء ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،ص.6
 2ـ قانون التحكٌم األردنً رقم  31لسنة .2001
 3ـ قانون التحكٌم الٌمنً رقم  22لسنة  1992وتعدٌبلته.
 4ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  88/159حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،1113لسنة  .1990قضت فً هذا الشؤن المحكمة
العلٌا الٌمنٌة بؤنه " إذا تم االتفاق على التحكٌم بعد رفع الدعوى إلى المحكمة فإن على المحكمة أن توقؾ نظر النزاع موضوع اتفاق
التحكٌم" انظر القرار فً الطعن رقم  23لسنة  ،1410الموافق  ،1991/11/26مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص .44
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شرٌك من الشركة وإجراء محاسبته مع اإلبقاء على الشركة لباقً الشركاء بدالً من فسخها
وتصفٌتها فإن قراره ٌعد صحٌحا ً وال ٌُخالؾ القانون)1(.
ولهذا فقد استقر اإلجتهاد على أن التحكٌم طرٌق استثنابً لفض الخصومات ،قوامه الخروج عن
طرق التقاضً العادٌة ،وما تكفله من ضمانات وٌقتصر على ماتنصرؾ إلٌه إرادة طرفً التحكٌم
بما ٌعرضانه على المُحكم)2(.
وعلٌه فإن سُلطة الفصل فً المنازعات التً تنشؤ بٌن األشخاص سواء كانوا أشخاصا ً طبٌعٌٌن
أو اعتبارٌٌن ممن ٌملكون التصرؾ فً حقوقهم ،لم تعُد حِكراً على القضاء وحده فً األردن
والٌمن )3(،وإنما أجاز لهم المشرع اللجوء إلى التحكٌم لحل المنازعات الحالة أو المستقبلٌة التً تقع
فٌما بٌنهم ،وذلك من خبلل اتفاقهم على عرض النزاع على مُحكم واحد أو أكثر للفصل فٌه دون
اللجوء إلى القضاء العام فً الدولة )4(،وقد ٌكون االتفاق على التحكٌم سابقا ً أو الحقا ً لنشؤة النزاع،
فإذا كان سابقا ً فإنه ٌرد فً صورة شرط فً عقد الشركة ،بمقتضاه ٌتفق الشركاء على أن
المنازعات التً تثور بصدد عقد الشركة ٌتم حسمها عن طرٌق التحكٌم ،وٌسمى فً هذه الحالة
بشرط التحكٌم ،أما إذا كان الحقا ً لنشؤة النزاع فإنه ٌؤخذ صورة عقد ٌتفق فٌه على طر النزاع الذي
نشؤ بالفعل على محكمٌن ،وٌطلق علٌه فً هذه الحالة وثٌقة التحكٌم)5(.
وعلى ذلك ٌجوز للشركاء وفقا ً للتشرٌع األردنً والٌمنً االتفاق على حل خبلفاتهم عن طرٌق
اللجوء إلى التحكٌم ،سواء كان هذا االتفاق بموجب شرط فً عقد الشركة ،أو فً اتفاق الحق ،فإذا
ُ
ماطر النزاع الناشا عن عقد الشركة على هٌبة تحكٌم فإن المُختص بإصدار حكم الفصل هو
التحكٌم ،ولٌس القضاء)6(.
إال أن التحكٌم كونه طرٌقا ً استثنابٌا ً لفض الخصومات ،فهو ٌختلؾ عن طرق التقاضً العادٌة بؤنه
ال ٌتعلق بالنظام العام ،ولهذا ٌجوز النزول عنه من قِبل الشركاء صراحة أو ضِ منا ً)7(.

1ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  87 /55حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،1629لسنة .1990
 2ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  2002/2923حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،ص  ،1839لسنة  .2002وعلى نفس المعنى انظر قرار
محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  90/350حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،لسنة  ،1991صفحة .1941
 3ـ المادة ( )9من قانون التحكٌم األردنً ،والمقابلة للمادة ( )3من قانون التحكٌم الٌمنً.
 4ـ المادة ( )64من قانون التحكٌم األردنً ،والمقابلة للمادة ( )36من قانون التحكٌم الٌمنً ،انظر انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم
 193/127مجلة نقابة المحامٌن ،لسنة  ،1994صفحة .2253
 5ـ المواد ( 66و  )33من قانون التحكٌم األردنً ،والمقابلة للمادة ( )66من قانون التحكٌم الٌمنً.
 6ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص .40
 7ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  93/23حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،لسنة  ،1994صفحة.2250
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المطلب الثانً
إجراءات فصل الشرٌك من شركة التضامن
تقدم أن فصل احد الشركاء من شركة التضامن ال ٌكون إال بصدور حُكم من المحكمة المختصة،
وهً السلطة التً خولها القانون حق الفصل فً المنازعات التً تدخل فً والٌتها ،ونظراً لضرورة
تعدد المحاكم ،كونه ال ٌمكن أن تختص محكمة واحدة وتفصل فً كل الخبلفات وجمٌع المنازعات
التً تنشؤ داخل إقلٌم الدولة الواحدة ،لهذا فإن المشرع وزع والٌة الفصل فً القضاٌا على المحاكم
المختلفة ،وجعل لكل محكمة سلطة الفصل فً المنازعات المرفوعة إلٌها ،فً حدود االختصاص
الذي حدده لها القانون )1(،وبما أن قرار فصل الشرٌك من الشركة ال ٌكون إال عن طرٌق المحكمة
المختصة ـ ما لم ٌتفق الشركاء على عرض النزاع الدابر بٌنهم على هٌبة تحكٌم ـ فإن القانون أٌضا ً
حدد لكل مُطالِب بحق ُ
طرقا ً محددةٌ ،جب علٌه إتباعها عندما ٌلجؤ إلى المحكمة للمطالبة بحماٌة حقه
والدفاع عن مصالحه ،سواء كان عن طرٌق دعوى مباشرة ،وذلك بطلب من المدعً وهو الشرٌك
أو الشركاء ببلبحة تودع قلم المحكمة ،أو بطرٌق ؼٌر مباشر وهو طرٌق الدفع .وبناء على ماتقدم
ٌمكن تقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن وذلك على النحو اآلتً:
الفرع األول
المحكمة المختصة بنظر دعوى الفصل
ٌُقصد باختصاص المحكمة أي نصٌبها من القضاٌا التً ُتمارس فٌها والٌتها حسب القانون)2(،
فاألصل أن اختصاص المحاكم النظامٌة شامل لجمٌع المنازعات وجمٌع األشخاص ،سواء كانت
منازعات مدنٌة أو تجارٌة أو ؼٌر ذلك ،إال أن المشرع العتبارات مختلفة قد ٌُخرج بعض
المنازعات عن اختصاص المحاكم ،وٌفوض بشؤنها جهة قضابٌة أخرى ،كؤعمال السٌادة التً
تصدر من الدولة )3(،وفً هذا الصدد نصت المادة الثانٌة من قانون تشكٌل المحاكم النظامٌة
األردنً( )4على أن ":المحاكم النظامٌة ُتمارس فً المملكة حق القضاء على جمٌع األشخاص فً
المواد المدنٌة والجزابٌة ،باستثناء المواد التً قد ٌفوض فٌها حق القضاء إلى محاكم دٌنٌة أو محاكم
 1ـ العبودي ،عباس .)2007( ،شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنٌة،الطبعة الثانٌة ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،ص .75
نصت على ذلك المادة ( )3/89من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً الٌمنً بؤن ":إنشاء محكمة إبتدابٌة متخصصة لنظر نوع معٌن من
الدعاوى ٌجعل والٌتها قاصرة على ذلك النوع ،فبل ٌجوز لها النظر فً ؼٌره من الدعاوى ،ما لم تكن مرتبطة بدعوى أصلٌة مرفوعة
أمامها إرتباطا ً ال ٌقبل التجزبة".
 2ـ فهمً ،وجدي راؼب .)1986( ،مبادئ قانون القضاء المدنً ،دون طبعة ،القاهرة ،دار الفكر العربً ،ص .234
 3ـ العبودي ،عباس ،مرجع سابق ،ص  .81الشرعبً ،سعٌد خالد جُ باري .)2001( ،الموجز فً أصول قانون القضاء المدنً ،دراسة فً
أساسٌات قانون المرافعات الٌمنً ومشروع تعدٌله ،الطبعة األولى ،صنعاء ،مركز الشرعبً للطباعة.179 ،
 4ـ قانون تشكٌل المحاكم النظامٌة رقم ( )67لسنة  2001وتعدٌبلته.
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خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر" .ونصت المادة التاسعة من قانون السُلطة القضابٌة الٌمنً
على أن " :المحاكم هً الجهات التً تختص فً جمٌع المنازعات والجرابم وٌبٌن القانون
االختصاص النوعً والمكانً للمحاكم" )1(.فوالٌة الفصل فً المنازعات التً تنشب بٌن األشخاص
سواء كانوا أشخاصا ً طبٌعٌن أو معنوٌٌن من اختصاص المحكمة ،ولكن ال ٌثبت لهذه األخٌرة
االختصاص إال فً نطاق محدد من القضاٌا نوعٌا ً ومكانٌا ً.
ولهذا ٌمكننا تقسٌم ذلك االختصاص إلى نوعٌن ،المحكمة المختصة نوعٌا ً بدعوى فصل الشرٌك
وهو ما سنبٌنه فً البند األول ،والمحكمة المختصة محلٌا ً بدعوى فصل الشرٌك فً البند الثانً.
البند األول
الختصاص النوعً لمحكمة الفصل
أخذ المشرع التجاري الٌمنً بنظام القضاء المتخصص ،حٌث أُنشبت محاكم إبتدابٌة مُتخصصة
نوعٌا ً بالنظر فً المنازعات التجارٌة ،فً كل من أمانة العاصمة وبعض عواصم المحافظات
الربٌسٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة ،وذلك للنظر والفصل فً الدعاوى والمنازعات التجارٌة )2(،وٌبقى
االختصاص بالنظر فً الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري منعقداً للمحاكم االبتدابٌة ذات
الوالٌة العامة فً عواصم المحافظات والمدٌرٌات ،التً ال ٌوجد فٌها محاكم تجارٌة )3(،عدا قضاٌا
اإلفبلس والبنوك والعبلمات التجارٌة والقضاٌا التً تتعلق بالشركات األجنبٌة ،أو التً ٌكون احد
أطرافها عنصراً أجنبٌا ً)4(.
ووفقا ً للقانون الٌمنً ٌنعقد االختصاص بدعوى فصل الشرٌك من شركة التضامن للمحكمة
التجارٌة االبتدابٌة )5(،ومعٌار هذا النوع من االختصاص فً النظام القضابً الٌمنً ٌتحدد
1

ـ قانون السُلطة القضابٌة الٌمنً رقم ( )1لسنة  1991وتعدٌبلته.
 2ـ تنص المادة ( )6من قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  19لسنة  2003بشؤن المحاكم التجارٌة على أن ":تنشؤ فً كل من أمانة العاصمة
وعواصم محافظات عدن والحدٌدة وحضرموت وتعز محاكم إبتدابٌة تجارٌة ،بواقع محكمة واحدة أو أكثر من محكمة وفقا ً للحاجة وتٌسٌراً
لسرعة البت فً القضاٌا ،وذلك للنظر والفصل فً الدعاوى والمنازعات التجارٌة" ووفقا ً للمادة ( )3من القرار ذاته " تتؤلؾ هٌبة الحكم فً
قاض فرد".
كل محكمة من المحاكم المذكورة فً المادة األولى من ٍ
3
ـ عمبلً بنص المادة ( )47من قانون السلطة القضابٌة الٌمنً بؤن ":تكون للمحكمة االبتدابٌة الوالٌة العامة للنظر فً جمٌع القضاٌا".
 4ـ المادة ( )2من قرار إنشاء المحاكم التجارٌة تنص على أن" أ ـ تختص المحاكم التجارٌة بالنظر فً الدعوى والمنازعات ذات الطابع
التجاري وفقا ً للقانون التجاري والقوانٌن األخرى ذا ت الصلة ،ب ـ ٌبقى االختصاص الوارد فً الفقرة السابقة من هذه المادة منعقداً للمحاكم
االبتدابٌة ذات الوالٌة العامة فً عواصم المحافظات والمدٌرٌات التً ال ٌوجد فٌها محاكم تجارٌة ،عدا قضاٌا اإلفبلس والبنوك والعبلمات
التجارٌة والقضاٌا التً تتعلق بالشركات األجنبٌة أو التً ٌكون احد أطرافها عنصراً أجنبٌا ً" .ووفقا ً لنص المادة ( " )4تنشؤ فً محكمة
استبناؾ أمانة العاصمة وفً محاكم استبناؾ المحافظات المذكورة فً المادة األولى من هذا القرار شعبة تجارٌة أو أكثر تختص دون ؼٌرها
بنظر األحكام والقرارات الصادرة من المحاكم االبتدابٌة التجارٌة التً ٌطعن فٌها باالستبناؾ ،وتتؤلؾ هٌبة الحكم من ثبلثة قضاة".
 5ـ " إذا كان موضوع الدعوى ٌتصؾ بالطابع التجاري فإن المحكمة المختصة نوعٌا ً هً المحكمة التجارٌة" قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة،
فً الطعن رقم  7لسنة  1411الموافق  ،1992/7/11مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص .136
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بموضوع الدعوى ونوع المحكمة )1(،ولٌس على أساس المعٌار القٌمً ،فهذا النوع من االختصاص
لٌس له أهمٌة فً القانون الٌمنً إال فً حالة واحدة وهً مسؤلة استبناؾ الحكم اإلبتدابً ،فقد وضع
المشرع حداً أدنى فً الدعاوى المدنٌة والتجارٌةٌ ،كون حُ كم المحكمة االبتدابٌة فٌها نهابٌا ً ال ٌجوز
استبنافه ،حٌث حددت الفقرة الثالثة من المادة  86من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً الٌمنً بالنص
على أنٌ " :كون الحكم اإلبتدابً ؼٌر قابل لبلستبناؾ فً األحوال اآلتٌة ،إذا كان المحكوم فٌه ال
ٌتجاوز ثبلثمابة ألؾ لاير فً المسابل التجارٌة" ،ففً مثل هذه الحالة ال ٌجوز استبناؾ الحكم
التجاري إذا قلت قٌمة ماحُ كِم به فً الدعوى عن النصاب الذي حددته المادة السابقة ،بل ٌكون حُ كما ً
نهابٌا ً ال ٌقبل الطعن بالطرق العادٌة (االستبناؾ) ،أما إذا كانت الدعوى ؼٌر قابلة للتقدٌر القٌمً
ف ُتعتبر زابدة على النصاب اإلنتهابً الختصاص المحاكم االبتدابٌة وباآلتً ٌكون الحكم الصادر منها
حُ كما ً قطعٌا ً ٌقبل االستبناؾ)2(.
واالختصاص النوعً من النظام العام ،فبل ٌجوز االتفاق على مخالفته ،وتحكم المحكمة من تلقاء
نفسها بعدم اختصاصها نوعٌا ً إن تبٌن لها أنها ؼٌر مختصة)3(.
أما فً النظام القضابً األردنً فٌعتمد اختصاص المحكمة بشؤن المسابل التجارٌة على أساس
المعٌار القٌمً للدعوى ،أي تقدٌر قٌمة الدعوى فً القضاٌا الصُلحٌة ،أي التً تختص بها محاكم
الصُلح )4(،وهذه األخٌرة تختص بموجب المادة الثالثة من قانون محاكم الصُلح( )5بؤنواع من
الدعاوى التً قُدرت لها قٌمة محددة ،ومن تلك الدعاوى ذات الطابع التجاري ما نصت علٌه الفقرة
األولى من المادة المذكورة ":،دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدٌن أو عٌن منقول أو ؼٌر منقول
بشرط أن ال تتجاوز قٌمة المُدعى به سبعة آالؾ دٌنار" ،فمحكمة الصُلح تبقى مختصة بنظر تلك
الدعاوى بشرط عدم تجاوز قٌمة الدعوى عن المبلػ المحدد فً المادة ،أما إذا تجاوزت قٌمتها عن
الحد المقرر للدعاوى التً تختص بها محاكم الصلح ،فٌكون االختصاص منعقداً لمحكمة البداٌة.
ودعوى فصل الشرٌك هً فً حقٌقة األمر دعوى فسخ لعقد الشركة بالنسبة للشرٌك المطلوب
فصله ،ودعوى فسخ العقد ٌتم تقدٌر قٌمتها وفقا ً للمادة  1/52من قانون أصول المحاكمات المدنٌة
 1ـ ٌكون اختصاص المحاكم االبتدابٌة نوعٌا ً على أساس موضوع الدعوى مثل المحاكم المتخصصة فً المسابل الجنابٌة ،وٌلحق بها محاكم
األموال العامة ،ومحاكم االحداث ،وٌعد اختصاص المحاكم نوعٌا ً على أساس نوع المحكمة كالمحاكم التً ٌنشبها المشرع لمسابل
مخصصة ،مثل المحاكم التجارٌة ،ومحكمة التنفٌذ ،ومحكمة األمور المستعجلة ،انظر الشرعبً ،سعٌد خالد ،مرجع سابق ،ص .186
 2ـ المادة (/85ب) من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً الٌمنً.
 3ـ عمبلً بنص المادة ( )91من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً الٌمنً.
 4ـ عرفت المادة ( )2من قانون تشكٌل المحاكم النظامٌة محكمة الصلح بؤنها " :المحكمة التً تنعقد من قاض مفرد ٌُعرؾ بقاضً الصلح،
وٌمارس الصبلحٌة المخولة إلٌه بمقتضى قانون الصلح ،و ُتشكل هذه المحاكم فً المحافظات أو األلوٌة أو األقضٌة أو أي مكان آخر
بمقتضى نظام ٌُحدد فٌه االختصاص المكانً لكل منها".
 5ـ قانون محاكم الصلح األردنً رقم ( )35لسنة  ،1952والمعدل بالقانون رقم ( )13لسنة 2001م ،والقانون رقم ( )30لسنة .2008
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األردنً ،التً قررت بؤن الدعوى " :إذا كانت بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه ُتقدر قٌمتها
بقٌمة المُتعاقد علٌه ،"..والمقصود بقٌمة المتعاقد علٌه فً دعوى فصل الشرٌك ،أي القٌمة المُتفق
علٌها بعقد الشركة ،وهً قٌمة حصة الشرٌك فً الشركة)1(.
وٌرى الباحث أن تقدٌر قٌمة دعوى فصل الشرٌك فً القانون األردنً ال أهمٌة لها ،حٌث إن
قانون الشركات حسم األمر فً المادة الثانٌة ،وجعل محكمة البداٌة هً المختصة بنظر جمٌع
القضاٌا الناشبة عن عقد الشركة بشكل عام ،حٌث نصت المادة الثانٌة الخاصة بالتعرٌفات الواردة
فً القانون ،بؤن كلمة محكمة حٌثما وردت فً قانون الشركات ٌُقصد بها ":محكمة البداٌة التً ٌقع
المركز الربٌس للشركة األردنٌة ،أو الفرع الربٌسً للشركة األجنبٌة ضمن اختصاصها المكانً"،
ولهذا ال ٌمكن أن ٌنعقد االختصاص بنظر دعوى الفصل لمحكمة الصُلح ،ولو كانت قٌمة حصة
الشرٌك فً الشركة ال تتجاوز سبعة آالؾ دٌنار ،وإنما تختص بنظر الدعوى محكمة البداٌة.
فالمشرع األردنً أسند إلى محاكم البداٌة الوالٌة العامة للنظر فً جمٌع الدعاوى الحقوقٌة المدنٌة
والتجارٌة ،التً لٌست من اختصاص قاضً الصلح مهما بلؽت قٌمتها ،التً لم ٌُعٌن لها القانون
مرجعا ً مختصا ً ؼٌرها )2(،وقد نصت على ذلك الفقرة أ من المادة الرابعة من قانون تشكٌل المحاكم
النظامٌة األردنً على أن ":لمحاكم البداٌة صبلحٌة القضاء فً جمٌع الدعاوى الحقوقٌة ،والدعاوى
الجزابٌة التً لم ُتفوض صبلحٌة القضاء فٌها ألي محاكم أخرى" ،وكذا ما نصت علٌه المادة 27
من قانون أصول المحاكمات المدنٌة بؤنُ ":تمارس المحاكم النظامٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة
حق القضاء على جمٌع األشخاص فً المواد المدنٌة ،باستثناء المواد التً قد ٌفوض فٌها حق
القضاء إلى محاكم دٌنٌة أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر")3(.
وعلٌه ٌنعقد االختصاص نوعٌا ً بدعوى فصل الشرٌك لمحكمة البداٌة وفقا ً للقانون األردنً ،كونها
ذات والٌة شاملة للنظر فً جمٌع الدعاوى ،ومنها الدعاوى ذات الطابع التجاري)4(.

 1ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص .39
 2ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  ،93/1008حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،ص  ،1263لسنة .1994
 3ـ قضت بذلك محكمة التمٌٌز األردنٌة بؤنٌ ":دخل ضمن اختصاص المحاكم النظامٌة دعاوى بطبلن أي قرار تتخذه الهٌبة العامة للشركة،
والفصل فً كافة المنازعات التً تحدث بٌن األشخاص العادٌٌن كمعامبلت اإلفبلس والمطالبات األخرى" القرار رقم  64/63حقوق مجلة
نقابة المحامٌن ،ص  ،396لسنة .1964
 4ـ نصت المادة ( )21من قانون أصول المحاكمات المدنٌة على أن ":تختص محكمة البداٌة بالنظر والفصل فً الدعاوى التً ال تدخل فً
اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون آخر نافذ المفعول ،كما تختص بالنظر والفصل فً الطلبات المستعجلة وجمٌع الطلبات
المرتبطة بالطلب األصلً مهما تكن قٌمتها أو نوعها" .حول ذلك انظر العبودي ،عباس ،مرجع سابق ،ص .88
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وكذا األمر بالنسبة للقانون الٌمنً ال ٌعتد بتقدٌر قٌمة دعوى فصل الشرٌك ،حٌث إن المشرع
الٌمنً ٌؤخذ بنظام القضاء المتخصص ،فإن المحكمة االبتدابٌة التجارٌة تقتصر والٌتها على النظر
فً الدعاوى التجارٌة فقط ،ومنها دعوى فصل الشرٌك من شركة التضامن أٌا ً كانت قٌمتها)1(.
البند الثانً
المحكمة المختصة محلٌا ا أو مكانٌا ا بدعوى فصل الشرٌك
حدد المشرع األردنً فً قانون الشركات معا ً فً مادة واحدة االختصاص النوعً والمحلً
للمحكمة التً تنظر فً الدعاوى المتعلقة بالشركات ـ ومنها دعوى فصل الشرٌك من الشركة ـ حٌث
جعل االختصاص المكانً لمحكمة البداٌة التً ٌقع فً دابرتها المركز الربٌسً إلدارة الشركة إن
كانت من الشركات األردنٌة ،وإذا تعلق األمر بشركة أجنبٌة مركزها الربٌسً فً الخارج ولها
فروع داخل المملكة ،فإن االختصاص ٌنعقد مكانٌا ً أٌضا ً لمحكمة البداٌة التً ٌقع ضمن اختصاصها
الفرع الربٌسً لتلك الشركة)2(.
وهذا ما أكدت علٌه المادة  1/38من قانون أصول المحاكمات المدنٌة األردنً ،حٌث نصت على
أنه ":فً الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعٌات القابمة أو التً فً دور التصفٌة أو المإسسات
ٌكون االختصاص للمحكمة التً ٌقع فً دابرتها مركز إدارتها ،سواء أكانت الدعوى على الشركة
أو الجمعٌة أو المإسسة ،أم من الشركة أو الجمعٌة أو المإسسة على الشركاء أو األعضاء أو من
شرٌك أو عضو على آخر" .والحكمة التً ابتؽاها المشرع من وراء ذلك االستثناء مراعاة لحُسن
سٌر القضاء ،حٌث أن محكمة مركز اإلدارة هً األقدر على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركة لقربها
منها ،وقد ٌتطلب األمر اإلطبلع على بعض المستندات الموجودة فً مركز اإلدارة)3(.
وتطبٌقا ً لذلك فإن الدعوى التً ٌتقدم بها الشركاء لفصل شرٌك لهم من الشركة ُترفع إلى المحكمة
المختصة محلٌا ً بنظرها ،وهً محكمة البداٌة التً ٌقع فً دابرتها مركز إدارة الشركة.
أما بالنسبة للمشرع الٌمنً فإنه لم ٌحدد فً قانون الشركات بشكل واضح االختصاص المحلً
للمحكمة ،حٌث أشار عند تعرٌؾ المحكمة الوارد فً المادة الثانٌة منه بؤنها ":الهٌبة القضابٌة التً
ٌقع ضمن اختصاصها البت فً القضاٌا المتعلقة بؤحكام هذا القانون" ،وكؤنه من خبلل هذه المادة
 1ـ المادة ( )6/89من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً الٌمنً.
2
ـ نصت المادة ( )3من قانون الشركات األردنً الخاصة بالتعرٌفات الواردة فٌه ،بؤن كلمة محكمة حٌثما وردت فً قانون الشركات ٌُقصد
بها ":محكمة البداٌة التً ٌقع المركز الربٌس للشركة األردنٌة ،أو الفرع الربٌسً للشركة األجنبٌة ضمن اختصاصها المكانً".
 3ـ القضاة ،مفلح عواد .)2008( ،أصول المحاكمات المدنٌة والتنظٌم القضائً ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،صفحة
 .147فهمً ،وجدي راؼب ،مرجع سابق ،ص .268

97

أشار إلى االختصاص النوعً للمحكمة ،حٌث أن القضاٌا المتعلقة بؤحكام قانون الشركات باعتبارها
قضاٌا تجارٌة ،بالتؤكٌد تختص بها نوعٌا ً المحاكم التجارٌة ،التً صدر بشؤنها قرار ربٌس
الجمهورٌة رقم  19لسنة  ،2003أما االختصاص المحلً للمحكمة التجارٌة لم ٌتطرق له المشرع،
ما إن كان ٌنعقد للمحكمة التجارٌة التً ٌوجد فً دابرتها موطن الشركة ،باعتبار أن ذلك نزاع
ٌتعلق بالشركة ،أم ٌنعقد للمحكمة التً ٌقع فً دابرتها موطن الشرٌك المراد فصله ،باعتباره مدعى
علٌه ،ولتوضٌح ذلك كان لنا الرجوع إلى المادة  95الواردة فً القواعد العامة لقانون المرافعات
الٌمنً ،التً تجعل االختصاص فً المواد التجارٌة لمحكمة موطن المدعى علٌه ،أو للمحكمة التً
تم االتفاق ،أو ُنفذ كله أو بعضه فً دابرتها ،أو المحكمة التً ٌجب تنفٌذ االتفاق فً دابرتها)1(،
فالمشرع فً هذا النص خٌر المُدعً بٌن ثبلث محاكم ُترفع أمامها الدعوى التجارٌة ،وعادة هذا
الخٌار هو تٌسٌر األمر للمدعً فٌما ٌتعلق بالدعاوى التجارٌة ،فٌجوز له أن ٌرفع الدعوى إلى احد
المحاكم التجارٌة الثبلث ،حٌث إن الحكم الوارد فً النص على سبٌل اإلختٌار ال على سبٌل
الترتٌب )2(.ولهذا فإن المحكمة التجارٌة التً ٌقع فً دابرة اختصاصها إدارة شركة التضامن لٌست
هً المختص الوحٌد بنظر الدعاوى المتعلقة بالشركة ،وإنما ٌجوز للشركاء رفع دعوى بفصل
شرٌك لهم إلى المحكمة التجارٌة االبتدابٌة ،التً ٌقع ضمن اختصاصها موطن المدعى علٌه ،وهو
الشرٌك المطلوب فصله ،أو إلى المحكمة التً ٌقع ضمن اختصاصها المكان الذي تم فٌه عقد
الشركة ،أو الذي وقع فٌه الفعل المسبب لرفع الدعوى.

 1ـ نصت المادة ( )95مرافعات ٌمنً على أنه ":فً المواد التجارٌة ٌكون االختصاص لمحكمة موطن المدعى علٌه ،أو للمحكمة التً تم
االتفاق أو ُنفذ كله أو بعضه فً دابرتها ،أو للمحكمة التً ٌنص االتفاق على التنفٌذ فً دابرتها".
 2ـ وفً ذلك قضت المحكمة العلٌا الٌمنٌة بؤنه " فً االختصاص المكانً(المحلً) فإن محكمة موطن المدعى علٌه هً كقاعدة عامة
المختصة" القرار فً الطعن رقم  30لسنة  1410الموافق  ،1991/6/8مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص .19
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الفرع الثانً
طرق فصل الشرٌك من الشركة
ال ٌجوز للمحكمة أن تتعرض لمسؤلة فصل شرٌك من الشركة من تلقاء نفسها ،بل ٌجب أن ٌتمسك
بها صاحب الحق فٌها ،سواء كان ذلك على شكل دفع أو دعوى مبتدأة ،ولهذا ٌكون تقدٌم طلب
فصل الشرٌك إلى القضاء باحدى طرٌقتٌن وهً على النحو اآلتً:
البند األول
إقامة دعوى لفصل الشرٌك من شركة التضامن
نظراً ألن القضاء مطلوب ولٌس محمول ،لذلك فهو ال ٌتعرض لحل الخبلفات بٌن أفراد المجتمع
من تلقاء نفسه ،وإنما ال بد من أن ٌُطلب ذلك منه ،عن طرٌق ما ٌسمى بالدعوى المدنٌة )1(،وتطبٌقا ً
لذلك بخصوص موضوع فصل الشرٌك فبل ٌجوز للمحكمة أن تتعرض لمسؤلة فصل أي شرٌك من
الشركة من تلقاء نفسها ،كونها مسؤلة ال تتعلق بالنظام العام ،بل ٌجب أن ٌتمسك بها صاحب الحق
فٌها وهم الشركاء فقط ،فعلٌهم إذا ما أرادوا اخراج شرٌك لهم من الشركة فً حال توفر السبب
المسوغ لذلك أن ٌتقدموا برفع دعوى إلى المحكمة المختصة ،وذلك وفقا ً لئلجراءات المعتادة لرفع
الدعوى)2(.
وقد دل على أن طلب فصل شرٌك من الشركة ٌكون عن طرٌق رفع دعوى إلى المحكمة ،نص
المادة  1/605مدنً أردنً ،والمادة  651مدنً ٌمنً ،وهو ما أكدت علٌه وقضت به محكمة التمٌٌز
األردنٌة بالقول بؤن " للمحكمة بنا ًء على دعوى ٌُقدمها احد الشركاء إما أن ُتقرر فسخ الشركة أو أن
ُتقرر بقاءها واستمرارها فً العمل بعد اخراج شرٌك أو أكثر")3(.
ورفع دعوى إلى المحكمة بفصل شرٌك من شركة التضامن ٌُعتبر من الحقوق الشخصٌة
المُقررة لكل شرٌكٌ ،رتبط قبولها بصفة الشرٌك باعتباره طرفا ً فً رابطة عقدٌة مع الشرٌك
المطلوب فصله ،ولذلك ال ٌجوز لدابنً احد الشركاء أو دابنً الشركة استعماله ،بنا ًء على قواعد
الدعوى ؼٌر المباشرة ،للمطالبة بفصل شرٌك من الشركة ،وكذلك ال ٌجوز لورثة الشرٌك طلب

 1ـ العبودي ،عباس ،مرجع سابق ،ص .181
 2ـ عمبلً بالمادة ( )76من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً .الٌمنً .المقابلة للمادة ( )56من قانون أصول المحاكمات المدنٌة األردنً.
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  94/289حقوق مجلة النقابة ،صفحة  ،741لسنة .1995
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فصل شرٌك آخر ،إال إذا حل هإالء الورثة محل مورثهم فً الشركة ،وأصبحوا ٌتمتعون بصفة
الشركاء فٌها)1(.
ٌتضح من ذلك أن رفع دعوى إلى المحكمة لفصل شرٌك من شركة التضامن ٌدور وجوداً وعدما ً
مع صفة الشرٌك )2(،أي ٌجب أن تتوافر فً رافعها صفة الشرٌك ،وإال كانت ؼٌر مقبولة إن رُفعت
على خبلؾ ذلك )3(،ولهذا ٌجب على المحكمة عند نظر دعوى فصل شرٌك من الشركة أن تتصدى
لصفة رافعها من تلقاء نفسها ،فً أي مرحلة من مراحلها إذا توافرت لدٌها شبهة فً توافر تلك
الصفة )4(،وإذا كان الشركاء هم أصحاب الصفة فً رفع دعوى لفصل شرٌك لهم من الشركة،
كونهم األقدر على ترجٌح مصلحتهم ،إال أن ذلك ال ٌمنع أن ٌكون طلب الفصل مُقدما ً ممن له سلطة
تمثٌل الشركة أو الشركاء ،كالوكٌل أو المحامً)5(.
البند الثانً
فصل الشرٌك عن طرٌق تقدٌم دفع
الدفع هو وسٌلة سلبٌة ٌتم بها الرد على دعوى المُدعً ،فإذا رفع احد الشركاء فً شركة
التضامن دعوى بفسخ الشركة لتوفر احد األسباب المسوؼة لذلك ،التً حددتها الفقرة األولى من
المادة  33من قانون الشركات األردنً )6(،كوجود خبلؾ مستحكم بٌن الشركاء مثبلً ،من شؤنه
تعطٌل عمل الشركة وتعرٌض مصالحها للخطر ،فهنا إذا كان ذلك الشرٌك طالب الحل ُتعزى إلٌه
المسإولٌة عن نشؤة الخبلؾ بٌن الشركاء ،ثم ٌطلب حل الشركة استناداً إلى هذا الخبلؾ ،فهذا
الشرٌك بالتؤكٌد ال ٌكون له مصلحة مشروعة من وراء طلبه ،وعلى ذلك ٌجوز للشركاء اآلخرٌن،
أن ٌردوا على دعوى الحل التً رفعها ذلك الشرٌك ،فٌدفعوا برفض الدعوى وٌطلبوا فصل الشرٌك
من الشركة ،على أن تظل الشركة مستمرة بٌنهم ،وما على الشركاء فً مثل هذه الحالة إال اإلثبات
 1ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص  .38حول ذلك انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  87/744حقوق مجلة نقابة المحامٌن
ص  ،931لسنة .1990
 2ـ ٌجوز أن ترفع الدعوى باسم احد الشركاء أو باسمابهمم جمٌعا ً كمدعٌن ،كما ٌجوز أن ترفع باالسم التجاري للشركة ،انظر قرار محكمة
التمٌٌز األردنٌة رقم  2002/3246حقوق مجلة نقابة المحامٌن ص .1908
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  67/381حقوق مجلة النقابة ،ص  ، 108لسنة  .1968والقرار رقم  93/1050حقوق مجلة نقابة
المحامٌن ،صفحة  654لسنة .1995
 4ـ تنص المادة ( )76من قانون المرافعات الٌمنً على أن ":تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبٌنت ولو من تلقاء
نفسها أن ال صفة أو مصلحة فٌها ،فً أي مرحلة من مراحل الدعوى".
 5ـ المادة ( )62من قانون أصول المحاكمات المدنٌة األردنً .والمقابلة للمادة ( )74من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً الٌمنً .انظر قرار
محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  67/134حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،660لسنة .1967
 6ـ كما أجازت ذلك المادة ( )614مدنً أردنًٌ ":جوز للمحكمة ان تقضً بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شرٌك بما
تعهد به أو ألحق بالشركة ضرراَ جوهرٌا ً من جراء تولً شإونها" .والمقابلة للمادة ( )651مدنً ٌمنً .انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة
رقم  94/307حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،906لسنة .1995
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على ذلك الشرٌك ،بؤن تصرفاته أو األعمال التً ٌقوم بها تعتبر من األسباب المسوؼة لحل
الشركة)1(.
والدفع برفض الدعوى ،شؤنه شؤن الدعوى المقامة من الشرٌك بفسخ الشركة ،فبل ٌجوز للمحكمة أن
تقضً به من تلقاء نفسها كونه ال ٌتعلق بمصلحة عامة ،وإنما البد من التمسك به من قِبل الخصم
ذي المصلحة )2(،فالفقرة الثانٌة من المادة  33من قانون الشركات األردنً( )3عندما أجازت
للمحكمة تقدٌر السبب الذي أستند علٌه الشرٌك فً دعوى الفسخ ،وجعل لها سلطة فً أن ُتقرر فسخ
الشركة ،أو أن ُتقرر بقاءها واستمرارها فً العمل ،بعد اخراج شرٌك أو أكثر منها ،فهذا ال ٌعنً أن
المحكمة تقوم باخراج الشرٌك من تلقاء نفسها ،بل البد أن ٌكون هناك رد على الدعوى التً تقدم بها
الشرٌك لفسخ الشركة ،وهو ما ٌسمى بالدفع ٌتضمن رفض دعوى الفسخ ،وفً نفس الوقت المطالبة
بفصل الشرٌك المُطالب بالفسخ )4(،ألن المحكمة ال تستطٌع اخراجه من تلقاء نفسها ،وإال كانت قد
قضت بشًء لم ٌطلبه الشركاء ،فٌكون قرارها عُرضة إلبطاله)5(.
وعلٌه فإن فصل احد الشركاء من الشركة ٌتم باحدى الطرٌقتٌن السابقتٌن ،وهً إما بطرٌقة
مباشرة وتتم برفع الشركاء دعوى إلى القضاء بفصل الشرٌك ،وإما بطرٌقة أخرى ؼٌر مباشرة
وهً بصورة دفع ،كونه وسٌلة سلبٌة ألن المدعى علٌه ال ٌستهدؾ من إثارته إال تفادي الحكم علٌه
بطلب المدعً.

 1ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .125
 2ـ الشرعبً ،سعٌد خالد جُ باري ،مرجع سابق ،ص .325
 3ـ المادة ( /22ب) شركات أردنً نصت على أن ":للمحكمة فً أي حالة من الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة أ من هذه المادة ،إما أن
تقرر فسخ الشركة ،أو أن تقرر بقاءها واستمرارها فً العمل ،بعد اخراج شرٌك أو أكثر منها إذا كان ذلك حسب تقدٌرها سٌإدي إلى
استمرار الشركة فً أعمالها بصورة طبٌعٌة تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقٌن فٌها وتحفظ حقوق الؽٌر".
 4ـ وفً ذلك قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة" إذا توصلت محكمة االستبناؾ إلى أن أٌا ً من الشركاء لم ٌطلب اخراج الممٌز من الشركة وإنما
هو الذي تقدم بطلب لفسخ عقد البٌع الذي تم بٌنه وبٌن باقً الشركاء فٌؽدو بذلك تعلٌل محكمة االستبناؾ فً هذا الخصوص واقعا ً فً
محله" .القرار رقم  ،2002/1650منشورات مركز عدالة ،تارٌخ .2002/7/31
 5ـ المادة ( )336من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً الٌمنً .انظر قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة فً الطعن رقم  35لسنة  1413جلسة 29
ربٌع ثانً لسنة  1413الموافق  ،1998/8/22مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص .208
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المبحث الثانً
طبٌعة الحكم الصادر بفصل الشرٌك من الشركة واآلثار المترتبة علٌه
ٌتم فصل الشرٌك من الشركة ـ كما بٌنا ـ بقرار ٌصدر من شخص تعٌنه الدولة وهو القاضً،
وفقا ً إلجراءات مرسومة فً قانون المرافعات ،أو من شخص ٌختاره الشركاء بنا ًء على اتفاق بٌنهم
وهو المُحكم ،ولمعرفة اآلثار القانونٌة التً ٌرتبها ذلك الحكم سواء كان حُ كما ً قضابٌا ً أو تحكٌما ً
ً
بداٌة معرفة التكٌٌؾ القانونً لهذا الحكم ،ولهذا سنبدأ فً التطرق لمعرفة الطبٌعة القانونٌة
ٌجب
للحكم الصادر بفصل الشرٌك فً مطلب أول ،ثم البحث عن اآلثار المترتبة علٌه فً المطلب الثانً
من هذا المبحث.
المطلب األول
طبٌعة الحكم الصادر بفصل الشرٌك من الشركة
إن تحدٌد طبٌعة الحكم القضابً الصادر بفصل احد الشركاء من شركة التضامنٌ ،نعكس بشكل
مباشر على التنظٌم اإلجرابً لطرق الطعن فٌه ،ولهذا فإن البحث عن طبٌعته القانونٌة تثٌر مسؤلة
ذات شقٌن ،وهً مسؤلة تصنٌؾ حكم الفصل باعتباره من األحكام الموضوعٌة ،أي ٌفصل فً
موضوع الدعوى ،واألخرى عند الطعن بالحكم ،وما إذا كان للشرٌك استعادة مركزه فً الشركة إذا
ما تم إلؽاء الحكم الصادر بفصله ،مما ٌقتضً بحث ذلك فً فرعٌن على النحو اآلتً:
الفرع األول
تصنٌف حكم فصل الشرٌك من شركة التضامن
تنقسم األحكام القضابٌة من حٌث مضمونها إلى ثبلثة أنواع وهً ،أحكام تقرٌرٌة ،وإلزامٌة
ومنشبة ،وأساس هذا التقسٌم مبنً على نوع الحماٌة القضابٌة التً ٌمنحها الحكم للمحكوم له)1(.
فاألحكام التقرٌرٌة هً التً تقضً بوجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونً قبل صدور
الحكم ،دون أن ُتنشا مراكز قانونٌة جدٌدة ،أو إلزام المحكوم علٌه بؤداء شًء معٌن ،كالحكم ببراءة
وج ًِد حقا ً جدٌداً للخصوم ،وإنما ُتقرر حقا ً
الذمة ،والحكم بصحة عقد أو بطبلنه ،فهذه األحكام ال ُت ِ

 1ـ راجع حول تقسٌم األحكام من حٌث مضمون الحكم ،سٌؾ ،محمد مقبل .)2008( ،النظرٌة العامة لألحكام القضائٌة فً القانون الٌمنً،
الطبعة األولى ،صنعاء ،مكتبة دار الصادق ،ص  .18العبودي ،عباس ،مرجع سابق ،ص .333
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كان موجوداً قبل صدور الحكم ،وكذا ال تتضمن إلزام المحكوم علٌه بؤداء شًء ،ولذا فإن الحكم
التقرٌري لٌست له قوة تنفٌذٌة وال ٌعتبر سنداً تنفٌذٌاً ،وباآلتً الٌصلح للتنفٌذ.
والنوع الثانً من األحكام هً أحكام اإللزام ،التً تقضً بإلزام المحكوم علٌه بؤداء معٌن ٌقبل
التنفٌذ الجبري ،كالحكم بإلزام المدعى علٌه بدفع مبلػ معٌن من المال ،أو بإخبلء العقار أو تسلٌم
منقول ،وقد اتفق الفقه والقضاء على أن الحكم اإللزامً هو وحده الذي ٌقبل التنفٌذ بمقتضاه ،إذا
صار نهابٌا ً أو صدر مشموالً بالنفاذ المعجل)1(.
أما األحكام المنشبة هً التً تتضمن إنشاء حق أو مركز قانونً جدٌد لم ٌكن موجود قبل إصدار
الحكم ،أو بتعدٌل أو انهاء مركز قانونً قابم ،كالحكم الصادر بفسخ العقد ،وحكم إشهار إفبلس
التاجر ،فهذه األحكام ال ُترتب آثارها إال من وقت صدور الحكم بها ،بٌنما ٌرتد أثر األحكام المُقررة
إلى وقت سابق على ذلك ،وهو من وقت نشوء العبلقة القانونٌة )2(،كما أن هذا النوع من األحكام
تستنفد وظٌفتها بمجرد صدورها وتحوز حجٌة األمر المقضً ،ولكن ال تتمتع بقوة تنفٌذٌة جبرٌة،
والتصلح أن تكون سنداً تنفٌذٌا ً)3(.
وبما أن المشرعٌن الٌمنً واألردنً أجازا للشركاء أن ٌطلبوا فصل شرٌك من الشركة بحكم من
القضاء ،فإن صدور حكم بهذا الخصوص ٌعتبر بمثابة حل جزبً للشركة ،ولذلك فهو بهذه الصفة
ٌُعد من األحكام المنشبة )4(،التً ُتنشا حالة قانونٌة جدٌدة لم تكن موجودة قبل إصدار الحكم ،وهً
تؽٌٌر فً المراكز القانونٌة وإجراء تعدٌل على عقد الشركة ،وؼٌرها من اآلثار التً لم تكن موجودة
قبل صدوره ،فهو ٌُنتج أثراً موضوعٌا ً ُ
منذ تارٌخ صدوره دون أثر رجعً ،وهو زوال صفة الشرٌك
بالنسبة للمستقبل فقط ،ألن العقد الذي جمعه بالشركاء اآلخرٌن ٌعتبر من العقود الزمنٌة التً ٌصعب
إزالة ما رتبه العقد من آثار بؤثر رجعً)5(.

 1ـ والً ،فتحً .)1993( ،قانون التنفٌذ الجبري ،دون طبعة ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعً ،ص .39الشرعبً ،سعٌد
خالد ،مرجع سابق ،ص .34
 2ـ نصت المادة ( )327من قانون المرافعات الٌمنً على أن ":األحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وتنشا المراكز القانونٌة أو تزٌلها
أو تؽٌرها كل ذلك من تارٌخ النطق بالحكم أو من تارٌخ المطالبة القضابٌة أو من تارٌخ أصل سبب العبلقة حسب مقتضى الحال
المنصوص علٌه فً الحكم".
 3ـ محمود ،سٌد أحمد .)2008( ،أصول التنفٌذ الجبري وفقا ا لقانون المرافعات فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،دون طبعة ،القاهرة ،دار
الكتب القانونٌة ،صفحة .325
 4ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،مرجع سابق ،ص .128
 5ـ قٌاسا ً على األثر المترتب على حل الشركة قضابٌاً ،السنهوري ،أحمد عبدالرزاق ،مرجع سابق ،ص  .378الشواربً ،عبدالحمٌد،
مرجع سابق.123 ،
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الفرع الثانً
الطعن بالحكم الصادر بفصل الشرٌك
من المعلوم أن الطعن بالحكم اإلبتدابً لدى محكمة االستبناؾ ٌإدي إلى إٌقاؾ تنفٌذه خبلل المدة
المقررة لبلستبناؾ فبل ٌجوز تنفٌذه ،ولهذا فاألحكام المستؤنفة ال تصلح سندات تنفٌذٌة ،وهو ماٌطلق
علٌه باألثر الموقؾ للتنفٌذ )1(،أما الطعن بالنقض( )2فاألصل فٌه أنه لٌس له أثر موقؾ فً تنفٌذ
الحكم المطعون فٌه ،كون محكمة النقض ال تعد درجة ثالثة من درجات التقاضً )3(،ونتٌجة لذلك
فإن تنفٌذ الحكم الصادر بفصل احد الشركاء من شركة التضامن قبل أن ٌحوز على درجة
البتات )4(،قد ٌثٌر إشكالٌات وصعوبات فً حال إلؽابه من محكمة النقض إذا ما تم تنفٌذه وإجبار
الشرٌك على الخروج من الشركة ،لذلك ٌمكن أن ٌثور التساإل هنا عن مركز الشرٌك المفصول،
إن كان بامكانه استعادة مركزه فً الشركة بعد إلؽاء الحكم الصادر ضده من محكمة النقض ؟ وما
إذا كان ٌجوز له الرجوع على المحكوم لهم وهم الشركاء ،والمطالبة بالتعوٌض عما لحقه من
أضرار من جراء ذلك التنفٌذ ،أي نتٌجة فصله دون وجه حق ؟
لئلجابة على ذلك سنتناول فً البند األول مدى استعادة الشرٌك المفصول مركزه فً الشركة فً
حال إلؽاء الحكم الصادر بفصله ،ثم حقه فً طلب التعوٌض فً البند الثانً:

 1ـ ٌستفاد ذلك من نص المادة ( )9من قانون التنفٌذ األردنً التً نصت على ":ال ٌجوز تنفٌذ السندات جبراً مادام الطعن فٌها جابزاً ،إال إذا
كان التنفٌذ المعجل منصوصا ً علٌه فً القانون أو محكوما ً به" .والمادة ( )224من قانون المرافعات والتنفٌذ الٌمنً الخاصة بتعرٌؾ التنفٌذ
المعجل التً نصت على أنه ":تنفٌذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التً تقضً بعدم جواز تنفٌذ سند تنفٌذي مادام الطعن فٌه
باالستبناؾ جابزاً".
 2ـ الطعن بالنقض أو ماٌسمى فً النظام القضابً األردنً بالتمٌٌز ،هو طرٌق طعن ؼٌر عاديٌُ ،مارس أمام محكمة وضعها المشرع فً
قمة التنظٌم القضابً ،وتسمى فً الٌمن بالمحكمة العلٌا ،وفً األردن بمحكمة التمٌٌز ،بمقتضاه ٌتم نقض األحكام النهابٌة سواء الصادرة من
محاكم االستبناؾ أو من المحاكم االبتدابٌة‘ إذا كانت مخالفة للقانون.
 3ـ الشرعبً ،سعٌد خالد جُ باري ،مرجع سابق ،ص .541العبودي ،عباس ،مرجع سابق ،ص .398
 4ـ " الحكم البات هو الذي ال ٌقبل الطعن بؤي طرٌق من طرق الطعن ،سواء كانت عادٌة كاالستبناؾ ،أو ؼٌر عادٌة كالطعن بالنقض أو
إلتماس إعادة النظر" المادة  3من قانون المرافعات الٌمنً.
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البند األول
حق الشرٌك المفصول فً استعادة مركزه فً الشركة
نظراً ألن الطعن بالنقض من الطرق ؼٌر العادٌة ،فقد حدد المشرع الٌمنً أسبابه على سبٌل
الحصر فً أربعة أسباب ،وجمٌعها تصب فً معنى واحد وهو مخالفة القانون )1(،لذلك فبل ٌجوز
للمحكوم علٌه الطعن بالنقض إال فً حدود تلك األسباب التً نص علٌها القانون )2(،ولكن إذا
ماتوفر السبب القانونً فإن مجرد تقدٌم الطعن إلى المحكمة العلٌا لم ٌرتب علٌه المشرع وقؾ تنفٌذ
الحكم المطعون فٌه ،إال إذا كان صادراً فً احد المنازعات التً حددتها الفقرة األولى من المادة
 294من قانون المرافعات )3(،أما فً ؼٌرها من المنازعات فالقاعدة أن التنفٌذ ٌستمر بالرؼم من
وجود الطعن فً الحكم ،ومع ذلك فقد ذهب المشرع الٌمنً إلى إٌراد استثناء على هذه القاعدة،
ورتب على الطعن بالنقض وقؾ تنفٌذ األحكام وفق شروط حددتها الفقرة الثانٌة من نفس المادة،
حٌث منح المحكمة العلٌا سلطة تقدٌرٌة فً أن تؤمر بوقؾ تنفٌذ الحكم فً ؼٌر تلك المسابل الواردة
فً الفقرة األولى ،وفً ذلك نصت الفقرة الثانٌة من المادة  294على اآلتً ":فٌما عدا ماتقدم ال
ٌترتب على الطعن بالنقض وقؾ تنفٌذ الحكم ،وللمحكمة العلٌا أن تؤمر بوقؾ التنفٌذ إذا ُ
طلب منها
ذلك فً صحٌفة الطعن ورأت المحكمة مبرراً لذلك ،ولها أن تؤمر بتقدٌم ضمانة تكفل صٌانة حقوق
المطعون ضده ،وعلى المحكمة أن تنظر وقؾ التنفٌذ خبلل مدة خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ رفع
الرد على الطعن من المطعون ضده ،وعندما تؤمر المحكمة بوقؾ التنفٌذ ٌنسحب أمرها على جمٌع
إجراءاته من تارٌخ طلب وقؾ التنفٌذ ،وفً هذه الحالة على المحكمة أن تفصل فً الطعن خبلل
خمسة أشهر من تارٌخ األمر بوقؾ التنفٌذ".
وتطبٌقا ً لما أورده المشرع الٌمنً آنفا ً فإن الموضوع الذي نحن فً صدد البحث فٌه ٌعد من
المسابل التجارٌة ؼٌر الواردة ضمن الفقرة األولى من المادة  ،294ولذلك فإن وقؾ تنفٌذ األحكام
الصادرة فً هذا النوع من المنازعات ٌخضع لسلطة المحكمة ،أي للمحكمة العلٌا سلطة تقدٌرٌة فً
تقدٌر ذلك إذا توفرت الشروط التً حددتها الفقرة الثانٌة من المادة المذكورة.

 1ـ انظر المادة ( )393من قانون المرافعات والتنفٌذ التً حددت حاالت الطعن بالنقض.
2ـ قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة فً الطعن رقم  753لسنة  1423الموافق  ،2002/12/23مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص.246
 3ـ نصت المادة /394أ مرافعات ٌمنً على أن" ٌترتب على الطعن بالنقض وقؾ تنفٌذ األحكام وآثارها إذا كانت صادرة فً المنازعات
اآلتٌة 6 :ـ مسابل األحوال الشخصٌة ماعدا ما استثنً فً هذه المادة 3 .ـ المنازعات العقارٌة 2 .ـ المنازعات المتعلقة باإلزالة.
 4ـ المنازعات المتعلقة بالحق المدنً فً القضاٌا الجنابٌة 5 .ـ المنازعات المتعلقة بالمسابل اإلدارٌة.
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وعلٌه فإن الشرٌك المحكوم علٌه بالفصل من شركة التضامن إذا طعن بالحكم االستبنافً لدى
محكمة النقض ،وطلب تبعا ً لذلك فً صحٌفة الطعن وقؾ تنفٌذ الحكم ،ورأت المحكمة بمقتضى
سلطتها التقدٌرٌة أن تنفٌذ الحكم قد ٌترتب علٌه ضرر بالشرٌك المحكوم علٌه ،نتٌجة الشروع فً
تصفٌة حصته واخراجه من الشركة ،وأن من الصعب إزالة آثار التنفٌذ التً قد تترتب علٌه ،وإعادة
الحال إلى ما كان علٌه قبل التنفٌذ ،فلها أن تؤمر بوقؾ التنفٌذ ،ولها الحق فً أن تشترط على
الشرٌك تقدٌم ضمانة لوقؾ التنفٌذ أو أن تعفٌه منها ،وباآلتً ٌظل الشرٌك المحكوم علٌه بالفصل
محتفظا ً بصفته كعضو فً الشركة طوال فترة التقاضً ،وهً خمسة أشهر من تارٌخ األمر بوقؾ
التنفٌذ )1(،له من الحقوق وعلٌه من الواجبات إلى أن ٌصدر حكم بات من المحكمة العلٌا إما بتؤٌٌد
الحكم المطعون فٌه أو نقضه.
أما إذا رفضت المحكمة العلٌا طلب الشرٌك بوقؾ التنفٌذ ،فذلك معناه ضِ منا ً إعطاء الحق لبقٌة
الشركاء فً البدء بتنفٌذ الحكم االستبنافً بالرؼم من وجود الطعن فٌه )2(،والتنفٌذ فً مثل هذه
الحالة ال شك سٌفقد المحكوم علٌه صفته كشرٌك ،نتٌجة تصفٌة حصته من الشركة واخراجه منها،
وما ٌستتبع ذلك من إجراءات )3(،فإذا ماصدر حكم النقض بعد ذلك فهو بالتؤكٌد إما أن ٌصدر بتؤٌٌد
الحكم المطعون فٌه ـ الذي جرى تنفٌذه ـ أو نقضه وإعادة القضٌة للمحكمة التً أصدرته)4(.
فإذا قضت المحكمة العلٌا بتؤٌٌد الحكم فبل شك أن األمر سٌستقر على ما تم تنفٌذه سابقاً ،ونتٌجة لذلك
أي بعد أن تم تجرٌد الشرٌك من عضوٌته فً الشركة ،ال ٌمكن أن ٌكتسبها مرة أخرى أو ٌستعٌد
مركزه فٌها ،ألن الحكم حاز على قوة األمر المقضً.
أما إذا حصل العكس من ذلك وقضت المحكمة بنقض الحكم لؤلسباب التً حددها القانون ،فذلك
معناه إلؽاء التنفٌذ إن صح التعبٌر ،وباآلتً فإن حكمها الصادر بالنقض ٌصبح سنداً تنفٌذٌاً ،تتولى
بموجبه المحكمة التً باشرت التنفٌذ إعادة الحال إلى ما كانت علٌه قبل إجراء التنفٌذ )5(،وفً ذلك
 1ـ كما جاء فً عجز الفقرة الثانٌة من المادة ( )394وهً فترة نتمنى على مشرعنا الٌمنً أن ٌلزم المحكمة العلٌا إذا أمرت بوقؾ تنفٌذ
الحكم بسبب الطعن بالنقض أن تفصل فً الطعن خبلل فترة وجٌزة أقل من التً نص علٌها.
 2ـ البدء فً التنفٌذ فً مثل هذه الحالة ٌكون استناداً إلى الحكم األصلً ،أي الٌتؤثر بالحكم الصادر من المحكمة برفض الوقؾ ،انظر حول
الحكم الصادر برفض طلب وقؾ التنفٌذ ،خلٌل ،أحمد علً السٌد .)2000 (،طلبات وقف التنفٌذ أمام محكمة التنفٌذ ومحاكم الطعن فً
المواد المدنٌة والتجارٌة ،دون طبعة ،اإلسكندرٌة ،دار المطبوعات الجامعٌة ،ص .315
 3ـ وتتم تصفٌة حصة الشرٌك المفصول بالطرٌقة التً نصت علٌها المادة ( )4/45من قانون الشركات الٌمنً ،الخاصة بالطرق التً تعٌن
فٌها قٌمة حقوق الشرٌك المتوفى ،أو المنسحب من الشركة بنا ًء على مشًءته ،أو الذي خرج بقرار من المحكمة نتٌجة فقدة األهلٌة العامة،
حٌث نصت المادة على أنه " فً جمٌع األحوال تعٌن قٌمة حقوق الشرٌك المتوفى أو المنسحب أو الذي قررت المحكمة اخراجه بموجب
قابمة جرد خاصة ،ما لم ٌقض عقد الشركة بطرٌقة أخرى للتخمٌن فتتبع هذه الطرٌقة ،وفً حالة االختبلؾ تقوم المحكمة المختصة بهذا
التقدٌر عن طرٌق خبٌر أو أكثر".
 4ـ المادة ( )211من قانون المرافعات الٌمنً.
 5ـ استناداً إلى المادة ( )222مرافعات ٌمنً التً نصت على أنه" إذا حُكم فً الطعن بإلؽاء أو تعدٌل أو نقض حكم تم تنفٌذه تتولى المحكمة
التً باشرت التنفٌذ إعادة الحال إلى ماكان علٌه قبل التنفٌذ دون حاجة إلى حكم جدٌد".
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قضت المحكمة العلٌا الٌمنٌة بالقول " ٌلزم محكمة التنفٌذ إعادة الحال إلى ما كان علٌه قبل التنفٌذ إذا
قضت المحكمة العلٌا بنقض الحكم االستبنافً الذي جرى تنفٌذه قبل صدور حكم المحكمة العلٌا
القاضً بإعادة الحال إلى ماكان علٌه")1(.
وعمبلً بما جاء به المشرع الٌمنً من قواعد فإن الشرٌك الذي فُصل دون وجه حق من الشركة
ٌكون له بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض استعادة مركزه ،أي له الحق فً العودة إلى
الشركة التً ُ
طرد منها ،وذلك بعد أن ٌدفع حصته من رأس المال التً تم تصفٌتها وردها له نتٌجة
التنفٌذ ،وال ٌحتاج قرار العودة إلى الشركة استصدار حكم جدٌد من القضاء ،وإنما ٌُؽنً عن ذلك
حكم محكمة النقض الذي ٌحل محل الحكم السابق وٌعد سنداً تنفٌذٌا ً إلعادة الحال إلى ما كان علٌه
قبل التنفٌذ)2(.
إذا فالمشرع الٌمنً قد نص صراحة على منح المحكمة العلٌا سلطة تقدٌرٌة فً الحكم بوقؾ
التنفٌذ أوعدم الوقؾ ،فقد تضمنت الفقرة الثانٌة من المادة  294فً متنها عبارة (وللمحكمة العلٌا)،
وهذا بٌان لسلطة المحكمة فً األمر بوقؾ التنفٌذ المطلوب منها بمناسبة الطعن المرفوع إلٌها.
وحسنا ً فعل مشرعنا الٌمنً ،إذ قد ٌتوفر المبرر لوقؾ التنفٌذ خاصة إذا استبان للمحكمة أن إعادة
الحال إلى ما كانت علٌه عسٌرة أو مستحٌلة إذا ما ألؽً الحكم فً الموضوع ،وترجٌح إلؽاء الحكم
فً الموضوع من قِبل محكمة النقض قد ٌكون هو المبرر والداعً لوقؾ التنفٌذ ،إلى جانب الضرر
الذي قد ٌتعرض له المنفذ ضده جراء التنفٌذ ،والواقع أن المشرع الٌمنً لم ٌنص صراحة على
شرط توفر هذا المبرر وإنما ٌمكن استخبلصه من مضمون الفقرة الثانٌة المشار إلٌها سلفاً ،التً تفٌد
ضِ منا ً انصراؾ إرادة المشرع إلى تطلب ترجٌح إلؽاء الحكم كمبرر لوقؾ التنفٌذ.
أما موقؾ المشرع األردنً من تنفٌذ األحكام ،فقد رأى أن تنفٌذ الحكم قد ٌجعل من الصعب فً
بعض الحاالت إزالة آثاره التً تترتب علٌه ،أو إعادة الحال إلى ما كان علٌه قبل التنفٌذ فً حال
ألؽت محكمة التمٌٌز الحكم أو قامت بتعدٌله ،ولذلك فقد أقر المشرع قاعدة عامة أوردها فً قانون
التنفٌذ )3(،وهً عدم تنفٌذ الحكم مادام الطعن فٌه جابزاً ،حٌث نصت المادة التاسعة على أنه ":ال
ٌجوز تنفٌذ السندات جبراً مادام الطعن فٌها جابزاً ،إال إذا كان التنفٌذ المعجل منصوصا ً علٌه فً
القانون أو محكوما ً به".
1

ـ قرار المحكمة العلٌا الٌمنٌة فً الطعن رقم  13لسنة  1413الموافق  ،1992/9/12مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص .170
 2ـ وٌستفاد ذلك من عجز المادة ( )222من قانون المرافعات والتنفٌذ الٌمنً ،التً نصت على عدم الحاجة إلى استصدار حكم جدٌد ،انظر
حول مدى صبلحٌة حكم الوقؾ كسند تنفٌذي إلعادة الحال إلى ما كانت علٌه ،خلٌل ،أحمد علً السٌد ،مرجع سابق ،ص .325
 3ـ قانون التنفٌذ األردنً رقم ( )22لسنة .2007
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لهذا فإن الطعن بالحكم لدى القضاء األردنً سواء باالستبناؾ باعتباره من طرق الطعن العادٌة ،أو
بالتمٌٌز باعتباره من طرق الطعن ؼٌر العادٌةٌُ ،عد سببا ً فً تؤخٌر التنفٌذ ،عمبلً بنص المادة
التاسعة ،التً جاء لفظ الطعن فٌها مطلقاً ،ما ٌعنً أنه ٌشمل الطعن باالستبناؾ والتمٌٌز )1(.وقد
استثنى المشرع من هذه القاعدة طرٌقٌن محددٌن للطعن هما اعتراض الؽٌر وإعادة المحاكمة ،حٌث
أفرد لكل منهما نص صرٌح ،أجاز بموجبه للمحكمة المرفوع إلٌها الطعن الحق فً اتخاذ قرار
بتؤخٌر التنفٌذ بالشروط التً تراها مناسبة ،أي أن الطعن بالحكم ال ٌإدي إلى وقؾ تنفٌذه ،إال بقرار
صادر من جهة الطعن)2(.
وبنا ًء على ما سبق ٌمكننا القول :إن المشرع األردنً قد جعل الطعن بالتمٌٌز مانعا ً للتنفٌذ،
استناداً للمادة التاسعة من قانون التنفٌذ ،ولما كان األمر كذلك فإن طعن الشرٌك بالتمٌٌز ٌإدي إلى
تؤخٌر تنفٌذ الحكم الممٌز الصادر ضده ،مما ٌعنً استمرار الشرٌك فً الشركة واحتفاظه بصفته
كعضو فٌها طوال فترة التقاضً إلى أن ٌصدر حكم قطعً من محكمة التمٌٌز إما بتؤٌٌد حكم الفصل
الصادر فً مواجهته أو نقضه.
فإذا قضت محكمة التمٌٌز بتؤٌٌد الحكم الصادر بفصل الشرٌك فإن حكمها ٌحوز على قوة القضٌة
المقضٌة ،ومن ثم ٌتم إعادته إلى محكمة الموضوع التً أصدرته لتنفٌذه عن طرٌق دابرة التنفٌذ)3(،
التً بدورها تقوم بتعٌٌن مصؾٍ لتصفٌة حصة الشرٌك )4(،وتتم التصفٌة على أساس تقدٌر نصٌبه
من رأس المال ،واألربا التً حققتها الشركة بحسب قٌمتها بتارٌخ الحكم باالخراج ،أما بعد ذلك
فؤي حقوق ُتستجد فلٌس للشرٌك نصٌب منها إال إذا كانت تلك الحقوق ناتجة عن أعمال باشرتها
ً
ونتٌجة لتلك التصفٌة وإعطاء الشرٌك حقوقه ٌتعٌن
الشركة قبل صدور الحكم باخراجه منها)5(،
على الشركاء تعدٌل أوضاع الشركة ،وإشهار ذلك الحكم فً سجل الشركات ،وفً ذلك قضت
محكمة التمٌٌز األردنٌة بالقول " إن كون احد الشركاء المفوضٌن بالتوقٌع عن الشركة ،قد تم فصله

 1ـ القضاة ،مفلح عواد ،)2008( ،أصول التنفٌذ ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،ص  .54السرحان ،بكر عبدالفتا و
عبٌداتٌ ،وسؾ" ،)2008( ،مشكلة الحكمٌن ال متناقضٌن والحلول المقررة لها مابٌن إعادة المحاكمة والتمٌٌز ،دراسة تحلٌلٌة فً ظل قانون
أصول المحاكمات المدنٌة األردنً" ،بحث منشور فً مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد  ،23العدد  ،4ص.40
 2ـ نصت المادة ( )361من قانون أصول المحاكمات المدنٌة على أنه ":ال ٌترتب على اعتراض الؽٌر وقؾ تنفٌذ الحكم المطعون فٌه ،ما لم
تقرر المحكمة خبلؾ ذلك بنا ًء على طلب الطاعن متى كان فً مواصلة تنفٌذه ضرر جسٌم" .ونصت المادة ( )367من نفس القانون على
أنه ":الٌترتب على طلب إعادة المحاكمة وقؾ تنفٌذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خبلؾ ذلك".
 3ـ تختص دابرة التنفٌذ بتنفٌذ جمبع األحكام الصادرة من المحاكم ،وهذا ما نصت علٌه الفقرة األولى فً المادة الثانٌة من قانون التنفٌذ
بقولهاٌ ":تم تنفٌذ السندات التنفٌذٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون من قبل دابرة تسمى دابرة التنفٌذ لدى كل محكمة بداٌة ٌرأسها قاض
ٌسمى ربٌس التنفٌذ ال تقل درجته عن الرابعة وٌعاونه قاض أو أكثر ٌقوم أقدمهم مقامه عند ؼٌابه".
 4ـ ألن التصفٌة هً من واجبات المصفً ولذلك ال ٌجوز للمحكمة أن تقوم بهذا الدور وتتولى تسوٌة الحسابات نٌابة عن المصفً ،انظر
حول ذلك قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  91/614حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،2128لسنة .1992
 5ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  ،94/289حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة ،741لسنة .1995

108

من الشركة بموجب حكم قضابً مكتسب الدرجة القطعٌة ٌوجب على باقً الشركاء تعدٌل أوضاع
الشركة"( )1وباآلتً فبل ٌمكن للشرٌك بعد فصله أن ٌستعٌد مركزه أو ٌطالب بالعودة إلى الشركة
بعد اخراجه منها بموجب حكم قضابً مكتسب الدرجة القطعٌة.
أما إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الممٌز الصادر بفصل الشرٌك ،فإن هذا األخٌر طالما أنه لم ٌتم
اخراجه من الشركة ،وظل محتفظا ً بعضوٌته فٌها خبلل فترة التقاضً ،فلٌس بامكانه سوى مطالبة
بقٌة الشركاء بالتعوٌض إذا أصابه ضرر من جراء تلك المحاكمة وإصدار حكم ضده دون وجه
حق ،وهذا ماسنبٌنه فً البند اآلتً من هذا الفرع.

 1ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  ،91 /720حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة ،861لسنة .1993
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البند الثانً
حق الشرٌك المفصول فً طلب التعوٌض
اتضح لنا من خبلل البند السابق أن من الممكن أن ٌتم ـ ولو فً حاالت نادرة وفقا ً للقانون الٌمنً
ـ فصل شرٌك من الشركة عن طرٌق الخطؤ ،وأن هذا الشرٌك إذا استطاع أن ٌثبت ذلك الخطؤ
بامكانه نقض الحكم الصادر ضده وٌستعٌد مكانته ومركزه فً الشركة ،استناداً إلى قاعدة األثر
الرجعً للبطبلن ،التً تقتضً إعادة الحال إلى ما كانت علٌه قبل صدور الحكم ،والشك أن الشرٌك
المفصول دون وجه حق قد ٌتعرض إلى أضرار نتٌجة اإلسراع فً التنفٌذ واخراجه من الشركة،
سواء كانت أضراراً مادٌة أو معنوٌة ،لذلك من حقه المطالبة برد األربا التً حققتها الشركة وحُرم
منها خبلل فترة تنفٌذ الحكم ،ألن الشرٌك كما ذهب احد الباحثٌن للقول بؤنه لم ٌفقد صفته كعضو فً
الشركة وإنما مازال جزءاً منها على وجه اإلطبلق )1(،فضبلً عن ذلك ٌجوز له أن ٌطالب الشركاء
بالتعوٌض عما قد لحقه من أضرار ،وٌرجع أساس مطالبتهم بالتعوٌض فً مثل تلك الحالة لٌس
على أساس الخطؤ من ناحٌتهم ألنهم استعملوا حقا ً قانونٌا ً مشروعا ً لهم وهو إقامة دعوى ضده ،وإنما
على أساس اإلساءة والتعسؾ فً استعمال ذلك الحق ،وفقا ً لنظرٌة التعسؾ فً استعمال الحق)2(،
ولذلك ما على الشرٌك إال رفع دعوى بذلك وأن ٌثبت فً دعواه وفقا ً ألحكام القواعد العامة أن
شركابه كانوا سٌبو النٌة عند رفعهم دعوى بفصله ،أي لم ٌقصدوا سوى الكٌد واإلضرار به )3(،أو
ٌثبت أنهم كانوا ٌعلمون أن الحكم الصادر ضده الذي قاموا بتنفٌذه واخراجه بموجبه سٌُلؽى ،كما
ٌجب علٌه أٌضا ً إثبات الضرر الذي لحقه نتٌجة الفصل.
وبنا ًء على ما سبق ٌتضح لنا أن إلؽاء الحكم الصادر بفصل الشرٌك من الشركة الذي تم تنفٌذه
ٌترتب علٌه نتٌجة مزدوجة ،فمن ناحٌة ٌستعٌد الشرٌك المفصول مركزه فً الشركة بحٌثٌ ،صبح
مشابه تماما ً لمركز شركابه اآلخرٌن ،ومن ناحٌة أخرى ٌكون له الحق فً التعوٌض عن كافة
األضرار التً لحقته نتٌجة لذلك ،إذا ما أثبت الضرر الذي لحقه ونسبة الخطؤ للشركاء.

 1ـ انظر فً نتابج بطبلن قرار فصل الشرٌك من الشركة ذات رأس المال المتؽٌر ،صدقً ،أمٌرة ،مرجع سابق ،ص .53
 2ـ عمبلً بنص المادة ( )67من القانون المدنً الٌمنً ،والمقابلة للمادة ( )66من القانون المدنً األردنً.
 3ـ وفً ذلك قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بالقول" إن حق اللجوء للقضاء رخصة ممنوحة للمواطنٌن وال ٌترتب على استعمالها استعماالً
مشروعا ً أي تعوٌض للخصم عما لحقه من ضرر فً حالة خسران الدعوى ألن الجواز الشرعً ٌنافً الضمان أما إذا استعملت هذه
الرخصة استعماالً ؼٌر مشروعا ً وبالمعنى المنصوص علٌه بالمادة  66من القانون المدنً ففً هذه الحالة فقط ٌترتب التعوٌض للخصم
المضرور على من استعملها استعماالً ؼٌر مشروع الثابت بالدلٌل القانونً الدال على سوء قصد التعدي .قرار محكمة التمٌٌز جزاء رقم
 ،99/832حقوق المجلة القضابٌة ،صفحة  ،503لسنة .2000

110

المطلب الثانً
اآلثار المترتبة على الحكم الصادر بفصل شرٌك
تبدو أهمٌة تطبٌق مبدأ الفصل على احد الشركاء فً شركة التضامن فً اآلثار والنتابج التً
تترتب على الحكم الصادر بفصله ،سواء تلك التً تترتب فً مواجهة الشركة نفسها ،أو فً مواجهة
الشركاء والؽٌر من دابنً الشركة ،لذلك سنبحث فً هذا المطلب عن أهم اآلثار التً تترتب على
فصل احد الشركاء من شركة التضامن.
وعلٌه سنقوم بتقسٌم هذا المطلب إلى ثبلثة فروع ،فً الفرع األول سنبٌن اآلثار المترتبة على حكم
الفصل بالنسبة لشركة التضامن ،وفً الفرع الثانً اآلثار التً تترتب على الشركاء سواء المفصول
أو الباقون منهم ،وفً الفرع الثالث آثار الفصل بالنسبة للؽٌر.
الفرع األول
آثار فصل الشرٌك على شركة التضامن
ٌلعب االعتبار الشخصً دورأ مهما ً فً شركة التضامن لٌس عند إنشابها فحسب وإنما له أثر
ملحوظ أٌضؤ ً فً بقاء الشركة واستمرارها أٌضاً ،فإذا ماخرج احد الشركاء من الشركة سواء نتٌجة
انسحابه بإرادته أو وفاته أو إفبلسه أو فقده األهلٌة ،ترتب على خروجه حل الشركة ،بسبب زوال
ذلك االعتبار )1(،إال أن حل الشركة وانقضاءها لخروج احد الشركاء منها ألي سبب من األسباب
المذكورة لٌس من النظام العام ،وإنما ٌتعلق بمصلحة الشركاء ،فلهم أن ٌنظموا هذه المسؤلة فً عقد
التؤسٌس ،سواء باإلبقاء على الشركة أو انقضاءها )2(.ولكن هل ٌصدق القول بانحبلل شركة
التضامن فً حال فصل احد الشركاء منها بموجب حكم قضابً ؟
لمعرفة اإلجابة على ذلك التساإل ٌتطلب ضرورة النظر أوالً إلى وضع الشركة من حٌث عدد
الشركاء فٌها ،ما إذا كانت تتكون من الحد األدنى وهو شرٌكان فقط أو ٌزٌد عن ذلك .ولهذا ٌمكن
تقسٌم هذا الفرع إلى بندٌن على النحو اآلتً.

1

ـ طه ،مصطفى كمال ،مرجع سابق ،ص  .363القلٌوبً ،سمٌحة ،مرجع سابق ،ص .132
 2ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص  .144وحول ذلك قضت المحكمة العلٌا الٌمنٌة بالقول" إذا قامت الشراكة بٌن الشركاء على عقد
تضمن التزاما ً ٌإدي االخبلل به إلى انتهاء الشراكة ،فإن االلتزام ٌكون حجة على الشركاء وتنتهً الشراكة عند االخبلل به" .الطعن رقم
 24لسنة  1413الموافق  ،1992/8/20مجلً ،حسن علً ،مرجع سابق ،ص .157
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البند األول
أثر فصل احد الشرٌكٌن من شركة التضامن
إن الفكرة التعاقدٌة لتؤسٌس الشركة بشكل عام وشركة التضامن بشكل خاص لدى المشرع فً
كل من األردن والٌمن تفترض وجود أكثر من شرٌك فٌها ،فبلبد من توافر شرٌكٌن كحد أدنى
لتسجٌلها ألنه ال ٌمكن إنشاء عقد بؽٌر هذا العدد .وعلٌه إذا كانت هذه الشركة أي شركة التضامن
تتؤلؾ أساسا ً من شرٌكٌن فقط ،وتقدم احدهم بطلب فصل شرٌكه عن طرٌق القضاء ،فهل من
الممكن كحالة إستثنابٌة أن تتحول الشركة إلى شركة من نوع آخر وهو ما ٌعرؾ بشركة الشخص
الواحد ،أم أن مصٌرها هو االنقضاء حكما ً لعدم توفر النصاب القانونً الذي حدده المشرعان الٌمنً
واألردنً بشرٌكٌن ؟
شركة الشخص الواحد( )1تقوم أساسا ً على تجزبة أو تعدد الذمة المالٌة للشخص ،فهذا النوع من
الشركات تتٌح أن ٌكون للشخص الواحد تملك جمٌع رأس مالها ،بحٌث ٌخصص جزءاً من أمواله
لحساب الشركة ،فتتحدد مسإولٌته فً مواجهة دابنٌها فً حدود المبلػ المخصص لها فحسب ،وال
تمتد إلى أمواله األخرى )2(،وهذا ٌتنافى مع مبدأ وحدة الذمة المالٌة الذي تعتنقه أؼلب التشرٌعات
ومنها التشرٌع الٌمنً واألردنً الذي ٌقضً بجعل جمٌع أموال الشخص المدٌن محبلً لضمان
دابنٌه)3(.
فالقانون الٌمنً ٌجٌز للدابن الرجوع على جمٌع أموال المدٌن التاجر المستؽلة فً النشاط التجاري
والخاصة أٌضاً ،كما أن قانون الشركات التجارٌة النافذ لم ٌعترؾ بشركة الشخص الواحد محدود
المسإولٌة ،لعدم االعتراؾ بتجزبة ذمة المالك لها )4(،لذلك فلم ٌقل بجوازها سواء بإنشاء شركة من
هذا النوع بطرٌق مباشر أو بشكل ؼٌر مباشر ،فإذا كانت شركة التضامن محل دراستنا مكونة من
شرٌكٌن فقط ،ثم آلت حصص احد الشركاء إلى ملكٌة شرٌكه اآلخر بطرٌقة أو بؤخرى ،سواء عن
طرٌق التنازل أو فً حالة الفصل فإن القانون الٌمنً لم ٌنص صراحة على أن اجتماع حصص
 1ـ عرؾ الدكتور عبدهللا الخشروم شركة الشخص الواحد بؤنها " :شركة الشخص الواحد هً الشركة المإلفة من شرٌك واحد طبٌعٌا ً كان
أو معنوٌا ً وٌكون لهذه الشركة ذمة مالٌة مستقلة عن الذمة المالٌة للشرٌك ،وقد تإسس هذه الشركة ابتداء من شرٌك واحد وقد تإول إلى
شركة من شرٌك واحد جراء بقاء شرٌك واحد فٌها" .الخشروم ،عبدهللا ،شركة الشخص الواحد فً قانون الشركات األردنً لسنة 6997
والقوانٌن المعدلة له اسنة  3113دراسة مقارنة ،أٌلول  ،2005بحث منشور فً مجلة المنارة الصادرة عن جامعة آل البٌت ،المجلد
الحادي عشر ،العدد الثالث ،ص .256
 2ـ قاٌد ،محمد بهجت .)1990( ،شركة الشخص الواحد محدود المسؤولٌة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دون دار نشر ،ص .164
 3ـ نصت المادة ( )258من القانون المدنً الٌمنً على أن ":أموال المدٌن ضامنة للوفاء بدٌونه وجمٌع الدابنٌن متساوون فً هذا الضمان
إال ماستثنً بنص فً القانون أو باتفاق دون إضرار بسابر الدابنٌن طبقا ً لما ٌنص علٌه هذا القانون" .والمادة ( )265من القانون المدنً
األردنً بقولها ":مع مراعاة أحكام القانون ،أموال المدٌن جمٌعها ضامنة للوفاء بدٌونه وجمٌع الدابنٌن متساوون فً هذا الضمان".
 4ـ انظر موقؾ قانون الشركات الٌمنً من شركة الشخص الواحد ،شمسان ،حمود محمد ،مرجع سابق ،ص .35
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شركة التضامن بٌد شرٌك واحد ٌعتبر سببا ً من أسباب انحبللها التً حددها على سبٌل الحصر فً
المادة  56شركات ،ولكن هذا ال ٌعنً أنه أجاز ضِ منا ً بقاء هذه الشركة واستمرارها ،وإنما اعتبر
ذلك االنتقال للحصص اخبلالً بركن من أركان العقد الموضوعٌة وهو ركن تعدد الشركاء ،الذي
ٌترتب على تخلفه انحبللها بقوة القانون)1(.
فضبلً عن ذلك إن موضوع فصل الشرٌك فً التشرٌع الٌمنً ٌستند على نص فً القواعد العامة،
أشترط المشرع فً متنه على أنه فً حالة الحكم باخراج الشرٌك أن تظل الشركة قابمة بٌن الباقٌن
من الشركاء ،فلفظ الشركاء فً النص أمر تقتضٌه اللؽة ٌدل على التعدد ،فهو إشارة إلى ضرورة
توفر أكثر من شرٌك الستمرار الشركة فً حالة الفصل ،لذلك إذا كانت شركة التضامن مكونة من
شرٌكٌن فقط ففً هذه الحالة ال ٌمكن تطبٌق مبدأ الفصل ،حٌث إن فصل احدهما سٌإدي بالتؤكٌد إلى
حل الشركة ،فإذا تحقق على سبٌل الفرض ذلك وتم فصل احدهما فذلك سٌكون ضربا ً من العبث،
ألن الشركة ستنحل حتما ً وتنتهً كلٌاً ،وعلٌه فبل مجال فً ضوء القانون التجاري الٌمنً لنشوء
شركة الشخص الواحد متمثلة فً شخص الشرٌك الباقً ،لعدم اعترافه بالشركات الفردٌة ،سواء من
حٌث التؤسٌس المباشر أو من حٌث اجتماع الحصص فً ٌد شرٌك واحد ،وبالتالً فإن مصٌر
الشركة هو الزوال التلقابً بمجرد إنتفاء مبدأ تعدد الشركاء.
أما المشرع األردنً فقد تضمن نصا ً صرٌحا ً بخصوص بقاء شرٌك واحد فً شركة التضامن،
فقد أكد قانون الشركات األردنً الحالً( )2فً معرض تِعداده لحاالت انقضاء شركة التضامن على
مبدأ انقضاء الشركة عند انخفاض عدد الشركاء فٌها على النصاب المقرر قانونا ً والمحدد بشرٌكٌن
كحد أدنى ،حٌث نصت المادة /43د على أن الشركة تنقضً ":ببقاء شرٌك واحد فٌها ،مع مراعاة
ما ورد فً الفقرة (د) من المادة  39من هذا القانون".
فالمشرع األردنً قد أدرك األضرار التً تترتب على انحبلل الشركة مباشرة ،ولذلك فإن اإلحالة
التً تضمنها هذا النص إلى المادة  39منعت الحل التلقابً للشركة بقوة القانون ،ومنحها مهلة
محدده رٌثما تصحح أوضاعها مع أحكام القانون ،فقد ورد فً المادة المحال إلٌها  /39د أنه ":فً
 1ـ هناك عدة قرارات صادرة عن المحكمة العلٌا الٌمنٌة أكدت فٌها على النظرٌة العقدٌة للشركة منها على سبٌل المثال ،أنها اعتبرت "العقد
التؤسٌسً للشركة دلٌل قانونً على وجودها" .قرار فً الطعن رقم  12لسنة  1412الموافق  ،1991/11/3مجلً ،حسن علً ،مرجع
سابق ،ص  .41كما اعتبرت أن تحرٌر اتفاق موقع بٌن الشركاء تؤكٌد على قٌام الشركة "،عقد االتفاق الموقع من جمٌع الشركاء بتؤسٌس
شركة ملزم للشركاء بكل ما ورد فٌه" قرار فً الطعن رقم  46لسنة  1413الموافق  ،1992/9/15نفس مرجع سابق ،ص .183
 2ـ فً ظل قانون الشركات األردنً السابق رقم ( )1لسنة  1989أكدت المادة (/23د) صراحة على االنقضاء المباشر لشركة التضامن
التً تصبح لشرٌك واحد ،وقد طبق القضاء األردنً ذلك النص ،حٌث قضت محكمة التمٌٌز بؤنه ":إذا كان المستؤجر للعقار شركة عادٌة
مإلفة من شرٌكٌن فإنه ٌترتب على انفساخها بخروج احد الشرٌكٌن منها حق المإجر فً أن ٌطلب تخلٌة المؤجور ،دونما حاجة إلى توجٌه
إنذار بمقتضى البند (أ) من الفقرة األولى للمادة الرابعة من قانون المالكٌن والمستؤجرٌن" .قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم 77/264
حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،ص  ،1300لسنة .1977
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حالة انسحاب احد الشركاء وفقا ً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت الشركة مكونة من شرٌكٌن
اثنٌن فبل ٌإدي ذلك إلى فسخ الشركة ،وٌترتب على الشرٌك الباقً إدخال شرٌك جدٌد أو أكثر إلى
الشركة عِ وضا ً عن الشرٌك المنسحب خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ االنسحاب ،وإذا لم ٌقم بذلك خبلل
هذه المدة تنفسخ الشركة حكما ً".
فالمبلحظ من خبلل هذا النص أن المشرع األردنً قد تخلى عن مبدأ تعددٌة الشركاء بشكل مإقت،
بؤن منح الشرٌك فً شركة التضامن فً حال انسحاب شرٌكه اآلخر بإرادته المنفردة االستمرار فً
الشركة إذا كانت هذه األخٌرة ؼٌر محددة المدة )1(،أي منحه فرصة للبحث عن شرٌك جدٌد له
خبلل ثبلثة أشهر من تارٌخ االنسحاب ،وإال عدت الشركة منحلة حكما ً بعد انتهاء هذه المدة ،وهذا
صنٌعُ حسن من لدن المشرع األردنً مما ٌحسب له.
ؼٌر أننا إذا دققنا النظر فً نص الفقرة (د) المذكور أعبله سنجد أنها قصرت حكمها على حالة
واحدة وهً انسحاب احد الشرٌكٌن بإرادته المنفردة من الشركة ؼٌر المحددة المدة فقط ،متجاهلة
بذلك حاالت أخرى قد ٌبقى فٌها شرٌك واحد ومنها على سبٌل المثال ما تضمنته الفقرة (ب) من
ذات المادة بخصوص انسحاب الشرٌك بقرار من المحكمة عندما تكون الشركة محددة المدة)2(،
وكذلك فً حال وفاة أو إفبلس الشرٌك أو عزله من الشركة بحكم قضابً وؼٌرها من الحاالت
األخرى )3(،مما ٌعنً انحبلل الشركة حكما ً ببقاء شرٌك واحد فً الحاالت التً ال ٌشملها النص،
وال ندري الحكمة التً ابتؽاها المشرع األردنً من وراء تخصٌص النص بحالة االنسحاب فقط
دون سابر الحاالت األخرى التً قد تإدي بدورها إلى بقاء شرٌك واحد فً شركة التضامن.
لذلك لما كان النص السابق ال ٌشمل إال حالة انسحاب الشرٌك بإرادته المنفردة من شركة ؼٌر
محددة المدةٌ ،مكن القول إن فصل احد الشرٌكٌن من شركة التضامن سٌإدي حتما ً إلى انقضاء
الشركة مباشرة بقوة القانون ،أسوة بؽٌره من الحاالت التً لم ٌشملها النص ،سواء كانت الشركة
محددة أو ؼٌر محددة المدة ،والسبب فً ذلك ٌرجع إلى أن الفصل سٌفقد الشركة ركنا ً موضوعٌا ً
خاصا ً من أركانها وهو ركن تعدد الشركاء.
ونظراً لذلك ،ولما كان المصٌر المحتوم لشركة التضامن المكونة من شرٌكٌن فً ظل التشرٌع
األردنً والٌمنً هو االنقضاء التلقابً إذا تم فصل احد الشرٌكٌن منها ،فإن للباحث وجهة نظر فً
 1ـ تنص الفقرة (أ) من المادة ( )38شركات أردنً على أنه ٌجوز ":للشرٌك فً شركة التضامن االنسحاب بإرادته المنفردة من الشركة إذا
كانت ؼٌر محددة المدة "..
 2ـ تنص الفقرة (ب) من المادة ( )38شركات أردنً على أنه ":إذا كانت شركة التضامن لمدة محددة فبل ٌجوز ألي شرٌك فٌها االنسحاب
منها خبلل تلك المدة إال بقرار من المحكمة".
 3ـ سامً ،فوزي محمد ،مرجع سابق.132 ،
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ذلك وهً ،ما ذنب الشرٌك فً حال كان شرٌكه اآلخر سٌىء النٌة وتنكر لقواعد المشاركة وتم فسخ
الشركة بسببه ،خاصة إذا كانت تلك الشركة ناجحة وٌرؼب ذلك الشرٌك فً االستمرار والمواصلة،
مع األخذ بعٌن االعتبار األضرار االقتصادٌة الناجمة عن انتهاء الشركة فجؤة من الساحة التجارٌة ؟
ألٌس من العدل واإلنصاؾ عدم تمكٌن الشرٌك سٌىء النٌة من االستفادة من خطبه فً حل الشركة،
وما المانع لدى المشرعٌن األردنً والٌمنً من إٌجاد وسٌلة لحماٌة ذلك الشرٌك من تعنت شرٌكه،
وذلك باإلبقاء على الشركة وإجازة استمرارها بشخص واحد من خبلل تصفٌة الحسابات تصفٌة
دفترٌة )1(،وإعطاء الشرٌك الحق فً شراء حصص شرٌكه المفصول ونقل أموال وموجودات
الشركة إلى ذمته المالٌة ،وتحوٌلها إلى شركة فردٌة محدودة المسإولٌة ،بدالً من تصفٌة الشركة
وبٌع أصولها وموجوداتها ومن ثم حلها كلٌا ً.
لذلك فنحن نضم رأٌنا إلى من سبقنا فً هذا الخصوص )2(،ونقول إنه ال مانع ٌحول من إجازة
المشرع األردنً وكذلك الٌمنً استمرار شركة التضامن رؼم إقتصارها على شرٌك واحد ،أي
تحوٌلها بعد اتخاذ اإلجراءات البلزمة إلى شركة شخص واحد محدودة المسإولٌة كاستثناء على مبدأ
وحدة الذمة المالٌة ،وذلك تماشٌا ً مع ظروؾ الحٌاة التجارٌة نظراً لما ٌحققه هذا النوع من الشركات
على زٌادة تشجٌع االستثمار ،تماما ً كما فعل المشرع األردنً فً الشركة ذات المسإولٌة
المحدودة )3(،والشركة المساهمة الخاصة )4(،الذي أجاز لتلك الشركات االستمرار بمساهم واحد
وشرٌك واحد محدود المسإولٌة ،على أن ٌراعى عند ذلك إجراءات النشر والشهر لدى السجل
التجاري بهدؾ حماٌة دابنً الشركة.
وختاما ً لهذا الموضوع تحدٌداً تجدر اإلشارة إلى أنه ال ٌوجد ما ٌمنع فً القانون األردنً
والٌمنً من أن تتحول شركة التضامن إلى مإسسة أو منشؤة فردٌة ،إذا إجتمعت جمٌع الحصص فً
ٌد شرٌك واحد وأخذ على عاتقه تسدٌد دٌون الشركة ،فٌجوز بعد حل الشركة( )5تركها للشرٌك
المتبقً لٌتابع االستثمار فٌها كمشروع خاص باسمه ولحسابه ،على أن تكون مسإولٌته بؤمواله
 1ـ ألن التصفٌة الحقٌقٌة تقتضً استٌفاء حقوق الشركة وسداد دٌونها وحصر موجوداتها بقصد تحدٌد الصافً لتوزٌعه بٌن الشركاء بطرٌق
القسمة ،ومن ثم فسخها بعد تصفٌتها.
 2ـ الخشروم ،عبدهللا ،مرجع سابق ،صفحة  266وصفحة .282
 3ـ نصت المادة (/52ب) من قانون الشركات األردنً على أنٌ ":جوز للمراقب الموافقة على تسجٌل شركة ذات مسإولٌة محدودة تتؤلؾ
من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد".
 4ـ نصت المادة (/65أ) شركات األردنً على أن ":تتؤلؾ الشركة المساهمة الخاصة من شخصٌن أو أكثر وٌجوز للوزبر بناء على تنسٌب
مبرر من المراقب الموافقة على تسجٌل شركة مساهمة خاصة مإلفة من شخص واحد أو أن ٌصبح عدد مساهمٌها شخصا ً واحداً".
 5ـ إذا تجمعت حصص الشركة بٌد شرٌك واحد كان ذلك سببا ً فً حلها وزوال الشخصٌة المعنوٌة للشركة ،ؼٌر أن الشركة فً مثل هذه
الحالة ال تنتقل إلى مرحلة التصفٌة والسبب فً ذلك هو انتهاء حالة الشٌوع الذي تم عن طرٌق تصفٌة الحسابات تصفٌة دفترٌة ،وعلى
ضوبه تم انتقال الحصص إلى الشرٌك اآلخر .انظر حول ذلك الرٌماوي ،فٌروز سامً عمرو .)1997( ،شركة الشخص الواحد ،دراسة
مقارنة ،الطبعة األولى ،بٌروت ،مإسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع ،ص .308
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الشخصٌة قابمة عن كافة االلتزامات تجاه الؽٌر استناداً إلى مبدأ وحدة الذمة المالٌة ،فإذا ما تم ذلك
ٌصبح شؤنه شؤن أي فرد تاجر ٌمتلك مإسسة تجارٌة )1(،تحكمها القوانٌن الخاصة)2(.
البند الثانً
أثر فصل احد الشركاء من شركة التضامن
إذا ماوقفنا على حقٌقة ذلك النص الوارد فً القواعد العامة الذي نظم موضوع فصل الشرٌك
سندرك أن المشرع األردنً وكذلك الٌمنً هدفا من خبلله أساسا ً تجنب زوال الشركة كشخص
معنوي والتضحٌة بالشرٌك فً سبٌل ذلك ،فالفصل إنما ُ
شرع كجزاء ٌقتصر توقٌعه على الشرٌك
المخطا وإجراء محاسبته بدالً من فسخ الشركة وتصفٌتها )3(،تهدؾ قواعده إلى تحقٌق مصلحة
الشركة والشركاء اآلخرٌن الذٌن تتحقق مصلحتهم فً ظل استمرار الشركة ،خاصة إذا كانت من
الشركات الناجحة ،وقد نص المشرع األردنً على ذلك صراحة فً عجز المادة  1/605من القانون
المدنً..":على أنه فً حالة فصل الشرٌك تظل الشركة قابمة فٌما بٌن الباقٌن" ،وكذا فً المادة 651
مدنً ٌمنً " ..فإذا حكم باخراجه ظلت الشركة قابمة بٌن باقً الشركاء".
ولما كانت شركة ال تضامن من الشركات التً ٌطبق علٌها ذلك النص الوارد فً القواعد العامة ،فإن
فصل شرٌك منها بالتؤكٌد ال ٌإدي إلى انقضاء الشركة ،وإنما على العكس من ذلك تبقى الشركة
وتستمر بٌن بقٌة الشركاء بعد فصل شرٌك أو أكثر منها )4(،وهذا األثر هو فً الحقٌقة البدٌل لفسخ
الشركة ،الذي انفردت به واشترطته الفقرة ب من المادة  33من قانون الشركات األردنً ،التً
أعطت للمحكمة صبلحٌة اخراج أي شرٌك وتقرٌر استمرار الشركة بدالً من فسخها ،إذا رأت أن
ذلك سٌإدي إلى استمرار الشركة بصورة طبٌعٌة بٌن باقً الشركاء ،فً حال توفر واحد من
األسباب التً حددتها الفقرة األولى من نفس المادة كؤسباب للفسخ ،وهذا ما قضت به محكمة التمٌٌز
األردنٌة)5(.

 1ـ نصت المادة ( )7من قانون االسماء التجارٌة الٌمنً على أنهٌ ":جوز للتاجر الفرد أن ٌستخدم لفظ مإسسة ضمن اسمه التجاري ،على
أن ٌكون اسمه المدنً مشموالً فً االسم التجاري".
 2ـ نصت المادة ( )5من قانون التجارة األردنً على أن ":البورصات التجارٌة والمعارض واألسواق والمخازن العامة والمستودعات
وسابر النشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانٌن وأنظمة خاصة" .ونصت المادة  7من القانون التجاري الٌمنً على أن":
السجل التجاري والعبلمات التجارٌة واالسماء التجارٌة وتشجٌع االستثمار والؽرؾ التجارٌة والصناعٌة والشركات التجارٌة والمإسسات
التجارٌة الفردٌة تنظمها قوانٌن خاصة".
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  87/55حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،1629لسنة .1990
 4ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .78
 5ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  94/289حقوق مجلة النقابة ،صفحة  741لسنة .1995
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وعلٌه ٌمكن القول بؤن المشرعٌن قد استبعدا حالة الفصل من طرق االنقضاء المبنً على
االعتبار الشخصً للشرٌك ،فشركة التضامن إذا كان عدد الشركاء فٌها ٌزٌد عن شرٌكٌن ال ٌإثر
فً حٌاتها فصل احدهم منها لوجود المبرر من جهته ،بمعنى أن ذلك ال ٌإثر على وجود الشركة
حٌث أنها تستمر بٌن باقً الشركاء سواء كانت محددة أو ؼٌر محددة المدة ،وال ٌلزم أن ٌتفق
الشركاء على بقاء الشركة واستمرارها فٌما بٌنهم )1(،فالمشرع ربط موافقة المحكمة على فصل احد
الشركاء باستمرار الشركة ،فإذا ماقررت المحكمة اخراج شرٌك أو أكثر من الشركة فهذا ٌعنً
أٌضا ً تضمٌن قرار الفصل الحكم ببقاء الشركة واستمرارها فً العمل)2(.

 1ـ رضوان ،أبو زٌد ،مرجع سابق ،ص .262
 2ـ حموري ،محمد ،آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون المدنً األردنً ،مرجع سابق ،فً حاشٌة الصفحة رقم .195

117

الفرع الثانً
آثار حكم الفصل بالنسبة للشركاء
طالما أنه ٌترتب على فصل شرٌك من شركة التضامن استمرار الشركة بٌن بقٌة الشركاء ،فبلبد
من أن ٌكون هناك آثار تترتب فً مواجهة الشركاء جمٌعا ً ،سواء المفصول أو الباقون منهم ،ولبٌان
تلك اآلثار ٌستوجب علٌنا تقسٌم هذا الفرع إلى بندٌن على النحو اآلتً:
البند األول
اآلثار المترتبة على الشرٌك المفصول
من المإكد أن الشرٌك المفصول ٌتمتع ببعض الحقوق ،كما أنه ٌخضع لبعض االلتزامات القانونٌة
نتٌجة اخراجه من الشركة ،ولهذا تتحدد حقوق والتزامات الشرٌك المتضامن فً حالة فصله من
الشركة على النحو اآلتً:
الفقرة األولى
حقوق الشرٌك المفصول
إن الشرٌك المفصول قد ٌُقدم حصة نقدٌة أوعٌنٌة من رأس المال عند انضمامه إلى الشركة،
وعند فصله منها بموجب حكم قضابً ،ال شك ٌكون من حقه استرداد تلك الحصة التً سبق
وقدمها ،وألهمٌة هذا الحق فقد اتفق الفقه على اعتبار كل اتفاق فً عقد الشركة ٌكون من شؤنه
حرمان الشرٌك من استرداد حصته باطبلً بطبلنا ً مطلقا ً )1(.وعلٌه إذا كانت الحصة التً قدمها
الشرٌك ذات طبٌعة نقدٌة فلٌس هناك ثمة إشكالٌة فً استردادها ،حٌث ٌتم رد نصٌب الشرٌك من
الحصص عند فصله نقداً ،أما إذا كانت الحصة عٌنٌة فهنا ٌثور التساإل حول ما إذا كان ٌجوز
للشرٌك المفصول استرداد نفس الحصة التً قدمها أم ٌحصل على قٌمتها نقداً ؟
فً الواقع إن المشرعٌن األردنً والٌمنً لم ٌتطرقا إلى معالجة نوع المقابل الذي ٌمكن أن
ٌحصل علٌه الشرٌك المفصول نظٌر حصته إن كان عٌنا ً أم نقداً ،ؼٌر أن ما ٌجري علٌه القضاء فً
األردن ،وما ذهب إلٌه رأي فً الفقه( )2فً مثل هذه الحالة هو تطبٌق القواعد العامة للشركات
وقٌاس حالة الفصل على حاالت أخرى مشابهة حددت نوع المقابل الذي ٌحصل علٌه الشرٌك الذي
 1ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد .)1995( ،حق الشركاء فً استرداد الحصص فً الشركة ذات المسؤول ٌة المحدودة دراسة مقارنة ،دون
طبعة ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،ص .12
 2ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .144
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ٌخرج من الشركة كالشرٌك المنسحب بإرادته أو المحجور علٌه أو المفلس أو ورثة الشرٌك
المتوفى)1(.
فإذا ما تم فصل احد الشركاء من شركة التضامن تقدر حقوقه وفقا ً للقانون األردنً بحسب قٌمة
حصته ٌوم الفصل وتدفع له نقداً ،حٌث نصت المادة  2/603من القانون المدنً األردنً على أنه ":
وٌجوز أٌضا ً االتفاق على استمرار الشركة بٌن باقً الشركاء إذا مات احدهم أو حجر علٌه أو
أعسر أو أفلس أو انسحب ،وفً هذه الحاالت ال ٌكون لهذا الشرٌك أو ورثته إال نصٌبه فً أموال
الشركة ،وٌقدر هذا النصٌب بحسب قٌمته ٌوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة
وٌدفع له نقداً ،وال ٌكون له نصٌب فٌما ٌستجد بعد ذلك من حقوق إال بقدر ما تكون تلك الحقوق
ناتجة عن عملٌات سابقة على ذلك الحادث".
ومإدى ذلك أنه طالما لم تحظى حالة الفصل بنص خاص فً تحدٌد نوع المقابل الذي ٌحصل علٌه
الشرٌك المفصول فإن هذا األخٌر ٌحصل على حصته نقداً بطرٌق القٌاس على الحاالت المذكورة
لتشابه العلة فٌما بٌنها وهو استمرار وجود الشركة بٌن بقٌة الشركاء فً جمٌع الحاالت ،وفً ذلك
قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بخصوص الشرٌك المفصول بالقول " ال ٌرد طلب الشرٌك الذي
تقرر اخراجه من الشركة وأصبح نصٌبه من مال الشركة واألربا بحسب قٌمته بتارٌخ الحكم وال
ٌكون له نصٌب فٌما ٌستجد بعد ذلك من حقوق إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملٌات
سابقة على الحكم باخراجه من الشركة")2(.
والمشرع المدنً األردنً إذا كان من خبلل نص المادة  2/603المذكور أعبله قد قرر للشرٌك
الخارج من الشركة أن ٌسترد قٌمة حصته التً قدمها نقداً ،فإن هذا النص قد ورد بصٌؽة العموم
حٌث إنه لم ٌفرق فً ذلك بٌن طبٌعة الحصة العٌنٌة المقدمة من الشرٌك سواء كانت مقدمة على
سبٌل التملٌك أو اإلنتفاع ،مما ٌعنً تطبٌق ذلك النص على حالة فصل الشرٌك ،فبل ٌمكن للشرٌك
المفصول استرداد حصته العٌنٌة التً قدمها وإنما ٌقتصر حقه فً الحصول على قٌمتها نقداً)3(،
ونظراً لتطابق النص الوارد فً القانون األردنً مع ما نص علٌه المشرع المصري فً المادة
 3/528فقد ذهب رأي فً الفقه المصري إلى تعلٌل ذلك بالقول إن استرداد الشرٌك المفصول
لحصته عٌنا ً من الشركة فٌه إهدار لقٌمة نص المادة  1/531من القانون المدنً المصري التً تقرر
لكل شرٌك الحق فً أن ٌطلب من القضاء فصل شرٌك آخر من الشركة ،فإذا كان الهدؾ من فصل
 1ـ المادة ( )3/612من القانون المدنً األردنً.
 2ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  94/289حقوق مجلة نقابة المحامٌن صفحة  741لسنة .1995
 3ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،الخالف بٌن الشركاء ،مرجع سابق ،ص .133
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الشرٌك هو حماٌة الشركة من االنحبلل واستمرارها بٌن باقً الشركاء فإن استرداد الحصة العٌنٌة
السٌما إذا كان محور نشاط الشركة ٌعتمد علٌها وال تستطٌع االستمرار دونها سٌإدي بالتؤكٌد إلى
حل الشركة وانقضاءها ،كؤن تكون تلك الحصة براءة اختراع أو عبلمة تجارٌة ،ولهذا فبل ٌمكن
تحقٌق الهدؾ المنشود من الفصل إال بتقدٌر قٌمة تلك الحصة العٌنٌة ٌوم الفصل وإعطاء الشرٌك
المفصول قٌمتها نقداً)1(.
أما المشرع الٌمنً فهو اآلخر لم ٌتناول تنظٌم مسؤلة المقابل الذي ٌحصل علٌه الشرٌك المفصول
عند إقصابه من الشركة بنص خاص ،ؼٌر أنه تمٌز عن نظٌره األردنً بؤن قرر بالنص صراحة
فً عجز المادة  651مدنً الخاصة بفصل الشرٌك إحالة إلى المادة  648لتحدٌد نصٌب الشرٌك
المفصول ،جاء فً مضمونها .." :فإذا حُ كم باخراجه ظلت الشركة قابمة بٌن باقً الشركاء وأعطً
المفصول نصٌبه على النحو المبٌن فً المادة  ."648ومضمون المادة  648المحال إلٌها أنها
أجازت للشركاء االتفاق على استمرار الشركة بٌنهم إذا توفً احدهم أو حجر علٌه أو انسحب
بإرادته ،وفً مثل هذه الحاالت ٌحصل الشرٌك الذي خرج أو ورثته على نصٌبه من مال الشركة
وٌدفع له إما نقداً أو دٌنا ً أو عٌنا ً فٌما ٌنقسم)2(.
المبلحظ من ذلك أن المشرع الٌمنً خص صراحة فً المادة  648حاالت الوفاة واالنسحاب
والحجر بهذا الحكم وهو الحصول على الحصة نقداً أو عٌنا ً فٌما ٌنقسم ،وألحق بهذه الحاالت حالة
فصل الشرٌك بموجب إحالة المادة  651من القانون المدنً ،وبذلك فقد ذهب مشرعنا الٌمنً هو
اآلخر إلى تطبٌق القواعد العامة للشركات بخصوص تحدٌد نوع المقابل الذي ٌحصل علٌه الشرٌك
المفصول ،ؼٌر أنه أنفرد بخاصٌة أخرى عن المشرع األردنً وهً أنه جعل فً األساس رد
الحصة عٌنا ً للشرٌك المفصول ،فإذا استحال ذلك ٌكون للشرٌك أن ٌسترد قٌمتها نقداً ،بمعنى أنه لم
ٌجعل الحصول على قٌمة الحصة نقدٌا ً فً كل األحوال ،وإنما بمقدور الشرٌك الخارج من الشركة
المطالبة بإسترداد حصته العٌنٌة التً قدمها ولكن فً حدود االمكان ،فبل ٌمكن تلبٌة طلبه إال إذا
كانت تلك الحصة مما ٌمكن قسمته بحٌث ال ٌإثر استردادها عٌنا ً على نشاط الشركة واستمرارها،
كؤن تكون على سبٌل المثال قطعة أرض أو بضابع أو آلٌات مُعدة لخدمة أؼراض الشركة ،فإذا كان
 1ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص .102
 2ـ نصت المادة ( )648من القانون المدنً الٌمنً على أن ":تنتهً الشركة بموت احد الشركاء أو بالحجر علٌه كما تنتهً بانسحاب احد
الشركاء إذا كانت مدتها ؼٌر معٌنة على أن ٌعلن الشرٌك إرادته باالنسحاب إلى سابر الشركاء ،وٌشترط أن ٌكون انسحابه فً وقت البق
وؼٌر مبنً على ؼش ،وٌجوز االتفاق على أنه إذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته متى كان نوع الشركة ٌسمح بذلك ،كما ٌجوز
االتفاق بٌن الشركاء الباقٌن على استمرار الشركة بٌنهم وفً هذه الحالة ال ٌكون للشرٌك الذي خرج أو ورثته إال نصٌبه من أموال الشركة،
وٌوفى نقداً أو دٌنا ً أو عٌنا ً فٌما ٌنقسم ،وال ٌكون مكمبلً لؽٌره من كل بحسبه".
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بامكان الشركة التخلً عن تلك الحصة ٌجب إعادتها إلى الشرٌك الذي قدمها عند خروجه ،وعكس
ذلك فبل ٌمكنه سوى الحصول على قٌمتها نقداً ،فؤداة (أو) الواردة فً متن نص المادة  648ـ وٌوفى
نقداً أو دٌنا ً أو عٌنا ً فٌما ٌنقسم ـ تفٌد البدل واالنتقال من طرٌقة إلى أخرى ،فإذا لم تج ِد طرٌقة
إسترداد الحصة العٌنٌة فإن البدٌل لذلك هو أن ٌوفى الشرٌك قٌمتها نقداً.
وبخصوص الطرٌقة التً تتم فٌها تقدٌر قٌمة حقوق الشرٌك المفصول فبل ٌوجد نص صرٌح
بذلك ،ؼٌر أنه ٌمكن قٌاسها على حاالت أخرى نص علٌها المشرع ،ففً ظل نص المادة  4/45من
قانون الشركات الٌمنً ٌوجب القانون فً جمٌع األحوال أن ٌجري تعٌٌن قٌمة حقوق الشرٌك
المتوفى أو المنسحب أو الذي قررت المحكمة اخراجه لفقدانه األهلٌة ،بموجب قابمة جرد خاصة،
ما لم ٌنص نظام الشركة على طرٌقة أخرى للتقدٌر ،ومإدى ذلك أنه ٌمكن اإلستناد إلى نص المادة
 4/45لمعرفة طرٌقة تقدٌر قٌمة حقوق الشرٌك المفصول ،وذلك بقٌاسها على الحاالت المذكورة فً
النص)1(.
وعمبلً بؤحكام المادة ٌ 4/45عتبر صحٌح كل اتفاق ورد فً نظام الشركة ٌحدد الطرٌقة التً ٌتم بها
تحدٌد المقابل الذي ٌحصل علٌه الشرٌك المفصول عند خروجه من الشركة ،كالتقدٌر بالخبرة وفقا ً
لكٌفٌة متفق علٌها ،أوالتعوٌض المحدد على أساس نتابج آخر جرد سابق للفصل )2(،فً مثل هذه
الحالة ٌطبق ذلك االتفاق بشرط أن ال ٌكون فٌه إهدار لحقوق الشرٌك ،فإن أدى إلى إهدار حقوقه
فٌجوز للشرٌك المفصول أن ٌلجؤ للقضاء للمطالبة بالقٌمة الحقٌقٌة لحقوقه من أموال الشركة.
أما إذا لم ٌتضمن عقد الشركة أو نظامها األساسً مثل تلك الشروط فً تعٌٌن طرٌقة معٌنة لتحدٌد
قٌمة حصة الشرٌك فٌمكن للشركاء الباقٌن اللجوء إلى االتفاق ودٌا ً مع الشرٌك المفصول على قٌمة
نصٌبه فً أموال الشركة ،وفً حالة عدم االتفاق تتولى المحكمة المختصة تعٌٌن خبٌر أو أكثر للقٌام
بتحدٌد قٌمة نصٌب الشرٌك المفصول فً أموال الشركة بنا ًء على طلب ٌتقدم به أي من الطرفٌن
سواء الشرٌك المفصول أو الشركاء الباقٌن فً الشركة )3(،حسب ماجاء فً المادة  4/45من قانون
الشركات الٌمنً.
وتجدر اإلشارة هنا إلى وجود حق آخر ٌمكن للشرٌك المفصول أن ٌطالب به ،وهو حقه فً
الحصول على جزء من احتٌاطً الشركة ،فمن المعلوم أن تكوٌن إحتٌاطً من األربا فً شركات
 1ـ نصت المادة ( )4/45من قانون الشركات الٌمنً على أنه ":فً جمٌع األحوال ُتعٌن قٌمة حقوق الشرٌك المتوفى أو المنسحب أو الذي
قررت المحكمة اخراجه بموجب قابمة جرد خاصة ،ما لم ٌقض عقد الشركة بطرٌقة أخرى للتخمٌن فتتبع هذه الطرٌقة ،وفً حالة االختبلؾ
تقوم المحكمة المخنصة بهذا التقدٌر عن طرٌق خبٌر أو أكثر".
 2ـ ناصٌؾ ،إلٌاس ،مرجع سابق ،ص .189
 3ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،الخالف بٌن الشركاء ،مرجع سابق ،ص .134
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األموال قد ٌكون قانونٌا ً أو إجبارٌا ً ،أما فً شركات األشخاص فهو إختٌاري مرهون بموافقة
الشركاء ،وٌمكنهم إلؽاء ذلك اإلحتٌاطً فً أي وقت وتوزٌعه فٌما بٌنهم )1(،فإذا تم فصل شرٌك من
الشركاء فإنه ال شك ٌحصل على حصته التً قدمها كما بٌنا ،باإلضافة إلى نصٌبه فً األربا
المجمده على شكل إحتٌاطً ،التً تكونت خبلل الفترة السابقة على خروجه من الشركة)2(.

 1ـ شمسان ،عبدالرحمن عبدهللا ،مرجع سابق ،ص .175
 2ـ قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة فً هذا الشؤن بالقول" إن طلب إجراء المحاسبة للتوصل إلى ماٌخص كل شرٌك من حقوق وأربا منوط
بالبٌنات التً ٌجب أن تثبت أن الشركة حققت أرباحا ً من أعمالها وأن الممٌزٌن دفعا حصتهما فً رأس المال" .القرار رقم  94/289حقوق
مجلة نقابة المحامٌن صفحة  741لسنة  .1995راجع الخبلؾ حول ذلك .صدقً ،أمٌرة ،مرجع سابق ،ص  59ومابعدها.
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الفقرة الثانٌة
التزامات الشرٌك المفصول
بمجرد خروج الشرٌك المفصول من شركة التضامن واسترداده حصته التً قدمها تنقطع صلته
بالشركة التً كانت تربطه بها ،فهو ٌفقد صفته كشرٌك وعضو فٌها ،وباآلتً ٌترتب على ذلك نتٌجة
طبٌعٌة وهً عدم إشتراكه فً إدارة الشركة أو فً األربا التً تحققها بعد تارٌخ فصله منها)1(،
إال أنه على الرؼم من ذلك ال تبرأ ذمته فوراً من كافة االلتزامات التً ترتبت فً أثناء عضوٌته
السابقة فً الشركة )2(،وقد أشار المشرع األردنً والٌمنً فً قوانٌن الشركات إلى هذه القاعدة التً
شملت جمٌع الحاالت التً ٌخرج فٌها احد الشركاء المتضامنٌن من الشركة بما فٌها حالة فصل
الشرٌك .وهذا ماسنوضحه فٌما ٌلً على النحو اآلتً:
أولا  :التزام الشرٌك المفصول بكافة دٌون الشركة السابقة على تارٌخ خروجه:
نصت المادة /26أ من قانون الشركات األردنً الخاصة بمسإولٌة الشركاء فً شركة التضامن
عن دٌون الشركة على أن ":مع مراعاة أحكام المادة  27من هذا القانون ٌعتبر الشرٌك فً شركة
التضامن مسإوالً بالتضامن والتكافل مع سابر شركابه عن الدٌون وااللتزامات التً ترتبت على
الشركة فً أثناء وجوده فٌها ،وٌكون ضامنا ً بؤمواله الشخصٌة لتلك الدٌون وااللتزامات ،وتنتقل هذه
المسإولٌة والضمانة إلى ورثته بعد وفاته فً حدود تركته")3(.
وهذا النص ٌكاد ٌتطابق مع ماورد فً المادة  1/31من قانون الشركات الٌمنً التً نصت بالقول":
ٌعتبر كل شرٌك مسإوالً بالتضامن والتكافل مع سابر الشركاء وباإلنفراد أٌضا ً عن جمٌع الدٌون
وااللتزامات التً ترتبت على الشركة أثناء وجوده شرٌكا ً فٌها ،كما ٌصبح ورثته بعد وفاته فً
حدود تركته مسإولٌن بالتضامن عن تلك الدٌون وااللتزامات إلى أن توفى هذه الدٌون".
فهذان النصان ٌوضحان أن كل شرٌك متضامن ٌُسؤل عن كل دٌن أو التزام أبرمته الشركة بحكم
التضامن القابم بٌنهم بقوة القانون ،وال تقؾ مسإولٌة الشرٌك عند حدود بقابه واستمراره فً الشركة
فحسب بل تتعدى وتبلحقه المسإولٌة حتى بعد خروجه من الشركة ،ولو كان الخروج نتٌجة الوفاة،
 1ـ صدقً ،أمٌرة ،مرجع سابق ،ص .53
 2ـ قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة "بعدم التزام الشرٌك المنسحب عن الدٌون التً ترتبت على الشركة بعد انسحابه منها" .قرار محكمة
التمٌٌز رقم  93/1045حقوق مجلة النقابة ،صفحة  833لسنة  .1995كذلك قضت محكمة التمٌٌز فً هذا الخصوص" بعدم التزام الشرٌك
المنسحب من الشركة العادٌة بالكفالة إذا مددت أو جددت بعد انسحابه منها" .قرار محكمة التمٌٌز رقم  89/1038حقوق مجلة النقابة،
صفحة  1353لسنة .1991
 3ـ وفً ذلك قضت محكمة التمٌٌز بالقول" أما االلتزامات والدٌون الناشبة والمترتبة فً ذمة الشركة فٌلتزم بها الشرٌك ابتداء من تارٌخ
شراكته فً الشركة وحتى تارٌخ انسحابه منها".قرار محكمة التمٌٌز رقم  87/881حقوق مجلة النقابة ،صفحة  1381لسنة .1990
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حٌث ٌسؤل عنها الورثة فً حدود تركة الشرٌك المتوفى ،فبل تسقط عنه هذه المسإولٌة إال حٌن تمام
الوفاء بتلك الدٌون وااللتزامات أو سقوطها بالتقادم ،وكل اتفاق بٌن الشركاء على خبلؾ ذلك ال ٌعتد
به بالنسبة للؽٌر ،ؼٌر أن االلتزامات البلحقة على تارٌخ خروج الشرٌك ال ٌسؤل عنها إن هو أعلن
خروجه ورفع اسمه من عنوان الشركة)1(.
وترتٌبا ً على ما جاءت به النصوص المذكورة أعبله من أحكام ٌُعد ذلك تدعٌما ً البتمان شركة
التضامن ،من شؤنها أنها تضمن للدابنٌن قٌام الشركة بتنفٌذ كافة التزاماتها ،مما ٌُضعؾ من مخاطر
محاولة إفبلت أي شرٌك من التزاماته تجاه شركابه اآلخرٌن بخروجه من الشركة ،فٌظل مسإوالً
عن كافة التزامات الشركة حتى بعد الخروج منها.
وعند هذه النقطة تحدٌداً التً نحن بصدد بحثها ،ارتؤٌنا أال نتخطاها دون معرفة أهم الجوانب
المتصلة بها ،لذا كان لِزاما ً علٌنا التوقؾ للبحث عن المدة الزمنٌة التً من الممكن أن ٌظل خبللها
الشرٌك مسإوالً عن التزامات الشركة التً نشؤت فً أثناء وجوده فٌها ،ألنه لٌس من العدل أن ٌظل
أي شرٌك بعد خروجه من الشركة عُرضة للمطالبة القضابٌة ودعاوى الشركاء والؽٌر لمدة ؼٌر
محدودة من الزمن ،فبلبد من تحدٌد نطاق زمنً ٌظل خبلله الشرٌك مسإول عن تلك االلتزامات
بعد خروجه من الشركة سواء نتٌجة فصله أو انسحابه أو ؼٌرها من الحاالت.
وفً هذا الشؤن ،وبالرجوع إلى أحكام قانون الشركات األردنً وجدنا أن المشرع لم ٌتطرق إلى
وضع تنظٌم خاص لسقوط دعاوى مسإولٌة الشركاء فً شركة التضامن عن الدٌون الناشبة عن
أعمال الشركة ،سواء بعد انحبللها وتصفٌتها أو عند خروج احد الشركاء منها بسبب فصله أو
انسحابه )2(،األمر الذى استدعى اللجوء إلى قانون التجارة الذي بدوره حدد فً المادة  1/58سقوط
حق االدعاء بالتقادم فً االلتزامات التجارٌة بمرور عشر سنواتٌ )3(،بدأ إحتسابها من تارٌخ حلول
استحقاق الوفاء بااللتزام ،أما فً حالة اإلنكار فإن تلك الدعاوى تخضع للتقادم الطوٌل ،حٌث تمنع
سماع الدعوى بمرور خمس عشرة سنة ،عمبلً بنص المادة  449من القانون المدنً األردنً)4(.
 1ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .101
 2ـ كما أن المادة (/38أ )3/من قانون الشركات األردنً الخاصة بانسحاب الشرٌك من الشركة تتطرقت إلى بقاء مسإولٌة الشرٌك
المنسحب عن دٌون والتزامات الشركة التً ترتبت قبل انسحابة ولم تحددها بمدة محددة ،حٌث نصت على ":أن ٌظل الشرٌك المنسحب
مسإوالً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقٌن من الشركة عن الدٌون وااللتزامات التً ترتبت علٌها قبل انسحابه منها ،وٌعتبر ضامنا ً لها
بؤمواله الشخصٌة مع باقً الشركاء وفقا ً ألحكام القانون" .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المادة (/68ب) أشارت فقط إلى سقوط مسإولٌة
الشخص المف وض بإدارة شركة التضامن بانقضاء خمس سنوات من انتهاء عمله فً إدارة الشركة ،حٌث ٌتحمل مسإولٌة ضمان أي ضرر
ٌلحقه بالشركة بسبب إهماله وتقصٌره.
 3ـ نصت المادة ( )6/58من قانون التجارة األردنً على أنه ":فً المواد التجارٌة ٌسقط بالتقادم حق االدعاء بمرور عشر سنوات إن لم
ٌعٌن أجل أقصر".
 4ـ نصت المادة ( )449مدنً أردنً على أن ":ال ٌنقضً الحق بمرور الزمان ولكن ال تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة
سنة دون عذر شرعً ،مع مراعاة ماوردت فٌه أحكام خاصة".
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وهذا كما ذهب رأي فً الفقهٌُ )1(،عد نقصا ً تشرٌعٌا ً ٌنبؽً على المشرع األردنً تداركه نظراً
ألهمٌته ،مع مبلحظة تخفٌض مدة تقادم الدعاوى الناشبة عن االلتزامات التجارٌة إلى مدة تقل عن
عشر سنوات ،نظراً لما تحققه تقصٌر المدة من ضمان للشركاء من المطالبات المتؤخرة وؼٌر
المتوقعة ،كما تعمل على تشجٌعهم فً توظٌؾ أموالهم فً نشاط اقتصادي آخر كإنشاء شركات دون
تردد أو خوؾ من العواقب المجهولة.
وعلٌه فإن مسإولٌة الشرٌك التضامنٌة عن الدٌون وااللتزامات المترتبة على الشركة التً نشؤت
قبل فصله تستمر وفقا ً للتشرٌع األردنً إلى أن ٌسقط بالتقادم حق االدعاء علٌه بمرور عشر سنوات
من تارٌخ الحكم بفصله وفقا ً للقاعدة العامة فً التقادم التجاري المادة  1/58من قانون التجارة.
أما فً التشرٌع الٌمنً فقد وجدنا أن قانون الشركات وكذلك القانون التجاري باعتباره قانون
خاص ٌحكم كافة المعامبلت التجارٌة ،بما فٌها الشركات التجارٌة ،لم ٌتعرضا ألحكام تقادم كثٌر من
الدعاوى التجارٌة ،ومنها تحدٌداً دعاوى مسإولٌة الشركاء الناشبة عن التزامات الشركة ،سواء بعد
حل الشركة وتصفٌتها أو خروج احد الشركاء منها بإرادته أو عن طرٌق الفصل )2(،ولما كان
األمر كذلك كان البد من العودة والبحث فً أحكام القواعد العامة فً القانون المدنً الناظمة لهذا
الموضوع ،فتبٌن لنا أن القانون المدنً قد خلى هو اآلخر من تنظٌم أحكام التقادم ،ؼٌر أن المادة
 442من هذا القانون أشارت إلى منع سماع الدعوى بمضً الزمن والعودة بشؤن تحدٌد المدة
والشروط إلى القوانٌن الخاصة )3(،فقد نصت المادة  442من القانون المدنً على أنه " :فً
األحوال التً ٌنص فٌها القانون على عدم سماع الدعوى بمضً الزمن ٌرجع فً تحدٌد المدة
والشروط والقرابن والمبلبسات إلى النص الخاص بها" .فالمشرع من خبلل هذا النص كما هو
واضح وضع قاعدة عامة النقضاء الحقوق دون وفاء ،وجعل الوسٌلة لذلك هو مرور الزمن ،وترك
الحكم بشؤن تحدٌد مدة التقادم تلك للقوانٌن الخاصة ،وكما أوضحنا سلفا ً أن القوانٌن الخاصة لم تضع
مدة زمنٌة محددة لسقوط دعوى مسإولٌة الشرٌك الخارج من الشركة.
وأمام هذه اإلشكالٌة فبل ٌمكن التسلٌم والقول بإبقاء الشرٌك عُرضة للمطالبة القضابٌة إلى ماال
نهاٌة ،أو إخضاع جمٌع الدعاوى التً لم تنظمها القوانٌن التجارٌة الخاصة للتقادم الطوٌل وهو

 1ـ العكٌلً ،عزٌز ،مرجع سابق ،ص .87
 2ـ عدا إشارات متفرقة فً كِبل القانونٌن إلى بعض الدعاوى التً تسقط بالتقادم ،تختلؾ المدد فٌها حسب نوع الدعوى ،وكلها التدخل ضمن
موضوعنا.
 3ـ شمسان ،حمود محمد ،مرجع سابق ،ص  159ومابعدها.
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خمس وعشرون سنة )1(،فهذه الفترة طوٌلة تبلبم المعامبلت المدنٌة دون التجارٌة ،لذلك كان البد
من البحث عن حل أمثل فً القوانٌن الٌمنٌة األخرى لمعالجة هذا الموضوع.
وفً هذا السٌاق المشار إلٌه فقد ورد فً قانون اإلثبات الٌمنً( )2نص عام ٌشمل جمٌع
المعامبلت التجارٌة ،بموجبه تسقط الدعاوى المتصلة بالحقوق التجارٌة ؼٌر المبٌن مدة تقادمها
بانقضاء خمس سنوات من تارٌخ االستحقاق ،فقد نصت المادة  23من هذا القانون بالقول ":ال تسمع
الدعوى من حاضر بسابر الحقوق التً ال تتعلق بعقار ولم ٌرد ذكرها فً المواد األربع السابقة بعد
مضً خمس سنوات من تارٌخ االستحقاق مع عدم المطالبة".
فهذا النص كما ذهب رأي فً الفقه الٌمنًٌ )3(،شمل كافة الدعاوى أٌا ً كان سببها ،وعمبلً بمقتضاه
فإن الدعاوى الموجهة ضد الشركاء تسقط بمرور خمس سنوات من تارٌخ االستحقاق ،فٌظل
الشركاء فً حال انقضاء الشركة مسإولٌن عن دٌونها والتزاماتها تجاه الؽٌر خبلل المدة المذكورة،
ٌبدأ إحتسابها من تارٌخ شهر انقضاء الشركة ،وٌسري نفس الحكم فً الحاالت التً تنحل فٌها
الشركة حبلً جزبٌا ً بالنسبة الحد الشركاء ،أي بانسحابه من الشركة ،حٌث تنقضً مسإولٌته بمرور
خمس سنوات من تارٌخ إعبلن انسحابه .والباحث ٌتفق مع رأي الفقه هذا ،وٌرى أنه ال ٌوجد ما
ٌمنع من تطبٌق الحكم الوارد بهذه المادة على حالة الشرٌك المفصول ،على اعتبار أن الشركة قد
أنحلت بالنسبة له أٌضاً ،فتتقادم دعاوى دابنً الشركة ضده بمرور خمس سنوات ٌبدأ إحتسابها من
تارٌخ إشهار الحكم الصادر بفصله.

 1ـ حسب المادة ( )313من القانون المدنً الٌمنً.
 2ـ قانون اإلثبات الٌمنً رقم ( )22لسنة  1992وتعدٌبلته.
 3ـ شمسان ،حمود محمد ،نفس المرجع السابق ،ص .161
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ثانٌا ا  :التزام الشرٌك بعدم مزاولة نشاط منافس للشركة المفصول منها
األصل أن من واجب كل شرٌك االمتناع عن منافسة الشركة التً هو عضو فٌها ،ولذلك
فالقانون حظر على الشرٌك فً أثناء عضوٌته فً شركة التضامن مفوضا ً كان أم ؼٌر مفوض عدم
منافسة الشركة ،سواء لحسابه الخاص أو لحساب ؼٌره دون الحصول على موافقة خطٌة مسبقة من
باقً شركابه )1(،وهذا عبارة عن إجراء وقابً لمنع تعارض المصالح التً قد تلحق الضرر
بالشركة ،فإذا تعرضت الشركة للمنافسة من قِبل احد الشركاء فٌها دون أن ٌحصل على موافقة
خطٌة مسبقة من بقٌة الشركاء فإن ذلك ٌُعد سببا ً موجبا ً لمسإولٌة الشرٌك فً مواجهة الشركة ،وال
ٌشترط لقٌام تلك المسإولٌة أن تتضرر الشركة من العمل المنافس)2(.
وإذا كان ذلك هو األصل ،فإن هذا االلتزام والحظر على الشرٌك ال ٌنقضً بفصله من الشركة بل
ٌمتد إلى بعد خروجه منها ،سواء وجد أو لم ٌوجد شرط فً عقد الشركة ٌقرر التزام الشرٌك بعدم
المنافسة ،ولكن بالقدر البلزم الذي ال ٌحول دون تحوٌل عمبلء الشركة لمصلحة النشاط الذي
سٌمارسه هذا الشرٌك بعد خروجه من الشركة ،مع ضرورة المراعاة فً حال وجود شرط ٌقضً
بذلك تحدٌده فً زمان ومكان محددٌن )3(،فهذا االلتزام ال ٌنقضً بانقضاء العقد مع الشركة ،بل
ٌستمر لمدة زمنٌة ٌرجع فً تقدٌرها لمحكمة الموضوعٌ ،بقى الشرٌك المفصول ملتزما ً خبللها بعدم
المنافسة)4(.

 1ـ نصت المادة (/36د) من قانون الشركات األردنً على أنه ":ال ٌجوز للشرٌك فً شركة التضامن أو المفوض بإدارتها سواء كان من
الشركاء أو من ؼٌرهم القٌام بؤي عمل من األعمال اآلتٌة دون موافقة خطٌة مسبقة من باقً الشركاء أو من جمٌعهم حسب مقتضى الحال،
ممارسة أي عمل أو نشاط ٌنافس به الشركة ،سواء مارسة لحسابه الخاص أو لحساب ؼٌره".
ونصت المادة  6/27من قانون الشركات الٌمنً على أنهٌ ":نبؽً على كل شرٌك أو مدٌر للشركة أو شخص ٌتولى إدارة الشركة أن ٌقوم
بالعمل لمنفعة هذه الشركة بكل أمانة وإخبلص ،وأن ٌبذل من العناٌة فً تدبٌر مصالح الشركة ماٌبذله فً تدبٌر مصالحة الخاصة ،وأن ٌقدم
عنها حسابات صحٌحة ومعلومات إلى كل الشركاء ،وأن ٌمتنع عن أي نشاط ٌلحق الضرر بالشركة" .والفقرة  2من نفس المادة نصت
بالقول ":ال ٌجوز لمدٌري الشركة أن ٌدٌروا مشروعا ً مشابها ً لمشروع الشركة إال بمقتضى إجازة مكتوبة من الشركاء".
 2ـ العموش ،إبراهٌم عطا ،مرجع سابق ،ص .446
 3ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،الخالف بٌن الشركاء ،مرجع سابق ،ص  140ومابعدها.
 4ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص . 105
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الفرع الثانً
آثار حكم الفصل بالنسبة للشركاء
أشرنا فٌما سبق إلى أن الهدؾ من فصل احد الشركاء بقاء واستمرار الشركة بٌن البقٌة منهم،
وهذا ما نصت علٌه صراحة أؼلب التشرٌعات ومنها التشرٌعات محل الدراسة ،فإذا ماتحقق ذلك
للشركاء فإنه إلى جانب التزامهم بدفع حصة الشرٌك المفصول ،كما بٌنا فً التفصٌل السابقٌ ،قع
على عاتقهم التزام آخر وهو ضرورة تعدٌل أوضاع الشركة وفقا ً لما ٌتطلبه قانون الشركات)1(،
وفً ذلك قضت محكمة التمٌٌز األردنٌة بالقول ":إن كون احد الشركاء المفوضٌن بالتوقٌع عن
الشركة قد تم فصله من الشركة بموجب حكم قضابً مكتسب الدرجة القطعٌةٌ ،وجب على باقً
الشركاء تعدٌل أوضاع الشركة ،بحٌث ٌبٌن التعدٌل األشخاص المفوضٌن بالتوقٌع عن الشركة")2(.
فٌجب على الشركاء القٌام بإجراء التعدٌبلت البلزمة على عقد وعنوان الشركة إذا كان العنوان
ٌتضمن اسم الشرٌك المفصول ،ولكً ٌسري ذلك التؽٌٌر فً حق الؽٌر فقد أوجب المشرع األردنً
والٌمنً فً حال حدوث تؽٌٌر أو تعدٌل طرأ على عقد الشركة أن ٌتقدم بقٌة الشركاء بطلب إلى
مراقب الشركات بتسجٌل وشهر ذلك التؽٌٌر أو التعدٌل فً سجل الشركات الخاص بشركات
التضامن خبلل ثبلثٌن ٌوم من تارٌخ وقوعه أو إجرابه )3(،وبذلك ٌتم شطب اسم الشرٌك المفصول
من سجل الشركات خبلل ثبلثٌن ٌوم من تارٌخ الحكم بفصله ،وعلى المراقب نشر تلك التعدٌبلت
فً احدى الصحؾ المحلٌة على نفقة الشركة ،فإذا تخلؾ الشركاء عن ذلك فبل تكون تلك التعدٌبلت
نافذة فً حق الؽٌر ،بل ٌتحمل الشركاء مسإولٌة أي ضرر ٌترتب على الؽٌر نتٌجة إهمالهم تماما ً
كمسإولٌتهم بعد تؤسٌس الشركة ابتداء وعدم تسجٌلها)4(.
وإذا كان ٌقع على عاتق بقٌة الشركاء مثل تلك االلتزامات تجاه الشركة والشرٌك المفصول ،ففً
المقابل ٌثبت لهإالء الشركاء حق قِبل الشرٌك الذي قاموا بفصله ،وهو مطالبته بالتعوٌض إذا لحقتهم
أو لحق الشركة أضرار من جراء فصله من الشركة.
فاالعتبار الشخصً الذي تقوم علٌه شركة التضامن وثقة الشركاء بعضهم ببعض لتحقٌق الؽرض
المشترك الذي قامت الشركة من أجله ٌقتضً التعاون من الجمٌع وتوحٌد الجهود واالستمرار فً
 1ـ نصت على هذا الحكم المادة (/38ج) من قانون الشركات األردنً ،فً حال انسحاب الشرٌك من الشركة.
 2ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  91 /720حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،صفحة  ،861لسنة .1993
 3ـ المادتان ( )64 ، 62شركات أردنً ،وٌقابلها المواد ( )31 ، 2/67 ، 3/66شركات ٌمنً.
 4ـ المادة ( )65من قانون الشركات األردنً .والمقابلة للمادة ( )2/36من قانون الشركات الٌمنً .انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم
 76/153حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،ص  ،1911لسنة .1976
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العمل لتحقٌق ذلك الهدؾ المنشود ،لذلك ٌتعٌن على كل شرٌك أال ٌتسبب بؤضرار للشركة وشركابه
اآلخرٌن ،وإال تعرض فً حال إرتكابه أخطاء لعقوبة شدٌدة األثر وهً عقوبة الفصل من الشركة،
كما بٌنا فً تفصٌبلت سابقة ،وإذا ماتم تطبٌق مثل تلك العقوبة على الشرٌك فإن ذلك ال ٌحول دون
مطالبته بالتعوٌض إذا نتج عن تلك األخطؤ أضرار ،فٌلتزم الشرٌك المفصول بضمان ذلك الضرر
عن طرٌق التعوٌض لصالح الشركة والشركاء ،وهذا األمر تفرضه مقتضٌات العدالة ومبدأ حسن
النٌة فً التعامل ،وتطبٌقا ً للقواعد العامة فً المسإولٌة المدنٌة لتوافر عناصرها وهً الخطؤ
والضرر)1(.
لذلك تطرق المشرع األردنً إلى هذه المسؤلة فً المادة /28أ 3/من قانون الشركات فً حال
انسحاب الشرٌك من شركة التضامن ،وال نرى وجود ما ٌمنع من تطبٌق حكم هذه المادة بخصوص
الشرٌك المفصول ،حٌث نصت المادة المذكور رقمها أعبله على أن الشرٌك المنسحبٌ ":كون
مسإوالً تجاه الشركة والشركاء الباقٌن فٌها عن أي عطل أو ضرر لحق بها أو بهم بسبب انسحابه
من الشركة والتعوٌض عن ذلك" .أما المشرع الٌمنً فقد نص هو اآلخر على قٌام مسإولٌة الشرٌك
بتعوٌض الشركة وسابر الشركاء إذا ألحق أضرار بالشركة ،حٌث نصت المادة  50من قانون
الشركات على أنه ":إذا لحق الشركة ضرر من جراء تقصٌر قام به احد الشركاء أو أخل بواجبه
أثناء تولٌه إدارة أعمالها ٌكون هذا الشرٌك مسإوالً عن تعوٌض الشركة وسابر الشركاء ،على أن
ٌتم ذلك بالتراضً بٌن الشركاء أو بموجب حكم قضابً" .ونعتقد أن هذا الحكم الذي نصت علٌه
هذه المادة ٌنصرؾ تطبٌقه على الشرٌك سواء ظل باقٌا ً فً الشركة بعد انتهاء فترة تولٌه إدارة
الشركة أو خرج من الشركة نهابٌاً ،فٌظل مسإوالً عن تصرفاته وضمان ما أحدثه من ضرر
للشركة فً كلتا الحالتٌن.
والخطؤ الذي قام به الشرٌك أثناء عضوٌته فً الشركة وتم فصله بنا ًء علٌه ال شك ٌعتبر اخبلالً
بااللتزامات التً نص علٌها عقد الشركة ،لذلك ُتعد مسإولٌة الشرٌك المفصول تجاه الشركة
مسإولٌة عقدٌة ،وال ٌمكن القول إن العقد قد انتهى بالنسبة للشرٌك بمجرد فصله ،وبذلك تكون
مسإول ٌته تقصٌرٌة وإنما الخطؤ حدث أثناء قٌام العقد بالنسبة له وكان السبب فً إنقضابه فً حقه،
ومن هنا تكون دعوى التعوٌض ضد الشرٌك المفصول محكومة بقواعد المسإولٌة العقدٌة)2(،
 1ـ عمبلً بنص المادة ( )356من القانون المدنً األردنً ":كل إضرار بالؽٌر ٌلزم فاعله ولو ؼٌر ممٌز بضمان الضرر".
والمقابلة للمادة ( )214من القانون المدنً الٌمنً " :كل فعل أو ترك ؼٌر مشروع سواء كان ناشبا ً عن عمد أو شبه عمد أو خطؤ إذا سبب
للؽٌر ضرراً ٌلزم من أرتكبه بتعوٌض الؽٌر عن الضرر الذي أصابه وال ٌخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرابم طبقا ً للقوانٌن النافذة".
 2ـ عبدالحمٌد ،رضا السٌد ،مرجع سابق ،ص .103
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وٌخضع الخطؤ الموجب للمسإولٌة والمإسس علٌه طلب التعوٌض ونسبة عبلقة السببٌة بٌنه وبٌن
الضرر لسلطة محكمة الموضوع التقدٌرٌة ،دون رقابة علٌها فً ذلك من محكمة التمٌٌز)1(.
وؼنً عن البٌان أن الشرٌك المفصول إذا ما اقترؾ ذلك الخطؤ فً حق الشركةٌ ،كون مسإوالً
مسإولٌة شخصٌة فً ماله الخاص عن تعوٌض الضرر الذي أصابها)2(.
الفرع الثالث
آثار فصل الشرٌك على حقوق الغٌر
إن الحكم الصادر بفصل احد الشركاء من شركة التضامن ال شك هو حكم منشا لوضع جدٌد
ٌختلؾ عن الوضع السابق المُعلن عنه فً عقد الشركة )3(،فهو ٌإدي إلى تؽٌٌر جوهري فً عبلقة
الشرٌك بالشركة والشركاء ،فشخصٌة الشرٌك المتضامن محل اعتبار كبٌر فً الشركة ألن
مواصفات هذا الشرٌك ومبلءته المالٌة قد تكون هً الجاذب للؽٌر للتعامل مع الشركة ومنحها
االبتمان الذي ٌتطلبه هذا التعامل )4(،فضبلً عن ذلك ،فقد ٌترتب على فصل هذا الشرٌك خفض
رأس مال الشركة الذي ٌمثل الضمان العام لدابنٌها عند تسدٌد حصته التً قدمها للشركة )5(،لذلك
فمن حق الؽٌر ممن ٌتعاملون مع الشركة أن ٌعلموا بؤي تؽٌٌر ٌطرأ على الشركاء فٌها)6(.
وعلٌه فإن مسإولٌة الشرٌك المفصول عن دٌون والتزامات الشركة البلحقة على فصله تنتهً
تجاه زمبلبه اآلخرٌن بعد تارٌخ الحكم الصادر بالفصل ،على اعتبار أن ذلك تم بعلم وإرادة
الشركاء ،أما مسإولٌته تجاه الؽٌر الذي تعامل مع الشركة بعد الفصل معتقداً بؤن هذا الشرٌك مازال
شرٌكا ً فٌها ،فإن المسإولٌة الشخصٌة والتضامنٌة للشرٌك المفصول عن الدٌون البلحقة للشركة ال
تنقضً بل تظل قابمة ومستمرة ،ما لم ٌتم إعبلم الؽٌر بهذا الفصل ،والمجال لمعرفتهم أو إفتراض
هذه المعرفة بذلك إال بوسٌلة إعبلنٌة عن طرٌق اإلشهار ورفع اسم الشرٌك من عنوان الشركة)7(،
وبذلك فلٌس لآلخرٌن ممن ٌتعاملون مع الشركة اإلحتجاج بعدم علمهم بخروج هذا الشرٌك ،ألن
عملٌة اإلشهار تقٌم قرٌنة قانونٌة قاطعة ال تقبل إثبات العكس مفادها علم الجمٌع بتعدٌل عقد
 1ـ انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  2002/3079حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،ص  ،1801لسنة .2003
 2ـ شمسان ،حمود محمد ،مرجع سابق ،ص .206
 3ـ ناصٌؾ ،إلٌاس ،مرجع سابق ،ص .33
 4ـ حموري ،محمد ،أثر انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون المدنً األردنً ،مرجع سابق ،ص.174
 5ـ قرمان ،عبدالرحمن السٌد ،الخالف بٌن الشركاء ،مرجع سابق.136 ،
 6ـ حموري ،محمد( ،كانون األول " ،)1983الظهور ومسإولٌة الشرٌك المنسحب عن دٌون الشركة العادٌة البلحقة على انسحابة" ،دراسة
مقارنة ،بحث منشور فً مجلة دراسات الجامعة األردنٌة ،المجلد العاشر ،العدد الثانً ،ص .77
 7ـ حموري ،محمد ،الظهور ومسؤولٌة الشرٌك المنسحب ،مرجع سابق ،ص .82
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الشركة )1(،أما إذا تخلؾ الشرٌك المفصول عن استكمال تلك اإلجراءات التً فرضها القانون فبل
ٌستطٌع دفع مسإولٌته تجاه الؽٌر)2(.
وفً هذا الشؤن فقد عالج المشرعان األردنً والٌمنً موضوع التعدٌبلت التً تطرأ على عقد
وعنوان الشركة بنصوص صرٌحة حدداها فً قوانٌن الشركات ،فرضا من خبللها على الشركاء
القٌام بتسجٌل ونشر كل تعدٌل أو تؽٌٌر ٌطرأ على الشركة )3(،وفً حال تخلفهم عن القٌام بذلك فبل
فبل تكون تلك التعدٌبلت نافذة فً حق الؽٌر)4(.
والواقع أن ما تقضً به تلك النصوص وسٌلة الؼنى عنها لحماٌة الؽٌر ،فقد عالجت موضوع
الظهور بمظهر الشرٌك حماٌة لحقوق الؽٌر ممن ٌتعاملون مع الشركة ،وتعتبر سنداً قانونٌا ً
لمسإولٌة الشرٌك الخارج من شركة التضامن ،وإن كانت تجد أكثر تطبٌقا ً لها فً الواقع العملً
على حاالت انسحاب الشرٌك ،إال أنها تنطبق أٌضا ً على حاالت فصل الشرٌك ،وأساس تلك
المسإولٌة التً تنبثق من تلك النصوص ،كما ٌرى بعضهم ،هو فكرة الخطؤ " )5(،فالشرٌك
المنسحب ـ أو المفصول ـ الذي لم ٌقم باإلجراءات الكفٌلة بإزالة كل مظهر لوجوده فً الشركة ٌكون
قد أخطؤ فً خلقه للمظهر الخارجً الذي أوحى للؽٌر بؤنه ال ٌزال شرٌكا ً فً الشركة ،وترتب على
هذا الخطؤ تعامل هذا الؽٌر مع الشركة اعتماداً منه على ذلك الوضع الظاهر ،وإذا كان ماترتب على
هذا الخطؤ من ضرر ٌستوجب تعوٌض الؽٌر ،فإن نفاذ التصرؾ الذي عقده الؽٌر مع الشركة بحق
هذا الشرٌك هو خٌر تعوٌض عٌنً عن ذلك الضرر ،وفً هذا الصدد تنص المادة  259من القانون
المدنً األردنً على أنه ":إذا ؼر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الؽرر".
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ذلك الضرر ال ٌمكن أن ٌتحقق فً حق الؽٌر إال عند عدم تمكن الدابن
من استٌفاء حقه من أموال الشركة )6(،ألن رجوع دابن الشركة على الشركاء مقٌد بعجز الشركة
عن الوفاء بدٌونها باعتبارها المدٌن األصلً فً المقام األول ،تطبٌقا ً للمادة  27من قانون الشركات

 1ـ طلبة ،أنور .)2004 (،المطول فً شرح القانون المدنً ،الجزء السابع ،دون طبعة ،القاهرة ،المكتب الجامعً الحدٌث ،ص.298
 2ـ إال أن للشركة أن تحتفظ بعنوانها األول دون تعدٌل إذا انضم إلٌها شرٌك جدٌد أو خرج منها شرٌك وكان عنوان الشركة ٌشتمل على
اسمه مادام هذا الشرٌك أو ورثته قد قبلوا بقاء االسم فً العنوان .المادة  63من القانون التجاري الٌمنً ،وٌقابلها المادة /61ج من قانون
الشركات أردنً.
 3ـ المادتان ( )64 ، 62شركات أردنً ،وٌقابلها المواد ( )31 ، 2/67 ، 3/66شركات ٌمنً.
 4ـ المادة ( )65من قانون الشركات األردنً .والمقابلة للمادة ( )2/36من قانون الشركات الٌمنً .انظر قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم
 76/153حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،ص  ،1911لسنة .1976
 5ـ تناول الدكتور محمد الحموري دراسة موضوع ظهور الشرٌك بعد انسحابه من الشركة ومسإولٌته عن الدٌون التً تترتب على الشركة
فً الفترة البلحقة على انسحابه ،ونظراً ألن ماٌجري تطبٌقه على حالة انسحاب الشرٌك فً هذا الخصوص ٌمكن أن ٌطبق على حالة
الشرٌك المفصول أٌضاً ،لذلك تناولنا هذه الفقرة حرفٌا ً بعباراته من مرجع سابق ،ص .88
 6ـ حموري ،محمد ،الظهور ومسؤولٌة الشرٌك المنسحب ،نفس مرجع سابق ،هامش الصفحة .91
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األردنً )1(،والمادة  2/31من قانون الشركات الٌمنً )2(،وهو ماقضت به محكمة التمٌٌز األردنٌة
بالقول ":من حق الدابن إقامة الدعوى على الشركة أو إقامتها على الشرٌك باإلنفراد ،وفً حالة
إقامتها على الشرٌك منفرداً والحصول على حكم ضده بالدٌن فبل ٌجوز أن ٌصدر أمر بتنفٌذ الحكم
ؾ لتسدٌد الدٌن المحكوم به")3(.
بحقه ،إال إذا كانت الشركة قد فُسخت أو لم ٌوجد عندها مال كا ٍ
فالشرٌك الخارج من شركة التضامن سواء خرج بإرادته أو بحكم قضابً إذا أراد التخلص من
أٌة مسإول ٌة تتحملها الشركة بعد خروجه منهاٌ ،جب علٌه أن ال ٌترك أي مظهر من المظاهر التً
من شؤنها أن تحمل الؽٌر على االعتقاد بؤنه ال ٌزال شرٌكا ً فً الشركة ،لذلك فقد حدد القانون بعض
اإلجراءات الشكلٌة التً تزٌل ذلك الظهور وتعفٌه من المسإولٌة قِبل الؽٌر ،وهً إشهار خروجه
فً السجل الخاص بالشركات وإزالة اسمه من عنوان الشركة وكل األوراق التً تتعامل بها
الشركة ،وذلك حتى ال ٌُفاجؤ الشرٌك بعد فترة من خروجه بمطالبات مالٌة من بعض الدابنٌن على
الرؼم من أن دٌونهم نشؤت بعد خروجه من الشركة.
وختاما ً لهذا الفصل تحدٌداً الذي أنهٌنا به موضوع دراستنا هذه ،فقد تبٌن لنا من خبلله أن هناك
آثار عدة تترتب على فصل احد الشركاء من شركة التضامن ،منها ما ٌترتب على الشركة نفسها،
وهو استمرارها بٌن بقٌة الشركاء ،وتبٌن أٌضا ً كٌؾ أن المشرع األردنً والٌمنً تناول بالنص هذا
األثر الوحٌد بشكل عام ،دون التطرق إلى مصٌر الشركة فً حال كانت مكونة من شرٌكٌن فقط
وفصل احدهما ،والجانب اآلخر من اآلثار منها ما ٌتعلق بحقوق والتزامات الشركاء سواء المفصول
أو الباقون منهم ،ومنها ما ٌتعلق بالنسبة لحقوق الؽٌر من دابنً الشركة ،وتبٌن لنا أن المشرعٌن لم
ٌتطرقا إلى معالجة مثل هذه التفصٌبلت والجزبٌات التً بٌناها سابقا ً ،األمر الذي ألجؤ الفقه فً
األردن والٌمن وكذلك القضاء األردنً إلى تطبٌق القواعد العامة لحاالت أخرى نص علٌها
المشرعان صراحة ،وقٌاس حالة الفصل علٌها لمجرد التشابه فٌما بٌنها.

 1ـ ّظج المادة ( )37من قانون الشركات األردنً على أنهٌ ":جوز لدبن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فٌها ،إال أنه ال ٌجوز
له التنفٌذ على األموال الخاصة للشركاء فٌها لتحصٌل دٌنه إال بعد قٌامه بالتنفٌذ على أموال الشركة ،فإذا لم تكؾ هذه األموال لتسدٌد دٌنه
فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على األموال الخاصة للشركاء ،ولكل شرٌك الرجوع على الشركاء بنسبة مادفعه عن كل منهم من دٌن
الشركة".
 2ـ ّظج المادة ( )3/26من قانون الشركات الٌمنً على أنه ":ال ٌتم التنفٌذ على الشرٌك بسبب مسإولٌته الفردٌة إال بعد مبلحقة الشركة
بؤموالها الموجودة أوالً وبعد ثبوت عدم كفاٌة مالها لتسدٌد الدٌن أو بعد فسخ عقد الشركة".
 3ـ قرار محكمة التمٌٌز األردنٌة رقم  69/144حقوق مجلة نقابة المحامٌن ،ص  ،664لسنة .1969
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الفصل الخامس
الخاتمة
على مدى الفصول السابقة ركزت هذه الدراسة على احد المواضٌع المهمة فً شركات
األشخاص وعلى وجه الخصوص فً شركة التضامن ،وهو موضوع فصل الشرٌك من هذه
الشركة ،وقد وقفت الدراسة على عدد من الجوانب األساسٌة لتسلٌط الضوء على هذا الموضوع
تحدٌداً لبٌان أحكامه وكل ما ٌترتب علٌه ،وذلك من خبلل مقارنة أجرٌناها بٌن القانون األردنً
والقانون الٌمنً ،تمثلت تلك الجوانب فً اآلتً:
أولا :مفهوم الفصل ،وذلك للتعرؾ على هذا المفهوم ،والهدؾ منه والتمٌٌز بٌنه وبٌن بعض المفاهٌم
األخرى المشابهة له ،كالعزل واالنسحاب من الشركة.
ثانٌا ا :األساس القانونً لمفهوم فصل الشرٌك من الشركة ،وذلك لتحدٌد مدى مشروعٌة هذا المفهوم
لدى المشرع األردنً والٌمنً ،والحاالت التً تستدعً تطبٌق تلك العقوبة من قِبل القضاء،
والشروط الواجب توافرها قبل إصدار حكم الفصل.
ثالثا ا :الجهة المختصة بتطبٌق عقوبة الفصل على الشرٌك ،وذلك للتعرؾ على دور الشركاء فً
فصل شرٌك لهم من الشركة ،وحقهم فً اللجوء إلى القضاء والتحكٌم كجهات مختصة لحل
الخبلفات الناشبة بٌن األشخاص الطبٌعٌٌن واالعتبارٌٌن.
وانتهت الدراسة عند اآلثار المترتبة على الحكم الصادر بفصل احد الشركاء من شركة التضامن،
وأبرزها اآلثار المترتبة على الشرٌك المفصول ،وكذا اآلثار المترتبة على الشركاء والشركة
والؽٌر ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتابج وعلى ضوبها تم اقترا بعض التوصٌات على
النحو اآلتً:

أولا  :النتائج
توصلت الدراسة إلى عدد من النتابج أهمها ماٌلً:
 .1لقد تبٌن من خبلل هذه الدراسة عدم وجود تنظٌم قانونً مستقل لموضوع فصل الشرٌك ،فلم
ٌتضمن قانون الشركات األردنً والٌمنً نصا ً بخصوص هذا الموضوع ،ولما كانت القواعد
العامة فً القانون المدنً تحكم الشركات المدنٌة والتجارٌة فً حال عدم وجود نص فً
القوانٌن الخاصة ،فعند الرجوع إلٌها اتضح أن المشرعٌن فً األردن والٌمن متفقان من حٌث
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المبدأ على أن فصل احد الشركاء من الشركة حق مشروع لكل شرٌكٌ ،ستند إلى نص المادة
 1/605مدنً أردنً ،والمادة  651مدنً ٌمنً ،ؼٌر أننا الحظنا أن ذلك النص لٌس بالقدر
الكافً لمعالجة موضوع فصل الشرٌك من جمٌع الجوانب ،فقد خلى من اإلجابة على كثٌر من
التساإالت المتعلقة بهذا الموضوع ،فلم تتضمن سوى اإلشارة إلى مشروعٌة فصل الشرٌك
عن طرٌق القضاء فً حال توفر المسوغ القانونً لذلك ،على أن تستمر الشركة بٌن البقٌة من
الشركاء إذا حٌ كم بفصل الشرٌك.
 .2كما تبٌن من خبلل هذه الدراسة أن أسباب فصل الشرٌك الواردة فً القواعد العامة حصرها
المشرع األردنً والٌمنً فً حالتٌن فقط ،افترضا من خبللهما وجود خطؤ من جانب الشرٌك
المراد فصله ،فً حٌن أن األسباب التً تبرر فصل احد الشركاء متعددة وال تقع تحت حصر،
فقد تتوفر أسباب أخرى خارجة عن إرادة الشرٌك تنتفً منها صفة الخطؤ ،ومع ذلك تعد
أسبابا ً مقبولة لطلب فصله من الشركة ،كفقد الشرٌك ألهلٌته ،أو هبلك حصته التً قدمها
للشركة بسبب أجنبً واستحال علٌه االلتزام بتقدٌم حصة بدٌلة ،فمثل هذه الحاالت لم ٌتم
التطرق لها من قِبل المشرعٌن ،األمر الذي أدى بنا إلى القول إن تلك الحالتٌن اللتٌن ٌجوز
فٌهما فصل الشرٌك ،لٌستا بالقدر الكافً كما تفتقران إلى الوضو والتحدٌد الدقٌق.
 .3كشفت هذه الدراسة أن مبدأ فصل شرٌك من شركة التضامن عبارة عن عقوبة ،لذا فهو ٌرتبط
بسٌاسة تشرٌعٌة تهدؾ إلى الترجٌح بٌن مصالح متعارضة والتحٌز لواحدة منها وهً مصلحة
الشركة ،التً تتمثل فً بقاءها واستمرارها بٌن الشركاء بدالً من حلها وتصفٌتها بسبب وجود
احد الشركاء فٌها ،ولهذا فإن بقاء الشركة قابمة مُقدم على بقاء الشرٌك فٌها إذا كان ذلك
الوجود للشرٌك سٌإدي إلى نتٌجة سٌبة وهً اإلضرار بمصالح الشركة.
 .4لقد تؤكد من خبلل هذه الدراسة أن المادة  23شرركات أردنرً والمرادة /1/41ج شرركات ٌمنرً
قصرت الحق فً اخراج شرٌك من شركة التضامن علرى المحكمرة فقرط ،ولرم تسرمح للشرركاء
اتخاذ قرار باخراج واحد منهم مهما كان السبب ،ؼٌر أن كِبل القانونٌن افتقرا إلى نرص مماثرل
ٌتناول حكم الشرط الجزابً الذي قرد ٌتفرق الشرركاء فرً شرركة التضرامن علرى إدراجره ضرمن
بنود عقد الشركة ،وٌترتب على تحققه فصل احدهم منها دون اللجوء إلى القضاء.
 .5كما تبٌن من خبلل هذه الدراسة أن إصدار حكم بفصل احد الشركاء من شركة التضامن سواء
فً القضاء األردنً أو الٌمنً ٌخضع لسلطة محكمة الموضوع ،فالمشرع فً كرل مرن األردن
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والٌمن ترك للمحكمة المختصة سلطة تقدٌرٌة واسعة فً تقدٌر المسابل المتعلقة بالوقابع ،لذلك
فللمحكمة حرٌة تقدٌر ما ٌنطوي علٌه السبب الذي ٌُثبت الشركاء اآلخرٌن نسربته إلرى الشررٌك
المطلوب فصله من خطورة على الشركة تبرر الحكم بفصله أم ال ،والمحكمة تستعمل سلطتها
التقدٌرٌررة تلررك بررالنظر فررً المقررام األول إلررى مصررلحة الشررركة بصرررؾ النظررر عررن المصررلحة
الشخصٌة للشرٌك المطلوب فصله من الشركة.
 .6كما تجلرى لنرا مرن خربلل هرذه الدراسرة أن بامكران الشررٌك المفصرول وفقرا ً للتشررٌع الٌمنرً أن
ٌستعٌد مركزه فً الشركة ،حٌث ٌصربح مشرابها ً تمامرا ً لمركرز شرركابه اآلخررٌن ،ومرن ناحٌرة
أخرى ٌكون له الحق فً التعوٌض عن كافة األضرار التً لحقته نتٌجة لرذلك ،تطبٌقرا ً ألحكرام
القواعد العامة فً المسإولٌة المدنٌة ،كون المشرع الٌمنً فً قانون المرافعات أخضرع األمرر
بتؤخٌر تنفٌذ الحكم االستبنافً لمحكمة النقض ،لها سلطة تقدٌرٌة فً أن تؤمر أو ال تؤمر بوقؾ
تنفٌذ الحكم المطعون فٌه ،أما المشرع األردنرً فقرد الحظنرا أنره مرن خربلل المرادة التاسرعة مرن
قررانون التنفٌررذ قررد نررص علررى مبرردأ عررام ،رتررب بمعنرراه أن الطعررن باألحكررام ٌُعررد سررببا ً فررً تررؤخٌر
تنفٌذها ،وكون لفظ الطعن جاء فً النص مطلقا ً فهو ٌشمل الطعرن باالسرتبناؾ والتمٌٌرز ،ولمرا
كان األمر كذلك فإن طعن الشرٌك بالتمٌٌز ٌإدي إلى تؤخٌر تنفٌذ الحكم الممٌز الصادر ضده،
مما ٌعنً استمرار الشرٌك فً الشركة واحتفاظه بصفته كعضو فٌها طوال فترة التقاضً إلرى
أن ٌصرردر حكررم قطعررً مررن محكمررة التمٌٌررز إمررا بتؤٌٌررد حكررم الفصررل الصررادر فررً مواجهترره أو
نقضه ،إال أن نقض الحكم ال ٌحول دون مطالبة الشررٌك لبقٌرة الشرركاء برالتعوٌض إذا أصرابه
ضرر من جراء محاكمته وإصدار حكم ضده دون وجه حق.
 .7تبٌن لنا من نص المادة  1/605من القانون المدنً األردنرً والمرادة  651مرن القرانون المردنً
الٌمنً الناظمتٌن لموضوع فصل الشرٌك من الشركة ،أن المشرعٌن مرن خربلل تلرك المرادتٌن
قد استبعدا حالة الفصل من طرق االنقضاء المبنً علرى االعتبرار الشخصرً للشررٌك ،فشرركة
التضامن إذا كان عدد الشركاء فٌها ٌزٌد عن شرٌكٌن ،ال ٌإثر فرً حٌاتهرا فصرل احردهم منهرا
لوجود المبرر من جهته ،برل تسرتمر بحكرم القرانون برٌن براقً الشرركاء سرواء كانرت محرددة أو
ؼٌر محددة المدة ،أما إذا كانت مكونة من شرٌكٌن فقط فهذه الحالة لرم ٌتطررق لهرا المشررعان
بالنص صراحة ،والحقٌقة أن الدراسة توصلت فرً سربٌل تحدٌرد مصرٌر الشرركة فرً مثرل هرذه
الحالة إلى أن المشرع فً األردن والٌمن نظراً العتناقهما للفكرة التعاقدٌة التً تفترض وجود
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أكثر من شرٌك فً الشركة ،فرإن اجتمراع حصرص الشرركة بٌرد احرد الشرركاء فرً ظرل تشررٌع
البلدٌن ٌعد ذلك اخبلالً بركن مرن أركران العقرد الموضروعٌة ،وهرو ركرن تعردد الشرركاء ،الرذي
ٌترتب على تخلفه انحبلل الشركة بقوة القانون.
.8

كما أوضحت الدراسة أن نقصا ً واضحا ً شاب كبلً مرن القرانون المردنً األردنرً وكرذلك نظٌرره
الٌمنً عند تنظٌم موضوع فصل الشرٌك ،تمثل فً عدم معالجتهما بنصوص صرٌحة بعض
التفصٌبلت األخرى التً تت علق بهذا الموضوع ،ومنها عدم تحدٌد نوع المقابرل الرذي ٌمكرن أن
ٌحصل علٌه الشرٌك المفصول نظٌر حصته إن كان عٌنا ً أم نقرداً ،فمثرل هرذه األمرور وؼٌرهرا
بالرؼم من أهمٌتها لم ٌتم تنظٌمها بنصوص خاصة ،وقد تبٌن لنا أن ذلرك األمرر قرد ألجرؤ الفقره
والقضاء فً األردن إلى قٌاس حالة فصل الشرٌك من الشركة ،بحاالت أخرى مشابهة خصها
المشرع بنص خاص فً القواعد العامة ،كحالة االنسحاب مرن الشرركة والحجرر علرى الشررٌك
أو وفاته ،المادة  2/603مدنً أردنً ،وتطبٌق تلك القواعد على حالة الفصل بطرٌرق القٌراس،
وكذلك هو الوضع فً القانون الٌمنً.
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ثانٌا ا  :التوصٌات
على ضوء النتابج السابقة فإن الباحث ٌقتر ماٌلً:
أولا  :ضرورة وضع تنظٌم قانونً مستقل فً قوانٌن الشركات األردنً والٌمنً ،تنظم أحكام فصل
الشرٌك من الشركة بنصوص صرٌحة ،تقضً بإباحة الفصل عن طرٌق القضاء بطلب ٌتقدم به
الشركاء لفصل شرٌك لهم ،وفق ضوابط محددة ،على ؼرار ما جاءت به القواعد العامة للشركات
فً القانون المدنً من أحكام ،مع تبلفً ذلك النقص الوارد فً تلك القواعد ،بدالً من قٌاس أحكام
الفصل أو اإلحالة بشؤنها إلى أحكام القواعد العامة لحاالت أخرى.
ثانٌا ا  :أقتر على المشرعٌن األردنً والٌمنً استحداث نص فً قوانٌن الشركاتٌ ،ضعان بموجبه
معٌاراً لؤلسباب التً ٌجوز أن ٌُفصل الشرٌك بمقتضاها من الشركة ،بحٌث ال تقبل منها كمبرر
للفصل إال األسباب الجسٌمة التً من شؤنها اإلضرار بمصلحة الشركة ،بشرط أن ال تإدي تلك
األضرار إلى تعطٌل الشركة عن أداء وظٌفتها ،بدالً من تحدٌد أسباب الفصل وحصرها فً حالتٌن
فقط ،افترض المشرع من خبللهما وجود خطؤ من جانب الشرٌك المراد فصله ،فً حٌن قد تتوفر
أسباب خارجة عن إرادة الشرٌك وال تتصؾ بالخطؤ ،ومع ذلك تعد مبررات مقبولة لطلب فصله،
لذلك ٌجب على المشرع أخذها بعٌن االعتبار.
ثالثا ا  :كما نقتر على المشرع األردنً إعادة النظر فً المادة  33من قانون الشركات التً جعل
من األسباب الواردة فً الفقرة األولى منها مبرراً لفسخ الشركة وفً نفس الوقت أسبابا ً مبررة
الخراج الشرٌك من الشركة بدالً من فسخها.
رابعا ا  :أتمنى على المشرعٌن األردنً والٌمنً إضافة فقرة ُتلزم الشركاء عند تؤسٌس أي شركة أن
ٌضمنوا عقد التؤسٌس شروطا ً تنطبق فً حال فصل احد الشركاء أو انسحابه من الشركة ،وذلك فٌما
ٌتعلق بكٌفٌة تقدٌر قٌمة حصة الشرٌك المفصول وكٌفٌة الوفاء بقٌمة تلك الحصة ،وكذا التزام
الشرٌك بعدم منافسة الشركة فً حال فصله منها ،ومدى هذا االلتزام من حٌث الزمان والمكان
ونوع النشاط.
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خامسا ا  :كما أقتر على المشرع األردنً والٌمنً استحداث فقرة جدٌدة فً قانون الشركات تتضمن
مشروعٌة الشرط الجزابً الذي ٌتفق الشركاء فً شركة التضامن على إدراجه ضمن بنود عقد
الشركة ،وٌترتب على تحققه فصل احدهم منها دون اللجوء إلى القضاء ،مع منح القضاء سلطة
النظر فً اعتراض الشرٌك المفصول من قرار فصله بموجب ذلك الشرط ووقؾ تنفٌذ ذلك القرار
إذا اقتضى األمر ،فمثل ذلك الشرط ما هو إال تطبٌق لمبدأ العقد شرٌعة المتعاقدٌن ،وال ٌمثل أي
تهدٌد لحق الشرٌك فً البقاء فً الشركة ،طالما أن تطبٌقه مرهون بإثبات الشركاء لخطؤ الشرٌك
المُخل بالتزامه.
سادسا ا  :األجدر بالمشرع األردنً أن ٌحصر تؤخٌر تنفٌذ األحكام فً الحكم المستؤنؾ فقط ،أما
الحكم الممٌز فٌجعل لمحكمة التمٌٌز سلطة تقدٌرٌة فً أن ترفض أو تؤمر بوقؾ تنفٌذه متى رأت
الحاجة إلى ذلك.
سابعا ا  :ضرورة تضمٌن قوانٌن الشركات مدة زمنٌة محددة لسقوط الدعاوى المتصلة بالحقوق
التجارٌة ،تسقط بانقضاءها دعاوى مسإولٌة الشركاء فً شركة التضامن عن دٌون والتزامات
الشركة تجاه الؽٌر ،سواء بعد انحبللها وتصفٌتها ،أو عند خروج احد الشركاء منها سواء نتٌجة
فصله أو انسحابه أو ؼٌرها من الحاالت.
ثامنا ا  :نتمنى على المشرع األردنً الٌمنً أن ٌتبنى حبلً لبقاء احد الشركاء فً شركة التضامن ،بؤن
ٌجٌز لمثل هذه الشركة االستمرار لفترة محددة ،مع القٌام بتصحٌح وضعها القانونً الناجم عن
أٌلولة رأس المال إلى ٌد احد الشركاء بدالً من إزالتها كلٌا ً من الساحة التجارٌة.

إنتهى بحمد هللا وتوفٌقه
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قائمت المصادر والمراجع
أولا  :المعاجم اللغوٌة:
 .1العبلمة آبادي ،مجد الدٌن الفٌروز .)2003(،القاموس المحٌط ،الطبعة الثانٌة ،بٌروت ،دار
إحٌاء التراث العربً.
 .2العبلمة إبن منظور( ،دون تارٌخ نشر) .لسان العرب ،الجزءالعاشر ،الطبعة الثالثة ،بٌروت،
دار إحٌاء التراث العربً.
 .3العبلمة األزهري ،أبً منصور محمد بن أحمد .)2001( ،تهذٌب اللغة ،المجلد الحادي عشر،
الجزء الثانً عشر ،الطبعة األولى ،بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً.

ثانٌا ا المراجع :
 .1بركات ،محمود محمد ناصر .)2007( ،السلطة التقدٌرٌة للقاضً فً الفقه اإلسالمً ،الطبعة
األولى ،عمان ،دار النفابس للنشر والتوزٌع.
 .2بنبعٌدة ،عبدالرحٌم .)1999( ،مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحدٌد اختصاصات ومسؤولٌة
مجلس اإلدارة والجمعٌات العامة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ،جامعة عٌن شمس.
 .3جمٌعً ،عبدالباسط ،و مدكور ،محمد سبلم .)2001( ،الوسٌط فً شرح القانون المدنً
األردنً رقم  42سنة ،6976الجزء السادس ،القاهرة ،الدار العربٌة للموسوعات.
 .4حاطوم ،وجدي سلمان .)2007( ،دور المصلحة الجماعٌة فً حماٌة الشركات التجارٌة،
دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،لبنان ،منشورات دار الحلبً الحقوقٌة.
 .5حسٌن ،محمدى فتح هللا .)2008( ،شرح قانون التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،الطبعة
األولى ،القاهرة ،الناشر أحمد حٌدر.
 .6خلٌل ،أحمد علً السٌد .)2000( ،طلبات وقف التنفٌذ أمام محكمة التنفٌذ ومحاكم الطعن فً
المواد المدنٌة والتجارٌة ،دون طبعة ،اإلسكندرٌة ،دار المطبوعات الجامعٌة.
 .7رضوان ،أبو زٌد( ،دون تارٌخ) الشركات التجارٌة ،الجزء األول شركات األشخاص والشركة
ذات المسؤولٌة المحدودة ،،القاهرة دار الفكر العربً.

139

 .8الرٌماوي ،فٌروز سامً عمرو .)1997( ،شركة الشخص الواحد ،دراسة مقارنة ،الطبعة
األولى ،بٌروت ،مإسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع.
 .9زٌادات ،أحمد والعموش ،إبراهٌم .)1996( ،الوجٌز فً التشرٌعات األردنٌة ،الطبعة األولى،
دار وابل للنشر ،عمان.
 .10سامً ،فوزي محمد2006( ،م) .الشركات التجارٌة ،األحكام العامة والخاصة ،دراسة مقارنة
الطبعة األولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع.
 .11سلطان ،أنور ،مصادر اللتزام ،2007 ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان.
.12السنهوري ،عبد الرزاق أحمد(،دون تارٌخ) .الوسٌط فً شرح القانون المدنً ،الجزء
الخامس ،المجلد الثانً الهبة والشركة ،بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً.
 .13سٌؾ ،محمد مقبل .)2008( ،النظرٌة العامة لألحكام القضائٌة فً القانون الٌمنً ،الطبعة
األولى ،صنعاء ،مكتبة دار الصادق.
 .14شمسان ،حمود محمد .)2005( ،الشركات التجارٌة وفقا ا للتعدٌالت الجدٌدة الصادرة للقانون
رقم ( )38لسنة  ،3114الطبعة الثالثة ،جامعة صنعاء ،مركز األمٌن للنشر.
 .15شمسان ،عبد الرحمن عبدهللا .)2007( ،الموجز فً مبادئ القانون التجاري الٌمنً ،وأحكام
الشركات التجارٌة ،صنعاء ،جرا فكس للطباعة والتصمٌم.
 .16الشرعبً ،سعٌد خالد جُ باري .)2001( ،الموجز فً أصول قانون القضاء المدنً ،دراسة فً
أساسٌات قانون المرافعات الٌمنً ومشروع تعدٌله ،الطبعة األولى ،صنعاء ،مركز الشرعبً
للطباعة.
 .17الشواربً ،عبد الحمٌد .)1991( ،موسوعة الشركات التجارٌة ،دون طبعة ،اإلسكندرٌة،
منشؤة المعارؾ.،
 .18طذقي ،أٍيرة .)1993( ،الشركاث ذاث رأس المال المتغيرٍ ،طبؼت جاٍؼت اىقإرة.
 .19اىظذٓ ،ػبذ اىَْؼٌ فرج( ،دُٗ حاريخ) أصىل القاوىن ،بيرٗث ،دار اىْٖضت اىؼربيت ىيطباػت
ٗاىْشر.
 .20الصبلحً ،أحمد أنعم بن ناجً .)1994( ،النظام القانونً للتحكٌم التجاري الدولً ،مركز
الدراسات والبحوث الٌمنً ،الطبعة األولى ،صنعاء ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع.
 .21طلبة ،أنور .)2004( ،المطول فً شرح القانون المدنً ،الجزء السابع ،دون طبعة ،القاهرة،
المكتب الجامعً الحدٌث.
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 .22طه ،مصطفى كمال2005( ،م) .الشركات التجارٌة ،األحكام العامة فً الشركات ،شركات
األشخاص ،شركات األموال ،أنواع خاصة من الشركات ،اإلسكندرٌة دار المطبوعات الجامعٌة.
 .23عبد الحمٌد ،رضا السٌد .)3114( ،فصل الشرٌك ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة.
 .24العبودي ،عباس .)2007( ،شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنٌة ،الطبعة الثانٌة،
عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع.
 .25عمر ،نبٌل إسماعٌل .)2008( ،سلطة القاضً التقدٌرٌة فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،دون
طبعة ،اإلسكندرٌة ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر.
 .26العزام ،أمجد حسن .)3119( ،الوجٌز فً شرح قانون التجارة األردنً ،الطبعة األولى،
عمان ،مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع.
 .27العكٌلً ،عزٌز .)2008( ،الوسٌط فً الشركات التجارٌة ،دراسة فقهٌة قضائٌة مقارنة فً
األحكام العامة والخاصة ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع.
 .28عٌد ،أدوار .)1969( ،الشركات التجارٌة مبادئ عامة شركات أشخاص ،بٌروت ،دار
المستشار للطباعة والنشر والتوزٌع.
 .29العرٌنً ،محمد فرٌد ،والفقً ،محمد السٌد .)2003( ،القانون التجاري ،األعمال التجارٌة،
التجار ،الشركات التجارٌة ،بٌروت ،منشورات الحلبً الحقوقٌة.
 .30العمروسً ،أنور .)2002( ،الدعاوى المسماة فً القانون المدنً ،اىقإرة ،دار اىفنر
اىجاٍؼي.
 .31الؽشم ،محمد بن محمد .)2000( ،محاضرات فً حق الملكٌة فً القانون المدنً الٌمنً،
جامعة صنعاء ،دون دار نشر.
 .32فهمً ،وجدي راؼب .)1986( ،مبادئ قانون القضاء المدنً ،دون طبعة ،القاهرة ،دار الفكر
العربً.
 .33قاٌد ،محمد بهجت عبدهللا .)1990( ،شركة الشخص الواحد محدود المسؤولٌة ،الطبعة
األولى ،القاهرة ،دون دار نشر.
 .34قرمان ،عبد الرحمن السٌد .)1998( ،الخالف بٌن الشركاء كسبب لحل الشركة وفصل
الشرٌك منها ،دراسة مقارنة بٌن القانونٌن المصري والفرنسً ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار
النهضة العربٌة.
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 .35قرمان ،عبدالرحمن السٌد .)1995( ،حق الشركاء فً استرداد الحصص فً الشركة ذات
المسؤولٌة المحدودة ،دراسة مقارنة ،دون طبعة ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة.
 .36القضاة ،مفلح عواد .)2008( ،أصول المحاكمات المدنٌة والتنظٌم القضائً ،الطبعة األولى،
عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع.
 .37القضاة ،مفلح عواد .)2008( ،أصول التنفٌذ ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر
والتوزٌع.
 .38القلٌوبً ،سمٌحة .)1988( ،الشركات التجارٌة ،الطبعة الثانٌة ،القاهرة دار النهضة العربٌة.
.39ماضً ،رمزي أحمد )1996( ،مجموعة المبادئ القانونٌة الصادرة عن محكمة التمٌٌز
األردنٌة فً قضاٌا شرٌك ،وشراكة ،وشركة ،الطبعة األولى ،عمان ،دار وابل للنشر.
 .40مجلً ،حسن علً .)2004( ،مجموعة المبادئ القانونٌة والقضائٌة فً القضاٌا التجارٌة،
الطبعة األولى ،صنعاء ،مكتبة خالد بن الولٌد.
 .41محمود ،سٌد أحمد .)2008( ،أصول التنفٌذ الجبري وفقا ا لقانون المرافعات فً المواد المدنٌة
والتجارٌة ،دون طبعة ،القاهرة ،دار الكتب القانونٌة.
 .42مدؼمش ،جمال و دحمانٌ ،حٌى .)2004( ،موسوعة شرح القانون المدنً األردنً ،الجزء
الحادي عشر.
 .43منصور ،محمد حسٌن .)2004( ،نظرٌة الحق ،دون طبعة ودار نشر.
 .44ناصٌؾ ،إلٌاس .)2004( ،موسوعة الشركات التجارٌة ،الجزء الثانً ،شركة التضامن،
الطبعة الثانٌة ،لبنان ،منشورات الحلبً الحقوقٌة.
 .45والً ،فتحً .)1993( ،قانون التنفٌذ الجبري ،دون طبعة ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة
والكتاب الجامعً.
ٌ .46املكً ،أكرم .)2006( ،القانون التجاري ،الشركات التجارٌة ،عمان دار الثقافة للنشر.
.47الٌمانً ،السٌد محمد .)1985( ،القانون التجاري ،دون طبعة ،القاهرة ،دون ناشر.

ثانٌا ا  :الدورٌات :
 .1إسماعٌل ،حامد محمود" ،)1978( ،الملكٌة الخاصة فً ظل اإلسبلم" ،مجلة الشرٌعة والقانون
جامعة صنعاء ،العدد األول.

142

 .2حموري ،محمد( ،كانون األول  ،)1983آثار انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة العادٌة فً
قانون الشركات األردنً" ،مجلة دراسات الجامعة األردنٌة" ،المجلد العاشر ،العدد الثالث.
 .3حموري ،محمد( ،حزٌران " ،)1983أثر انسحاب الشرٌك على استمرار الشركة فً القانون
المدنً األردنً" ،دراسات الجامعة األردنٌة ،المجلد العاشر ،العدد األول.
 .4حموري ،محمد" ،)1984( ،الظهور ومسإولٌة الشرٌك المنسحب عن دٌون الشركة العادٌة
البلحقة على انسحابه" ،دراسة مقارنة بٌن القانون األردنً والقانون اإلنجلٌزي ،مجلة دراسات
الجامعة األردنٌة ،المجلد الحادي عشر ،العدد األول.
 .5الخشروم ،عبدهللا" ،)2005( ،شركة الشخص الواحد فً قانون الشركات األردنً لسنة
 ،"1997دراسة مقارنة ،مجلة المنارة  ،جامعة آل البٌت ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث.
 .6العموش ،إبراهٌم عطا" ،)1998( ،واجبات الشرٌك فً شركة التضامن فً ظل قانون
الشركات األردنً لسنة 1997م" ،مجلة دراسات الجامعة األردنٌة ،المجلد الخامس والعشرون،
العدد الثانً.
 .7السرحان ،بكر عبدالفتا وعبٌداتٌ ،وسؾ ،)2008( ،مشكلة الحكمٌن المتناقضٌن والحلول
المقررة لها مابٌن إعادة المحاكمة والتمٌٌز ،دراسة تحلٌلٌة فً ظل قانون أصول المحاكمات
المدنٌة األردنً ،بحث منشور فً مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد الثالث والعشرون،
العدد الرابع.
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ثالثا ا  :القوانٌن:
أولا :القوانٌن الٌمنٌة
 .1قانون الشركات التجارٌة رقم ( )22لسنة 1997م ،والمعدل بالقانون رقم ( )28لسنة .2004
 .2القانون التجاري الٌمنً رقم ( )32لسنة 1991م ،والمعدل بالقانون رقم ( )6لسنة .1998
 .3القانون المدنً الٌمنً رقم ( )14لسنة 2002م.
 .4قانون السجل التجاري رقم ( )33لسنة  1991والمعدل بالقانون رقم ( )10لسنة .2000
 .5قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً رقم( )40لسنة 2002م.
 .6قانون اإلثبات رقم ( )21لسنة 1992م.
 .7قانون التحكٌم رقم ( )22لسنة 1992م.
 .8قانون السُلطة القضابٌة رقم ( )1لسنة  1991والمعدل بالقانون رقم ( )15لسنة .2006
 .9القرار رقم ( )19لسنة  2003بشؤن المحاكم التجارٌة.
ثانٌا ا :القوانٌن األردنٌة
 .1قانون الشركات األردنً رقم ( )22لسنة 1997م ،والمعدل بالقانون رقم ( )40لسنة ,2002
والقانون المإقت رقم ( )17لسنة ..2003
 .2قانون التجارة األردنً رقم ( )12لسنة 1966م.
 .3القانون المدنً األردنً رقم ( )43لسنة 1976م.
 .4قانون أصول المحاكمات المدنٌة رقم( )26لسنة 2002م ،والمعدل بالقانون رقم ( )16لسنة
.2006
 .5قانون البٌنات رقم ( )30لسنة  ،1952والمعدل بالقانون رقم ( )16لسنة .2003
 .6قانون التحكٌم رقم ( )31لسنة 2001م.
 .7قانون تشكٌل المحاكم النظامٌة رقم ( )17لسنة .2001
 .8قانون محاكم الصُلح رقم ( )35لسنة  ،1952والمعدل بالقانون رقم ( )13لسنة 2001م.
 .9قانون التنفٌذ رقم ( )22لسنة .2007
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